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וידעת, . מונתךתופקחת ביום ההוא את עיניך, בן אדם, והצצת ישר לתוך עיני הטבע וראית בהן את "

ושבת וראית, והנה מעליך, מעל ידיך . כי אל עצמך שבת, כי בהתעלמך מן הטבע התעלמת מעצמך

כבדים, קשים, מעיקים,  ורגליך, מעל כל גֵוך ונפשך נפרכים ונושרים, נפרכים ונושרים שברים שברים

וידעת, כי אלה הם שברי קליפתך, אשר התכווצת בתוכה בתמהון לבך, . ואתה מתיישר, מזדקף, גדל

והכרת ביום ההוא, כי הכל היה לא לפי מידתך, וכי   .כצב בתוך שיריונו, ואשר לאחרונה גדלת מתוכה

ת אופן עבודתך ואת דרך את הכל עליך לחדש: את מאכלך ואת משתך, את הלבשתך ואת מעונך, א

וגם –ל כוח לבבך את הלחץ, אשר קירות הבתים בעירכוהרגשת ביום ההוא ב  …את הכל – לימודך

עולמי, בין נפשך הלה, החוצצת בין נפשך ובין המרחב לוחצים על נפשך, והרגשת כל חציצה ק–בכפר

חדרים וחדרי חדרים, כי והיה כאשר תבנה לך בית, ושמת לבך לא להרבות בו  .ובין החיים העולמיים

כי לא יהיה בו דבר חוצץ בפני המרחב העולמי, בפני החיים העולמיים, כי  – אם לזאת תשים כל לבך

בכל עת ובכל שעה תהיה כולך בתוך המרחב ההוא, בתוך החיים  – בשבתך בביתך, בשכבך ובקומך

ורווח תשים בין בית   .ההם, וכן תבנה גם את בתי העבודה והמלאכה, גם את בתי התורה והחכמה

 ".ובין בית; רווח גדול, אשר לא יגזול ולא יעלים בית מבית את חלקו בעולם הזה

 (1924טבע" )א.ד. גורדון, "האדם וה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 הקדמה

עבודה זו היא למעשה הרחבה של עבודת הגמר שלי לתואר מוסמך, אשר דנה בממצאים מתקופת 

מחפירות האוניברסיטה העברית בתל בית שאן. בעבודה זו עלו שאלות  1הברונזה הקדומה 

הנוגעות לחלוקה הכרונולוגית של התקופה, מאפייני התעשיות הקרמיות, מורכבות חברתית 

ארגוני של היישוב, וביטויים בתרבות -ור, שינויים במבנה הכלכליבחברה כפרית, תהליכי עי

לכן ביקשתי מענה בבחינה של אתר אחד,  לא מצאוהחומרית בתקופה הנדונה. שאלות אלו 

למספר אתרים במרחב גאוגרפי מוגדר היטב, הנושאים מאפיינים להרחיב את גבולות המחקר 

 תרבותיים דומים. 

מפתח, אולם השתדלתי להתנשל עד כמה שניתן מהנחות יסוד  ניגשתי למחקר מצוידת בשאלות

במקום לחפש את "ניצני העיור", "תהליך העיור", שגויות שליוו אותי בראשית דרכי המחקרית. 

ומאפייני "תקופת המעבר", ניסיתי להבין את מרכיבי התרבות החומרית של הכפר בתקופת הב"ק 

אלו מהווים בסיס להבנת ני שלו לאורך התקופה. , ולאפיין את התהליכים שחלו במבנה הארגו1

במובן זה, עבודת  הבנת תהליכי העיור המגוונים שהתרחשו בו. –, ומתוך כך 2המעבר לב"ק 

בדרום הלבנט, והיא מכוונת למחקר אזורי פרטני, לשם  1המחקר מהווה נדבך נוסף לחקר הב"ק 

 שחזור תהליכים אנושיים בקנה מידה רחב יותר.

, בשדה ובמעבדה, אשר תרמו רבות לימודשיתופי פעולה והזדמנויות  ההוליד קרעבודת המח

 להבנתי את התקופה, ואני מודה עליהם מאוד.

ליווה את תהליך , אשר גרינברג רפיאני רוצה להודות למנחה שלי, פרופ' בראש ובראשונה, 

ומהלכי מחשבתו מעוררי ההשראה. אני  המעמיקותהעבודה בעניין רב וחלק איתי מידיעותיו 

להיות חלק מצוות חפירות בית ירח, ולהיות שותפה בתהליך העיבוד מודה לו על ההזדמנות 

 והפרסום של הממצאים.

, אשר הנחה אותי בכתיבת עבודת הגמר למוסמך, ונתן בי את מזר עמיאני רוצה להודות לפרופ' 

פתח עבורי את הצוהר פרסום התהליך ת שאן. מהחפירה בתל בי 1אמונו לפרסום ממצאי הב"ק 

שנות  12הכלים שרכשתי במהלך להמשך הדרך.  איתניםוהניח בי יסודות ידע  לתקופת הב"ק

 ליהם מן היקרים  אשר ליוו אותה,עבודתי עם עמי מזר, כמו גם האנושיות, דרך הארץ והתמיכה 

 ואני מודה עליהם מאוד. בחיי



 

 המכון המזרחנילא הייתה מתאפשר לולא תמיכתו של  הגישה לממצאי החפירה בתל יקוש

האמון על פרסום ממצאי  יורק רואן,לד"ר  באוניברסיטת שיקאגו. אני רוצה להודות במיוחד

העניקו לי של ד' אסה. יורק ודיויד  אשר חפר באתר אחרי פטירתודיויד שלון, ולפרופ'  החפירה,

, ואפשרו לי להציג בעבודה זו נתונים שלה דולחומרי התיעו ממצאי החפירהגישה בלתי מוגבלת ל

וד"ר ג'ון  במכון המזרחני , רשמת אוספי המוזיאוןהלן מקדונלדד"ר  אשר לא זכו לפרסום קודם.

 לארסון, מנהל הארכיון, סייעו רבות בהנגשת ממצאי החפירה וחומרי התיעוד לצורך המחקר.

 שבמזרח ירושלים. אני רוצה להודות לד"ר אולברייטממצאי החפירה בתל יקוש מאוחסנים במכון 

מנהל המכון דאז, על שאפשר לי לעבוד במכון ולבלות חודשים ארוכים בבדיקת סיי גיטין, 

על הכנסת האורחים והיחס החם, ותודה גדולה  דבי קאסוטוהקרמיקה מתל יקוש. תודה ל

 זרו לי בטיפול בממצאים.לשלומית בכר, עידו וכטל וזיוית אורי, חבריי היקרים מירושלים, אשר ע

תודה שלוחה גם למאט אדאמס, מנהל מכון אולברייט, לשרה זוסמן, ספרנית המכון, ולכל צוות 

 העובדים על עזרתם ותמיכתם בחודשי הכתיבה האחרונים, בעת שהותי במכון כעמיתת מחקר.

ורחל  תודתי נתונה לאנשים שסייעו בידי בתהליך עיבוד החומר המוצג בעבודה: לאורה מזר

ציורי הקרמיקה מתל ליוליה רודמן מירושלים על  ;הכלים מתל יקוש תרפאוסטולר מירושלים על 

ציורי הקרמיקה מהחפירות ; לאיתמר בן עזרא ויוליה גוטליב מאוניברסיטת תל אביב על יקוש

  מפת איתור האתרים.על הפקת מהאוניברסיטה העברית לרוחמה בונפיל , והחדשות בתל בית ירח

ואני סייעו בידי ד"ר מיקי סבן וגלית ליטני ממחסני רשות העתיקות בבית שמש,  ת העתיקותרשוב

תודה  ממצאי חפירות העבר בתל בית ירח ובחורבת מזרות.מודה להם על הליווי והעזרה בבדיקת 

לאריה רוכמן מארכיון רשות העתיקות במוזיאון רוקפלר על הגישה לתיק החפירה בחורבת 

מרשות העתיקות, על ההזדמנות למחקר משותף  עמנואל אייזנברגמיוחדת נתונה לתודה  מזרות.

שעות העבודה המשותפות בהר חוצבים היו לי מקור לעניין רב, ידע  ;של ממצאי החפירה בתל כיתן

 שופע ומעמיק, והנאה.

תי מתחום הארכיאולוגיה ומחוץ לו עזרו לי מאוד בצמתים שונים וליוו או ויקרים חברים קרובים

לאורך הדרך. תודה מיוחדת לאנשי אוניברסיטת תל אביב: מארק איסרליס, שרית פז, חי אשכנזי 

, פז נתנאלעידו וכטל, שלומית בכר, ואסף נתיב, על החברות והאחווה. תודה לאנשי ירושלים: 

ואורטל הרוש. תודה לשולמית מילר, מיכל הבר וענת מנדל על העידוד והשותפות בשעות הספרייה 

 וכות, וכמובן לרונית שביט חיורוני, ספרנית המכון לארכאולוגיה באוניברסיטה העברית.האר



 

, חברותי היקרות לעבודה מאק-נעמה יהלוםול כהן-עמוקה שלוחה לנאוה פניץתודה 

 אוניברסיטה העברית, על החברות והבית החם. ב

 על מי שאני., היקרה ולמשפחתי , השותפים תמיד למסע,לחבריי הקרוביםואחרונה תודה אישית 

 הזוהעבודה הזו מוקדשת לסבתות שלי, נעמי וניצה, שנטעו בי כל אחת בדרכה את האהבה לארץ 

 ולימי קדם.
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 והגדרת מסגרות המחקר חלק א: מבוא

  נושא המחקר ומטרתו  1.1

, ואף (1)להלן ב"ק  1 דומהקרונזה ההבעמק הירדן התיכון הוא מוקד התיישבות חשוב בתקופת 

אבחנה זו (. Greenberg 2002:93) 2 "ערש העיור" במעבר לב"קהוגדר על ידי חוקרים רבים כ

עם התרבות הנתונים . עבר ועל מידע מוגבל מחפירות התבססה עד כה בעיקר על סקרי פני שטח

פער משמעותי בין הידע ההולך ומצטבר אודות תקופת  , נוצרעכשוויות הארכיאולוגיים מחפירות

 בעמק הירדן, לבין המסגרת הרעיונית והפרשנית של התקופה, שנקבעה לפני שנות דור. 1הב"ק 

טת של הנתונים הארכיאולוגיים, מהם עומדת בחינה מחודשת ומפור במרכז עבודת מחקר זו

נתונים רבים שטרם פורסמו, מתוך מטרה לבחון לעומק את התופעה הכפרית של שלהי תקופת 

ושם על התרבות . הדגש בבדיקה זו ה2ק "הב, ואת המעבר לעירוניות המאפיינת את 1 ק"הב

החומרית של הישובים, על מנת להגדיר את מרכיביה )הקרמיים והארכיטקטוניים בעיקר( ולזהות 

ביחס לעירוניות שהוצעו בעבר חלופות שלוש לאורך זמן. בדיקה זו מאפשרת דיון בבהם שינויים 

 רדב, יצירה של 1 ק"הב : האם היא המשך התפתחותי ישיר מהמערכת הכפרית של2 ק"הבשל 

או ארגון מחדש של מרכיבים קיימים, על מנת לשרת מערכת שמקורו חיצוני, חדש לחלוטין, 

 כת העיורהייתה לבחון מחדש את השלב הקודם למהפ, אפוא, מטרת המחקרערכים חדשה. 

 בדרום הלבנט, ולזהות מגמות עיקריות בתחומיו, כדלקמן: 

x לשני שלבים  1 ק"הבופת מבחינה כרונולוגית: האם נכונה החלוקה המקובלת של תק

 כלליים בלבד, ומה הם מרכיבי התרבות החומרית המאפיינים אותם? 

x  ומהם 1 ק"הבמהו המטען התרבותי והחברתי אותו נושאת התרבות החומרית בתקופת ,

 המודלים התיאורטיים המתאימים להבנתו?

x תפתחות כיצד ניתן לאפיין, באמצעות ניתוח התרבות החומרית באתרים משוכבים, את ה

 מד הרגיונאלי בהתפתחות זו?לאורך התקופה, ומה משמעותו של המהכפר 

x  מרמז על החלפתה במערכת  1 ק"הבמה במרכיביה של המערכת הכפרית המשוכללת של

ואילו מן התופעות המאפיינות את פרק הזמן הזה עתידות להוות חלק מתהליך  עירונית,

  ?2 ק"הבהעיור אשר הגיע לשיאו בתקופת 

 

הגדרה ארכיאולוגית מדוקדקת של השלב האחרון הקודם לעיור באזור דת מחקר זו מציגה עבו

של המחקר הוא בניתוח יתרונו . גיאוגרפי מוגדר, באמצעות עיבוד של חומר ארכיאולוגי ראשוני
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בעבר זכו  לאהמעמיק של מכלולי בנייה ומכלולים קראמיים מקונטקסטים ידועים ומוכרים, אשר 

. הניתוח הסטרטיגרפי , וכתוצאה מכך פורשו באופן חלקי ולא מדויקדומהלטיפול מחקרי 

נועד לעקוב מקרוב אחר תהליכי ההתרבדות של האתרים הנדונים המוצג בעבודה זו הדקדקני 

והמעבר  1לשם זיהוי והבנה של אירועי נטישה ויישוב מחדש שאפיינו את תקופת הב"ק בעבודה, 

, לזהות בהם שינויים התעשיות וארגון הייצור ועד לעקוב אחרנ. הניתוח הקראמי הכמותי 2לב"ק 

שילוב תוצאות המחקר . 1לאורך זמן ולאפיין באמצעותם את מבנה החברה בתקופת הב"ק 

והמבנה  1דיון חוזר במאפייני המערכת הכפרית של הב"ק ל מהווה בסיסהסטרטיגרפי והקראמי 

בקשים לשרטט את ים התיאורטיים המשל המודל חוזרתבחינה ל אלו קוראיםהארגוני שלה. 

 הבנתו באור מחודש.  את  ומאפשרים ,תהליך העיור

תל בית ירח, תל יקוש, תל כיתן, תל בית נחקרו חמישה אתרים בעמק הירדן התיכון: בעבודה זו 

, ונחשפו וממושכות נחפרו בחפירות מסודרותאלו אתרים שאן ובית הקברות בחורבת מזרות. 

פרט לבית שאן, ממצאים  .1בות ישוב עשירות בממצאים מתקופת הב"ק שכבהיקף נרחב  בהם

נובעת  אלוהבחירה באתרים  אלו לא זכו לטיפול פרטני נפרד, או לא עובדו כלל לפרסום סופי.

בעמק, ומהיותם נגישים לי למחקר. כל  1סיפור היישוב של הב"ק ותרומתם להבנת  ממרכזיותם

: 2ובמעבר לב"ק  1הב"ק תקופת לאורך  התפתחותי שונהאחד מהאתרים הנבחרים חושף תוואי 

בתהליך שאנסה  ,2בראשית הב"ק  וניעירהתחלף בישוב בתל בית ירח התקיים כפר גדול, אשר 

להסביר בהמשך. בתל יקוש התקיים כפר לא גדול, אשר שמר על אופיו הכפרי והצטמצם במעבר 

היישוב אילו , ו1הב"ק תקופת בסוף  . הכפר בתל כיתן התקיים לאורך זמן קצר וניטש2לב"ק 

. 2לב"ק  1, התחדש לזמן קצר, וניטש לפרק זמן ממושך במעבר מהב"ק באותו שלב בבית שאן חרב

והמשיך לשמש גם בראשית הב"ק  1בית הקברות בחורבת מזרות תפקד לאורך כל תקופת הב"ק 

ים המוצגים בעבודה זו העדות הארכיאולוגית המגוונת מהאתר , עד לנטישתו במהלך תקופה זו.2

וריבוי התהליכים שליוו  הירדן התיכון,בעמק  2לב"ק  1משקפת את מורכבות המעבר מהב"ק 

ים ימרכז וואה לאתרי ישובאתרים מאפשר השהכל אחד מאותו. ניתוח תהליך ההתפתחות של 

. באזורים הסמוכים לואחרים מרכזיים  ולאתרי ישובאחרים בעמק שנחפרו בחפירות מסודרות, 

שונה שממזרח -תל שלם שממערב לירדן, ותל אבו אל חראז, פלה, ותל אבאתרי העמק נידונו 

הם תל מגידו בעמק יזרעאל, תל פארעה בעבודה זו שנסקרו  מחוץ לעמקחשובים אתרים לירדן. 

 צפון שבשומרון, ואתרי הסקר בשומרון.
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כבות החברתית לאורך ל שינוי במורתהליכים שלבחינת במידה רבה הוכוונה עבודת המחקר 

( הצביעו על 2003( וגרינברג )1993) יופה(, 1991, והאופן שבו נכון להבינם. אסה )1תקופת הב"ק 

שינויים בתפרוסת היישוב אשר מקורם בכלכלה או בארגון החברתי, ואילו אחרים הצביעו על 

 י במגידוהתפתחות המרכז הפולחנתהליכים של שינוי לאורך התקופה בתחומי האתר הבודד )

Finkelstein and Ussishkin 2000b: 577-587 ;Finkelstein, Ussishkin and Peersmann 

2006 ;Finkelstein, Ussishkin and Halpern 2006: 843-847 ;Ussishkin 2015 ; שינויים

השוואת ההתפתחות ;  Faust and Golani 2008בקריית אתא: ם בארגון המבני של הישובפנימיי

(  Fisher 2000למשל( ואחרים )2002י' פז )(. Nigro 2007, 2010העירונית בין יריחו וביבלוס: 

גוברת לטעון שהעיור בתקופת הב"ק בדרום הלבנט תוך נטייה עירוניות", -"פרוטו השתמשו במונח

 .2קופת הב"ק התפתח בהדרגה בתהליך אבולוציוני לעירוניות המלאה של תב', ו1החל כבר בב"ק 

 ב', המבטאים חידוש1אבחנה זו התבססה על כמה היבטים בתרבות החומרית של כפרי הב"ק 

 גדולים ראשית בנייתם של מבניםשל חומות היקפיות באתרים מסוימים,  בנייתן :והתפתחות

ירת יכולות אגהמעידה על  במתקני אגירה שלא יועדו למגורים, עליית השימושומונומנטליים 

עלייה  גיות קרמיות חדשות. אלה משקפיםטכנולו תוצרת חקלאית, והתפתחות של םעודפי

המערכת , לפי גישה זו .2במורכבות החברתית, ולעתים נתפסים כמבשרי העיור בתקופת הב"ק 

ספורדיים חדשים של  נולדו בה רעיונותעירונית", אשר -נתפסת כ"פרוטוב' 1הכפרית של הב"ק 

תפיסה זו משתקפת גם בעבודת הגמר . סדר חברתי חדשכדי למאוחר יותר התפתחו הלכו ועיור, ש

 (.2008מחפירות האוניברסיטה העברית בתל בית שאן )רותם  1שלי, בה ניתחתי את ממצאי הב"ק 

גישה שונה הוצעה על ידי ר' גרינברג, תוך התייחסות מלאה למרכיביו הארכיאולוגיים של השינוי 

לא התפתחה באופן ישיר  2. לדעת גרינברג, העירוניות של הב"ק 2ב' לב"ק 1שחל במעבר מהב"ק 

ב', אלא היא כינון של סדר חברתי חדש, שקם על חורבותיה 1מתוך המערכת הכפרית של הב"ק 

ב' ועושה שימוש בחלק ממרכיביה. לפיכך מה שזוהה כסממנים 1של המערכת הכפרית של הב"ק 

לם לא התפתחו לעירוניות מלאה זבות", שמעועירוניות" הם למעשה "התחלות כו-של "פרוטו

(Greenberg 2003.) 

מן התיאוריות ההתפתחותיות שהוצעו עד כה הצליחה ללכוד את מרכיב השונות לא אחת  אף

הרגיונאלית ואת הגיוון התרבותי של התקופה, ולמצוא ברצף הכרונולוגי את הנתיבים השונים 

ונית באזורנו. הסיבה טמונה בגישת שהתקיימו במקביל בדרך להיווסדות מערכת עיר

( העומדת בבסיס רוב המחקרים שעסקו עד כה Culture Historyה"היסטוריה של תרבויות" )



4 
 
 

בתקופה. מיון ושיוך הממצא החומרי לפרקי זמן מוגדרים ומתוארכים נעשה בעיקר על מנת לשרת 

ר בהיווסדה של עיר. תפיסות אבולוציוניות פשטניות, המניחות שסופה הטבעי של התפתחות הכפ

תפיסה זו יוצרת בהכרח סכימאטיזציה של המציאות הארכיאולוגית, כיוון שהיא מניחה את 

קיומו של ציר התפתחות אחד עליו ניתן למקם את שכבות היישוב הרלוונטיות, המצויות כולן 

 בשלב כזה או אחר בדרך לעירוניות.

לבנטינית של העיר נבחרה -הגרסה הדרוםגם הגישות האבולוציוניות החדשות יותר, הטוענות ש

מבין שלל אפשרויות התפתחות שהיו קיימות במרחב, על מנת להתגבר על משבר כלכלי, אקלימי 

 Portugaliאו פוליטי שאליו נקלעה החברה הכפרית, סובלות עדיין מסכימאטיות ומיעוט נתונים )

and Gophna 1993; Portugali 1994; Herzog 1997; Getzov, Paz and Gophna 2001; 

Greenberg 2002תרבותי ובאופן -יות זו אינה מאפשרת דיון במהותו של שינוי חברתי(.  סכמת

 שבו משמשים אנשים ותרבותם החומרית כסוכנים של שינוי כזה.  

על מנת להבין את מרכיבי  דיקת פרק הזמן שקדם לעיור,המחקר הנוכחי נדרש לסוגיה זו, תוך ב

 את אלה המרמזים על השינוי העתיד להתרחש. ולזהות בהםב' 1של הב"ק המערכת הכפרית 

שאלות אלה היוו בסיס לעבודת המחקר, במסגרתה נבחנה העדות הארכיטקטונית והקרמית 

מחמישה אתרי מפתח בעמק הירדן התיכון: תל בית ירח, תל יקוש, תל כיתן, תל בית שאן וחורבת 

בית שאן, אשר פורסמו זה מכבר, נבחנו מחדש לאור זרות בנחל תבור. ממצאי החפירות מתל מ

ובעבודה זו בכלל  6.4הלכי המחשבה והעמדה המחקרית של עבודה זו. המסקנות המוצגות בפרק 

ול"תהליך העיור" בעמק  1מציעות פרשנות אחרת מזו שהוצעה בעבר ביחס לחברה בתקופת הב"ק 

שונה  2שהמערכת העירונית של הב"ק  נובע מההבנההמוצעת כאן עיקר הפרשנות  הירדן התיכון.

בארגון  כולל. מעבר זה התאפיין בשינוי 1ק בתכלית מן המערכת הכפרית המורכבת של הב"

לא ניכרת המשכיות ישירה ובלתי  ;החברתי והכלכלי, הניכר בכל היבטי התרבות החומרית

מרבית התעשיות  .משתנה לחלוטין ותפרוסת היישובבאף אתר בעמק,  2לב"ק  1מופרעת מהב"ק 

הקראמיות המקומיות מפסיקות להתקיים, והייצור הופך ריכוזי יותר, ונאמן לעקרונות 

לא ניתן לראות טכנולוגיים וכוחות שוק חדשים. תופעה דומה ניכרת גם בייצור החקלאי. לפיכך, 

 ,, כי אם ארגון חברתי חדש1המשך ישיר לחברה הכפרית של הב"ק  2בעירוניות של הב"ק 

המערכת הכפרית של לאור הפרשנות המוצעת כאן, וה פתרון לכשלי המערכת שקדמה לו. המהו

צמחה באופן אורגני  היאהייתה מורכבת מבתי אב מורחבים, ונעדרת שלטון ריכוזי.  1הב"ק 

. אותה מערכת ב'1אורך התקופה, והגיעה לשיא גודלה ומורכבותה החברתית בסוף תקופת הב"ק ל
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מו עוד למבנה החברתי שלה, בהיעדר שלטון ממוסד או מדיה לא התאיחדלה להתקיים, שכן ממ

אולי שפקדה  שילוב של מאורע טבעי, כמו רעידת אדמה גדולהמנגנוני ויסות פוליטיים אחרים. 

, כמו נסיגת המצרים בדרום מערב שהתרחשו במרחב , עם מאורעות פוליטייםאת היישובים בעמק

הוסיפו להיחלשות  -ועליית כוחה של ישות פוליטית צפונית  הארץ, נפילת המרכז הפולחני במגידו,

המערכת והחישו את קריסתה. תושבים רבים היגרו לאזורים אחרים, או התכנסו בערים בצורות, 

צורת החיים העירונית וריכוז הייצור הקראמי והחקלאי בעודם מאמצים אורח חיים חדש ואחר. 

 .הבסיסי בחברהצמצום של ממד החוסר שוויון  אפשרו התפתחות טכנולוגית וייעול, כמו גם

 

 בלוחות הקרמייםמבנה העבודה ואופן הצגת הנתונים   1.2

עבודה זו נחלקת לשני כרכים. הכרך הראשון כולל טקסט, איורים )מפות, תוכניות, גרפים 

, ולטבלאות וצילומים( וטבלאות נתונים. הכרך השני יוחד ללוחות הקרמיקה המלווים את העבודה

 .נספחות

גוף העבודה בנוי ממבואות )חלק א'(, הצגת הנתונים שנאספו בעבודה )חלק ב'(, מסקנות מניתוח 

  הנתונים )חלק ג'( וסיכום )חלק ד'(. 

 2בפרק הוצגו נושא המחקר ומטרותיו, ומבנה העבודה.  1בפרק חמישה פרקים: וא כולל חלק המב

את אופן עיבוד הנתונים הארכיאולוגיים כמו יוצגו המסגרות התיאורטיות של המחקר, אשר הנחו 

וסקירת  1הב"ק  תולדות חקר של ורכולל תיא 3גם את הפרשנות המוצגת בעבודה זו. פרק 

לאור תקופה יבטיה העיקריים של הכמו גם תיאור כללי של ההעבודות המרכזיות שנעשו בעבר, 

ומהווים בסיס  ר הנוכחיתהנתונים הקיימים כיום. אלה מבהירים את מטרותיה של עבודת המחק

ת הגיאוגרפית והכרונולוגית וכולל הגדרה ותיאור של המסגר 4. פרק לדיון ולפרשנות המוצעים בה

 של המחקר ומתודולוגייתהנחות היסוד יוצגו  5של המחקר, בהתאם למטרות העבודה. בפרק 

בעמק הירדן ב' 1הטיפולוגיה הקראמית הכללית של מכלולי הב"ק גם העבודה. בפרק זה תוצג 

התיכון, אשר יושמה בכל אחד מהאתרים הנכללים בעבודה ומהווה בסיס לדיון כללי בתעשיות 

 של התקופה.הקראמיות 

פרק ב ובסביבתו. ב' בעמק הירדן התיכון1חלק ב' כולל בדיקה משווה של אתרים מתקופת הב"ק 

כל אחד שי פרקים, נחלק לחמישה תתמוצגים הנתונים הראשוניים שנחקרו בעבודה זו. הוא  6

( וחורבת 6.4(, תל בית שאן )6.3(, תל כיתן )6.2(, תל יקוש )6.1תל בית ירח ) :מהם יוחד לאתר אחר

אתר, תולדות החפירות שנערכו בו, ניתוח של כל מפורט  תתי הפרקים כוללים תיאור(. 6.5מזרות )

מציג את  7 פרק מי.וניתוח המכלול הקר ,1שרידי הב"ק סטרטיגרפי וארכיטקטוני מפורט של 
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הנתונים שפורסמו מאתרים מרכזיים בני התקופה בעמק הירדן התיכון, בהם תל שלם, תל אבו 

מציג נתונים מאתרים מרכזיים מחוץ לעמק הירדן התיכון,  8שונה, ופרק -חראז, פלה, ותל א-אל

לדיון חוזר בהם תל מגידו, תל פארעה צפון, ואתרי הסקר בשומרון. אלה מהווים בסיס להשוואה ו

 במרכיבי התקופה ובתהליכים שאירעו בה בקנה מידה אזורי נרחב.

, בהתייחס לתפוצת האתרים כולל ניתוח של הנתונים שהוצגו בעבודה( 12 – 9)פרקים חלק ג' 

ומאפייני היישוב בעמק הירדן התיכון, ארכיטקטורה ותכנון יישובי, אפיון התעשיות הקרמיות, 

 ארגוני של החברה. -לכלי משמעותן להבנת המבנה הכו

בעמק הירדן התיכון,  2ק "הבוהמעבר לתקופת  1 ק"הבתקופת תיאור עדכני של  חלק ד' כולל

התהליכים שאירעו בחברה בתקופה לתיאור מודל  בעבודה. בחלק זה מוצע שהוצגולאור הנתונים 

והחלפתה במערכת  1ק "הבשל המערכת הכפרית בתקופת  קריסתהל וצעות סיבותהנדונה ומ

 .2 ק"הבעירונית בתקופת 

 

  מסגרות תיאורטיות של המחקר – 2פרק 

 ניתוח התרבות החומרית ככלי פרשני 2.1

ביטוי בתרבות  המוצאים ,עומד ניסיון לזהות ולתאר תהליכים חברתייםשל עבודה זו בבסיסה 

במעבר לאורח חיים  הסתיימו 1אותם תהליכים או שינויים לאורך תקופת הב"ק . החומרית

 , ולפיכך לרוב מכונים "תהליכי עיור". עירוני

נובעות מן הגישה המחקרית בה נקט החוקר, ומהאופן , התות מגווניופרשנומונח זה טומן בחובו 

המחקר . עבודת לתיאור אותם תהליכים עשה שימוש בנתונים הארכיאולוגיים הקיימיםנשבו 

 על מנת לזהות, בהקשרו התרבותיראשוני  ממצא ארכיאולוגיסיווג ומיון של מבוססת על הנוכחית 

מטרת המחקר היא להעניק פרשנות לאותם דפוסים, על מנת התנהגותיים בזמן ובמרחב. דפוסים 

 להסביר שינוי חברתי.

 ב',1במחקר הנוכחי, הושם דגש רב על ניתוח התעשיות הקרמיות בחברה הכפרית של הב"ק 

תוצאות הניתוח, בשילוב העדות בהקשר הארגוני של החברה.  והבנת תהליך ההתפתחות שלהן

, ומהווים בסיס לתיאוריה זוהארכיטקטונית, משקפים את התהליכים הארוכים שאירעו בחברה 

זו מושפעת מן הגישה  וצעת בעבודההפרשנית המהתיאוריה  המסבירה את קריסתה.

פרק המשך ובכך ארחיב ב , ועל(Substantivism) תהכלכלי באנתרופולוגיה סובסטנטיביתה

 הסיכום.

 המחקר:   את עבודת , אם כן,הנחו מחקריות גישות תיאורטיות שלוש
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תעשיות גישה זו מתייחסת ל .של תעשיות קרמיות וההפצה ארגון היצורכלכלה קרמית:  .1

כך היבטים פונקציונאליים וסגנוניים של כלי חרס נבחנים תוך ארגוני. -קראמיות בהקשרן הכלכלי

(. מחקרים Rice 1987: 168להבנת חברות עבר ) על היקף הייצור והתפוצה, ומשמעותםדגש 

אתנוגרפיים מעניקים קונטקסט להבנת ההתנהגות והבחירות המעורבות בארבעה היבטים של 

ות בתוצרים, ושינויים לאורך זמן ור, השונהייצור הקרמי בימי קדם: היקף התעשייה, רמת הייצ

היקף התעשייה נוגע לכמות וסוג התוצרים; רמת הייצור מתייחסת לטכנולוגיה, כמו  (.170)שם: 

ממלא תפקיד  ההתמחותגם לארגון הייצור, כוח האדם העושה במלאכה, ותפוצת התוצרים. רעיון 

של התפתחות  יותר י לתהליך כלליחשוב בהגדרת רמת הייצור, והוא גם קושר את הייצור הקרמ

מתרחש תהליך של ייצור מוצרים יקרי ערך לשם סחר ושימוש של באלה ; כלכלת חברות מורכבות

 (.171התמחות גבוהה בייצור )שם: (, המחייב רמת Commoditizationאחרים )

גם את על מנת ללמוד את ארגון הייצור בחברות עבר, יש לזהות ולכמת את משאבי התעשייה, כמו 

אפיון בתי , מצעות זיהוי טכנולוגיות הייצורהתוצרים שלה. הדרך המקובלת לעשות זאת היא בא

, יש על מנת לחקור את המבנה הארגוני של תעשייה קרמית(. שם) רמת ההתמחות , ואפיוןהיוצר

והיכן נמצא בית היוצר ביחס ליישוב. כיוון שאלה לא  בשימושה הגלם יחומר ותמקור םלדעת מה

ההתנהגויות הקרמיות הבאות  טווחיד זמינים לחוקר, ניתן לייצר אבחנות מסוימות מתוך תמ

 היקף התעשייה(. 180שם: ) , באמצעות שחזור היקף התעשייה ורמת הייצורלידי ביטוי בתוצרים

לכוח האדם שהיה מעורב בה, למשאביה ולכמות התוצרים שלה. כך בחברה מורכבת מתייחס 

וגדולה סביר שיתקיימו תעשיות המתמחות בייצור של כלים ייעודיים לצרכיה. בחברה מורכבת 

פחות התעשיות לעתים אינן משולבות בתוך מערכת כלכלית אזורית רחבה, וייצור הכלים נעשה 

הייצור בתעשייה כזו הוא עונתי, בלתי רציף, או ייצור ן בהיקף קטן. לשימוש ביתי או לסחר חליפי

נגזרת משיטות הייצור, מזהות הקדרים וממאפייני הצרכנים.  רמת הייצורהוק. -של כלים אד

יד וסטטוס לפיכך על מנת לשחזר אותה יש לשאול שאלות הקשורות לטכנולוגיות הייצור, תפק

גון הייצור והקשר לו למערכת הכלכלית, ומאפייני הקשר המשימות בתעשייה, אר הקדרים, שילוב

  (.182שם: שבין היצרנים לצרכנים )

נו מודל השונות חשוב לעניינ מודלים שונים הוצעו לבחינת רמת הייצור ומידת ההתמחות. באלה

(Variability )–  המבנה הארגוני של  את רמת התעשייה ואת כמשקף –בחומרי הגלם ובתוצרים

בקרמיקה מקדדת  וטיפולוגית טכנולוגיתרעיון העומד מאחורי מודל זה הוא ששונות ה  החברה.

 הטבועהכשם שעיטור הוא קוד סגנוני, המשקף התנהגות חברתית  ,מידע על אסטרטגיות הייצור
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ב' 1(. לאבחנה זו ארצה להוסיף, שהשונות במכלולי הב"ק 201שם: בייצור ובשימוש בכלים )

, חברתית-גם התנהגות תרבותיתכמו מידע על אסטרטגיות הייצור,  משקפת ,בדרום הלבנט

ידע : Technological Style" (Lechtman 1977)רעיון זה נקשר למונח " .את התקופה המאפיינת

השולט בייצור כלי החרס, מבחירת חומר  ,ומסורת משולבים יחד ליצירת גוף של מידע ופרקטיקה

אשר תוצאתם היא מוצר מוגמר ייחודי, בעל מאפיינים  לפעולות של עיצוב וצריפה,הגלם ועד 

נושאים  ממלאים חלק חשוב בהעברת מידע, שכן הם סגנון )ו"סגנון טכנולוגי"(ותכונות מגוונות. 

האדם שיצר אותם כמו מסרים של שייכות חברתית, פוליטית וכלכלית, המוכרת ומזוהה על ידי 

 (.Wobst 1977גם האדם שמיועד לקבל אותם )

(. Diversity(, וגיוון )Standardizationשגי יסוד בניתוח שונות קרמית הם סטנדרטיזציה )מו

, ויש לה השלכות על ייצור, הפצה ושימוש הטכנית מתייחסת לצמצום ממד השונות סטנדרטיזציה

גלם,  חומרי סוגים של בכלי חרס. מוצרים סטנדרטיים מעידים על ייצור שבו מעורבים מעט

בקרמיקה מתייחס לכמויות  גיווןאשר תוצריו בעלי מראה אחיד. וטכנולוגיות ייצור קבועות, 

אלה נבחנים לפי ולשכיחויות של קטגוריות קרמיות שונות, בהן צורות של כלים וסגנונות עיטור. 

 Rice 1987: 202-203; Costin and Hagstrumדת העושר שלהם, אל מול מידת האחידות )ימ

ורמה גבוהה טיפוסי כלים,  המתבטא בריבוירות מורכבות יותר נצפה לראות גיוון רב, בחב (.1995

, אשר 1בתעשיות הקראמיות המתפתחות של הב"ק  ניתן לבדיקהשל סטנדרטיזציה. מודל זה 

אף על פי כן נשמרת  ככל שהחברה הכפרית משתכללת.עולים בהם מדדי הגיוון והסטנדרטיזציה 

 היא ממאפייני החברה בתקופה זו., שטכנולוגית בהם שונות

( Typesה קרמית, כלומר ביצירת סדרה של טיפוסים קרמיים )עבודה זו עושה שימוש בטיפולוגי

המורפולוגיים, הטכנולוגיים והעיטוריים.  –הנבדלים זה מזה על סמך כלל המאפיינים שלהם 

אולם כאן היא שחזור אופקים כרונולוגיים, ל סדרת הטיפוסים משמשת בתפקידה המסורתי

 Orton andעל שאלות של שונות וסטנדרטיזציה, הנוגעות לארגון הייצור )גם מוכוונת לענות 

Hughes 2013: 7-12, 147).  אתר נתון, ב -נבדק בקרמיקה כמו גם בארכיטקטורה  השונותממד

מאפיין יותר מכל  , ובין אזורים גיאוגרפיים שונים. נראה שהואאוגרפי תחוםבין אתרים באזור ג

בעבודה זו נעשה , ואף הולך ומתגבר לאורך התקופה. 1את התרבות החומרית של תקופת הב"ק 

זה  מרכיבולהבין מדוע , 1של הב"ק  תהכפרי במערכת הסביר את משמעותה של שונות זולניסיון 

 נעלם במעבר לאורח חיים עירוני.
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בהשתתת  יש חלקגבולות גיאוגרפיים לא שהנחת היסוד בגישה זו הי –ית אזורארכיאולוגיה . 2

אף שהיא מיושמת תדיר ובאופנים שונים במחקרים תרבותיים.  חברתיים ולעתים גםגבולות 

אין לגישה זו בסיס תיאורטי איתן מתחום הארכיאולוגיה, והיא  ,ארכיאולוגיים בדרום הלבנט

כפי שנסקר ותואר על ידי  נשענת במידה רבה על מסד תיאורטי מתחומי האקולוגיה והגיאוגרפיה,

אפשרויות היישוב באזור נתון נגזרות לפי הגישה האקולוגית, . (Greenberg 2002: 5-6)גרינברג 

ממרכיבים סביבתיים, המכתיבים דפוסי התנהגות חוזרים. לפיכך גבולות היסטוריים תואמים 

בגיאוגרפיה, אזורים גאוגרפיים נתפסים כהקשר . (5)שם:  לרוב גבולות גיאוגרפיים "טבעיים"

רואה באזורים גאוגרפיים  (structuration) הפרקטית)"קונטקסט"( להתרחשות חברתית. הגישה 

חברתיות מושפעות  כממלאים תפקיד חשוב בכינונה של זהות חברתית, כיוון שאינטראקציות

, כמו גם יםשל מקום מסו ; מאפייניו הפיזייםבמידה רבה על ידי החלל שבו הן מתרחשות

ההיסטוריה שלו, יוצרים שגרה יומיומית מובהקת. כך זהות אזורית מוטמעת בחברה מסוימת 

האזוריים שונה בגישה החברתית הגדרת הגבולות . (6)שם:  והופכת לאחד מעקרונותיה המנחים

 טריטוריה, אשר בתורהאת הובגישה הסביבתית. זו הראשונה רואה את החברה כמגדירה 

. גבולות נלמדים לפי תפיסה זו באמצעות ניתוח חברתי. , מתוקף מאפייניהמשפיעה עליה חזרה

תלויה בהנחת יסוד מוקדמת של בה הגדרת הגבול הגישה השנייה רואה בגבולות מצב נתון, ו

 (.7)שם:  החוקר

או  , תרבותייםגבולות חברתיים , שכןבמחקר אזורי בארכיאולוגיה, יש להתייחס גם לממד הזמן

 . (שם) תואמים תמיד גבולות פיזיים בני ימינוואינם  אתניים עשויים להשתנות,

, גבולות )שנות העשרים עד שנות הששים בערך( המאה העשריםבמחקר הארכיאולוגי של ראשית 

קבוצות תפוצה של ממצאים, אשר פורשו אז כמשקפים וי תרבותיים הוגדרו באמצעות מיפ

רכיאולוגיה החדשה הא(. Artefacts = People, Stark 1998: 3; Trigger 1989:165אתניות )

והתהליכית, שהתפתחו בשנות הששים של המאה עשרים, שללו את הקשר המידי שבין תרבות 

 (.Stark 1998: 3חומרית ואזורי תרבות וטענו שדפוסי תפוצה אינם משקפים קבוצות אתניות )

 ביקשה, התשעים של המאה הקודמתשנות שהתפתחה ב ה"ארכיאולוגיה של גבולות חברתיים"

 Technology)כמבטאים גבולות חברתיים מאפיינים הטכנולוגיים של התרבות החומרית לראות ב

= People ,ת למעשה את הגישה החברתית ותואממראשיתן הללו  הגישות הארכיאולוגיות. (שם

ולא מן הגבולות הגאוגרפיים  החומריתנגזרים ממאפייני התרבות  אלולהגדרת גבולות, שכן 
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לרוב מלהתייחס למרכיבים הסביבתיים  נמנעו מחקרים אלו (. 2שם: ) של אזור נתון ה"טבעיים"

  (.Greenberg 2002: 7חברה באזור נתון, ובכך חולשתם )על הולהשפעתם 

, אשר היה 1בעבודה זו היא נגזרת של מאפייני היישוב בתקופת הב"ק  ההתמקדות באזור מוגדר

, 1לחקר תקופת הב"ק  הכרחיתכמעט גישה זו  .טבעיים מושפע במידה רבה מגבולות גאוגרפיים

מתאפיינת בשונות אזורית גבוהה, הן בתרבות החומרית והן בתהליכים המאפיינים אותה.  אשר

, כיוון שבהיעדר ארים את תהליך העיור בדרום הלבנטהמתכלליים מחקרים בנקודה זו כשלו 

 סכמתית, מתקבלת תמונה והיכרות עם התהליכים המאפיינים אותו לכל אזור התייחסות פרטנית

 (. Greenberg 2002: 4תרחישי העבר )ולא מדויקת של 

)וראה בהרחבה  בעבודה זו נבחנו תהליכים ארכיאולוגיים באזור המוגדר היטב מבחינה גאוגרפית

נובעת בראש ובראשונה ממאפייניו הארכיאולוגיים של האזור . הבחירה באזור זה (4בפרק 

מחקר אזורי. אלה כוללים דפוסי התנהגות יישובית, ותרבות חומרית הדורשים , 1בתקופת הב"ק 

האזור הנחקר צריך להיגזר לפיהן בכך תואם המחקר הנחות יסוד מן הגישה החברתית, הומוגנית. 

, ברוח הגישה ית במקרה זה(, אולם הוא גם מניחממאפייניו החברתיים )או מתרבותו החומר

פעה ועוצבה במידה רבה מסביבתה הגאוגרפית. כך למשל יצרה בקעת שחברה זו הוש האקולוגית,

הירדן והנחלים המתנקזים אליה אשכולות יישובים הנהנים ממקורות מים רבים וצירי תנועה, 

צאת בנטישת היישובים בעמק אשר תרמו להתפתחות ולצמיחת החברה הכפרית. ראיה לכך נמ

, והוא לו; במציאות חברתית שונה, יתרונותיו הברורים של העמק לא עמדו 1בסוף תקופת הב"ק 

 חדל מלהוות בחירה יישובית מתאימה.

 

 (Substantivism) באנתרופולוגיה הכלכלית סובסטנטיביתההגישה . 3

י יש השפעה על ההתנהגות האנתרופולוגיה הכלכלית התפתחה מתוך התפיסה שלמבנה התרבות

התנהגות כלכלית אינה מצייתת להגיון כלכלי טהור, אלא היא מושפעת  –הכלכלית, כלומר 

( התפתחה Substantivism) סובסטנטיביתהגישה המאילוצים חברתיים, דתיים או פוליטיים. 

פירושה (. לפי המודל הפורמליסטי, כלכלה אנושית Formalismבתגובה לגישה הפורמליסטית )

ם היעילות והרווחיות בתנאים של משאבים מוגבלים. כלומר, בכל חברה נתונה, וגם בחברות קסּומ  

יש לפי מודל זה עבר, אדם ישאף למקסם את רווחיו תוך השקעת משאבים ומאמצים מינימליים. 

 .כבעלות ערך בעיניה הנתפסות למשאבים התרבותיים שלה ולמטרות ח כל תרבות בהתאםנתל
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כנגזרת של הסביבה בחברות לא מתועשות מתייחס להתנהגות כלכלית  הסובסטנטיבי המודל

של אדם בחברות אלו הכלכליות בחירותיו  -. כלומר תית )התרבותית( והסביבה האקולוגיתהחבר

קסּום רווחים כלכליים, אינן מבוססות בהכרח  תרבותיים, על קשרים חברתיים, ערכים  אלאעל מ 

לפיכך יש להתייחס לכלכלה כביטוי  .גות מוסריות, דתיות או פוליטיותדאנורמות חברתיות, או 

 ,Godelier Polanyi 1944) של הסמלה תרבותית, ולא כמנגנון המיועד לשרת תועלת ורווח בלבד

5-2001: 4 eEarlGranovetter 1985, 1975, 1991, ). 

א )מוטמעות(. משמעותו הי "Embeddedness"מכונה  סובסטנטיביתרעיון חשוב בגישה ה

שהכלכלה בכל חברה נתונה אחוזה ביחסים חברתיים, ורעיונות חברתיים הם הבסיס להחלטות 

אלא במוסדות  הכלכלה אינם מצויים רק בשוק עצמו )במידה והוא קיים(,מניעי  .על ייצור וצריכה

נגזר אופי הכלכלה בחברות הנעדרות מוסדות כאלה, חברתיים, שלטוניים או דתיים למשל. 

לפיכך כל פעילות כלכלית היא . תרבותיות-יבויות סוציוומחוחברתיות שיקולים דתיים, נורמות מ

 Polanyi 1944, Granovetter)עליו את הדעת  לתתתוצר של הקשר חברתי ותרבותי, אשר יש 

174-inman and Garraty 2010:172Fe1985, .)  

שוללת את התפיסה האבולוציונית, לפיה חברה  טנטיביתסובסבהתייחסות לחברות עבר, הגישה ה

בעלת כלכלה "פרימיטיבית" תתפתח בסופו של דבר לכדי כלכלה מודרנית, בה שולט עקרון 

קסּום  בין ריבוד חברתי לבין וקבוע יתר על כן, אין קשר ברור  (.Sahlins 1972: xxi) הרווחיםמ 

של סחר חליפין כוחות השוק )היצור והצריכה(  שוקכלכלת במנגנונים כלכליים של ייצור וצריכה. 

יקף השוק ותכיפות קיומו אינם קשורים נראים לכל, וקיימים בה תעריפי חליפין קבועים. ה

-Feinman and Garraty 2010:169או לרמה של מורכבות חברתית )גידול דמוגרפי בהכרח ל

172). 

, ובמציאת הסבר לקריסת המערכת הכפרית 1 הב"קהחברה בתקופת חתה אותי בהבנת גישה זו הנ

ובכללם מאפייני התעשיות ת מאפייני התרבות החומרי לפי הלך מחשבה זה, .2במעבר לב"ק 

הייצור או  , ולא רק נגזרת של רמתיחסים חברתיים והעדפות תרבותיותהקרמיות, הם ביטוי של 

ב' בעמק הירדן התיכון 1"ק כפי שיודגם בהמשך העבודה, תקופת הבמידת מורכבותה של החברה. 

ומגוון רב של וטכנולוגית  שונות סגנונית בהן ,מקומיות ריבוי תעשיות קרמיותמתאפיינת ב

יש להתייחס אליה בתוך , אשר בקנה מידה קטן לדעתי על כלכלת שוקאלה מעידים  .טיפוסים

של  ייםל המערכת נעלמים מרכיביה המהותעם קריסתה שההקשר החברתי של המערכת הכפרית. 

 . 2את המערכת העירונית של הב"ק  מאפיינים, ומרכיבים אחרים כלכלה זו
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 נעדרת שלטון ריכוזיואב מורחבים, -הייתה מורכבת מבתי 1המערכת הכפרית של תקופת הב"ק 

(Esse 1989a: 84-85 ,Chesson 2003:80) .חוסר שוויון שאינו ממוסדחברה כזו מתאפיינת ב ,

בין יחידות חברתיות  שנרקמיםתהווה מתוך מציאות החיים: קשרי סולידריות ובארגון חברתי המ

(. חלוקת כוח Sahlins 1972:95, Johnson 1982:403שונות, אשר מתנהלות באופן עצמאי )

האדם אינה משותפת לבתי האב, ואינה מושקעת במטלות משותפות. בחברה כזו האוטונומיה של 

, אשר 2ברה. בכך נבדלת חברה זו מן העיר של הב"ק היחיד נשמרת, על חשבון אחידות הח

גם חלוקת (. Sahlins 1972:95ה )למען מטרת אחידות החברבה חיד הוקרבה אוטונומיית הי

לא נעשתה באופן מאורגן. אלה התארגנו  1המשאבים הטבעיים והגישה אליהם בחברת הב"ק 

מור על האינטרסים שלהם, או משפחה מורחבת לש אב-באופן טבעי, מתוך הנטייה של כל בית

 Paynter 1989:369 ,Johnson 1982 ,Eerkens, שם) רכוש והכוח הדרוש להםולצבור את ה

2009 .) 

( הציע כי ארגון חברתי כזה הוא המצב ה"טבעי" של הקיום האנושי, טרם כינונם 1972סהאלינס )

פיזור ומרחב הם עקרונות יים ומדינות. בכלכלה ביתית המבוססת על בתי אב, של מוסדות ציבור

מפתח, כיוון שהם משקפים היעדר של תלות הדדית וסמכות משותפת, היעדר המגדיר במידה רבה 

 .(97הכפרי )שם:  את הארגון החברתי

סוע בקרב חברה כפרית, וככל שהחברה גדלה כך גדל  דברים רבים יכולים להעיר מחלוקת וש 

רמת המתח עולה, כך שכל שסע או פילוג חברתי הסיכוי שזה יקרה. כשאוכלוסיית הכפר עולה, 

יכולים להוביל לקריסת המערכת כולה. בהינתן מנגנונים פוליטיים פנימיים חזקים, חברה גדולה 

הפלגנות והפירוק הפנימי. בהיעדר כוח כזה, ארגון חברתי שצמח מעבר ליכולתו יכולה להתגבר על 

 ;Sahlins 1972:98;  Johnson 1982; Earle 1991:13נידון להתפרקות ) –להחזיק את עצמו 

Anthoni 1997: 23.)  וראשית העיור, ועל כך  1באופן הזה בחרתי להסביר את סוף תקופת הב"ק

 בהרחבה בפרק המסכם של עבודה זו.

 

  בדרום הלבנט ומקומו בתהליך העיור  1 ק"הבהכפר בתקופת  2.2

נידון לא מעט במחקר, תוך ניסיון לשחזר באמצעות הממצא  1 ק"הבמושג ה'כפר' בתקופת 

הארכיאולוגי את תהליך התפתחותו לאורך התקופה ואת התהליכים שהובילו לבסוף להחלפתו 

 הייתההמערכת הפוליטית המקומית  1 ק"הבבצורת החיים העירונית. נטען כי בראשית תקופת 

שהוא המשך ישיר  ו שבטים בארגון חברתיאב א-יחידות של בתישוויונית ביסודה, והתבססה על 
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(. הגדרה זו Joffe 1991:23וראה ספרות נוספת אצל  Esse 1989:84-85ית )כלקוליתמהתקופה ה

התבססה על היבטים שונים בתרבות החומרית של בני התקופה, כגון: כלכלה, תפרוסת היישוב, 

יא תואמת את התפיסה רמת ההתמחות ביצור קרמיקה, כלי אבן ומתכות, והיקף המסחר, וה

מדינה בעולם העתיק ככלל התפתחו באופן ישיר מה"צ'יפדום" -האנתרופולוגית הרווחת לפיה ערי

(Earle 1991, 2001 ;Yoffe 2005 בסוף תקופת .)ישנה התפתחות של מערכות חברתיות 1 ק"הב ,

 Joffe)האב" של ראשית התקופה -בסיסית, או "בתי מורכבות יותר סביב אותה יחידה שבטית

שליטה  , אשר חוקרים מסוימים זיהו בה(, וניכר מעבר מחברה שוויונית לחברה מעמדית1991:23

(. בשלב זה התפתחו אליטות חקלאיות Esse 1991:85 ,de Miroschedji 2010ריכוזית ראשונית )

 (.Joffe 1993:53המייצגות את הקבוצות ה'יעילות' ביותר מבחינת ארגונן החברתי )

דיונים נפרדים: האחד נוגע למהות הכפר -את הדיון בתהליך העיור במחקר לשני תתי ניתן לחלק

 ואופן המעבר לעיר )שאלת ה"איך"(, והשני נוגע לגורמי התהליך ומניעיו )שאלת ה"למה"(.

בשלב זה אתמקד בגישות השונות לשאלת ה"איך", שכן אלו עולות באופן ישיר מן הממצא 

 עולם הספקולציות.הארכיאולוגי ושייכות פחות ל

ישראלית, ה'כפר' החקלאי התפתח באופן טבעי -על פי התפיסה המסורתית בארכיאולוגיה הארץ

( Childe 1950את היסודות לגישה זו הניח צ'יילד )ניארי. יל'עיר' המבוצרת בתהליך אבולוציוני ל

, ק"הב ובהתבסס על עבודתו כך תוארה ההתפתחות מן הכפר לעיר בדרום הלבנט בסוף תקופת

כמו גם באזורים אחרים בעולם העתיק )וראה סקירה של מחקרים ברוח תפיסה התפתחותית זו 

במסגרת התהליך ניכרת עלייה ברמת המורכבות החברתית לאורך  .(Yoffe 2005:15-21אצל 

ווסדותן של ערים על ידי אותן אליטות חברתיות שביססו את י, אשר סופה בה1 ק"הבתקופת 

)ראה  ובמסופוטמיה מצריםופה, והיו מושפעות מן הציוויליזציות הגדולות במעמדן בסוף התק

 (. Amiran 1970; Kenyon 1965; Lapp 1970; de Vaux 1970למשל: 

בשנות השמונים של המאה הקודמת הלכה והתגבשה במחקר התפיסה כי צורת החיים הכפרית 

לבנטיני, וכי מרכיב -הדרום בארץ הינה מרכיב נתון וקבוע בנוף ק"הבהמאפיינת את תקופת 

חברתי זה מתאפיין בגמישות, עמידות, ויכולת לספוג שינויים, אשר אין בכוחם לבטל את הגרעין 

(, מן הבולטים המצדדים 1993, 1991) יופה(. Greenberg 2003:27הבסיסי החזק של חיי הכפר )

ות המותאמת ביותר בתפיסה זו, תיאר את הכפר הדרום לבנטיני בעת העתיקה כצורת ההתיישב

לאורך התקופות הארכיאולוגיות בארץ ובהן תקופת  אזורלסביבה, או כ"ברירת המחדל" של ה
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. צורת התיישבות זו חוותה תהליכים מעגליים של התפתחות ועלייה ברמת המורכבות ק"הב

( 1991טען פאלומבו ) 1 ק"הבהחברתית, אשר בסופה קריסה והתחדשות. ביחס לתקופת 

שההתיישבות הכפרית הטיפוסית התקיימה באופן אוטונומי ומשוחרר משלטון ריכוזי או 

מהשפעתם של מרכזים כלשהם, ובצורה זו המשיכה להתקיים תוך עלייה וירידה מתמדת של רמת 

(. התרבות Palumbo 1991:128ואף לאחר מכן ) 4 ק"הבההתמחות לאורך התקופה עד לתקופת 

בדרום הלבנט נתפסת על פי גישה זו כתופעה בלתי מקומית  3-2 ק"הברונית של תקופת העי

שיציבותה עומדת למבחן תמידי שכן היא נאלצת להגן על עצמה מפני התנגדותם של גורמים 

(. קריסתה של התרבות העירונית, אם כך, Joffe 1993:85כפריים ונוודיים המאיימים על קיומה )

 ,Dever 1989:238) אזורמראש לאורח החיים הכפרי האופייני ל משמעותה חזרה צפויה

Palumbo 1991:6 .) עירוניות -( הביע דעה דומה ביחס למחזורי הכפריות2010מירושדג'י )דה

, ומהותה של מורכבות חברתית בדרום הלבנט. לטענתו, 2ועד לתקופת הברזל  כלקוליתמה

, וניכר גיוון רב יותר במרכיביו 1 ק"הבמורכבות חברתית הלכה והתפתחה לאורך תקופת 

האנושיים של הישוב. התפתחותן של ערים אינה מבטלת את קיומן של אוכלוסיות פסטורליות 

נוכחותן של ערים מהדקת את הקשרים הסימביוטיים בין היישוב  –נוודיות וכפריות, אלא להפך 

-ככל שהתרבות הדרוםהכפרי לזה העירוני, כך שהגורמים השונים תלויים זה בזה. לפיכך, 

 (. 22לבנטינית מורכבת יותר כך היא פגיעה יותר ונידונה לבסוף לקרוס )שם:

נתפס על פי הגישה המתוארת לעיל כמצוי בתהליך של שינוי חברתי  1 ק"הבהכפר בתקופת 

 (. Joffe 1993:48תמידי, אל עבר נקודת השיא בהתפתחותו הטבעית שהיא העיר )

ההכרחית של ית מן התפיסה האבולוציונית הרואה בעיר פרי ההתפתחות גישה זו אינה שונה בתכל

ובין מתרבויות הסביבה הוא אדפטציה מקומית של רעיון השאוב אם הרעיון העירוני  הכפר, בין

אבולוציונית", וכמו -לפיכך ניתן לכנות גישה זו "ניאו(. 37-36)שם: תרבות המקומיתמקורו ב אם 

הגישה האבולוציונית הראשונית, תכליתה יצירת מודל תיאורטי אשר יעניק מסגרת לנתונים 

הארכיאולוגים. הביקורת כלפי מודל זה ואחרים, היא שבפועל הם יוצרים הפשטה של המציאות 

וב הכפרי ליישוב העירוני בברונזה שכן לא נרשמת המשכיות ברורה מהייש הארכיאולוגית 

(. אף על פי Greenberg 2003:28) בכל חלקי הארץ מבחינת מאפייני היישוב ותפרוסתו 2הקדומה 

כן, בשנים האחרונות קראו מספר חוקרים להכרה ב'מידת העירוניות' הרבה אשר ניתן לייחס 

העיר. משמעות הדבר  , ובזאת מצאו ראיה לאופן ההתפתחות האבולוציוני של1 ק"הבלתקופת 

 .Paz Yאינם 'צ'יפדומס' כי אם קרובים יותר בארגונם החברתי לעיר ) 1 ק"הבהיא ש'כפרי' 
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עה אתרים ( למשל, סקר את האתרים המבוצרים בתקופה הנדונה, ומנה תש2002(. פז )255 :2002

כינוי . בעקבות זיהויים של אתרים אלה, מציע פז להחזיר את השימוש במבוצרים בתקופה זו

 Paz, כשכוונתו לכך שמצויים בה כבר סממני עיור מסוימים )'ב1 ק"הבעירונית" לתקופת -"פרוטו

Y. 2002: 238, note 3 2 ק"הב(. יתרה מכך, פז טוען כי התפתחות הערים המבוצרות בתקופת 

הינה תוצאה של יריבות פוליטית בין האליטות החברתיות שכוחן הלך והתעצם לאורך תקופת 

 (.Paz Y. 2002: 255) 1 ק"הב

פינקלשטיין ואוסישקין הציגו עמדה דומה. לאור החפירות במגידו, הם טוענים כי תהליך העיור 

(, ומכאן יוצא כי העיר Finkelstein and Ussishkin 2000b:584) 'ב1 ק"הבהחל כבר בתקופת 

 התפתחה מן הכפר באופן טבעי.

ודתו ( בהתבסס על עב1993על ידי פורטוגלי וגופנא )אבולוציונית הוצעה -גישה מנוגדת לזו הניאו

(. לטענתם היישוב הכפרי בארץ, אשר בסיסו 2000, 1996, 1994, 1989התיאורטית של פורטוגלי )

הכלכלי הוא חקלאות ומרעה, התאפיין ביציבות פחותה מזו של הישוב העירוני. זה הראשון, היה 

לפיכך התעורר הצורך באימוץ של צורת התיישבות מצוי באופן תמידי על ספו של משבר וקריסה, ו

חזקה ועמידה יותר המסוגלת להדוף איומים סביבתיים ביתר קלות. המעבר מן הכפר לעיר נתפס 

כתהליך מקוטע, בו התרחשותם של שינויים היא תוצאה של התאמת המערכת היישובית לאיומים 

(. בהתבסס על התמונה העולה Portugali and Gophna 1993:182על יציבותה מבית או מחוץ )

 אזור( טוען כי יש להתייחס לדרום הלבנט על בסיס אזורי, שכן כל 2003מעמק החולה, גרינברג )

מסגיר 'נתיב התפתחות' אחר בדרך מן הכפר לעיר. בבחינה פרטנית של עמק החולה, ניכר כי 

, שכן זה 1 ק"הבקופת לא התבסס על המערך הכפרי של ת 2 ק"הבהישוב העירוני שנוסד בתקופת 

(. 32)שם: 'ב1 ק"הב(, ונרשם פער יישובי בתקופת א'1הב"ק ניטש במחציתה של התקופה )בסוף 

עוד טוען גרינברג כי הכפר הלבנטיני במהותו אינו יחידה חברתית סטטית וקבועה, וכי הוא נתון 

ברירת המחדל (. לפיכך, לא ניתן להתייחס לכפר כ33לשינויים והשפעות מתנאי הסביבה )שם:

ממנה התפתחה העיר, ואליה חזר היישוב לאחר קריסת המערכת העירונית.  אזורהיישובית ב

מאפייני הכפר טרם הולדת העיר, מאפייני הכפר לצד העיר, ומאפייניו לאחר קריסת המערכת 

העירונית אינם זהים ואינם ברי השוואה )שם(. על פי גישה זו, בהחלט ייתכן כי הכפר בתקופת 

התפתח לאורך התקופה מבחינת מורכבותו החברתית, אולם הקונספט העירוני לא  1 ק"הב

יה כפרית מקומית שהיגרה בעבר ממחוזות יהתפתח מתוכו כי אם אומץ מבחוץ על ידי אוכלוס

(. המערכת העירונית שנוצרה בתקופת Portugali and Gophna 1993:178-180שידעו עיור )
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כיבי המערכת החקלאית הכפרית שקדמה לה לשם יצירת עשתה שימוש בחלק ממר 2 ק"הב

שלה שונה בתכלית, וכך גם מאפייני הכפר החדש שנולד  raison d'etre-מערכת חדשה, אשר ה

 (. Greenberg 2003:33לצדן של הערים באותה תקופה )שם, 

ר בהתייחס לשאלת ה"למה", או הגורמים שהניעו את תהליך העיור בדרום הלבנט, ניתן להגדי

מספר גישות. בכולן, העיר על מוסדותיה הריכוזיים נתפסת כפתרון לקושי מסוים או כתגובה 

 לסדר חברתי חדש שנוצר במרחב :

. התפיסה כי העיר היא תולדה של איום כלשהו, פרי הסתגלות לגורמים שליליים אשר איימו על 1

 (.Paz Y. 2002: 255, וראה גם עמדתו של Herzog 1997:10היישוב מבית או מחוץ )

, דוגמת התפתחות הסחר הימי ונטישת הקולוניות מצרים. התפיסה כי התפתחויות פוליטיות ב2

 ,Esse 1989ווסדותן של ערי מדינה בדרום הלבנט )ימערב כנען, הן שהניעו את ה-המצריות בדרום

1991  ,Ben Tor 1991 ,Finkelstein and Gophna 1993 ,van den Brink and Levy 2002.) 

פי, הובילו גידול דמוגר. התפיסה כי תהליכים מקומיים בהתפתחות היישוב הכפרי, דוגמת 3

 (.Joffe 1993 ,Miroschedji 2010ווסדותן של מערכות יישוב מורכבות יותר ובהן העיר )ילה

ולאחר תקופה של משבר  1 ק"הב. התפיסה כי העיר נולדה מתוך קריסת המערך הכפרי של 4

 Portugali and Gophnaהארץ, במסגרתו ניכרת חזרה מסוימת לאורח חיים נוודי ) יישובי בכל

1993.) 

. התפיסה כי יש לנתק את תהליך העיור בדרום הלבנט מן ההתרחשויות ברחבי המזרח הקדום 5

י, תוך היכרות מעמיקה עם וריאנט הכפר אזורולבחון תהליכי עיור פרטניים ומקומיים על בסיס 

 (.Greenberg 2002, 2003ם )והעיר המקומיי

 

 2 ק"הבלבנטינית בתקופת -מגמות בהבנת העיר הדרום 2.3

ית למן ראשית ימי המחקר הושפעה במידה רבה מן המודל העירוני הגדרת העיר הדרום לבנטינ

 לפיו העירוניות היא, אבולוציוניים אחרים-וחוקרים ניאו (Childe 1950שהוצג על ידי ג' צ'יילד )

צ'יילד  .(Yoffe 2005)וראה סקירה של זרם זה אצל  האנושית התרבות בהתפתחות מתקדם שלב

מקצועית,  התמחות ,חברה מרובדת: , בהםהציע עשרה קריטריונים ההכרחיים לקיומה של עיר

עשרת  ייצור המוני לצריכה מקומית ולמסחר, בנייה מונומנטאלית, ושימוש בכתב. אולם

הקריטריונים שהציג צ'יילד לא עמדו במבחן המציאות, שכן כמעט ולא נמצאו יישובים ברקורד 
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 (.Portugali 2000: 305–311 ;Yoffe 2005: 15-21הארכיאולוגי אשר עמדו בכולם )

בארכיאולוגיה הישראלית התגבשו תפיסות מקומיות בנוגע למאפייני העיר, הלוקחות בחשבון 

. קמפינסקי טען שלא כל החברות העירוניות 2וגיים אשר יוחסו לתקופת הב"ק מרכיבים ארכיאול

 (.Kempinski 1978: 4-8מרכיב של תכנון עירוני )למאפיינים היו אורייניות, והציע להוסיף 

ביצורים נתפסו על ידי רבים כמאפייני עירוניות, והיו שראו בהופעתם סממן להפיכת ישוב כפרי 

התייחס לגודל ( 15: 1989)(. א' בן תור 5: 1995 אילן; Amiran and Gophna 1989: 109לעירוני )

ביחס למערכת היישובים הכללית כמאפיין עירוני מרכזי. לשיטתו, כל ישוב אשר גודלו  היישוב

דונם הן ערים "קטנות", וערים ששטחן  70-ל 40דונם יכול להיחשב כעיר, כאשר ערים בין  40מעל 

 .רים "גדולות"דונם הן ע 70עולה על 

לבנטינית -גישות שונות לחקר העיר הדרוםהציע  ,בספרו "הארכיאולוגיה של העיר"ז' הרצוג, 

בהן גישה הרואה בעיור תופעה תרבותית, ולא תוצר של תהליך התפתחותי אבולוציוני כפי (, 1997)

פוליטיים  תמוסדוקיימים  , בועיר כמרכז כוחהוא התייחס ל(. Herzog 1997: 2-7שסבר צ'יילד )

מצומצמת של בידי קבוצה שלטוני מהווים כלי ומרכזים פולחניים, ה כדוגמת ארמונות מלכותיים

 לאלה אין ביטוי של ממש בממצא הארכיאולוגי. (.Herzog 1997: 7) יטיםשל

גומלין יים של יחסי גישות אחרות להבנת העיור התבססו על מודלים אנתרופולוגיים וסוציולוג

חברתיים, לשם בחינת מקומה ותפקידה של העיר במערך היישובי ההיררכי לו היא שייכת )פז, ש' 

בדרום הלבנט  2( התייחס לעירוניות של הב"ק Joffe 1993) יופה, ושם הפניות נוספות(. 11: 2010

וא שייך, על פי התפקיד אותו הוא ממלא במערכת היישובים אליה ה והגדיר יישוב עירוניברוח זו, 

  ולא על סמך קריטריונים מוגדרים וקבועים.

 את המנתח בספר פורטוגליעל ידי  עלבנטיני הוצ-מודל גמיש ומגוון יותר להבנת העיור הדרום

פורטוגלי מציע  (.Portugali 2000) העצמי הארגון תיאוריית באמצעות והערים העיור תופעת

רואה מערכת קשרים מורכבת של ישויות אשר הוא בה פרשנות שונה לתופעה העירונית, אשר 

שם: בנקודה מסוימת בזמן ובמרחב נתפסו כערים, בשל מאפיינים מסוימים שהיו משותפים להם )

 הייחודיים מכלול המאפיינים(, 2010העירוני" ) הביטוסהגדירה מאפיינים אלה כ"פז  ש' (.12-11

  בין אורח החיים הכפרי שקדם לעיר, וההבדל בינם ל2בתקופת הב"ק  העירוני החיים של אורח

 (.15: 2010)פז, ש' 

כעירונית. חוקרים אלה  2 ק"הבספק בהגדרת מערכת הישוב בתקופת  הטילומספר חוקרים 

טוענים שמערכת זו מייצגת חברה בה האבחנה בין קהילות עירוניות וקהילות כפריות עדיין בלתי 



18 
 
 

בדרום הלבנט  2 ק"הבשובי יטוען שאין בי(. פיליפ Chesson and Philip 2003:12מובהקת )

(, ואילו צ'סון מכנה  ישובים אלה "כפרים Philip 2003: 108עדויות לקיום אליטה ממוסדת )

מאוגדים", "הטררכיים" מבחינה חברתית,  בהם יש שותפות בניהול המשאבים ובחלוקת מוקדי 

 (. Chesson 2003הכוח )

אכן, העדות הארכיאולוגית אינה מסגירה את קיומם של מוסדות שלטוניים פוליטיים בתקופת 

 או מנהל ללא ניכרת, אך אזורית-ובין אזורית-פנים באינטגרציה מתאפיינת התקופה. 2הב"ק 

בתקופה זו  .(231: 2010)פז, ש'  3וללא ארמונות המוכרים החל מהב"ק  מפותחים ביורוקרטיה

בידי שליט אחד או מוסד שלטוני יחיד, אלא נחלקה בידי מספר קבוצות  מרוכז היהשלטון לא ה

השינוי בארגון החברתי טמון באופן ההתקשרות וברמת . 1ומוקדים, בדומה לתקופת הב"ק 

ציעה שהיישובים העירוניים בזמן או לפועל על ידי התושבים. ש' פז ההפעולות המשותפות שהוצ

פות המוכרות מתקופות מאוחרות ניות, שהן אולי מקורן של האסעירוזה נוהלו על ידי מועצות 

מופיעות ככל הנראה קבוצות המתמחות בפוליטיקה של  3(. רק בתקופת הב"ק 231יותר )שם: 

 חיים עירוניים, ומתחרות ביניהן על שליטה )שם(. 

כפריות  בדרום הלבנט לא הייתה אחידה, ויש להניח את קיומן של קבוצות 2העירוניות של הב"ק 

. לא ניכר מתח )כדוגמת הישוב בתל יקוש, המוצג בעבודה זו( ונוודיות לצד מסגרות חיים עירוניות

בין צורות היישוב, אלא קיום משותף במערכת אחת, בה התנהלו קשרים חברתיים וכלכליים בין 

ר הישובים. בחלק מן המקרים, ישובים כפריים אימצו סממנים ומרכיבים בתרבות החומרית אש

 היו מושפעים מן התרבות העירונית, וביטאו את רעיון האחידות של האתוס העירוני )שם(.

 

 1ק "תקופת הב - 3פרק 

 בדרום הלבנט:  1ק "תולדות מחקר תקופת הב 3.1

 ראשית ימי המחקרהגדרה ומגמות כלליות למן 

לתקופה " מתייחס לשלבים הארכיאולוגיים המאוחרים 1המונח "תקופת הברונזה הקדומה 

בדרום הלבנט, במחצית השנייה של האלף  2ית הע'סולית והמוקדמים לתקופת הב"ק כלקוליתה

הרביעי לפסה"נ. מינוח זה נאמן לשיטת ההגדרה הטכנולוגית של תרבויות ארכיאולוגיות הנהוגה 

 מטלורגית בארץ ישראל, על אף היותו חוטא למציאות בתקופה זו, כיוון שהתפתחות טכנולוגית

, והמרכיבים העיקריים לב"ק אינה הסמן העיקרי לראשיתה של התקופה כלקוליתר מן הבמעב

(. "התקופה הכנענית הקדומה" הוא Braun 1996:1) להגדרתה התעבו ונותרו בעיקר קראמיים
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(, אולם מינוח זה גם הוא אינו מדויק, Yeivin 1961:6מינוח אתני אשר היה בעבר בשימוש )למשל 

לפני האלף השני לפנסה"נ. נוסף על  "כנענים"היסטוריים לא ניתן לדבר על  שכן בהיעדר מקורות

היסטוריות -היסטוריות, פרוטו-כך, על מנת לשמור על עקביות טרמינולוגית בתקופות פרה

והיסטוריות, לא יהיה זה נכון לכנות חלק מן התקופות הארכיאולוגיות על פי מינוח טכנולוגי 

(. טרמינולוגיה Braun 1996:3ואחרות על פי מינוח אתני ) (כלקולית)כדוגמת הנאולית וה

( בעקבות חפירותיה 1957ן )הוצעה על ידי ק' קניו חברתיות-מבוססת על אבחנות פוליטיותה

(, בהנחה שהמרכיב החברתי Proto Urban. קניון כינתה את התקופה "פרוטו עירונית" )ביריחו

במערכת טרמינולוגית טכנולוגית, לא  היותו נטע זרופה זו. גם מינוח זה, בהוא הבולט ביותר בתק

 התקבע במחקר. 

על אף חוסר הדיוק במינוח "ברונזה קדומה", שהונהג מאז פרסום חפירות השלבים במגידו 

(Engberg and Shipton 1934 הוא התקבע ונעשה שגור בפי ,)( רובBraun 1996:3 ,בפרסום זה .)

לברונזה הקדומה, ובעקבותיו ניעור דיון באשר  כלקוליתההונחו היסודות הראשונים להבחנה בין 

 ה. הגדרות הראשוניות של התקופה והחלוקה הפנימית שלל

יוחס לברונזה  IV, בעוד שלב כלקוליתבמגידו יוחסו ל Vעד  VIIעל פי אנגברג ושיפטון, שלבים 

יכתן של צורות , לדידם, לא מופיעות צורות קרמיות חדשות והוא מתאפיין בדעIVהקדומה. בשלב 

( תמך Wright 1937: 42-67(. רייט )Engberg and Shipton 1934:3-6יות )כלקוליתקרמיות 

לברונזה הקדומה כפי שהוא בא לידי  כלקוליתבאבחנות של אנגברג ושיפטון בנוגע למעבר מה

(, Esdraelon Cultureביטוי במגידו. בעקבותיהם הגדיר רייט את "התרבות היזרעאלית" )

. קבוצה GBW)להלן  Gray Burnished Ware) אפורים הממורקיםהמתייחסת לקבוצת הכלים ה

ית המאוחרת". המעבר כלקולית, ועל כן יוחסה ל"תקופה הVעד  VIIזו נמצאה במגידו בשלבים 

 (.בהיעלמותה של משפחה קרמית זו )שם תאפיין, להגדרתו, ה1 תקופת הב"קל

צאיו מחפירות תל בית שאן כשנה לאחר פרסום השלבים (, אשר פרסם את ממ1935פיצ'ג'רלד )

. תהמאוחר תקופה הכלקוליתיתחוס "התרבות היזרעאלית" ליבמגידו, הצביע על חוסר הדיוק בי

אפורה קרמיקה בבית שאן, אשר גם בה נמצאה  XVבמגידו לשכבה  VIIהוא הקביל את שלב 

 רייט מסקנות אלו והביע דעה דומהקיבל  1958-. רק ב1ויוחסה על ידו לתקופת הב"ק  ,ממורקת

(Wright 1958). 
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וו בתל אל פרעה -שתי חפירות משמעותיות הובילו את רייט לשנות את מסקנותיו: חפירות דה

ממורקים מן  יםאפורצפון וחפירותיה של קניון ביריחו. בשתי חפירות אלה, נתגלו חרסים 

ע'סוליים" ויוחסו -י הדרום "בתר"התרבות היזרעאלית" לצד חרסים מצוירים, אשר כונו באתר

. בעקבות גילויים אלה, החליט רייט ליחס את "התרבות היזרעאלית" 1ק "הבלפיכך לתקופת 

תקופה יוחד, לפיכך, ל" 1ק "הבהמינוח "תקופת . הע'סולי כלקולית, ולהפרידה מן ה1ק "לב

 רייט החל. בשלב זה מצריםהע'סולית והקדומה לשושלת הראשונה ב כלקוליתיתהמאוחרת ל

, והניח את היסודות לחלוקה של תקופת בין קרמיקה אפורה ממורקת קדומה ומאוחרת בהבחנה

רייט גם הצביע על קיומו של שלב מאוחר בתקופת (. Wright 1958:40) לשלבי משנה 1הב"ק 

 (.Esse 1984ג', שלב אשר נשלל בהמשך על ידי ד' אסה )1המכונה ב"ק  1הב"ק 

המאוחר" עמד אמנם במבחן  כלקוליתלהפריד את "התרבות היזרעאלית" מה"סיונו של רייט ינ

מאוחר" לשכבות  כלקולית, אולם בשעתו התקבע כבר הכינוי "הארכיאולוגית המציאות

הע'סולית על ידי מספר חוקרים. אולברייט  כלקוליתיתתקופה ההארכיאולוגיות המאוחרות ל

משיכו לכנות את שלביה המוקדמים של הברונזה ( למשל, ה1971( ודותן )1970(, דה וו )1965)

 האפורההקרמיקה  ,", מטעמים שונים. לטענתםתמאוחרה כלקוליתיתהתקופה ההקדומה "

ואת  (,127)שם:  בדרום הלבנט כבר בשלביה המאוחרים של התרבות הע'סוליתהופיעה הממורקת 

רות קרמיות חדשות הופעתן של צוועם  ההיעלמותיש לקבוע לפיכך עם  המעבר לתקופת הב"ק

(. על כך השיב רייט De Vaux 1970:536) , הנקשרות לראשיתו של העיור בדרום הלבנטלחלוטין

, שלא ניתן להפריד את שלביה המוקדמים של הקרמיקה 1958(, בחזקו את דבריו משנת 1971)

 משלביה המאוחרים, המופיעים בסוף)המצויים לכאורה בתקופה הכלקוליתית( הממורקת אפור 

. אם שורשיו של העיור, כפי שסבר אז רייט, מצויים בתרבויות הצפון, אזי הקרמיקה 1ק "הב

, מסמלת את ניצניו של התהליך. לשיטתו בתרבויות הצפון גם כןהממורקת אפור, אשר מקורה 

ם זיהה רייט בכמה אתרים בקונטקסטים תהליך זה בא לידי ביטוי גם בקיומם של ביצורים, אות

 (.Wright 1958: 281-284) 1ק "הב של סוף

הבחינה בין התקופה  ון,קניון, אשר ממצאיה מן הקברים ביריחו עמדו במרכז הדיק' 

 Protoוו ודותן, אותה היא כינתה "פרוטו עירונית" )-ית המאוחרת" לשיטתם של דהכלקוליתה"

Urban להלן ,PU( לבין תקופת הברונזה הקדומה )Kenyon 1957:167ו(. התקופה ה"פרוט-

 א'1ב"ק לשיטתו של רייט, כלומר:  1ק "הבעירונית" מקבילה לשני השלבים הראשונים בתקופת 

וב"ק  2, ב"ק 1תקופות: ב"ק -לשלוש תתי . תקופת הברונזה הקדומה של קניון מחולקתב'1ב"ק -ו
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, והוא ג'1על פי רייט, הוא הב"ק  1שלב האחרון בתקופת הב"ק . השלב הראשון מקביל ל3

 "כלי אבידוס"כלים מצויירים שכונו כתיים ומתאשיתו של עיור, ובהופעתם של כלים ן ברמתאפיי

(Light Faced Painted Ware.) 

, PUAה ופה הפרוטו עירונית, אותן היא כינתקניון זיהתה שלוש משפחות קרמיות עיקריות בתק

PUB ו- PUC.  ביו יסוד אתני או שבטי אחר, אשר מרכי כל אחת מהקבוצות מסמלת לדידה

היא משפחת הכלים  PUAהתאספו סביב המרכז ביריחו ומרכזים אחרים, כדוגמת תל פרעה צפון. 

היא משפחת הכלים המצוירים בפסים  PUB, והיא הקדומה ביותר. אדומים הממורקיםה

(. לאוכלוסיות המיוצגות על GBW) האפורים הממורקים היא משפחת הכלים PUC-אדומים, ו

חדשות, היה לתפיסתה מעט מאוד במשותף עם קודמיהם  ידי אותן משפחות קרמיות

 יים.כלקוליתה

(. אף על Ben Tor 1975, De Vaux 1970שימוש נרחב נעשה במחקר באבחנותיה של קניון )למשל 

חים שטבעה קניון אבדה, ונותרה משמעותם הטיפולוגיות י כן, משמעותם הכרונולוגית של המונפ

, עם זיהויים 1ק "הבעירונית" לשלהי תקופת -בלבד. לאחרונה נעשה שימוש חוזר בכינוי "פרוטו

(. פז Paz. Y. 2002על ראשיתו של עיור )כביכול של מספר מרכיבים בתרבות החומרית המעידים 

עירוני, ולכן היה -שובי פרוטוית ניצניו של מערך יהדגיש כי רק בסופה של התקופה ניתן לזהות א

עירונית" דווקא -"פרוטו ולהעניק את הכינוי עירונית" -"פרה 1ק "הבעל קניון לכנות את ראשית 

 (.238שלה )שם:  1לב"ק 

(, אשר כינה את 1976, 1971מירושדג'י )-דהעל ידי בעבר חברתי דומה נטבע -מינוח פוליטי

ושה שלבים, הלוקחים בחשבון את מירושדג'י חילק את התקופה לשל-הד. ”Pre Urbain“התקופה

תקופה ובכך מעניקים תמונה מורכבת יותר מזו אשר ההבדלים הרגיונאליים האופייניים ל

מירושדג'י בשלביה -דהאורבנית של -שורטטה על ידי קניון. ראשיתה של התקופה הפרה

(. 1958על פי רייט ) 1ק "הבמאוחרים של הע'סולית וסופה בשלביה ה כלקוליתיתהמאוחרים של ה

 . ג' של רייט1ק "לבשל קניון ו 1ק "לבהבאה בעקבותיה, מקבילה  1ק "הבתקופת 

בסוף  יםמוכר ים כפי שהיוהסטרטיגרפי על סמך הרצפים( 1958)ג' הוגדר על ידי רייט 1שלב הב"ק 

שלושה קברים מגזר בבית שאן, מגידו ויריחו, לצד ממצאי של המאה הקודמת שנות החמישים 

(. רייט Esse 1984ומערת קבורה אחת ממגידו )ראה סקירה נרחבת של מאפייני שלב זה אצל: 
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, בשל אופיו בדרום הלבנט 2ק "לב 1ק "הבביטא בכך את הקושי הטמון בהגדרת המעבר מן 

 המורכב של תהליך העיור, ובשל מיעוט הנתונים הארכיאולוגיים בזמנו. 

(, ובחפירות Lapp 1970דרע )-" גם בחפירות לאפ בבאב אג1ב"ק שלב ה"בעקבות רייט, זוהה 

( היה הראשון שהעמיד למבחן את אבחנותיו של רייט. Esse 1984אסה )ד' ( בהעי. 1980קאלווי )

ג', הראה שאף לא 1ק "לבבאמצעות בחינה שיטתית של הממצאים הארכיאולוגיים המיוחסים 

ג' הן בלעדיות לתקופה זו, ועל 1ק "הבידי רייט לתקופת  אחת מן הצורות הקרמיות המיוחסות על

ב', 1ק "הבכן קיומו של שלב זה כפי שתואר על ידי רייט מוטל בספק. חלקן מופיעות כבר בתקופת 

(. נוסף על כך, 318ן קיימות לאורך שתי התקופות )שם: , וחלק2ק "הבחלקן ממשיכות לתקופת 

עועים עליהם ביסס רייט את אבחנותיו. ברור היום דגיש אסה את היסודות הסטרטיגרפיים הרה

שלא ניתן להישען על החלוקה הסטרטיגרפית הלקויה מן החפירות המוקדמות ביריחו, בית שאן 

ומגידו, ולא כל שכן על הקברים בגזר ובמגידו. בחינה חוזרת של השכבות אשר באמצעותן הגדיר 

ות צורות קרמיות הניתנות לשיוך הן רייט את התקופה, מראה שאלה שכבות מעורבות, המכיל

, וכך גם לגבי השלב 2ק "לבג' בהעי שייך למעשה 1ק "הב. אסה הוכיח ששלב 2ק "לבוהן  1ק "לב

של רייט, ועל כן  ב'"1ביריחו אינה אלא חלק מה"ב"ק  " של קניון1דרע. ה"ב"ק -ביל בבאב אהמק

צב המחקר בעת עבודתו של רייט (. מ326שם: אין יסוד להפרידה מ"התקופה הפרוטו עירונית" )

" שכבות ארכיאולוגיות ג'1ב"ק . כך סווגו כ"2ק "לב 1ק "הבפשר, כאמור, הבחנה ברורה בין ילא א

 (.)שם 2ב' או לב"ק 1ק "לבשהיום ניתן ביתר קלות לשייכן 

 1ק "הב(: תקופת 1958, 1937המחקר כיום עודנו מבוסס בחלקו על עבודתו החלוצית של רייט )

לעומת זאת שלב וב'( הן בצפון הארץ הן בדרומה, 1א'( ושלב מאוחר )1לשלב קדום ) מחולקת

ק "הבהשונים של תקופת  מונחיהמסכמת את  3.1טבלה  (.Joffe 1993:39ג' אינו בשימוש )1ק "הב

 (.Miroschedji 1976:11שהוזכרו בסקירה זו עד לשנות השבעים של המאה העשרים )בעקבות  1

זו המצרית באה עם גילוים של חפצים ל לבנטינית-הכרונולוגיה הדרוםהתקדמות בקשירת 

(. גילוי זה Yeivin 1960מיובאים בעלי משמעות כרונולוגית, ובראשם סרח נערמר בתל עירני )

אפשר קורלציה ראשונית בין אתר מקומי מתקופת הב"ק, לבין תקופת מלכות מוגדרת של מלך 

ר התמודדו עם ההשלכות הכרונולוגיות של גילוי זה מצרי. ראויים לציון מספר חוקרים אש

 (. 1989( וברנדל )1992, 1968(, בן תור )1967לראשונה, בהם הנסי )
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 עד שנות השבעים של המאה העשרים תולדות המחקר – 1ק "תקופת הב 3.1טבלה 

 

Wright 1937 

De Vaux 1966 

Kenyion 1965 Wright 

1958 

Albright 1965 Lapp 1966, 1968, 

1970 

Miroschedji 1976 

 ב'IIIב"ק  IVב"ק 

 א'IIIב"ק 

 ג'IIIב"ק   IVב"ק 

 ב'IIIב"ק 

 א'IIIב"ק 

 IIIב"ק   IIIב"ק 

 IIIב"ק  IIIב"ק 

 IIב"ק  IIב"ק  IIב"ק  IIב"ק  IIב"ק  IIב"ק 

 ג'Iב"ק  Iב"ק  ב'Iב"ק 

 ב'Iב"ק 

 א'Iב"ק 

 ג'Iב"ק  ב'Iב"ק 

 

 ב'Iב"ק 

 

 א'Iב"ק 

 Iב"ק 

 3עירונית -פרה א'Iב"ק  עירונית-פרוטו א'Iב"ק 

 2עירונית -פרה מאוחר כלקולית מאוחר כלקולית
 1עירונית -פרה

 

 

זכו מאז לעיסוק אינטנסיבי במחקר, אשר הוליד  1ק "לאורך תקופת הב מצריםהקשרים עם 

אבחנות רגיונאליות בין צפון הארץ לדרומה, ומספר סינתיזות כרונולוגיות הקושרות את דרום 

(, דסל 1992(, סטייגר )1988עבודותיהם של לוהיבורי )באלה בולטות הלבנט לאזורים הסמוכים לו. 

 בכרונולוגיה קות בתרבות חומרית, כרונולוגיה יחסיתהעוס (,1996(, ובראון )1991) יופה(, 1991)

-ספרם של לוי וואן דן הרגיונאלי של התקופה. , ובהכילן את הגיוון1ק "של תקופת הבאבסולוטית 

לבנט באלף הרביעי ודרום ה מצריםשרים בין הוא אסופת מאמרים העוסקים בק( 2002ברינק )

( העוסקת בקשרי מסחר 2011של מילבסקי )והשלישי לפסה"נ, ובהקשר זה חשובה גם עבודתו 

 בכלל בתקופת הברונזה הקדומה.

ועם  יחסית בשנות השמונים והתשעים של המאה הקודמת, בהינתן מסגרת כרונולוגית יציבה

, התחדדו האבחנות הכרונולוגיות, 1ק "התעבות בסיס הנתונים הארכיאולוגיים של תקופת הב

קודם לכן במחקר. ראויות לציון עבודותיהם של הלמס הטיפולוגיות והחברתיות שהיו נהוגות 

( בעקבות 2003, 1989שרקייה, שאוב וראסט )-בתל אום חאמד א החפירות( בעקבות 1987)

בראון (, Amiran 1978רות עמירן בעקבות החפירות בערד )דרע, -החפירות בבית הקברות בבאב א

( בעקבות 1986, 1985וסטבסון גאוב )גו עין שדוד,יפתחאל וב( בעקבות החפירות ב1996, 1991)

אלה ביקשו למקם רצפים סטרטיגרפיים חדשים בתוך הסכימה הקיימת . שונה-החפירות בתל א

, ובכך אפשרו הבנה מעמיקה יותר של התרבות החומרית בתוך הקונטקסט הכרונולוגי 1ק "של הב

זה עבודות מקיפות במסגרת חידוד האבחנות הטיפולוגיות, נכתבו בשלב  והגיאוגרפי הנתון.

באלה ניתן למנות  המגדירות ומתארות כמה מהתעשיות הקרמיות המרכזיות של תקופת הב"ק.
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(, גורן וצוקרמן על Esse 1989a) בתל בית ירח "Crackled Ware"-אסה על האת מחקרו של 

(, וגרינברג ופורת על הקרמיקה Goren and Zuckerman 2002הקרמיקה האפורה הממורקת )

 (.Greenberg and Porat 1996ית )המתכת

 

 ניסיונות חלוקה לשלבי משנה –בצפון הארץ ובדרומה  1תקופת הברונזה הקדומה  – 3.2טבלה 

 

 ברונזה קדומה בצפון הארץ

(Braun 1996) 

 ברונזה קדומה בדרום הארץ

(Yekutieli 2000) 

 אתרים כינוי אתרים כינוי

6Braun 199 Yannai 2002 Yekutieli 2000 
 

6Braun 199 

Initial EB I 
 

 Beth Shean XVII-XVIII, Tel 
Umm-Hammad Stage I, Tel 
es-Shuneh: Area D, niveau II, 
L.C, Area A lowest 

EB IA1 Initial Southern 
 EB I 

Nizzanim V, Tel Halif 
Terrace Silo III, Tel 
Halif Terrace Site 101 
V, Site H lower levels 
Afridar area G Early EB I 

 
Early EB I Beth Shean XVI, 

Palmahim Quarry 3 
Yiftahel II 

Early Southern 
EB I 

Early EB I, 
Later Phase 

Kabri 10, En Assawir III, 
Beth Haemeq IV, Tel es-
Shuneh: Area A, niveau II, 
Period III 

EB IA2 Advanced Early 
EB I 

Nizzanim IV-III, Taur 
Ikhbeineh IV-V, Erani 
D, Site H upper levels 

Advanced Early 
EB I 

 

EB I, 
Advanced 
Phase 

En Shadud II-I, Q.Ata, Area 
A, St. II 
Beth Yerah: Trench L, 
Stratum II, Strata XVI-XV, 
Tel es-Shuneh: Area A, 
niveau II, Period III 
Kabri 9, Beth Haemeq III, En 
Assawir II, Tel Qashish, 
Megiddo Stages VII-IV, Beth 
Shean XV-XIV 

EB IB1 Erani D-C 
Horizon 

Erani C 

Post GBW and 
Later Phases 

 

Late EB I (EB 
Ib Late) 

Tel Shalem 
Yaqush 
Beth Yerah III and VIII A-B 

Beth Shean XIII 
Tel Kitan VII 

EB IB2 Late EB I  
 

En Besor III, Tel Halif 
Terrace Silo II and III 

Latest Phases EB I-EB II 
Transition / 
Early EB II 

Megiddo Stages III 

Beth Yerah XIII-XII 
Beth Yerah VII-V   

Latest EB I 

 

המגמה ההולכת ומתחזקת להקדים את ראשית  התקופה לחציו הראשון של האלף הרביעי 

לפסה"נ(,  3000-3500שנה לכל הפחות ) 500-מגיע לכ 1שאורכה של תקופת הב"ק לפסה"נ, כך 

בצפון הארץ, יקותיאלי  Braun 1996משנה )-לשלבי 1הולידה ניסיונות נוספים לחלק את הב"ק 

(. חלוקות אלה התבססו בעיקרן על 3.2בדרום הארץ, וראה טבלה  Yekutieli 2000-ו 1992
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מכלולים מוגבלים מאוד או כאלה שלא פורסמו, וכן על מיעוט מידע מרצפים סטרטיגרפיים 

ארוכים. בחינה מחדש של חלוקות אלה ותקפן באזור הנדון כאן מהווים חלק מרכזי בעבודת 

, 1ית לב"ק כלקוליתדיון נרחב נסב בשנים האחרונות גם בשאלת המעבר מן התקופה המחקר זו. 

 Lovellוראה למשל את קבצי המאמרים: רונולוגיות, תרבותיות וחברתיות )תוך דיון בשאלות כ

and Rowan 2011 ;Braun and Roux 2013.) 

 

 ותהליך העיור 1תקופת הב"ק 

, למן ראשית ימי המחקר, נתפסה ככפרית, ותהליך העיור כציר ליניארי של 1תקופת הב"ק 

 ;Kenyon 1965המורכבת )ראה למשל:  התפתחות אבולוציונית טבעית מן ה"כפר" הפשוט ל"עיר"

Adams 1966; Amiran 1970; Lapp 1970; de Vaux 1970; Callaway 1978,1982 :בן  וגם

-עירונית" או "פרה-(. תפיסה זו הולידה את הכינוי "פרוטו Mazar 1990:94; 20-17: 1989תור 

ון החברתי המקומי , מתוך ההבנה ששינוי מהותי בארג1עירונית" לתקופת הברונזה הקדומה 

, על מאפייניו הארכיטקטוניים והקראמיים 2המערך העירוני בתקופת הב"ק  תהתרחש עם היווסדו

בכינויים אלה ובדיונים (. Kenyon 1965; Miroschedji 1971,1989המובהקים, ולא קודם לכן )

בין שקדמו להם משתקף אופיו הבלתי הומוגני של פרק הזמן ש המדוקדקים הטרמינולוגיים

, וכן קיומו של שלב מעבר קצר, בעל מאפיינים 2ק "ית הע'סולית לתקופת הבכלקוליתהתקופה ה

 חודיים, הקודם לעיור של ממש בדרום הלבנט. יי

פרק הזמן הממושך שיוחס לתקופה חייב הכרה בתהליכים האנושיים שהתרחשו במהלכה. רבים 

( וגרינברג 1993) יופה(, 1991. אסה )1 הצביעו על שינוי במורכבות החברתית לאורך תקופת הב"ק

(b2003 תיארו שינויים בתפרוסת היישוב אשר מקורם בכלכלה או בארגון החברתי, כמו גם על )

שינויים המתבטאים בתרבות החומרית ובמנגנוני הייצור. אחרים הצביעו על תהליכים של שינוי 

שינויים פנימיים בארגון המבני  לאורך התקופה בתחומי האתר הבודד. גולני ופאוסט הצביעו על

(, ניגרו הצביע על התפתחות עירונית ביריחו Faust and Golani 2008של הישוב בקריית אתא )

(Nigro 2007, 2010( וכך גם פישר בנוגע לתל אבו אל חראז ,)Fisher 2008 בחפירות .)

מונומנטלית מתקופת ( ובו בנייה Jאוניברסיטת תל אביב במגידו נחשף מתחם פולחני נרחב )שטח 

ב'. חופרי האתר מעריכים כי הישוב במגידו חלש בתקופה זו על התל עצמו ועל שטח נרחב 1הב"ק 

-למרגלותיו המזרחיים, והוא משקף את קיומה של יחידה טריטוריאלית ומערכת פוליטית
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 ,Finkelstein and Ussishkin 2000: 577-587, Finkelsteinחברתית מורכבת בתקופה הנדונה )

Ussishkin and Peersmann 2006, Finkelstein, Ussishkin and Halpern 2006: 843-847 .)

נתפסה לפי חופרי מגידו כ"מבשרת עיור", וכך גם אצל י' פז,  1מורכבות חברתית בתקופת הב"ק 

 (.Paz, I. 2002, note 3עירונית" )-המציע לחזור ולכנות את התקופה כולה "פרוטו

מתאפיין בריבוי נתונים ארכיאולוגיים המגיעים מחפירות  1בחקר תקופת הב"ק השלב הנוכחי 

עם התרבות החומרית. פרסום  מפורטתעבר והווה, אינטגרציה גבוהה בין הנתונים והיכרות 

חפירות נרחבות באתרי מפתח של התקופה תורמים רבות ליצירת שיח אחיד, ומשקפים שאלות 

לות מן העדות הארכיאולוגית. בפרסומים אלה ניתן למנות את חברתיות, כלכליות ופוליטיות העו

 Greenberg et. al. 2003; Greenberg 2006 ;Greenbergפרסום חפירות העבר בתל בית ירח )

(, Ben Tor, Bonfil and Zuckerman 2003(, תל קשיש )Mazar 2012(, תל בית שאן )2014

בתל מגידו  1( ופרסום ממצאי הב"ק Nigro 2007, 2010(, יריחו )Golani 2003קריית אתא )

(Braun 2013 ;Finkelstein, Ussishkin and Cline 2013 שפע הנתונים הארכיאולוגיים הקיים .)

קורא לסינתזות אזוריות, דיון בהיבטים חברתיים ופרשנות תאורטית של הממצאים, המתקשרת 

ח זו נכתבה העבודה הנוכחית, עם מחקרים של אזורים אחרים ברחבי המזרח הקרוב הקדום. ברו

 המהווה נדבך נוסף על היסודות המחקריים היציבים שהונחו לפניה.

 

 1מחקרי תרבות חומרית מתקופת הב"ק 

, בעיקר ככלי לחידוד אבחנות 1בתקופת הב"ק תעשיות הקראמיות ספרות נרחבת עוסקת ב

 מאפייני התעשיות.כרונולוגיות ופחות לשם היכרות מעמיקה עם מרכיביהן הטכנולוגיים ו

(, Amiran 1969(, עמירן )Wright 1937, 1958מחקרים שיטתיים ראשונים נעשו על ידי רייט )

(. מחקרים de Miroschedji 1971( ומירושדג'י )de Vaux 1970וו )-( דהKenyon 1970קניון )

(, Braun 1996(, בראון )Louhivuori 1988שיטתיים מאוחרים יותר נערכו על ידי לוהיבורי )

(. קובץ Joffe 1993( וגו'פה )Esse 1991, דרום הארץ(, אסה )Yekutieli 2000יקותיאלי )

מחקרים חשוב העוסק בקרמיקה של תקופת הברונזה הקדומה בכללותה בעריכת פיליפ וביירד 

, ובו מספר מחקרים המתייחסים לפן הטכנולוגי ולרמת היצור של התעשיות 2000התפרסם בשנת 

 Esse(. פרט לקובץ זה ומספר קטן של מאמרים אחרים )Philip and Baird 2000הקרמיות )

1989a  ;Dessel 2001 ;Braun 2009 ;Goren and Zuckerman 2002 מעטים המחקרים )
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. 1הקושרים בין התעשיות הקראמיות למרכיביה החברתיים, הכלכליים והפוליטיים של הב"ק 

פרסומים מפורטים של מכלולים קרמיים המתוארכים דוחות חפירה נבחרים מכילים גם הם 

(, Zuckerman 2003aמצפון הארץ, ובהם ראויים לציון תל קשיש ) 1לתקופת הברונזה הקדומה 

(, Greenberg, Eisenberg, Paz, S. and Paz, Y. 2006(, בית ירח )Golani 2003קריית אתא )

  (.Fisher 2008ותל אבו אל חראז בעבר הירדן המזרחי )

נידונו במחקרים נפרדים: הקרמיקה  2 - 1שלוש תעשיות קראמיות מרכזיות בתקופות הב"ק 

(, הקרמיקה Gray Burnished Ware ,Goren and Zuckerman 2002האפורה הממורקת )

 Metallic( והקרמיקה המתכתית )Crackled Ware ,Esse 1989aממשפחת החיפוי הסדוק )

Ware ,Greenberg and Porat 1996.)  מחקרים אלה חידדו את האבחנות הכרונולוגיות

קרמיקה והחברתיות הקיימות של תקופת הב"ק, והגדירו מסגרת לדיון כרונולוגי מעמיק. 

מתעשיות אלה נמצאה במכלולים שנחקרו בעבודה זו, והיא בעלת משמעות להבנת התפתחות 

עשה בניתוח המכלולים התעשיות באתרי עמק הירדן התיכון בתקופת הב"ק. דיון בהופעתה נ

 .6הקרמיים בפרק 

 

 Braunנעשה על ידי בראון ) 1של כפרי הברונזה הקדומה  בארכיטקטורה והסגנון האדריכלי דיון

(, בן תור 1987(, קמפינסקי )Golani 1999 ;Golani and Yannai forthcoming(, גולני )1989

( מזר ורותם Faust and Golani 2008(, פאוסט וגולני )Miroschedji 2001(, מירושדג'י )1987)

(Mazar and Rotem 2009( ובר )Bar 2014 אלה מצביעים על בית המגורים כיחידה האדריכלית .)

הבסיסית המרכיבה את הכפר, ועל מיעוטם של מבנים אשר ניתן לכנותם מבני ציבור ומבנים 

א דנו רבים, שכן לא בכללותו ל 1בתקופת הברונזה הקדומה  בתכנית ומתאר הכפרפולחניים. 

לנושא  ו( התייחס2011) ואחרים נחשפו יישובים רבים בהיקף נרחב המאפשר שחזור שכזה. בר

( ביחס לתל בית שאן ופאוסט 2008בבקעת הירדן, וכך גם רותם ) 2בפרסום האתר שייח' דיאב 

להיעזר במחקרים העוסקים  ,אולם ,ניתןית אתא. י( ביחס לקרFaust and Golani 2008וגולני )

בכפרים בתקופות אחרות, ולהעלות שאלות מחקריות דומות, דוגמת מאמרו של פאוסט על הכפר 

 (.Faust 2005בתקופת הברונזה התיכונה הדן בהגדרת הכפר ובקשר שבין ערים וכפרים )
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 בצפון הארץ  1ק "תקופת הב 3.2

 מאפיינים רגיונאליים ותפרוסת הישוב

דלם וירידה בכמות הישובים ובג תמונה לפיה חלה התקבעה 1יות של תקופת הב"ק בסקירות כלל

 ,Mazar 1990:96, Esse 1991:156, Joffe 1993:43בצפון הארץ ) 1במעבר מן הכלקולית לב"ק 

Rowan 2009:70.)  שנה מידה רבה של יהארץ  בצפוןלצד הצטמצמות היישוב הכללית, נטען כי

באר שבע וע'סול,  אזורת של והכלקוליתית יותרבו, בשונה מהותרבותית המשכיות יישובית

נתונים מסקרי  קביעות אלה הסתמכו על(. Joffe 1993:43 ,Braun 2011b)הנעלמת לחלוטין 

מבוססות מספיק ולא בהכרח נכונות. ייתכן שאתרים רבים אינן שטח וחפירות עבר, אולם הן 

א', 1ל"תרבות ואדי רבה" או לראשית הב"ק  בצפון הארץ שהוגדרו ככלקוליתיים שייכים למעשה

רכת היישובים למעשה, מעט מאוד ידוע על מע אופקים כרונולוגיים שלעתים לא זוהו כראוי.

אום פלה, מצר, בעין אסאוויר,  .1כמו גם על המעבר מהכלקולית לב"ק צפון, הכלקוליתיים ב

 היו ישובים בתקופה הכלקוליתית ופתחת הירמוך עפולה, בית שאן, שונה, מגידו-תל אחמאד, 

 1במונחתהבחורבת עוצה, תאו, (. בתל Rowan 2009:70) 1שהמשיכו להתקיים בתקופת הב"ק 

 ,Getzov 2009אופן רציף )הכרח בהתקיים יישוב בשתי התקופות, אולם לא בלמשל, ובתל כיתן, 

Eisenberg, Gopher and Greenberg 2001, Eisenberg and Rotem, forthcoming)  ואילו

באתרים שלא היו  1הב"ק תקופת בית ירח התפתחו בראשית ו אלישובים אחרים, כדוגמת, יפתח

ככלל, המעבר בין התקופות מתאפיין בשינוי בתפרוסת וליתיים קודם לכן. בהם ישובים כלק

היישוב, נטישת אתרים רבים, והיעלמות של כמה מן המרכיבים הבולטים בתרבות החומרית 

על פניו נראה שהייתה ירידה במספר הישובים (. Rowan 2009:70 ,Milevski 2013תית )הכלקולי

בעמקי הצפון ובשומרון, בעוד שבגלעד ובאזורי ההר שבשולי בקעת הירדן ניכרת דווקא עלייה 

 Joffeבכמות הישובים, אשר ניתן להסבירה בשימוש העולה בכלי מתכת במקומם של כלי האבן )

ם כן, שהמערכת היישובית של הכלקולית בצפון לא קרסה לחלוטין אלא נראה, א(. 1994:43

-התפלגה והתפזרה ליחידות חברתיות קטנות יותר, המורכבות מישובים כפריים קטנים, מאתרי

חנייה של אוכלוסיות פסטורליות, ומישובים רבים שהתפתחו על גבי תלים. ככלל, מרבית אתרי 

 Joffe) 1ק "ממשיכים להתקיים בתקופת הב 25%הכלקולית בצפון הארץ ניטשים, בעוד 

1993:43 ,Rowan 2009:70.) 

                                                 
(. ישוב מהתקופה הכלכוליתית Perrot 1964א' בחפירות ז' פרו )1במונחתה נחשפה שכבת יישוב מתקופת הב"ק  1

 פרלין שטרם פורסמו.-הע'סולית נמצא בחפירות קתרין קומנג'



29 
 
 

התפתחו בשולי העמקים ולאורך מקורות מים, כמו גם על גבעות טבעיות שהיו  א'1יישובי הב"ק 

על חקלאות, רעייה, דייג, וסחר  היו מבוססיםבהן ישובים בתקופות קדומות יותר. ישובים אלה 

חליפין, והתקיימו כנראה לצד מרכיבים פסטורליים נוודיים באוכלוסייה. קיום כלכלי זה 

התאפשר הודות למיקומם של ישובים רבים על אדמות פוריות, בסביבה משופעת מקורות מים, 

יחסית, נרחבת  מערכת יישובים זו הייתה דלילה (.Joffe 1993:43) ובסמיכות לדרכים ראשיות

 (. Greenberg 2014:270) ומפוזרת, עם נטייה לניידות במרחב

א', ובעיקר אותם ישובים שהתפתחו בתלים, צמחו לכדי כפרים גדולים 1חלק מיישובי הב"ק 

ובעיקר לקראת סוף התקופה,  1לאורך תקופת הב"ק המרכזים קהילות חקלאיות נרחבות. 

, בעיקר בעמקים ולאורך ופכת צפופה ומרובת יישוביםמערכת הישובים הכפרית בצפון הארץ ה

לממדים  . מספר כפרים צמחוהתרחבוהתקבעו ו אתרים הקיימיםאתרים חדשים נוסדו, וה. נחלים

 התבצרושל כמה מאות דונמים, דוגמת הישובים בבית ירח, כברי ותל אסור, וכמה אתרים 

 Joffe 1993 ,Paz Yחידה בתקופה זו )לראשונה בחומות היקפיות, אף כי אין זו תופעה כוללת וא

בסמוך לאתרי  קברה את מתיה בבתי קברות גדולים 1האוכלוסייה הכפרית של הב"ק  (.2002

כמה מבתי הקברות המרכזיים , בהם מערות קבורה חצובות שיועדו לקבורה קבוצתית. יישוב

 Chesson 1999; Ortner andאשר לחופו המזרחי של ים המלח ) דרע-מצאו בבאב אבתקופה זו נ

Frohlich 2008)יריחו , (Kenyon 1960, 1965)תל פארעה צפון , (De Vaux R 1952, 1955; de 

Vaux and Stève 1947, 1948, 1949)גזר , (Callaway 1962) ,( העיCallaway 1964 ,)אזור (Ben 

Tor 1975 ;Amiran 1985), ( עין הנציבAmiran 1986) (.6.5, פרק וחורבת מזרות )נחל תבור 

המעבר כמו גם את , 1אותם בתי קברות משקפים את צמיחת היישובים לאורך תקופת הב"ק 

 (.6.5בפרק  )וראה בהרחבה 2לתקופת הב"ק הבלתי אחיד 

 

 ארגון חברתי וכלכלת הישוב

א' אינם משקפים רמה גבוהה של ארגון חברתי או קהילתי. בתי המגורים 1ק "כפרי הב 

(. Joffe 1993:48"אובליים" או "אפסידליים", ולא ניכר כי מתארם תוכנן מראש )האופייניים הם 

נראה כי היחידה החברתית המרכיבה את הכפר בשלב זה היא יחידת השבט, המבוססת על 

היררכיה משפחתית. ארגון חברתי מסוג זה משתקף גם ביצור הקרמי, אשר צורותיו וסגנונותיו 

 צה מצומצמים )שם(.על רמת ייצור ביתית, ומנגנוני הפמגוונים. מידת ההתמחות מעידה 
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המערכת היישובית בצפון הארץ הופכת צפופה ומורכבת יותר, ובה ריבוי  ,'ב1 ק"הבבתקופת 

-Esse 1991:156הגליל התחתון המזרחי )עמק הירדן, ויישובים בעמק בית שאן, עמק יזרעאל, 

קבע -שובי"אשכולות" של ייובי ובו שימדרג י(. מן הסקרים והחפירות עולה תמונה של 162

 ובכפוף לישובים גדולים יותר. לצד אלה, ישנם אתרים רבים אחרים לצד אשר התקיימו, קטנים

. (Esse 1991:156-162 ,Joffe 1993:50אוכלוסיות פסטורליות הנעות במרחב ) אשר שימשו

תעבורה, אולם תפרוסת הישוב הושפעה משיקולים כלכליים, סמיכות למקורות מים ודרכי 

גיאוגרפית והגנה  בהחלט ייתכן שמיקום היישובים הושפע גם משיקולים פוליטיים של שליטה

 (.Joffe 1993:50מרבית )

 המבנים וצמצום השטחים הפתוחים והציבוריים. צפיפותניכרת עלייה ב, ישובי הקבעיעם צמיחת 

 תכנית הכפרנטולי ביצורים, ותכניתם משקפת את צמיחתם האורגנית במרחב. רוב הכפרים 

מבנים מלבניים, המופרדות זו מזו על ידי רחובות, סמטאות  עשויה לכלול מערכת של יחידות

ייתכן כי המעבר מארכיטקטורה של מבנים מעוגלים לארכיטקטורה צרות וכיכרות פתוחות. 

שובי, אשר עדיין אינו ניתן להגדרה ימסוימת של תכנון י מלבנית נובע מן הצורך העולה במידה

ב' 1 הב"קכפרי כמה מ(. אף על פי כן, Joffe 1993:50 ,Golani 1999:130כתכנון "עירוני" )

, כמו במקרה של תל עירני, תל בית ירח 2 הב"קשל תקופת הבצורות בגדלם על הערים  האפילו

תל עירני, תל שלם גדולים של התקופה )ובהם כמה מן הישובים ה(. Esse 1991:165ותל שלם )

( בוצרו בחומה היקפית, ויש בכך כדי להעיד, לדעת פז ואחרים, על עלייה ואולי גם בית ירח

 (.Paz Y. 2002: 238, note 3כבות החברתית ותהליך הפיכה לעיר )במור

שלטון  נטולתכפרית,  הייתהב' 1ממצא הארכיאולוגי עולה כי החברה של תקופת הב"ק המן 

היררכיה ממוסדת. כלכלת הקיום נשארה מבוססת על יחידת הבית או המשפחה,  ריכוזי או

בדומה לחלקה המוקדם של התקופה. קשרי המסחר נשענו על יחסים בלתי ממוסדים בין 

הקבוצות המרכיבות את האוכלוסייה, ואין עדות לכלכלת שווקים. אגירה ריכוזית וצבירת רכוש 

ה המורחבת, ואין עדות לאיסוף וחלוקה מחדש של תוצרת חקלאית באופן נעשו בתחומי המשפח

 מסודר בקנה מידה נרחב יותר . 

ב' השתנו מרכיביה החברתיים והתרבותיים של החברה, בתוך 1אף על פי כן, לאורך תקופת הב"ק 

ול א'. שינויים אלה היו נגזרת של צמיחת היישובים והגיד1הסדר הארגוני הקיים, המוכר מהב"ק 

באוכלוסייה, וניתן למנות בהם את היחס לחומרי הגלם, לצבירת רכוש, לבעלות על האדמה, 

(. לצד תופעות אלו, ניכרת עלייה Joffe 1993:53ולחלוקת המעמדות בתוך המשפחה המורחבת )
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ברמת ההתמחות וברמת הייצור של מוצרים מוגמרים, בכללם קרמיקה, חפצי מתכת, כלי צור, 

כלי אבן וצדפים. ישנה עדות לסחר חליפין תדיר, המחבר ומקשר בין אזורי הארץ השונים ומהווה 

ים לצבור עוצמה פוליטית ניסיונות מקומיערוץ לזרימת מידע ורעיונות במרחב. אלה משקפים 

 חוסר שוויון שאינו ממוסד ושונות רבה בממצא החומרי.ר תוצאתם היא , אשכלכליתו

 

 מיותמאפייני התעשיות הקר

ממשיכות מבחינה טכנולוגית את המסורות הקרמיות  1ק "הבהתעשיות הקרמיות בתקופת 

(. אלה הן תעשיות יד, Greenberg 2002:42המוכרות מן התקופה הכלקוליתית בארץ ישראל )

(, היעדר סטנדרטיזציה של ממש והתמחות Braun 1996:237ת אזורית רבה )המתאפיינות בשונו

 Esse 1989b:84, 132-130: 1991חלקית, וגיוון רב במקורות חומרי הגלם ובהרכבי הטין )גורן 

Louhivuori 1988:223-224.) 

א' מתאפיינות בשונות גבוהה ובגיוון מבחינת ההתמחות 1התעשיות הקרמיות בתקופת הב"ק 

נון הכללי. לטיפוסי כלים מסוימים נרשמת תפוצה מוגדרת ומצומצמת למדי, שהיא תוצאה והסג

של רמת היצור הביתית או הכפרית המאפיינת את התעשיות הקרמיות בתקופה הנדונה )גרינברג 

21:1999 ,Esse 1989b:84 ,Greenberg, Rotem and Paz 2013 רמת יצור זו מעידה על קיומם .)

ם, העשויים לייצר קרמיקה במגוון טכנולוגיות. תופעה זו באה לידי ביטוי של בתי יוצר רבי

בטיפולוגיה מגוונת וריבוי שיטות יצור במכלול קרמי אחד, אשר הכלים המרכיבים אותו מגיעים 

  (.Sinopoli 1991:101מבתי יוצר שונים )

תעשייה משקפים תעשייה בשתי רמות: א' 1תקופת הב"ק  המכלולים הקראמיים מראשית

מקומית בקנה מידה מצומצם, אשר תוצריה אינם סטנדרטיים ואינם מסגירים מיומנות 

טכנולוגית גבוהה, ותעשייה אזורית בקנה מידה גבוה יותר, אשר תוצריה בעלי תפוצה רחבה יותר 

ומסגירים רמת התמחות גבוהה יותר. בקטגוריה זו ניתן לכלול את הקרמיקה הממורקת אפור 

(GBW)1. קרמיקה זו מיוצרת באזורים מסוימים לאורך כל תקופת הב"ק ה בעמקי הצפון, הנפוצ ,

"החיפוי הסדוק" א' במשפחת 1אולם בעמק הירדן התיכון היא מוחלפת בחלקה השני של הב"ק 

("Crackled Ware" ,Esse 1989b ,Greenberg, Rotem and Paz 2013 וראה בהרחבה בדיון ,

 (.6.1הקראמי בפרק 
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התעשיות הקרמיות המקומיות מגיעות לשיא, הן מבחינה טכנולוגית והן  ב' 1"ק בתקופת הב

מבחינת הגיוון בטיפוסים ועושר הסגנונות העיטוריים. ברמה הארגונית ניכרת עלייה בהתמחות 

ובסטנדרטיזציה, וטיפוסי כלים מסוימים, אשר מקורם בתעשיות מתמחות, זוכים לתפוצה רחבה 

השימוש הראשוני באובניים איטיים, וישנה עלייה בהתמחות בייצור  במרחב. בצפון הארץ בולט

 של כלי אגירה וכלי בישול. 

ב' תעשיות הנושאות 1למרות העלייה הכללית ברמת ההתמחות, קשה להגדיר בתקופת הב"ק 

התעשיות הדומיננטיות במרחב הצפוני הן מאפיינים טיפולוגיים וטכנולוגיים מובהקים ואחידים. 

, ובכל אחת מהן יוצרו מגוון הממורקוהחיפוי האדום  ,החיפוי האדום,  "שח הפסיםמ"תעשיית 

 . טיפוסים תוך שימוש במגוון חומרי גלם

ב' 1, שכיח במכלולי תקופת הב"ק Band Slipאו  Grain Wash  משח הפסים, המכונה בספרות

, Braun 1996:197-198ואולי אף מאוחר מזה ) 2בצפון, והוצע שהוא ממשיך גם בתקופת הב"ק 

 Mazar, Ziv-Esudri and, ובבית שאן: Kamlah 2000-ו Genz 2000וראה עדות לכך אצל: 

Cohen-Weinberger 2000 עיטור משח הפסים הוא תוצאה של שימוש במכחול, במשיכות .)

של ובצבעם. צבעו  בצפיפותם, בייםואלכסוניות ובצבע מדולל. אלה יצרו קווים שאינם אחידים בע

ת הריכוז שלו, ומטמפרטורת הפסים משתנה, והוא מושפע מן הפיגמנט ממנו יוצר, ממידמשח 

 .הצריפה

בכלי האגירה הגדולים הוא בדומה למשח הפסים.  ,מבית יוצר אחד למשנהו שונהחיפוי האדום ה

. בכלים הקטנים י אחיד, וניכר שנמרח באמצעות פיסת בד או מברשתנוטה להיות דליל ובלת

מירוק נעשה  ., וייתכן שהושם בטבילההממורקים, החיפוי עבה ומוקפד יותרובעיקר באלה 

ב' שכיחים  1ק במכלולי הב"ובדפוסים שונים.  מעצם או אבן, באופן ידני באמצעות חפץ קשה וחד

 ומירוקים אנכיים בלתי אחידים. מירוקים בדגם רשת, מירוקים אופקיים

, בתעשיות משח הפסים והחיפוי האדוםמיוצרים נוספו לעתים לכלים ה מרכיבים עיטוריים שונים

 של עיטורים היקפיים חריתות לה כוללים. אכמו גם לכלים שאינם צבועים מתעשיות אחרות

 .עיטור פלסטיובליטות קוניות, זיזים ו, בצבע אדוםאנכיים של קווים  צביעהוסימנים בודדים, 

מספר אתרים בעמק הירדן התיכון מופיעים לראשונה ב 2ובמעבר לב"ק  ב'1בסוף תקופת הב"ק 

תעשייה צפונית, ב של כלים אלה מקורםבכמויות מעטות.  (Metallic Ware) כלים "מתכתיים"

מחשופי קרטיקון תחתון באזור מורדות החרמון אשר ייצרה כלים מחומר גלם אחיד, שנכרה ב

יותר בייצור  , והיא משקפת ריכוזיות גבוהה2תקופת הב"ק תעשייה זו שייכת ל והרי נפתלי.
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נוכחותם של כלים  (.Greenber and Porat 1996) , שהיא אחד ממאפייני היישוב העירוניובהפצה

. חלק מן (Rotem 2012:160-16) ב' עדיין אינה ברורה1מהתעשייה המתכתית במכלולי הב"ק 

מאוחרות ישוב החרסים משקפים את זמנה של השכבה בה נמצאו, וחלקם כנראה חדר משכבות 

. במחקר זה הובאה העדות לקיומה של קרמיקה מתכתית באתרים 2הב"ק  מתקופתר, יות

  בהתאם לקונטקסט החפירה.והיא נידונה הנבדקים, 

ריכוזיים, קיומם של מנגנוני הפצה  מעידה עלתפוצת הקרמיקה המתכתית בעמק הירדן התיכון 

מחייבת הכרה  1ף הב"ק ב'. לפיכך נוכחותה במכלולי סו1הב"ק  המקומיות של הזרים לתעשיות

לית, במסגרתה נסחרו כלים אלה והגיעו לאזורים מרוחקים ממקום של מערכת כלכ בקיומה

הפרשנות המוצעת בעבודה זו, היא שיש להניח חפיפה מסוימת בין אתרים אשר . הייצור שלהם

נוי לצרכנים של הקרמיקה המתכתית, לבין כפרים אשר לא עברו שי –הפכו לעירוניים ומתוך כך 

התקיימו ם שכזה, ונותרו בהם מנגנוני ייצור וצריכה של "העולם הישן". במשך פרק זמן מסוי

מערכות אלה במקביל, וכך מצאה את דרכה קרמיקה מתכתית לכפרים שהתקיימו בתקופת הב"ק 

 ב', טרם חורבנם או נטישתם. 1

 

 פולחן

של החברה בתקופה זו רחוקה מלהיות מובנת די צרכה, זאת בשל היעדרה  תרבותה הדתית

הכמעט מוחלט של איקונוגרפיה או סממנים מובהקים אחרים של פולחן, בשונה מן התקופה 

(. אבחנה זו נכונה גם de Miroschedji 2011:74; 28: 1989הכלקוליתית שקדמה לה )בן תור 

)כדוגמת רצף המקדשים במגידו(, אשר אין  1ק "תרי הבלמבנים המזוהים על פי רוב כמקדשים בא

בתכניתם ובממצא שנתגלה בהם דבר המעיד על אופן הפולחן שהתרחש בהם, ולכן אינם מעשירים 

, אין ספקבשלב זה של המחקר את הבנתנו את עולמם הדתי והחברתי של יושבי הארץ בתקופה זו. 

עוצמה וניסיון לייצר מוקד פולחני ומרכז ב' במגידו מבטא 1שהמקדש המונומנטלי מסוף הב"ק 

טקסי משותף, אולם לא לגמרי ברור כיצד זה התנהל ואיזה מערך אמונות הוא משקף. נראה שלא 

של כוהנים המקיימים  במקדשים אחרים בני התקופה, מוסד קבוע היה כרוך בו, כמו גם

 (.de Miroschedji 2011, בדפוס, בניגוד לעמדתו של גרינברגריטואלים דתיים  )

ק, ניתן למצוא "בחפצים המועטים המאפשרים הצצה לעולם האמונות המקומי בתקופת הב

 XIXות של דמויות על גבי ריצוף מקדש שכבה , חריתליל על גבי כלי חרסטביעות של חותמות ג

דרע( וצלמיות חרס. אלה כוללים בעיקר -ות של דמויות על גבי כלי חרס )באב אבמגידו, חרית
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סכימטיות, ותיאורים צמחיים. נראה אם כן, שפולחן הפריון   של בעלי חיים, דמויות אדםדמויות 

 1ק "הנפוץ בתקופה הכלקוליתית, אשר כוון בעיקר לפריון האדם והחי, "הורחב" בתקופת הב

 de Miroschedjiלפריון האדמה והצומח, עם עליית חשיבותם של גידולי השדה )בן תור,שם; 

'י טען שפולחן אלת הפריון, שהיה נהוג בתקופה הכלקוליתית המשיך בתקופת (. דה מירושדג2011

הב"ק, והיא הפרוטוטיפ של אלת הפריון אשרה, ענת או עשתורת, אשר פולחנה מוכר מתקופות 

פולחן הפריון מקבל ביטויים נוספים, אולי  2מאוחרות יותר בדרום הלבנט. בתקופת הב"ק 

 ים זכריים וסצנות זוגיות )שם(.ים בו היבטבהשפעת תרבויות חיצוניות, ונוספ

 

מדגימים היטב את מידת ההבנה הרבה  ותמונת המחקר העכשווית 1הב"ק  חקר-תולדותסקירת 

למן חפירות מגידו בשנות השלושים של  של חוקריה והתפתחות הלכי המחשבה ,התקופהשל 

הארכיאולוגיים הבסיסיים של העיסוק הדקדקני בהגדרת מרכיביה המאה הקודמת ועד היום. 

כלליות המתארות את  ובסינתזות, אבסולוטיות התקופה התחלף בחידוד אבחנות כרונולוגיות

שבאה בעקבותיה.  2לתקופת הב"ק ולית שקדמה לה, וכלקשונים של התקופה ביחס להיבטיה ה

מידע מבוססים על  הםההסברים המוצעים במחקרים אלה אינם מעודכנים שכן  אף על פי כן,

התיאוריה הפרשנית המוצעת בהם  עושים שימוש שגוי בנתונים הקיימים.שהם או  ,חלקי

מבוססת על דפוסים ארכיאולוגיים כלליים מידי, ולפיכך היא מספקת תיאור שטחי של מאפייני 

, 1שמה דגש על מבנה החברה בתקופת הב"ק עבודת מחקר זו  התקופה והמאורעות שהתרחשו בה.

זאת מתוך הבנה של השונות ליכים שהיו מנת חלקה באזור גיאוגרפי מוגדר. מאפייניה, והתה

האזורית המאפיינת את התקופה, והכרה בכך שריבוי הנתונים הקיימים מאפשר מחקר פרטני על 

מהווה בסיס תוח דקדקני של התרבות החומרית בהקשרה החברתי והכלכלי ניבסיס אזורי. 

ור מוגדר, הקשרים בין מרכיביה, והתהליכים אזב 1ק "להבנת מערכת הישוב הכפרי בתקופת הב

 שהביאו לסופה.  

 

  המסגרת הגיאוגרפית והכרונולוגית של המחקר – 4פרק 

 מאפיינים גיאוגרפיים –עמק הירדן התיכון  4.1 

ניתן לחלק אותה לשלושה חלקים: זורם נהר הירדן.  במרכזווהצר הארוך ת הירדן היא העמק בקע

 ; עמק הירדן התיכוןובקעת כנרות הירדן ההרריהכולל את עמק החולה, עמק הירדן הצפוני, 

המשתרעת  ת,הירדן הדרומי ובקעת ירמוך שמדרום לכנרת ועמק בית שאן;עמק  כולל אתה

ה היא קטע לבקעת הירדן כו ועד החוף הצפוני של ים המלח. מואדי מליחמדרום לעמק בית שאן, 
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, הנמתח מהרי האמנוס קטן מהשבר הסורי אפריקאי, אחד השברים הגדולים בקליפת כדור הארץ

 Horowitz 2001:2; Maeir) בטורקיה בצפון ועד לאגמים האפריקאים המזרחיים בדרום

( ששקעה, ושוליה הורמו במהלך ההיווצרות רבת "Graben"היא מעין תעלה )הבקעה (. 2010:15

הותירה את חותמה  גם , אשרנרחבתפעילות סיסמית בבקעה אזור. בשל כך, נרשמת השנים של ה

 (.שם) וארכיאולוגיות ההרסני בעדויות היסטוריות

, הבאים לידי ביטוי גם באופי בקעת הירדן מחברת בין אזורים בעלי מאפיינים מנוגדים

אשר התפתחו בו יישובי קבע גדולים : בצפון אזור הררי גבוה וקר, ההיסטוריה היישובית שלהם

, אשר הכתיב צורת חיים נוודית. עמק הירדן יבש ובדרום אזור צחיח, נמוך)דוגמת חצור ודן( 

, אשר בגינם היה מיושב בצפיפות לאורך כל נושא מאפיינים ייחודיים משלו( 4.1)איור התיכון 

סת לאזור שמדרום לכנרת עבודה זו מתייח התקופות הארכיאולוגיות, ובעיקר בתקופת הב"ק.

( ולעמק בית שאן. אזור זה מוגדר כיחידה גאוגרפית אחת ועמק הירמוך )החוף הדרומי של הכנרת

 Horowitzהמכונה "עמק הירדן התיכון", אף שהוא מורכב מיחידות גיאוגרפיות שונות זו מזו )

2001:2; Maeir 2010:15.) 

מכונה עמק הירמוך, והוא משתרע  (קיבוץ גשר)מוצא נחל תבור לירדן האזור שמדרום לכנרת ועד 

בין רכס יבניאל במערב ודרום הרי הגולן וצפון הרי הגלעד במזרח. שני נהרות זורמים בעמק: 

אדמות חוואר מ ק עצמו מורכב. העמממזרח הירדן היוצא מן הכנרת, והירמוך הנשפך אליו

בעמק זה היה מוגבל לאורך בהיעדר דישון. הישוב  מצטיינות בפוריותןהליסאן, אשר אינן 

אז צמח בו הישוב בתל בית ירח, לחופה הדרומי  -התקופות הארכיאולוגיות, פרט לתקופת הב"ק 

בעבודה זו נמצאים מדרום (. שאר אתרי הב"ק אשר נידונו Ben Arieh 1968; 20שם: ) של הכנרת

 , בתחומי עמק בית שאן: תל יקוש, תל כיתן, ותל בית שאן. לנחל תבור

ואדי מליח בדרום, וממורדות הרי הגליל התחתון ובצפון ועד ל בית שאן משתרע מנחל תבור מקע

של  דרום עמק בית שאן הוא חלקה הצר ביותרלמורדות הרי הגלעד ממזרח.  –והגלבוע במערב 

ק"מ מדרום לבית שאן מתרחבת  15-בקעת הירדן, רוחבו כשמונה ק"מ מדרום לבית שאן. כ

 Horowitz 2001, Fig. 1.3B; Ginzburg andק"מ באזור יריחו ) 15הבקעה בהדרגה ורוחבה 

Ben Avraham 2001:398 .) אין להתייחס לנהר הירדן כגבול של ממש ויש  בעמק בית שאן

להתייחס לשני עבריו כיחידה אחת, הנושאת אותם מאפיינים גאוגרפיים וסביבתיים. מעברות 

 Maeirעמק בית שאן מדגימות יפה את הדבר ) הירדן הרבות לאורך הנהר בקטע המצוי בתחומי

2010:15 .) 
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לאורך כל נהר הירדן ניתן להבחין בשתי יחידות מורפולוגיות עיקריות: תחתית העמק הרחבה 

והשטוחה יחסית המשתרעת כמדרגה למרגלות ההרים המקיפים את העמק, מכונה ה"ע'ור". 

ה"זור". רוב התלים נמצאים על מדרגת המדרגה הנמוכה יותר, בה זורם הנהר עצמו, מכונה 

באזור בית שאן ישנה  .הע'ור, שכן המדרגה הנמוכה יותר נוטה להיות מוצפת מים לעתים קרובות

 (.21שם: )מדרגה נוספת מעל הע'ור, אשר לה מקבילה בצד השני של הירדן, באזור פלה 

 

 ב'1בתקופת הב"ק  עמק הירדן התיכון ואתרים מרכזיים – 4.1איור 

 

המרכיב הגיאולוגי השכיח ביותר בעמק בית שאן הוא חוואר הליסאן, המשקע הקדום של אגם 

הליסאן שהיה קיים באזור. תצורה זו נראית לאורך כל נהר הירדן, ומרכיבה חלק נכבד מהע'ור. 

הזור חותך בתצורה זו, בעודו חושף אלמנטים גאולוגיים קדומים יותר. מעל חוואר הליסאן בעמק 
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ישנן הצטברויות אלוביאליות מאוחרות יותר, והופעה מצומצמת של אלמנטים בית שאן 

גיאולוגיים אחרים, כדוגמת מחשופים של סלעים וולקניים ובליית סלעי הסדימנט המקיפים את 

העמק. תצורה מעניינת היא ה"טופה" המרכיבה את המדרגה העליונה של עמק בית שאן. זו נוצרה 

מה גבוהה של גיר, אשר שקע לאט באזור שממערב למעיינות, בעודו כתוצאה ממעיינות המכילים ר

יוצר שכבה עבה של טופה, המכסה לעתים רבות את חוואר הליסאן באזור זה. הטופה שימשה 

 (. 22כחומר בנייה יעיל בתקופות קדומות, כפי שניכר בתל בית שאן )שם: 

רקע שנוצרה כתוצאה מבליית על גבי חוואר הליסאן ישנם שני סוגי קרקעות דומיננטיים: ק

הסלעים בעמק, וקרקע אלוביאלית שמקורה מבלייה של סלעים מחוץ לעמק. אדמת הרנדזינה 

היא השכיחה ביותר מבין הקרקעות שמקורן בעמק. פרט לה ישנן אדמות טרה רוסה ואדמות 

ו בזלתיות, אשר נמצאות בשולי העמק ושכיחותן נמוכה מאוד. הקרקעות האלוביאליות שהגיע

לעמק מבחוץ הן בדרך כלל פוריות מאוד לחקלאות, ומרוכזות במניפות הסחף של הנחלים 

 (. שםהמתנקזים לירדן )

 

 (Maeir 2010: fig 4)מתוך סכמתי של עמק הירדן התיכון גיאוגרפי חתך  – 4.2 איור

 

 

ם, הם ואף שחלקם מליחיעשיר במקורות מים. מגוון מעיינות זרועים בעמק,  עמק הירדן התיכון

. (Horowotz 2001: 614-616; 35-16: 1989)ניר  אפשרו התיישבות ענפה בעמק בתקופות קדומות

כיוון שהעמק עצמו הוא בחלקו בצל גשם, מעיינות העמק מוזנים ממשקעים היורדים בחבלים 

ההרריים שממערב וממזרח לו, הממלאים את שכבות האקוויפר. מים אלה נובעים ממעיינות 

בשולי העמק לכל אורכו, ולעתים גם במרכזו. מספר רב יותר של מעיינות מצויים לאורך שוליו 

בשל כמות משקעים גדולה יותר ברמה המזרחית התוחמת את העמק ובשל  המזרחיים של העמק,

שפע מעיינות.  35-ל 30בעמק בית שאן לבדו נובעים בין (. 615שטח האיסוף הנרחב יותר )שם: 

המים ותנאי מזג האוויר הנוחים השפיעו לטובה על חיות הבר, הצמחייה והאדם, וסיפקו מגוון 

  קל )שם(.מזונות אשר ניתן היה להשיגם בנ
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בקעת הירדן שימשה מטבעה נתיב תנועה לאורך כל התקופות. למרות עבירותה הגבוהה והיותה 

ציר מחבר בין הדרום לצפון, חלקיה הדרומיים הנמצאים באזורים צחיחים מעולם לא שימשו דרך 

חלקיה הצפוניים לעומת זאת, היו חלק מ"דרך הים" הראשית אשר חיברה בין עמק ראשית. 

טס והבקעה הלבנונית לבין חוף הים התיכון. אותה הדרך הגיעה מצפון לאורך הירדן האורונ

 . (29שם: ) חוף הים התיכוןל ופנתה מערבה באזור בית שאן, לכיוון עמק יזרעאל ומשם

כמה דרכי רוחב מקומיות חוצות את עמק הירדן התיכון בימי קדם. שתי דרכי רוחב  ראשיות היו  

הווארנה" המחברת בין צפון עבר הירדן המזרחי ועמק עכו, -ארב אל( הדרך המסורתית "ד1)

( הדרך העוברת בעמק יזרעאל, דרך 2)-וחוצה את עמק הירדן סמוך לחוף הדרומי של הכנרת, ו

 (. 31שם: בקעת חרוד לעמק בית שאן, ומשם לעבר הירדן המזרחי באזור מרכז הרמה הירדנית )

 

 חקר ראשית העיור בדרום הלבנטעמק הירדן התיכון כאזור מפתח ל 4.2

 התיכוןהירדן  בעמקתולדות המחקר הארכיאולוגי 

מידע ארכיאולוגי ראשוני על האזור הגיאוגרפי העומד בלב עבודת מחקר זו מגיע בעיקר מסקרים 

(, ומכמה חפירות של תלים שפורסמו; בחפירות אלה מצויים תל שלם Esse 1991; 1962)צורי  

(Eisenberg 1996תל ,) ( בית שאןMazar 2012 ( תל בית ירח ,)Greenberg et al 2006 תל אבו ,)

שונה -(, ותל אBourke 1992, 1993, 1997, 1999, 2000(, פלה )Fischer 2008חראז )-אל

(Leonard 1992.)  

עמק הירדן הוא אחד העמקים הפוריים והמיושבים ביותר לאורך ההיסטוריה היישובית בארץ 

 Mazar and Mullinsתלים בגדלים שונים ) 40ע אתרים ארכיאולוגיים, בהם ישראל. העמק משופ

נרשמת עליה חדה בצפיפות הישוב, לאורך  1לברונזה הקדומה  כלקולית(. במעבר מה2006:3

הירדן ולאורכם של שלושת הנחלים הגדולים בין בית ירח לבית שאן: נחל תבור, נחל חרוד, ונחל 

נרשמת גם בעברו המזרחי של הירדן, לאורך ערוצי הניקוז של  בזק. עליה חדה בכמות הישובים

 (. Esse 1991:146הרמה הירדנית, הנשפכים לירדן )

חלקו הדרומי של אזור זה )מדרום לנחל תבור( נסקר על ידי נ' צורי בשנות הארבעים והחמישים 

 (.1980בחלקו על ידי צ' גל ) חלקו הצפוני נסקר(. 1962של המאה הקודמת )צורי 

( זוהתה בעמק מערכת ישובים ענפה, 1962בסקר הארכיאולוגי שנערך על ידי צורי בעמק בית שאן )

. נראה שבראשית התקופה, בדומה לשאר אזורי הארץ הצפוניים, אתרים 1ק "אתרי ב 26-23ובה 

(. סקר ארכיאולוגי Braun 1996:235-236אלה הם כפריים באופיים ואינם מיושבים בצפיפות )
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תבורי בדרום עמק בית שאן במסגרת עבודת המוסמך שלו, מעלה כי -שנערך על ידי כהןעכשווי, 

נוסד מערך של תלים בבקעת בית שאן, אשר התקיים עד שלהי  1ק "לקראת סופה של תקופת הב

תקופת הברזל ב'. התייצבות יישובית זו מעידה לדעתו על ראשיתה של כלכלה המבוססת על עיבוד 

ת השקיה, מערכת ניקוז וחלוקה מסודרת של משאבי מים בין יישובי שלחין, התלויה במערכ

ממצא הארכיאולוגי, ואף לא בממצא הבוטני )וראה תבורי, בעל פה(. לאלה אין עדות ב-העמק )כהן

 בהרחבה בפרק ג'(.

 

ב' בעמק בית שאן, עמק יזרעאל, עמק הירדן והגליל 1תפרוסת הישוב בתקופת הב"ק  - 4.3איור  

 (.Esse 1991: fig.28התחתון. )מתוך: 
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זור עולה כי ניתן לייחס לו כמה מאפיינים מרכזיים הסינתטיים המתייחסים לאמן המחקרים 

בסיסם הכלכלי הוא  , ובהם שגשוג של יישובי קבע או ישובים עונתיים אשר1 ק"הבבתקופת 

(. במעבר Esse 1991:160-161 ) 'ב1 ק"הבבשלהי תקופת  אשר גדלים לממדים מרשימיםחקלאי, 

, ניטשים אתרים קטנים, ואף כמה מן הישובים הגדולים של התקופה )בעיקר 2 ק"הבלתקופת 

 Esseעמק בית שאן ובעמק יזרעאל הסמוך לו(, בעוד אחרים הופכים לערים מבוצרות ) אזורב

1991:146-152, 173-176; Portugali and Gophna 1993; Greenberg 2003a; Mazar and 

Rotem 2009:149-151  .) צורי מדווח על ירידה משמעותית בכמות האתרים בעמק במעבר

(, ירידה הנרשמת גם בעמק יזרעאל Esse 1991:150, 198-197:  1962)צורי  2ק "לתקופת הב

( ועפולה )דותן Finkelstein and Ussishkin 2000:73(. במגידו )68:2003המערבי )גרינברג 

, אשר ניטש מסיבות שאינן ברורות במעבר 'ב1ק "( למשל, יש ישוב מתקופת הב1250:1992

סיבת נטישת האתרים לצד שגשוגם של אתרים אחרים אינה ברורה. גרינברג  .2ק "לתקופת הב

ל ישות פוליטית צפונית, אשר עמק בית שאן ועמק סבור כי יש לכך קשר עם כוחה העולה ש

(. ייתכן שבמסגרת התכנסות Greenberg 2003יזרעאל היו מצויים בשולי שטח שליטתה )

, חלק מן האוכלוסיה היגר לערים synoikismos)האוכלוסיה בערים מבוצרות )תהליך המכונה: 

ועברו צפונה  אזורו מן החראז(, ואילו אחרים עקר-סמוכות )כדוגמת בית ירח ותל אבו אל

(Greenberg 2002:93 וראה גם ,Finkelstein 1995 .)שאלה זו תידון, כמובן, בהרחבה  בעניין זה

 בעבודה זו.

 

  2ובמעבר לברונזה הקדומה  1 ק"הבבתקופת התיכון הירדן  עמקשל  מקומו

; 1 ק"הבלעמק הירדן התיכון מספר יתרונות מרכזיים אשר הקנו לו את שגשוגו היישובי בתקופת 

ראוי לציון מיקומו בצומת דרכים חשובה, המחברת את הדרך העולה מדרום בקעת הירדן  ראשית

הסמיכות לדרכי תעבורה הקנתה צפונה ואת דרך העמקים המגיעה מכיוון עמק יזרעאל במערב. 

 ב'1החליפין של חומרי גלם ומוצרים מוגמרים, אשר שגשגה בתקופת הב"ק -ת סחריתרון במערכ

(Milevski 2009:133.)  נוסף על כך, אדמותיה של בקעת הירדן הצפונית פוריות ומשופעות

במקורות מים המאפשרים את בסיסה החקלאי של החברה. תרבותם החומרית של יושבי בקעת 

דה כי בשלב זה חלה היכרות ראשונית עם טכנולוגיות מעי 1 ק"הבהירדן המרכזית בתקופת 

חדשות )קראמיות ואחרות(, ניכרת עלייה במורכבות החברתית ובארגון היצור הקרמי, ובמספר 
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סעידיה(. -ל שלם, תל בית ירח, תל אאתרים זיהו מספר חוקרים הופעה ראשונית של ביצורים )ת

ר" קודם להתפשטותה של צורת חיים זו זה חווה תהליך אשר ניתן לכנותו "עיו אזורנטען ש

(, וזאת כתוצאה מתנאים סביבתיים Greenberg 2002:93ישראלי הצפוני  )-במרחב הארץ

וחברתיים שאפשרו התפתחות זו דווקא בעמק הירדן התיכון. ריבוי היישובים, בהם כמה 

ת באזור שהתקיימו לאורך מאות שנים ללא הפרעה, מאפשר בחינה של התפתחות המערכת הכפרי

 .2היכרות עם השינויים שהיו מנת חלקה במעבר לב"ק זה ו

 

 כרונולוגיה ותיארוך רדיומטרי - 2ב' והמעבר לברונזה הקדומה 1תקופת הב"ק  4.3

הכרונולוגיה של דרום הלבנט, בהיעדר עוגנים היסטוריים משל עצמה, התבססה באופן מסורתי 

(. Regev et. al. 2012: 525ים )ובעיקר של מצר של אזורים סמוכים,על כרונולוגיות היסטוריות 

 ם, באשר לכרונולוגיה המקומית במצרי לפסה"נ, ישנו חוסר בהירות והרביעי באשר לאלף השלישי

 יחסיתמקונטקסטים המקבילים לתקופת הב"ק בדרום הלבנט עדיין מעטים  14ותאריכי פחמן 

לדרום  מצריםל כן, סינכרוניזציה בין . יתר ע(Dee et al. 2013חדש:  , וראה מודל תיארוךשם)

ם בהקשרים שניתן יפין של קרמיקה, אשר נמצאה במצריהלבנט תלויה במידה רבה בסחר חל

)ולא קונטקסטים  . אלו כוללים בעיקר קבריםהיטב מבחינה היסטורית וכרונולוגיתלעגנם 

 IIIקופות נקאדה תל, המקבילות 2וראשית הב"ק  1, מסוף תקופת הב"ק ארכיאולוגיים של חיים(

-Regev et. al. 2012: 525, Braun 2012:19) מצריםב הראשונהשושלת ראשית ה( ו0)שושלת 

26, Dee et al. 2013:5 ,Mumford 2014:69-71 .) 

(, Lapp 1970(, לאפ )Amiran 1970(, עמירן )Kenion 1965(, קניון )Wright 1937, 1958רייט )

( עסקו בהגדרת פרק הזמן המכונה de Miroschedji 1971) ( ומירושדג'יde-Vaux 1970וו )-דה

ובחלוקתה לשלבים, בעיקר באמצעות זיהוי אופקים ם הלבנט ובדר" דומהקרונזה ה"תקופת הב

, ע"פ לפסה"נ 3050 -וסופה ב 3300קראמיים אחידים. ראשית התקופה נקבעה אז סביב שנת 

; Mazar 1990:30) אוחרים לכלקוליתמ 14הקבלה משוערת לכרונולוגיה מצרית ותאריכי פחמן 

(. שני שלבים עיקריים יוחסו לפרק זמן זה: Stern (ed.) 1993:1529לפסה"נ אצל  3000-3300

EBIa ו-EBIb 2, ואף הוצע קיומו של שלב נוסף במעבר לברונזה הקדומה (EBIc  לשיטתם של

 Esseי אסה )חר יותר על ידניון(. שלב זה נשלל מאו" לשיטתם של מירושדג'י וק1ק "רייט ולאפ, "ב

 (. 3.1, וראה בהרחבה בפרק 1984
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פרק זמן אבסולוטי ממושך יותר  1ק "התפתחות המחקר הובילה להבנה כי יש לייחס לתקופת הב

. מורכבת ומגוונת מבחינה תרבותית 1ק "ולהכרה כי תרבותה החומרית של הארץ בתקופת הב

במחצית  1מתארכים את תקופת הב"ק מחקרים מראשית שנות התשעים של המאה הקודמת 

; Esse 1991:146 ;Stager 1992:4לפסה"נ אצל  3100-3500) השנייה של האלף הרביעי לפסה"נ

Joffe 1993:39-41 ;Dessel and Joffe 2000:39 , 3000/3100-3600 לפסה"נ אצלPhilip 

לפסה"נ אצל  de Miroschedji 2009; 2950/3150-3500לפסה"נ אצל  3050-3500 ; 2001:169

Braun and Gophna 2004.) 

;  Joffe 1993; Braun 1996 ;Yekutieli 2000) חלוקה כרונולוגית מפורטים יותר ניסיונות

Yannai 2002 ) ,מייחסים לתקופה יותר משני שלבים, בהתייחסות למשך התקופה הארוך

 במהלכה.  התפתחות המורכבות החברתית, ולתהליכים של 14לתאריכי פחמן 

, המבקשת לבסס כרונולוגיות מקבילות ברחבי המזרח הקדום ARCANEקבוצת המחקר  

( עושה בימים אלו Miroschedji 2009באמצעות מכלולים ארכיאולוגיים מתוארכים היטב )

. חלוקה זו מתייחסת למגוון התהליכים 1ק "סיון נוסף לייסד חלוקה כרונולוגית של הבינ

עבר מכפריות לעירוניות ומסתמכת על מכלולים המקבילים המאפיינים את הארץ במ

-ESL1לשלושה שלבים )לשיטתם נחלקת  1ק "ארכיאולוגים המתוארכים רדיומטרית. תקופת הב

 ( אשר מהותם הממשית מצויה עדיין בשלבי גיבוש.3

 3800-ל 1, א' גולני הציע להקדים את ראשית הב"ק Eבהתבסס על החפירה באשקלון שטח 

לפסה"נ, על בסיס  3700(, 2007(, בדומה לתאריך שהוצע על ידי יקותיאלי )Golani 2004לפסה"נ )

תאריכים ממספר אתרים באשקלון. תאריכים אלה תואמים את התאריכים הגבוהים של סוף 

 (.3.1, וראה בהרחבה בפרק Regev et. al. 2012: 526) כלקוליתה

בשנים האחרונות התרבו הרצפים הסטרטיגרפיים בחפירות ארכיאולוגיות עכשוויות הניתנים 

לתארוך רדיומטרית, והצטבר בסיס נתונים נרחב, המאפשר יצירת סכמה כרונולוגית מקומית של 

 , בהתבסס על החלוקה הכרונולוגית היחסית של התרבות החומרית בדרום הלבנט. 1תקופת הב"ק 

הסינכרוניזציה בין האתרים, הלוקחת בחשבון השוואת רצפים סטרטיגרפיים אף על פי כן, 

ותאריכים רדיומטריים, אינה מאפשרת את שרטוטה של תמונה התפתחותית ברורה ואחידה, 

(. תאריכים Regev et. al 2012:525ורבות בה הסתירות וחוסר ההסכמה בין החופרים )

, אולם רק לאחרונה 1טים של תקופת הב"ק רדיומטריים ספורים נאספו עם השנים מקונטקס
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נעשה ניסיון לקשור אותם יחד לכדי נרטיב כרונולוגי אחד, תוך התייחסות לקונטקסטים 

ארכיאולוגיים מהימנים בלבד ותוך ניסיון להבנה של התהליכים החברתיים והאנושיים שאפיינו 

 (.Regev 2009 ;Regev et. al. 2012את התקופה )

של קונטקסטים  14נאספו ונבדקו תאריכי פחמן  (Regev 2009רגב ) ל י'ש המוסמךעבודת ב

. בעבודה זו נבדקו תאריכים מאשקלון, יריחו, בית ירח, בדרום הלבנט בכלל 1ק "מתקופת הב

. ראשית 1 ק"הבזמן רחבים וגבוהים מן המקובל לתארוך -איחביינה, ונתקבלו טווחי-כברי ותור

-פסה"נ לכל המוקדם )בהתבסס בעיקר על תאריכים מאשקלוןל 3900-3700נקבעה סביב  1 ק"הב

 ק"הבלפסה"נ. תאריכים נוספים מ 3400-ל 3600ב' נקבע בין 1מרינה(, והמעבר לברונזה הקדומה 

ב' 1 ק"הבלפסה"נ(. סוף  3100-3500איחביינה )-לפסה"נ( ומתור 2900-3500מגיעים מכברי ) 1

. ברנע-לפסה"נ, בהתבסס על אשקלון 2900-ל 3000תוארכו בין  2והמעבר לברונזה הקדומה 

בתל בית  2קונטקסטים של ראשית הב"ק תאריכים נוספים וגבוהים במיוחד למעבר זה מגיעים מ

לפסה"נ(, אולם נראה כי הקונטקסט הסטרטיגרפי ממנו  3110-3340לפסה"נ( ומיריחו ) 3280ירח )

 (. Regev 2009:101-106ארוך דורש בירור נוסף )לקחו הדגימות לתנ

(, בו נאספו ונתחו 2012הרחבה של עבודה זו נעשתה במסגרת המחקר המשותף של י' רגב ואחרים )

הקיימים מאתרי הב"ק בדרום הלבנט. התאריכים הקדומים ביותר משכבות  תאריכיםה מחדש כל

לפסה"נ ואולי אף קודם לכן  3700א' מגיעים מאשקלון ומבית ירח, והם מרוכזים סביב 1הב"ק 

תאריכים נוספים משלב זה מגיעים ממודיעין, טור איחביינה, סטף וכברי, אולם הם . (556 )שם:

שונה ממקם את ראשית תקופת -לפסה"נ. תאריך אחד מתל א 3500מאוחרים יותר ונמצאים סביב 

ב' תוארך באשקלון סביב 1המעבר לתקופת הב"ק  לפסה"נ. 3900א' מוקדם במיוחד, סביב 1הב"ק 

 לפסה"נ 3350-3500שונה סביב -תל אלפסה"נ וב 3250-3350"נ, בכברי סביב לפסה 3100-3450

 (.558שם: )

מעמק הירדן התיכון הנזכרים בעבודה זו תוארכו רדיומטרית. בבית שאן  1ק "מספר אתרי ב

וראשית המאה  31-( למאה הM-2,3) 1ק "תוארכו שתי שכבות יישוב המיוחסות לסוף תקופת הב

-בתל אבו אל I(. תיארוך דומה ניתן לשלב Mazar and Rotem 2009:145-147לפסה"נ ) 30-ה

(, לשלב המעבר Fisher 2000:223, 227בבית שאן ) M-2,3חראז המקביל ככל הנראה לשכבות 

(. תאריך Boaretto 2006: 551במגידו ) J-4( ולשכבה Bourke et. al. 2009: 910בפלה ) 2-1ק "ב

(, הממקם IVב' בחפירות תל יקוש )שכבה 1פת הב"ק אחד פורסם מקונטקסט החורבן של תקו

(. מתל בית ירח Esse 1992לפסה"נ ) 3200אותו יחסית מוקדם ביחס לשכבות האחרות, סביב 



44 
 
 

 .Greenberg, Rotem and Paz 2013:203 ;Regev etא' )1פורסמו שני תאריכים מתקופת הב"ק 

al. 2012: 552 לפסה"נ ) 3640סביב  א' ונמצאים1(. אלה מיוחסים לראשית הב"קRegev et. al. 

בבית ירח תוארכו על ידי י'  1(. דגימות נוספות מקונטקסטים מאוחרים יותר בתקופת הב"ק 2012

 , אולם אלה טרם פורסמו. 2013רגב וא' בוארטו בעקבות עונת החפירות בשנת 

 3000 תוארך בירמות ובתל אבו אל חראז סביב 2ב' לתקופת הב"ק 1הב"ק תקופת המעבר מ

לפסה"נ(. באתרים מסוימים מעבר זה התרחש מוקדם יותר )כך כברי למשל(  2950-3050לפסה"נ )

באופן מסורתי, מעבר זה דרע(. -לפסה"נ )כך בבאב א 2600בעוד באתרים אחרים הוא מתוארך עד 

לפסה"נ. פערים אלה בתאריכי  3000נקשר כרונולוגית לראשית השושלת הראשונה במצרים, סביב 

בר מעידים על סדרה של כשלים באופן התארוך באתרים השונים, למשל בעיות של דגימה המע

והקשר סטרטיגרפי, בעיות של הגדרה תקופתית ובעיות של מודלים סטטיסטיים. הם גם מעלים 

הכרח התרחש באותו לא ב 2לב"ק  1מהב"ק המעבר את האפשרות של פערים אזוריים, כלומר ש

, ויש להניח את קיומה של תקופת ביניים, בה התרחש שינוי תרבותי באופן הזמן בכל האזורים

. לא ניתן לשלול מצב של חפיפה בין אתרים שתרבותם החומרית שייכת בכל אתר ובקצב שונים

תוצאות המחקר הרדיומטרי משקפות . 2, לצד כאלו שתרבותם אופיינית כבר לב"ק 1עדיין לב"ק 

דרת קושי בהגל מקור לעתיםעט בלבול במחקר ומהווה א מעורר ל , אשרשלב מעבר זההיטב 

 (.558קונטקסטים ארכיאולוגיים מעבריים )שם: 

 

 הנחות היסוד והמתודולוגיה של המחקר - 5פרק 

 הנחות היסוד של המחקר 5.1

באזור  1י הב"ק מאתר היסוד של עבודת המחקר נוגעות לאופי הממצא הארכיאולוגי הנחות

משקפות היטב את אופייה של החברה בתקופה ו, ההמרכזיות שעולות ממנהנחקר, ולסוגיות 

-הפניםהאזורית והשונות  הנדונה. אלה הנחו את שיטות העבודה. הנחות היסוד מתייחסות לממד

כמו גם התרבות החומרית, על  להשפעתם של גבולות גאוגרפיים אזורית בתרבות החומרית,

וביטויים במכלולי כלי החרס. הנחות יסוד נוספות  ,להיבטים שונים של ארגון הייצור הקרמי

  בתהליך זה. 1, וחלקו של היישוב הכפרי בב"ק נוגעות לבחינת תהליך העיור

 זורית בתרבות החומריתממד השונות הא

x  ,שונות בתרבות החומרית, הבאה לידי ביטוי בהעדר סטנדרטיזציה ובגיוון התוצרים

. ונושאת משמעות כלכלית, חברתית וסמלית מידע בנוגע לאסטרטגיית הייצוראוצרת 
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, המשאבים וחומרי הגלם העומדים לרשות היא נקשרת למומחיות ולרמת ארגון הייצור

 (. Rice 1987:201-204היצרנים, וסדרה של החלטות המתקבלות על ידם )

x בדרום הלבנט באים לידי  1ק "הבמד הרגיונאלי הבולט בתקופת השונות התרבותית והמ

נון הכלים )צורה ועיטור(, ופחות בשיטות הבנייה שלהם. מאחר ששלב עיצוב ביטוי בסג

הכלי הוא חלק משרשרת הייצור שלו, שונות סגנונית היא שונות טכנולוגית. אם ניתן 

יש לברר כיצד נוצרת (, Gosselain 1998)למשל  מאפיין תרבותילהתייחס לשונות זו כ

על מנת להעמיק את  ית והפוליטית,, ומה משמעותה החברתשונות בתרבות החומרית

של שונות תרבותית תהיה יעילה יותר בדיקה שיטתית  ההיכרות עם החברה בתקופה זו.

 זורי, תוך הסתמכות על מקורות ארכיאולוגיים ראשוניים. על בסיס אאם תיעשה 

x יחידה תרבותית גיאוגרפיים טבעיים אינו מתפקד בהכרח כ זור תחום בעל גבולותא

כן הפעולות היומיות המשותפות לו סיכוי גבוה לתפקד ככזה ש שולם יאוחברתית, 

 .(Greenberg 2002:6)יוצרות אחידות וזהות חברתית  אזורהנגזרות מאופיו של אותו 

הבחירה ביחידה גיאוגרפית מוגדרת למחקר מסוג זה מאפשרת ניתוח פרטני של התרבות 

 ים הסמוכים לו.אזורהנתון וזיהוי היחסים בין המרחב הנבחר ל אזורהחומרית ב

x אזורית )הבאה לידי ביטוי בתרבות -החלפתה של השונות באחידות תרבותית על

, ומהווה חלק מתהליך המעבר 2ק "החומרית( היא ממאפייני המעבר לתקופת הב

 ממערכת ישוב כפרית למערכת עירונית. 

x 1ק "בהבנת מערכת היישוב הכפרית של תקופת הב לעמק הירדן התיכון חשיבות מכרעת 

 .2והמעבר לחברה עירונית בברונזה הקדומה 

 המעבר ממערכת יישוב כפרית למערכת ישוב עירונית

x  כדי להבין את תהליך העיור יש לבחון את הישוב הכפרי במנותק ממנו, ולהכיר את

ד לדיון ללא לעמומרכיביו הבסיסיים. תהליך העיור והעיר עצמה אינם יכולים 

 היכרות מעמיקה עם הקרקע שמתוכה צמחו.

x עירוניים" רק אם אותם מרכיבים ממשיכים -ניתן לכנות מרכיבים תרבותיים "פרוטו

 עיר" לבין "כפר משוכלל".-להתקיים בשירות העיר. תבחן השאלה: מה בין "פרוטו
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 של החברהומטענה התרבותי  הקרמיקה ככלי להבנת המבנה הארגוני

x הרגיש ביותר לשונות  –ומטיבו  1ה היא הביטוי החומרי הנפוץ ביותר בב"ק הקרמיק

 מקומית, תרבותית וטכנולוגית.

x  בחירות טכנולוגיות הן נגזרת תרבותית, והן אינן מושפעות ממערך שיקולים חומרי

למשל:  ”Technological Style"בלבד כי אם ממערכת ערכים רחבה וסמלית יותר )

Gosselain 1998; Lemonnier 1993:3 (. כיוון שמרכיבי התרבות החומרית )ובכללם

הקרמיקה( משקפים ערכים תרבותיים או אידיאולוגיות, הם משמשים כסוכן 

(. באופן זה ניתן 1999:16-17 גרינברגבהנחלתם בחברה דרך השימוש היומיומי בהם )

רך מאות שהשתמר לאו מרכיב תרבותיכ 1ק "להתייחס לשונות הסגנונית בתקופת הב

 שנים, בשל היותו כזה, ולא מסיבות של היעדר יכולת טכנולוגית לחולל שינוי.

x  הנחת יסוד נוספת נוגעת לקשר הפונקציונאלי שבין תעשיות קראמיות לחיים כפריים

מעידים כי התמחות וסטנדרטיזציה בתעשייה  םחקלאיים. מחקרים אתנוגראפיי

ודפים חקלאיים לצורך הפצה בקרב הקראמית מתפתחות בחברות המסוגלות לייצר ע

, ושם Rice 1981; Sinopoli 1991:102חקלאיים באוכלוסיה )-המרכיבים הבלתי

 1ק "ספרות נוספת(. לפיכך ניתן להניח שרמתן של התעשיות הקראמיות בתקופת הב

 הן נגזרת של השינויים במורכבות החברה החקלאית לאורך התקופה.

 

 המתודולוגיה של המחקר 5.2

 ית אזוריאולוגיה ארכ

הגדרת האזור הנחקר היא שילוב של מאפיינים גיאוגרפיים נתונים, עם הנחות יסוד בנוגע 

למרכיביו התרבותיים ולמשמעותו של אזור גיאוגרפי זה בתקופה הנדונה )וראה בהרחבה בעניין 

 (. Greenberg 2002:4-8הגדרת גבולות במחקר ארכיאולוגי אזורי אצל: 

 -תל בית ירח, תל יקוש, תל כיתן, תל בית שאן וחורבת מזרות  – לבדיקההאתרים שנבחרו 

עומדים במספר קריטריונים: הם רלוונטיים מבחינה כרונולוגית, נחפרו בחפירה מסודרת, והם 

ה לאתרים אחרים. השווא-מספקים נתונים ארכיאולוגיים בהיקף נרחב המאפשר ניתוח כמותי בר

אופיים, וכל אחד מהם משקף תוואי התפתחותי שונה לאורך האתרים שנבחרו שונים זה מזה ב

הם פזורים ברחבי עמק הירדן התיכון ואינם תקופת הברונזה הקדומה. מעלה נוספת היא ש
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של התרבות החומרית  לה את הסיכויים להשגת מדגם מייצגמה שמע, מרוכזים בנקודה אחת

 בחלקיו השונים של האזור. 

 

 טוניניתוח הסטרטיגרפי והארכיטקה

ורכב, כאמור, מאתרים שנחפרו בחפירה מסודרת. תכנית הישוב בסיס הנתונים של העבודה מ

בחנו אל מול מאפייני הממצא הקראמי. הבחירה וניים נבאתרים אלו ומרכיביו הארכיטקט

בבדיקת קרמיקה וארכיטקטורה ולא מרכיבים אחרים בתרבות החומרית נובעת מהיותם 

ד מן האתרים העומדים לבדיקה, ומהיותי מוכשרת לבחינתם. דומיננטיים ושכיחים בכל אח

עניקו מומחים לבדיקתם( הבמידה וסוגי ממצא אחרים מאותם אתרים )אשר נבדקו ע"י חוקרים ה

לקח מידע זה בחשבון ל הישוב והתהליכים שהתרחשו בו, נמידע חשוב התורם להבנת אופיו ש

  בניתוח הנתונים הכולל של העבודה.

, וזכו להתייחסות תועדו באופן שונהעל ידי משלחות שונות, נחפרו רו בעבודה זו שנחקאתרים ה

הניתוח הסטרטיגרפי . (6)וראה בפירוט בפרק  , טרם המחקר הנוכחישונה לאורך השנים

בכל אחד מהאתרים באופן המלא, המקיף  1את שרידי הב"ק  מציגהמובא כאן והארכיטקטוני 

 אחרמקרוב ניתוח זה נועד לעקוב . משאר התקופות המיוצגות בהם, ובנפרד והאחיד ביותר שניתן

, לשם זיהוי והבנה של אירועי נטישה ויישוב מחדש תהליכי התרבדות,רצפים סטרטיגרפיים ו

שנחקרו בעבודה לאתרים אחרים  אתריםהמאפשר השוואה בין  הואושחזור התפתחות היישוב. 

 אופקים כרונולוגיים שחזורדות הקראמית, לומהווה בסיס, בשילוב הע בעמק הירדן התיכון,

  .2ובמעבר לב"ק  1שהתרחשו בעמק הירדן התיכון לאורך תקופת הב"ק תהליכים כלליים  ולהבנת

 

 ניתוח המכלולים הקרמיים

 הטיפולוגיה

. המחקר הייצורארגון והניתוח הקראמי בעבודה זו נועד לעקוב אחר התעשיות המקומיות 

ולאפיין את להסיק על טיבו  מהם ניתןנתון,  דפוסים בולטים במכלולשל  זיהויהכמותי מאפשר 

בכך שונה מחקר זה ממחקרים התעשייה או התעשיות הקראמיות המהוות את מקורו. 

 Louhivoi)  1טיפולוגיים קודמים, אשר הציגו סדרות טיפוסים מפורטות בקרמיקה של הב"ק 

ולא נעשה ניסיון של ממש לשחזר באמצעותם (. אלו שימשו בעיקר לשחזור אזורי תפוצה, 1988

 את רמת התעשייה וארגון הייצור הקרמי.
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סווגו טיפוסי כלים סת על הגדרת טיפולוגיה, במסגרתה שיטת עיבוד המכלולים הקראמיים מבוס

טת הבנייה(. וטכנולוגיית הייצור שלהם )החומר ושי העיטור,על סמך מאפייניהם הצורניים, אופן 

ארכיאולוגי הווה בסיס לניתוח כמותי של כלי חרס אשר מקורם בהקשר טיפולוגית מחלוקה 

 מהימן. 

הטיפולוגיים שנטבעו על ידי חוקרים  המינוחיםעוקבת אחר  הקרמית בעבודה זו הטיפולוגיה

שמות הטיפוסים . באתרי ישוב בני התקופה בהם נערכו מחקרים טיפולוגיים דומיםאחרים, 

לפיתסים וכן  PTלפערורים,  HJלקערות,  BLהכלי בלועזית )לדוגמא: מורכבים מקיצור שם 

 a,b,cהטיפוסים מצוינים באותיות לועזיות קטנות )-רומיות. תתיהלאה(, ומספר הטיפוס בספרות 

אם כי לרוב הטיפוס וכן הלאה(. אין משמעות למספרי הטיפוסים בתוך קבוצת כלים מסוג מסוים, 

 נה נטייה לארגן את הטיפוסים מן הפשוט למורכב מבחינה צורנית.הראשון הוא השכיח ביותר ויש

צוקרמן ש' על ידי  מה הטיפולוגית המוצעת כאן מתבססת בראש ובראשונה  על זו שהוצעהיהסכ

(b2003 בתל קשיש שכבות )XV-XIV א' , וכן על הטיפולוגיה של( 2003גולניb בקרית אתא )

 יםב' בשני אתרים אלה מספק1 ק"הבמן  יםהקרמי ים, הבאה בעקבותיה. המכלולIII-IIשכבות 

מקבילות נוספות מגיעות מאתרים  .ות למירב צורות הכלים מעמק הירדן התיכוןמקבילות טוב

בהם לא נערכו מחקרים טיפולוגיים מפורטים, אולם ניתן היה להתאים את מכלוליהם לסכמה 

  . (5.1)ראה טבלה  המוצעת בעבודה זו

שלא הוגדרו  טיפוסים-לוגי הרחב חייב את קביעתם של תתיטיפובמקרים בהם המגוון ה

המקובלת במחקר, המתייחסת  מינוחים חדשים הנאמנים לשיטה, הוצעו טיפולוגית במקום אחר

למאפיין הצורני הבולט ביותר בטיפוס הכלי. מאפיין זה הוא לרוב צורת השפה, או מאפיין אחר 

באותו המכלול. קבוצות קרמיות מוגדרות המבדיל אותו באופן מובהק משאר הטיפוסים 

יחודית )כדוגמת הקרמיקה הממורקת אפור או ייצור יית המתאפיינות בהרכב טין או טכנולוג

שולבו בטיפולוגיה  דוגמאות ממשפחות אלה. יםמכלולהמתכתית( אינן שכיחות ב הקרמיקה

חרסים . ב'1"ק כים למסורת הקרמית של הבי, במידה וחרסים אלו נמצאו באתרם ושיהכללית

)וראה פירוט של שיטת עיבוד החומר  נו ככאלה וסווגו כטיפוסים נפרדיםקדומים או מאוחרים צוי

 (.Mazar and Panitz-Cohen 2001:10-14אצל: 

 קבוצות החומר

אפיון חומר הגלם והתחקות אחר מוצאו באמצעות בדיקות של מינרולוגיה אופטית )פטרוגרפיה( 

למשל, תקיים מחקר מסוג זה )הניתוח הכמותי באותם אתרים שבהם הביקורת על  מאפשרת
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במחקר זה הוגדרו . נתונים נוספים בנוגע לשרשרת הייצור תספקבבית שאן ובתל בית ירח(, ומ

מיון בעמק הירדן התיכון.  1קבוצות חומר עיקריות, המאפיינות את המכלולים של הב"ק  שש בעין

יקר לשם בדיקת היבטים טכנולוגיים, כדוגמת הקשר בין החרסים לפי קבוצות החומר נועד בע

 חומר לטיפוס כלי מסוים. מטרה נוספת לשמה הוגדרו קבוצות חומר, היא יצירת בסיס נתונים

 הניתן להשוואה למכלולים קרמיים בני התקופה.  לכל אתר

לית , ובטבלאות באנג5-1מכונות קבוצות ה ,בעבודה זועיקריות הוגדרו חומר קבוצות  חמש

Groups 1-5 . 6קבוצה ששית זוהתה בתל בית שאן בלבד, והיא מכונה קבוצה (Group 6 .) כל

אחת מן הקבוצות מוגדרת על ידי המאפיין הבולט ביותר בתערובת הטין, המבדיל אותה מן 

הקבוצות האחרות שזוהו במכלול )וראה להלן תיאור מפורט של כל אחת מהקבוצות(. אותו 

 3, 2, 1של חסמים מסוימים )כדוגמת קבוצות ת הימצאותם או היעדרם הבולט המאפיין יכול להיו

, הקרמיקה 5 א תכונות ייחודיות )כדוגמת קבוצהאו הטין עצמו, במקרה שהוא נוש ( 4-ו

וצות בקלות. קב , בהיותה בעלת מאפיינים מובהקים, הוגדרה וזוהתה5המתכתית(. קבוצה 

מעשה שלושה מקטעים על אותו ה"ספקטרום", בו , מייצגות ל3-1אחרות, כדוגמת קבוצות 

היא  3קבוצה מרכיבים זהים בתערובת הטין מופיעים במינונים שונים ובהרכבים מעט שונים: 

היא קבוצת החומר הנעדרת חסמים כמעט  1קבוצה העשירה ביותר בחסמים, בעוד קבוצה ה

נעשתה לאור ההבדלים  3-1 לחלוטין או בעלת חסמים מזעריים. מסיבה זאת, האבחנה בין קבוצות

 בכמות ובצפיפות הופעת המרכיב העיקרי והבולט ביותר בתערובת הטין . 

 בוצות החומר אשר זוהו במכלולי עמק הירדן התיכון:להלן תיאור ק

קבוצה זאת מתאפיינת בטין נטול חסמים כמעט לחלוטין, כתוצאה מאופיו הטבעי של  - 1קבוצה 

הטין או מפילום מכוון. החרסים בקבוצה זו עשויים להכיל מעט חסמים אפורים קטנים 

 .3-ו 2טין בקבוצה זו זהה לזה של קבוצות ומזעריים. הליבה היא לעתים אפורה בהירה, צבע ה

 ם בחתך.חללים רבים מזעריים נראי

בקבוצה זו חסמים אפורים קטנים הם המרכיב הדומיננטי ביותר בתערובת הטין: צבע  – 2קבוצה 

החסמים האפורים נע בין אפור בהיר לאפור ואפור כהה. תערובת הטין יכולה להכיל גם חסמים 

לבנים קטנים ובינוניים, חסמים חומים בהירים וחסמים אדומים, אם כי  הם נדירים יחסית; 

-מים אלו יכולים להיות לבנים, חומים בהירים, ולעתים נדירות אדומים. כמה חסמים שקופיםחס

 .2רתם, מופיעים בשכיחות מעטה בקבוצה מבריקים, זוויתיים בצו

הטין עצמו לרוב בעל אופי חלק ודחוס, אם כי ישנם בקבוצה זו חרסים בעלי פני שטח שחוקים 

נוניים נראים על פני החרס ובחתך. סדקים עשויים בי-( קטניםVoidsוגסים. חללים ספורים )
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להופיע סביב חסמים בינוניים בעלי אופי חצצי, הבולטים מתוך פני הכלי. החרסים בקבוצה זו 

 .3ין בקבוצה זו זהים לאלה של קבוצה לעתים בעלי ליבה אפורה. צבעי הט

, המופיעים לצד המרכיב הבולט ביותר בתערובת הטין הם חסמים אפורים גדולים -3קבוצה 

חסמים אחרים, בעלי נוכחות פחות בולטת בתערובת הטין. אופיים של החסמים האפורים הוא 

סמ"ר. סדקים קטנים מופיעים לעתים על פני  0.7 -סמ"ר ל 0.2חצצי או חלוקי, וגודלם נע בין 

ם. החרס החיצוניים והפנימיים, סביב החסמים הגדולים יותר ובעיקר במקרים של מקבצי חסמי

סדקים עמוקים מופיעים לעתים גם לאורך החתך, ויוצרים מעין שיכוב פנימי. במקרים בהם חיפוי 

מכסה את פניו החיצוניים של הכלי, ישנה שחיקה סביב מקומות בהם חסמים אפורים גדולים 

 בולטים מעל פני הכלי.

קטנים או  חסמים אחרים בתערובת הטין יכולים להיות אפורים קטנים או מזעריים, לבנים

רובת הטין עצמה זהה לזו של בינוניים וחסמים אפורים בהירים קטנים או בינוניים. נראה שתע

מופיעים אותם חסמים אפורים גדולים. הטין עצמו לרוב גס  3 פרט לכך שבקבוצה ,2קבוצה 

ושחוק, בעל טקסטורה בוצית. צבעי הטין בקבוצה זו הם אפור )בהיר/כהה(, חום )בהיר/כהה(, 

 אדמדם, ורדרד, אדום בהיר ואדום צהבהב. -םחו

קבוצה זו מתאפיינת בטין בצבע חום כהה או אפרפר, הכולל תוספות של חסמים  – 4קבוצה 

קלציטיים נראים לעין שאינם חלק מתערובת הטין המקורית. תערובות הטין מקבוצה זו הן עדות 

 ו של הכלי.ראשונית ליצירת "חומר סיר בישול", אשר נועד להתאים לייעוד

. ית, אשר אינה מקומית לעמק הירדןמשפחת הקרמיקה המתכת –( Metallic Ware) 5קבוצה 

הכלים ממשפחה זו נבדלים מהקרמיקה המקומית בטמפרטורת הצריפה ובהרכב הטין שלהם. 

אפור וגווני ורוד. מרקם החרס עדין, ונשמע צליל מתכתי בעת -צבעם נע בין גווני אדום לגווני חום

נקישה על פניו. הרכב הטין הומוגני, וניתן לזהות בו חסמים לבנים, אדומים ושחורים מזעריים. 

הקרמיקה המתכתית שייכת ם הגדולים והפחות עדינים, זוהתה ליבה אפורה בחתך. בכלי

 . 2לתעשייה האופיינית לב"ק 

חסמים מבריקים זוויתיים, בינוניים וגדולים, הם המרכיב הדומיננטי ביותר בתערובת  – 6קבוצה 

רבים  מזעריים-הטין. אלה יכולים להופיע יחד עם חסמים אפורים בינוניים וחסמים קטנים

 אפורים ולבנים.

 

אופיו של מכלול קראמי מאתר בודד נגזר הן ממאפייניו הטכנולוגיים והטיפולוגיים והן מן 

ית מלאכה/בית קברות וכו'(. הקונטקסט הכרונולוגי והתרבותי שלו )בית מגורים/מבנה ציבורי/ב
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ובהשוואתם למכלולים לקחו בחשבון בעת ההשוואה בין המכלולים הנדונים בעבודה זו, אלה נ

וך בדקו במחקר זה תכו לפרסום מסודר. אלה האחרונים נקראמיים אחרים בני התקופה, שז

 תאפשר.והדבר הבמידה  שימוש בפרסומים הקיימים ובדיקה פיסית של הממצאים

השוואה מושכלת בין מכלולים קראמיים משרתת את אחת ממטרות העבודה, והיא הניסיון לברר 

לצורך העניין . 1 ק"הביר אופקים טיפולוגיים וכרונולוגיים בצפון הארץ בתקופת האם ניתן להגד

 .ים הקיימים, מול מכלולים ארכיאולוגיים משוכביםיריכים הרדיומטרבחנו התאנ

מים של תפוצה כוון להיכרות עם רמת ארגון הייצור, עם מכניזאפיון התעשיות הקראמיות מ

וסי התנהגות סגנוניים. הנתונים שעלו בעבודת המחקר דפ , ועםןסחר החליפיוצריכה, עם מערכות 

בחנו אל מול מאפייני התעשיות המקומיות בתקופות אחרות, על מנת להגדיר היטב את ייחודה נ

 . 1 ק"הבשל תקופת 

ספים של מרכיבים נולתעשיות הקראמיות ותוך התייחסות כוללת לה תעשנ פרשנות הנתונים

בעמק הירדן התיכון, לקשר  1 ק"הבלהבנת החברה בתקופת  םורמיתהתרבות החומרית, אשר 

 .שלה עם סביבתה, ולתהליך העיור באזור

 

 ב'1 ק"הבהקרמיקה של עמק הירדן התיכון בתקופת  -טיפולוגיה כללית   5.3

 דוגמאותסדרת הטיפוסים הקרמיים האופייניים לעמק הירדן התיכון מוצגים כאן, בליווי 

תייחסות . הבצפון הארץ אתרים באזורים אחריםמעמק, כמו גם ב שנחפרו ופורסמומאתרים 

האתרים שנחקרו במסגרת עבודה תרו תתבצע בניתוח הקרמי של פרטנית למופע של כל טיפוס בא

 (.6זו )פרק 

מהווה ניסיון ללכוד  . חלוקה זוב'1השייכים לתקופת הב"ק  טיפוסי כלים 86הטיפולוגיה כוללת 

ככלל ניתן . , המיוצג היטב במכלולים שנבדקו בעבודהאת כל הגיוון הקראמי בעמק בתקופה זו

הטיפוסים מייצגים שונות -לומר, שכל טיפוס מייצג כלים בעלי שימוש או יעוד מסוים, בעוד תתי

 סגנונית בכלים בעלי שימוש דומה. 

מאתר מעט האתרים, ומופעי הטיפוסים שונים סדרת הטיפוסים אינה מופיעה במלואה בכל 

בעמק, בעוד  המוכריםלאתר. המכלול מתל בית ירח, למשל, כולל כמעט את כל הטיפוסים 

אזורית זו -מספר טיפוסים מצומצם יותר. שונות פניםכוללים כיתן ובית שאן , יקושהמכלולים מ

ריבוי  של תוצריהן בעמק. נגזרת מרמת הייצור המקומי, מהיקף התעשיות ומהתפוצה המצומצמת

, בחברה בה הייצור ריבוי תעשיות ובתי יוצר ףמשק זה הטיפוסים בפרק זמן-ותתיהטיפוסים 

ואת  לשקף גם את משך הזמן הארוך של התקופה,הקראמי אינו ריכוזי. ריבוי טיפוסים עשוי 
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ים פרטניים, השינויים הסגנוניים שחלו בייצור הקראמי לאורכה. אלה צוינו בהתייחסות למכלול

 במידה וזוהו שינויים כאלה.  

 

 ב'1ק "הקרמיקה של עמק הירדן התיכון בתקופת הב –טיפולוגיה כללית  – 5.1טבלה 

 

דוגמאות מעמק הירדן התיכון ומקבילות מאזורים   הטיפוס

 אחרים

 קערות

 Bl I קטנות קערות 

Bl Ia – רדודות קטנות קערות. 

 

 

Tel Bet Yeraḥ, (St. V, Getzov 2006: Fig. 2.12:26-

28,31; Period B, Paz Y. 2006a: Fig. 4.3:1) 

Tel Beth-Shean, St. M-3 (Rotem 2012: Pl. 1:1) 

'En Esur, (Yannai, Lazar-Shorer and Grosinger 

2006: Fig. 4.52:1) 

Bl Ib – לעתים נוטה פשוטה ושפה מעוגלות קטנות קערות ,

 .מעט פנימה

 

Tel Bet Yeraḥ, (St. V, Getzov 2006: Fig. 2.12:25; 

Period B, Paz Y. 2006b: Fig. 7.18:1; 7.25:3; 

7.19:1; 7.27:4 ) 

Qiryat Ata, St. 2-III (Golani 2003: Fig. 4.2:20) 

Tel Qashish XIV-XV (Zuckerman 2003b: Fig. 

17:13-15) 

Azor, Level III (Ben Tor 1975: Fig. 5:8) 

Bl Ic – פשוטה ושפה רך זיווי בעלות, עמוקות קטנות קערות 

 .זקופה

 

Bet Yerah, Period B (Paz Y. 2006a: Fig. 4.3:2; 

Fig. 4.6:3) 

Tell esh-Shuneh, Level III (Leonard 1992: Pl. 

10:8,12-13) 

Tell Abu al-Kharaz, Phase IA (Fisher 2008: Fig. 

258:2) 

Bl Id – שפה נוטה מעט החוצה, עמוקות קטנות קערות. 

 

Tel Beth-Shean, St. M-3 (Rotem 2012: Pl. 

1:9,11,12) 

Tell Abu al-Kharaz, Phase IA (Fisher 2008: Fig. 

258:3) 

Qiryat Ata, St. 2-III (Golani 2003: Fig. 4.2:23) 

Bl Ie – מרוכס ובסיס ישרה דופן בעלי, קטנים גביעים 

(Goblets).  

 

Bet Yerah, Period B (Greenberg and Eisenberg 

2006: Fig. 5.74:3; Eisenberg and Greenberg 2006: 

Fig. 8.45:11) 
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Bl II גדולות-דופן בינוניות עגולות קערות 

Bl IIa – .קערות רדודות עגולות דופן 

 

 

Bet Yerah, Period B (Paz Y. 2006b: Fig. 7.25:1-2; 

Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.52:1; 

Stratum V, Getzov 2006: Fig. 2.12:29) 

Tel Beth-Shean, St. M-2 (Rotem 2012: Pl. 18:25) 

Megiddo, J-4 (Joffe 2000: Fig. 8.3:5) 

'En Esur, (Yannai, Lazar-Shorer and Grosinger 

2006: Fig. 4.52:3, 5-7) 

Bl IIb – קוניות בליטות בעלות דופן עגולות קערות. 

 

Tel Qashish XIV-XV (Zuckerman 2003b: Fig. 

17:7) 

Qiryat Ata, St. 2-III (Golani 2003b: Fig. 4.1:9-11) 

'En Esur (Yannai, Lazar-Shorer and Grosinger 

2006: Fig 4.52:13-18) 

Bl IIc – עגולה או מחודדת שפה בעלות דופן עגולות קערות. 

מחופות בחיפוי עבה אדום כהה מבפנים ומבחוץ או מעוטרות 

 פסים מוקפד. בעיטור

 

Azor, Level III (Ben Tor 1975: Fig. 5:21)  

Bet Yerah, Period B (Eisenberg and Greenberg 

2006: Fig. 8.45:7) 

Tiberia, Mount Berenice church fills (Greenberg 

2004: Fig. 14.1:2) 

Tell esh-Shuneh, Level III (Leonard 1992: Pl. 

10:28) 

'En Esur, (Yannai, Lazar-Shorer and Grosinger 

2006: Fig. 4.52:19-22, 24-26) 

Bl IId – מתעגלת נוטה שפה בעלות דופן עגולות קערות 

 .פנימה

 

Bet Yerah, Period B (Getzov 2006: Fig. 2.12:6) 

Bet Yerah, Period B (Paz Y. 2006a: Fig. 4.6:14)  

Tel Beth-Shean, St. M-3 (Rotem 2012: Pl. 3:10) 

Tell esh-Shuneh, Level IV (Leonard 1992: Pl. 

11:14) 

Bl IIe – שפה מרובעת. בעלות דופן עגולות קערות Tell Abu al-Kharaz, Phase IB (Fisher 2008: Fig. 
258:26) 
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Bl IIf – החוצה  נוטה שפה בעלות דופן עגולות קערות

 .לעתים בעלות זיזים –( S)פרופיל 

 

Tel Beth-Shean, St. M-3 (Rotem 2012: Pl. 1:14, 

2:12) 

Tel Shalem I-III (Eisenberg 1996: Fig. 13:4) 

Qiryat Ata, St. 2-III (Golani 2003b: Fig. 4.1:14) 

Bl IIg – פטיש שפת בעלות דופן עגולות עמוקות קערות. 

 

 

Tel Beth-Shean, St. M-2b (Rotem 2012: Pl. 

18:16,17) 

Tel Shalem I-III (Eisenberg 1996: Fig. 13:15-17) 

Megiddo J-4 (Joffe 2000: Fig. 8.3:12,14; Adams 

2013: Fig. 8.2:6) 

Megiddo J-3 (Adams 2013: Fig. 8.1) 

Bet Yerah, Period B (Paz, Y. 2006b: Fig.7.22:16) 

Affula (Sukenik 1948: Pl.VI:54) 

'En Esur, (Yannai, Lazar-Shorer and Grosinger 

2006: Fig. 4.55:2) 

Bl IIh – פטיש  שפת בעלות דופן עגולות עמוקות קערות

 ./ אלכסונית נטויה

 

 

Beth-Shean and Jezreel Valleys Variant: 

Tel Beth-Shean, St. M-2b (Rotem 2012: Pl. 19:12-

13) 

Tel Shalem I-III (Eisenberg 1996: Fig. 14:1-4) 

Megiddo J-4 (Joffe 2000: Fig. 8.3:7) 

Tel Qashish XIV-XV (Zuckerman 2003b: Fig. 

17:5-6) 

Affula (Sukenik 1948: Pl.VI:20-32) 

'En Esur (Yannai, Lazar-Shorer and Grosinger 

2006: Fig. 4.53:1-14) 

Qiryat Ata, St. 2-III (Golani 2003b: Fig. 4.1:15-

19) 

Central Jordan Valley Variant: 

Bet Yerah, Period B (Paz, Y. 2006b: 7.28:4; 

Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.52:2-3) 

BL IIi – קערות עגולות דופן, שפה שטוחה נוטה פנימה. Bet Yerah, Period B (Eisenberg and Greenberg 

2006: Fig. 8.47:2,4) 
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Megiddo, J-4 (Joffe 2000: Fig. 8.3:8) 

'En Esur, (Yannai, Lazar-Shorer and Grosinger 

2006: Fig. 4.52:23) 

BL IIj –  .קערות גסות, עשויות ביד, לא אחידות בצורתן

 .תעשייה כלשהיאולי שימשו ב

 

- 

Bl III דופן ישרות עמוקות קערות 

Bl IIIa – פשוטה שפה בעלות דופן ישרות עמוקות קערות. 

 

 

Bet Yerah, Period B (Paz, Y. 2006b: Fig.7.19:7) 

Pella EBIb (Bourke 2000: Fig.13.5:15-17) 

Tel Shalem I-III (Eisenberg 1996: Fig. 13:1, 10) 

Tel Qashish XIV-XV (Zuckerman 2003b: Fig. 

17:4) 

Megiddo J-4 (Adams 2013: Fig. 8.2:7) 

Qiryat Ata, St. 2-III  (Golani 2003b: Fig. 4.1:7-13) 

Bl IIIb – נוטה שפה בעלות דופן ישרות עמוקות קערות 

 .פנימה

 

Bet Yerah, Period B (Paz, Y. 2006: Fig.7.21:11) 

Qiryat Ata, St. 2-III  (Golani 2003b: Fig. 4.4:13) 

Megiddo J-4 (Adams 2013: Fig. 8.2:9) 

'En Esur, (Yannai, Lazar-Shorer and Grosinger 

2006: Fig. 4.54:1-2, 12-13) 

Bl IV  מזוות קערות 

Bl IVa – קערות מזוות קטנות. 

 

 

 

Bet Yerah, Period B (Paz, Y. 2006b: Fig.7.21:5; 

7.28:4; Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 

8.47:7) 

Affula (Sukenik 1948: Pl.VI:53) 

Tiberia, Mount Berenice church fills (Greenberg 

2004: Fig. 14.1:6) 

Tel Farah (North), (de Vaux and Steve 1947: 

Fig.4:2,8) 

Bl IVb – עמוקות. מזוות קערות 

 

 

Bet Yerah, Period B (Paz, S. 2006a: Fig.2.14:1; 

Paz, Y. 2006b: Fig.7.19:6-8; Eisenberg and 

Greenberg 2006: Fig. 8.47:8-9) 

Tel Shalem I-III (Eisenberg 1996: Fig. 14:6-8) 

Tell Abu al-Kharaz, Phase I (Fischer 2000: 

Fig.12.1:6) 
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Megiddo J-4 (Joffe 2000: Fig. 8.3:15; Adams 

2013: 8.3:6,8) 

Qiryat Ata, St. 2-III  (Golani 2003b: Fig. 4.1:2-3) 

Tel Farah (North), (de Vaux and Steve 1948: 

Fig.6:10,13,17) 

Bl IVc – טסים. דמויות, רדודות מזוות קערות 

 

 

 

 

Tel Bet Yeraḥ, Period B (Eisenberg and 

Greenberg 2006: Fig. 8.47:6; 8.52:5-6) 

Pella EBIb (Bourke 2000: Fig.13.6:7-8) 

Affula (Sukenik 1948: Pl.VI:39-40) 

Megiddo J-4a (Adams 2013: 8.3:10-11) 

Tel Farah (North), (de Vaux and Steve 1947: 

Fig.4:8) 
 34:6: ציור 1958תדמור ופראוסניץ  :2ראש הנקרה 

BL IVd - החוצה נוטהחד  זיווי בעלות קערות.  

 

 

Bet Yerah, Period B (Paz, Y. 2006b: Fig.7.19:4, 

7.21:5) 

Megiddo J-4a (Adams 2013: 8.3:7) 

 פולחניים כנים/  קובעות

CH I – וקערה חלונות עם רחב בסיס בעלות קובעות 

 .פתוחה

 
 

Tel Beth-Shean, St. M-2b (Rotem 2012: Pl. 25:3) 

Bet Yerah, Period B (Paz, Y. 2006b: Fig.7.18:12, 

7.28:6; Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 

8.51:5) 

Qiryat Ata, St. 2-III  (Golani 2003b: Fig. 4.14:3) 

Megiddo J-4a (Adams 2013: 8.3:3) 

CH II – פתוחה וקערה צר בסיס בעלות קובעות. Tel Beth-Shean, St. M-2a (Rotem 2012: Pl. 25:9) 

Qiryat Ata, St. II-III  (Golani 2003b: Fig. 4.14:1) 
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 קדירות

KR I – דופן עגולות קדירות 

KR Ia – זרבובית בעלות לעתים, מעוגלת שפה בעלות דופן עגולות קדירות. 

 

Tel Beth-Shean, St. M-3 

(Rotem 2012: Pl. 3:8) 

Tel Esh-Shuneh II ( Leonard 

1992: Pl.11:22-23) 

Tel Abu El-Haraz I (Fischer 

2000: Fig.12.4:9) 

Tel Qashish XIV-XV 

(Zuckerman 2003b: Fig. 15:4) 

Qiryat Ata, St. II-III  (Golani 

2003b: Fig. 4.3:9-10) 

'En Esur, (Yannai, Lazar-

Shorer and Grosinger 2006: 

Fig. 4.54:1-2, 11) 

Kabri St. 9 (Scheftelowitz 

2002: Fig. 5.5:8) 

Affula (Sukenik 1948: 

Pl.VI:1-10) 

KR Ib – פנימה נוטה שפה בעלות דופן עגולות קדירות. 

 

 

Bet Yerah, Period B (Paz, Y. 

2006a: 4.6:15; Greenberg and 

Eisenberg 2006: Fig. 5.75:4; 

Eisenberg and Greenberg 

2006: Fig. 8.46:2) 

Tiberia, Mount Berenice 

church fills (Greenberg 2004: 

Fig.14.1:15-17) 

Tel Shalem I-III (Eisenberg 
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1996: Fig. 15:4) 

Qiriat Ata II-III ( Golani 

2003b: Fig. 4.6:2-3)  

Kabri St. 9 (Scheftelowitz 

2002: Fig. 5.5:11) 

תדמור  :IIראש הנקרה 

 21:6: ציור 1958ופראוסניץ 

KR Ic – מחודדת שפה בעלות דופן עגולות קדירות. 

 

 

Bet Yerah, Period B 

(Greenberg and Eisenberg 

2006:Fig. 5.75:10) 

Tel Qashish XIV-XV 

(Zuckerman 2003b: Fig. 19.9) 

Tel Kabri (Scheftelowitz 

2002: Fig.5.5:11) 

Qiryat Ata, St. II-III  (Golani 

2003b: Fig. 4.3:9-10) 

'En Esur, (Yannai, Lazar-

Shorer and Grosinger 2006: 

Fig. 4.54:5-6,7) 

KR Id - מרובעת. שפה בעלות דופן עגולות קדירות 

 

Qiryat Ata, St. II-III  (Golani 

2003b: Fig. 4.4:4-10) 

'En Esur, (Yannai, Lazar-

Shorer and Grosinger 2006: 

Fig. 4.55:1,3,5) 

KR II – ומעוטרת מעובה שפה בעלות קדירות 

KR IIa – בעיטור דמוי חבל בחלק )לעתים מעוטרת  פטיש שפת בעלות קדירות

 .החיצוני(

 

Bet Yerah, Period B (Paz, Y. 

2006b: Fig. 7.20:8) 

Tel Qashish XIV-XV 

(Zuckerman 2003b: Fig. 18:1) 

 

KR IIb – החוצה )לעתים מעוטרת בעיטור דמוי חבל  נוטה שפה בעלות קדירות

 .בחלק החיצוני(

Bet Yerah, Period B 

(Greenberg and Eisenberg 

2006: Fig. 5.77:1) 
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KR III - בעלות שפה פשוטה קדירות ישרות דופן. 

 

Tel Beth-Shean, St. M-2a 

(Rotem 2012: Pl. 26:9) 

KR IV - .קדירות בעלות שפה מעובה ומרוכסת, מעוטרת בטביעות 

 

Tel Beth-Shean, St. M-2a 

(Rotem 2012: Pl. 3:11; Pl. 

8:8) 

 פערורים

HJ I פשוטה שפה בעלי פערורים 

HJ Ia – מעוגלת פשוטה שפה בעלי פערורים. 

 

 

Tel Shalem I-III (Eisenberg 1996: 

Fig. 15:3) 

Tel Qashish XIV-XV 

(Zuckerman 2003b: Fig. 19:1) 

Qiryat Ata, St. II-III  (Golani 

2003b: Fig. 4.5:1-6) 

'En Esur, (Yannai, Lazar-Shorer 

and Grosinger 2006: Fig. 

4.56:2,9,18) 

HJ Ib – מחודדת פשוטה שפה בעלי פערורים. 

 

Tel Qashish XIV-XV 

(Zuckerman 2003b: Fig. 19:2) 

'En Esur, (Yannai, Lazar-Shorer 

and Grosinger 2006: Fig. 

4.56:5,14) 

HJ Ic – מעלה כפופה כלפי פשוטה שפה בעלי פערורים. 

 בלוחות()לא מיוצג 

Tel Qashish XIV-XV 

(Zuckerman 2003b: Fig. 19:6) 

Qiryat Ata, St. II-III  (Golani 
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2003b: Fig. 4.7:6-8) 

HJ Id – פערורים בעלי שפה פשוטה מקופלת פנימה.  

 )לא מיוצג בלוחות(

- 

HJ Ie – פערורים בעלי שפה פשוטה מרובעת.  

 

 

Tel Bet Yerah, Period B 

(Greenberg and Eisenberg 2006: 

Fig. 5.75:5) 

Tel Qashish XIV-XV 

(Zuckerman 2003b: Fig. 19:8) 

Qiryat Ata, St. II-III  (Golani 

2003b: Fig. 4.7:12-13) 

'En Esur, (Yannai, Lazar-Shorer 

and Grosinger 2006: Fig. 4.55:9) 

HJ II שפה-מעובי פערורים 

HJ IIa – מעוגלת מעובה שפה בעלי פערורים. 

 

 

Tel Shalem I-II (Eisenberg 1996: 

Fig. 15:1) 

Megiddo, J-4 (Joffe 2000: Fig. 

8.4:1-4) 

Tel Qashish XIV-XV 

(Zuckerman 2003b: Fig. 19:3) 

Qiryat Ata, St. II-III  (Golani 

2003b: Fig. 4.7:14) 

'En Esur, (Yannai, Lazar-Shorer 

and Grosinger 2006: Fig. 4.56:1) 

HJ IIb – מחודדת מעובה שפה בעלי פערורים. 

 

 

Tel Shalem I-III   ) Eisenberg 

1996: Fig. 15:5) 

Tel Qashish  XV-XIV 

(Zuckerman 2003b: Fig. 19.4-5) 

Affula (Sukenik 1948: Pl.III:8-9) 

Qiryat Ata, St. II-III  (Golani 

2003b: Fig. 4.7:1-2) 

'En Esur, (Yannai, Lazar-Shorer 

and Grosinger 2006: Fig. 

4.56:3,4,6,8,10-11,17) 

HJ IIc – אלכסוני וחתך מרובעת מעובה שפה בעלי פערורים. 

 

Bet Yerah, Period B (Greenberg 

and Eisenberg 2006: Fig. 5.75:6) 

Affula (Sukenik 1948: 

Pl.III:5,10) 

Qiryat Ata, St. II-III  (Golani 
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2003b: Fig. 4.3:4-5) 

'En Esur, (Yannai, Lazar-Shorer 

and Grosinger 2006: Fig. 4.56:16) 

HJ IId – נוטה פטיש שפת בעלי, רכס בעלי) שונות – שפה מעובי פערורים 

 .(פנימה

 

- 

HJ III – פנימה נוטה שפה בעלי פערורים. 

 

 

Tel Beth-Shean, St. M-2b (Rotem 

2012: Pl. 21:3-5) 

Qiryat Ata, St. II-III  (Golani 

2003b: Fig. 4.6:2) 

'En Esur, (Yannai, Lazar-Shorer 

and Grosinger 2006: Fig. 4.56:13) 

HJ IV – מעוטרים במשח פסים ,עדינים פערורים, ( קטנים  HJIVa וגדולים )

(HJIVb.) 

 

 

Beth-Shean, St. M-3 (Rotem 

2012: Pl. 7:13) 

Bet Yerah, Period B (Eisenberg 

and Greenberg 2006: Fig. 

8.45:12; Fig. 8.46:3) 

 קטנים וקנקנים גביעים

CU I / JT I – מפתח צר,, ישר צוואר בעלי גוף כדורי, גביעים 

. כאשר המפתח צר יותר גבוהה )קטנים וגדולים( סרט ידיתו

 מוגדרים כפכית.

 

Tel Beth-Shean, St. M-3 (Rotem 2012: Pl. 

13:3,6) 

Qiryat Ata, St. II-III  (Golani 2003b: Fig. 4.8:1) 

Kabri St. 9 (Scheftelowitz 2002: Fig. 5.6:7) 
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CU II - זקופה )מפתח רחב(, ידית אוזן  שפה בעלי גביעים

 .משוכה מהשפה לגוף

 

 

Tel Beth-Shean, St. M-2 (Rotem 2012: Pl. 28:6) 

Tell esh-Shuneh, Level 2-III (Leonard 1992: Pl. 

9:21-22; Pl. 10:17-19) 

Qiryat Ata, St. 2-III (Golani 2003: Fig. 4.8:3) 

CU III – החוצה )מפתח רחב(, ידית  נוטה שפה בעלי גביעים

 .אוזן משוכה מהשפה לגוף

 

           
 

 

Bet Yerah, Period B (Eisenberg and Greenberg 

2006: Fig. 8.51:2; Getzov 2006: Fig. 2.14:1,3) 

Tell Abu al-Kharaz, Phase IA-B (Fisher 2008: 

Fig. 269:13) 

Tell esh-Shuneh, Level II (Leonard 1992: Pl. 

11:7) 

Affula (Sukenik 1948: Pl.VIII:25) 

JR I – זקופה שפה בעלי קטנים קנקנים. 

 

 

Tel Shalem I-III (Eisenberg 1996: Fig. 17:6) 

'En Esur, (Yannai, Lazar-Shorer and Grosinger 

2006: Fig. 4.60:4,13) 

JR II – החוצה נוטה שפה בעלי קטנים קנקנים. 

 

 

Qiryat Ata, St. II-III  (Golani 2003b: Fig. 4.8:4) 

Kabri St. 9 (Scheftelowitz 2002: Fig. 5.4:10) 

Megiddo, J-4 (Joffe 2000: Fig. 8.4:15) 

'En Esur, (Yannai, Lazar-Shorer and Grosinger 

2006: Fig. 4.60:5-6,8) 
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 קנקניות

AM I – על קטנות אוזן וידיות וצר צוואר גבוה עם קנקניות 

 .)קטנים וגדולים( הכתף

 

 

Bet Yerah, Period B (Eisenberg and Greenberg 

2006: Fig. 8.48:1; 8.50:5) 

Tel Beth-Shean, St. M-3 (Rotem 2012: Pl. 

13:12-13, 15, 20) 

Tel Shalem I-III (Eisenberg 1996: Fig. 17:16) 
Tell Abu al-Kharaz, Phase I (Fischer 2000: 

Fig.12.2:6-7) 

Megiddo XIX (Shipton 1939: Pl.15:18) 

Tell el-Far'ah (N), (de Vaux and Steve 1947: 

Fig.3:3; de Vaux 1955: Fig. 1:19; de Vaux 

1960: Fig. 4:11) 

AM II – המחברות אוזן וידיות ורחב צוואר גבוה עם קנקניות 

 .לכתף )יכולות להיות גם ידיות אוזן על הכתף( הצוואר בין

 

 

Bet Yerah, Period B (Paz, Y 2006a: Fig.4.7:8; 

Paz, Y 2006b: Fig. 7.23:4); St. V (Getzov 2006: 

Fig. 2.14:9-10) 

Tell el-Far'ah (N), Tombe 12 (de Vaux 1951: 

Fig. 12:5) Tombe 17 (de Vaux 1955: 

Fig.3:11,14) 

AM III – החוצה נוטה צוואר גבוה ושפה בעלות קנקניות 

 .)קנקנית "דלעת"?(

 

 

Qiryat Ata, St. II-III  (Golani 2003b: Fig. 4.8:5-

7) 

Tel Qashish XIV-XV (Zuckerman 2003b: Fig. 

16:9-10) 

'En Esur, (Yannai, Lazar-Shorer and Grosinger 

2006: Fig. 4.60:1-2) 

AM IV – צוואר, מפתח רחב, שפה משוכה  ותנטול קנקניות

 ., שתי ידיות אוזן על הכתףאו מקופלת החוצה

 

 

Bet Yerah, St. V (Getzov 2006: Fig. 2.14:8) 

  AM V- על  קנקניות קטנות עם צוואר רחב ושתי ידיות נקב

 הכתף.

Tel el-Far'ah (N), (De Vaux 1960: Fig. 2:5) 
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AM VI - ח רחב, צוואר זקוף, מפת גוף כדורי, קנקניות עם

 .הגוף ביגידיות אוזן על 

 

 

Beth-Shean, St. M-3 (Rotem 2012: Pl. 17:13) 

AM VII -  קנקניות עם מפתח רחב, שפה נוטה החוצה, ידיות

 .אוזן מחברות בית השפה לכתף

 

 

Beth-Shean, St. M-3 (Rotem 2012: Pl. 13:22-

23) 

Tell esh-Shuneh, Level II (Leonard 1992: 

Pl.11:7) 

Affula (Sukenik 1948: Pl.VIII:25) 

  םקומקומי

TP – במקרים בהם  םזרבובית מעוקלת / ישרה של קומקומי(

 .נמצאה זרבובית בלבד(

 

 
 

 

Tel Shalem I-III (Eisenberg 1996: Fig. 17:15) 
Tel Qashish XIV-XV (Zuckerman 2003b: Fig. 

20:5) 

Qiryat Ata, St. II-III (Golani 2003b: Fig. 4.8:13-

14) 
Ein Shadud (Braun 1985: Fig.26:1-2) 

'En Esur, (Yannai, Lazar-Shorer and Grosinger 

2006: Fig. 4.60:21-24) 

Kabri St. 11-10 (Scheftelowitz 2002: Fig. 

5.4:12; 5.5:12) 

TP I -  קומקומים בעלי צוואר צר, גוף כדורי, שפה משוכה

 .החוצה

 

Tell el-Far'ah (N), Tomb 12 (De Vaux 1951: 

Fig. 12:2) 

'En Esur, (Yannai, Lazar-Shorer and Grosinger 

2006: Fig. 4.60:19) 
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TP II  מזווה.גבוה וקומקום בעל צוואר 

 

 

Tel Kitan, Hurvat Mezarot 

 

TP III – ף כדורי, שפה מקופלת או קומקום נטול צוואר, גו

 .נוטה מעט החוצה

 

Tell el-Far'ah (N), Tomb 14 (de Vaux 1952: Fig. 

11:16) 

'En Esur, (Yannai, Lazar-Shorer and Grosinger 

2006: Fig. 4.60:18) 

FSJ - קנקן תושבת. 

 

 

En Hanaziv Tomb (Amiran 1986) 

Tell el-Far'ah (N), Tomb 5 (De Vaux and Steve 

1948: Fig. 8:31), Tomb 12 (De Vaux 1951: Fig. 

12:6) 

Tel Um-Hammad, Stage 3 (Betts 1992: Fig. 

204:2,4) 

Ai (Marquet Krause 1949: Pl. LXVII:4.932) 

Azor, Level 2 (Ben Tor 1975: Fig. 9:6) 

 פכים

JG I – וישר גבוה צוואר בעלי פכים. Bet Yerah, Period B (Paz, S 2006a: 2.14:7-8; 

Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.51:3) 
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JG II – החוצה נוטה ושפה גבוה צוואר בעלי פכים. 

 

 

Tel Beth-Shean, St. M-2,3 (Rotem 2012: Pl. 

13:1; Pl. 21:1) 

Tell Abu al-Kharaz, Phase I (Fischer 2000: 

Figs.12.2:10, 12.3:1-4) 

JG III – פך בעל גוף כדורי ללא ידיות / עם ידית סרט או אוזן. 

 

Beth Shean, St. M-3 (Rotem 2012: Pl. 13:11) 

Tel Shalem I-III (Eisenberg 1996: Fig. 17:17-

18) 

Qiryat Ata, St. II-III  (Golani 2003b: Fig. 

4.8:16) 

Tell Abu al-Kharaz, Phase I (Fischer 2000: 

Fig.12.2:8) 

 אגירה קנקני

SJ I – קצר וצוואר חביתי גוף בעלי אגירה קנקני 

SJ Ia – החוצה. נוטה ושפה קצר צוואר בעלי אגירה קנקני

 

Bet Yerah, Period B (Paz Y. 2006a: 

Fig. 4.7:3; Eisenberg and 

Greenberg 2006: Fig. 8.45:18) 

Qiryat Ata, St. 2-III (Golani 2003: 

4.12:6) 

En Shadud I-2 (Braun 1985: Fig. 

20:8-9,11) 

Tel Shalem I-III (Eisenberg 1996: 

Fig. 17:9) 

Affula (Sukenik 1948: Pl.IV:20-26) 

Qiryat Ata, St. 2-III (Golani 2003b: 
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Fig. 4.12:10-12, 4.13:1-6) 

SJ Ib – פשוטה. ושפה ישר קצר צוואר בעלי אגירה קנקני 

 

 

 

Tel Shalem I-III (Eisenberg 1996: 

Fig. 17:7-8) 

Tel Bet Yerah, Period B (Paz, S. 

2006a: Fig. 2.33:5) 

Tell esh-Shuneh, Level 2 (Leonard 

1992: Pl. 12:10) 

Tiberia, Mount Berenice church 

fills (Greenberg 2004: Fig. 14.2:11) 

Qiryat Ata, St. 2-III (Golani 2003b: 

Fig. . 4.12:6,9) 
 

 

SJ Ic – שפה נוטה החוצה. במקרים רבים  צוואר, בעלי נטולי אגירה קנקני

 החוצה.מעוטרים בחריתה מתחת לשפה כשהיא משוכה 

 

 

Bet Yerah, Period B (Paz, Y. 

2006b: Fig.7.27:9), Stratum V 

(Getzov 2006: 2.15:12) 

[Examples] 

 

SJ Id – .קנקני אגירה נטולי צוואר, בעלי שפה מעובה 

 

 

Bet Yerah, Period B (Paz, Y. 

2006b: Fig.7.27:6), Stratum V 

(Getzov 2006: 2.15:9) [Examples] 

 

SJ Ie –  קנקני אגירה נטולי צוואר, בעלי שפה מקופלת החוצה, לעתים עיטור

 .ע"ג השפה

 

Bet Yerah, Period B (Eisenberg and 

Greenberg 2006: Fig.8.48:2) 

SJ II – גבוה צוואר בעלי אגירה קנקני 

SJ IIa – וישר גבוה צוואר בעלי אגירה קנקני. 

 

 

Bet Yerah, Period B (Eisenberg and 

Greenberg 2006: Fig. 8.48:3) 

Tel Shalem I-III (Eisenberg 1996: 

Fig. 17:2-3) 

Tell Abu al-Kharaz, Phase IA-B 

(Fischer 2000: Fig.12.4:8) 

Tel Qashish XIV-XV (Zuckerman 

2003b: Fig. 22:1) 
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Affula (Sukenik 1948: Pl.IV:10-12) 

SJ IIb – החוצה נוטה גבוה צוואר בעלי אגירה קנקני. 

 

Tell Abu al-Kharaz, Phase IA-B 

(Fischer 2000: Fig.12.4:7) 

Bet Yerah, Period B (Paz, Y. 

2006b: Fig.7.22:9) 
תדמור ופראוסניץ : 2ראש הנקרה 

 11-12:6: ציור 1958

SJ IIc – החוצה משתפלת שפה בעלי אגירה קנקני. 

 

 

Bet Yerah, Period B (Paz, S. 

2006b: Fig. 3.40:4) 

 

 פיתסים

PT I – טבעת שפת בעל פיתס (Rail rim pithoi) 

PT Ia – מעובה טבעת שפת בעל פיתס. 

 

 

Tel Shalem I-III (Eisenberg 1996: 

Fig. 16:1-6) 

Tell Abu al-Kharaz, Phase IA-B 

(Fischer 2000: Fig.12.4:1-6) 

Bet Yerah, Period B (Greenberg 

and Eisenberg 2006: Fig. 5.77:5,7) 

Megiddo J-4 (Joffe 2000: Fig. 

8.4:20-22) 

Affula (Sukenik 1948: Pl.IV:38-42) 

Qiryat Ata, St. II-III (Golani 2003b: 

Fig. 4.13:8-15) 

'En Esur (Yannai, Lazar-Shorer and 

Grosinger 2006: Fig. 4.57:1-3) 
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Tel Farah (North), (De Vaux and 

Steve 1948: Fig. 6:1-2) 

Kabri St. 9 (Scheftelowitz 2002: 

Fig. 5.6:1,4) 

: 1958דמור ופראוסניץ ת :2ראש הנקרה 

 7-8:6ציור 

PT Ib – צוואר נטול, מעובה טבעת שפת בעל פיתס. 

 

Bet Yerah, Period B (Paz Y. 2006b: 

Fig. 7.24:11; Greenberg and 

Eisenberg 2006: Fig. 5.77:4) 

En Shadud I-II (Braun 1985: Fig. 

23:4) 

Qiryat Ata, St. II-III  (Golani 

2003b: Fig. 4.13:17-18) 

PT II – החוצה )מפתח רחב( משוכה שפה, צוואר נטולי פיתסים. 

 

 

Qiryat Ata, St. II-III  (Golani 

2003b: Fig. 4.13:2) 

PT III – קצרה ישרה שפה בעלי פיתסים. 

 

 

Tel Beth-Shean, St. M-3 (Rotem 

2012: Pl. 9:3) 

Qiryat Ata, St. II-III (Golani 2003: 

4.11:2-3) 

Tell Abu al-Kharaz, Phase IA 

(Fisher 2008: Fig. 272:1) 

PT IV – פיתסים בעלי צוואר גבוה, ישר ומרוכס 

 

 

- 

PT V – החוצה נוטה ושפה צוואר בעלי פיתסים. 

 

 

Qiryat Ata, St. II-III (Golani 2003: 

4.13:7-14) 

PT VI – .צוואר נוטה פנימה Bet Yerah, Period B (Paz Y. 2006b: 
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Fig. 7.27:13) 

 כלי קבורה

 CU IV - קוני(, צוואר צר וידית גבוהה-ספל בעל גוף פחוס ורחב )כמעט דו. 

 

 

לוח : 1970תל אסור, מערת קבר )דותן 

1 :25 ,30) 

CU V -  גביע דמוי שק או אגס, מפתח רחב כמו כוס, ידית סרט מחברת בין

  .השפה לתחתית הכלי

 

Tel el-Farah (N), tomb 13 (de Vaux 

1952: Fig. 10:21) 

Aktanit, Lebanon (Amiran 1969: 

Photo 31) 

CUVI -  גוף שקי, שפה משורבבת החוצה, ידית אוזן בתחתית הגוף. חיפוי

 אדום ומירוק אופקי.

 (6.5-3)לא מיוצג בלוחות, ראה איור 

- 

 CUVII - נוטה ישרה או ה כסף, שפים מגביע מזווה, אולי נוצר בהשראת גביע

 טורנט.  ביגהחוצה, בסיס שטוח. עשוי על 

 

 

Tel el-Farah (N), tomb 12 (Silver; 

de Vaux 1951: Fig. 13:1) 

: לוח 1970תל אסור, מערת קבר )דותן 

7 :21) 

AM VIII -  גוף שקי, שפה משורבבת החוצה, ידית אוזן בתחתית הגוף. חיפוי- 
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 אדום ומירוק אופקי.

 

 

 

AM IX - .אמפוריסקוס מיניאטורי בעל בסיס חצוצרה מוגבה 

 (6.5-3)לא מיוצג בלוחות, ראה איור 

- 

TP IV - ום על רגל.קומק 

 

- 

SCU (Spouted cup) -  מטיפוס( גביע דמוי שקCUV בעל זרבובית ישרה )

 רבובית נוספת קצרה ורחבה.וז ,היוצאת מתחתית הכלי וגובהה גבוה מהשפה

 (6.5-3)לא מיוצג בלוחות, ראה איור 

- 

SJT (Spouted juglet)    -  כלי קטן ופחוס בעל צוואר ארוך ושפה משוכה

 החוצה, זרבובית ישרה משוכה מהבסיס כלפי מעלה.

 )לא מיוצג בלוחות(

Beth-Shean EBI tomb (Amiran 

1969: Pl. 9:16) 

Tel el-Farah (N) (Hennessy 1967: 

Pl. XXIII) 
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 בדיקה משווה של אתרים -בעמק הירדן התיכון  1 הב"קחלק ב: תקופת 

 2 הב"קולמעבר לתקופת  1 הב"קאתרים בעמק הירדן התיכון המתוארכים לתקופת  – 6פרק 

פרק זה כולל מספר אתרים אשר זכו לטיפול שונה לאורך השנים, החל מאופן והיקף החפירות, 

באופן הפרסום הסופי של מסקנות החפירה והממצאים, דרך שימור הממצאים ואחסונם, וכלה 

אם היה כזה. שיטת המחקר בעבודה זו כוונה כדי לגשר על פערי החפירות, ההשתמרות והפרסום 

החלקי עד כמה שניתן, באמצעות מתודולוגיה אחידה. יחד עם זאת, כל אחד מהאתרים שנחקרו 

ט החפירה ולאופי הממצאים. הלוחות בעבודה זו דרש גישה מעט שונה, כזו המותאמת לקונטקס

הקרמיים המצורפים לעבודה זו מסודרים ככלל בסדר טיפולוגי, פרט ללוחות הקרמיקה מחורבת 

מזרות, המסודרים לפי קברים, והלוחות מתל בית שאן, המסודרים בסדר טיפולוגי לפי שכבות. 

עיבוד הממצאים לפרסום, הבדלים באופן הצגת הנתונים מאתרי היישוב נובעים מתהליך שונה של 

 והמשאבים שעמדו לרשותי בעת המחקר.

בתל בית ירח כוללים ממצאים מחפירות ישנות ומחפירות חדשות, אשר טרם  1שרידי הב"ק 

כולל תיאור סטרטיגרפי וארכיטקטוני של הממצאים מחפירות אלה,  6.1פורסמו במלואם. פרק 

טבלאות ב , מלווהשנאספה בחפירות עד כה 1לצד ניתוח קרמי טיפולוגי של כל הקרמיקה מהב"ק 

)וראה  ומהחפירות החדשות EY. נספחים לפרק זה טבלאות לוקוסים משטח נתוני הניתוח הקרמי

 (. 6.1פירוט מתודולוגי בגוף פרק 

 הלוחות המלווים את הפרק נחלקים לשלושה סוגים: 

א' מהחפירות החדשות, אשר פורסמה לאחרונה ומובאת כאן באותו 1 קרמיקה מהב"ק .1

(. לוחות אלה מלווים בתיאורים, הכוללים Greenberg, Rotem and Paz 2013האופן )

 את נתוני הרישום ותיאור החומר של כל כלי.

א' מהחפירות הישנות, המוצגת בלוחות המסודרים לפי טיפוסים 1קרמיקה מהב"ק  .2

כלי מופיע השטח בו נמצא ומספר האיור בו פורסם בכרך הראשון של קרמיים. לצד כל 

 (.BY Iדו"ח החפירות בתל בית ירח )

ב', מהחפירות הישנות בתל ומהחפירות החדשות, המוצגת בלוחות 1קרמיקה מהב"ק  .3

המסודרים לפי טיפוסים קרמיים. לצד כל כלי מופיע השטח בו נמצא ומספר האיור בו 
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(. כלים שלא פורסמו BY Iדו"ח החפירות בתל בית ירח ) פורסם בכרך הראשון של

 מופיעים עם שם השטח בו נמצאו, מספר הרישום ומספר הלוקוס שלהם.

ב' בתל יקוש לא פורסמו בפרסום סופי. הנתונים הארכיטקטוניים והקרמיים 1שרידי הב"ק 

ים. כל כלי מלווה , מלווים בלוחות קרמיים המסודרים לפי טיפוס6.2מובאים כאן לראשונה בפרק 

 במספר הרישום ובמספר הלוקוס שלו.

ב' בתל כיתן לא זכו לפרסום מלא. הנתונים הארכיטקטוניים מובאים בעבודה זו 1שרידי הב"ק 

לראשונה, אולם תיאורם המצומצם נובע מהיעדר תיעוד חפירה מלא והגישה המוגבלת שהייתה לי 

סס ברובו על מחקר משותף עם חופר האתר, לנתונים הקיימים. הניתוח הקרמי המוצג כאן מבו

(. הלוחות הקרמיים המלווים Eisenberg and Rotem, forthcomingהעומד להתפרסם בקרוב )

, כמו גם התיאורים המילוליים שלהם, הם גרסה מורחבת של הלוחות העתידים 6.3את פרק 

 להתפרסם.

( ונחקרו לעומק TBS IV) של דו"ח החפירות 4בתל בית שאן פורסמו בכרך  1ממצאי הב"ק 

מתבססים על  6.4(. הנתונים והניתוח המובאים בפרק 2008במסגרת עבודת הגמר שלי )רותם 

עבודת הגמר והפרסום הסופי, תוך התאמתם לסכמה המחקרית הכללית בה נקטתי בעבודה זו. 

ב' 1מפורט למדי ומכיל נתונים רבים. הלוחות הקרמיים של מכלול הב"ק  6.4מסיבה זו פרק 

 . בדו"ח הסופי מובאים בפרק זה במלואם, כפי שפורסמו

מחורבת מזרות טרם זכו לפרסום סופי. הנתונים המוצגים כאן מתבססים על חומר  1קברי הב"ק 

באוניברסיטת שיקאגו ובארכיון רשות העתיקות במוזיאון  ארכיוני שנאסף במכון המזרחני

רוקפלר בירושלים. הלוחות הקרמיים המלווים את הפרק הוכנו על ידי ד' אסה, והם כוללים כלים 

הלוחות . , בעיקר כאלו המאוחסנים במכון המזרחני בשיקאגוב'1נבחרים ממספר קברי ב"ק 

 ם כוללים נתונים של כלים שאותרו בלבד., והשנכתבו במסגרת עבודה זו מלווים בתיאורים

 בית ירח תל 6.1

 והחפירות האתר

, (353788/  735988שוכן לחופו הדרום מערבי של אגם כנרת )נ.צ ( ּךר                                                                                    כ  -ח'רבת אלתל בית ירח )

-נישא כ דונם, והוא 250כיום הוא  שטחו הכולל .(6.1-2, 6.1-1 ים)איור סמוך למוצא הכנרת לירדן

שטחו  גובה פני הים.למטרים מתחת  200-מ' בלבד מעל סביבתו, בגובה אבסולוטי ממוצע של כ 15

 שני אפיקי הירדןהאגם ממזרח, לבין הוא ממוקם  דונם. 300-מוערך בכ הב"קשל התל בתקופת 
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, וממערב לו מצפוןר זרם בעבאשר  , היבש כעת,האפיק הקדום – היוצאים מן הכנרת דרומה

מכל עבריו בתקופות בהן זרם האפיק הצפוני, התל היה מוקף מים  .לו הזורם כיום מדרוםוהאפיק 

ויש הסבורים בימי הביניים, השינוי בזרימת הנהר חל מקורות היסטוריים מעידים כי פרט לדרום. 

ניתן לשער שלמשך תקופה מסוימת זרמו מים בשני האפיקים, תוך . מעשה ידי אדם כי הוא

ח ו, עת נבנתה תחנת כ1934עד לשנת שהאפיק הצפוני הולך ומתמלא בסחף מן ההרים, עד שיבש. 

בכל פעם שמפלס פני האגם עלה, והתל  הוצף האפיק הצפונימפלס פני האגם, -השולטת בשינויי

  (.Esse 1991:37 ,Paz 2010:16 ,175:1992הסטרין ) במים  היה מוקףכולו 

 

 Greenberg, Paz, Wengrow and Iserlis. תל בית ירח ובקעת כנרות )מתוך: 6.1-1איור 

2012, Fig. 1 ) 

 

 

 ,Greenberg and Paz 2004 ,Greenbergא' )1 הב"קתל בית ירח נושב לראשונה בראשית תקופת 

Rotem and Paz 2013 ב', 1 הב"ק. בשיא גודלו, בתקופת הב"קכל תקופת (, והיה מיושב לאורך

 (.Greenberg, Paz, Wengrow and Iserlis 2012: 89) דונם 300-לגודל של יותר מ הגיע הישוב

, התקופה הפרסית, התקופה התיכונהמאוחר יותר ישנה נוכחות בתל בתקופת הברונזה 
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 .Greenberg et. alההלניסטית, התקופות הרומית והביזנטית, והתקופה האיסלאמית )

2006:13.) 

תל בית ירח את תיארו תיעדו ומימי הביניים ועד ראשית המאה העשרים, נוסעים וחוקרים 

ישובים ניסיונות לזהותו עם עשו ואף  הגלויים בו על פני השטח,השרידים הארכיאולוגים ו

 .Esse 1991:34, Greenberg et. al ,1992)הסטרין  תלמודייםו רומיים במקורותהנזכרים 

זיהוי האתר כבית ירח התלמודית מקובל במחקר משנות העשרים של המאה הקודמת,  .(2006:1

תיאור גיאוגרפי חשוב של האתר מופיע במפת  (.Esse 1991:35ומכאן שמו הנוכחי של התל )

לתל , שם מתועד האפיק הקדום של הירדן, הזורם מצפון וממערב 1881משנת  הבריטיהסקר 

(Conder and Kitchener 1881: Sheet VI.)  

בתל בית ירח ניתן לציין בביקורו של ו.פ. אולברייט המודרני את ראשית המחקר הארכיאולוגי 

חילת שנות העשרים של המאה העשרים, במסגרת סקר אתרים מתקופת הברונזה בעמק באתר בת

מיקה אותה כינה . אולברייט זיהה לראשונה את הקר(Albright 1923; 1925; 1925) הירדן

"Khirbet Kerak Ware" תו של תל בית ירח בתקופת )כלי בית ירח(, ועמד על חשיבותו ומרכזיו

החוצה את התל לאורכו. צמח -טבריה(. באותה העת נסלל כביש Albright 1926:27הברונזה )

, בחן את השרידים הארכיאולוגיים שנחשפו בעת 1921, שביקר במקום בשנת א.ל. סוקניק

(. סוקניק דן בזיהוי ההיסטורי של התל עם בית Sukenik 1922ופרסם את ממצאיו )העבודות, 

ותיאר את הקרמיקה שמצא, אותה תיארך ההלניסטית, ( Philoteriaירח התלמודית ופילותריה )

סוקניק שלא ידע לנקוב בשמה. יותר נטית, ולתקופה קדומה ביז-לתקופות האיסלאמית והרומית

יוכלו לקבוע אם שכנה במקום עיר כנענית מציין שרק חפירות ארכיאולוגיות מסודרות באתר 

תיעוד נוסף של התל טרם נערכו בו חפירות של ממש נעשה בשנת  מתחת לשרידים המאוחרים.

(. Saarisalo 1927:76-81יסטורי )ה-, במסגרת מחקרו הגיאוגרפיעל ידי סאריסאלו 1927

-טבריהסאריסאלו תיאר את התל וסביבתו, וחקר את החתכים שנעשו בתל בעת סלילת כביש 

חומה תל לדישון השדות. הוא זיהה -ובחפירות שערכו התושבים המקומיים לאיסוף אדמתצמח 

 מ'.  1.5מדרון המערבי של התל, שהשתמרה לגובה של במ'  15היקפית לאורך 
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 . תל בית ירח, טופוגרפיה בימי קדם6.1-2איור 

 

על  1933צמח בשנת -נערכה בעקבות הרחבת כביש טבריההחפירה הארכיאולוגית הראשונה בתל 

ידי נ. מח'ולי, מפקח מטעם אגף העתיקות של המנדט הבריטי. בשל תכניות הבנייה הנרחבות של 

 החברה מטעם 1946 -ו 1944בין השנים , נערכו באתר חפירות נוספות על גבי התל תושבי האיזור

ה המבנה המכונה "בניין המעגלים", בשנים אלה נחשף לראשונועתיקותיה.  ישראל ארץ לחקירת

מספר לאחר קום המדינה, נערכו בתל . הב"קוהתבררה חשיבותו של תל בית ירח לחקר תקופת 

מטעם אגף העתיקות ולאחר מכן מטעם רשות העתיקות.  , תחילה1995ועד  1949 -מ הצלהחפירות 
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מטעם המכון המזרחני בשיקאגו  דלוגאץעל ידי פ. מספר חפירות בדיקה בתל במקביל, נערכו 

. באותן השנים נקרא 1964-1963ולאחר מכן בשנים , 1953-1952בשנים ובעידוד אגף העתיקות, 

על ידי מנהל אגף העתיקות דאז לבדוק את בית הקברות בחורבת מזרות )נחל תבור(,  דלוגאץ

לעונת חפירה  דלוגאץחזר  1966ובעידודו ביצע שם חפירה במקביל לחפירה בבית ירח. בשנת 

 16מטעם  עונות חפירה 20-ל נחפרו בתל בית ירח כובסך הכ נוספת בבית הקברות בהיקף נרחב.

, מ"ר 15,000 -בו כ נחפרותה של משלחת החפירות המחודשות לתל. משלחות שונות טרם הגע

  .(Greenberg and Paz 2006) הב"קונחשפו בו בעיקר שכבות המתוארכות לתקופת 

  על ידי פרופ' רפי גרינברג מאוניברסיטת תל אביב.חודש המחקר בתל בית ירח  2001בשנת 

פורסמו רבות מחפירות העבר  (TBYREPלהלן: )במסגרת פרויקט המחקר והחפירות המחודשות 

החל ו ,(Greenberg et. al. 2006 ,Greenberg 2014בתל שלא זכו קודם לכן לפרסום הולם )

שש עונות החפירה שנערכו עד כה מטעם בחלק הצפוני של התל. החפירות חודשו גם  2003משנת 

 ,הנוגעות לתל בית ירח סוגיות מחקריותוחידשו את הדיון בכמה  ,הניבו ממצאים רביםהפרויקט 

בדרום הלבנט והעירוניות  סוגיית העיור עיקר הדיון נסב סביבשלא נידונו קודם לכן לעומקן. 

 3וסוגיית המהגרים נושאי תרבות "בית ירח" בתקופת הב"ק  (2010 , ש.)פז 2בתקופת הב"ק 

נוספות שזכו . שאלות (Greenberg, Shimelmitz and Iserlis 2014; 2014, 2008)איסרליס 

, (Greenberg and Paz, Y. 2005) בתקופת הב"ק שאלת הביצורים להתייחסות מחודשת הן

, אופיו של ( Greenberg, Rotem and Paz 2013) ב והתפתחותו לאורך תקופת הב"קראשית הישו

 Greenbergוקשריו התרבותיים של הישוב עם מצריים ) (Ashkenazi 2015"בניין המעגלים" )

and Eisenberg 2002.) תל בסכימה כמו כן נעשה ניסיון לשלב תאריכים רדיומטריים חדשים מה

 .(Regev et. al. 2012איזורית מחודשת של תיארוך רדיומטרי לב"ק )

. טבלה 1995מסכמת את משלחות החפירה בתל ואת ממצאיהן העיקריים, עד לשנת  6.1-1טבלה 

מציגה את התקופות בהן תל בית ירח היה מיושב, ואת ייצוגיהן בשטחי החפירה העיקריים.  6.1-2

 מופיעים שטחי החפירה של משלחות העבר בתל. 6.1-3באיור 
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 Greenberg and)על פי:  1995-1933. משלחות החפירה בתל בית ירח בין השנים 6.1-1טבלה 

Paz 2006: Plan 1.1, Table 1.1)  

ראשי משלחת  היוזםהגוף  
 החפירות

סימון השטח  שנים

 BY I-ב
 ממצאים עיקריים מיקום בתל

המחלקה  1
לעתיקות, 

שלטון המנדט 
 הבריטי

תוואי כביש  MK 1933 מח'ולי
 צמח -טבריה 

תעלת ניקוז מאבן, רחוב ב"ק 
 מרוצף

2 The Jewish 
Palestine 

Exploration 
Society 
(JPES) 

 MS 1945-1944 שטקליס -מזר 
(Sounding 

I) 

 בדיקה חתך
 בשטח

 7X100  'מ
 התל בדרום

 ומן ק"הב מן ביצורים; בתים
 ההלניסטית התקופה

3 The Jewish 
Palestine 

Exploration 
Society 
(JPES) 

-שטקליס ואבי
 יונה

1945-1946 SA  

(Deep Cut) 

האקרופוליס 
 הצפוני

 מרחץ המעגלים; בית בנין
 התקופה מן וארמון מבוצר

 המוסלמית הקדומה

 אגף העתיקות 4
, והמוזיאונים

 מדינת ישראל

חפירת יסודות  GB 1949 בר אדון
 אוהלו

שרידים פגועים מאוד מתקופת 
 הב"ק

אגף העתיקות  5
והמוזיאונים, 
 מדינת ישראל

חפירה מצפון  GB 1950 גאי ובר אדון
 לבניין המעגלים

ארמון מבוצר מהתקופה 
 המוסלמית הקדומה

העתיקות אגף  6
והמוזיאונים, 
 מדינת ישראל

הקצה הדרומי  BS 1951 בר אדון
 מזרחי של התל

מ' עד לקרקע  10X10חתך של 
 ק"הב מתקופת בתולה, שרידים

 המוסלמית ועד התקופה  1
 המאוחרת

אגף העתיקות  7
והמוזיאונים, 
 מדינת ישראל

הקצה הדרומי  BS 1953-1952 בר אדון
 מזרחי של התל

שרידים נרחבים מתקופת 
 בצמוד לביצורים 3הב"ק 

אגף העתיקות  8
והמוזיאונים, 
 מדינת ישראל

השוליים  BF 1955-1953 בר אדון
הדרומיים 

והמערביים של 
 התל

חשיפה נרחבת של ביצורים מן 
; חומה ושער מן הב"ק 3הב"ק 

2 

המכון  9
המזרחני 

בשיקאגו, 
אוניברסיטת 

 שיקאגו

הקצה הצפוני של  DK 1953 דלוגאץ והיינס
 התל

 כנסייה ביזאנטית

המכון  10
המזרחני 

בשיקאגו, 
אוניברסיטת 

 שיקאגו

 1963-1964 דלוגאץ וקנטור

 

DK  חתכי בדיקה
שונים בחלק 

 הצפוני של התל

"מפעל לייצור שמן" )בית 
 מתקופת הב"ק(
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אגף העתיקות  11
והמוזיאונים, 
 מדינת ישראל

המדרון מרכז  UN 1967 נצראוסישקין ו
 המזרחי של התל

 סמטה ובתים מתקופת הב"ק

אגף העתיקות  12
והמוזיאונים, 
 מדינת ישראל

 שרידים שונים מתקופת הב"ק אוהלו AC 1976 עמירן וכהן

אגף העתיקות  13
והמוזיאונים, 
 מדינת ישראל

 1מבנים עגולים מתקופת הב"ק  אוהלו BH 1977-1976 בהט

אגף העתיקות  14
והמוזיאונים, 
 מדינת ישראל

בית הספר בית  EY 1982-1981 אייזנברג
 ירח

 מבני מגורים מתקופת הב"ק

אגף העתיקות  15
והמוזיאונים, 
 מדינת ישראל

 יוגב

 

1985 EY   בית הספר בית
ירח )הרחבה של 

שטח החפירה של 
 אייזנברג(

 מבני מגורים מתקופת הב"ק

רשות  16
העתיקות, 

 מדינת ישראל

-כביש טבריה GE 1995-1994 גצוב
 צמח

ביצורים משלבים שונים של 
 הב"ק

 

 

)על פי:   בשטחי החפירה העיקריים . טבלה מסכמת של התקופות המיוצגות בתל6.1-2טבלה 

Greenberg and Paz 2006: Plan 1.1, Table 1.2) 

שלב בתל 
 בית ירח

 SAשטח  אופק כרונולוגי

(Deep Cut) 

 MSשטח 

(Sounding 
I) 

 EY/MSשטח  UNשטח  BSשטח 

(Sounding 
II) 

A  קדומה 6 ? -  10-9 א'1ב"ק? - 

B  11-10 6-5 15-14 11-9  8-6 ב'1ב"ק 

C  9-7 4 13-12 8-5 5-קדומה 3 2ב"ק 

D  6-3 3-2 11-7 4-3 מאוחרת 3-2 3ב"ק 

E  מאוחרת? 3 - 6 - - שלב סופי –ב"ק 

F  5 - - 1ב"ת - - 

G 4 - - פרסית - - 

H 2 1 3 2 1 הלניסטית 

J 1 - 2 1 - רומית/ביזנטית 

K 1 - - איסלאמית - - 
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 בתל בית ירחהעיקריות שטחי חפירות העבר  .6.1-3איור 

 

 

 בתל בית ירח 1 הב"קקופת מתודולוגיה לחקר ת 

בתל בית ירח נחשפו בהיקף נרחב, ותועדו על ידי מספר  3-ו 2 מתקופות הב"קהישוב  שרידי

משלחות חפירה לאורך השנים. חשיפה נרחבת זו אפשרה דיון מעמיק בעירוניות של תקופת הב"ק 

אף  על , לעומת זאת, 1, ובהתפתחות הישוב לאורך תקופות אלו. הישוב מתקופת הב"ק 3-ו 2

רצף התפתחות מקומו ב .ומסכםמקיף כה לדיון החפירה בתל, מעולם לא ז שטחי ברובשנחשף 

ובתהליך היווצרות העיר נותר עלום משהו, כמו גם תפקידו האזורי במערכת  הישוב בבית ירח

 .2החלפתה במערכת עירונית במעבר לתקופת הב"ק תהליך וב 1הישובים הכפרית בתקופת הב"ק 
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ות בתל, לצד החומר בחפירות הישנות והחדש 1הנתונים הרבים שנאספו משכבות הב"ק 

, קראו למחקר הרב שהצטבר בחפירות אחרות מעמק הירדן התיכוןהארכיאולוגי ההשוואתי 

מהלך מחקרי זה חשוב במיוחד גם  ומעמיק, בו מושם דגש על תקופה זו בתל בית ירח.מפורט 

 בעבר.אשר בבית ירח ולהסברתו, ביתר דיוק מ 2ב' לב"ק 1להבנת המעבר מהב"ק 

שילוב של העדות הארכיטקטונית והקרמית מכל  דרשבבית ירח  1תקופת הב"ק ניתוח הישוב ב

מכל החפירות השונות בתולדותיו. ממצא קרמי אשר מוצאו מקונטקסטים , ושטחי החפירה בתל

. 1אחידה לכל התל בתקופת הב"ק וכרונולוגית שימש לקביעת סכימה סטרטיגרפית טובים 

מיחת הישוב צ ובכללם, פוסים בתרבות החומריתד להתחקות אחר ניתן באמצעות סכימה זו

בשל . 2, ואופי המעבר לב"ק התפתחות הארכיטקטורה והתעשיות הקרמיותלאורך התקופה, 

השוואה בין תהליך התפתחות הישוב בבית ירח עוצמת הממצאים והרצף הארוך המוצג בהם, 

בעמק הירדן  2-1ליצירת מודל כללי העוסק במעבר ב"ק  לבין אתרים אחרים מהווה בסיס 1בב"ק 

 התיכון.

 . בכל אחד מן השטחים בהםואילך 1933נחשפו בכל רחבי התל משנת  1הב"ק תקופת שרידים מ

רצף שכבות  תועד, זוהתה יותר משכבה אחת המיוחסת לתקופה זו, ובמקרים מסוימים אף נחשפו

 ב'.1א' ועד לסוף הב"ק 1צפוף מראשית הב"ק 

צפון בחפירת הצלה   GBבשטח בלבד,  בחלק הצפוני של התל וא' נמצא1ב"ק שרידים מתקופת ה

על ידי שטקליס  SA, ובחתך העמוק שנעשה בשטח 2007בשנת  TBYREPשנערכה על ידי משלחת 

 .1946יונה ביוני -ואבי

בחלק הצפוני של התל )בחפירות הישנות  SA-ו  GBב' נמצאו בשטחים 1שרידים מתקופת הב"ק 

 EY-ו MSבמרכז התל, ובשטחים   UN -ו BHים (, בשטחTBYREPובחפירות המחודשות מטעם 

ב' נמצאו גם בכל אחד מחתכי הבדיקה שנעשו 1מתקופת הב"ק  ממצאיםבחלק הדרומי של התל. 

ם אה העשרים, כמו געל ידי המכון המזרחני בשיקאגו במרכז ובצפון התל בשנות החמישים של המ

 צמח.-לאורך כביש טבריה 1995בשנת גצוב בחפירות ההצלה שנערכו על ידי נ' 

נחפר על ידי שלוש ש, EYהייתה בשטח  1הב"ק תקופת החשיפה הנרחבת ביותר של שרידים מ

. תיעוד החפירה בשטח זה מהימן יחסית, ומרבית ב'1זוהו בו שתי שכבות מהב"ק . משלחות שונות

ניתוח קראמי כמותי לשמש ב EYממצאי החפירה נשמרו. מסיבה זו נבחר המכלול הקרמי משטח 

 המוצג בעבודה זו.
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ב', ירוק= 1)אדום= ב"ק  1. שטחי החפירה בתל בהם נחשפו שרידים מהב"ק 6.1-4איור 

 א'(1ב"ק 

 

 בתל בית ירח הייתה כדלקמן: 1 שיטת הניתוח של ממצאי הב"ק

ברחבי התל, המבוססת  1ראשית נקבעה מסגרת סטרטיגרפית אחידה לכל שכבות הב"ק  -

על השוואה קרמית וארכיטקטונית בין שטחי החפירה בתל )ובכלל זה מהחפירות 

, ובתהליך התפתחותו 1החדשות(. מסגרת זו אפשרה דיון במרכיבי הישוב בתקופת הב"ק 

 לאורכה.
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טיפולוגי. לשם כך -לאחר מכן נקבעה טיפולוגיה קרמית, המהווה בסיס לניתוח קרמי טכנו -

אשר נמצאו בחפירות השונות בבית ירח  1נאספו כל ציורי הקרמיקה מתקופת הב"ק 

 1(. הקרמיקה מהב"ק Getzov 2006ובדוח החפירות של גצוב ) BY I -ופורסמו ב

ורסמה מעולם ואף לא צויירה, ולכן לא מהחפירות של המכון המזרחני בשיקאגו לא פ

 נכללה בעבודה זו.

הניתוח הקראמי נעשה בשתי רמות; ברמה הראשונה, נעשה ניתוח כמותי לקרמיקה  -

. ניתוח זה איפשר לכמת משתנים קרמיים במכלול אחיד מבחינת EYב' משטח 1מהב"ק 

ברמה השנייה  הגלם ושיטות היצור והטיפול בפני הכלי.-הקונטקסט, בהם מאפייני חומר

בתל, על מנת  1נעשה ניתוח משווה של השטחים השונים והאופקים הכרונולוגיים מהב"ק 

 לזהות דפוסים טיפולוגיים ושינויים בשכיחות הופעת הכלים. 

תוצאות הניתוח הקרמי מאפשרות השוואה לאתרים אחרים בעמק הירדן התיכון, לשם  -

 האזורי.היכרות עם מאפייני התעשיות הקרמיות בהקשרן 

 

 העבר בתל בית ירח-בחפירות 1 הב"ק ממצאי

 GB שטח

אדון בחלק הצפוני של התל, -נערכו מספר חפירות בדיקה על ידי גאי ובר 1953-1949בין השנים 

חפירות אלה נערכו בחיפזון והתיעוד שלהן לוקה  אוהלו. המבנה המשמש כיום את מכללתזור בא

נחשפו בהן רצפים , אולם 1שרידים ארכיטקטוניים מתקופת הב"ק  לא נמצאו בהן בחסר.

סטרטיגרפיים מפני השטח ועד לקרקע בתולה, בהם ייצוג לכל תקופות היישוב בתל, מראשית 

 א' ועד התקופה ההלניסטית. 1הב"ק 

מתחת  ,1, בעת חפירת היסודות לסמינר אוהלו, נחפרו מילויים ובהם חרסים מהב"ק 1949בעונת 

, כמו גם במילויים אלה נמצא קנקן כדורי ובו קבורת תינוק. 3-ו 2ים מתקופות הב"ק לשריד

, קרמיקה ממשפחת החיפוי הסדוק ה ממורקת, קרמיקה אפורב'1נר קטנה מהב"ק -קערת

("Crackled Ware" )ו( ספל בעל ידית גבוההPaz 2006, Fig. 4.3.) 

. חתך זה , ממערב לבניין המעגליםיהנחפר חתך בדיקה לאורך הדרך הראשית לטבר 1950בעונת 

. 1ב"ק -ו 2, ב"ק 3ב"ק ההלניסטית,  ונמצאו בו ממצאים מהתקופותנחפר עד לקרקע בתולה, 
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. מגובה -198.60 אבסולוטי בלבד נחפרו מתחת לגובה 1מילויים המכילים קרמיקה מתקופת הב"ק 

 .-200.30החופרים בגובה , ולקרקע בתולה הגיעו ה ממורקתהחלה להופיע קרמיקה אפור -200.00

מתחת באותה עונה נחשף מצפון לאוהלו מתחם רומי מאוחר אשר כונה בטעות "בית הכנסת". 

: קערה קטנה עשויה 1לרצפות המבנה נמצאו מילויים מתקופת הב"ק, בהם מספר חרסים מהב"ק 

קערה , (fig. 4.3:3שם, )ממורקת  ה(, קערה אפורfig. 4.3:2שם, ) ב'1האופיינית לב"ק  באובניים

מהב"ק  (, קנקן קבורהfig. 4.3:6שם, , שבר קובעת )(fig. 4.3:4שם, ממשפחת החיפוי הסדוק )

 (.fig. 4.3:11שם, א' )1מהב"ק  פיטסושבר  (fig. 4.3:9שם, ) א'1

החתך  אוהלו. חדר האוכל שלבמסגרת חפירת הצלה, לקראת בניית  10נחפר חתך  1955בעונת 

 נפתח בעקבות החשיפה של קבורת פעוט והכלים הנלווים אליה במדרון המזרחי התלול של התל. 

א', ישירות על גבי קרקע בתולה. מתחת 1ועד ראשית הב"ק  2נחשפו שכבות מהב"ק  10בחתך 

נחפרה הצטברות המיוחסת לב"ק  -199.00ומתחת לגובה  -197.70בגובה  המעטים 2לשרידי הב"ק 

שלוש רצפות עפר כבוש. העליונה שבהן נקשרת למתקן סילו מרוצף אבן, והתחתונה  ב' ובה1

, והיא ב' בתל1. הקרמיקה משכבות אלה אופיינית לב"ק (110שם: נקשרת לבדל קיר אלכסוני )

נר המיספריות, קערות עשויות באבניים, קערות מחופות אדום בעלות זיזים, -כוללת קערות

ים בעלי משח פסים, פכים בעלי פיטס(, פערורים וCrackled Wareקערות בעלות חיפוי סדוק )

ב' התחתונה נחפר בור גדול 1מתחת לרצפת הב"ק  (.Figs. 4.6-7שם, צוואר מאורך ופכיות )

אפורה האופיינית לתקופה, ובה קרמיקה קרמיקה . נמצאה בו א'1המתוארך לתקופת הב"ק 

. בתחתית החתך (fig. 4.7:6-7שם, נוטה החוצה )( וקנקנים בעלי שפה fig. 4.6:5,7שם, )ממורקת 

 ה אבן בזלת אשר הותאמה למדרגה החצובה בקרקע הטבעית של התל. לא רחוק משם נמצאנמצא

פז, אשר פרסם את ממצאי  האמין שהיא נקשרת לאבן הבזלת. י' אדון-קנקן קבורה, אשר בר

 .(110-111שם, ) סבור שהאבן קדומה לקנקן הקבורה BY I-החפירה ב

מ'  1עולה כי הייתה הצטברות או מילוי אדמה בגובה  GBשטח הסמוך ל 10מן החפירה בחתך 

. יש בכך 2 ב' לבין ראשית הארכיטקטורה של הב"ק1לערך, בין הגובה העליון של שכבות הב"ק 

כדי להעיד על אופי המעבר בין התקופות. קשה להבין מתיעוד החפירה הלקוי מה היה אופי 

ההצטברות, אולם ניתן לפרשה על בסיס ההשוואה לשטחים אחרים בצפון התל. בעבודה זו אני 
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מועד בחלק הצפוני של התל -משוכב, המעיד על פער יישובי קצר מתייחסת להצטברות זו כמילוי

 )וראה בהרחבה בהמשך(. 2ב' לבין בניית העיר של הב"ק 1נטישת הכפר של הב"ק בין 

 

 SA (The Deep Cut)שטח 

מטעם החברה  1946-1945אבי יונה בשנים נחפר על ידי שטקליס ו SAשטח החפירה המכונה 

 1946המעגלים". בסוף עונת  ובו נחשף המבנה המכונה "בניין לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה

הוחלט לבצע חפירת בדיקה בחתך עמוק ומצומצם בקצה המערבי של שטח החפירה, ממערב 

(, The Deep Cutלסמטה התוחמת את המבנה. שטח החפירה המצומצם כונה "החתך העמוק" )

 א' וסופו בב"ק1אשר ראשיתו בב"ק בעומק של יותר מחמישה מטרים טיגרפי ונחשף בו רצף סטר

 Greenberg and Paz, בשכבה המקבילה לשלב השימוש המאוחר ביותר בבית המעגלים )3

רפיה בחתך העמוק תוצאות החפירה לא פורסמו על ידי החופרים, ועל כן הסטרטיג (.2004:1-3

 (. 6.1-4)איור  פז באמצעות הניירת שעמדה לרשותה שוחזרה על ידי ש'

וחסו י ,סטוריה היישובית של התליבהדום ביותר הוא גם השלב הק בחתך, לשלב הקדום ביותר

BY I (Paz, S. 2006 ) -ב 10-9(. הן מכונות יחידות Aא' )שלב 1שתי שכבות המתוארכות לב"ק 

 (.1952)אצל מזר, שטקליס ואבי יונה  Iשכבה ל והן מקבילות

)יחידה  טנות וטאבון מעוגל החצוב בקרקע הבתולהבשכבה הקדומה ביותר זוהתה שכבת אבנים ק

בחפירת "החתך העמוק"(, אשר מעיד על  אחד מתוך ארבעהמעל שכבה זו נמצא קנקן קבורה ) (.10

א' 1 אופיינית לראשית הב"ק הקדום ביותר שלבהקיומו של מפלס רצפה שלא זוהה. הקרמיקה מ

שפה מעובה  בעלות קדירותווה ובעלת זיזים, מזממורקת  ה, והיא כוללת קרמיקה אפורבתל

אגירה  פערורים בעלי עיטור חרות, קנקנים צבועים בעיטור גיאומטרי אדום, קנקני ,חרותועיטור 

 .Greenberg and Paz 2004:9 ,Paz 2006, figsת מדף )ו, וידיושפה נוטה החוצה י מפתח רחבבעל

, קנקן קבורה בעל ה ממורקתא' ניתן לייחס קרמיקה אפור1לשלב המאוחר יותר בב"ק (. 3.35-36

 (.fig. 3.37שם, וקנקנים בעלי מפתח רחב ועיטור חבל ) ת,שפה משתפל

אצל  II, שכבה BY I -ב 8-6ניתן לייחס שלוש שכבות )יחידות  1לחלקה השני של תקופת הב"ק 

( מורכבת מרצפה שזוהתה בגובה 8(. השכבה הקדומה )יחידה 1952יונה -מזר, שטקליס ואבי
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, ותחתיה שלושה קנקני קבורה של פעוטות מכוסים בקערות הפוכות. על גבי הרצפה  -199.40

מצבור של חומר לבנים. שכבה זו חתומה על ידי שכבת אפר דקה, אשר ניתן לפרשה כרצפה, ועליה 

(. שכבה זו חתומה על ידי מצבור של חומר לבנים, ללא 7הצטברות נוספת של אדמה )יחידה 

(. לתוך המצבור חפור בור מאוחר, אשר יוחס לשלב המאוחר 6ממש )יחידה  ארכיטקטורה של

 (.Paz 2006:81-95ב' בחתך )1ביותר בב"ק 

 . תכנית המציינת את מיקומו של "החתך העמוק" ביחס לבניין המעגליםא 6.1-5איור 

 

 

 "החתך העמוק"

 בניין המעגלים
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המציינת את מיקומו של "החתך העמוק" ביחס לבניין המעגלים  סכמתית. תכנית ב 6.1-5איור 

. לתכנית עדכנית Greenberg and Paz 2004: Fig. 1מתוך: תכנית ישנה של בניין המעגלים, )

 (.Greenberg et al. 2012: Fig. 12ראה: 

 

בתל בית  2 ב' והמעבר לב"ק1והבור החפור לתוכה חשובים ביותר להבנת סופה של הב"ק  6יחידה 

ירח. שלב זה תועד בכמה משטחי החפירה בתל, בחפירות העבר ובחפירות המחודשות. איסוף 

הנתונים הללו וקשירתם לכדי תמונה אחת מעידים על מעבר שאינו אחיד בכל חלקי התל, 

 וקוראים לפרשנות מעמיקה יותר של תהליך המעבר. 

ב', 1( לא אירע חורבן אלים בסוף ימיו של הישוב מהב"ק SAנראה שבחלק הצפוני של התל )שטח 

לאור  6(. יחידה 5אלא נטישה של הבתים הקיימים לזמן קצר על מנת להחליפם באחרים )יחידה 

והמילוי  7הפרשנות המוצעת בעבודה זו, היא למעשה מילוי מכוון, המכסה את שרידי יחידה 

. בתי TBYREPות המחודשות של משלחת בחפיר  SA-Sשעליה. תופעה דומה זוהתה גם בשטח 
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 1ב' ננטשו, והם חתומים על ידי הצטברות משוכבת של אדמה, בה הקרמיקה מהב"ק 1הב"ק 

. הצטברות זו חתומה על ידי ארכיטקטורת 2פוחתת בהדרגה עד להחלפתה בקרמיקה מהב"ק 

ונה מהב"ק בתל )וראה בהרחבה בהמשך(. בחלק הדרומי של התל תועד מעבר ש 2האבן של הב"ק 

, ללא מילוי 2ב' וכוסו מיד בארכיטקטורה של הב"ק 1ננטשו בתי הב"ק  EY. בשטח 2לב"ק  1

 משוכב ביניהם.

(, על פיה העיר בבית ירח בתקופת הב"ק 2010ייתכן שיש בממצא זה מעין חיזוק להצעה של ש' פז )

חובות. אלו נבנתה בהדרגה מדרום לצפון. ראשית נבנו החומה והשער, והוגדרה רשת הר 2

מסמלים את החשיבה העירונית, ובהגדרתם הוגדרו פניה של העיר. ייתכן שבניית העיר בצפון התל 

. התושבים שחיו באזורים אלו התגוררו במבני ארעיים עד 2נעשתה בשלב מאוחר יותר בב"ק 

 להתגבשות תכנית העיר, ובניית בתי המגורים החדשים המהווים חלק ממימוש הרעיון.

SA. חתך סכמתי משוחזר של החתך העמוק בשטח 6.1-6איור 

 

קשה לזהות בה ו מעטה,ב"חתך העמוק" הינה  Bהקרמיקה משלוש השכבות המיוחסות לשלב 

עמק הירדן שאר חלקי התל ובב' ב1לאורך התקופה. היא אופיינית לברונזה הקדומה שינויים 

ים וקנקנים בעלי פיטס, וממורקותים הבאים: קערות מחופות אדום , ובולטים בה המרכיבהתיכון
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כלים נוספים המיוחסים לתקופה זו הם ( ופערורים מחופים אדום. "Grain Wash"פסים )-משח

הוא בעל שפה קנקן הקבורה היחידי שזוהה קערה פשוטה מחופה אדום וקדירה בעלת עיטור חבל. 

מעוטר במשח פסים.  אולם הוא ,(A)שלב  9מיחידה דומה בצורתו לקנקן הקבורה משתפלת, והוא 

גסות מרפרטואר הצורות של משפחת המכסות את קנקני הקבורה הן וריאציות פשוטות ו הקערות

 .BLIIIa, ושייכות לטיפוס (Crackled Ware"( )Greenberg and Paz 2004"ה"חיפוי הסדוק" )

תופעת השימוש בקערות ישרות דופן לכיסוי קנקני קבורה נפוצה בתל בית ירח, ותועדה לפחות על 

 (.Paz 2006:89ידי שלושה חופרים של האתר )

 BHשטח 

מטעם רשות  חפירת הצלהבנמצא במרכז השוליים המזרחיים של התל. הוא נחפר  BHשטח 

במשך שלוש עונות. העונה הראשונה  BHמ"ר נחפרו בשטח  120. 1977-1976העתיקות, בשנים 

נוהלה על ידי ד' בהט, העונה השנייה על ידי מ' שטיגליץ והעונה השלישית על ידי י' פרוסט. ניירת 

 :Paz and Paz 2006התיעוד מחפירה זו לא השתמרה במלואה, וכך גם הקרמיקה שנאספה בה )

476) . 

, השלב הקדום ביותר שנחפר 8. לשלב 8ושלב  7ב': שלב 1שני שלבים בחפירה זו יוחסו לב"ק 

)שם, תוכנית  ומילויים שנחשפו בחלקים שונים של שטח החפירה אבן בשטח, יוחסו חלקי קירות

אליהם ניגשים אלה כוללים שני קירות אבן היוצרים פינה בחלק הצפוני של שטח החפירה, . (9.3

המאוחר לשלב זה.  ,7משלב  גולע תבואה-אולי יסוד לבור ושימש מילויי עפר מצפון. קירות האבן

ב'. בחלק הדרומי של שטח החפירה יוחסו 1הקרמיקה מהמילויים הנסמכים לקיר אופיינית לב"ק 

ב'. בקרמיקה זו נמצא אגן חרס ייחודי 1חלקי קירות לבנים, וקרמיקה מתקופת הב"ק  8לשלב 

 (. Fig. 9.11:14)שם, 

עובי . לצדם בנויעגול ומתקן יוחסו שרידים של שני מבנים עגולים צמודים זה לזה,  7לשלב 

מ', והם בנויים מיסודות אבן ומבנה על מלבנים, שהשתמר בחלקו. נראה שהמבנה  1.5הקירות 

, שהתפתחה באופן אורגני. הדרומי קדום למבנה הצפוני, ושהם היוו חלק ממערכת מבנים מסועפת

 (.478קן האבן העגול שימש לאחסון תבואה )שם: שימשו כנראה כבתי מגורים, ומתמבנים אלה 
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נר קטנות, קערות -ב'. היא כוללת קערות1אופיינית לתקופת הב"ק  7-ו 8הקרמיקה משלבים 

פערורים מחופים אדום, קנקן, קנקנית, שבר קובעת, מחופות אדום וממורקות, קערה מתכתית, 

  .  (Figs. 9.11-9.12)שם,  בעלי שפת טבעת פסים ופיתסיםקנקני אגירה מעוטרים במשח 

  UNשטח 

הכינרת. הוא נחפר על ידי  , הנישאים מעלבמרכז השוליים המזרחיים של התלממוקם  UNשטח 

מ"ר.  450, בהיקף כולל של 1967נצר מטעם אגף העתיקות והמוזיאונים בשנת  סישקין וא'או ד'

בתל( והיא  A-Bב' )שלב או ראשית הב"ק  א'1 סוף הב"קהשכבה הקדומה ביותר בשטח מיוחסת ל

. היא נחשפה בהיקף מצומצם, והיא (-198.55, גובה עליון -200.5)גובה תחתון  6מכונה שכבה 

 , גובהUN510כוללת מספר מילויים ובורות החפורים בקרקע הטבעית של התל. אחד הבורות )

לשלב קדום יותר  קדומה יותר, וניתן לשייכו קה( הכיל קרמי-200.90גובה תחתון  -199.90 עליון

רכז בתל במ Bלשלב  Aבתל(. קיומו של בור מתקופת המעבר בין שלב  A)שלב  1 בתקופת הב"ק

ב' השתרע 1כי היישוב בתל התפתח מצפון לדרום, ובראשית תקופת הב"ק  שוליו המזרחיים מעיד

 כבר על מחצית משטח התל.

לא מ"ר. לשכבה זו  100-, אשר נחשפה בהיקף של כ5בה חתומה על ידי שכ UNבשטח  6שכבה 

חולשתם של החופרים בזיהוי לבנים. מ יוחסה ארכיטקטורה של ממש, אולם ייתכן שהדבר נובע

(, UN550, UN036האלמנט הארכיטקטוני היחיד שנקשר לשכבה זו הוא קטע מריצוף אבן )

 (.Paz, Y. 2006(, ומילויים )UN490מפלס חיים )

. לא ניתן -198.50ב', בגובה ממוצע 1בשטח זה זוהו ישירות מעל שרידי הב"ק  2הב"ק שרידי 

-ל 5ב' ואם היה מילוי מכוון בין שכבה 1להבין מתיעוד החופרים כיצד הגיע לקיצו הישוב מהב"ק 

4. 

ב'. 1ולראשית הב"ק  א'1כוללת צורות השייכות לסוף הב"ק  6בשכבה  UN510הקרמיקה מבור 

( כמותו ISWים מבור זה הם פערור בעל עיטור חרות אלכסוני על גבי השפה )טיפוסים קדומ

צפון, כמו גם קנקנים בעלי   GBובחפירות המחודשות בשטח  SAנמצאו גם בחתך העמוק בשטח 

המזכירים את קנקני הקבורה שנמצאו בחתך העמוק בשכבה המיוחסת  שפות משתפלות החוצה,

קבורה נמצאו רק  משתפלות החוצה בקונטקסט שאינום בעלי שפות ב'. כלי1לראשית הב"ק 
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. עובדה זו מעניינת במיוחד וחשובה להבנת מערך התעשיות הקרמיות בתל בתקופת UNבשטח 

שונה בכל אחד וון טיפוסים מגאתרית רבה וחופש עיצובי המתבטא ב-. ניכרת שונות פנים1הב"ק 

 מחלקי התל.

עם שפות  קערות המספריות, פערורים מחופים אדום הן: UN510ב' בבור 1לב"ק צורות השייכות 

ים בעלי מפתח רחב ושפה נוטה החוצה פיטספשוטות או נוטות פנימה, ידיות מדף חלקות, 

 (.Paz 2006: fig.7.18מעוטרים במשח פסים, ושבר של קובעת חלונות בעלת רגל רחבה )

אשר  קרמיות וא כולל צורות. הבתל B, והוא אופייני לשלב למדי עשיר 5קרמי משכבה המכלול ה

( NCMW), בהן קרמיקה מתכתית 2ב' לברונזה הקדומה 1 הב"קניתן לכנותן "צורות מעבר" בין 

' פז סבור שקנקנים אלה (. יfig. 7.20:9-10שם, משתפלת החוצה ) וקנקנים בעלי שפת מרזב

, אשר התפתח 2 מבשרים את צורת הקנקן המתכתי בעל צוואר גבוה ושפה נוטה החוצה מהב"ק

  (.figs. 7.19-29שם, ) ב'1מהקנקן בעל הצוואר הקצר האופייני לב"ק 

 (II-Iחתכי בדיקה ) MSשטח 

-1945שטקליס בין השנים  י ב' מייזלר )מזר( ומ', הממוקם בדרום התל, נחפר על ידMSשטח 

 א' יוגב( ו1982-1981)ע' אייזנברג שטח זה הורחב מאוחר יותר על ידי חלקו המרכזי של . 1944

 .EYשטח  (, וכונה1986-1985)

-Paz 2006:17, וראה II (Soundings I-II-ו I( זוהו בחתכי הבדיקה Bב' )תקופה 1 הב"קממצאי 

 שלבים עיקריים: לשלושהלפירוט שיטת החפירה(, ויוחסו  18

וחומר לבנים  (MS141לשלב זה יוחס בור ) –( -203.0, גובה תחתון -202.70)גובה עליון  11שלב 

החפורים ( MS138 ,MS139יוחסו לשלב זה שני בורות ) II. בחתך בדיקה Iבחתך בדיקה שנמצאו 

, גובה -202.50 עליון בהוג) אבנים קטנות ושברי חרסים סביב הבורות , וריצוףבקרקע הבתולה

 (.-202.80תחתון 

וחומר לבנים, העשוי לרמז על  הצטברות של אדמה כההשכבת אפר ועליה : Iבחתך  – 10שלב 

: IIבחתך  (.-202.70 , גובה תחתון-201.70 עליון בהוג) ארכיטקטורה שלא זוהתה על ידי החופרים
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 ,EY (Paz 2004בשטח  , שנחפרמבנה לבנים מלבני בעל פינות מעוגלותתעלת ניקוז הנקשרת ל

Plan 2.7.) 

. הוא (-201.70, גובה תחתון -201.60)גובה עליון  בלבד  Iב' בחתך1שלב זה יוחס לב"ק  – 9שלב 

מורכב משכבת אדמה בהירה מעורבת עם חומר לבנים, ומבור החתום על ידי הארכיטקטורה של 

 .8שכבה 

: כוללת מבחר טיפוסים אופייניים לתקופה MSב' בשני החתכים בשטח 1הקרמיקה מהב"ק 

 י שפת טבעתים בעלפיטסים, תרים חרוקערות מזוות, פערורים בעלי עיטורים פלסטיים ועיטו

ומשח פסים, קנקנים בעלי משח פסים, ספל מחופה אדום, ופכים מחופים אדום וממורקים, בעלי 

 . קנקניתשל קובעת מפוחמת ושבר של קנקן קטן או ידית סרט. עוד נמצאו בשטח זה שבר 

ור זה של התל. נתונים באיז 2ב' לב"ק 1מתיעוד החפירה לא ניתן להסיק דבר לגבי המעבר מהב"ק 

 .MS, שהוא הרחבה של שטח החפירה EYברורים יותר עולים משטח 

  EY שטח

, ומאוחר יותר על 1982-1981אייזנברג בשנים  ידי ע'ממוקם בדרום התל, והוא נחפר על  EYשטח 

אשית היישוב באזור זה של ר, MSכפי שעולה גם מהחפירות בשטח . 1986-1985יוגב בשנים  ידי א'

בהיקף הנרחב ביותר בתל,  EYנחשף בשטח  שלב זה.  (Bב' )שלב  1 הב"קהוא בתקופת התל 

ונו על ידי . אותן שכבות כ10ושכבה  11שכבה  BY I -ות מקומיות, המכונות בשתי שכבלו יוחסו ו

 (.Yogev and Eisenberg 1985בהתאמה ) VIIIa-ו VIIIbיוגב  א'

ניתן לייחס כמה קטעי מפלסים ורצפות עפר מהודקות, מוקדים ומספר בורות  11לשכבה 

החפורים בקרקע הטבעית של התל. הבורות הכילו שברי חרסים, חומר אורגני, וחומר לבנים, אשר 

, בה MSבשטח  11. שכבה זו מקבילה לשכבה לא השתמרהמקורו ככל הנראה בארכיטקטורה ש

נראה כי הישוב באזור זה  (.Paz, S. 2006:33ם רצפת חלוקים )נמצאו מספר בורות נוספים וביניה

 מבלי לישרה קודם לכן. ,על הקרקע הטבעית של התלבראשיתו הושתת 
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ניתן לייחס חלק ממבנה לבנים מלבני מרובה חדרים, מוקף חצר גדולה ובה  EYבשטח  10לשכבה 

אשר היו ככל הנראה לבנים ללא יסודות אבן, קירות המבנה בנוי  (.EY626מתקן לבנים )

 מטויחים.

ההצטברויות שעל . -201.55-ל -201.45לתחתית קירות הבית ניגשו רצפות עפר כבוש, גובהן נע בין 

גבי הרצפות הכילו אפר ואדמה, ולא זוהו בהם סימני חורבן. הצטברויות אלה הכילו מעט 

 .(Paz, S. 2006:344) ממצאים באתרם

יחידות אגפים ו. חלל זה מחולק לחלל גדול ים, התוחמיםהיקפי ותמבנה הלבנים בנוי מקיר

( מרמזת על פתח W55) החיצוני . אבן פותה במרכז הקיר המזרחירות פנימייםספר קיבאמצעות מ

הכניסה למבנה. מתחת לאותו קיר עברה תעלת ניקוז אשר נחפרה על ידי מזר ושטקליס )ראה 

אגפים עיקריים, האגף המזרחי והאגף  ניתן לחלק את המבנה המרכזי החפור לשני(. MSשטח 

 הוביל לחדר רוחב, המחולק לשלושה חללים באמצעות שני  W55בקיר  פתח הכניסההמערבי. 

 11, שכבה EYשטח  . 6.1-7איור 
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 10, שכבה EYשטח  .6.1-8איור 

 

(, ועל EY473ס"מ ) 10-(. בחדר הכניסה נמצאה רצפה בעובי של כW54 ,W99קירות ניצבים )

הפריד בין האגף המזרחי למערבי. קיר זה טויח בטיח עבה  W53קיר גביה מכלול כלים שלמים. 

 .(345שם: וזוהה בו פתח נוסף )

בחלק זה של התל נבנו . נראה כי 2, ובה מבנה לבנים מהב"ק 9חתומה על ידי שכבה  10שכבה 

ניתן להניח שלא היה פער  ב', לאחר יישור קל של הקרקע.1 המבנים ישירות על גבי קירות הב"ק

 זמן ארוך במעבר בין השכבות, בשונה מהתמונה המתקבלת מהחפירות בצפון התל.

הוא העשיר והמגוון ביותר מבין המכלולים שנחפרו  EYבשטח  10-11המכלול הקרמי משכבות 

ה זו הוא נבחר כמכלול מייצג מסיבב' בתל בית ירח. 1 הב"קבשטחים אחרים המיוחסים לתקופת 

  לצורך ניתוח כמותי, ודיון מורחב בו יעשה בהמשך הפרק.

המכלול מייצג את רפרטואר הכלים שהיו בשימוש בקונטקסטים ביתיים, והוא מכיל כלי אגירה  

ואחסון, כלי בישול והכנת מזון וכלי הגשה וצריכה. מרכיביו העיקריים של המכלול הם קערות 

ים בעלי צוואר פיטסקנקנים ו(, פערורי בישול, ו"Crackled Ware"ה"חיפוי הסדוק" )ממשפחת 
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ציין כי ראוי ל. 10לשכבה  11מספר דפוסים קרמיים זוהו במעבר בין שכבה פסים. -מאורך ומשח

ירידה בכמות הקערות בעלות ה"חיפוי הסדוק", לצד עלייה בטיפוסי קערות אחרות, כמו  ניכרת

, חלקן מתכתיות. ניתן להניח ששינויים אלה 2 הב"קקדימות את טסי הקערות המזוות המ

ב' בתל כולו, בו ניכרת הופעה 1מאפיינים את המעבר לשלב המאוחר ביותר בברונזה הקדומה 

 ש ירידה משמעותית בשימוש בקערות בעלות "חיפוי סדוק".יראשונית של קרמיקה מתכתית ו

  BSשטח 

לא רצופים, דון במשך שישה חודשים בר א והוא נחפר על ידי פ' ממוקם בדרום התל, BSשטח 

שטח זה נחשף שער העיר בתקופות דרום ב. 1955-1951בין השנים  בהיקף של אלפי מטרים רבועים

-נמצאו מצפון 1שרידי הב"ק , וחלק מן החומה שהקיפה את העיר בתקופות אלה. 3-ו 2הב"ק 

ב' )שלב 1ק מתוארך לב"מ'. ראשית הישוב בחלק זה של התל  10X10-מערב לשער, בשטח של כ

Bחיים עליו -(, והוא כולל סדרת בורות החפורים בקרקע הטבעית, שרידי מוקד, וקטע ממפלס

הבורות שימשו כנראה לפסולת, והכילו , MSבדומה לשטח (. 15שרידי טאבון )שכבה מקומית 

, הכוללת 14על ידי הארכיטקטורה של שכבה  אפר, שברי חרסים, עצמות וצור. שכבה זו חתומה

ובה כמה מוקדי אפר  ,חצר ממזרח לו טאבון, וממערב לו גדול, אשרמלבני חלק ממבנה לבנים 

מן המבנה השתמרו  (.Greenberg and Eisenberg 2006:120-122ומתקן מעוגל מדופן לבנים )

ני החדרים נמצאו רצפות עפר שני חדרים, ביניהם קיר לבנים ובו סף מרוצף אבנים קטנות. בש

, דומה לזו מדופנת באבן כבוש. מתחת לקיר החיצוני הדרומי של המבנה נמצאה תעלת ניקוז

. התעלה שימשה ככל הנראה לניקוז נוזלים ממתקן פנימי אל החצר MSשנחפרה בשטח 

 החיצונית. 

. התיעוד של שרידים 2 ב' נמצאו כנראה גם בתעלת בדיקה באזור שער הב"ק1שרידים מהב"ק 

אולם נראה כי ניתן לשייך לתקופה זו שורה של בסיסי עמודים וקטע מריצוף אלה לוקה בחסר, 

אבן. לא ניתן לקבוע אם אלמנטים אלה שייכים למבנה שער קדום או למבנה אחר שקדם לשער 

 (.122)שם:  בתקופת הב"ק ב' באזור זה

וטה ואינה מתהדרת בכלים שלמים או בצורות רבה, אולם היא פש 14-ו 15הקרמיקה משכבות 

ב', וכוללת קערות מחופות אדום )בהן ממשפחת ה"חיפוי 1ק אות דופן. היא אופיינית לב"יוצ
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ופך בעל  , קומקוםקנקניות, ים בעלי משח פסיםפיטסהסדוק"(, פערורים גסים, קדירות קנקנים ו

 (. 123-122)שם:  ידית אוזן גבוהה

 בשיקאגו חפירות המכון המזרחני

-1953במשך עשרה חודשים, בשנים פ' דלוגאץ חפר בתל בית ירח מטעם המכון המזרחני בשיקאגו 

בדיקה סביב  נחפרו כמה בורות. החפירה התמקדה בכנסייה הביזנטית בצפון התל, אולם 1952

בחפירות אלה לא הגיעו , על מנת להבין את הקונטקסט הסטרטיגרפי שלה. ובתוכה הכנסייה

 Esse) החופרים לקרקע בתולה, אולם נחשף רצף סטרטיגרפי של כחמישה מ' מתקופת הב"ק

ים קחלו(. באחד מבורות הבדיקה בתוך הכנסייה נמצא רצף של רחובות מרוצפים 1991:42

הקרמיקה הדומיננטית  ביניהם שכבות אדמה. עוביו של רצף זה כשלושה מ'.מהב"ק, וחרסים 

ב', דבר המעיד על התיישבות ארוכת שנים בתקופה זו בחלק 1י הבדיקה הללו היא מהב"ק בחתכ

ב' באיזור זה 1יתכן בהחלט כי השכבות המאוחרות לב"ק (. Novacek 2007:51הצפוני של התל )

 "גולחו" על ידי בוני הכנסייה לפני הבנייה, ולכן הן חסרות ייצוג של ממש. 

הכנסייה כי בימי קדם השתפלו שוליו המזרחיים של התל אל  זורמחתכי הבדיקה באעוד עולה 

  (.שםהכינרת, ושהבנייה עקבה אחר המדרון הטבעי של התל )

חזר דלוגאץ לחפור בתל בית ירח במשך חודשיים, על מנת להעמיק את הבנתו בנוגע  1963בשנת 

נסייה, במדרון להיקף הישוב בתקופות השונות. בעונה זו נחפרו חמש תעלות בדיקה, באזור הכ

צמח. -המזרחי הצפוני, במדרון המערבי הצפוני, ושתי תעלות במרכז התל וממערב לכביש טבריה

היה דומיננטי יותר בשטחים  3החופרים הגיעו לקרקע בתולה בכל תעלות הבדיקה. ייצוג הב"ק 

ם אלה (. נתוני43היו דומיננטיות מאוד בכל שטחי החפירה )שם:  2-ו 1הדרומיים, ואילו הב"ק 

היתה הדומיננטית ביותר בתל, ושהישוב הלך  1הובילו את החופרים למסקנה שתקופת הב"ק 

 (.Novacek 2007:75-76) 3והצטמצם עד לתקופת הב"ק 

נערכה עונת חפירות שלישית, שארכה שלושה חודשים. סדרה של בורות בדיקה ושטחי  1964בשנת 

הגיעו החופרים לקרקע הבתולה. גם בעונה זו חפירה רחבים יותר נחפרו בכל רחבי התל, בכולם 

. במרכז התל העידו 3משמעותיות יותר משכבות הב"ק  2-ו 1התרשמו החופרים ששכבות הב"ק 

החופרים על שרידים של ישוב ניאוליתי )שם(, אולם כיום ברור שאבחנה זו שגויה ושככל הנראה 

 (.Greenberg, Rotem and Paz 2013א' )1מדובר בשרידים מראשית תקופת הב"ק 
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 :Esse 1991)מתוך:  שטחי החפירה של המכון המזרחני בשיקאגו בתל בית ירח. 6.1-9איור 

Fig. 5) 
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: על פיבחפירות המכון המזרחני בשיקאגו בתל בית ירח ) 1. שכבות הב"ק 6.1-3טבלה 

Novacek 2007:Table 2.18) 

 1ב"ק  אזור החפירה

 BY I A ,B-התקופות ב

 V בחפירת גצוב שכבהה

  שטחי צפון התל

Trench A  ממצאים לא

 משוכבים

Trench B  שכבותIII-IV 

Trench C  שכבהIV 

Road Station 1  שכבהI 

Road Station 4  שכבהIV 

Road Station 5-6  שכבהVI 

Road Station 7 לא נחפר 

  שטחי מרכז התל

Trench D  שכבהV 

Trench E  שכבהV 

Trench G  שכבותV-VII 

Trench H-K  שכבותV-VII 

Trench J  שכבהV 

Trench L  שכבותIII-IV 

Trench M  שכבהVI 

Trench N לא נחפר 

  דרום התל

Trench O  פרה שכבהIV 

  המדרון המערבי

Trench F  שכבותIII-IV 

 

 גצוב מטעם רשות העתיקות חפירות נ'

שנפער גדול החתך בנערכה חפירת הצלה בשוליים הדרומיים של תל בית ירח,  1995-1994בשנים 

החפירה נוהלה על ידי נ' גצוב ופורסמה על ידו בדו"ח (. 90צמח )כביש -כביש טבריה סלילתבו בעת 

החתך בו חפר גצוב נמצא מן העבר השני של החתך (. Getzov 2006) 2006שהתפרסם בשנת 

 , עם סלילתו הראשונית של הכביש.1933מח'ולי בשנת  על ידי בדקשנ
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הוא זיהה  ABבשטח  .Ve-Va, ולה חמישה שלבים: (V) שכבה אחת 1גצוב ייחס לתקופת הב"ק 

מילוי נחפר  ABבשטח בתחתית החתך ב'; 1מערכת של ביצורים, אותם ייחס לתקופת הב"ק 

, הבנוי לתוך המילוי עבה על ידי קיר לבנים(. מילוי זה נחתם Veאדמה שהכיל מספר חרסים )שלב 

(. גצוב העריך שרוחב הקיר Vdוהקרקע הטבעית של מדרון התל בשני מפלסים או טראסות )שלב 

, ונתחם באבנים ( הקיר הורחב אל עבר מדרגה נוספת בשולי התלVcכשלושה מ'. בשלב הבא )

בעל יסוד אבן, העושה שימוש בקירות הקודמים  יוחס קיר לבנים נוסף Vbבחלקו החיצוני. לשלב 

שלב לבנים וחומר לבנים המיוחס לכיסודות. קיר זה לא השתמר לגובה, והוא כוסה במילוי של 

Va .3של קיר נוסף, אשר לדעת גצוב הוסר בעת בניית קיר הב"ק  מילוי זה הוא אולי שריד. 

, ואף Vc-ו Vdלשלבים  ABבשטח זיהה גצוב שרידים של אותו קיר עבה, אשר ייחס  Cבשטח 

 . Vbשיער את קיומו של קיר נוסף המקביל לשלב 

ב' כיוון שהיא נבנתה ישירות על גבי 1יוחסה לב"ק  Vמערכת הביצורים שחפר גצוב בשכבה 

ב' בדרום התל. 1הקרקע הבתולה או על גבי מילוי מתקופה זו, בדומה לשאר שרידי הב"ק 

 ב'. 1לב"ק  גם היא ות וביניהם שייכתשנמצאה בתוך הקירהרבה הקרמיקה 

בהם ב', 1ודדים המיוחסים גם הם לב"ק נמצאו שרידים בבשטח החפירה של גצוב מצפון לחומה 

ב', כמו גם 1קיר לבנים אליו ניגשת רצפת אבן. המילויים שעל הרצפה הכילו קרמיקה מהב"ק 

 (. 12)שם: ב' 1לב"ק  לתארוך החומה מפולת לבנים מהחומה עצמה. זהו חיזוק נוסף לדידו של גצוב

זוהתה בכמה אשר  ביצורים ב' שייכים לאותה מערכת1אותה ייחס גצוב לב"ק  שרידי החומה

גרינברג ר' על ידי  A, המכונה חומה מן החומה הזו יםמקומות לאורך שולי התל הדרומיים. קטע

אותה חומה נחשפה גם . BSאדון בשטח -ברו MSבשטח  ושטקליס מזר על ידי נחפרו(, 2005פז )י' ו

צמח, מול החתך שבדק -, הנמצא מן העבר הנגדי של כביש טבריה1933בחתך שבדק מח'ולי בשנת 

 גצוב. 

לדידם של גרינברג ופז, הקשרה הסטרטיגרפי של החומה ומועד בנייתה אינם ברורים כלל ועיקר. 

-מורכבת משלושה(, הAחומה )בחפירה של גצוב הם למעשה חומה אחת  Vbעד  Vdשלבים 

ההנחה . מ' בחלקים מסוימים בהם נחשפה 4-מ', וגובהה כ 8-קירות תמך. רוחבה הכולל כארבעה 

נבנו יחד כמערכת ביצורים אחת נובעת בחפירה של גצוב  Vbעד  Vdשהקירות השונים משלבים 
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 הקירותמגודלן האחיד של הלבנים, ומכך שאין סימני בלייה על הפנים החיצוניים של 

(Greenberg and Paz 2005:87.)  אף על פי כן, צבעי הלבנים בקיר החיצוני ובקיר הפנימי שונים

זה מזה, כמו גם במקטעים שונים של החומה. נראה שחלק מן הלבנים נכרו בקרקע החווארית 

 (.94: 2010הכהה מחוץ לתל )פז, ש' הבהירה של התל, ואחרות נכרו בקרקע הרנדזינה 

בדומה  ,יה על הקרקע הטבעית של התללמרות שהיא בנו .אינו מוחלט Aחומה  התארוך של

ב' מפנים לה, לא נמצאה אף רצפה אשר ניגשה אליה באופן ישיר. גרינברג ופז 1לשרידי הב"ק 

במילוים הניגשים אליה מהווים "טרמינוס פוסט קוואם" טוענים שהחרסים שנמצאו בתוכה ו

קיום שלה. הם מציעים מספר עדויות התומכות בתיארוכה , ואינם מעידים על תקופת הבלבד

בחפירות בר אדון. גם  BSשטח מרוצף שנמצא ב נקשרת לשער  Aראשית, חומה :2לראשית הב"ק 

זהים לבנייה  ודאות, אולם סגנון הבנייה שלו והאוריינטציה בה הוא בנויוארך בוהשער לא ת

מפנים לחומה, כך שניתן להסיק שמבנה השער תואם את תכנית הרחובות של  2 מתקופת הב"ק

. לקיר Aלחומה פנימי , זוהה קיר תמך Cבחומה  4, סמוך למגדל MSשנית, בשטח . 2עיר הב"ק 

חיזוק נוסף לתיארוך בניית החומה בראשית  .(92)שם:  2כלים מהב"ק  ן, ועליהותרצפ וזה ניגש

 MK (Greenberg andב' מחוץ לקו הביצור בשטח 1מבנים מהב"ק הוא הימצאותם של  2הב"ק 

Paz 2006:247.) 

ב', אולם ברור שהיא שימשה את עיר 1לא ניתן לשלול את ההצעה שהחומה נבנתה בסוף הב"ק 

ב' 1 בתל, מבחינה סטרטיגרפית כמו גם מבחינה רעיונית. אלה המציעים לשייכה לב"ק 2הב"ק 

מייחסים אותה לתופעה רחבה יותר של ישובים כפריים מוקפי חומה בתקופה זו. בישובים אלה 

(, ולרוב הם נתפסים כ"מבשרי עיור". חומה Paz 2002) תל שלם, תל פארעה צפון ויריחו בולטים

A  ב' באתרים אחרים בכך שאינה מתפקדת רק כקיר היקפי המפריד את 1שונה מחומות הב"ק

שינתה את פני הנוף ואת אופי הישוב בתל שינוי בלתי הפיך,  מסביבתו החקלאית. היא בתי הישוב

 .(94-93: 2010)פז, ש'  2היטב את ה"תפיסה העירונית" המיוחסת על ידי ש' פז לב"ק תואמת ו

ב' היה פרוז, והשתרע בשיאו על שטח 1 , אזי כפר הב"ק2אכן שייכת לתקופת הב"ק  A חומהאם 

 התל כולו ועל מורדותיו.
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 Greenberg and, מסומנת באפור )מתוך: בדרום תל בית ירח Aמערכת הביצור  .6.1-10איור 

Paz 2005: Fig. 2) 

 

 

 (TBYREP) מהחפירות המחודשות של אוניברסיטת תל אביב 1 הב"קממצאי 

פרויקט החפירות המחודשות בתל בית ירח  שש עונות חפירה התנהלו עד כה במסגרת

(TBYREP בין השנים ,)יתה בעיקר בירור שאלות י. מטרת החפירות המחודשות ה2013 – 2003

, ולאופי נוכחותם של 3ק , לבניין המעגלים מן הב"2ק נוגעות לעיר ולעירוניות הב"שונות ה

 המהגרים נושאי "תרבות בית ירח".

נחשפו בכמה חתכי בדיקה ברחבי התל, ואלה מעידים על קיומו  1 קלך עונות אלה, שרידי הב"במה

ועד המעבר  1 קתח באופן הדרגתי מראשית הב"של כפר נרחב שהתקיים לאורך זמן ממושך והתפ

 . 2ק לב"

( 2007)עונת אפריל  צפון GB-( ו2009-ו 2003)עונות  SA-M(, 2013-ו 2003)עונת  SA-Sבשטחים 

לציה . קור1ק ים פרגמנטריים המתוארכים לב"צפופים ובהם שריד נחפרו רצפים סטרטיגרפיים

על בסיס אבחנות  הכפר בתקופה הנדונה נעשתהמהימנה בין השטחים לשם שחזור מאפייני 

יכים קירמיות והשוואת גבהים, בהינתן ההיכרות עם הטופוגרפיה הטבעית של התל והתהל

 הרבדתיים שהתרחשו בו.-הפוסט
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 TBYREP. שטחי החפירה של משלחת 6.1-11 איור

 

 צפון GBהחפירה בשטח 

השרידים הקדומים ביותר בתל נחשפו במהלך עבודות עפר מטעם קבוצת כנרת לצורך הרחבת בית 

-צפון )שטח החפירה של גאי ובר GBהקברות של הקיבוץ, בחתך שנעשה על ידי כלי מכאני בשטח 

(. חפירת החתך פגעה בשרידים ארכיאולוגיים והצריכה 6.1-3, ראה איור 1953-1949אדון בשנים 

 . 2007חפירת הצלה, שהתקיימה בחודש אפריל 

לאחר . (6.1-11איור ) אשר נוצר במהלך עבודות העפרמ'  8-באורך כחתך בראשית החפירה נוקה 

-מן החתך לכיוון דרוםריבוע החפירה השתרע  .מ"ר 30-מכן נחפר ריבוע חפירה בשטח כולל של כ

ובו (. בחפירה נחשף רצף סטרטיגרפי צפוף 6.1-13)איור  , ונחפר מפני השטח לסלע האםרבמע

תקופת  לפסה"נ(, 2-3התקופה ההלניסטית )מאות פה האסלאמית הקדומה, מהתקושרידים 

יוחס רצף ארוך של רצפות והרבדות  1 . לתקופת הב"ק1ותקופת הב"ק , 3 הב"קותחילת  2 הב"ק

. 'א1הב"ק ושני בורות, זה מעל זה, מתקופת  ,2החתומים מתחת לרחוב מתקופת הב"ק 

(Greenberg and Paz 2004.) 
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 , מבט לדרום מערבGB-N. החתך בשטח 6.1-12איור 

 

חצץ וחול דרום, רוצף בשכבה עבה ודחוסה של -(, שכיוונו צפוןL025) 3-2 הב"קהרחוב מתקופת 

אשר מקורם בשפת האגם. על גבי שכבה זו הונחו אבני ריצוף, שרק מיעוטן שרד. הרחוב בוודאי 

המשיך צפונה, במורד המדרון, אל חלק של התל אשר נסחף זה כבר ונעלם, והוא אחד מבין עשרה 

עדות ליכולות התכנון  –קטעים דומים של רחובות מרוצפים אשר נתגלו במקומות שונים באתר 

 (.שםוהביצוע של פרנסי היישוב העירוני הקדום בבית ירח )

א', 1 הב"קב', ותחתם רבדים מן 1 הב"קפתוח מן -מתחת למפלסי הרחוב, נחשפו רבדים של חלל

ב'( או לשלב המעבר 1, סלים תחתונים(. לחלקה השני של התקופה )ב"ק L025סלע האם ) על גבי

קדום" בתל בית ירח( ניתן כנראה לייחס גם בדל קיר לבנים בעל  Bב' )שלב "1 א' לב"ק1הב"ק מ

י הרחוב המהודק בתקופת ב' בוטלה ונחתמה על יד1הב"ק (. הארכיטקטורה של W024יסוד אבן )

 התוחם אותו ממזרח. W018וקיר  2 הב"ק

ב' )סלים תחתונים של לוקוס 1 הב"קנחפרו רבדים המתוארכים לתקופת  W024ממזרח לקיר 

L017  ולוקוסL026 החותמים את הבורות הקדומים בשטח ומציינים פעילות מאוחרת להם ,)

(. מרבית החרסים מרבדים אלה מתוארכים W024התחתונים וקיר  L025)במקביל למפלסי 

, אולם  1ב'. חרסים ספורים מיוחסים לשלבים מאוחרים יותר בב"ק 1ב"ק -א'1לשלב המעבר ב"ק 
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ב' 1רות נמוכה של הרבדים המציינים את סוף תקופת הב"ק מיעוטם נובע ככל הנראה מהשתמ

 (.Greenberg, Rotem and Paz 2013) ולא מהיעדר נוכחות יישובית בשלב זה

 צפון GBמשנה בחתך -וחלוקה לשלבי 1השתלשלות הלוקוסים המיוחסים לב"ק . 6.1-13איור 

 

 

 

א'. בחתך הגדול שנוצר למרגלות ריבוע 1 ב' נחפרה סדרת בורות מן הב"ק1מתחת לשרידי הב"ק 

החפירה ניתן לראות את הרבדים הצפופים הנחתכים על ידי בורות אלה, רבדים המצויים מתחת 

 .2לרחוב הב"ק 

 צפון GBשלבי המשנה בשטח 

GB-EBI3 -  זוהי סדרת  .-201.62/68ונחפר עד גובה  -200.87השלב הקדום ביותר, זוהה בגובה

ראמי עשיר החווארי הרך. בורות אלה הניבו מכלול ק האם-בורות עמוקים, אשר נחפרו לתוך סלע

מתעשייה מקומית ה ובו קערות אפורות ממורקות מן הסוג הקדום, מקטר חלונות פשוט, וקרמיק

 (.Greenberg, Rotem and Paz 2013) זובתקופה  מסוג אשר טרם הוכר אדומים, צבועה בפסים

)וראה בהרחבה  כמויות נאות של זרעים ופחם נאספו, ואלה הניבו גם שני תאריכים רדיומטריים

תאריכים אלה קובעים, כפי הנראה, את ראשית ההתיישבות בתל בית ירח בראשית . (4.3בפרק 

 (.Greenberg and Paz 2004מה לפני אמצע האלף הרביעי לפסה"נ )-, זמןהב"קתקופת 
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 GB-N. תכנית כללית של שטח החפירה 6.1-14איור 

 

 

GB-EBI2 – ב' )המכונה בבית ירח 1א' לב"ק 1שלב המיוחס בשטח זה למעבר מתקופת הב"ק

"Late Period A" הוא מתאפיין בירידה בכמות הקרמיקה האפורה הממורקת ובהחלפתה .)

"(. שלב זה זוהה בצפון התל ובמרכזו Crackled Wareבצורות ממשפחת המירוק הסדוק )"

 התפתח בהדרגה מדרום התל לצפונו. 1( והוא מעיד שכפר הב"ק UNבשטח  6)בשכבה 

GB-EBI1 –  לשלב זה ייצוג חלקי מאוד בשטח זה. הקרמיקה אופיינית לראשית תקופת הב"ק

על ידי  ב' ומספר הטיפוסים בו עדיין מצומצם יחסית לחלקה האחרון של התקופה. הוא חתום1

(, ואולי אף מופרע W018וקיר  L025)רחוב  2הרחוב המהודק והארכיטקטורה המיוחסת לב"ק 

 בשל בנייתם.
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שרידים המיוחסים ככל הנראה לאותו שלב נמצאו בחתך נוסף, אשר גם הוא נוצר על ידי כלי 

מזרח. בחתך, שנוקה ותועד במסגרת עונת  DKמכאני, צמוד לבית הקברות של כנרת בשטח 

זוהו שני קירות לבנים וביניהם רצפה. קרמיקה מהרצפה ומהמילויים  2007הצלה באפריל ה

 במסגרת מחקר זה. שמעליה נאספה ונבדקה

  SA-Mהחפירה בשטח 

, אז נחשף 1946-1945יונה בשנים -אביעל ידי שטקליס ושבצפון התל נוהלה  SAהחפירה בשטח 

איסרליס, ולפיכך כונה על ידי מ' "בניין המעגלים". החפירה המחודשת בחלק זה של השטח נוהלה 

 ".SA-Mהשטח "

, במסגרת חפירות בדיקה שנועדו 2009ובעונת  2003נחשפו בשטח זה בעונת  1 הב"קשרידי 

 יין המעגלים.להבהיר סוגיות הנוגעות לאופי ומועד בנייתו של בנ

 ים חפירת בדיקה באולם הפנימי ובחצר של בניין המעגל

זור החצר והאולם . התברר כי בא2003התנהלה בעונת  החפירה בחלק זה של בניין המעגלים

, תופעה שאינה מוכרת 1 מבנים מהב"ק-שרידי על גביבנויות ישירות  3הפנימי רצפות הב"ק 

למשל(. נראה כי בוני  IIבחלקים אחרים של בניין המעגלים )וראה את הרצף הסטרטיגרפי במעגל 

, תוך יישור השטח בלבד, 2מבני הב"ק  על גביבנו את קירות המעגלים ישירות  3הבניין בב"ק 

יו שייכים כנראה אשר ה 2ב"ק ואילו לצורך בניית האולם הפנימי והחצר הוסרו וסולקו מבני ה

 , ונותרו שרידים פרגמנטריים למדי ושברי חרסים.מכלול מגורים לאותו

מתחת לאולם הפנימי ולחצר של בניין המעגלים זוהו מספר אלמנטים המיוחסים לסוף תקופת 

. אלה כוללים סדרת רצפות, יסודות אבן של שני קירות מקבילים ומתקן לבנים. ניתן 1 הב"ק

, אף כי SAM3-EBI2-ו SAM3-EBI1עפ"י גבהים לשני שלבים עיקריים: לחלק אלמנטים אלה 

תיתכנה חלוקות משנה נוספות. סביר שנחפרה רצפה קדומה יותר ללא אלמנטים ארכיטקטוניים 

 .1נוספים השייכת לשלבים מוקדמים יותר בב"ק 
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מתחת לאולם הפנימי ולחצר של בניין  חפירה– 2003, עונת SA-Mשלבי המשנה בשטח 

 (6.1-13)איור  המעגלים

SAM3-EBI2  גוויל, הבנויים לייחס שני קירות בעלי יסוד אבני  לשלב זה ניתן – (6.1-15)איור

(, וביניהם מתקן לבנים השקוע ברצפה W75-ו W71מערב )-מזרח צפון-באוריינטציה של דרום

(L732( לקיר המערבי מבין השניים .)W75 ניגשה רצפת עפר מהודק עם שרידי מוקד, ועליה )

( וקערת אבן B7263( כמו גם משקולת דיג מאבן גיר )L754הצטברות שהכילה קרמיקה )

(B7281 (. ממערב לאלמנטים אלה )מעבר לבנקט החוצה את דרום האולם הפנימי של בניין

ים שהוזכרו לעיל. המעגלים לשני אגפים(, נחפרה סדרת רצפות עפר מהודק, הנקשרת לאלמנט

 -197.84עד  -197.40(, והעליונה בגובה L751) -198.15עד  -197.91הרצפה התחתונה נחפרה בגובה 

(L733 .)על גבי ( הרצפה האמצעיתL743 נמצאה אבן אשר פורשה -197.91עד  -197.84, גובה )

וד התחתונות (, בעL733כבסיס עמוד. נראה סביר לייחס לשלב זה את הרצפה העליונה ברצף זה )

(L443 ו- L751 שייכות לשלבים קדומים יותר בתקופת )נמצאה  743רצפה  ביג. על 1 הב"ק

 (.B7216משקולת בזלת )

ב', וכוללים כמות לא מבוטלת של 1מיוני הקרמיקה בשטח העלו כי מרבית החרסים שייכים לב"ק 

כמו גם מעט קרמיקה מתכתית. בניית האבן מיוחסת  שאינה באתרהממורקת  הקרמיקה אפור

 ב', שכן הבנייה השלטת בתל קודם לכן היא בניית לבנים בלבד.1 הב"קתקופת בתל בית ירח ל

SAM3-EBI1 ( 6.1-16איור) – ( לשלב זה ניתן לייחס ריצוף לוחות אבןL717 שנתגלה מתחת ,)

של בניין  8קיר  על ידירצפה זו נקטעה  מזרחי של האולם הפנימי בבניין המעגלים.-לחלק הדרום

המעגלים המפריד בין החצר לאולם הפנימי. ממערב לריצוף האבן נחפרה רצפת עפר כבוש 

(, אשר ככל הנראה מקבילה לו ואולי שימשה L709 ,L715 ,L728בשלושה לוקוסים שונים )

ת לריצוף האבן כתשתית לאותו ריצוף אבן, שלא השתמר בחלק המערבי של ריבוע החפירה. מתח

(, אבן B7184, ציר דלת מאבן גיר )1, ובו קרמיקה מהב"ק W75נחפר לוקוס עשיר שחתם את קיר 

 (.B7186( ושבר של אבן שחיקה )B7185ה )בזלת עם חרית

, W71מתחת לחצר בניין המעגלים לא נמצאו אלמנטים נוספים פרט לאלה שהוזכרו למעלה. קיר 

(, 2יכולים להיות בשימוש גם בשלב זה )שלב המעבר לב"ק בהחלט  L732, ומתקן L744לוקוס 

 (.L712) 2רצפת חלוקים המיוחסת לב"ק  על ידיכיוון שהם חתומים 
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עונת  SA-Mמשנה בשטח -וחלוקה לשלבי 1הלוקוסים המיוחסים לב"ק  השתלשלות .6.1-15איור 

2003 

 

 

 (SAM3-EBI2) 2003, עונת חפירות SA-Mב' בשטח 1ב"ק ב. השלב הקדום 6.1-16איור 
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 (SAM3-EBI1) 2003, עונת חפירות SA-Mב' בשטח 1. השלב המאוחר בב"ק 6.1-17איור 

 

 עגלים של בניין המ IIחפירת בדיקה במעגל 

 על גביבנויים ישירות  3 הב"קהראתה שמעגלי הבניין מן ( 6.1-17-18 יםאיור) IIהחפירה במעגל 

. מתחת למבנים אלה, בשטח שנחפר מצפון למחיצה המזרחית 2 הב"קשרידים של בתי מגורים מ

)לוקוסים  2 הב"קאו לראשית  1 הב"קשל המעגל, נחפרה סדרת בורות, המיוחסים לסוף תקופת 

והם חפורים לתוך רובד קדום  -198.49ועד  -197.61 -(. גבהי הבורות מ1600-ו 1601, 684, 682, 675

 (.L692ב' )1 הב"קיותר מתקופת 

ירה שמדרום למחיצה המזרחית של בניין המעגלים נמצאו מספר אלמנטים השייכים לבית בחפ

(, W693(, וקיר לבנים )L694 ,L690 ,L691 ,L699ב'. אלה כוללים רצפה )1מגורים מהב"ק 

 השייכים על בסיס הגבהים לשלב קדום לבורות שמצפון למחיצה.
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 2009בעונת   IIבניין המעגלים ומקום החפירה במעגל . 6.1-18איור 

 

 

 :(6.1-17)איור  ב'1ניתן לשחזר באופן ראשוני שלושה שלבי משנה המיוחסים לב"ק 

SAM9-EBI3 –  לשלב זה ניתן לייחס לעת עתה רובד של חומר לבנים שנחפר בקנה מידה

. נוספים הנקשרים אליו , ללא אלמנטיםII (L692)מצומצם מצפון למחיצה המזרחית של מעגל 

 ב'.1ה מרובד זה מיוחסת לב"ק מרבית הקרמיק

SAM9-EBI2 –  לשלב זה ניתן לייחס מספר אלמנטים שנחפרו מדרום למחיצה המזרחית של

(. 699, 691, 694, 690(, וסדרת רצפות )לוקוסים: W693. אלה כוללים קיר בעל יסוד אבן )IIמעגל 

לפיהם הוגדרה הרצפה. אלמנטים אלה  ,ובסיס עמוד ה אבן שחיקהנמצא 690רצפה  על גבי

  .2רבדים המכילים בעיקר קרמיקת ב"ק  על ידיחתומים 

 SAM9-EBI1–  ניתן לייחס סדרת בורות שנחפרו מצפון למחיצה  2-1לשלב המעבר ב"ק

בורות אלה הכילו (. 692, החפורים לתוך רובד קדום יותר )II (675 ,682 ,684)המזרחית של מעגל 
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ב' שנמצאו מדרום 1, והם משקפים פעילות מאוחרת לשרידים מהב"ק 2-1חומר מעורב, ב"ק 

שייך כנראה (, ה671) 2-ו 1מקבילים מדרום למחיצה לרובד שהכיל קרמיקה מהב"ק . הם למחיצה

 (.666)רצפה  2י המגורים של הב"ק לשלב הקודם לבניית בת

 2009עונת  SA-Mמשנה בשטח -וחלוקה לשלבי 1. השתלשלות הלוקוסים המיוחסים לב"ק 6.1-19איור 

 

 SA-Sהחפירה בשטח 

יונה, ברחוב המרוצף ממערב לבניין טקליס ואבי ממוקם בתחומי שטח החפירה של ש SA-Sשטח 

פז, במטרה לבחון את  'בניהולה של ש 2010-ו 2009, 2007, 2003המעגלים. שטח זה נחפר בעונות 

הקשר שבין הבניין עצמו לרחוב ולקירות של מבנים סמוכים ממערב לו, כמו גם כדי לברר האם יש 

לבניין המעגלים תעלת יסוד אשר ניתנת לזיהוי. התברר כי ראשית בנייתו של הרחוב והשימוש בו 

וערב: רחובות , וכי בתל הונח בזמן זה מערך של רחובות בתכנית שתי 2היא בתקופת הב"ק 

 (.SA-S 2003מערב )פז, סיכום שטח -ידי רחובות בכיוון מזרח-דרום נחצו על-שכיוונם הוא צפון

, נחפרה הצטברות של חומר לבנים ת אבני הריצוף של הרחוב ותשתיתו , לאחר הסר2003בעונת 

(L730 (. הצטברות זו הכילה חרסים רבים, וממצאים נוספים )עצמות, צדפים, צור ושבר דגם

, אולם עיקר החומר הכיל קרמיקה 2-1מיטה מחרס(. בחלקה העליון היו חרסים מעורבים מהב"ק 
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(, אשר רוצפה בחלקה L730B. תחתיתה של הצטברות זו היא ככל הנראה רצפה )1מהב"ק 

. רצפה זו ניגשה לשני קירות לבנים מקבילים ה ממורקתמיקה אפור, ובהם קר1בחרסים מן הב"ק 

נדבכים. על צידו המזרחי של  2( הוא קיר כפול, והשתמר לגובה של W206זה לזה. הקיר המזרחי )

דן ויצרה עיבוי נוסף. ניתן היה להבחין בקווי המתאר של ר נסמכה שורת לבנים המונחות על צהקי

-נחתך על 206ס"מ(. קיר  3-4"מ( והמרווחים בהן הונחו זו מזו )ס 60X35X15/20הלבנים )גודלן 

 , המקביל לו ממערב, נחשף בצורה חלקית יותר. 207ידי הקיר המערבי של בניין המעגלים. קיר 

 SA-Sבשטח  1הלוקוסים המיוחסים לב"ק  השתלשלות .6.1-20איור 

 

 

 

 Earlyב' )1קירות הלבנים והרצפה הניגשת אליהם שייכים לשלב אחד, בחלקה הראשון של הב"ק 

Period B אופי הבנייה, הלבנים ומידותיהן, מוכרים מחפירות נוספות בתל מתקופה זו. בנייה זו .)

 ידי היסודות העמוקים של בניין המעגלים.-ידי הרחוב, ובחלקה נחתכה על-נחתמה בחלקה על

ב', אף על פי שנתגלו בקרבת מקום בשטח 1טח זה עדויות לשלבים מאוחרים יותר בב"ק אין בש

SA-M מתחת למעגל ,II לחצר ולאולם הפנימי של בניין המעגלים. ייתכן כי באזור זה פונו ,

 .2להניח את תשתית הרחוב של הב"ק על מנת  1השרידים העליונים של הב"ק 
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 SA-Sב' בשטח 1 . תוכנית שרידי הב"ק6.1-21איור 

 

 

 

 SA-Sבשטח  2. חתך החפירה מתחת למפלס רחוב הב"ק 6.1-22איור 
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 בתל בית ירח 1של שכבות הב"ק  מסקנות העולות מן הניתוח הסטרטיגרפי

א', בדומה לאתרים נוספים לאורך הירדן כמו 1הישוב בתל בית ירח נוסד לראשונה בתקופת הב"ק 

ב"חתך העמוק"  (. חרסים המיוחסים לשלב זה נמצאוGreenberg and Paz 2004:20דן ויריחו )

אדון מתחת ל'בית הכנסת' הביזנטי ולמבנים של אוהלו מצפון -, בחפירות גאי וברSAבשטח 

צפון בחפירת ההצלה של משלחת החפירות  GBמזרח ל"חתך העמוק", ובשטח -ומדרום

 (. Greenberg, Rotem and Paz 2013המחודשת )

 

 1צמיחת הכפר בתל בית ירח לאורך תקופת הב"ק  .6.1-23איור 
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 בתל בית ירח 1גבהי ישוב הב"ק  .6.1-5טבלה 

גובה עליון של  
השכבה המאוחרת 

 ב'1 ביותר בב"ק

גובה ראשית 
 ההתיישבות

 )קרקע בתולה(

GB North 200.3- ~ 202.70- ~ 

SA (Deep Cut) 199.39- )200.59 )רצפה- 

GB 198.60- 200.30-   שטח(β) 
 (10)חתך  -201.00

SA-S 197.38- ? 

SA-M 197.40- ~ ? 

UN 198.50- 200.50- 

MS 201.60- 203.00- 

EY 201.25- ~ 201.57- – 202.06- 

BS 203.30- ~ 204.00- 

 

א' בתל מרמזים על היקפו המצומצם של 1הב"ק מיעוט החרסים והממצאים המיוחסים לתקופת 

(. הישוב התאפיין 6.1-2איור היישוב בתקופה זו, אשר היה ממוקד בחלקו הצפוני של התל )

של  , מפלסי רצפה )לרוב ללא ארכיטקטורההחפורים בקרקע הטבעית של התל אשפה בבורות

מתאר התל  נוצרו ,לכיוון דרום החל הישוב להתפתח, א'1בסוף הב"ק  ( וקבורות בקנקנים.ממש

הוא . , והיה ככל הנראה לא מבוצרדונם 300-ב' לכ1בשיאו הגיע הישוב של הב"ק המוכר לנו כיום. 

 מתאפיין בבניית לבנים מגוונת וסטרטיגרפיה צפופה.  

 UNא' נמצאו בצפון התל, כמו גם בשטח 1שרידים מן השלב המיוחס בבית ירח לסוף הב"ק 

א' השתרע הישוב על מחצית 1שבסוף תקופת הב"ק  . פירוש הדבר הוא(6ה )שכב במרכז התל

ב' תועדה 1ראשית הישוב בדרום התל בתקופת הב"ק  משטח התל, והוא המשיך להתפתח דרומה.

א'. פירוש הדבר 1בגבהים אבסולוטיים נמוכים יותר מראשית הישוב בצפון התל, בתקופת הב"ק 

  עת התפתח הישוב מצפון לדרום.ון המשתפל דרומה מתשחלקו הדרומי של התל היה מדרון 

נרחב, צפוף ורצוף, מעידה על יישוב בכל חלקי התל ב' 1עובי ההשתכבות המיוחסת לתקופת הב"ק 

על פי תיאורים קודמים, (. Bבשליש האחרון של האלף הרביעי לפסה"נ )שלב שהתפתח במהירות 

כמעבר מהיר ופתאומי. הרפרטואר הקראמי מוחלף  נראה (2)ב"ק  בתל בית ירח Cהמעבר לשלב 

מן בחינת המעבר  .ובותבאחת ברפרטואר חדש, ונבנית עיר בעלת מערך מתוכנן של מבננים ורח

היה מורכב  2ר לב"ק מעבהמעידה שלא כך הדבר. בשטחים בהם זוהה  הסטרטיגרפי הפן 

 והדרגתי, והתרחש באופן שונה בחלקים שונים של התל.

 ב' גולח טרם בניית1סוף הב"ק 
 2הארכיטקטורה של הב"ק 

יש ייצוג לשלב המאוחר ביותר 
ולמעבר לב"ק ב' 1סוף הב"ק ב
 , מילוי משוכב המשקף פער2

 

 נחתם על ידיב' 1סוף הב"ק 
 2הארכיטקטורה של הב"ק 
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במרכז  UN בצפון התל,  SA-M-ו GB ,SA-Sב' זוהה בשטחים 1יותר בב"ק ר בהשלב המאוח

קשה לקבוע בוודאות אם שלב זה  SAב"חתך העמוק" בשטח  בדרום התל. BS-ו MS ,EY -התל ו

בלבד, ולא מתוך העדות  SA-Sמשוער בשל ההשוואה לשטח . קיומו , ומה מאפיין אותונחפר

 הקרמית.

ב' בתל בית ירח אינו בחורבן 1סוף הב"ק בשטחים אלה, נראה ש מהתבוננות ברצף הסטרטיגרפי

בדרום התל נבנו אלים )שריפה או רעידת אדמה(, אלא בהחלפה מכוונת של בתי הישוב באחרים. 

שני  ן התל לעומת זאת, זוהוב'. בצפו1ישירות על גבי הארכיטקטורה של הב"ק  2בתי הב"ק 

על מנת ליישר את  ב',1כבה המיוחסת לסוף הב"ק צפון גולחה ככל הנראה הש GB בשטחמצבים: 

אותן שכבות , SA-M-ו SA ,SA-S. בשטחים 2השטח ולהכינו לבניית הארכיטקטורה של הב"ק 

,  SA-M-ו SA ,SA-Sבשטח וכוסו במילוי שהשתכב במהלך תקופה מסוימת.  ,נעזבו לתקופת מה

, בורות אשפה יומם שלהמתבטאות בקהתרחשו בשלב זה פעילויות המאפיינות שטח פתוח, 

בניית בסיס ל משוכב היווה מאוחר יותראותו מילוי . מפלסים חיצוניים, ומתקני בישול ארעיים

 (.SA)וראה בהרחבה בתיאור "החתך העמוק" בשטח  2בתי הב"ק 

בהדרגה מדרום  נעשתה 2בחינת המעבר בשטחי החפירה השונים מרמזת שבניית שהעיר של הב"ק 

בשלב זה צפון התל לא היה ייתכן ש והוגדרה רשת הרחובות. לצפון. ראשית נבנו החומה והשער,

מיושב, והתושבים התגוררו במבנים ארעיים. הדבר בא לידי ביטוי במילויים משוכבים, בהם חרסי 

ים דרגה, עד להחלפתם כליל בקרמיקה המאפיינת את המכלולב' הולכים ופוחתים בה1הב"ק 

 בדרום העיר. 2הבנויים של ראשית הב"ק 

 

 1אופקים כרונולוגיים בתקופת הב"ק  -תל בית ירח 

איסוף הנתונים הסטרטיגרפיים והארכיטקטוניים משלל החפירות בתל אפשר שחזור של ארבעה 

ב' קדום ומאוחר. שלבים אלה 1 א' קדום ומאוחר, וב"ק1: ב"ק 1שלבים עיקריים בב"ק 

מאפשרים התבוננות בהתפתחות הישוב לאורך כמה מאות שנים, ומחדדים את ההיכרות עם 

 התרבות החומרית האופיינית לתקופה.
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 (Period Aא' )1ב"ק 

צף סטרטיגרפי מלא צפון, שם תועד ר GBעל החתך בשטח  וססא' מב1שלבי הב"ק תיאור 

ן להשוות את השלבים שזוהו בו לשטחי חפירה אחרים בתל, בהם . ניתמתקופת הברונזה הקדומה

 Greenberg and Paz 2004 ,Greenberg, Rotem andזוהו שכבות מקבילות מבחינה כרונולוגית )

Paz 2013.) 

לשלב זה ניתן לייחס בור בעל מילוי משוכב  - (6.16– 6.1, לוחות Early Period Aא' קדום )1ב"ק 

ניתן  SAבחתך העמוק בשטח (, ובו מכלול קרמי עשיר. 33, 32, 31צפון )לוקוסים  GBבשטח 

הישוב בשלב זה התקיים בצפון (. 10שלב ) לשייך לאותו שלב שכבת אבנים קטנות וטאבון מעוגל

  MS,EY. בשטחים UNהתל בלבד. גבולותיו אינם ידועים, אם כי ברור שאינו קיים מדרום לשטח 

 ב' זוהו ישירות על גבי הקרקע הטבעית.1שנחפרו בדרום התל, שרידי הב"ק   BS-ו

 ,Greenberg) שתי רמות של התמחותתעשיות קרמיות הפועלות במשקפת שלב זה הקרמיקה מ

Rotem and Paz 2013:204):  

אשר תוצריה אינם סטנדרטיים ואינם מסגירים תעשייה מקומית בקנה מידה מצומצם,  (1)

קערות ית גבוהה. בקטגוריה זו ניתן לכלול שתי קבוצות קרמיות: )א( מיומנות טכנולוג

 ,("Nail Incised Ware") ופערורים בעלי עיטור חרות, דמוי טביעת ציפורן  פשוטות

דגמים גיאומטריים בקפידה ב קנקנים מצוירים -)ב(ו ולעתים גם התזות של צבע אדום,

  מקבילות באתרים אחרים בני התקופה. לתופעה זו ישנןצבע אדום. ב

ומסגירים  תעשייה אזורית בקנה מידה גבוה יותר, אשר תוצריה בעלי תפוצה רחבה יותר (2)

הממורקת  האפורהרמת התמחות גבוהה יותר. בקטגוריה זו ניתן לכלול את הקרמיקה 

(GBWותעשייה ,) מחופים נוטה החוצה וקנקנים בעלי צוואר של פערורים בעלי רכס ,

אדום. שתי הקבוצות הקרמיות הללו נפוצות בעמק יזרעאל ועמק הירדן בתקופת הב"ק 

 א'.1

. ניכר באובניים איטייםכל התעשיות הקרמיות בשלב זה הן ידניות לחלוטין ואינן עושות שימוש 

 גיוון רב בחומרי הגלם, עם נטייה לחומר גס ומרובה חסמים, ולגימור גס של הכלים. 
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מקבילות לאופק קרמי זה ניתן למצוא בישובים בני התקופה, אשר זוהו באתרים בעמק הירדן 

-Gustavson) שונה צפון-: תל א1התיכון בהם רצפים סטרטיגרפיים ארוכים מתקופת הב"ק 

Gaube 1984, 1985 ,Baird and Philip 1994 ) בית שאן ,XVIII-XVII (Braun 2004)  ותל

  II  (Braun 1997.)לאופק קדום זה שייך גם יפתחאל (.Betts 1992) 2חמאד שלב -אום

לשלב זה מיוחסת השכבה החותמת את  – (6.18 – 6.17, לוחות Late Period A) א' מאוחר1ב"ק 

(. ניתן לשייך אליו 26-ו 17)לוקוסים  , הכוללת קיר אבן ומילוי הניגש אליוצפון GBהבור בשטח 

UN (UN510 ,)אחד הבורות בשטח , ואולי גם את SAב"חתך העמוק" בשטח  9שכבה גם את 

 אשר חפור בקרקע הבתולה, ומעיד על ראשית התפשטות הישוב לכיוון דרום. 

 Nail Incised"במכלול הקרמי ניכרת ירידה בשכיחות הכלים החרותים בחריתות ציפורן )

Ware"הם מוחלפים צבועים.  (, כלים בעלי התזות הצבע, עיטורי חבל ועיטורים גיאומטריים

הממורקת  האפורהבכלים מחופים אדום, ולעתים ממורקים. הצורות הקלאסיות של הקרמיקה 

 האפורהמוחלפות בקערות מזוות ללא זיזים, שחורות או אדומות. את מקומה של הקרמיקה 

תופסת תעשייה של קערות פשוטות מחופות וממורקות, בעלות מראה סדוק. קערות הממורקת 

" את שמו, מינוח שזכה להתייחסות מעט מבולבלת במחקר Crackled Ware"-אלו העניקו ל

ב'(. נראה שבתל בית ירח הקערות 1)וראה בהרחבה בהמשך בתיאור המכלול הקרמי מהב"ק 

. המינוח ות הממורקותאפורההפשוטות בעלות החיפוי הסדוק הן מופע מאוחר של הקערות 

"Crackled Wareרות בעלות זיזים ובליטות קוניות, המשמרים " מיוחס בעבודה זו לטיפוסי קע

 ב'.1גם לאורך תקופת הב"ק הממורקת  האפורהאת מסורת הקרמיקה 

א', וייתכן ש"נבלע" בשכבות 1לא זוהה בדרך כלל על ידי החופרים באתרי הב"ק אופק קראמי זה 

כיוון א'. בבית ירח הוא קל יחסית לזיהוי, 1אשר תוארכו לב"ק באתרים בעלות קיום ממושך 

ה צעשויות להיות: חורבת עו לאופק זהלפיכך, מקבילות שהשוני בינו לבין השלב הקדום לו בולט. 

ואתרים נוספים  (Eisenberg 2001) (, תל תאוBaruch 1987(, תל קירי )Getzov 2009) 14שכבה 

III (Yannai et al 2006 ,)(, עין אסור Greenberg 2002: fig. 3.13, וחצאץבעמק החולה )גדות 

  II (Braun 1997.) יפתחאלשלב קיום מאוחר של , ואולי גם VI-IV (Givon 1993)בית העמק 

 (.Perrot 1964במונחתה ) VIIייתכן שלשלב זה יש לשייך גם את שלב 
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 (Period Bב' )1ב"ק 

, אשר במרכז EY -ו UNב' מבוססת על החפירות בשטחים 1הבנת הרצף הקרמי בתקופת הב"ק 

ודרום התל. בשטחים אלו נערכו חפירות מסודרות ומתועדות היטב, האבחנות הסטרטיגרפיות 

שנערכו בעקבותיהם מהימנות, ונאספה בהם כמות גדולה יחסית של כלי חרס ביחס לחפירות עבר 

ב' בשטחים אלו גבוהה וכך גם היכולת 1קודמות. נוסף על כך, רמת ההשתמרות של שרידי הב"ק 

בודד אותם ברצף הסטרטיגרפי; הם זוהו ישירות על גבי הקרקע הטבעית של התל, ונראה שאינם ל

 . 2מופרעים באופן הרסני על ידי שכבות הב"ק 

ועד לסופה, לא נחפר בו  1על אף קיומו הרציף של היישוב בתל מראשית תקופת הב"ק כאמור, 

א' בתל לבין רצפי הב"ק 1רצפי הב"ק  שטח אחד שבו ייצוג מלא לישוב על כל שלביו. החיבור בין

ב' שנחפרו בהיקף נרחב באזורים שונים בתל, מבוסס אם כן בעיקרו על החפירה המחודשת 1

ב' המוקדמת. 1א' ועד לתקופת הב"ק 1צפון, בה נחפר רצף סטרטיגרפי מתקופת הב"ק   GBבשטח

-ו UNר בשטחים ב' נחפרו כאמו1השלבים המאוחרים ברצף האופקים הקרמיים בתקופת הב"ק 

EY.ואלו מספקים השלמה למידע החלקי המגיע מצפון התל , 

ב', אותם ניתן להקביל מבחינה 1זוהו שני שלבים המיוחסים לתקופת הב"ק  EY-ו UNבשטחים 

בחפירות העבר, כמו גם בחפירות  MS-ו BSקרמית לשלבים שנחפרו אף הם בדרום התל בשטחים 

 . DKצפון ובשטח   GB, ובחתכים בשטחSA-M -ו SA-Sבצפון התל בשטחים  TBYREPמשלחת 

, באמצעותו ניתן להבין EYהתיאור המוצג כאן, אם כן, מבוסס על ניתוח נתוני החפירה בשטח 

-SA-ו SA-Sב'. אלה נמצאו בשטחים 1את ממצאי החפירה המחודשת בתל המתוארכים לב"ק 

M כמו גם בחתך בשטח ,GB   .צפון 

 (Early Period Bב' קדום )1ב"ק 

 .BS-ו MS(, 11)שכבה  EYבדרום התל, ניתן לשייך לשלב זה בורות ושרידי יישוב חלקיים בשטח 

(, בחתך 6.20 – 6.19, לוחות 9 -ו 6 יםצפון )לוקוס  GBבצפון התל, שלב זה זוהה בחתך בשטח

 הקרמיקה האופיינית .SA-M-ו SA-S, ובחפירות המחודשות בשטחים  SA, בשטח DKבשטח 

רמת ההתמחות והסטנדרטיזציה של התעשיות , אולם ת גבוההטכנולוגימשקפת כבר רמה 



121 
 

המקומיות עוד לא הגיעו לשיאן.  מספר הטיפוסים המיוצרים עודנו מצומצם יחסית לסוף 

 שיהפכו שכיחים בהמשך )וראה להלן(.מסוימים מספר טיפוסים  םנעדרים בההתקופה ו

 (Late Period Bמאוחר וטרמינלי ) ב'1ב"ק 

-ו  SA-Sובחפירות המחודשות בשטח (10שכבה ) EYשטח (, ב5שכבה ) UNשטח שלב זה זוהה ב

SA-M. בארכיטקטורת לבנים מלבנית של בתי מגורים מרובי חדרים, הבנויים  הוא מתאפיין

בצפיפות יחסית. פעילויות שונות הקשורות לבית המגורים ומלאכות ייצור קטנות נעשו בחצרות 

מקורות, תחומות בקירות לבנים, אשר נסמכו לבתים. השטחים הציבוריים כוללים בלתי 

 סמטאות וכיכרות, אשר נועדו לתנועה והתכנסות.

 ב'.1שיאה הטכנולוגי והצורני של מסורת הב"ק  הקרמיקה האופיינית לשלב זה מבטאת את

קערות בעלות , (BL IV) קערות מזוות , כאמור,כולליםבו החדשים שמופיעים  טיפוסי הכלים

פכים מאורכים בעלי  (,BL IIh ,BL IIi)מחופות אדום או חום כהה  ,ודופן דקה שפות מעוצבות

, מעט קרמיקה מתכתית, ו(JG IIבעלי צוואר גבוה ) קנקנים(, JG Iצוואר גבוה ובסיס צר )

זה לשלב הקודם הוא  שלבההבדל העיקרי בין  .(5שכבה  UN)שטח  מטיפוסי הקערות והפכים

 , כדוגמתוירידה בשכיחותן של צורות אחרותלרפרטואר הקרמי של צורות חדשות  ניסתןכ

  .הקערות ממשפחת "החיפוי הסדוק"

 ב' בתל בית ירח 1 הב"קהמכלול הקראמי של 

 מתודולוגיה

 ,בתל חפירות העברמ שלמים כולל חרסים וכליםבית ירח  ב' מתל1הב"ק הקרמיקה של מכלול 

זהו מכלול עשיר למדי, אשר מקורו בחפירות . TBYREPשל משלחת  כמו גם מהחפירות החדשות

מטרת הבדיקה בעבודה זו הייתה איסוף כל תל. החפירה בכל רחבי ות שנ 80שונות לאורך 

ב', וקשירתם לכדי תמונה אחת, המשרטטת את התעשיות 1הנתונים הקרמיים מתקופת הב"ק 

והוא ם הגדול, ברור היה שלא ניתן להתייחס למכלול כהומוגני, על אף המדגהקרמיות בתל. 

אינו אחיד, כמו גם היקף הסטרטיגרפי והארכיאולוגי הקונטקסט . גס בלבד מתאים לניתוח כמותי

אי לכך, ניתוח  החפירה בכל שטח, שיטת החפירה, אופי התיעוד, ואופן השתמרות החרסים.

לוגי צורני של הקרמיקה בהקשרה הסטרטיגרפי, טיפו מחקרמבוסס על הקרמיקה בעבודה זאת 

בהנחה שהמכלול אכן  , וזאתוהבנה של ארגון היצור בתקופה זולשם שחזור תעשיות מתמתחות 
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כל מסקנה כמותית העולה מניתוח זה היא יחסית למדגם,  מייצג את כל התעשיות הקרמיות בתל.

 ונטולת משמעות אבסולוטית.

 בכמה אופנים: , אם כן,ל נעשהניתוח המכלו

ב' מחפירות העבר אשר פורסמה 1כוללת את כל הקרמיקה מהב"ק ה צורנית טיפולוגיה .1

, וכלים נבחרים מן החפירות המחודשות בתל אשר טרם פורסמו באופן מלא. BY I-ב

החלוקה הטיפולוגית ושמות הטיפוסים אחידים בכל האתרים שנבדקו בעבודה זו, דבר 

 (. 2המאפשר השוואה בין התעשיות הקרמיות בעמק הירדן התיכון )וראה בהרחבה בפרק 

 רח הנספחים לפרק זה.טיפולוגיה זו מוצגת בלוחות הקרמיים מתל בית י

 EYשטח מכלול שנאסף על ידי א' יוגב בבנעשה  , אשרשל דפוסים קרמיים כמותיניתוח  .2

, 1בלבד. הסיבה לכך היא שבשטח זה הייתה החשיפה הנרחבת ביותר של שרידי הב"ק 

הניתוח הכמותי מתייחס להיבטים טיפולוגיים,  ורמת השתמרות של המכלולים גבוהה.

  הכלים, ולעיטור. לחומר ממנו יוצרו

. בחתך זה זוהה רצף GB-N, אשר נעשה באמצעות החתך בשטח שחזור אופקים קרמיים .3

, אשר מאפשר את הבנת הרצפים החלקיים 2ועד הב"ק  1סטרטיגרפי מראשית הב"ק 

 האחרים שנחפרו בתל במקומות שונים.

 

ם ושברי יכל 440 .ב' בתל בית ירח1 מהב"ק כלי חרס ושברים אינדיקטיביים 969 בסך הכל נבדקו

( ובדוח החפירות של נמרוד גצוב 338) של דוח החפירות בתל בית ירח פורסמו בכרך הראשוןכלים 

. מהחפירות נוספים על אלה שפורסמוחרסים  329נבדקו  EYמחפירות א' יוגב בשטח  (.102)

 10(. 2003)עונת   SA-S-( ו2009-ו 2003)עונות  SA-Mחרסים משטחים  190החדשות נבדקו 

 נכללו גם הם בטיפולוגיה בעבודה זו. צפון  GBשטח ב' ב1הב"ק חרסים מ

 (BY I-ב 11-10)שלבים  EYמהחפירה של א' יוגב בשטח   VIIIB-ו  VIIIAקרמיקה משכבות 

 :BY Iשל דוח החפירות בתל בית ירח ) 1פורסמו בכרך  EYממצאי החפירה של א' יוגב בשטח 

, זמן(, בפרק הכולל גם את ממצאי החפירה של ע' אייזנברג באותו השטח. בשל אילוצי 340-468

מרבית הקרמיקה שנכללה בפרסום הסופי ומוצגת בלוחות נאספה בחפירותיו של ע' אייזנברג, ורק 

  (. במסגרת עבודה זו BY I: 342חלק קטן ממנה )בעיקר זו הניתנת לריפוי( הוא מחפירות א' יוגב )

ב', נאספו החרסים האינדיקטיביים שלא 1 הב"קידוד הטיפולוגיה המקומית בתקופת ולצורך ח
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שולבו בדוח החפירות הסופי, על מנת לשמש בסיס לבחינה טיפולוגית כמותית. מאלה, נספרו 

מציגה  6.1-21. טבלה מספר חרסים( 329)סה"כ  ותועדו רק החרסים שמקורם בלוקוסים מהימנים

, מהם נמצאה EYב' בחפירות א' יוגב בשטח 1 הב"קאת הלוקוסים שהוגדרו כשייכים לתקופת 

קרמיקה נוספת שטרם נבדקה ופורסמה. חלק מהלוקוסים הללו זכו לייצוג חלקי בפרסום הסופי 

ושאר הלוקוסים לא יות ולעתים גם בלוחות הקרמיים( )ומופיעים באינדקס הלוקוסים, בתכנ

השימוש במספרי השכבות של יוגב נועד כדי להפריד  ל, וזוכים כאן לפרסום ראשוני.מיוצגים כל

הן שכבות  VIIIa-b, אף על פי ששכבות BY I-את הקרמיקה שנחקרה בעבודה זו מזו שפורסמה ב

 בפרסום הסופי. 11-10

 (VIIIa-b)שכבות  EY. התפלגות טיפוסי כלים בחפירות א' יוגב בשטח 6.1-9טבלה 

 

Vessel Type Stratum 
VIIIb 

N              % 

Stratum 
VIIIa 

N             % 
Bowls 16         16.7%  81       41.5% 
Chalices  2            2.1%   3          1.5% 
Kraters  1               1%  12         6.1% 
Holemouth 
Vessels 

61         63.5%  45        23.1% 

Cups  2            2.1%   5           2.6% 
Jars  0               0%   5           2.6% 
Amphoriskoi  1               1%   2             1% 
Jugs  0               0%   0              0% 
Teapots  0               0%   0              0% 
Storage Jars  6            6.3%  22        11.3% 
Pithoi  6            6.3% 16           8.2% 
CV  1               1%  4            2.1% 
Total 96          100% 195        100% 

 

 TBYREPקרמיקה מהחפירות המחודשות של משלחת 

צוירו ונעשה בהם מוינו, שמקורם בלוקוסים מהימנים בלבד  SA-S-ו SA-Mהחרסים משטחים 

גודל המדגם בחפירות אלו והאקראיות שלו הופכים אותו לבלתי יעיל לניתוח שימוש טיפולוגי. 

 את הבנת , ומעמיקלהבנת התפתחות הישוב בתל בית ירח תורם כמותי. אף על פי כן, מדגם זה

שנחפרו  1את הלוקוסים מהב"ק  מציגות 8-1.6 -ו 7-1.6 אותטבל. האופקים הקרמיים בתל

 ת סלי הקרמיקה שנאספו בהם., וא SA-S-ו SA-Mבשטחים 
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 2009-ו 2003ב' בחפירות החדשות, עונות 1. מדגם החרסים מתקופת הב"ק 6.1-14טבלה 

 

Vessel  SA-S 
2003 

SA-M 
2003 

 

SA-M 
2009 

Total 

Phases  Late 
EBIb 

Early 
EBIb 

Late 
EBIb 

Early 
EBIb 

Late 
EBIb 

 

Bowls 15 9 49 1 5 79 
Chalices 0 0 1 0 0 1 
Kraters 1 0 3 0 1 5 
Holemouth 
Vessels 

11 2 34 0 6 53 

Cups 1 1 5 0 2 9 
Amphoriskoi 0 1 3 0 0 4 
Jugs 0 0 2 0 0 2 
Jars 0 0 0 0 0 0 
Tea Pots 2 0 0 0 0 2 
Storage Jars 2 1 6 1 2 12 
Pithoi 2 0 8 0 0 10 
OV 0 0 0 0 0 0 
CV 0 1 12 0 0 13 
Total 34 15 123 2 16 190 

 

 

 )כרך ב'( טיפולוגיים בלוחות קרמייםמלווה  ב' בתל בית ירח1הב"ק מכלול של  הקרמי הניתוח

הכלים שפורסמו בדו"ח החפירות . ושכיחות הופעתם ובטבלאות המציגות את מקור הכלים בתל

BY I  בצירוף הפנייה לאיור שבו מופיע הכלי בספר. ניתן למצוא כלים אלו  אלהבטבלאות מובאים

 .ויכונלווים לפרק זה, תחת הטיפוס לו שגם בלוחות הטיפולוגיים ה

של תפוצה ושכיחות מלווה בתיאור כללי של כל טיפוס ובנתונים כמותיים  טיפולוגיתיאור הה

נתונים המתארים . בהשוואה לשאר שטחי החפירה בתל ,EYהעולים מן הניתוח בשטח מרחבית 

לפי קבוצות ו, 6.1-11 -ו 6.1-10מופיעים בטבלאות לפי סוגי עיטור  EYבשטח את התפלגות הכלים 

 אלה נידונו בפירוט במסגרת הניתוח הקראמי הכמותי. .6.1-13 -ו 6.1-12בטבלאות  חומר

ם על מנת לתאר אופקים כרונולוגיים בחלק המסכם של פרק זה נעשה שימוש בנתונים הקרמיי

ב' בתל בית ירח. ניתוח מעמיק יותר של תוצאות המחקר הקרמי, הדן 1שזוהו לאורך הב"ק 

 בדפוסים התנהגותיים של התעשיות לאורך התקופה, יעשה בחלק ג', בתיאור תוצאות הניתוח. 
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 *)חפירות א' יוגב( EYבשטח  VIIIb. התפלגות סוגי עיטור בשכבה 6.1-10טבלה 

Surface 
treatment/ 

Vessel 
Red slip 

Red slip 
& 

Burnish 

Red slip & 
pattern 
burnish 

Grain 
Wash 

Red 
Painted Plain Total 

  N         % N % N % N % N % N         % N %        
Bowls 9 56.3% 6 37.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%  1 6.3% 16 100 
Chalices 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1  50.0% 1 50.0% 2 100 
Kraters 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0  0.0% 0 0.0% 1 100 
Holemouth 
Jars 55 90.2% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 0  0.0% 5 8.2% 61 100 

Cups 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0  0.0% 0 0.0% 2 100 

Amphoriskoi 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0  0.0% 0 0.0% 1 100 

Jugs 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0  0.0% 0 0.0% 0 100 
Jars 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0  0.0% 0 0.0% 0 100 
Tea Pots 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0  0.0% 0 0.0% 0 100 
Storage Jars 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 100.0% 0  0.0% 0 0.0% 6 100 
Pithoi 6 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0  0.0% 0 0.0% 6 100 
CV 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0  0.0% 0 0.0% 1 100 
Total 73  76.0% 7  7.3% 1  1.0% 7  7.3% 1  1.0% 7  7.3% 96 100 

 

עיטורים נוספים: קערה אחת עם בליטות קוניות מחופה אדום, שני פערורים עם חריתות )אחד ללא  *
עיטור והשני מעוטר במשח פסים(, שני פיטסים מחופים אדום עם חריתות, ופערור מחופה אדום עם סימן 

 חרות.

 *)חפירות א' יוגב( EYבשטח  VIIIa. התפלגות סוגי עיטור בשכבה 6.1-11טבלה 

Surface 
treatment / 

Vessel 
Red slip Red slip & 

Burnish 

Red slip & 
pattern 
burnish 

Grain Wash Metallic 
Ware Plain Total 

  N % N % N % N % N % N         % N %        
Bowls 43 51.8% 19 22.9% 4 4.8% 10 12.0% 5 6.0% 2 2.4% 83 100 
Chalices 3 75.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 25.0% 4 100 
Kraters 4 36.4% 0 0.0% 0 0.0% 7 63.6% 0 0.0% 0 0.0% 11 100 
Holemouth 
Jars 34 75.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 11 24.4% 45 100 

Cups 5 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 100 

Amphoriskoi 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 100 

Jugs 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 100 
Jars 1 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 80.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 100 
Tea Pots 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 100 
Storage Jars 6 27.3% 0 0.0% 0 0.0% 15 68.2% 0 0.0% 1 4.5% 22 100 
Pithoi 11 68.8% 0 0.0% 0 0.0% 4 25.0% 0 0.0% 1 6.3% 16 100 
CV 4 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 100 
Total 113  57.4% 19  9.6% 4  2% 40  20.3% 5  2.5% 16  8.1% 197 100 
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עיטורים נוספים )שכיחים פחות ונוספים על הטיפול הבסיסי(: עיטור פלסטי, בליטות קוניות, חריתות,  *
 מעוטריםפיטסים  , חמישהקערות מחופות אדום בליטות קוניות לשתיסימנים חרותים, עיטור צבוע.

 ללא עיטור.ואחד ים אדום, אחד מעוטר במשח פסים, מחופ שלושה פיטסיםחריתות, ב

 

 )חפירות א' יוגב(  EYבשטח VIIIb. התפלגות קבוצות חומר בשכבה 6.1-12טבלה 

 

Fabric/ 
Well 

Levigated 
(group 1) 

Regular 
(group 2) 

Coarse 
(group 3) 

Calcite 
Addition 
(group 4) 

Total 

 
Vessel                   
Types N % N % N % N %  

% 

Bowls 2 12.5% 14 87.5% 0 0.0% 0 0.0% 16 100% 
Chalices 0 0.0% 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 2 100% 
Kraters 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100% 
Holemouth 
Jars 1 1.6% 6 9.8% 49 80.3% 5 8.2% 61 100% 
Cups 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 100% 

Amphoriskoi 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100% 
Jugs 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 100% 
Jar 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 100% 
Tea Pots 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 100% 

Storage Jars 0 0.0% 6 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 100% 
Pithoi 0 0.0% 1 16.7% 5 83.3% 0 0.0% 6 100% 
OV 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 100% 
CV 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100% 
Total 7 7.3% 29 30.2% 55 57.3% 5 5.2% 96 100% 

 

 

 )חפירות א' יוגב(  EYבשטח VIIIa: התפלגות קבוצות חומר בשכבה 6.1-13טבלה 

 

Fabric/ 
Well 

Levigated 
(group 1) 

Regular 
(group 2) 

Coarse 
(group 3) 

Calcite 
Addition 
(group 4) 

Metallic 
Ware 

(group 
5) 

Total 

% 
Vessel            
Types N % N % N % N % N % N 

Bowls 3 3.7% 70 85.4% 4 4.9% 0 0.0% 5 6.1% 82 100% 
Chalices 0 0.0% 1 33.3% 2 66.7% 0 0.0% 0 0.0% 3 100% 
Kraters 0 0.0% 8 66.7% 4 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 12 100% 
Holemouth 
Jars 0 0.0% 2 4.3% 40 87.0% 4 8.7% 0 0.0% 46 

100% 
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Fabric/ 
Well 

Levigated 
(group 1) 

Regular 
(group 2) 

Coarse 
(group 3) 

Calcite 
Addition 
(group 4) 

Metallic 
Ware 

(group 
5) 

Total 

% 
Vessel            
Types N % N % N % N % N % N 

Cups 4 80.0% 0 0.0% 1 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 100% 

Amphoriskoi 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 
100% 

Jugs 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 100% 
Jar 4 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 100% 
Tea Pots 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 100% 

Storage Jars 0 0.0% 18 81.8% 4 18.2% 0 0.0% 0 0.0% 22 
100% 

Pithoi 0 0.0%   0.0% 16 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 16 100% 
OV 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 100% 
CV 2 50.0% 2 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 100% 
Total 15 6.7% 102 52.3% 71 36.4% 4 2.1% 5 2.6% 197 100% 

 

 (Period Bב' )1תקופת הב"ק מכלול  –ניתוח קראמי 

 (6.1-15)טבלה  קערות

נות, קערות קערות קטארבע קבוצות עיקריות: ב' כוללות 1הקערות בתל בית ירח בתקופת הב"ק 

 19ל זוהו במכלול ובסך הכוקערות מזוות.  , קערות ישרות דופן,גדולותעגולות דופן בינוניות / 

טיפוסי קערות: ארבעה טיפוסי קערות קטנות, תשעה טיפוסי קערות בינוניות עגולות דופן, שני 

ככלל, לכל טיפוסי הקערות ישנו ייצוג גבוה יותר טיפוסי קערות ישרות דופן וארבע קערות מזוות. 

 לים מחופים אדוםלמספר תעשיות כלים מתמחות: כניתן לשייך אותן ב'.  1בחלק השני של הב"ק 

(, כלים בעלי משח וממורקים )מירוק מלא או מירוק דגמים אדום , כלים מחופיםאו חום כהה

לרוב, ישנה אחידות בין הטיפוס  (.6.1-6נטולי עיטור, וקרמיקה מתכתית )ראה טבלה פסים, כלים 

לאופן בו הוא מיוצר ומעוטר. כלומר, ניתן לומר שטיפוסי כלים מסוימים יוצרו בטכנולוגיה 

 אחידה, והם שייכים לאותה תעשייה. 

 Crackled" -ה טיפוסים אשר ד' אסה שייך למשפחת יםלקערות המחופות אדום וממורקות נכלב

Ware" לראשונה על ידי פ' דלוגאץ  . מינוח זה נטבע(1989) הסדוק", המכונה כאן "משפחת החיפוי

, אולם מאפייניה הטיפולוגיים של (77שם: ) 1964-1963וה' קנטור בחפירות בית ירח בשנים 

נותרו מעט מעורפלים, ובספרות נעשה במינוח זה שימוש נרחב לתיאור כלים שונים  הקבוצה
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ניסה לשרטט את מאפייניה של קבוצה קרמית זו, ולתאר  ב'. ד' אסה-א'1מתקופת הב"ק 

(. הוא התייחס שםב' )1באמצעותה את מרכיבי התעשיות הקרמיות במערכת הכפרית של הב"ק 

ב' בבית ירח 1למאפייניה הטיפולוגיים והכרונולוגיים, ומנה מספר טיפוסים ממכלול הב"ק 

מטיפוסים שונים, המזוהות על ידי ערות קלשיטתו ניתן לשייך למשפחה זו   השייכים לקבוצה זו.

אפקט זה נוצר כתוצאה מכמות גבוהה של טין . חיפוי עבה מבריק וסדוק, הדומה לאדמה מבוקעת

אשר מתכווץ במהירות ונסדק בעת הצריפה של הכלי, או כתוצאה מחיפוי עבה , בשכבת החיפוי

 . (80שם: מידי, הנסדק בשלב הייבוש )

 ב' כוללים:1ידי אסה למשפחת החיפוי הסדוק במכלולי הב"ק הטיפוסים אשר שוייכו על 

 (. BL IIfקערות עגולות דופן בעלות שפה נוטה החוצה ) .1

קערות רדודות רחבות, בעלות שפה נוטה החוצה וזיזים אנכיים, היוצאים מתחתית הכלי  .2

. לדעתי כל הקערות בעלות BL IIfכלפי מעלה. קערות אלה נכללות כאן גם הן בטיפוס 

השפות הנוטות החוצה הן נגזרת של צורות הכלים ממשפחת הקרמיקה האפורה 

 א'.1(, והן ממשיכות את המסורת הקרמית של הב"ק GBWהממורקת )

( או דופן ישרה ושפה נוטה BL IIIaקערות עמוקות בעלות דופן ישרה ושפה פשוטה )  .3

 (.BL IIIbפנימה )

 (. BL IIdן עגולה נוטה פנימה )( ודופBL IIcקערות עמוקות בעלות דופן עגולה ) .4

 (.BL IIbקערות בעלות בליטות קוניות ) .5

נתפס במחקר כמחליפה של הקרמיקה האפורה הממורקת, משני  "Crackled Ware"-עיטור ה

טעמים: האחד, שיש בו משום ניסיון חיקוי של אפקט המירוק בקרמיקה האפורה. הטעם השני, 

רח מיד עם היעלמה של הקרמיקה האפורה הממורקת, " מופיע בבית יCrackled Ware"-הוא שה

והוא מעטר כלים שלרוב מתייחסים אליהם כנגזרות של הקרמיקה האפורה הממורקת, כדוגמת 

(. BL IIf(, והקערות בעלות השפה הנוטה החוצה )BL IIbהקערות בעלות הבליטות הקוניות )

 (.81טיפוסים אלה הם "החוט המקשר" בין המשפחות )שם: 

" Crackled Ware"-שהשל אסה לא עולה מעבודתו ף הניסיון להבהיר את ההגדרה הקרמית, על א

 האפורההיא קבוצה הומוגנית אחת בעלת מאפיינים ברורים ומובהקים, בדומה לקרמיקה 
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-הלאור המחקר שנערך בעבודה זו, אני סבורה ש(. KKW( או כלי בית ירח )GBW)הממורקת 

"Crackled Ware כלים" במובן המקובל של המינוח, אלא מאפיין עיטורי "משפחת" אינה-

האפורה של תעשיית הקרמיקה רחוקות לול, שהן נגזרות נולוגי של קערות מסוימות במכטכ

א', עת ניכרת ירידה 1. קערות בעלות חיפוי סדוק שכיחות בבית ירח בסוף תקופת הב"ק הממורקת

(. Greenberg, Rotem and Paz 2013)הממורקת  האפורהמשמעותית בשכיחות הקרמיקה 

 Crackled -תעשיית הבמידה זו או אחרת,  ממשיכהב', אף ששיטה עיטורית זו 1בתקופת הב"ק 

Ware  .משקפים המשכיותהכמה מטיפוסי הקערות העמוקות מיושמת בהיא אינה קיימת 

  ב'.1(, אולם אינה שייכת לאופק הקראמי של הב"ק BL IIb ,BL IIf) א'1מתקופת הב"ק 

שאר הכלים שישנה עלייה בכמות הקערות ביחס ל נלמד EYשטח של המכלול ממהניתוח הכמותי 

ב'. בשלב הקדום זוהו פחות טיפוסי כלים, 1ועלייה בגיוון המאפיינים שלהן לאורך הב"ק  ,מכלולב

 .VIIIa-ל VIIIbטין. הגיוון עולה במעבר משכבה -פחות סגנונות עיטור ושימוש בפחות הרכבי

 .VIIIaמהמכלול בשכבה  41.5% -ו VIIIbמהמכלול בשכבה  16.7%מהוות  הקערות  EYבשטח 

(, וחלקן הקטן group 2 ,87.5%, מרביתן עשויות מהחומר הרגיל של התל )בשלב הקדום יותר

. בשלב המאוחר ישנו גיוון רב יותר בחומרי הגלם. (group 1 ,12.5%עדינות יותר ומפולמות היטב )

(, וחלקן הקטן עדינות group 2 ,85.4%יין עשויות מהחומר הנפוץ בתל )מרבית הקערות עד

(. נוסף על כך ישנן קערות גסות העשויות מחומר מרובה חסמים group 1 ,3.7%ומפולמות )

(group 3 ,4.9%( וקערות מתכתיות )group 5 ,6.1%.) 

קערות מחופות אדום ( ישנן VIIIbגם בטיפול בפני הכלי. בשלב הקדום )עלייה בגיוון ניכרת 

 (.6.3%(, וקערות חלקות )37.5%(, קערות מחופות אדום וממורקות )56.3%)

( והחלקות 22.9%(, הממורקות )51.8%(, נוסף על הקערות המחופות אדום )VIIIaבשלב המאוחר )

(, 12.0%(, קערות בעלות משח פסים )4.8%(, ישנן גם קערות הממורקות במירוק דגמים )2.4%)

 (.6.0%מתכתיות )וקערות 
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BL I (6.24 לוח) קערות קטנות 

קערות קטנות . BL Ie -, וBL Ia ,BL Ib ,BL Icבתל בית ירח נמצאו קערות קטנות מטיפוסים 

לאורך בכל רחבי התל  מסימני הפיח על שפתיהן. הן היו בשימוש כנרות, כפי שניכר שימשו לרוב

מן החפירות החדשות נעשתה בטורנט, כמו אחת הקערות ב', אולם הן מעטות. 1כל תקופת הב"ק 

 .BL Ieגם הגביעים מטיפוס 

BL II   (6.27 – 6.25דופן )לוחות קערות עגולות 

מספר ב בעיקר בעיצוב השפה. מקורן הדופן ניכר מגוון טיפוסים רב, המתבטא-בקערות עגולות

 שונות מעט זו מזו. , מספר טכנולוגיות אחידותהמייצרות כלים במקומיות  תעשיות

, BL IIa ,BL IIb ,BL IIc ,BL IId ,BL IIe ,BL IIfבתל בית ירח שכיחות הקערות מטיפוסים 

BL IIg ,BL IIhו ,- BL IIi. 

. הן מעוטרות יחודיתשייכות לתעשייה  BL IIi -, וBL IIe ,BL IIg ,BL IIhהקערות מטיפוסים 

דפנותיהן לרוב דקות ועשויות בקפידה, והן מחופות באופן דומה ועשויות מאותו חומר הגלם. 

ב', 1סוף תקופת הב"ק הן בעלות ייצוג גבוה יותר ב בחיפוי כהה ואטום, היוצר מראה מעט מבריק.

 בתל בית ירח. יחסיתושכיחות 

לעתים בעלות זיזים אנכיים  - (S ,BL IIfקערות עגולות דופן בעלות שפה נוטה החוצה )פרופיל 

א' וממשיך להופיע בראשית הב"ק 1טיפוס השייך לב"ק הוא היוצאים מתחתית הכלי כלפי מעלה, 

 ב'.1

 עוצבו על גבי אובניים איטיים. EY-בחפירות א' יוגב ב VIIIbמשלב  BL IIdשלוש קערות מטיפוס 

BL III (6.30 – 6.28לוחות ) קערות עמוקות ישרות דופן 

 .BL IIIb -ו BL IIIaהטיפוסים של קערות אלה: -בתל בית ירח נפוצים שני תתי

אולם חלקן מעוטרות במשח פסים, בחיפוי  לרוב מחופות אדום וממורקות,ות מטיפוס זה קער

הן נפוצות בכל רחבי התל, לאורך  אדום שאינו ממורק מבפנים ומבחוץ, או שאינן מעוטרות כלל.
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חפירות א' יוגב ב VIIIaשנמצאו בשלב BL IIIb קערות מטיפוס  שלוש ב'.1כל תקופת הב"ק 

 עוצבו על גבי אובניים איטיים. EYבשטח 

BL IV  (6.32  - 6.31לוחות ) קערות מזוות 

ב', והן מבשרות את טסי 1באופן מובהק בסוף תקופת הב"ק במכלול יותר  נפוצותקערות מזוות 

. לרוב הן מחופות אדום וממורקות מירוק אחיד או מירוק בדגם רשת. הן מיוצרות 2 הב"ק

 בתבנית, השפה מוחלקת בתנועה סיבובית.

הן מופיעות .  BL IVd -ו BL IVa, BL IVb , BL IVcנמצאו קערות מטיפוסים בתל בית ירח 

 ב', והן מיוצגות בכל רחבי התל. 1בסוף תקופת הברונזה הקדומה 

 EYחפירות א' יוגב בשטח ב VIIIaמשלב  BL IVc -ו BL IVbשלוש קערות מזוות מטיפוסים 

 עוצבו על גבי אובניים איטיים.

 בתל בית ירח B. התפלגות קערות בשלב 6.1-15טבלה 

 Early Period B Late Period B 
Type O. Yogev 

Stratum 
VIIIb 

N          % 

 
TBYREP 

(GB 
North, 
SA-M) 

 
BY I  

 

O. Yogev 
Stratum 

VIIIa 
N          % 

 
TBYREP 
(SA-M+ 
SA-S) 

 

 
BY I  

& TBY GE 

Small Bowls 
BL Ia 0             0% - GB Sec 10 (fig. 4.3:1) 

 
1          1.1% SA-M GE (fig. 2.12:26-28,31) 

BL Ib 0             0% - UN 6 (fig. 7.18:1)  
GB (fig. 4.6:1) 
 

0             0% - BH (fig. 9.11:3) 
GE (fig. 2.12:25)  
UN 5 (fig. 7.19:1; 7.25:3-4) 

BL Ic 0             0% - EY 11 (fig. 8.49:1)  
GB Sec 10 (fig. 4.3:2; 
4.6:2,3) 

0             0% SA-M EY 10 (fig. 8.47:1) 
UN 5 (fig. 7.19:3) 

BL Id 0             0% - EY 11 (fig. 8.45:11) 0             0% - BS 14 (fig. 15.74:3) 
BL I 0             0% - - 1          1.1% - UN 5 (fig. 7.25:5) 

Medium-Large Bowls, Rounded 
BL IIa 2        12.5% - - 1          1.1% - EY (fig. 8.52:1) 

UN 5 (fig. 7.25:1-2) 
GE (fig. 2.12:29) 

BL IIb 0             0% - GB (fig. 4.6:4) 0             0% - UN 5 (fig. 7.26:12) 
GE (fig. 2.12:8-10) 

BL IIc 0             0% SA-M  
GB-N 6 
(fig. 17:1) 

UN 510 (fig. 7.18:2) 
BS 15 (fig. 5.74:7) 

1           17% SA-M  
SA-S 

BH 7 (fig. 9.12:9) 
BS 14 (fig. 5.74:2,13) 
UN 5 (fig. 7.25:11) 

BL IId 1          6.2% - BS 15 (fig. 5.74:14-16) 
EY 11 (fig. 8.45:1,7) 
GB (fig. 4.6:10-11) 

1        12.8% SA-M 
 

UN 5 (fig. 7.21:7) 
GE (fig. 2.12:5-6) 

BL IIe 0             0% GB-N 6 BS 15 (fig. 5.74:6) 1        10.6% SA-M EY 10 (8.49:2) 
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 Early Period B Late Period B 
Type O. Yogev 

Stratum 
VIIIb 

N          % 

 
TBYREP 

(GB 
North, 
SA-M) 

 
BY I  

 

O. Yogev 
Stratum 

VIIIa 
N          % 

 
TBYREP 
(SA-M+ 
SA-S) 

 

 
BY I  

& TBY GE 

(fig. 17:2) EY 11 (fig. 8.45:4) 
BL IIf 1          6.2% - BS 15 (fig. 5.74:5) 

GB (fig. 4.6:9,13) 
 

6         6.4% SA-M BS 14 (fig. 5.74:1) 
UN 5 (fig. 7.21:15; 7.25:12) 
GE (fig. 2.12:19) 

BL IIg 6        37.5% - - 9          9.6% SA-M UN 5 (fig. 7.22:15-16; 
7.28:1,3,5) 
GE (fig. 2.12:12-13,20-21) 

BL IIh 2        12.5% - - 2          2.1% SA-M 
SA-S 

BH 7 (fig. 9.12:2) 
EY (fig. 8.52:2-3) 
UN 5 (fig. 7.28:2) 
GE (fig. 2.12:11) 

BL IIi 0             0% - BS 15 (fig. 5.74:11) 6          6.4% - EY 10 (fig. 8.47:2,4) 
UN 5 (fig. 7.21:14) 
GE (fig. 2.12:14) 

Deep Bowls, Straight Walls 
BL IIIa 0             0% GB-N 6 

(fig. 17:3) 
EY 11 (fig. 8.45:9) 
GB (fig. 4.6:8) 
SA 8 (fig. 3.40:1-3) 

0             0% SA-M 
SA-S 

EY 10 (fig. 8.47:3) 
UN 5 (fig.7.19:7;  7.21:12; 
7.24:3-5) 
GE (fig. 2.12:1-3) 

BL IIIb 1          6.2% GB-N 6 
(fig. 17:4) 
SA-M 

BS 15 (fig. 5.74:8-12) 
GB (fig. 4.3:5; 4.6:6) 
EY 11 (fig. 8.45:2-3) 
SA 5 (fig. 3.39:1) 

14      14.9% SA-M EY 10 (fig. 8.47:5; 8.52:4 
UN 5 (fig. 7.19:5-6; 7.21:8-
11,13; 7.24:2; 7.25:7-10) 
GE (fig. 2.12:4,7,15-18) 

Carinated Bowls 
BL IVa 0            0% SA-M - 0             0% - BH 7 (fig. 9.12:5) 

EY 10 (fig. 8.47:7) 
UN 5 (fig. 7.21:1-2,6; 
7.28:4) 

BL IVb 0            0% - BH 8 (fig. 9.11:4,8) 2          2.1% SA-M 
SA-S 

BH 7 (9.12:1,6) 
EY 10 (fig. 8.47:8-9) 
MS (fig. 2.14:1; 2.33:1) 
UN 5 (fig. 7.19:8; 7.25:6,13-
14) 
GE (fig. 2.12:22-24) 

BL IVc 3       18.8% - - 13     13.8% SA-M EY 10 (fig. 8.47:6; 8.52:5-6) 
BL IVd 0            0% - - 0             0% - UN 5 (fig. 7.19:4; 7.21:5) 
Total of 
bowls 

16      100% - - 94       100% - - 

 

 (6.1-16, טבלה 6.33 )לוח קובעות / כנים פולחניים

 ב' בעמק הירדן התיכון: האחת בעלת רגל רחבה וקצרה1ישנם שני טיפוסי קובעות במכלולי הב"ק 

(CH I)והשנייה בעלת רגל צרה וגבוהה , (CH II) לשתי הקובעות קערה רדודה, אשר שימשה .

הקובעות עשויות גדילים גסים, לרוב אינן מוחלקות עד הסוף, והן  לבעירה של חומרים מסוימים.

 מחופות בחיפוי אדום מרושל.
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 , אם כי כלים אלה נדירים במכלול באופן כללי.(CH I) בתל בית ירח שכיח יותר הטיפוס הראשון 

 (6.1-16, טבלה 6.36  - 6.34)לוחות  קדירות

וקדירות בעלות שפה מעובה  (KR I) ם עיקריים: קדירות עגולות דופןבקדירות שני טיפוסי

 .(KR II) ומעוטרת

. צורות והן מחופות אדום או מעוטרות במשח פסיםבעלות צורה פערורית, הקדירות העגולות 

השפה בטיפוסי הקדירות המעוגלות זהות לפערורים, אולם מפתח השפה רחב יותר. מאפיין זה 

הטיפוסים השכיחים בבית ירח  הגשה, נוסף על שימושן האפשרי ככלי אגירה.הופך אותן גם לכלי 

 (.בחפירות א' יוגב  EYלא מצויר, יש ייצוג בשטח ) KR Id -ו KR Ia ,KR Ib ,KR Icהם: 

צורתן שאינן נפוצות.  ב', אף1 קדירות בעלות שפות מעוטרות קיימות במכלולים מתקופת הב"ק

אף על פי כן, . אליהן כטיפוס מוגדר בעל מאפיינים מובהקים , ולא ניתן להתייחסאינה אחידה

 בכל אחד מהאתרים שנבדקו בעבודה זו ישנם וריאנטים אחרים של קדירות מעוטרות,נראה ש

 ב'.1המבטאות את מימד השונות הגבוה של הב"ק 

חבל רת בעיטור דמוי לעתים מעוט, בעלות שפת פטיש ,KR IIaבתל בית ירח זוהו קדירות מטיפוס 

נראית כשייכת למשפחת "אום חמאד", ומקורה בתעשיות   SAהקדירה משטח בחלק החיצוני.

, קדירות בעלות שפה נוטה החוצה,  KR IIbטיפוס נוסף הוא  .  (Bar 2010) באזור ואדי פארעה

 רת בעיטור דמוי חבל בחלק החיצוני.לעתים מעוט

 בתל בית ירח B. התפלגות קובעות וקדירות בשלב 6.1-16טבלה 

 Early Period B Late Period B 
Type O. Yogev 

Stratum 
VIIIb 

 
N             % 

 
TBYREP 

(GB 
North, 
SA-M) 

 
 

BY I  
 

 
O. Yogev 
Stratum 

VIIIa 
 

N                % 

 
TBYREP 
(SA-M+ 
SA-S) 

 

 
 

BY I  
& TBY GE 

CHI   1          0% - UN 6 (fig. 7.18:12)  3               0% - BH 8 (fig. 9.11:13) 
EY 10 (fig. 8.50:8; 
8.51:5) 
UN 5 (fig. 7.28:6) 

CHII 1           50% - EY 11 (fig. 8.45:19) 
GB (fig. 4.7:13) 

 0               0% - EY 10 (fig. 8.50:7)  
MS (fig. 2.14:9)  
GE (fig. 2.17:17) 

Total of 
chalices 

2         100% - -  3           100% - - 

KR Ia 0             0% - EY 11 (fig. 8.46:1)  1            8.3% - BS 14 (fig. 5.75:13) 
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BS 15 (fig. 5.75:11) EY 10 (fig. 8.50:1; 
8.52:9) 
GE (fig. 2.13:5,7-8) 

KR Ib 0             0% - EY 11 (fig. 8.45:8; 
8.46:2) 
GB (fig. 4.6:14) 

 2          16.7% SA-M - 

KR Ic 0             0% - GB (fig. 4.6:15)  4          33.3% SA-M UN 5 (fig. 7.29:1) 
KR Id 0             0% - (Not Illustrated)  2          16.7% - (Not Illustrated) 
KR IIa 1         100% - SA 6-8 (fig. 3.39:2)  1            8.3% - UN 5 (fig. 7.20:8) 
KR IIb 0             0% - BS 15 (fig. 5.77:1)  2          16.7% - - 

Total of 
Kraters 

1         100% - - 12          100% - - 

 

 (6.1-17, טבלה 6.44  - 6.37)לוחות   פערורים

ב'. בתקופה זו הם שימשו 1הם הכלים השכיחים ביותר במכלול, לאורך כל תקופת הב"ק  פערורים

גם ככלי בישול וגם ככלי אגירה, אף כי החומר ממנו הם עשויים הותאם לעמידה בטמפרטורות 

, (HJ I) גבוהות. ניתן לחלק את הפערורים לארבע קבוצות עיקריות: פערורים בעלי שפה פשוטה

, ופערורים עדינים מעוטרים (HJ III) , פערורים בעלי שפה נוטה פנימה(HJ II) הפערורים מעובי שפ

. שלוש הקבוצות הראשונות שייכות לאותה תעשייה מתמחה. הפערורים (HJ IV) במשח פסים

בקבוצות אלה יוצרו מחומר סיר בישול או חומר גס ומרובה חסמים, והם יועדו לבישול או אגירה. 

אלה לרוב מחופים אדום או שאינם מחופים, וחלקם מעוטרים במשח פסים שאינו  פערורים

אלו פערורים  ה נפרדת, מתאפיינת במשח פסים מוקפד.הקבוצה הרביעית שייכת לתעשיימוקפד. 

 .KR Iעדינים אשר יועדו לאגירה או הגשה, בדומה לקדירות מטיפוסים 

)מיוצג   HJ Id -ו HJ Ia ,HJ Ib ,HJ Icפוסים מטי פערורים בעלי שפה פשוטהבתל בית ירח נמצאו 

 , לא מצויר(.642בבית ירח רק אצל אורה יוגב, לוקוס 

טיפוסי פערורים  .HJ IId -ו HJ IIa ,HJ IIb ,HJ IIcפערורים מעובי שפה בבית ירח הם מטיפוסים 

 .(HJIVb( וגדולים )HJIVaקטנים ),    HJ IV -ו HJ IIIנוספים במכלול הם 

 63.5%(, שם הם מהווים VIIIbב' )1הפערורים שכיחים יותר בשלב הקדום של הב"ק  EYבשטח 

, והפערורים HJ Iaפשוטי השפה מטיפוס בשלב זה שכיחים ביותר טיפוסי הפערורים מהמכלול. 

אולי מהמכלול בלבד,  23.1%מהווים  פערורים VIIIaבשלב (. HJ IIa, HJ IIbמעובי השפה )

הם  HJ IIb -ו HJ IIaמטיפוסים הפערורים מעובי השפה גי השונה. כתוצאה מההקשר הארכיאולו

 (.HJ Iוניכרת ירידה בשכיחות הפערורים בעלי השפה הפשוטה )יותר, בשכיחים ה
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 פערור אחדאינם מעוטרים ו. שאר הפערורים מהפערורים מחופים אדום 90%, מעל VIIIbבשלב 

, מרבית הפערורים מחופים VIIIaבשלב . ( HJ IIdשאינו מוקפד )טיפוס  מעוטרים במשח פסים

שאר הפערורים אינם מעוטרים כלל ולא נמצאו פערורים מעוטרים במשח פסים.  (75.6%אדום )

בסוף תקופת  EYבשטח ( HJ IV)המעוטרים במשח פסים העדינים (. היעדר הפערורים 24.4%)

בחפירות  10בשלב  שכן כלים מטיפוס זהבאזור זה התעשייה  היעדרב' אינה מעידה על 1הב"ק 

 (.6.1-17)ראה טבלה במרכז התל  UNבשטח , כמו גם  EYאייזנברג בשטח 

בשלב  87%-ו VIIIbבשלב  80%) 3מרבית הפערורים יוצרו מחומר גס, ושייכים לקבוצת החומר 

VIIIaאלה 4האופיינית למשפחת החומר  (. רק חלק קטן מהפערורים זוהו כבעלי תוספות קלציט .

מחומר יותר מהפערורים בשלב המאוחר. פערורים עדינים  8.7%-בשלב הקדום ו 8.2%מהווים 

-6.1 – 6.1-12בכל אחד מהשלבים )טבלאות  4-3%מהווים  (2-ו 1ובו מעט חסמים )קבוצות  מפולם

13.) 

 בתל בית ירח B. התפלגות פערורים בשלב 6.1-17טבלה 

 Early Period B Late Period B 
Type O. Yogev 

Stratum 
VIIIb 

N            % 

 
 

TBYREP 

 
 

BY I  
 

 
O. Yogev 
Stratum 

VIIIa 
N               % 

 
 

TBYREP 

 
 

BY I  
 

HJ Ia 19      31.2% - UN 6 (fig. 7.18:6)  12       17.6% SA-M BS 14 (fig. 5.75:10) 
EY 10 (fig. 8.47:12) 
GE (fig. 2.13:9,11) 
UN 5 (fig. 7.19:11; 7.23:1) 

HJ Ib 4          6.5% - -  7         10.3% - EY 10 (fig. 8.49:5; 8.50:2; 
8.52:8) 
GE (fig. 2.13:2-3,10, 12) 
UN 5 (fig. 7.22:3; 7.24:7) 

HJ Ic 1          1.6% - -  0              0% - BS 14 (fig. 5.75:9) 
GE (fig. 2.13:16) 

HJ Id  0            0% - Not illustrated  1           1.5% - Not illustrated 
HJ IIa 19     31.2% SA-M BS 15 (fig. 5.75:7) 

EY 11 (fig. 8.45:13-
15) 
SA 5 (fig. 3.39:3-4) 
UN 6 (fig. 7.18:3) 

27        39.7% SA-M 
SA-S 

BH 7-8 (fig. 9.11:5,9-10; 
9.12:10) 
BS 14 (fig. 5.75:8) 
EY 10 (fig. 8.47:10; 
8.49:4; 8.50:3 
GE (fig. 2.13:4,6) 
MS (fig. 2.14:2) 
UN 5 (fig. 7.19:9-10; 
7.26:4,6,8) 

HJ IIb 15     24.6% GB-N 6 
(fig. 17:5) 

GB (fig. 4.6:16) 16        23.5% SA-M 
SA-S 

BH 7-8 (fig. 9.11:11-12; 
9.12:3) 
BS 14 (fig. 5.75:1,6) 
EY 10 (fig. 8.47:11; 
8.49:3) 
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 Early Period B Late Period B 
Type O. Yogev 

Stratum 
VIIIb 

N            % 

 
 

TBYREP 

 
 

BY I  
 

 
O. Yogev 
Stratum 

VIIIa 
N               % 

 
 

TBYREP 

 
 

BY I  
 

GE (fig. 2.13:1, 21) 
UN 5 (fig. 7.22:1,4-5; 
7.24:6; 7.26:1,3,9) 

HJ IIc 2          3.3% - BS 15 (fig. 5.75:2-3) 
GB (fig. 4.7:16 - 
Burial) 

3            4.4% - BS 14 (fig. 5.75:5) 
EY 10 (fig. 8.47:13) 
GE (fig. 2.13:14-15,17,19) 
UN 5 (fig. 7.19:12; 7.26:2) 

HJ IId 1          1.6% -  1            1.5% - BS 14 (fig. 5.77:3) 
GE (fig. 2.13:13) 
UN 5 (fig. 7.26:10) 

HJ III 0             0% - BS 15 (fig. 5.75:4) 
UN 6 (fig. 7.18:4) 
 

0               0% - BS 14 (fig. 5.75:12) 
EY 10 (fig. 8.52:7) 
GE (fig. 2.13:18,20) 
UN 5 (fig. 7.22:2) 

HJ IVa  0            0% -  0               0% - UN 5 (7.26:11) 
HJ IVb  0            0% - EY 11 (fig. 8.46:3) 0               0% - EY 10 (fig. 8.45:12) 

UN 5 (fig. 7.26:5) 
HJE  0            0% - UN 6 (fig. 7.18:5) 1            1.5% - - 

Total 61       100% - - 68         100% - - 
 

 (6.1-18, טבלה 6.45)לוח   וקנקנים קטנים / פכיות גביעים

גביעים / לים קטנים, השייכים לאותה תעשייה ומשקפים עולם צורני אחד. בקטגוריה זו נכללים כ

מוגדרים ככאלה כיוון שהם נטולי ידיות ועשויים קטנים הקנקנים הם כלי שתיה והגשה. ה פכיות

להיות מעט גדולים יותר. בתוספת ידיות, אותם כלים היו מוגדרים כגביעים או קנקניות. יתכן 

 ששימשו לאגירת נוזלים יקרים או ככלי הגשה.

ב', בכל 1כלים אלה אינם מאוד שכיחים בבית ירח, אולם הם בעלי ייצוג לאורך על תקופת הב"ק 

 רחבי התל.

  EYשטח חפירות א' יוגב בב. CU III -, וCU I ,CU IIהגביעים מתל בית ירח שייכים לטיפוסים 

ות ב' ושישה בשלב המאוחר. כל הדוגמאות מחופ1נמצאו שני חלקי גביעים בשלב הקדום בב"ק 

(, פרט לגביע אחד מהשלב המאוחר העשוי מחומר 1אדום ועשויות מחומר מפולם היטב )קבוצה 

 CU Iב' הגביע מטיפוס 1(. באופן כללי ניתן לומר שבחלק הראשון של הב"ק 6.1-13גס )טבלה 

 CU -ו CU IIשכיח יותר במכלול, ובחלק השני של התקופה שכיחים יותר הגביעים מטיפוסים 

III. 
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בחפירות א' יוגב נמצאו חמש דוגמאות  .JR II -ו JR Iשייכים לטיפוסים  במכלול קטנים קנקנים

מעוטרים  JR II. הקנקנים מטיפוס JR IIוארבע מטיפוס  JR Iבשלב המאוחר, אחת מטיפוס 

עשוי מחומר בעל  JR IIמחופה אדום. אחד הגביעים מטיפוס  JR Iבמשח פסים, והקנקן מטיפוס 

. 1. שאר הכלים עשויים מחומר עדין מקבוצת החומר 2כמות חסמים בינונית, מקבוצת החומר 

 ב'.1נראה ששני טיפוסי הקנקנים הקטנים שכיחים יותר בחלק השני של תקופת הב"ק 

 (6.1-18, טבלה 6.46)לוח  קנקניות

בחלק  אינן שכיחות במכלול הכלים מתל בית ירח, אולם נראה כי יש להן ייצוג גבוה יותר קנקניות

 בהם רב הגיוון על האחידותב' 1בב"ק ב'. הן שייכות לקבוצת טיפוסים 1הב"ק תקופת השני של 

אשר צורתם חוזרת על . בשונה מן הקערות, הפערורים או קנקני האגירה, )וראה בהרחבה בפרק ג'(

המכלולים בעמק הירדן התיכון, קנקניות עשויות להופיע במגוון צורות ועיטורים,  בכלעצמה 

תחת ההגדרה "כלים סגורים קטנים, בעלי שתי ידיות", וריאנטים האופייניים לכל אתר.  ישנםו

מאורכים, פחוסים או חביתיים, בעלי מפתח שפה צר או רחב, יכולים להופיע כלים עגולים או 

ים. אותם כלים שייכים לתעשיית כל הכלים הקטנים הסגורים בתקופה זו, וידיות מסוגים שונ

הכוללים גם את הגביעים, הקנקנים הקטנים וקומקומי התה, אשר עשויים בטכנולוגיה אחת 

 ולרוב מעוטרים באותו האופן.

, AM II, (AMIb, קטנים AMIa)גדולים   AM Iבמכלול מתל בית ירח נמצאו קנקניות מטיפוסים 

AM III ו- AM IV .)מיוצגות בחפירת נ' גצוב בלבד( 

. הקנקניות , וצורתן אחידהשכיחות בכל האתרים שנבדקו בעבודה זו  AMIמטיפוסהקנקניות 

הקנקנית מטיפוס  לעומת זאת, מופיעות בוריאנטים מקומיים בכל אתר. AMII-IVמטיפוסים 

AM III השברים ואין לה ייצוג באתרים אחרים בעמק הירדן התיכון.  תל בית ירחנמצאה רק ב

 Gourdקנקנית הדלעת" )" שיוחסו לטיפוס זה עשויים להיות חלק מקומקום, או שייכים לטיפוס

Amphoriskos ,)אם השברים בקברים ואתרי ישוב בעמק יזרעאל ומישור החוף הצפוני.  הנפוץ

בבית ירח מעיד על רמה גבוהה של חיקוי, וקשרים  ןקיוממבית ירח שייכים לקנקניות מטיפוס זה, 

 (.Amiran 1969:41 ;Esse 1989b ;Joffe 1993:53ב' )1חברתיים בין אזוריים בתקופת הב"ק 
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נמצאו שלושה שברי קנקניות בלבד, אחד מהשלב הקדום, מחופה  EY בשטחבחפירות א' יוגב 

שויים מחומר מפולם י הקנקניות עוממורק, ושניים מהשלב המאוחר, מחופים אדום. שלושת שבר

 , ונראה שעוצבו על גבי אובניים איטיים.1היטב מקבוצה 

 (6.1-18, טבלה 6.47)לוח  םקומקומי

על כן קשה לקבוע לאיזה טיפוס של קומקום הן  ,נמצאו רק זרבוביות של קומקומיםבתל בית ירח 

לאלה שנמצאו בכיתן ובחורבת מים שייכות. סביר להניח שטיפוסי הקומקומים בבית ירח היו דו

 (. צורתם דומה באופן כללי לטיפוסי הקנקניות, בתוספת זרבובית.6.5-ו 6.3)ראה פרקים  מזרות

נחלקות לזרבוביות מעוקלות וישרות, ועשויות להתאים לכל הזרבוביות שנמצאו בבית ירח 

ב' בבית ירח, אף 1שלב המאוחר של הב"ק קונטקסטים מהרק ב הן נמצאו טיפוסי הקומקומים.

 לכל אורכה של התקופה.באתרים אחרים על פי שניתן לייחס אותם 

 (6.1-18, טבלה 6.48  - 6.47)לוחות  פכים

 ידיות סרט המחברות בין השפה לכתף.ב' גוף כדורי, שקי או מאורך, ו1לפכים בתקופת הב"ק 

. 2שים צרים ומאורכים, ומבשרים את הפכים בעלי הבסיס הצר של הב"ק התקופה הם נע בסוף

הם בעלי ייצוג גבוה יותר בסוף , ולא נמצאו דוגמאות שלמות כלל. בבית ירח אינם שכיחיםהפכים 

הטיפוסים הוגדרו לפי צורת הצוואר, ובהשוואה לאתרים ב' מאשר בראשיתה. 1תקופת הב"ק 

. אין JG II -ו JG Iבמכלול מתל בית ירח נמצאו חלקי פכים מטיפוסים בהם נמצאו פכים שלמים. 

 .EYייצוג לטיפוסים אלה בחפירות א' יוגב בשטח 

הפכים לרוב מעוטרים בחיפוי אדום וממורקים. מספר פכים מבית ירח ממורקים בפסים אנכיים 

 דקים על הצוואר, עיטור האופייני לכלים אלו.

 בתל בית ירח Bסגורים קטנים בשלב . התפלגות כלים 6.1-18טבלה 

 Early Period B Late Period B 
Type O. Yogev 

Stratum 
VIIIb 

N              % 

 
TBYREP 

 
BY I  

 

O. Yogev 
Stratum 

VIIIa 
 

 N                % 

 
TBYREP 

 
BY I  

 

CU I  2          50% SA-M EY 11 (fig. 8.45:17) 
GB (fig. 4.3:12) 

 2          13.3% SA-M - 

CU II  0            0% - -  4          26.7% - EY 10 (fig. 8.51:2) 
GE (fig. 2.14:1,3) 
UN 5 (fig. 7.23:2) 
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CU III  0            0% - -  0               0% SA-S GE (fig. 2.14:5) 
UN 5 (fig. 7.20:12) 

JR I  0            0% - GB (fig. 4.7:11)  1            6.7% - GE (fig. 2.14:2) 
UN 5 (fig. 7.20:11) 

JR II  0            0% - GB (fig. 4.7:12) 
EY 11 (fig. 
8.45:5,16) 

 4          26.7% - BH 8 (fig. 9.11:6) 
GE (fig. 2.14:4,6) 

AM I  0            0% SA-M -  1            6.7% SA-M BH 7 (fig. 9.12:7) 
EY 10 (fig. 8.48:1; 
8.50:4-5) 
UN 5 (fig. 7.20:15; 
7.23:3) 

AM II  0            0% GB-N 6 
(fig. 17:6) 

GB (fig. 4.7:8) 
 

 0               0% - UN 5 (fig. 7.23:4) 
GE (fig. 2.14:9-12) 

AM III  1          25% - -  1            6.7% SA-S UN 5 (fig. 7.29:4) 
AM IV  0            0% - -  0               0% - GE (fig. 2.14:8) 

TP I  0            0% - -  0               0% - BS 14 (fig. 5.76:19) 
UN 5 (fig. 7.29:5-6) 

TP II  0            0% - -  0               0% SA-S GE (fig. 2.17:16) 
TP  0            0% - -  0               0% - BS 14 (fIg. 5.76:15-16) 

JG I  0            0% - -  0               0% SA-M EY 11-10 (fig. 8.51:3) 
MS (fig. 2.14:7-8) 

JG II  0            0% - BS 15 (fig. 5.76:17) 
Could also be CU II 

 0               0% - EY 10 (fig. 8.51:1) 
GE (fig. 2.14:14-15) 
UN 5 (fig. 7.20:14; 
7.29:7) 

JGE  0            0% - GB (fig. 4.7:14)?  0               0% -  
JG  0            0% - -  0               0% - MS (fig. 2.33:6) 
CV  1          25% - -  2          13.3% SA-M MS (fig. 2.33:2) 

Total of 
small 
closed 
vessels 

 4        100% - - 15          100% - - 

 

 (6.1-19, טבלה 6.53  - 6.49)לוחות  קנקני אגירה

טיפוסים: קנקנים עגולים או חביתיים -לקנקני האגירה שני טיפוסים עיקריים, להם מספר תת

ניכר בהם פחות גיוון והומוגניים, טיפוסי הקנקנים בעלי צוואר קצר, וקנקנים בעלי צוואר גבוה. 

יותר משאר  הם שייכים לתעשייה מתמחהמאשר בטיפוסים האחרים. עובדה זו עשויה להעיד ש

הוא השכיח ביותר במכלול, והוא נפוץ בכל אזורי ( SJ I. הטיפוס הראשון )טיפוסי הכלים בתקופה

 -ו SJ Ia, SJ Ib, SJ Ic, SJ Idטיפוסים: -הוא כולל חמישה תתב'. 1התל, לאורך כל תקופת הב"ק 

SJ Ie .( הטיפוס השניSJ II אופייני לסוף תקופת הב"ק )הוא כולל שלושה תת ב' בתל בלבד.1-

קני אגירה בעלי שפה משתפלת קנהטיפוס האחרון יוחד ל-. תתSJ IIc -, וSJ IIa ,SJ IIbטיפוסים: 

ב' וממשיך את 1זהו טיפוס של קנקן קבורה בבית ירח, המופיע בראשית תקופת הב"ק  .החוצה

 א'.1מסורת הקבורה בקנקנים של הב"ק 
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, בקרמיקה מהחפירה של א' יוגב, מספר הקנקנים עולה במעבר מהשלב הקדום EYבשטח 

מעוטרים  למאוחר. ניכרת עלייה גם בגיוון חומרי הגלם ובעיטור: בשלב הקדום ישנם רק קנקנים

. בשלב המאוחר ישנם גם קנקנים מחופים אדום, השייכים 2במשח פסים, מקבוצת החומר 

, אשר נמצאו בחפירה של ע' SJ IIבאותו שלב היו גם קנקנים מטיפוס  .3-ו 2לקבוצות חומר 

עוצבו על גבי אובניים, וכך גם קנקן אחד  VIIIaבשלב  SJ Ibשישה מהקנקנים מטיפוס  אייזנברג.

 .VIIIbבשלב  SJ Icס מטיפו

 בתל בית ירח B. התפלגות קנקנים בשלב 6.1-19טבלה 

 Early Period B Late Period B 
Type O. Yogev 

Stratum 
VIIIb 

N              % 

 
 

TBYREP 

 
 

BY I  
 

 
O. Yogev 
Stratum 

VIIIa 
N              % 

 
 

TBYREP 

 
 

BY I  
 

SJ Ia  3          50% - BS 15 (fig. 5.76:10) 
EY 11 (fig. 8.45:6,18; 
8.50:6) 
GB (fig. 4.3:10; fig. 
4.7:2-3) 
UN 6 (fig. 7.18:7-9) 

 10     43.5% SA-M 
SA-S 

BH 7 (fig. 9.12:4,8) 
BS 14 (fig. 5.76:11,14) 
EY 10 (fig. 8.52:11) 
GE (fig. 2.14:7; 
2.15:1,4,15) 
UN 5 (fig. 7.22:6-7; 
7.24:8-9; 7.27:3-5) 

SJ Ib 3           50% - GB (fig. 4.7:1)   7      30.4% - GE (fig. 2.15:2-3) 
MS (fig. 2.33:5) 
UN 5 (fig. 7.20:1; 7.27:1-
2) 

SJ Ic  0            0% GB-N 6 
(fig. 
2.17:7-8) 
SA-M 

BS 15 (fig. 5.76:1-
5,7,9) 
 

  4      17.4% SA-M GE (fig. 2.15:5-7,11-12) 
MS (fig. 2.14:10; 2.33:4) 
UN 5 (fig. 7.20:2,5,9; 
7.22:8; 7.27:7-9) 

SJ Id 0             0% - BS 15 (fig. 5.76:6,13) 
 

  2        8.7% - GE (fig. 2.13:22; 2.15:9, 
17) 
UN 5 (fig. 7.20:3; 7.27:6) 

SJ Ie 0             0% - EY 11 (fig. 8.46:4)   0           0% - BS 14 (fig. 5.76:8) 
EY 10 (fig. 8.48:2) 
GE (fig. 2.13:23; 2.15:10) 
UN 5 (fig. 7.26:7) 
MS (fig. 2.14:3-4) 

SJ IIa 0             0% - -  0            0% - GE (fig. 2.15:14) 
UN 5 (fig. 7.27:10) 

SJ IIb 0             0% - -  0            0% SA-M BS 14 (fig. 5.76:12) 
EY 10 (fig. 8.48:3; 
8.52:10) 
GE (fig. 2.15:13) 
UN 5 (fig. 7.22:9; 7.27:11) 

SJ IIc 0            0% - SA 8 (fig. 3.40:4 - 
Burial) 

 0            0% - GE (fig. 2.15:19) 

Total 6         100% - - 23      100% - - 
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 (6.1-20, טבלה 6.57  - 6.54)לוחות  יםפיטס

בעל שפת טבעת מעובה, עם או  פיטס, Rail rim pithos-ב' הוא ה1השכיח בתקופת הב"ק  פיטסה

מחופים אדום או משח פסים, אך  ים אלה לרובפיטס. (PT Ia ,PT Ib) גדול חביתיבלי צוואר, וגוף 

השפה שלהם חלקה, או מעוטרת בחריתות של קווים אלכסוניים  ללא עיטור.גם יכולים להופיע 

 ב'.1לאורך כל תקופת הב"ק ו ,התל בתל בית ירח הם נפוצים בכל חלקיקצרים או טביעות בוהן. 

 PTבעל המפתח הרחב והשפה המעובה ) פיטסנוסף השכיח מאוד בבית ירח הוא ה פיטסטיפוס 

II.)  בחריתות של קווים אלכסוניים בחלקה העליוןלעתים לאלה שפה מעובה ומקופלת, המעוטרת 

. כלים אלה שכיחים פחות באתרים אחרים בעמק הירדן התיכון, וייתכן שהם שייכים השטוח

 לתעשייה ייחודית לתל בית ירח.

הם יתכן ש, ובתל בית ירח שכיחיםפחות  (PT III ,PT V ,PT VI) ים מטיפוסים אחריםפיטס

הוא  PTIIייתכן שמקורו של טיפוס  שתוצריהן פחות סטנדרטיים. ,יותרשייכים לתעשיות קטנות 

 ים שלמים כאלו, השייכים לתעשייה מתמחה ברמה גבוהה.פיטסבתל כיתן, שם נמצאו מספר 

ים במעבר מהשלב הקדום למאוחר, כמו גם עלייה במגוון פיטסעליה בכמות הניכרת , EYבשטח 

ב' נמצאו ששה פיטסים מחופים אדום, חמישה מהם עשויים 1 בשלב הקדום בב"ק הטיפוסים.

פיטסים,  16ב', נמצאו 1. בשלב המאוחר בב"ק 2ואחד עשוי מחומר מקבוצה  3מחומר גס מקבוצה 

מחופים אדום, אחד מעוטר במשח פסים ואחד ללא עיטור. כל הפיטסים בשלב זה עשויים  11

 .3מחומר מרובה חסמים גדולים מקבוצה 

 בתל בית ירח B. התפלגות פיטסים בשלב 6.1-20טבלה 

 Early Period B Late Period B 
Type O. Yogev 

Stratum 
VIIIb 

N             % 

 
 

TBYREP 

 
 

BY I  
 

 
O. Yogev 
Stratum 

VIIIa 
N              % 

 
 

TBYREP 

 
 

BY I  
 

PT Ia  5       83.3% - BS 15 (fig. 5.77:8) 
EY 10 (fig. 8.51:4) 
GB (fig. 4.7:4) 

 12        66.7% SA-M 
 

BH 9-8 (fig. 9.11:2; 
9.12:11) 
BS 14 (fig. 5.77:5-7) 
EY 10 (fig. 8.48:5-7; 
8.49:7)  
GE (fig. 2.15:16; 2.16:1-
5,11-12, 15) 
MS (fig. 2.14:5-6) 
UN 5 (fig. 7.20:7; 
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7.22:12; 7.24:10; 
7.27:12,14) 

PT Ib 0            0% - BS 15 (fig. 5.77:2) 
GB (fig. 4.7:5,9) 
SA 8-6 (fig. 3.39:5-6) 

 3          16.7%    BS 14 (fig. 5.77:4) 
GE (fig. 2.16:6) 
UN 5 (fig. 7.22:13; 
7.24:11) 

PT II 1        16.7% - GB (fig. 4.6:17; 
4.7:10) 
SA 8-6 (fig. 3.39:7) 
UN 6 (fig. 7.18:10) 

 2          11.1% - BH 8 (fig. 9.11:1,7) 
GE (fig. 2.15:8;  2.16:7-
8) 
UN 5 (fig. 7.20:4,6) 

PT III 0             0% - -  1            5.5% SA-S GE (fig. 2.16:9-10,13-14) 
PT V  0             0% - -  0               0% SA-M UN 5 (fig. 7.20:10; 

7.22:10-11,14) 
PT VI 0             0% - -  0               0% SA-S UN 5 (fig. 7.27:13) 
Total 6         100% - - 18          100% - - 

 

 מבט מסכם –ב' 1בתקופת הב"ק  בית ירחתל בהקרמיות התעשיות 

כולל מגוון רחב של טיפוסי כלים. עשיר, והוא בית ירח תל ב' ב1מתקופת הב"ק המכלול הקרמי 

, הייצור ובשיטותעיטור המתבטאת באופן הטיפוסים מסוימים, בשניכרת ההומוגניות למרות 

 במכלול.  יםבולט משנה הם מאפיינים-שונות וריבוי של טיפוסי

ניכרת עלייה במספר טיפוסי הכלים המיוצרים, ובמיוחד בתקופת הב"ק  1לאורך תקופת הב"ק 

מספר . 1מעניינת במיוחד היא ההתבוננות על הקערות שהיו בשימוש לאורך תקופת הב"ק . ב'1

אפורות קערות א', הכוללים 1טיפוסים עיקריים בראשית הב"ק עלה משלושה טיפוסי הקערות 

 Greenberg, Rotem and Pazמשנה )-וקערות בינוניות להן שני טיפוסי ממורקות, קערות קטנות,

 . (6.2-25)איור  משנה-טיפוסי 19להם וב', 1בב"ק  סים עיקרייםלארבעה טיפו (2013

שונות רבה ניכרת גם בצורות קרמיות אחרות, בהן כלי הגשה, כלי בישול, כלי אגירה וכלי פולחן. 

כמו גם בבדיקות  ,היא באה לידי ביטוי גם במגוון חומרי הגלם, הניכר בהתבוננות בכלים

  TBYREP (Greenberg and Iserlis 2014:57-59.)ת במסגרת משלח פטרוגרפיות שנעשו בהם

הרמה הטכנולוגית של המכלול אינה הומוגנית, וגם היא מסגירה שונות. ישנם טיפוסים הומוגניים 

מבחינת שיטת היצור שלהם, אשר נוטים להיות סטנדרטיים יותר מאחרים. באלה ניתן לכלול את 

ים פיטסבעלי השפות הקצרות המשוכות החוצה, וההקערות הבינוניות המחופות אדום, הקנקנים 

מעובי השפה. אף על פי כן, הם עשויים ממגוון חומרי גלם, ולא ניכרת התאמה מוחלטת של חומר 

עוד נראה כי ישנם טיפוסים אשר עוצבו על גבי טורנט, בעוד אחרים  (.57שם: גלם לטיפוס מסוים )

קיימו בבית ירח בתי יוצר בעלי רמת התמחות יד מוחלטת. נראה אם כן, כי הת-שייכים לתעשיית

 שונה, אשר ייצרו כלים מטיפוסים שונים ולצרכים שונים. 
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 ב'1הטיפוסים במכלול בשלב הקדום והמאוחר בתקופת הב"ק  מספרהשוואה בין  .6.1-24איור 

 

 

 ב'1קערות בתל בית ירח בשלב הקדום והמאוחר בתקופת הב"ק . 6.1-25איור 

 

קרמיים רבים לסיפוק  תוצרים עשויה לשקף חברה המייצרתשונות רבה במכלולים קרמיים 

נים מרובים, ואשר נעדרים בה מנגנוני ויסות ובקרה של בה יצרצרכים מרובים, חברה שפועלים 

ב' משקף ריבוי 1נראה אם כן, שהמכלול הקרמי של סוף תקופת הב"ק ( Rice 1987תהליך היצור )

, הפועלים בתוך מסורת קרמית שאינה נוקשה, ואת צרכיהם המגוונים של מתמחים בתי יוצר

 הצרכנים.
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גידול אוכלוסיית האתר, וגידול גם תהליך של עלייה בכמות הטיפוסים המיוצרים עשויה לשקף 

ם לאגירה ממושכת, והניעו את יאלה העלו את הצורך במכלים יעודי בהיקף הייצור החקלאי.

 (.Rice 1981ים, קנקנים, סירי בישול וכלי הגשה )פיטסיה מתמחה של התפתחותה של תעשי

. מספר הטיפוסים 2במעבר לב"ק  יםנעלממגוון הטיפוסים הרחב והשונות בחומרי הגלם 

-Greenberg and Iserlis 2014: 59מצטמצם, וניכרת אחידות גבוהה יותר בבחירת חומרי הגלם )

ים גם המרכיב םב' יותר מכל, וה1ה בתקופת הב"ק את החבר וגיוון, אם כן, מאפיינים שונות. (76

 מציאות החברתית שהובילהבהם ביטוי ליתן לראות נלפיכך  .2לב"ק במעבר  שנעלמיםהעיקריים 

, ותיהחולשאת ניסיון לתקן  –ביטול ממד השונות , וב1של הב"ק  שלון המערכת הכפריתילכ

 )וראה בהרחבה בפרק ד'(. חדשה מערכת עירוניתכינון במסגרת 

 והקשר שלו עם סביבתו 1התפתחות הכפר בבית ירח לאורך תקופת הב"ק  -דיון וסיכום 

התפתח באופן הדרגתי לאורך  היה כפר גדול ומורכב, אשר 1הישוב בתל בית ירח בתקופת הב"ק 

הוא היה ככל הנראה לא מבוצר, ולא נמצאו בו שרידים למבני ציבור או מבנים שאינם . ההתקופ

לאורך של בתי מגורים, אשר התפתחו מורכבות  היה מורכב מיחידות 1ק כפר הב"בתי מגורים. 

 על גבי הגבעה הטבעית של התל, מצפון לדרום.התקופה 

תבטא בהתרחבות היישוב, ניכר גידול משמעותי באוכלוסייה, המ 1לאורך תקופת הב"ק 

בעלייה באמצעי האחסון הביתי )מתקני אגירה ופיטסים( בהצטופפות ובמילוי שטחים פתוחים, 

על עלייה הדרגתית ברמת  יםמעידובריבוי תעשיות קרמיות מקומיות. המכלולים הקראמיים 

 היצור, ועל עלייה משמעותית בכמות הטיפוסים המיוצרים לאורך התקופה.

, לא ניתן לתאר את 2כיוון שהתרבות החומרית כולה השתנתה באופן משמעותי במעבר לב"ק 

כ"פרוטו עירוני" או כעיר בלתי מפותחת, אלא ככפר מפותח  1בתקופת הב"ק  הישוב בבית ירח

צורך בארגון  התרחש שינוי כולל אשר הביאב'. בשלב זה 1מאוד, אשר הגיע לשיאו בסוף הב"ק 

 .2בותיו נוסדה העיר הראשונה בבית ירח בראשית הב"ק , ובעקחברתי חדש

בעמק הירדן התיכון, ובו התרבות החומרית  1בתל בית ירח היה הגדול ביישובי הב"ק  הכפר

בשונה מאתרים אחרים בסביבתו, כדוגמת תל כיתן, תל יקוש, תל בית שאן ותל המגוונת ביותר. 

בכל האתרים הללו לא התחדש בתקופת הב"ק . הישוב 1שונה, הוא לא חרב בסוף תקופת הב"ק -א

  , כפי שיוסבר בהמשך., פרט לתל יקוש, בו המשיך להתקיים כפר קטן ולא מבוצר2
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, הישוב בתל בית ירח הפך מבוצר, ושינה את אופיו מישוב כפרי לישוב 2במעבר לתקופת הב"ק 

מעבר זה התרחש באופן העלה כי בתל  1ק עירוני. הניתוח הסטרטיגרפי המדוקדק של שכבות הב"

החלק נטישה זמנית של  ואינו אחיד בחלקי התל השונים. ייתכן שתהליך השינוי כלל הדרגתי,

, 2חוץ של שטח פתוח. ישוב הב"ק -פעילויותבפרק זמן מסוים הצפוני של התל, אשר התרחשו בו 

כיסה את ש , עדהמאורגן במערכת רחובות ויחידות מבנים מסודרות, נבנה בהדרגה מדרום לצפון

  כולו.המבוצר שטח התל 

משמעותיים להבנת החברה הכפרית  1אופי היישוב בבית ירח וצמיחתו לאורך תקופת הב"ק 

לאורך התקופה בעמק הירדן התיכון, ותהליכי העיור המאפיינים אותה. גידול הישוב בהיקף ניכר 

צות השארים המהוות את הכפר, והתרחבות של קבו המרכיבותפירושו התרבות יחידות המגורים 

בסביבה המחייבת הרחבה מתמדת של הבסיס קבוצות אלה גדלו וצברו רכוש, את אוכלוסייתו. 

אף על פי כן, אותו ארגון חברתי לא אפשר חברתי המאפשר הרחבה שכזאת.  הכלכלי, ובארגון

בעמק  1 קההסבר לקריסת המערכת הכפרית של הב"צמיחה וגידול בלתי מוגבלים, ובכך מצוי 

  .2לאתר מפתח במערכת העירונית שהתהוותה בב"ק  הפיכתו של הישוב בבית ירחהירדן התיכון, ו
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 תל יקוש 6.2

  והחפירותהאתר 

החולשת )"הע'ור"( מוגבהת הטראסה ה, על המזרחי הגליל התחתון רמות למרגלות נמצאתל יקוש 

 30-20-שטח התל כ .(252441/724372)נ.צ  על מישור הסחף של נהר הירדן )ה"זור"( שממזרח לו

( קוראים)ואדי ואדי קטן מתחתר  מדרום לומ' מתחת לפני הים.  216דונם, וגובהו האבסולוטי 

ק"מ  1-. מוצא נחל תבור לירדן נמצא כשל נחל תבור הרחבאפיק המתנקז לירדן וזורם במקביל ל

  .(6.2-1)איור  מתל יקוש

 (Novacek 2007: Fig. 1.4תל יקוש וסביבתו )מתוך: מפת לוויין של . 6.2-1איור 

 



147 
 

הישוב הגיע לגודלו בתל יקוש היה ישוב כפרי בגודל בינוני, שהתקיים לאורך כל תקופת הב"ק.  

הוא ננטש . 3דונם בתקופת הב"ק  5-ב', אז הלך והצטמצם עד לגודל של כ1המרבי בתקופת הב"ק 

 Esseולא נושב מחדש, פרט לנוכחות מסוימת בסוף הב"ת או ראשית הב"מ )סוף תקופה זו ב

1989c, 1989d, 1992, 1993.)  היה ככל הנראה  2-ו 1בתקופת הב"ק בית הקברות של הישוב

  מערב ליקוש, במוצאו של נחל תבור.-בחורבת מזרות, כקילומטר מדרום

, אולם כיום מוקף התל בגידולים חקלאיים שונים יחסית זור תל יקוש חם ויבשהאקלים בא

להניח שגם בימי קדם נעשו פעולות השקיה זור. ניתן יה המאסיבית של יושבי האכתוצאה מההשק

 שאפשרו את ניצול הקרקעות סביב התל.

ראשית העוברת לאורך בקעת הדרך ההוא נמצא על לתל יקוש היה מיקום אסטרטגי בימי קדם. 

מן העבר השני של נהר הירדן הירדן, במרחק שווה בין תל בית ירח מצפון לתל בית שאן מדרום. 

שונה נמצאים משני -תל יקוש ותל אנה, אתר מרכזי בתקופת הב"ק. שו-ממזרח לו נמצא תל אש

. אבני מיל פת הב"קזור בתקוהירדן, אשר שימשה את תושבי הא עבריה של אחת ממעברות

גשר מעל  לראשונהמעידות כי הדרך הרומית לעבר הירדן המזרחי עברה בנקודה זו, אז נבנה 

, על שום המפגש בערבית המפגשמג'מע" )גשר -הנהר. מעבר זה נודע מאוחר יותר בשם "ג'יסר אל

 Esse(, ואף השתמר בשמו של קיבוץ גשר, הנמצא כחצי ק"מ מתל יקוש )הסמוך בין הירדן לירמוך

1989d: 28, 1992.) 

זנבקיה" )תל -א, שם הוא מכונה "תל 1890-הסקר הבריטי מבמפת  תועד לראשונההאתר 

מזרח -מ' מדרום 750-הועבר השם לתל אחר, הנמצא כ 1932-1930-הליליות(. במפה המנדטורית מ

ליקוש )תל זן כיום(. תל יקוש נותר ללא שם, עד לימי הסקר הארכיאולוגי האזורי של נ. צורי, שם 

(. במפות 1962)צורי  1948יוון שהיה ממוקש מימי מלחמת (, כ8כונה "גבעת המוקשים" )אתר 

 (.Esse 1993החדשות מכונה האתר "תל יקוש" )

אסה, בהמשך לעניין רב השנים של המכון המזרחני  פירה בתל יקוש החלה ביוזמתו של ד'הח

עונות חפירה  ארבעדלוגאץ בבית ירח ובנחל תבור.  שהחל עם חפירותיו של פ' בעמק הירדן,

ובשנת  1989י העונות הראשונות, בשנת בתל יקוש מטעם המכון המזרחני בשיקאגו. שת התקיימו

רה ופרויקט הפרסום לידיו של אסה. לאחר מותו בטרם עת, הועבר ניהול החפי, נוהלו על ידי 1991

אסה פרסם  . 2000ובשנת  1995שלון, בניהולו התקיימו בתל שתי עונות חפירה נוספות, בשנת  ד'

רות ארכיאולוגיות בארץ ישראל את תוצאות החפירה הראשוניות באנציקלופדיה החדשה לחפי
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. סיכום זה אינו לוקח בחשבון כמובן את תוצאות העונות המאוחרות אשר שינו וחידדו 1993בשנת 

של ממצאי כולל סטרטיגרפי את ההבנה בנוגע לרצף הסטרטיגרפי בתל ולתכנית המבנים. ניתוח 

שהיה חבר בצוות החפירה בתל יקוש. הנתונים לאס,  נעשה על ידי א'בארבע העונות יחד החפירה 

האבחנות העולות מן  בשילוב עם( .Lass,n.d) של לאס יומסקנותהמובאים בפרק זה מבוססים על 

אלה מאפשרים את שחזור התפתחות הישוב  .שנעשה במסגרת עבודת מחקר זוהניתוח הקרמי 

 .2 הב"קו במעבר לתקופת התהליכים שהתרחשו בשרטוט , ו1 הב"קבתל יקוש בתקופת 

 בתל יקוש 1 הב"קמתודולוגיה לחקר תקופת 

ולפרסום סופי, על אף העניין הרב שעוררו בקרב ממצאי החפירה בתל יקוש מעולם לא זכו לעיבוד 

מנהלי הפרויקט,  שלהארכיאולוגים חוקרי התקופה. מותו של ד' אסה בטרם עת הוביל לחילופים 

החופרים התכוונו להמשיך את הוא דעך, כמו גם מפעל הפרסום.  ולאחר שתי עונות חפירה קצרות

מרבית פרויקט החפירות באתר ולעבד את הממצאים לפרסום, אולם תכניותיהם לא יצאו לפועל. 

, בו התגוררה משלחת בקרטון תחת סככה בקיבוץ אשדות יעקבארגזי זמנית אוחסנו  הממצאים

ומחקר. בעת הפסקת הפרויקט ממצאי החפירה היו , וחלקם נשלח לשיקאגו לעיבוד החפירות

 פזורים בין שיקאגו לאשדות יעקב, בעוד ניירת תיעוד החפירה אוחסנה במכון המזרחני בשיקאגו.

חודש פרויקט הפרסום של חפירות תל יקוש על ידי דיויד שלון, שהעביר את זכויות  2011בשנת 

ב' לצרכי 1 הב"קהפרסום לי' רואן. בתיאום אתו, הוסכם שאעבד את מכלול הקרמיקה מתקופת 

 .2ולצורך הפרסום הסופי עבודה זו

ממצאים עיקריים מן החפירה ואנקדוטות לגבי המכלול הקרמי היו ידועים מזה שנים בקרב 

ו כמעט לא הוזכר מאז החפירה והם הממצאיםחוקרי התקופה והאזור, אולם איש לא בדק את 

 1 הב"קהעוסקים בתקופה. א' בראון ציין בעבודת הדוקטורט שלו שהמכלול מתקופת  במחקרים

 Post GBW( "Braunרונולוגי מאוחר יחסית בתקופה, אותו כינה "בתל יקוש שייך לשלב כ

                                                           
ביקוש על ידי ג' נובצ'ק  3-ו 2מספר שנים קודם לעבודה זו נערך מחקר מקיף על הקרמיקה של תקופת הב"ק  2

(. המעוניינים בתקופות אלו ימצאו Novacek 2007במסגרת עבודת הדוקטורט שלה, שהוגשה לאוניברסיטת שיקאגו )

ההיסטוריה היישובית המוכרת בתל יקוש. שם מחקר קרמי וארכיטקטוני המשלים את העבודה הנוכחית מבחינת 

שתי העבודות האלו עתידות להוות בסיס לפרסום הסופי של חפירות תל יקוש, פרויקט אותו מוביל בימים אלו י' רואן 

 בשיתוף עם ד' שלון מהמכון המזרחני בשיקאגו.
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1996:Table VII.A/1 אולם בעבודתו זו לא הוצגו ציורי חרסים או נתונים אחרים שיוכלו לחזק ,)

אסה באנציקלופדיה  החפירות הראשוני שפורסם על ידי את טענתו. הנחה זו התבססה על דוח 

רמיקה מתכתית האופיינית בו הזכיר את קיומה של קלחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל, 

 Esse) 1 הב"קלצד קרמיקה בעלת משח פסים על גבי רצפות מבנים המתוארכים לתקופת  2ק לב"

(. זו הייתה למעשה העדות הראשונה לקיומה של קרמיקה מתכתית במכלולים מסוף תקופת 1993

 :Rotem 2014בעמק הירדן התיכון ) , עדות שהלכה ונעשתה מוצקה לאור חפירות נוספות1 הב"ק

160-166 .) 

המכלולים מתל בית שאן, תל כיתן ותל בית ירח.  ול מתל יקוש לאחר בדיקתניגשתי לבחינת המכל

שאלות המחקר, כמו גם הטיפולוגיה הבסיסית האופיינית לאזור, היו ידועים ומוכרים לי היטב. 

בעבודתי עד כה, וקיוויתי למצוא בו ביקשתי ליישם בתל יקוש את שיטת המחקר בה נקטתי 

מכלול עשיר ושמור אשר יעמיק את התמונה היישובית ויהווה בסיס להשוואה למכלולים מן 

הסביבה הקרובה. בבואי לבחון את מכלול החרסים הקיים מתל יקוש, גיליתי שמצב ההשתמרות 

, אולם לשם ציור למדי. חלק קטן מן החרסים נשלחו בהשאלה למכון המזרחני בשיקאגו רעשלו 

מרביתם נשארו בארץ ולא טופלו מאז תום החפירה. החרסים שנשארו בארץ היו מאוחסנים 

בקופסאות קרטון אשר קרסו זו לתוך זו מכובד משקלן, ואשר סבלו מפגיעות רטיבות ומחדירת 

בהיותן מונחות במשך שנים במחסן פתוח לכל רוח בקיבוץ אשדות יעקב. שקיות  ,מכרסמים

הסימון, נשפכו החוצה -הניילון בתוך הארגזים התפוררו והתכלו, והחרסים שבהן, כמו גם תגי

והתערבבו זה בזה. זמן קצר לפני שניגשתי לחומר הועברו הארגזים במבצע מרוכז למכולה 

בירושלים. בעת מבצע זה רבים מן החרסים שלא היו מסומנים הממוקמת בחצר מכון אולברייט 

כראוי איבדו את שיוכם, ולא ניתן לשחזר את הקשרם הסטרטיגרפי. אחרים מצאו את דרכם 

לשקיות הלא נכונות, ואחרים נמצאו מושחתים לחלוטין ולא היו ראויים למחקר. עבודת הכנה 

דשים ארוכים של פריסת הקרמיקה בחצר רבה הייתה דרושה לקראת המחקר הנוכחי, הכוללת חו

מכון אולברייט והחלפת חומרי האריזה, כמו גם התחקות כמעט בלשית אחרי מקורם של חלק מן 

החרסים. על אף היותה מתסכלת ומתישה במידה רבה, סופה של עבודת הכנה זו במחקר קרמי 

ומנגיש אותה  1 הב"קמקיף, המסיר את "לוט המסתורין" מן הקרמיקה של תל יקוש בתקופת 

 לכל המעוניין. 
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תהליך הטיפול בממצא הקרמי מתל יקוש לא היה אחיד לאורך השנים, מסיום החפירה ועד 

למחקר הנוכחי. חלק מהחומר עבר מיון משני במהלכו נשמרו החרסים האינדיקטיביים בלבד, 

נכבד מן  בשיטה שאינה אחידה וללא תיעוד. חלק אחר מוין לראשונה במסגרת עבודה זו. חלק

החומר אבד ככל הנראה בעת המעבר בין המחסנים, או שהקשרו הסטרטיגרפי אבד. חלק מן 

 החומר נשלח לשיקאגו לציור, וטרם שב לאחסון בישראל. 

למרות מצב ההשתמרות של החומר וחוסר העקביות בטיפול בו, הנחת היסוד בעבודה זו היא 

תוח סטרטיגרפי מעמיק, נבחרו לצורך הניתוח שהמדגם הקרמי שהגיע לידי מייצג. בשילוב עם ני

. אף על 1 הב"קהכמותי חרסים אינדיקטיביים בלבד, מלוקוסים שהוגדרו היטב כשייכים לתקופת 

. הניתוח הכמותי מאפשר בחינה פי כן, חשיבות הניתוח הקרמי המוצג כאן היא בעיקר טיפולוגית

ות להיבטים של תפוצה ושכיחות של שינויים בתעשיות הקראמיות לאורך התקופה, והתייחס

הנתונים הכמותיים צריכים להילקח בערבון מוגבל, ומשמעותם  בהקשר סטרטיגרפי ומרחבי.

 בעיקר יחסית ופחות אבסולוטית.

עוד חשוב לציין, שכל האבחנות העולות מהניתוח המוצג כאן הן בגדר הצעה, המבוססת על 

לבד. אישוש לאבחנות אלה חייב לבוא מחפירות הנתונים כפי שעמדו לרשותי, והן הפרשנות שלי ב

מחודשות באתר, על מנת לברר באופן מהימן יותר את הרצף הסטרטיגרפי בפסגת התל ובמדרון, 

 ולהעשיר את המדגם הקרמי. 

 

 1 הב"קתקופת  – וארכיטקטורה סטרטיגרפיה

)ריבועים  שלו הדרומיבמדרון ( H/5-7 ,  I/5-7 ,J/6)ריבועים  יקוש תל בפסגתנמצאו  1 הב"קשרידי 

Q/14 ,P/14-15) ריבוע  ומזרחיים של-ובתעלת בדיקה בשוליים הדרום(T/14 .) שרידים מתקופת

 1, בחלקם מעל שרידי הב"ק של התל הדרומי במדרוןנפרדים נמצאו בשני שטחים  3-ו 2 הב"ק

(Novacek 2007.)  (6.2-2)וראה איור  מ"ר 230סך השטח הנחפר בתל יקוש הוא. 
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 . שטחי החפירה בתל יקוש6.2-2איור 

 

 

 . הסטרטיגרפיה בתל יקוש6.2-1טבלה 

 פסגת התל 

H/5-7 ,  I/5-7 ,J/6 

אמצע מדרון 
 מזרחי

K-M/9 

 תחתית מדרון מזרחי

Q/14 ,P/14-15 

תחתית מדרון 
 מזרחי 

T/14 

 אופן הנטישה

 ? לא נחפר GBWחרסי  לא נחפר לא נחפר א'1ב"ק 

 ? לא נחפר (IVcקדומה ) IV לא נחפר נחפרלא  ב'1ב"ק 

רעידת חורבן ) לא נחפר (IVbעיקרית ) IV לא נחפר II ב'1ב"ק 
 (אדמה?

 (שריפהחורבן ) IV (IVaמאוחרת ) IV לא נחפר I ב'1ב"ק 
 נטישה - IIIa-b לא נחפר 'I 2-ב'1ב"ק 

רעידת חורבן ) IIIa III לא נחפר - 2ב"ק 
 / נטישה( אדמה

  - II 4 - 3ב"ק 

  - I 3 - 3ב"ק 

  -  2 - 3ב"ק 
  -  1 - 3ב"ק 

 

 

 

 דרך עפר
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 (H/5-7 ,  I/5-7 ,J/6)ריבועים  החפירות בפסגת התל

בחפירות אלה . 2000-ו 1995, 1991מ' נחפרו בפסגת תל יקוש בעונות  X 10 10שבעה ריבועים של 

המאוחרת בהן, נחשפו , 1בשכבה ב'. 1 הב"קנחשפו שתי שכבות ישוב עיקריות המיוחסות לתקופת 

שבעה מבנים היוצרים תכנית יישובית מאורגנת היטב. המבנים נחלקים למערך צפוני ודרומי 

נחשפו מספר מבנים עגולים,  2באמצעות רחוב שחצה את פסגת התל ממערב למזרח. בשכבה 

 שנבנו על חורבותיהם. 1המהווים בסיס למבנים המורכבים של שכבה 

 (6.2-3, איור H/5 ,I/5 ,J/6)ריבועים  2שכבה 

ב'. 1 הב"קהיא הקדומה מבין השכבות שנחפרו בפסגת התל, והיא מתוארכת לתקופת  2שכבה 

קדומים המופרעים על ידי קברים ורחבה חיצונית,  שלושה מבנים עגולים יחס להניתן לי

אף כי הדעות , ב'1 הב"קאלה נפוצים מאוד בארכיטקטורה של תקופת כמבנים  מודרניים.ו

;  Golani and Faust 2008:226) "מעגלי אחסון"אותם  נהיא' גולני כ ם.חלוקות בנוגע לייעוד

Golani and Yannai, in press) ,( וכך גם א' בראוןBraun 1996:133 .) באתרים אחרים, כדוגמת

 Leonard 1992 ;Greenberg and, נראה ששימשו כבתי מגורים )ותל בית ירח שונה צפון-תל א

Paz 2014).  

 1מס'  מבנה עגול

בנוי . הקיר (1143-ו 1142, 1139, 1036)קיר -קטעיארבעה מ רוחזשהמעוגל של המבנה  מתארו

מ'.  0.85רוחבו המקסימלי של הקיר  נחו נדבכי לבנים.שעליו הוברוחב שלוש שורות, מיסוד אבן 

מ'. רצפת עפר כבוש מהודקת היטב  3.25מ', קוטרו הפנימי  4.5קוטרו החיצוני של המבנה הוא 

(L1136,ניגשה לפן החיצוני של הקיר ) חלקו . לא נמצאה רצפה בתוך המבנה. בגובה נדבכי האבן

נראה כי זהו המבנה  (.1שכבה ב) 2 הצפוני של המבנה הפך בשלב מאוחר יותר לחלק ממבנה

לא  הניגשת אליו מבחוץ. 1136הקדום ביותר בשכבה זו, שכן שאר המבנים מאוחרים לרצפה 

ב' מטעמים 1נמצאה קרמיקה אשר ניתן לייחס למבנה זה, אולם הוא מתוארך לראשית הב"ק 

 סטרטיגרפיים.
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 2מבנה עגול מס' 

והשתמרותו . מבנה זה קטן יותר 1ול מס' מ' מדרום מערב למבנה העג 4-נחפר כ 2 מס' מבנה עגול

מ', שהשתמרו לגובה  0.5(, רוחבם 1039-ו 1038קטעי קיר )פחות. קירו החיצוני שוחזר משני  טובה

מ', קוטרו הפנימי  3.5של עד שלושה נדבכי אבנים בגדלים שונים. קוטרו החיצוני של המבנה הוא 

  (, המופרעת על ידי תעלת שוד 1018בוש )מ'. במבנה זה נחשפה רצפה פנימית עשויה עפר כ 2.5

, הפך בשלב מאוחר W1038( שפגעה בחלק הדרומי של הקיר. חלקו המערבי של הקיר, 1030)

מועט, והוא כולל  2מס'  הממצא הקרמי מרצפת מבנה עגול (.1)שכבה  1יותר לחלק ממבנה 

 HJובעלי שפה מרובעת ) (,HJ IIa(, מעובי שפה )HJ Ibפערורים בלבד, בעלי שפה פשוטה מחודדת )

Ie.)  'לא צוירו ואינם מיוצגים בלוחות(. 2)הכלים ממבנה עגול מס 

 בפסגת התל 2. שכבה 6.2-3 איור

 

אין תיעוד לממצא . אבנים גדולות שלוש ומעליו( ובו נקבר אחד, 1135מתחת לרצפה נחפר קבר )

במילוי המכסה  ב'.1הב"ק  א' או ראשית1שנתגלה בקבר זה, אולם זמנו ככל הנראה תקופת הב"ק 

(, פערור KR Iaב': קדירה )1את הקבר, מתחת לרצפת המבנה, נמצאה קרמיקה אופיינית לב"ק 

(HJ VIb( שברי קנקן בעל שפה קצרה נוטה החוצה ,)SJ Ia( וקומקום תה ,)TP I).שלא צוירו , 
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 3מבנה עגול מס' 

יסוד האבן שלו נשדד או שלא היה . 1מ' מדרום מזרח למבנה מס'  11-נחשף כ 3מבנה עגול מס' 

מ'. בתוך  4-מ' וקוטרו המשוחזר כ 0.3, רוחב הקיר המעוגל קיים מלכתחילה. המבנה בנוי לבני בוץ

מעורבים כמה כלים היו  , על פי החופרים,המבנה נחפרה מפולת של לבני בוץ וחלקי תקרה, בהם

 המפולתהקרמיקה מלוקוס . לא נמצאה רצפה פנימית או חיצונית למבנה זה(. 671) מרוסקים

לא היו ניתנים לריפוי. בחרסים רובם  ,יםפיטסכללה שברי גוף רבים של פערורים ו

(, קערה עמוקה BL IIנמצאו קערות עמוקות עגולות דופן מטיפוסים שונים )האינדיקטיביים 

 HJימה )(, ובעלי שפה נוטה פנHJ II(, מעובי שפה )HJ I(, פערורים פשוטים )BL IIIישרת דופן )

III( פך ,)JG I( וקנקן אגירה בעל צוואר גבוה )SJ IIb ,הפך והקנקן, אם נמצאו באתרם .)

 ב'. 1לשלב מאוחר בתקופת הב"ק  3מתארכים את המבנה העגול 

 

  2, שכבה 3. מבחר כלים ממבנה עגול מס' 6.12-4איור 
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 קדומות ומודרניות קבורות

סביב המבנים העגולים נחשפו כמה מקבצי אבנים המסודרות בשורה, באוריינטציה כללית זהה על 

, הניגש 1136 מפלס חפורים ומשוקעים לתוך כאלושני מקבצי אבנים מערב. -מזרח צפון-ציר דרום

 2שני מקבצי אבנים נוספים נמצאו מצפון למבנה המעוגל מס'  ,(1134, 1123) 1למבנה המעוגל מס' 

 הוא היחיד שנחפר, ותחתיו נמצאה קבורת תינוק, ככל הנראה מודרנית.  1116. מקבץ (1116, 1138)

 לא ידוע.  תאריכםו ,אבנים אלה כיסו קברים שלא נחפרו אפשר שמקבצי

נמצא  H/5במרכז ריבוע , והן ככל הנראה מודרניות: 1שתי קבורות נוספות חפורות לתוך שכבה 

מ', והוא חפור לתוך רצפה  0.6מ' ורוחבו  2.0(. אורכו 1137קבר נוסף ) בור מאורך, שהוא אולי

 4בית מס' מצבורים שנחפרו בב . יתכן שזהו קבר שלא סומן באבנים או שאבניו נשדדו.1136

  (., וראה בהרחבה בהמשך1080) , ואתה מנחות רבותקבורת תינוקנמצאה 

 (6.2-5, איור     H/5-7 ,I/5-7 ,J/6)ריבועים  1שכבה 

בפסגת התל ניתן לייחס שבעה בתי מגורים הבנויים בצפיפות, ולהם נסמכות חצרות.  1לשכבה 

. בין הבתים 2תכנית הבתים אינה אחידה, והם עושים שימוש בקירות קדומים של בתי שכבה 

ויים לבני ככלל, הבתים בתל יקוש בנ רחוב רחב המחלק את המבנים למכלול צפוני ומכלול דרומי.

 מוכר גם מתל בית ירח ומתל כיתן באותה התקופה.סגנון בנייה ה י יסודות אבן,בוץ על גב

 (6 – 1המכלול הצפוני )בתים 

 1בית 

אבן בלבד קטעי קירות, מהם השתמרו יסודות המכמה מתארו שוחזר  .הוא מבנה מלבני 1בית 

של הבניין  1038חלק מקירו המערבי הוא למעשה חידוש של קיר  .לגובה של נדבך או שניים

 הוא קיר מאסיבי 1על פי שחזור החופרים, קירו הצפוני של מבנה . 2בשכבה  2המעוגל מס' 

(1011W אשר שימש קיר תוחם למתחם הכולל את בית ,)אליו ממזרח ואת החצר הנסמכת  1

שורה של עשוי לבני בוץ התחומות בשני צדדיו במ', והוא  1.5(. רוחבו של הקיר הצפונית חצרה)

מ'  0.5הוא  האחרים רוחב הקירות. )לא מסומנות בתוכנית( , אשר ציפו את הקיראבנים קטנות

. הקיר המזרחי של המבנה, השתמר ים שוניםבממוצע, והם בנויים משתי שורות של אבנים בגדל

שהקיר המזרחי המופיע בתוכנית הוא ניתן להציע, בשונה מעמדת החופרים,  באופן חלקי בלבד. 
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הוא מבנה מלבני הכולל את שטח החצר שממזרח לו. לבית זה נוסף בשלב  1שחזור שגוי, ושבניין 

 , כפי שיתואר בהמשך. 4מאוחר יותר חדר 

 

 בפסגת התל 1. שכבה 6.2-5איור 
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 1, שכבה 1. קנקנים משכבת החורבן בבית 6.2-6איור 

 

בחלק הצפוני(. במרכז הרצפה  1007בחלק הדרומי,  1034רצפת עפר כבוש )ניגשה  1לקירות בית 

מ' קוטר מרבי(. על  0.45נמצאה אבן שטוחה אשר שימשה כנראה כבסיס עמוד אשר תמך בתקרה )

 גבי הרצפה נמצאה שכבת אפר וסימני שריפה, אשר ככל הנראה הביאה לחורבנו של המבנה.

ר בחלק הדרומי של הבית, ( נחפרה בעיק1032-ו 1027 שכבת החורבן שעל גבי הרצפה )לוקוסים

 לבנים כתומות שנצרפו בשריפה, נוטות לכיוון דרום. ובתוכה 

, אחד קנקנים חלקי הממצא הקרמי משכבת החורבן בחלק הדרומי של חדר זה כלל שלושה

מתכתי (, מחופה בחיפוי אדום לא אחיד, קנקנן SJ IIa: קנקן בעל צוואר גבוה נוטה החוצה )תמים

מסורק, וקנקן חביתי ללא צוואר, בעל עיטור משח פסים בדגם רשת. קנקנים אלה תארכו את 

 (.Esse 1993ב' )1לשלב מאוחר בתקופת הב"ק  1שכבה 

 2בית 

, קירו 1011קיר שני הבתים מחוברים באמצעות . 1מ' ממזרח לבית מס'  3-נמצא כ 2בית מס' 

 (.1בין הבתים חצר גדולה )חצר מס' . 2ניגש לקיר המערבי של בית מס' ה, 1הצפוני של בית 
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הוא מבנה  2אסה סבר שבית  אחר שתי עונות חפירה בראש התל, ד'בשל החשיפה החלקית ל

(. בהמשך Esse 1993מלבני בעל פינות מעוגלות, וכך הוא פורסם באנציקלופדיה לחפירות )

הוא בנוי על ציר , והוא מחולק לשני חללים עיקריים. הוא בעל קיר מעוגל 2בית החפירה התברר ש

החלל הצפוני הוא המרכזי מבין השניים, חלקו הצפוני מ'.  4.5מ' ורוחבו  11.7דרום, אורכו -צפון

. 2, שכבה 1עושה שימוש בקיר המעוגל של מבנה מעוגל מס'  הוא, כיוון ש(1036)קיר  מעוגל

ובשיטת  מ'. קירות היסוד אינם אחידים בצורתם X 2.5-3 7.5מידותיו הפנימיות של החדר הן 

 0.65ועוביו  ,בנוי משתי שורות של אבנים(, 1037חלקו הדרומי של הקיר המערבי ). הבנייה שלהם

 מ'. 0.5מ' בלבד. הוא עובה באמצעות ספסל פנימי ברוחב 

 1, שכבה 2משכבת החורבן בבית  מבחר כלים. 6.2-7איור 

 

 

הייתה מכוסה בשכבת אפר, המעידה על חורבן בשריפה. במרכז החדר אבן  הרצפה בחדר הצפוני

מ' מצפון לו,  1.5-מ', אשר שימשה כבסיס עמוד. בסיס עמוד נוסף נמצא כ 0.4שטוחה בקוטר 

(, ובה לבני בוץ כתומות שנצרפו בשריפה, 1013מ'. הרצפה כולה כוסתה בשכבת חורבן ) 0.5קוטרו 

טבוע שמקורם כנראה בתקרה, חרצני זיתים, צדפי ים, מספר כלי  ארבע קורות עץ מפוחמות וטיח

נמצאו קערות נר, קערות   חרס מנותצים וממצאים נוספים המעורבים בשכבת האפר. בכלי החרס
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עגולות דופן ומזוות, פערורים פשוטי שפה ומעובי שפה, פיטסים בעלי שפת טבעת, ספל, קנקנית 

. בכלים השלמים נמצאו פיטס בעל (6.2-7)איור  ה החוצהוקנקן אגירה בעל צוואר קצר ושפה נוט

עלת צוואר צר , פך מקומי נטול שפה, וקנקנית ב(18: 6.2-7)איור  שפת טבעת, לצד פך מתכתי

א' שנמצאו 1שני שברים של קערה ממורקת אפור, וקערה נוספת מהב"ק  וידיות נקב על הכתף

 שכבות קדומות יותר בתל. ל בו ייצוג ,ודאי מחומר הלבנים במפולת זו, מגיעים

בסמוך לבסיס העמוד הצפוני נמצאה אבן פותה, ובסמוך לבסיס העמוד הדרומי נמצאו מכתש אבן 

ושתי אבנים מעוגלות בגודל בינוני. בחלק הדרומי של החדר הממצאים כללו שלוש מחטי עצם / 

קר על חורבן, ובעיוגרזן ברונזה שהשתמר היטב. בתוך שכבת ה מרצעי עצם, מרית עצם )ספטולה(

( בנוי 1513בפינה הדרום מערבית של החדר היה מתקן מעוגל ) .להבי צור 26, היו 1041גבי ספסל 

 מ'.  1.0-אבני שדה קטנות, קוטרו כ

נחפר תחת רשת ריבועים קטנה, שאפשרה לקיחת דגימות אדמה להצפה. זו  1013מצבור החורבן 

בפינה הצפונית היה ריכוז  וכלי צור רבים היו בשימוש.העלתה שבחדר זה יוצרו פריטי צור רבים, 

גבוה יותר של פריטי צור, ובפינה הדרומית מזרחית ריכוז גדול יותר של עצמות, המעיד על חלוקת 

 (Lass 2001:403-404אזורי פעילות בתוך החדר )

תחום החדר היה מ'.  X 1.85 3.0הוא חדר מלבני, מידותיו הפנימיות  2החדר הדרומי בבית 

במערב, קיר  1078השתמרו בגובה היסודות בלבד )קיר ש, בקירות הבנויים שתי שורות של אבנים

. בחדר זה 1061זה הוא קיר המחיצה  הקיר הצפוני של חדרבמזרח(.  1518בדרום, וקיר  1077

באלו היו: קערות עגולות דופן  ( עליה מונחים מספר שברי חרסים.1079נמצאה רצפת עפר כבוש )

ים פיטסספל בעל מפתח רחב, קנקנית, שפה,  פשוטים ומעובי יםפערורקדירה מרוכסת, ומזוות, 

  .(6.2-7)איור  מטיפוסים שונים וטס מתכתי

יצר פינה עם  6של בית  1517נראה שקיר בשלב מאוחר יותר.  2הדרומי נוסף לבית  יתכן שהחדר

 6ובית  2חי של החדר הצפוני. פירוש הדבר שהחדר הצפוני של בית , הוא הקיר המזר1033קיר 

, אשר ניגש , הוא קירו המזרחי של החדר הדרומי1518)ראה להלן( היו קיימים לפני בניית קיר 

 .בשלב מאוחר יותר 1517לקיר 
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 3בית 

והוא , 2מ' ממזרח לבית  10-נמצא כהבית רוחב,  נחשף בחלקו ותכניתו אינה שלמה. זהו 3בית 

הוא מורכב מאולם מרכזי צפוני , 2נראה כי תכניתו זהה לתכנית בית  בנוי באותה האוריינטציה.

שמיקומו המשוער כיוון  קיר מעוגללא ניתן לקבוע אם היה בעל אולם ומחדר דרומי קטן יותר, 

מ',  4.5מ' ורוחבו החיצוני הוא  8הוא  3אורכו החפור של בית נמצא מחוץ לגבולות החפירה. 

 .2בדומה לבית 

נמצא ספסל  בחלקו הפנימיבנוי משתי שורות של אבנים. ( 652) 3קיר היסוד הדרומי של בית 

, 6הוא הקיר הדרומי של בית  לכיוון מערב קיר זההמשכו של (, המעניק לקיר עיבוי נוסף. 663)

פערורים על גבי הספסל הפנימי, הבנוי בוץ, נמצאו שברים רבים של  .3לבית  2המחבר בין בית 

והוא בעל , 674W-ו 679W ,653W: יםשלושה קטעכ השתמר 3הקיר המזרחי של בית  וקערות.

גם אורכו  מ', וזהו 8אורכו הכולל המשוחזר של הקיר המזרחי הוא ההשתמרות הגבוהה ביותר. 

 . 3החפור של בית 

( נמצא 681)בחלקו הצפוני של הקיר קיר היסוד המערבי היה חלקי מאוד ונראה שאבניו נשדדו. 

מקבץ זה הוא אולי סף הכניסה לבית. חלקים נוספים . מקבץ אבנים שטוחות החורג מרוחב הקיר

(, 660ממערב ) אחרעל ידי קיר  בשלב מאוחר לבנייתו עובה 668. קיר 668W-ו 659Wשל הקיר הם 

 .6הוא הקיר המזרחי של בית 

משלוש שורות  . קיר זה בנוי3ל בית הוא קיר המחיצה בין האולם הצפוני לחדר הדרומי ש 657קיר 

האחת מצפון והשנייה מדרום. פותה נמצאו בסביבתו של קיר זה, -. שתי אבניאבנים בגדלים שונים

, בהחלט יתכן שאבני הפותה 3כיוון שקיר המחיצה לא יוצר פינה עם הקיר המזרחי של בית 

 הדרומי. והמעבר בין האולם הצפוני לחדר  657מסמנות את מיקום הפתח בקיר 

(, בדומה לחדר הדרומי 663( לספסל הדרומי )657מ', מקירו הצפוני ) 1.85רוחבו של החדר הדרומי 

העמוד -הוא אבן חצויה, ובסיס העמוד המערבי-סיסי עמודים. בסיסנמצאו בו שני ב. 2של בית 

שוקעו י העמודים המזרחי בנוי ממקבץ של שלוש אבנים בינוניות ועליהן אבני שדה קטנות. בסיס

בכלי החרס שעל גבי הרצפה נמצאו (. 664, 669, אשר כוסתה בשכבה גירנית )ברצפת עפר כבוש

 בעיקר פערורים וקערות מטיפוסים שונים, כמו גם מעט שברי קנקנים, ספלים ובסיס פך מתכתי

 .(6.2-8)איור 
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 1, שכבה 3. מבחר כלים מבית 6.2-8איור 

 

 (.676(. בין הממצאים על גבי הרצפה מכתש אבן גדול )661) בחדר הצפוני נמצאה רצפת עפר כבוש

 כלי החרס כוללים בעיקר שברי פערורים וקערות, כמו גם שבר קנקן אגירה ובסיס של פך מתכתי

 .(6.2-8)איור 

נאספו כמויות  המיוןדגימות אדמה להצפה נלקחו מהרצפה הצפונית ומהרצפה הדרומית. בתהליך 

 Lassית צור, המעידה שכלים יוצרו והיו בשימוש על גבי הרצפות )לא קטנות של פסולת מתעשי

2001:404-405.) 

(, ומקבץ אבנים מצפון לו 658קטע קיר מעוגל )הנראה חצר פתוחה, הייתה ככל  3ממזרח לבית 

נמצא מפלס חיצוני  3(. אלמנטים אלה לא שייכים ככל הנראה למבנה גדול. מדרום לבית 657)

-דרומי של הבית. מפלס זה היה ככל הנראה חלק מהרחוב הבנוי על ציר מזרח, הניגש לקיר ה(662)
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על גבי מפלס זה נמצאו שברי  מערב ומחלק את המבנים בפסגת התל למכלול צפוני ומכלול דרומי.

רפאות הכלים מלוקוס זה לא הניבה כלים  הניתנים לרפאות. כלים -, ועל פי החופרים רבים חרס

והפערור  פיטסים. טיפוסי הפיטסשלמים, אולם אכן נמצאו שברי חרס רבים, בעיקר של פערורים ו

 ב'.1שייכים לשלב מאוחר בב"ק  (HJIe ,PTIaהמוצגים בלוחות )

 1, שכבה 3. מבחר כלים מהמפלסים סביב בית 6.2-9איור 

 

 6בית 

רוחבו זהה , מ' X 3.5 9. מידותיו הפנימיות הן 3לבית  2הוא חדר מלבני המחבר בין בית  6בית 

. בחלקו המערבי נמצאו שני בסיסי עמודים, אשר מיקומם דומה למיקום בסיסי 3לרוחב של בית 

 . 2העמודים בבית 

( והקיר 1401Wהקיר הצפוני )(. 1033W) 2הוא הקיר המזרחי של בית  6הקיר המערבי של בית 

 הקיר הדרומימשתי שורות של אבנים. נחשפו רק בחלקם המערבי, והם בנויים ( 1517Wהדרומי )

חופר המבנה סבר שביניהם ישנו פתח חסום. אבן הפותה וקטע מערבי, נחלק לקטע מזרחי ו

יוצר פינה עם קיר  הדרומי קירהשנמצאה מצפון למיקום המשוער של הפתח מחזקת סברה זו. 

1525W חלק ניגש ל 6הצפוני של בית  קירה. 2הקיר המזרחי של בית , הוא ההארכה הדרומית של

, פגע בקיר המערבי של 660W, 6הקיר המזרחי של בית חופר המבנה טען שקיר. הצפוני של אותו 

תכנית המבנה אינה מחייבת ( והוא מחליף אותו כקיר המפריד בין שני הבתים. 668W) 3בית 

 , וקירותיו מחברים ביניהם.2ובית  3נבנה מאוחר לבית  6ם בהחלט נראה שבית פרשנות שכזו, אול
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(. זו חתומה על ידי רצפת 1522Lנמצאה מפולת לבנים )( 1531L) 6על גבי הרצפה שנחשפה בבית 

( שהכילה כלי חרס מרוסקים הניתנים לרפאות. רצפה זו היא ככל הנראה 1515Lטיח מאוחרת )

כלי החרס שנמצאו על ין ב , והיא גבוהה מגובה יסודות האבן.6בבית הרצפה המאוחרת ביותר 

 .(6.2-10 )איור רצפה זו נרשמו שלושה שברי פערורים פשוטי שפה ומעובה, ושברים של פך מאורך

נוסף, שהוא אולי המבואה בכניסה לבית. הוא תחום מדרום על ידי קיר  חדרישנו  6מדרום לבית 

1501W 1518, וממערב על ידי קירW בחדר זה 2, שהוא גם קירו המזרחי של החדר הדרומי בבית .

ב', ובהם קערות 1קרמיקה רבה. כלי החרס אופייניים לתקופת הב"ק  שהכילונחפרו מילויים 

 .(6.2-11)איור  וקומקום פיטסרבות, פערורים, קדירות, ספלים, קנקנים, 

 1, שכבה 6מבית . מבחר כלים 6.2-10איור 
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 1, שכבה 6בית חדר המבואה של מ. מבחר כלים 6.2-11איור 

 

 החצר הצפונית

, ורחוב בדרום. במזרח 2בצפון, בית  1011Wבמערב, קיר  1החצר הצפונית תחומה בין בית 

, שנבנה 4(, המופרעת על ידי בית מס' 1040Lמ'. בחצר נמצאה רצפת עפר כבוש ) X 3 6מידותיה 

פרשנות סטרטיגרפית מן הרחוב. לחצר  ההמוביל מבואהמערבית שלה ויוצר מעין -בפינה הדרום

 בשלב מאוחר יותר. 4, אשר לו נוסף חדר 1שונה היא שהחצר הצפונית הייתה למעשה חלק מבית 

כלי צור החצר נחפרה תחת רשת ריבועים קטנה ונלקחו בה דגימות עפר להצפה. התוצאות הראו ש

של החצר נמצאה כמות גדולה יחסית של עצמות. מרכזי  -יוצרו והיו בשימוש בחצר. בחלק הצפוני 

 באזור זה נמצאו פחות שבבי צור, דבר המעיד על חלוקת אזורי פעילות בחצר.

)לא  וקנקני אגירה פיטסהחרס מן החצר כוללים קערות עמוקות ומזוות, פערורים, שבר -שברי כלי

 .צוירו(

 4 חדר

מהקיר הדרומי לדעת החופרים נשדדו  , ואבניו1מאוחר יותר בשכבה נבנה כנראה בשלב  4 חדר

 מ'. X 1.5 2.0מ', ומידותיו הפנימיות  3.0X  2.1. מידותיו החיצוניות הן 1והקיר המזרחי של בית 
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(, המעורבת עם גיר כתוש ואפר. במצבור שעל גבי 1072נמצאה רצפת עפר כבוש ) 4בבית מס' 

  .(, ובה חפצים יקרי ערך1080( נמצאה קבורת תינוק מאוחרת לתקופת הברזל )1074הרצפה )

, ולכן הוא מאוחר להם. נראה שהוא שייך 2-ו 1נבנה לאחר החורבן בשריפה של בתים  4בית מס' 

לשלב של חידוש השימוש בחלק מן הבתים בפסגת התל לאחר החורבן, בו גם הרחוב עדיין היה 

ת זמנו ביחס , קשה לקבוע בוודאות א4 מחדרבשימוש. כיוון שנשתמרה מעט מאוד קרמיקה 

ב' לצד מעט 1. על פי המכלול הקרמי מהרחוב, הכולל קרמיקה מהב"ק 1למבנים האחרים בשכבה 

 .2, ניתן לתארך שלב זה לתקופת המעבר או לראשית הב"ק 2כלים מהב"ק 

 5בית 

הוא ככל  5בית  .2וממערב לבית  1מצפון לבית מבית זה השתמרו שני קירות בלבד, אשר נבנו 

( מתעקל בקצהו 1020Wחב, הבנוי על ציר מזרח מערב.  קירו הדרומי הארוך )הנראה בית רו

, אולם קשה שזהו קיר מעוגל. יתכן H/5המערבי, בנקודת המפגש עם קצה גבול החפירה בריבוע 

בנוי מאבנים בגדלים שונים, רוחבו המקסימלי  הקיר הדרומי. 5לשחזר בביטחון את תכנית בית 

אולם נקודת החיבור  הדרומי,( ניצב לקיר 1005W  +1006W) 5מ'. הקיר המזרחי של בית  0.8

 . מ' 1.25 ם הכוללרוחב , קיר וספסל,בנוי משני חלקים וא. הביניהם לא נמצאה

. הקיר 2לחדר הצפוני בבית מ' רוחב, בדומה  4.5-מ' אורך ו 9-הן כ 5מידותיו המשוערות של בית 

הצפוני של המבנה לא השתמר וככל הנראה נשטף במורד המדרון. לא נמצאה רצפה פנימית בבית 

 , ולא נשתמרה קרמיקה אשר יכולה להעיד על תארוכו והפעילויות שהתרחשו בו.5

 הרחוב

מפריד רחוב, העוקב אחר השיפוע של המדרון לכיוון  דרומיה מכלולל מכלול המבנים הצפוניבין 

של רחוב. בתחתית ההצטברות  חפרה הצטברות האופיינית לקונטקסט, נ6רח. מדרום לבית מז

, עצמות, אפר ושברי חרסים אופקייםהמכילה  שכבה(, ועליה 1528Lנמצאה רצפת עפר כבוש )

. הרצפות ומילויי הרחוב 1503Lהיא ומעליה שכבת לבנים נפולות. הרצפה המאוחרת ביותר ברחוב 

 ניגשים לקירות המבנים של המכלול הצפוני.

קיר זה היה  .יסוד הבנוי משתי שורות של אבנים בינוניות, 1244Wקיר  ואמי של ההגבול הדרו

אחד מקירות אלה . בשלבים שונים הדרומיהרחוב גבול היוו את אשר אחד מכמה מקטעי קירות 
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נדבך אחד של יסוד אבן. קיר זה נחתך וובה של שלושה נדבכי לבנים לג, אשר השתמר 1245Wהוא 

 , אשר חשף חמישה נדבכי לבנים על גבי יסוד האבן.1073על ידי בור 

חרס השברי  45ב'. 1הקרמיקה ממפלסי הרחוב מרובה, והיא כוללת בעיקר חרסים מתקופת הב"ק 

ל טסים מתכתיים, וחמישה שברי שני שברים שכוללים גם  אינדיקטיביים שנבדקו בעבודה זוה

והם , 2ק שייכים לתעשיות האופייניות לב" הפערורים מטיפוסים אלה פערורים חומים ואפורים.

)וראה בהרחבה  1משקפים את השימוש ברחוב בתקופה זו, לאחר חורבן חלק ממבני שכבה 

והתקיימה  ,2ובמעבר לב"ק  1בהמשך(. הכלים המתכתיים שייכים לתעשייה שהחלה בסוף הב"ק 

. בקונטקסט הארכיאולוגי של הרחוב בפסגת תל יקוש, קשה לקבוע איזה שלב 3-ו 2לאורך הב"ק 

 .כל הנראה משכבות קדומות יותר בתלשבר קערה ממורקת אפור נדד כ כלים אלה משקפים.

 1מבחר כלים מהרחוב, שכבה . 6.2-12איור 

 

 סיכום –מכלול המבנים הצפוני 

 סגת התל כדלקמן: ראשית נבנואת התפתחות מכלול המבנים הצפוני בפחופרי האתר משחזרים 

היה בשלב זה חלל אחד. בתים אלה עושים  2חולק לשני חללים, ואילו בית  3בית . 3ובית  2בית 
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. נראה שבשלב הראשוני היה שטח פתוח ממערב לכל אחד 2שימוש בקירות קדומים של שכבה 

 6עם צמיחת המשפחה. בשלב מאוחר יותר, בית  מהבתים, אשר אפשר את התרחבות המבנים

. יתכן שבשלב זה נוסף החדר 2, והוא עשה שימוש בקיר המזרחי של בית 3נוסף ממערב לבית 

, ונוצרה 5ואולי גם בית  1: בית 2. באותו שלב נוספו גם המבנים שממערב לבית 2הדרומי של בית 

בשריפה עזה, שלאחריה  2-ו 1ם של בתים עם חורבנהחצר הפנימית הצפונית. שלב זה הגיע לקיצו 

, כל הבתים המרכיבים את 4 לחדר. פרט 1, ככל הנראה מן האבנים השדודות מבית 4 חדרנבנה 

, קיימים בשלב כלשהו במקביל. נראה שבתים אלו שימשו משפחה אחתהיו המכלול הצפוני 

 ', עם מעט חרסיםב1הקרמיקה מכל המבנים שייכת לסוף תקופת הב"ק  שהתרחבה במשך השנים.

. 2או במעבר לב"ק  1בב"ק שייכים לשלב מאוחר אשר בקונטקסט של המבנים  מתכתיים,

קערות ופכים מתכתיים,  קרמיקה מהשטחים הפתוחים, הרחוב, והמילויים שמעל המבנים כללה

, בראשית 1אלה מייצגים פעילות בפסגת התל לאחר חורבן שכבה ופערורים אפורים וחומים. 

 .2הב"ק 

 מכלול המבנים הדרומי

צר חת, אשר לו נסמכת חצר מזרחי 7בית מס' מכלול המבנים אשר מדרום לרחוב כולל את 

 .7הנמצא מדרום לבית מוקף קירות מבנה מעוגל מערבית הנמצאת מדרום לרחוב, ו

 7בית 

זהו , ממנו השתמרו שלושה קירות בלבד. 7המבנה המרכזי במכלול המבנים הדרומי הוא בית מס' 

מ' מדרום לקיר הדרומי  2-המבנה ממוקם כ. ממנו השתמרו שלושה קירות בלבדבנה מלבני, מ

, בהיעדר קיר צפוני ני המשועראורכו החיצומ' ו 7חיצוני (. רוחבו ה1245Wהתוחם את הרחוב )

מ'. בניצב למרכז  0.5-נבנו משתי שורות אבנים, רוחבם כקירות המבנה . מ' 6הוא  שלא השתמר,

קיר מ'.  0.55בנוי מאבנים בגדלים שונים ורוחבו ה ,מ' 1.5נבנה קיר מחיצה באורך  הקיר הדרומי

  .ל הנראה גם לקיר הצפוני של המבנהדומה אשר ממנו השתמר קטע קטן בלבד ניצב ככ

מאבנים (, העשוי 1325Lקטעי ריצוף )כמה ( ועליה 1313Lנמצאה רצפת עפר כבוש ) 7בתוך בית 

ת , שקוע ברצפומרוצף )סילו( מטויח מתקןהוצמד  המחיצה הצפוני בגדלים שונים. ממזרח לקיר

קוטרו הפנימי של המתקן לוחות אבן ניצבים מ', והוא תחום ב 1.5(. קוטרו החיצוני 1316L) החדר

ב' 1טוואל בקונטקסט של הב"ק -בחירבת א מתקן דומה נמצא .מ' 0.46ומקו עו מ', 0.95
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(Eisenberg 1998ו ) בתל בית שאן בשכבהM-1,      3המתוארכת לב"ק (Mazar, Rotem and 

Weinblatt 2012, Fig. 2.12.) 

ב', והיא כוללת 1נמצא שפע של כלי חרס. הקרמיקה מתוארכת לסוף תקופת הב"ק  7בתוך בית 

קערות עמוקות ומזוות, פערורים מטיפוסים שונים, קדירות, ספלים, ושברים בודדים של קנקן 

 . (6.2-12 )איור אגירה וקנקנית

 1, שכבה 7מבחר כלים מבית . 6.2-13איור 

 

 החצר המזרחית

אלה יוצרים מעין מסדרון (. 1600W) 7וחלקי ריצוף ניגשו לקיר המזרחי של בית מספר קירות 

הוא הצפוני מבין  1611Wקיר חיצוני המוביל אל הבית, אשר מדרום לו חצר פתוחה מרוצפת. 

בחלקו הצפוני.  1600Wמתעקל מצפון למערב, וניגש לקיר . הוא 1600Wהקירות הניגשים לקיר 

 מ'. 0.8, יחד הם יוצרים כניסה ברוחב 1612Wבחלקו הצפוני נמצא קיר  1611Wבמקביל לקיר 

 1600W( הניגש למרכז קיר 1610Wהכניסה הופכת למעין מסדרון סגור באמצעות הקיר הדרומי )
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מ' בממוצע, והם בנויים משתי שורות של אבנים  0.5ממזרח. רוחבם של קירות המסדרון הוא 

(, בעוד בשאר המסדרון נמצאה 1616Lבגדלים שונים. הכניסה למסדרון רוצפה באבנים בינוניות )

קטע קטן של ריצוף באבנים גדולות אשר שוקעו ברצפת העפר נמצא סמוך לקיר רצפת עפר כבוש. 

1600W . 

(. אזור 1613L ,1609Lנחל )-ת, בינוניות ובחלוקינמצא ריצוף באבנים גדולו 1610Wמדרום לקיר 

חלקה המזרחי ס"מ הפרידה בין  11-15תעלה מדופנת אבן ברוחב היה ככל הראה חצר פתוחה. זה 

(1613L( לחלקה המערבי )1609L .של החצר )ריצוף לא המשיך דרומה מעבר לקו הדרומי של בית ה

יא כוללת שברי קערות עמוקות ומזוות, ב', וה1הקרמיקה מהחצר המזרחית אופיינית לב"ק  .7

 .(6.2-13)איור  פערורים מטיפוסים שונים, וקנקני אגירה

 1, שכבה (25-11) 7ומדרום לבית  (10-1) . מבחר כלים מהחצר המזרחית6.2-14איור 
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 העגולהמבנה 

מ', אם  2.25. רוחבו 7, הקיר הדרומי של בית 1309Wמ' מדרום לקיר  0.8( נמצא 1306Lמבנה זה )

המסודרות  המעגל החיצוני של המבנה היה בנוי מאבנים גדולותכי רק חלקו המערבי השתמר. 

. ליבת המבנה מולאה באבנים בגדלים שונים. אזור המבנה העגול במקביל, כשראשן פונה החוצה

פינה  כנראה והוא יוצר ם גדולותות אבניהיה בנוי משתי שורש ,1305Wהיה תחום ממזרח בקיר 

 . , שלא השתמר היטב1304Wעם קיר 

מערבי של ריבוע -. חלקו הדרום(1317/1319) נמצאה רצפת עפר כבוש 1306למבנה העגול  מסביב

H/7  1312לא נחפר, אולם במקביל לגבול החפירה הדרומי נחשף קירW יתכן שקיר זה הוא הקיר .

, אולם בהחלט יתכן שקיר זה שייך למבנה 1306המבנה העגול הדרומי התוחם את החצר סביב 

 נוסף שלא נחפר.

כוללת קערות עמוקות ומזוות, קדירות, פערורים וקנקני אגירה,  7הקרמיקה מדרום לבית 

 . (6.2-13)איור  ב'1האופייניים לתקופת הב"ק 

 החצר המערבית

מ'  X 2.5 4, הקיר התוחם את הרחוב מדרום, נחשף אזור מרוצף ברוחב 1245Wמדרום לקיר 

(1068L  ,1205במערבL  .)ומורכב מאבנים בגדלים שונים. הוא אינו הריצוף אינו רגולרי במזרח

(. ריצוף האבן 1084L, שכן בין הריצוף לקיר מפריד קטע קטן של רצפת עפר כבוש )1245ניגש לקיר 

מ'.  0.7, הבנוי משתי שורות של אבנים ורוחבו המקסימלי הוא 1219Wתחום בדרום על ידי קיר 

לנישה רצפת עפר כבוש  .מ' 1.25לקיר זה ניגש מדרום קיר מעוקל, יחד הם יוצרים נישה שרוחבה 

(1215L( ממערב ומדרום לנישה נמצאה רצפת עפר נוספת .)1210L ,1314L) אזור זה היה ככל .

שול, פעילות אשר התקיימה בנישות הבנויות מסביב לחצר. הנראה שטח פתוח לשפיכת פסולת בי

, 2בחינת הקרמיקה מן החצר המערבית העלתה שבאיזור זה הייתה פעילות בתקופת הב"ק 

מאוחר לחורבן ונטישת המבנים שמצפון לרחוב. הקרמיקה כוללת חרסים רבים המתוארכים 

ים ואפורים וקרמיקה מתכתית , בהם פערורים חומ2ב', כמו גם חרסים מהב"ק 1לתקופת הב"ק 

 (.6.2-14, איור 1209L ,1231L ,1242L 1314L)לוקוסים 
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 1. מבחר חרסים מהחצר המערבית, שכבה 6.2-15איור 

 

 סיכום –מכלול המבנים הדרומי 

במכלול המבנים הדרומי לא זוהתה התפתחות הדרגתית של מבנים ובנייה צפופה כמו במכלול 

, המבנה המרכזי מדרום לרחוב, והחצרות שסביבו, נבנו בשלב אחד. 7 המבנים הצפוני. נראה שבית

הקרמיקה חוץ כמו בישול וזריקת פסולת. -בית מגורים, סביבו נערכו פעילויות וזה

תחושתי היא  .2ב' עד לב"ק 1מעידה על פעילות מסוף הב"ק  מהקונטקסטים שמסביב למבנה

ר לאחואולי המשיכה זמן מה  ,לרחובשהפעילות מדרום לרחוב מאוחרת מהמבנים שמצפון 

 . 2חורבנם של המבנים הצפוניים, בראשית תקופת הב"ק 

 סיכום –בפסגת התל  1היישוב מתקופת הב"ק 

( 1שכבה המאוחרת )שכבה הב'. 1בפסגת התל נחפרו שתי שכבות המיוחסות לתקופת הב"ק 

מכלולי המבנים  ב', במהלכו התפתחו והשתנו1משקפת פרק זמן ממושך בסוף תקופת הב"ק 

יימה בדיקת המכלולים הקרמיים מרמזת על כך שבחללים הפתוחים והחצרות התק בפסגה.

הפעילות בשלב זה בפסגת . 2 , בראשית הב"קלחורבן חלק מהמבניםפעילות מסוימת גם מאוחר 
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על פני השטח מתקופה זו נמצאה גם וכלים של חרסים  כמות גדולההתל אינה ברורה כל צרכה. 

על מפלסי חיים שלא זוהו בעת החפירה, אולי ובהצטברויות האדמה שתחתיהם, עובדה המרמזת 

. סברה זו דורשת אישוש בחפירות נוספות בפסגת התל, אולם היא 1המאוחרים למבני שכבה 

 . 2לב"ק  ההדרגתי מעברהעל משך חייו הארוך של הכפר בתל יקוש בתקופה הנדונה, ועל  מצביעה

 (P/14 ,Q/14)ריבועים  מדרון המזרחי של התלתחתית הפירות בהח

. 2000-ו 1991, 1989, במהלך עונות באזור זה נחשפו שרידים בהיקף הנרחב ביותר בתל יקוש

, בו נחשפו מתון  ( יצרה חתך Kuraiyimהבלייה החמורה של התל באזור זה לתוך ואדי קוראים )

זוהתה בחלק הצפוני של ( I)שכבה המאוחרת בהן . (I - IV)שכבות  ארבע שכבות ישוב עיקריות

זוהתה בחלק הדרומי, והיא ( IV)שכבה הקדומה בהן . 3 הב"קהחתך, והיא תוארכה לתקופת 

. השרידים הארכיטקטוניים שנחפרו בין שכבות אלה היו קשים יותר ב'1 הב"קתוארכה לתקופת 

אה שבאזור זה הייתה התפתחות להבנה מבחינה סטרטיגרפית, והתארוך שלהם מורכב יותר. נר

ארכיטקטונית אורגנית איטית סביב גרעין מבנים מקורי, אשר הפכה את משימת הניתוח 

חתומה על   IVאף על פי כן, הניתוח הסטרטיגרפי הראה ששכבה הסטרטיגרפי למורכבת למדי. 

(, ואילו היא בתורה חתומה על ידי קומפלקס בעבודה זו IIIa)שכבה  2 הב"קידי שרידים מתקופת 

 .Iושכבה  II, אשר לו שני שלבים: שכבה 3 הב"ק

ריבועי  11 מ"ר, שהם 1100הוא  בתחתית המדרון המזרחי של התל אשר נחפרל להכוהשטח סך 

בחתך מלאכותי שנוצר בעת פתיחת דרך של שטח החפירה הדרומי גבולו מ'.  X 10 10חפירה של 

בלבד, אשר נמצאו  1 הב"קבחלק זה אתמקד בשרידי העפר המקיפה את התל למרגלותיו. 

בהמשך אדון גם בשרידים החותמים את שרידי בתחתית המדרון.  Q/14 -ו P/14-15בריבועים 

 .2דומה לברונזה הק 1 הב"ק, שכן יש להם משמעות בהבנת התפתחות הישוב במעבר מ1 הב"ק

, שלבים שלושהי מיוחסים בתחתית המדרון המזרח IVלשכבה הניתוח הסטרטיגרפי  העלה כי 

 IV(. שני שלבים נוספים, המאוחרים לשרידי שכבה IVa-c) ב'1 הב"קהמתוארכים לתקופת 

(. בשל הבלייה IIIb-c)להלן  2ומורכבים מאלמנטים חלקים למדי, שויכו על ידי החופרים לב"ק 

החמורה בתחתית המדרון והחפירה בריבועי חפירה גדולים מידי ביחס לאופי השרידים, קשה 

לקבוע בוודאות את זמנם של השלבים הללו. אף על פי כן, מן הניתוח הקרמי עולה כי מרבית 
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הקרמיקה מהמילויים והרצפות הנקשרות לאלמנטים פרגמנטריים אלה שייכת לתקופת הב"ק 

ל כן, אציג כאן את עמדת החופרים, לצד פרשנות אחרת, המייחסת רצף סטרטיגרפי ארוך ב'. ע1

 ב'.1לתקופת הב"ק 

 IVc שלב א':

תעקל מ 74W-ו מתעקל לכיוון דרום 76Wשני חלקי קירות, השלב הקדום ביותר מיוצג על ידי 

הדו"ח הסטרטיגרפי על פי (, וEsse 1992, Fig. 4ישנה ) מופיעים בתכנית לכיוון צפון. קירות אלה

 קשה לקבוע מהו הקשר הסטרטיגרפישיתואר בהמשך.  IVbמשלב  מאורךקודמים לבניין ה הם

עגול, הדומה למבנים של  שייך למבנה 74Wר חשיפה מספקת. יתכן שקיר בשל היעד בין הקירות

  .בעל קיר מעוגלשנמצאו בפסגת התל, גם הם חתומים על ידי מבנה  2שכבה 

 הב"קזה, אולם נראה שיש למקמו בשלב קדום יחסית בתקופת  תאריכו של שלבקשה לקבוע מה 

הייתה מועטה ביותר, והיא מהמילויים הנסמכים לקירות אלה שהגיעה לידי הקרמיקה . ב'1

 ב'.1כוללת שני שברי פערורים ושבר קנקן, מטיפוסים האופייניים לב"ק 

ממורקים  יםאפוררבים אספו חרסים החופרים שהעידו  במדרון עונות חפירה בתום שלוש

(GBW).שרידים ארכיטקטוניים נכון לעכשיו לא ניתן לקשור לחרסים אלה , שאינם באתרם 

קדם  כזהא', וששלב 1תקופת הב"ק בהוא תל יקוש שראשיתו של היישוב ב כלשהם, אולם נראה

 במדרון התל.  IVcלשלב 

 (6.2-5)איור   IVbשלב ב':

הדרומי בקצה השתמר,  חלקו הצפוני בלבדאשר , מלבני בעל קיר מעוגלמיוצג על ידי בניין זה  שלב

 .מ' 11.8מערב, אורכו -המבנה בנוי על ציר מזרח. )להלן: הבניין המאורך( שטח החפירהשל 

 ., אם כי החלוקה הפנימית שלו שונהבפסגת התל 2בית  לש מזכירה את זו החיצונית תכניתו

הממוקם במדרון חולק לשני חדרים, המופרדים זה מזה באמצעות קיר מחיצה,  המאורךניין הב

אפסיס, וחדר מערבי מעין . קיר זה יוצר חדר מזרחי קטן בעל קיר המעוגלמ' ממערב למרכז ה 2.4

( 36Wמ' בממוצע. הקיר הצפוני ) 0.70מ'. רוחב הקירות במבנה הוא  7.25גדול ומלבני, אורכו 

 על גבי יסוד אבן. המסודרות בשיטת האדרה, ומונחות לבניםנדבכי  השתמר לגובה של ארבעה

 אשר מולאה באבנים בגדלים שונים לשם חיזוק. (, 48Lבחלקו הצפוני זוהתה תעלת יסוד )
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אשר (, 71L ,72Lנמצאה רצפת עפר כבוש ) 36Wלא נמצאו רצפות בתוך המבנה. מצפון לקיר 

 (15W) יותר קיר מאוחרהרצפה מופרעת על ידי  .מאורךלשלב של המבנה ה שויכה על ידי א' לאס

מילויים ומה 72L-ו 71L)ראה בהמשך(. הקרמיקה מרצפות  ירואינה ניגשת למבנה באופן יש

הייתה רבה, והיא כוללת צורות פשוטות האופייניות  (73, 70, 43, 42)לוקוסים  הנקשרים לשלב זה

ים פיטס, פשוטים ומעובי שפה פערורים קדירות,קערות עגולות ומזוות, , נר קערות ב':1לב"ק 

 אף לא שבר אחד של קרמיקה מתכתית יוחס לשלב זה. .(6.2-16)איור  וקנקני אגירה

 

 מסומן באדום( המאורך)הבניין  במדרון המזרחי של התל IIIc -ו  IVbשלב . 6.2-16איור 
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 המאורךאסה העריך שהמבנה  , חופר האתר ד'(1)שכבה  בפסגת התל 2ן לבית על אף הדמיו

שוואה הסטרטיגרפית של רצף (, וכך עולה גם מן ההEsse 1993: 1502קדום יותר )  IVבשכבה 

בראש התל נותר עלום,  1אף על פי כן, השלב המקביל במדרון לשכבה  השכבות בפסגה ובמדרון.

 ולא תואר באף לא אחד מן הסיכומים שפרסם אסה אודות החפירה ביקוש.

ישירות על גבי המבנה  2מתקופת הב"ק שרידים בתכנית הכללית שהוכנה על ידי ד' אסה מופיעים 

ישנם מספר , וכי . עיון מעמיק מעלה כי זו הפשטה של הרצף הסטרטיגרפיב'1המאורך מהב"ק 

וקודם לשרידי  המאורך, מאוחר למבנה ב'1לשלב המאוחר ביותר בב"ק אלמנטים שניתן לייחס 

  .2הב"ק 

 

 במדרון המזרחי של התל IVbמבחר כלים משלב . 6.2-17ור אי
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 IIIb-cה': -, ושלבים ד'IVa ג': שלב

 ריכלייםעל ידי מספר אלמנטים אד יםמיוצג IIIa-bה' בשכבה -ושלבים ד' IVבשכבה  ג'שלב 

הם מסיבה זו לתכנית אחת ברורה. יחד קשה לקשור אותם שסבלו מבלייה חמורה ו P/14בריבוע 

והחופרים התלבטו לגבי שיוכם , האדריכלית של תחתית המדרון המזרחי תכניתהועלו יחד ללא 

הם חותמים הוא ש המשותף לאלמנטים אלועולה ש בשטחמן התיעוד הסטרטיגרפי. אף על פי כן, 

  מאידך. 2מבנים ברורים מהב"ק  מחד, וחתומים על ידי שרידי המאורךאת המבנה 

. שיוך זה 2ה' לראשית הב"ק -ואת שלבים ד'ב' 1 הב"קלתקופת החופרים שייכו את שלב ג' 

רמית. אני מבקשת להציע כאן התבסס על האבחנות בשטח ולא לוקח בחשבון את העדות הק

סיכום הסטרטיגרפי , זאת בשונה מהב'1למעשה בתקופת הב"ק  ה' נבנו-שהאלמנטים בשלבים ד'

 המבוססת בחלקה הגדול על סיכום זה.עבודת הדוקטורט של ג' נובצ'ק, ומשל א' לאס 

 

-  ( הבנוי על ציר צפוןW46, ייחסו החופרים קיר לבנים )המאורך, המאוחר למבנה  IVaלשלב 

, 46W. מדרום לרצפה ובמקביל לקיר 47L הצטברות / מפלסמזרח, אליו נסמכת -דרום –מערב 

. אלמנטים אלה לא הועלו לתכנית, אולם נראה לפי תיאורם שהם 33Wנמצא בדל קיר אבן, 

 מערב.-מזרח צפון-נמתח על ציר דרוםה, IIIcשייכים לרחוב קדום, שקדם לרחוב משלב 

, III)שכבה  2, השייך למבנה הב"ק W32מתחת לקיר  -232.83קיר הלבנים הצפוני נמצא בגובה 

, 1שייכת לרחוב הב"ק  -232.80מדרום בגובה  (. הצטברות האדמה הניגשת אליו5.2-15איור ראה 

. בלוקוס זה נמצא ממצא קרמי עשיר המתוארך לאותה תקופה. לא השתמר L47היא לוקוס 

הקיר התוחם את הרחוב מדרום. ייתכן שהוא נסחף במדרון או שנהרס על ידי קירות מאוחרים 

פרו כמה אלמנטים נוספים: ( נחP/14מערב ריבוע -מערב לרחוב )בצפון-מדרום למשל(. 15Wיותר )

מערב ולו נקשרת -(, הוא קיר אבן הבנוי על ציר מזרח-232.35, -232.11)גבהים עליונים  29Wקיר 

.  -232.27( מדרום, בגובה 35L  /30L, ורצפה נוספת )-232.03( מצפון בגובה 40Lרצפת עפר כבוש )

 .IVaאלמנטים אלה לא מופיעים בתכנית, ומשויכים כאן לשלב 
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ב', בהם קערות עגולות ומזוות, 1הקרמיקה משלב זה כוללת מגוון טיפוסים האופייניים לב"ק 

ים. לא נמצאה קרמיקה פיטספערורים פשוטים ומעובי שפה, קדירות, ספלים, קנקניות, קנקנים ו

, אשר אינם שכיחים בבית PT IV-ו PT IIIים מטיפוסים פיטסראויים לציון ה  מתכתית בשלב זה.

צאו ביקוש בכמות לא מעטה. אלה ואחרים מעידים על השונות בבחירת הטיפוסים ירח ונמ

 .(6.2-17)איור  המיוצרים בתעשיות השונות בעמק

 

 במדרון המזרחי IVaמשלב  כלים. מבחר 6.2-18איור 
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 במדרון המזרחי IVa. מבחר כלים משלב 6.2-19איור 

 

(, 32Wשהשתמר בחלקו ) אבןקיר ם מצפון על ידי נתחה ,באותו הציר רחובהתקיים  ,IIIcבשלב 

מעט מאוד קרמיקה יוחסה  .(6.2-15)איור  המאורך, המבטל את הבניין 15Wומדרום על ידי קיר 

בעל שפת טבעת מעובה  פיטסב': קערה עגולה וקערה מזווה, 1לשלב זה, ובה חרסים מהב"ק 

 מרוכס. פיטסו

מערבי של ריבוע -חלק הצפונישנחשפו ב ,קירות ורצפותשל אחרת מערכת על ידי  חתום IIIcשלב 

P/14ומופיעים בתכנית נפרדת , ( שלבIIIb 6.2-16, איור) .שלב שנוסד לכל המאוחר ב ,רחובהIVa, 

תחום על ידי מבנים כשהוא , IIIaומאוחר יותר בשלב , IIIbנראה להתקיים גם בשלב המשיך כ

  (.מדרום, ומבנה בעל חדרים מלבניים מצפון 6W-ו 5Wקירות אחרים )
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 במדרון המזרחי של התל  IIIb. שלב 6.2-20איור 

 

, היוצרים W12-ו W10, W11  עיקריים: קירותמורכבת משלושה  IIIbבשלב  קירותהמערכת 

בנוי על  W11קיר  התחתונה.  L38-העליונה ו L16יחד מתחם סגור ובו שתי רצפות עפר כבוש: 

, אליו ניגשה רצפת עפר W44. ממזרח לקירות אלה נמצא קיר נוסף, (IVa)שלב  W29גבי קיר 

, נראה כמבטל את המשכו המזרחי L43, שנמצא מדרום ללוקוס W20קיר . -232.26כבוש בגובה 

ונראה יותר  W15החותם את קיר , W23וטיבו אינו ברור. כך גם בדל הקיר  W11של קיר 

, השייכים 6W-ו 5Wמערכת קירות זו חתומה על ידי קירות לבנים  כמפולת אבנים מאשר כקיר.

  .IIIaכאן לשלב 

ב', והיא כוללת 1שייכת ברובה לב"ק  IIIbהקרמיקה מהרצפות והמילויים הנקשרים לקירות שלב 

. על כן הצעתי היא לשייך מערכת זו )לא צוירו ואינם מיוצגים בלוחות( יםפיטסקערות, פערורים ו

 ב' במדרון. 1לשלב המאוחר ביותר של הב"ק 

 

 P/14ריבוע 
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 . שלבים ארכיאולוגיים בתחתית המדרון המזרחי6.2-2טבלה 

 ממצא קרמי ארוך החופריםית אלמנטים אדריכליים שלב

IVc  לא נבדק 1ב"ק  74+  76קירות 

IVb  מאורךבניין   

 = רחוב קדום? 72+  71רצפות 

 ב'1ב"ק  ב' קדום1ב"ק 

IVa  צפון ריבועP/14 : 

 מדרום. 30/35מצפון ורצפה  40+ רצפה  29קיר 

 = רחוב קדום? 47+ רצפה  46קיר 

 ב'1ברובו ב"ק  ב'1ב"ק 

IIIc  רחוב 19, 17+ רצפות  15/33קיר = 

 32מצפון לרחוב קיר 

 ב'1ברובו ב"ק  2ב"ק 

IIIb  38, 16, 43, 45+ רצפות  12, 11, 10מערכת קירות 

 .13. מצפון לרחוב קיר תוחמת את הרחוב מדרום

 ב'1ברובו ב"ק  2ב"ק 

IIIa  על סמך 2ב"ק  6+  5קירות ,

אוריינטציה 

 וגבהים

 לא נבדק

 

נחפר רק בחלקו הצפון מזרחי כמעין תעלת בדיקה. הקיר המאוחר ביותר בחפירה זו  P/15ריבוע 

, 53Wהדרומי. קדמו לו שלושה קירות אבן, , קיר לבנים שנחפר סמוך לגבול החפירה 51Wהיה 

54W56-, וW( 58. לקירות אלה ניגשה רצפת עפר כבושL( עליה מתקן ,)57L המורכב מאבן )

לא ניתן לקבוע האם אלמנטים אלה לא הועלו לתוכנית ושחיקה גדולה המוקפת באבנים קטנות. 

המועטה  קרמיקהה או לאלמנטים אחרים מצפון להם. המאורךקשורים באופן כלשהו למבנה הם 

 ב'.1הנקשרת לאלמנטים אלה שייכת לב"ק 

, ואף שנחפרו בראש התל 1 הב"קקשה להקביל את השלבים בתחתית המדרון המזרחי לשכבות 

, שלב IVbייתכן שניתן להציע ששלב . החופרים נמנעו מלעשות כן לאחר ארבע עונות חפירה

בראש התל. השלבים הפרגמנטריים שמעליו מעידים על רצף  2לשכבה  , מקבילהמאורךהמבנה 

בראש  1, ועל כן אולי מקבילים לשכבה 2ב' ועד ראשית הב"ק 1יישובי בלתי מופרע מסוף הב"ק 

בשל אופי במדרון אינו לגמרי ברור.  1לשרידי הב"ק  IIIשל שכבה  2היחס בין שרידי הב"ק  התל.

היו מכוסים רק באופן חלקי על ידי שרידי  1התל, שרידי הב"ק הבנייה במדרון והבלייה בשולי 

נבנו  2ק הב"נראה שמבני . בחפירה , והמצבורים שביניהם לא זוהו ולא תועדו כראוי2הב"ק 

, בעודם שומרים על תוואי קדום של 1ק ב"באוריינטציה מעט שונה וכיסו את המבנים מתקופת ה

 1ות משוכבת המאפיינת שטח פתוח לאורך הב"ק רחוב או שטח פתוח. באזור זה ישנה הצטבר

 .2והב"ק 
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 (6.2-22)איור  T/14ריבוע 

מ'.  X 5 5לשטח שבתחתית המדרון המזרחי, נפתח ריבוע בדיקה של כעשרה מטרים ממזרח 

בתחתית המדרון המזרחי,  IIIבריבוע זה נמצאו שתי שכבות עיקריות. העליונה מקבילה לשכבה 

 2 הב"ק( באוריינטציה זהה לקירות 606Wנמצא קיר ) III. בשכבה IVוהתחתונה מקבילה לשכבה 

, שהוא אולי קיר תוחם לשטח הפתוח שנחפר בקצה המזרחי של שטח P-Q-R/14בריבועים 

(, החתוכות על ידי בור מדופן 604L ,611Lלקיר זה ניגשו ממערב שתי רצפות ) החפירה הגדול.

. 1 הב"ק, המתוארכת לתקופת IVהאלמנטים שקדמו לשכבה זו שייכים לשכבה  (.614Lבאבנים )

יוצר פינה  621Wמ'. קיר  0.55שלושה קירות לבנים, רוחבם  T/14ניתן לייחס לשכבה זו בריבוע 

יינטציה באורמ' ממנו  2.35במרחק של  623W, מקביל לקיר 627W, והקיר הנוסף, 623Wעם קיר 

 מערב.-מזרח צפון-של דרום

 T/14בריבוע  IV. שכבה 6.2-21איור 
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 נמצא צדו הדרומי טויח בטיח בוץ. במרכז הקיר השתמר לגובה של חמישה נדבכים,  623Wקיר 

 מ'.  0.35חלקו הצפוני של הקיר נחתך על ידי בור בקוטר המוביל לכיוון צפון.  פתח

 IV, שכבה T/14. מבחר כלים מריבוע 6.2-22איור 

 

הגיעה לקצה בשריפה חמורה, אשר צרפה את לבני הקירות. בחלק הדרום  T/14בריבוע   IVשכבה

נחפרה שכבת חורבן אשר הכילה אפר, לבנים  623W -ו 621Wמערבי של הריבוע, בין קירות 

(. ניתן ללמוד מן 615L) עם טביעות של חומר אורגנישרופות, קורות עץ מפוחמות וחלקי תקרה 

ס"מ, אשר כוסו בבוץ, ועליהם  15-10ה מקורות עץ בקוטר המפולת שתקרת המבנה הייתה עשוי

שכבה נוספת של בוץ וזרדים. מתחת למפולת הלבנים היו קבורים כלי חרס מנותצים באתרם, 

עצמות. ו. מתחת לכלים נמצאה כמות רבה של צור 622Lמונחים על גבי רצפת העפר הכבוש 

 . 627Wהרצפה עצמה המשיכה צפונה ויתכן שאף ניגשה לקיר 

. מתקן זה היה בסיס לקנקן אגירה גדול, 625Lובצמוד אליו נמצא מתקן אבן  627Wמדרום לקיר 

 14נטול בסיס, אשר הכיל חומר אורגני מפוחם, כולל גרעיני חיטה. גרעינים אלה תוארכו בפחמן 
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(. כמה כלים נוספים נמצאו מסביב למתקן, Esse 1992:85לפסה"נ ) 3200והניבו תאריך סביב 

 לא נמצא. 627W. הפן הצפוני של קיר 615Lבתוך שכבת החורבן  כולם

, בהם בעיקר קדירות, פערורים, קנקני אגירה, פכים כליםכללה מספר  T/14הקרמיקה מריבוע 

 .(6.2-21 – 6.2-20)איורים  ופיטסים

 

 IV, שכבה T/14. מבחר כלים מריבוע 6.2-23איור 
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 ב' בתל יקוש   1המכלול הקראמי של הב"ק 

 מתודולוגיה

ניתוח המכלול מתל יקוש, כמו שאר המכלולים הקרמיים המופיעים בעבודה זו, נעשה בשיטה בה 

(. שיטה זו מבוססת על יצירת טיפולוגיה צורנית בסיסית, 2008תי בעבודת המסטר שלי )רותם נקט

במדגם חרסים מייצג. הרישום כולל חרסים המשמשת לניתוח כמותי של מאפיינים עיקריים 

 .אינדיקטיביים בלבד, אשר מקורם בלוקוסים מהימנים, הניתנים להגדרה סטרטיגרפית טובה

זהות דפוסים במכלול, ולשחזר היבטים כרונולוגיים, והיבטים של תפוצה באמצעותם ניתן ל

אתרו לא נכללה בניתוח . קרמיקה מפני השטח וממילויים המכילים חומר מעורב שאינו במרחבית

ק מהב" תמעורב קרמיקה , שהכילו1רצפות הנקשרות לארכיטקטורה של הב"ק הכמותי. מאידך, 

ראה ) , על מנת לדון בתופעה זו בתל יקוש ובמשמעותה הכרונולוגיתנכללו בניתוח הכמותי, 2-1

  .(הלן, ודיון בהופעת הקרמיקה המתכתית במכלול לבנספח 6.2-22פירוט הלוקוסים בטבלה 

כלים ושברי חרסים, שהם כלל הממצא  1191החלוקה הטיפולוגית המוצגת כאן מבוססת על 

שנאסף בחפירות תל יקוש ונחקר במסגרת עבודה זו. מכלול זה מורכב  1 הב"קהקרמי מתקופת 

מכלים ושברי חרסים שמקורם כאמור בלוקוסים מהימנים משטחי החפירה בפסגת התל )שכבות 

(. IVבמדרון הדרומי )שכבה  T/14(, ובריבוע הבדיקה IVa-c ,IIIb-cרומי )שלבים (, במדרון הד1-2

 .4-2.6 -ו 3-2.6 ל הלוקוסים שנרשמו מפורטים בטבלאותכ

ב' 1 הב"קהסכימה הטיפולוגית עצמה מבוססת על זו שהורכבה עבור המכלול הקרמי מתקופת 

(. מסיבה זו 6.1בתל בית ירח, בו נמצא המכלול העשיר ביותר בטיפוסים בעמק הירדן התיכון )פרק 

ייתכנו פערים בסדר מספרי הטיפוסים, במידה וטיפוסים מסוימים שזוהו בבית ירח לא זוהו 

 ביקוש.   

ת מטרת הטיפולוגיה הקרמית בתל יקוש היא הצגת מדגם הכלים שהיו בשימוש לאורך תקופ

 ב', ומסיבה זו היא מבוססת על כלל הממצא הקרמי השייך לתקופה.1 הב"ק

הניתוח הטיפולוגי הכמותי, לעומת זאת, נעשה על מנת לזהות דפוסי התנהגות קרמיים בשלב 

לאתרים אחרים וללמוד מהם על המבנה הארגוני של  ר ניתן להשוותיישוב אחד, דפוסים אש

בפירוט בחלק הסטרטיגרפי בפרק זה, שימור הממצא  החברה. בשל אופי החפירה אשר נידון

שזוהו בחלקים  1 הב"קהקרמי מסיום החפירות ועד למחקר זה, ובשל הקושי לסנכרן בין שלבי 
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שונים של התל, נראה שאין משמעות יתרה בניתוח קרמי כמותי המתבסס על כלל הקרמיקה 

מאיר היבטים של תפוצה ב' שנאספה בחפירות. ניתוח כמותי מעין זה, ה1 הב"קמתקופת 

מרחבית, התפלגות טיפוסים ודפוסים טכנולוגיים שונים, נעשה בפסגת התל בלבד, שם שטח 

 ב' היה הנרחב ביותר. 1 הב"קהחשיפה של שרידי 

טבלה המתארת את שכיחות הופעתו בכל אחד ב הדיון בכל אחד מן הטיפוסים בתל יקוש מלווה

משטחי החפירה, כמו גם בהיבטים העולים מן הניתוח הכמותי של המכלול מפסגת התל )שכבות 

(. דוגמאות מצוירות מכל טיפוס מופיעות בלוחות H/5-7 ,  I/5-7 ,J/6, ריבועי חפירה: 1-2

ביקוש  1 הב"קקה מתקופת ניתוח טכנולוגי בסיסי של הקרמי .3הטיפולוגיים המלווים פרק זה

 מלווה את הדיון הטיפולוגי. 

 ב' בפסגת התל1. התפלגות טיפוסי כלים בשכבות הב"ק 6.2-3טבלה 

 

Vessel Type Stratum 1 
N         % 

Stratum 2 
N         % 

Bowls 219      25.6 20      24.1 
Platters 2           0.2 0         0 
Kraters 36          4.2 1       1.2 
Holemouth 
Jars 

441      51.6 42      50.6 

Cups 22          2.6 1        1.2 
Amphoriskoi 9            1.1 0         0   
Jugs 17          2.0 4      4.8 
Jars 2           0.2 0         0 
Teapots 3           0.4 1       1.2 
Storage Jars 53         6.2 11      13.3 
Pithoi 30         3.5 2      2.4 
OV 1           0.1 0         0 
CV 20        2.3 1      1.2 
Total 855     100% 83      100% 

 

 

 

                                                           
לצד כל ציור  נבחרו לציור במהלך עבודה זו וצוירו על ידי י' רודמן. בלוחות החרסים המוצגים 3

 קונטקסט מכלולים ממופיע מספר הרישום ומספר הלוקוס שלו. לוחות ציורים המסודרים לפי 

 אחד מלווים את התיאור הסטרטיגרפי בפרק זה.
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 במדרון המזרחי 1. התפלגות טיפוסי כלים לפי שלבים המיוחסים לב"ק 6.2-4טבלה 

 

Vessel Type Stratum 
IIIb 

Stratum 
IIIc 

Stratum 
IVa 

Stratum 
IVb 

Stratum 
IVc 

Sq. P/15 
Stratum 

IV 

Total 
N                 % 

Bowls 5 2 19 26 0 1 51            25% 
Kraters 0 0 4 5 0 2 11           4.8% 
Holemouth 
Jars 

4 0 70 25 2 3 104          50% 

Cups 0 0 1 1 0 0  2               1% 
Amphoriskoi 0 0 2 0 0 0  2               1% 
Jugs 0 0 2 0 0 0  2               1% 
Storage Jars 0 0 7 2 1 0 10           4.8% 
Pithoi 3 2 12 3 0 1 20           9.6% 
CV 0 0 3 3 0 0  6            2.8% 
Total 12 4 120 65 3 7 208        100% 

 

 

 T/14בריבוע הבדיקה  IV. התפלגות טיפוסי כלים בשכבה 6.2-5טבלה 

 

Vessel Type Stratum IV 
Bowls 4 
Kraters 3 
Holemouth 
Jars 

28 

Cups 0 
Amphoriskoi 0 
Jugs 3 
Storage Jars 4 
Pithoi 4 
CV 2 
Total 48 

 

 התעשיות הקראמיות בתל יקוש

ביקוש אינן סטנדרטיות, ויש גיוון רב בין הכלים מטיפוס מסוים.  התעשיות הקרמיות שהתקיימו

ביחס  כמו באתרים אחרים בני התקופה, ישנם טיפוסי כלים שהם תוצאה של תעשייה מתמחה

רכים, קנקני האגירה בעלי הצוואר הגבוה, או: הקערות המזוות, הפכים המלתעשיות אחרות

ב', ומסמלים את 1שייכים לסוף תקופת הב"ק  . אלההמעוטרים במשח פסים הפיטסיםהקנקנים וו

בכלים אחרים ניכרת שונות טכנולוגית גבוהה, שהיא  שיא התפתחות התעשיות בתקופה זו.

 תוצאה של ריבוי תעשיות קראמיות מקומיות.
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יקוש אינם מעוטרים, או מחופים בחיפוי אדום. משח הפסים ב' מ1במכלול הב"ק מרבית הכלים 

רוק מאפיין בעיקר קערות מיחיפוי אדום וקנקנים והפיטסים, ואילו מאפיין חלק קטן מן ה

 (. 6.2-7 – 6.2-6)טבלאות 

ב' נמצאו בכמויות קטנות במכלול הקרמיקה של 1מספר טיפוסי כלים קדומים או מאוחרים לב"ק 

, כמו גם חרסים מאוחרים יותר, מתקופת 1תל יקוש. אלו כוללים חרסים מראשית תקופת הב"ק 

מ', היעדר מיון קרמיקה 10X10הימצאותם במכלול נובעת משיטת החפירה בריבועים של . 2הב"ק 

נוסף במהלך החפירה ואחריה, ואופן השתמרות המכלול. אף על פי כן, הם נכללו בניתוח הכמותי 

בעבודה זו על מנת להציג את העדות הארכיאולוגית במלואה, ולהעשיר את ההבנה של רצף 

 השכבות בתל וההיסטוריה היישובית שלו. 

ממכלול  1.3%-כלים(, ו 35) 1ממכלול שכבה  4.3%ם כלים מתעשיית הקרמיקה המתכתית מהווי

רדודות  ב', והם כוללים קערות1)קערה אחת(. אלה נמצאו בלוקוסים שיוחסו לב"ק  2שכבה 

(BLM) ,( קערות מזוותBLIVa  ,BLIVc ,BLM2 ,)    טסים (PLM)פכים , (JGM) וקנקנים (SJM) .

ב' מעידה לדעתי על 1נים לשיוך לב"ק נוכחותם של כלים אלה בכמויות קטנות בקונטקסטים הנית

. כלים מתעשייה זו 1, כבר בסוף תקופת הב"ק 2קיומה של התעשייה המתכתית, האופיינית לב"ק 

 , ונוכחותם במכלול משקפת פרק זמן זה. 1החלו להיות בשימוש בשלב מאוחר בסוף הב"ק 

ב'( הכילו 1)ב"ק  1אף על פי כן, מספר לוקוסים שנחפרו בפסגת התל סביב המבנים משכבה 

( HJB, בעיקר פערורים חומים )2נוספים מתעשיות המיוחסות לב"ק קרמיקה מתכתית, לצד כלים 

כלים מתכתיים אלה מפורשים בעבודה זו כמייצגים של נוכחות בפסגת (. HJGופערורים אפורים )

ין . אופי החפירה והמצב השתמרות החומר הקשו לעתים על האבחנה ב1התל המאוחרת לב"ק 

המכילים קרמיקה מתכתית, לבין לוקוסים מעורבים המייצגים תעשיות של  1לוקוסים של ב"ק 

שולבה בסכימה הטיפולוגית המוצגת בעבודה,  1שתי התקופות. קרמיקה מתכתית מסוף הב"ק 

 נרשמה ותוארה באופן נפרד. 2בעוד קרמיקה מתכתית מהב"ק 

, קדירות פערורים וקנקנים. טיפוסי הקערות קערותכוללים  א' בתל יקוש1טיפוסי כלים מהב"ק 

קערות מזוות ללא (, GBW I) ממורקות בעלות זיזיםאפורות  א' ביקוש כוללים קערות1מהב"ק 

קערות עמוקות, (, GBW III) ממורקת, לרוב מחופות אדוםאפורה הזיזים ממשפחת הקרמיקה ה

 Crackled wareפוי הסדוק )ממשפחת החי( וקערות BLA) בעלות שפה מחודדת ועיטור דמוי חבל
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bowls ,BLC) .ר דמוי חבל עיטוובעלות שפה מרובעת,  ,עמוקות קדירות שיוחסו לתקופה זו הן

(, HJE) חריתות של קווים אנכיים על השפההפערורים נושאים  (.KRA) בחלק החיצוני של השפה

 (.SJE) מפתח רחב ושפה נוטה החוצה יבעל והקנקנים הם

 

יוצרו מתערובות טין הנחלקות לחמש קבוצות חומר עיקריות, בדומה לשאר הכלים במכלול 

, אשר 4 מקבוצהמרבית הפערורים יוצרו מחומר  1בשכבה ב' בעמק הירדן התיכון. 1ק מכלולי הב"

זוהו בו תוספות קוורץ והוא יועד כנראה לבישול. שאר הכלים יוצרו מחומר בעל חסמים בגודל 

(. כמחצית מהגביעים יוצרו מחומר מפולם היטב בעל חסמים 2קב' בינוני, השכיח ביותר בתל )

 כולל מדגם חרסים קטן יותר., ה2כבה . שכיחות דומה מאפיינת גם את מכלול ש(1מזעריים )קב' 

 1. התפלגות טיפוסי כלים לפי סוגי עיטור במכלול שכבה 6.2-6טבלה 

 

Decoration/ 
Vessel 
Types 

Red slip 
 
 
 

N           % 

Red slip 
and 

Burnish 
 

N           % 

Red slip 
and net 
pattern 
burnish 

N           % 

Grain 
Wash 

 
 

N          % 

Metallic 
Ware 

 
 

N          % 

GBW 
 
 
 

N          % 

Plain 
 
 
 

N          % 

Total 
 
 
 

N              % 
Bowls 111 51.1% 22    10.2% 3        1.4% 6        2.7% 17      7.9% 11     5.1% 46    21.3% 216     100% 
Platters 0          0% 0           0% 0           0% 0           0% 2       100% 0          0% 0           0% 2         100% 
Kraters 15   40.5% 0           0% 0           0% 9      23.7% 0          0% 0          0% 14    36.8% 38       100% 
Holemouth 
Jars 

95   21.6% 0           0% 0           0% 9           2% 0           0% 0          0% 337  76.4% 441     100% 

Cups 18      75% 0           0% 0           0% 2        8.3% 0           0% 0          0% 4      16.7% 24       100% 
Amphoriskoi 2        25% 1      12.5% 0           0% 0           0% 0           0% 0          0% 5      62.5%  8        100% 
Jugs 6     33.3% 2      11.1% 0           0% 0          0% 10    55.6% 0          0% 0           0% 18       100% 
Jars 0          0% 0           0% 0           0% 0           0% 0           0% 0          0% 1       100%  1        100% 
Tea Pots 2     66.7% 0           0% 0           0% 0           0% 0           0% 0          0% 1      33.3%  3        100% 
Storage Jars 29   54.7% 0           0% 0           0% 15    28.3% 6      11.3% 0          0% 3        5.7% 53       100% 
Pithoi 12      40% 0           0% 0           0% 17    56.7% 0           0% 0          0% 1        3.3% 30       100% 
OV  0         0% 0           0% 0           0% 0           0% 0           0% 0          0% 1       100%  1        100%    
CV 10      50% 0           0% 0           0% 3         15% 0           0% 0          0% 7         35% 20       100% 
Total 300 35.1% 25     2.9% 3       0.4% 61     7.1% 35     4.1% 11     1.3% 420 49.1% 855     100% 

 

  2. התפלגות טיפוסי כלים לפי סוגי עיטור במכלול שכבה 6.2-7טבלה 

 

Decoration/ 
Vessel 
Types 

Red slip 
 
 

N           % 

Red slip 
& 

Burnish 
N           % 

Grain 
Wash 

 
N           % 

Metallic 
 
 

N           % 

GBW 
 
 

N           % 

Plain 
 
 

N           % 

Total 
 
 

N           % 
Bowls 13 4 1 1 2 0 21     100% 
Kraters 1 0 0 0 0 0 1       100% 
Holemouth 
Jars 

15 0 3 0 0 24 42     100% 

Cups 1 0 0 0 0 0 1       100% 
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Decoration/ 
Vessel 
Types 

Red slip 
 
 

N           % 

Red slip 
& 

Burnish 
N           % 

Grain 
Wash 

 
N           % 

Metallic 
 
 

N           % 

GBW 
 
 

N           % 

Plain 
 
 

N           % 

Total 
 
 

N           % 
Jugs 1 2 0 0 0 0 3       100% 
Tea Pots 1 0 0 0 0 0 1       100% 
Storage Jars 10 0 1 0 0 0 11     100% 
Pithoi 1 0 1 0 0 0 2       100% 
CV 1 0 0 0 0 0 1       100% 

Total 44 53.0% 6     7.2% 6     7.2% 1     1.2% 2     2.4% 24 29.0% 83     100% 
 

 

 1טיפוסי כלים לפי קבוצות חומר במכלול שכבה . התפלגות 6.2-8טבלה 

 

Fabric/ 
Vessel 
Types 

Well 
Levigated 
(group 1) 

Regular 
(group 2) 

Coarse 
(group 3) 

Quartz 
Addition 
(group 4) 

Metallic 
(group 5) 

Total 

Bowls 21 170 9 2 17 217 
Platters 0 0 0 0 2 2 
Kraters 0 22 12 3 0 37 
Holemouth 
Jars 

2 24 67 346 0 441 

Cups 11 13 0 0 0 24 
Amphoriskoi 2 6 0 0 0 8 
Jugs 0 8 0 0 10 18 
Jar 0 0 1 0 0 1 
Tea Pots 0 3 0 0 0 3 
Storage Jars 0 33 14 0 6 53 
Pithoi 1 1 28 0 0 30 
OV 0 1 0 0 0 1 
CV 9 10 1 0 0 20 
Total 46 291 132 351 35 855 

 

 2התפלגות טיפוסי כלים לפי קבוצות חומר במכלול שכבה  .6.2-9טבלה 

 

Fabric/ 
Vessel 
Types 

Well 
Levigated 
(group 1) 

Regular 
(group 2) 

Coarse 
(group 3) 

Quartz 
Addition 
(group 4) 

Metallic 
(group 5) 

Total 

Bowls 2 18 0 0 1 21 
Chalices  0 0 0 0 0 0 
Kraters 0 0 1 0 0 1 
Holemouth 
Jars 

1 1 8 32 0 42 

Cups 0 1 0 0 0 1 
Amphoriskoi 0 0 0 0 0 0 
Jugs 0 3 0 0 0 3 
Tea Pots 1 0 0 0 0 1 
Storage Jars 0 2 7 0 0 11 
Pithoi 0 0 2 0 0 2 
CV 0 1 0 0 0 1 
Total 4 28 18 32 1 83 
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 ב'1הב"ק  – טיפולוגיה קרמית

 קערות

ביקוש נחלקות לטיפוסים האופייניים לתקופה בעמק: קערות קטנות, ב' 1הקערות במכלול הב"ק 

מהקערות בתל שייכות למשפחת  6%קערות עגולות דופן, קערות ישרות דופן וקערות מזוות. 

מהקערות שייכות  1.4%הקרמיקה הממורקת אפור, ומעידות על ישוב קדום יותר בתל שלא נחפר. 

 ב'1ות על פעילות מאוחרת בקונטקסטים של הב"ק . אלה מעיד2ב"ק טיפוסים האופייניים לל

 (.6.2-9)טבלה 

 Bl I (6.58 )לוח קערות קטנות 

 1שכבה בתי , ומרביתן נמצאו ב(9%) קערות קטנות מהוות אחוז קטן מכלל הקערות בתל יקוש

 קערות מעוגלותו (,Bl Ia) בדומה לאתרים אחרים בעמק, הן כוללות קערות רדודות .בפסגת התל

ושפה  ת זיווי רךבעל, קטנה עמוקה הקערשבר אחד של  .(Bl Ibבעלות שפה פשוטה או מחודדת )

. לרבות מהקערות הקטנות סימני פיח על 1נמצא בחצר המערבית בשכבה  Bl Icמטיפוס פשוטה 

 השפה, ונראה כי שמשו כנרות.

הן עשויות מחומר הקערות הקטנות מחופות אדום, מחופות וממורקות, או שאינן מעוטרות כלל. 

 30%-כ .2, או מחומר בעל חסמים בינוניים מקבוצת החומר 1מפולם היטב מקבוצת החומר 

 מהקערות הקטנות בתל יקוש עוצבו על גבי אובניים. 

Bl II (6.61 – 6.59לוחות ) גדולות-קערות עגולות דופן בינוניות 

 Bl IIa  ,Bl IIc ,Bl IId ,Bl IIe ,Bl :טיפוסי קערות עגולות דופן 9במכלול הקרמי מתל יקוש זוהו 

IIf ,Bl IIg ,Bl IIh ,BL Iii ,BL IIj .בהם הוא קערות עגולות דופן בעלות שפה השכיח  הטיפוס

יין שלא נמצאו ביקוש קערות . מן הראוי לצ(BLIIc-1) או מחודדת (BLIIc-2) עגולה פשוטה 

קערות גסות, אולי לצורך תעשייתי, אשר (, ומאידך, ישנו טיפוס של Bl IIb ) בעלות בליטות קוניות

 (., לא מיוצג בלוחותBL IIjקיים רק ביקוש )

חלק קטן מהקערות עשוי מחומר  .2מקבוצה מתערובת הטין ביד, לרוב עשויות  עמוקותהקערות ה

לא ניכרת אחידות בצורת העיטור של רוב טיפוסי הקערות העגולות, והן  .1מפולם היטב מקבוצה 
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אדום בחלקן החיצוני בלבד, מחופות בפנים ובחוץ, ממורקות, מעוטרות בפסים או לעתים מחופות 

שייכות לתעשיות יותר סטנדרטיות ופחות  BL IIi-ו BLIIg  ,BLIIhחלקות. הקערות מטיפוסים 

מגוונות מבחינת התוצרים. קערות אלה בדרך כלל מחופות בחיפוי עבה אדום או חום כהה, בפנים 

 ורקות. ובחוץ, ולעתים גם ממ

Bl III  (6.61)לוח  קערות עמוקות ישרות דופן 

 1מכלל הקערות(, ומרביתן נמצאו בשכבה  5.8%קערות עמוקות ישרות דופן אינן שכיחות ביקוש )

הן לא משקפות תעשייה סטנדרטית , אולם Bl IIIb -ו Bl IIIaהן שייכות לטיפוסים  בפסגת התל.

, 3, 2, 1עשויות ביד מהרכבי טין מגוונים )קבוצות החומר כמו בתל בית ירח או בתל בית שאן. הן 

(, ולרוב מחופות אדום מבפנים ומבחוץ או רק בחלקן החיצוני. שתיים מהקערות ממורקות, 4

 שלוש מעוטרות בפסים ושלוש אינן מעוטרות כלל.

Bl IV  (6.62)לוח  קערות מזוות 

הקערות . BL IVd-ו Bl IVa ,Bl IVb ,Bl IVcבתל יקוש נמצאו קערות מזוות מטיפוסים: 

ב' שייכות לתעשייה סטנדרטית יותר משאר הקערות. הן משקפות בית 1המזוות בתקופת הב"ק 

 . 2יוצר שפעל אחרת, אולי כבר ברוח תעשיות הב"ק 

, כולן שייכות BL IVa, פרט לאחת מטיפוס מר מתכתיקערות מזוות עשויות מחו 73מתוך  16

בפסגת  1קערות מתכתיות נמצאו בקונטקסטים של בתי המגורים בשכבה שלוש . BL IVcלטיפוס 

. שאר הקערות נמצאו בשטחים פתוחים סביב הבתים )החצר המערבית, (7ובית  2)בית  התל

 (. 7, ומדרום לבית 3הרחוב, מדרום לבית 

ב', בהיעדר הבחנה טיפולוגית בין 1בהנחה שתעשיית הכלים המתכתיים החלה כבר בסוף הב"ק 

, ובהינתן העובדה שהתרחשה פעילות מסוימת 2ומהב"ק  1כלים המתכתיים מסוף הב"ק ה

קשה לקבוע בוודאות לאילו תקופה קערות אלה  -בפסגת התל  1סביב בתי שכבה  2בתקופת הב"ק 

שייכות. הפרשנות המוצעת בעבודה זו היא שהקרמיקה המתכתית בבתי המגורים שייכת לסוף 

, בדומה לשאר הכלים במכלול. הקרמיקה המתכתית שנמצאה 2"ק או לשלב המעבר לב 1הב"ק 

בשטחים הפתוחים יכולה לשקף פעילות מאוחרת יותר, אשר לא זוהתה כראוי על ידי החופרים 

 נוספים, כפי שיתואר בהמשך. 2בשטחים אלה נמצאו כלי ב"ק  ולא נחפרה כקונטקסט נפרד.
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או מחופות . הן לרוב מחופות אדום 2הקערות המזוות המקומיות עשויות מחומר מקבוצה 

 או חלקות. החיצוני בלבד,  . חלקן מחופות בחלקןמבפנים ומבחוץוממורקות 

 (6.63)לוח  קדירות

 KR -ו KR Ia ,KR Ib ,KR Icמיקוש נמצאו קדירות עגולות דופן מטיפוסים:  1במכלול הב"ק 

Id :וקדירות בעלות שפה מעובה מטיפוסים .KR IIa לא צוירו( ו(- KR IIb .)דוגמא אחת( 

בפסגת התל. הטיפוסים השכיחים הם הקדירות עגולות  1מרבית הקדירות במכלול נמצאו בשכבה 

חלק מהקדירות בעלות השפה המרובעת  (.6.2-10)טבלה  KR Ib -ו KR Iaהדופן מטיפוסים 

שאר  .ומפוחמות ,4מקבוצה מחומר  הן עשויות. לבישול בתל יקוש שימשו KR Ibמטיפוס 

. הן מחופות אדום, מעוטרות במשח פסים או 3ומקבוצה  2הקדירות עשויות מחומר מקבוצה 

 חלקות.

 ב' בתל1. התפלגות טיפוסי קערות, קובעות וקדירות בשכבות הב"ק 6.2-10טבלה 

 

Type Summit 
Stratum 1 

 N               % 

Summit 
Stratum 2 

 N               % 

S. Slope 
Stratum 4 

 N               % 

Square T/14 
 

 N               % 

Total 

EBIb Types 
BL Ia 13           5.9%  0               0% 0                0%  1          16.7%  14           4.7% 
BL Ib 8             3.6%  2             10% 3             5.8%  1          16.7% 14           4.7% 
BL Ic 1             0.5%  0               0% 0                0%  0               0%  1            0.3% 
BL IIa 3             1.4%  1               5% 2             3.9%  0               0%  6            2.0% 

BL IIc-1 27         12.2%  1               5% 5             9.8%  1          16.7% 34         11.4% 
BL IIc-2 32         14.5%  3             15% 6           11.8%  0          33.3% 41         13.8% 
BL IId 9             4.0%  2             10% 6           11.8%  0               0% 17           5.7% 
BL IIe 15           6.8%  0               0% 1             2.0%  1          16.7% 17           5.7% 
BL IIf 4             1.8%  0               0% 0                0%  0               0%  4            1.3% 
BL IIg 7             3.2%  0               0% 0                0%  0               0%  7            2.4% 
BL IIh 2             0.9%  0               0% 1             2.0%  0               0%  3            1.0% 
BL IIi 8             3.6%  5             25% 4             7.8%  0               0% 17           5.7% 
BL IIj 3             1.4%  0               0% 0                0%  0               0%  3            1.0% 

BL IIIa 3             1.4%  0               0% 0                0%  0               0%  3            1.0% 
BL IIIb 8             3.6%  3             15% 5            9.8%  0               0% 16           5.4% 
BL IVa 11           5.0%  0               0% 1             2.0%  0               0% 12           4.0% 
BL IVb 17           7.6%  0               0% 8           15.7%  0               0% 25           8.4% 
BL IVc 28         12.6%  0               0% 7           13.7%  0               0% 35         11.8% 
BL IVd 1             0.5%  0               0% 0                0%  0               0%  1            0.3% 

BL 4             1.8%  0               0% 0                0%  0               0%  6            2.0% 
Total EBIb 

bowls 
204      92.3%  17          85% 49        96.2%  4          100% 274      92.7% 
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Type Summit 
Stratum 1 

 N               % 

Summit 
Stratum 2 

 N               % 

S. Slope 
Stratum 4 

 N               % 

Square T/14 
 

 N               % 

Total 

EBII Types 
MW PL 2             0.9%  0               0% 0                0% 0                0%  2            0.7% 
MW BL 2             0.9%  0               0% 0                0% 0                0%  2            0.7% 

Early EBI Types 
GBW 6             2.7%  2             10% 0                0% 0                0%  8            2.7% 

GBW I 3             1.3%  0               0% 0                0% 0                0%  3            1.0% 
GBW III 2             0.9%  0               0% 0                0% 0                0%  2            0.7% 

BLA 1             0.5%  0               0% 2             3.9% 0                0%  3            1.0% 
BLC 0                0%  1               5% 0                0% 0                0%  1            0.3% 
OV 1             0.5%  0               0% 0                0% 0                0%  1            0.3% 

Total of 
bowls 

221       100% 20          00% 51         100% 4           100% 296       100% 

KR Ia 11         30.6%  1           100%  3          33.3%   2              75% 17         33.3% 
KR Ib 3             8.3%  0               0%  1               0% 0                0%  4            7.8% 
KR Ic 8           22.2%  0               0%  0               0% 1              25%  9          17.6% 
KR Id 11         30.6%  0               0%  5          44.4% 0                0% 16         31.4% 
KR IIa 2             5.5%  0               0%  1          11.1% 0                0%  3            5.9% 
KR IIb 1             2.8%  0               0%  0               0% 0                0%  1            2.0% 

EBIa KR 0                0%  0               0%  1           1.1% 0                0%  1            2.0% 
Total of 
Kraters 

36         100%  1          100%  11        100% 3           100% 51         100% 

*Percentages are rounded to one digit after the decimal point 

 

 פערורים

. טיפוסי (6.2-20, 6.2-11 )טבלאות במכלול מתל יקושפערורים הם הכלים השכיחים ביותר 

הפערורים שזוהו ביקוש אופייניים לתקופה, והם כוללים פערורים בעלי שפה פשוטה, מעובה, או 

( ובעלי שפה HJ Ieפערורים בעלי שפה פשוטה מרובעת )נוטה פנימה. בולטת ביקוש שכיחותם של 

מהפערורים, לעומת היעדרו הכמעט  23%( על פני אתרים אחרים )HJ IIcמעובה מרובעת )

 מוחלטת של הטיפוס בבית ירח(. 

מקורם של )פערורים אפורים וחומים(.  2מהפערורים שייכים לתעשיות האופייניות לב"ק  5%-כ

, 2בפסגת התל, אשר ככל הנראה המשיכו להיות בשימוש בראשית הב"ק אלה בשטחים פתוחים 

 יצאו משימוש. 1אחרי שבתי שכבה 
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HJ I (6.65 – 6.64)לוחות  פערורים בעלי שפה פשוטה 

 HJ -, וHJ Ia ,HJ Ib ,HJ Ic ,HJ Idהפערורים בעלי השפה הפשוטה ביקוש שייכים לטיפוסים: 

Ie. רוב הפערורים  ., ורבים מהם נמצאו מפוייחים4לבישול מקבוצה עשויים מחומר המותאם , הם

 . מהם מחופים אדום 27%אינם מעוטרים, אולם  HJ Iמטיפוס 

HJ II (6.71 – 6.66 )לוחות שפה-פערורים מעובי 

, בהם שכיחים HJ IId -, וHJ IIa ,HJ IIb ,HJ IIcהפערורים מעובי השפה שייכים לטיפוסים: 

. 3, או מחומר מקבוצה 4הם עשויים לרוב מחומר מקבוצה  .HJ IIb -ו HJ IIaביותר טיפוסים 

 מהפערורים מעובי השפה מחופים אדום, ואילו השאר חלקים. 37%

כלים  .(6.71לוח ) HJ IV -ו (6.71 )לוח HJ IIIטיפוסי פערורים נוספים במכלול מתל יקוש הם: 

 מטיפוסים אלה נדירים במכלול.

 ב' בתל1טיפוסי פערורים בשכבות הב"ק . התפלגות 6.2-11טבלה 

 

Type Summit 
Stratum 1 

 N                % 

Summit 
Stratum 2 

 N                % 

S. Slope 
Stratum 4 

 N                % 

Square T/14 
 

 N                % 

Total 
 

 N                % 
HJ Ia 77          17.5%  5           11.9% 20          19.2%  5           17.9% 107        17.4% 
HJ Ib 31            7.0% 

(2 EBII?) 
 7           16.6% 12          11.5%  4           14.2% 54            8.8% 

HJ Ic  1             0.2%  0                0%  0                0%  0                0%  1             0.2% 
HJ Id  0                0%  0                0%  1                1%  0                0%  1             0.2% 
HJ Ie 54          12.3%  

(11 EBII?) 
 2             4.8%  4             3.9%  0                0% 60            9.7% 

HJ IIa 103        23.4% 
(2 EBII?) 

13          30.9% 42          40.4% 12          42.9% 170        27.6% 

HJ IIb  63         14.3% 10          23.8% 17          16.3%  5           17.9% 95          15.4% 
HJ IIc  68         15.4%  2             4.8%  3             2.9%  2             7.1% 75          12.2% 
HJ IId  6             1.4%  0                0%  4             3.8%  0                0% 10            1.6% 
HJ III  3             0.7%  1             2.4%  1                1%  0                0%  5             0.8% 
HJ IVa  3             0.7%  0                0%  0                0%  0                0%  3             0.5% 
HJ IVb  1             0.2%  2             4.8%  0                0%  0                0%  3             0.5% 

HJG 20            4.5%  0                0%  0                0%  0                0% 20            3.3% 
HJB  9             2.0%  0                0%  0                0%  0                0%  9             1.4% 
HJE  1             0.2%  0                0%  0                0%  0                0%  1             0.2% 
HJ  1             0.2%  0                0%  0                0%  0                0%  1             0.2% 

Total 441        100% 42          100% 104        100% 28          100% 615        100% 
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 כלים סגורים קטנים

בקטגוריה זו נכללים ספלים / פכיות, קנקנים קטנים, קנקניות, קומקומים ופכים. אלה אינם 

 11%ב' מתל יקוש. ראויה לציון נוכחותם של פכים מתכתיים, המהווים 1שכיחים במכלול הב"ק 

 (.6.2-19מהכלים הסגורים הקטנים במכלול )וראה טבלה 

 (6.72)לוח  וקנקנים קטנים ספלים

. טיפוס אחד של קנקן קטן שויך CU III -, וCU I ,CU II בתל יקוש נמצאו ספלים מטיפוסים: 

 .ידית ובדל מהספלים בכך שאין לנוהוא  ,JR I לטיפוס

רוב הספלים מיקוש מחופים אדום, אולם ישנן דוגמאות ספורות של כלים לא מחופים וספל אחד 

( או מחומר בעל 1ו חסמים מזעריים )קבוצה ממורק. הם עשויים ביד, מחומר עדין ומפולם וב

 (. 2חסמים בינוניים )קבוצה 

. שאר הספלים נמצאו 1כמחצית מהספלים במכלול מתל יקוש נמצאו בבתי המגורים בשכבה 

 במדרון המזרחי. IVבשכבה בשטחים פתוחים בפסגת התל או 

 (6.72)לוח   קנקניות

הן אינן שכיחות  .AM IV -, וAM I ,AM III: במכלול מתל יקוש נמצאו קנקניות מטיפוסים

 בפסגת התל.  1במכלול, ומרביתן נמצאו בבתי שכבה 

. שתי קנקניות עשויות מחומר עדין יותר 2הקנקניות עשויות ביד, ורובן שייכות לקבוצת החומר 

. הדוגמאות מתל יקוש חלקות, מחופות אדום, או מחופות וממורקות בדגם 1מקבוצת החומר 

 רשת.

 (6.72ם  )לוח קומקומי

  (. אלה ישרות או מעוקלות, ולא ניתן TPוש מיוצגים על ידי זרבוביות בלבד )הקומקומים מתל יק

לקבוע לאילו טיפוסים הן שייכות. שלוש מתוך ארבע הזרבוביות שנמצאו מחופות אדום. הן 

 . 2עשויות מחומר מקבוצה 

 (6.73)לוח   פכים

 JG I ,JG) ידיות סרט המחברות בין השפה לכתף, וכך גם ביקושלפכים בתקופה זו יש בדרך כלל 

II) נראה שזהו  נמצא פך יוצא דופן ולו ידית היוצאת מאמצע הצוואר ומתחברת לגוף. 2. בשכבה
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בעמק הירדן התיכון, אולם יש לו מקבילה בתל  1טיפוס של פך שאינו מיוצג במכלולי הב"ק 

  (.de Vaux 1952: fig. 11:20פארעה צפון )

מהם מגיעים מהחצר המערבית,  63%מהפכים במכלול מתל יקוש עשויים מחומר מתכתי.  40%-כ

 .2ובשכבה  1והשאר מבתי המגורים בשכבה 

. התפלגות טיפוסי ספלים, קנקנים קטנים, קנקניות, קומקומים ופכים בשכבות 6.2-12טבלה 
 ב' בתל1הב"ק 

 

Type Summit 
Stratum 1 

 N             % 

Summit 
Stratum 2 

 N             % 

S. Slope 
Stratum 4 

 N                % 

Square T/14 
Stratum 4 

  N            % 

Total 
 

N              % 
CU I 10      13.5%  1        14.3%   0               0%   0            0%  11       11.3% 
CU II  4         5.4%  0             0%   1            8.3%   0            0%   5          5.1% 
CU III  7         9.4%  0             0%   1            8.3%   0            0%   8          8.2% 

CU  1         1.4%  0             0%   0               0%   0            0%   1          1.0% 
JR I  2         2.7%  0             0%   0               0%   0            0%   2          2.0% 

AM I  4         5.4%  0             0%   0               0%   0            0%   4          4.1% 
AM II  1         1.4%  0             0%   0               0%   0            0%   1          1.0% 
AM III  1         1.4%  0             0%   0               0%   0            0%   1          1.0% 
AM IV  2         2.7%  0             0%   1            8.3%   0            0%   3          3.1% 

AM  1         1.4%  0             0%   1            8.3%   0            0%   2          2.0% 
TP (bent)  1         1.4%  1        14.3%   0               0%   0            0%   2          2.0% 

TP (straight)  2         2.7%  0             0%   0               0%   0            0%   2          2.0% 
JG I  4         5.4%  1        14.3%   0               0%   2       40.0%   7          7.2% 
JG II  2         2.7%  2        28.5%   2          16.7%   0            0%   6          6.1% 
JGM 10      13.5%  1        14.3%   0               0%   0            0%  11       11.3% 
JG  1         1.4%  0             0%   0               0%   1          20%   2          2.0% 
CV 21      28.3%  1        14.3%   6          50.0%   2       40.0%  30       30.6% 

Total 74       100%  7        100%  12         100%   5       100%  98       100% 
 

 

 (6.77  - 6.74)לוחות  קנקני אגירה

  (, או צוואר גבוה, SJ Iaטיפוסי הקנקנים השכיחים בתל יקוש הם בעלי צוואר קצר נוטה החוצה )

 1 תיבב הרצפהעל גבי נמצא , 2 לב"ק האופייני, אחד מתכתי מסורק ן(. קנקSJ IIa-bישר או נטוי )

 . מספר שברים נוספים של קנקנים כאלה נמצאו במילויים שכיסו את השרידים1בשכבה 

בנוכחותם של קנקנים אלה דיון  (6.2-20, טבלה 6.76בפסגת התל )לוח  1ה בשכבהארכיטקטוניים 

 .ובסיכום פרק זה ,הניתוח הקראמי במכלול נעשה בחלק הדן בתעשיות, המקדים את
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SJ I – קנקני אגירה בעלי גוף חביתי וצוואר קצר 

ביקוש ) SJ Id(, מיוצג בלוחותלא , שטחה ביקוש נמצא שבר אחד על פני) SJ Ia ,SJ Ibטיפוסים: 

רוב הקנקנים עשויים מחומר ובו כמות חסמים  .SJ Ie(, נמצאו שתי דוגמאות בלבד מטיפוס זה

 . 3. חלק קטן מהקנקנים עשוי מחומר גס יותר מקבוצת החומר 2בינונית, מקבוצה 

 מעוטרים במשח פסים, מחופים אדום או חלקים. SJ Iהקנקנים מטיפוס 

SJ II – קנקני אגירה בעלי צוואר גבוה 

רובם נמצאו  .SJ IIa ,SJ IIbטיפוסים: במכלול מתל יקוש נמצאו קנקנים בעלי צוואר גבוה מ

 במדרון. 4ובשכבה  2, ומספר דוגמאות ספורות נמצאו בשכבה 1בבתי המגורים בשכבה 

 מחופים אדום, והשאר לא מעוטרים. 76%מעוטרים במשח פסים.  SJ IIמהקנקנים מטיפוס  16%

 

 ב' בתל1. התפלגות טיפוסי קנקנים בשכבות הב"ק 6.2-13טבלה 

 

Type Summit 
Stratum 1 

 N             % 

Summit 
Stratum 2 

 N             % 

S. Slope 
Stratum 4 

 N             % 

Square T/14 
Stratum 4 

 N             % 

Total 
 

 N             % 
SJ Ia 10      18.9%  3        30.0%  6        60.0%  1        25.0% 20       25.6% 

SJ Ib*  0            0%  0             0%  0             0%  0             0%  0             0% 
SJ Id  2         3.8%  0             0%  0             0%  0             0%  2          2.6% 
SJ Ie  4         7.5%  0             0%  0             0%  0             0%  4          5.1% 
SJ IIa  6       11.3%  1        10.0%  1           10%  2        50.0% 10       12.8% 
SJ IIb 18      34.0%  4        40.0%  3        30.0%  0             0% 25       32.1% 
SJM  5         9.4%  0             0%  0             0%  0             0%  5          6.4% 
SJE  0            0%  1        10.0%  0             0%  0             0%  1          1.3% 
SJ  8       15.1%  2        10.0%  0             0%  1        25.0% 11       14.1% 

Total 53       100% 11       100% 10       100%  4        100% 78       100% 
* One example found on top soil 

 

 (6.79 – 6.78)לוחות  יםפיטס

 Rail rim", המכונה בספרות השכיח בתל יקוש הוא בעל צוואר גבוה ושפת טבעת מעובה פיטסה

pithoi" (PT Ia בכך נבדל המכלול מיקוש מתל כיתן 6.2-21, טבלה .)ומתל בית ירח, בהם שכיח 

 (.6.3-, ו6.1)וראה פרקים  PT Ibנטול הצוואר מטיפוס  פיטסיותר ה

)לא  PT  V -(, וייחודי ליקוש) PT II ,PT III ,PT IVטיפוסים נוספים הקיימים במכלול הם: 

 .מיוצגים בלוחות, ראה טיפוס מקביל בתל בית ירח(
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. הם מעוטרים במשח פסים או 3מקבוצה הפיתסים עשויים מחומר מרובה חסמים גדולים 

 מחופים אדום.

 

 ב' בתל1. התפלגות טיפוסי פיטסים בשכבות הב"ק 6.2-14טבלה 

 

Type Summit 
Stratum 1 
 N          % 

Summit 
Stratum 2 

 N             % 

S. Slope 
Stratum 4 

 N                % 

Square T/14 
Stratum 4 

 N             % 

Total 
 

 N             % 
PT Ia 20       70%  2         100%  4           23.8%  1           25% 27       50.9% 
PT Ib  1       3.3%  0             0%  6           28.6%  0             0%  7        12.3% 
PT II  0          0%  0             0%  1             4.8%  0             0%  1          1.7% 
PT III  3        10%  0             0%  2             9.5%  1           25%  6        10.5% 
PT IV  3       6.7%  0             0%  4              19%  1           25%  8        12.3% 
PT V   1       3.3%  0             0%  3           14.3%  0             0%  4          7.0% 
PT  2       6.7%  0             0%  0                0%  1           25%  3          5.3% 

Total 30    100%  2        100% 20         100%  4        100% 56       100% 
 

 צה מרחבית תפו

מספקות נתונים אודות התפוצה המרחבית של הכלים במכלול הב"ק  6.2-20עד  6.2-15טבלאות 

בפסגת  1מראה את הקונטקסטים הארכיאולוגים שיוחסו לשכבה  6.2-15טבלה ב' מתל יקוש. 1

התל, ואת מספר החרסים שנרשמו בעבודה זו מכל קונטקסט. היא מדגימה שרוב החרסים מגיעים 

מהחרסים מגיעים מהצטברויות על  33%משטחים פתוחים וממילויים שמעל לארכיטקטורה, ורק 

 גבי הרצפות, בתוך הבתים.

 בפסגת התל, בחלוקה לפי קונטקסטים 1. הקרמיקה האינדיקטיבית בשכבה 6.2-15טבלה 

 

 Accumulations 
Inside Houses 

Open 
Spaces, 

Street and 
Courtyards 

Brick Walls Accumulations 
above 

Architecture 

Total 

No. of 
Registered 
Sherds 

 
282 

 
337 

 
33 

 
203 

 
855 

 
 

. המכלולים 1מראות את התפלגות הקרמיקה בבתי המגורים בשכבה  6.2-17-ו 6.2-16טבלאות 

. בכל הבתים הכלים השכיחים הם פערורים וקערות, 7-ו 6, 3, 2העשירים יותר נמצאו בבתים 

תעשיית הפערורים שיועדו לבישול היא השכיחה ביותר במכלולי  לשאר הכלים ייצוג נמוך. בעוד

 הבתים. כלים מחופים אדום, מעוטרים במשח פסים או מתכתיים אינם שכיחים. 
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 בחלוקה לבתים 1. התפלגות טיפוסי כלים בשכבה 6.2-16טבלה 

 

Vessel Type House 
1 

Courtyard House 2 House 
3 

House 
4 

House 5 House 6 House 7 Total 
N            % 

Bowls 0 9 22 22 1 0 13 22   89       31.6% 
Kraters 0 0 2 3 0 0 3 2   10         3.5% 
Holemouth 
Jars 

0 3 22 32 2 0 39 24 122       43.2% 

Cups 0 0 3 2 0 0 7 4   16         5.7% 
Amphoriskoi 0 0 2 0 0 0 1 0    3          1.1% 
Jugs 0 0 3 2 0 0 1 1    7          2.5% 
Jar 0 0 0 1 0 0 0 0    1          0.4% 
Tea Pots 0 0 0 0 0 0 1 0    1          0.4% 
Storage Jars 3 2 2 3 0 0 3 2   15        5.3% 
Pithoi 0 1 6 0 0 0 2 0    9         3.1% 
OV 0 0 0 0 0 0 0 1    1         0.4% 
CV 0 0 5 0 1 0 1 1    8         2.8% 
Total 3 

(1.1%) 
15 

(5.3%) 
67 

(23.8%) 
65 

(23%) 
4 

(1.4%) 
0 

(0%) 
71 

(25.2%) 
57 

(20.2%) 
282       100% 

*Including metallic ware in situ 

 

 לבתים, בחלוקה 1. התפלגות קבוצות קרמיות מתעשיות שונות בשכבה 6.2-17טבלה 

 

Ceramic 
group 

House 
1 

Courtyard House 
2 

House 
3 

House 
4 

House 
5 

House 
6 

House 
7 

Total 
N            % 

Grain 
wash (not 
including 
HJ's) 

1 1 9 4 0 0 5 3 23          8.2% 

Red Slip / 
red 
burnished 
(not 
including 
HJ's) 

0 9 26 24 2 0 25 24 110        39% 

Metallic 
Ware  

0 0 3 2 0 0 0 1  6           2.1% 

Cooking 
vessels 

0 0 19 28 2 0 35 23 107      37.9% 

Plain EBI 
pottery 

2 5 10 6   4 6 33        11.7% 

EBII HJ'S 0 0 0 1 0 0 2 0 3            1.1% 
Other 
EBII 
vessels 

0 0 0 0 0 0 0 0 0             0% 

Total 3 15 67 65 4 0 71 57 282     100% 
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 12.5%. 1מראה את התפלגות טיפוסי הכלים בשטחים הפתוחים ובחצרות בשכבה  6.2-18טבלה 

. שאר הכלים שייכים לתעשיות 2מהכלים בקונטקסטים אלה שייכים לתעשיות של תקופת הב"ק 

 ב', ורובם הם פערורים שיועדו לבישול וקערות.1של הב"ק 

 )רחוב וחצרות( 1. התפלגות טיפוסי כלים בשטחים פתוחים בשכבה 6.2-18טבלה 

Vessel Type Western 
Courtyard 

Eastern 
Courtyard 

South 
of 

House 
7 

South 
and 

East of 
House 3 

Open 
space 
in Sq. 

I/6 

Street Street 
Pit 

Total 
 
 

N          % 
EBI Pottery 
Bowls 32 2 7 15 1 13 1  71    21.0% 
Chalices  0 0 0 0 0 0 0   0         0% 
Kraters 3 0 2 2 0 1 1   9        2.7% 
Holemouth 
Jars 

66 13 15 30 4 21 8 157    46.6% 

Cups 4 0 0 0 0 0 1   5       1.5% 
Amphoriskoi 2 0 0 0 0 0 0   2        0.6% 
Jugs 4 1 0 0 0 0 0   5        1.5% 
Tea Pots 1 0 0 0 0 0 0   1        0.3% 
Storage Jars 12 3 5 1 1 1 0 23        6.8% 
Pithoi 9 0 0 3 1 3 0 16        4.7% 
CV 5 0 0 0 0 1 0   6        1.8% 
EBII Pottery 
EBII bowls 6 0 0 0 0 0 0   6        1.8% 
Platters 2 0 0 0 0 0 0   2        0.6% 
EBII 
Holemouth 
Jars  

18 0 1 0 0 5 4  28       8.3% 

Jugs 5 0 0 0 0 0 0 5         1.5% 
Storage Jars 1 0 0 0 0 0 0 1         0.3% 
Total 170 

(50.4%) 
19 

(5.6%) 
30 

(8.9%) 
51 

(15.1%) 
7 

(2.1%) 
45 

(13.4%) 
15 

(4.5%) 
337    100% 

 

לפי בתים. רוב החרסים שהשתמרו מגיעים  2מראה את התפלגות הקרמיקה בשכבה  6.2-19טבלה 

בבתים העגולים שכיחים הפערורים, הקערות . 2ומהמילויים שמעל בתי שכבה  3ממבנה מס' 

 והקנקנים.

 לפי בתים 2. התפלגות טיפוסי כלים בשכבה 6.2-19טבלה 

Vessel Type Rounded 
House 1 

Rounded 
House 2 

Rounded 
House 3 

Above 
arch. 

Below 
Rounded 
house 2 

External 
deposits 

Total 
 

N               % 
Bowls 0 0 10 5 0 5  20        24.4% 
Kraters 0 0 0 0 1 0   1         1.2% 
Holemouth 
Jars 

0 4 16 15 1 6  42        51.2% 

Cups 0 0 0 1 0 0   1         1.2% 
Jugs 0 0 4 0 0 0   4         4.9% 
Tea Pots 0 0 0 0 1 0   1         1.2% 
Storage Jars 0 0 5 3 2 1  11        12.2% 
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Vessel Type Rounded 
House 1 

Rounded 
House 2 

Rounded 
House 3 

Above 
arch. 

Below 
Rounded 
house 2 

External 
deposits 

Total 
 

N               % 
Pithoi 0 0 1 1 0 0   2            2.4% 
CV 0 0 1 0 0 0   1            1.2% 
Total 0 4 37 25 5 12  83          100% 

 

מראה את התפלגות הטיפוסים במכלול לפי השלבים הסטרטיגרפיים במדרון  6.2-20טבלה 

המזרחי של התל שהוגדרו בעבודה זו. בדומה לפסגת התל, במדרון המזרחי שכיחים ביותר 

 .HJ IIb-ו HJ Ia ,HJ Ib ,HJ IIaהפערורים מטיפוסים 

 זרחי של התל. התפלגות טיפוסי הכלים במכלול לפי שלבים במדרון המ6.2-20טבלה 

 Late EBIb Early EBIb EBIb  
Vessel Type Strata 

IIIb-c 
Stratum 

IVa 
Stratum 

IVb 
Stratum 

IVc 
Sq. P/15 
Stratum 

IV 

Total 
              

BL Ib 0 0 3 0 0  3 
BL IIa 0 0 2 0 0  2 
BL IIc1 0 3 2 0 0  5 
BL IIc2 0 2 4 0 0  6 
BL IId 1 2 4 0 0  7 
BL IIe 0 1 0 0 0  1 
BL IIh 0 1 0 0 0  1 
BL Iii 0 3 1 0 0  4 
BL IIIb 1 3 1 0 0  5 
BL IVa 0 0 1 0 0  1 
BL IVb 2 1 5 0 0  8 
BL IVc 2 3 3 0 0  8 
BLA 1 0 0 0 1  2 
KR Ia 0 1 1 0 1  3 
KR Ib 0 0 1 0 0  1 
KR Id 0 3 2 0 0  5 
KR IIa 0 0 1 0 0  1 
KRA 0 0 0 0 1  1 
HJ Ia 1 15 3 0 1 20 
HJ Ib 0 9 3 0 0 12 
HJ Id 0 1 0 0 0  1 
HJ Ie 0 3 1 0 0  4 
HJ IIa 2 28 11 0 1 42 
HJ IIb 1 12 4 0 0 17 
HJ IIc 0 1 2 0 0  3 
HJ IId 0 0 1 2 1  4 
HJ III 0 1 0 0 0  1 
CU II 0 1 0 0 0  1 
CU III 0 0 1 0 0  1 
AM 0 1 0 0 0  1                 
AM IV 0 1 0 0 0  1 
JG II 0 2 0 0 0  2 
SJ Ia 0 4 1 1 0  6 
SJ IIa 0 1 0 0 0  1 
SJ IIb 0 2 1 0 0  3 
PT Ia 1 3 1 0 0  5 
PT Ib 2 2 2 0 0  6 
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 Late EBIb Early EBIb EBIb  
Vessel Type Strata 

IIIb-c 
Stratum 

IVa 
Stratum 

IVb 
Stratum 

IVc 
Sq. P/15 
Stratum 

IV 

Total 
              

PT II 0 1 0 0 0  1 
PT III 0 2 0 0 0  2 
PT IV 1 3 0 0 0  4 
PT V 1 1 0 0 1  3 
CV 0 3 3 0 0  6             
Total 16 120 65 3 7 211          

 

Early EBIb – Summit St. 2, Eastern slope Phases IVc and IVb 

Late EBIb – Summit St. 1, Eastern slope Phases 4a and IIIb-c, Square T/14 Stratum IV 

 

 מבט מסכם – ב' בתל יקוש1המכלול הקרמי מתקופת הב"ק 

השתמרות של המכלול הקרמי מתל יקוש היה רע מן המצופה. כמות החרסים מצב 

האינדיקטיביים הייתה נמוכה, והכלים השלמים שרופאו במסגרת עבודה זו, לאחר שנים של 

המתנה, היו ספורים. אף על פי כן, הניתוח הקרמי האיר היבטים חדשים בנוגע לתעשיות הקרמיות 

 , ולקשר שלו עם סביבתו.1נזה הקדומה בתל, להתפתחות הכפר בתקופת הברו

ב' ביקוש אינו גדול, בשל היעדר חשיפה מספיקה. נראה 1המכלול מן השלב הקדום בתקופת הב"ק 

שיוצרו בשלב זה היה בסיסי ומצומצם, והם כוללים בעיקר קערות עגולות כי מגוון הטיפוסים 

ים. מכלול זה אופייני לישוב פיטסדופן בעלות שפה פשוטה, פערורים, קדירות, קנקני אגירה ו

 כפרי, בו התקיימו תעשיות מקומיות בקנה מידה קטן.

בפסגת התל, זוהה מגוון הטיפוסים המלא האופייני  1בשלב המאוחר, המיוצג בעיקר על ידי שכבה 

בבתי המגורים שכיחים הפערורים, הקערות וכלי לתקופה בתל בית ירח הסמוך, בשינויים קלים. 

בשכבה זו . כלי הבישול והקערות שכיחים יותר –בחצרות וברחוב  –הפתוחים  . בשטחיםאגירהה

, 1המעידים על פעילות בתקופה זו סביב בתי המגורים של שכבה , 2זוהו מעט חרסים מהב"ק 

ם פערורים חומים ה בפסגת התלהמופיעים  2כלי הב"ק אשר לא זוהתה על ידי החופרים. 

  ממשפחת הקרמיקה המתכתית. ניםוקנק פכים, טסיםקערות, ואפורים, ו

מטיפוסים קדירות ופערורים בעלי שפות מרובעות, המקומית לייצר עוד בולטת בשלב זה הנטייה 

KR Id ,HJ Ie ו- HJ IIc . ב'.1תופעה זו מעידה על השונות בין האתרים בעמק בתקופת הב"ק 
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ות, והן משקפות גיוון ב' אינן סטנדרטי1התעשיות הקרמיות שהתקיימו בתל יקוש בתקופת הב"ק 

ב', ומגיעות לשיאן 1טיפולוגי ושונות טכנולוגית. תעשיות אלה מתפתחות לאורך תקופת הב"ק 

מדגים את מספר הטיפוסים בכל אחת מקבוצות הכלים במכלול,  6.2-24בסוף התקופה. איור 

לאורך  ב' לשלב המאוחר. ניתן לראות שמספר הטיפוסים עולה1בהשוואה בין השלב הקדום בב"ק 

-6.2תופעה זו ניכרת היטב בקערות במכלול; איור התקופה, תוצאה של ריבוי תעשיות מקומיות. 

מדגים את מספר הטיפוסים טיפוסי הקערות ומספר הכלים המייצגים אותם במכלול )מבוסס  25

ב' ישנו גיוון רב יותר בטיפוסים, 1(. ניתן לראות שבסוף תקופת הב"ק 11בפרק  11.1על טבלה 

 יצוג משמעותי יותר לכל אחד מטיפוסי הקערות במכלול.  וי

 ב'1. השוואה בין כמות הטיפוסים במכלול בשלב הקדום והמאוחר בתקופת הב"ק 6.2-24איור 

 

 ב'1ב' ובסוף הב"ק 1כמות הקערות בכל טיפוס בראשית הב"ק . 6.2-25איור 
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   1התפתחות הכפר בתל יקוש לאורך תקופת הברונזה הקדומה  -סיכום ודיון 

א', והמשיך 1בתקופת הב"ק  היה מיושב כברהניתוח הסטרטיגרפי והקרמי מעלה שתל יקוש 

ב' מתאפיינת ברצף סטרטיגרפי 1. תקופת הב"ק 3תקופת הב"ק  ראשיתלהתקיים באופן רציף עד 

ב' ניתן לייחס 1לשלב הקדום בתקופת הב"ק כפריים.  צפוף, ובהתפתחות אורגנית של בתי מגורים

קדם לו שלב נוסף , ומבנים עגולים בפסגת התל. במדרון המזרחיבעל קיר מעוגל מבנה מאורך 

, ושלב קדום יותר מאלה, המיוצג על ידי שברים המאורךב' שזוהה מתחת למבנה 1בתקופת הב"ק 

ב' ניתן לייחס 1וף תקופת הב"ק לסרבים של קרמיקה ממורקת אפור שנמצאה לא באתרה. 

אלה מזכירים את סגנון בפסגת התל. שנחפרו מערכת של בתי מגורים וחצרות, ביניהם רחוב, 

אופי הישוב במדרון היישוב של תל כיתן הסמוך ותל בית ירח באותה התקופה.  ותוכניתהבנייה 

 בשלב זה אינו לגמרי ברור, בשל בלייה חמורה ופעילות צבאית מאוחרת שפגעו בשולי התל. 

 המזרחי ובמדרון (2-1)בתים  מן המבנים בפסגת התל בשנייםב' זוהה חורבן 1הב"ק תקופת סוף ב

סביב נרשמה התאוששות מהירה לאחר החורבן ופעילות נוספת  לפחות בפסגה (.T/14)ריבוע 

לשלב זה במעבר בין התקופות  .2לראשית הב"ק ב' ו1ב"ק סוף ה, המתוארכת להמבנים החרבים

במעבר (. IIIa-b) 2ניתן לייחס מספר אלמנטים במדרון, אשר תוארכו על ידי החופרים לב"ק 

חלו ביקוש שינויים בצורת היישוב, אולם נראה כי אופיו לא השתנה באופן ניכר.  2לתקופת הב"ק 

, בעוד במדרון הוא )או שהתקיים בהיקף שאינו ידוע( היישוב בפסגה חדל להתקיים בשלב זה

עוקבים אחר תוכנית  2המבנים שנבנו במדרון בתקופת הב"ק בהיקף לא גדול. ם, המשיך להתקיי

, וכנראה מכסים אותם, תוך שהם שומרים על תוואי רחוב קדום. אף על פי 1שונה ממבני הב"ק 

החפירה והשתמרות השרידים במדרון קשה לקבוע בוודאות את אופי המעבר בין  כן, בשל אופי

 התקופות.

התבטאה כנראה גם בהמשך קיומן של התעשיות  2המשכיות הישוב הכפרי ביקוש בתקופת הב"ק 

ככלל, ובחפיפה מסוימת בין טיפוסי הכלים האופייניים לשתי התקופות.  ,הקרמיות המקומיות

בעמק מתאפיין בהיעלמות התעשיות המקומיות, ובהופעתן של תעשיות  2המעבר לתקופת הב"ק 

נעשה שימוש  2בתקופת הב"ק ריכוזיות יותר אשר מקורן אינו מקומי. נראה שבתל יקוש 

אלה מקשים על חלוקה ברורה בקרמיקה מיצור מקומי, לצד קרמיקה מתעשיות ריכוזיות יותר. 

בעמק  2ר, ומצביעים על מורכבות המעבר לב"ק של מרכיבי התרבות החומרית לשלב קדום ומאוח

  הירדן התיכון בכלל.
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. מקורם של אלה 2מתל יקוש מגיעים מקונטקסטים של הב"ק  ם הרדיומטרייםתאריכירוב ה

לפסה"נ,  3200הוא ב' 1לפסה"נ. התאריך היחיד מהב"ק  2745 -ל 3200בפחם עצים, והם נעים בין 

הקיימת אינה תורמת  התאריכים סדרת .T/14בריבוע  4בזרעים שנאספו בחורבן שכבה  ומקורו

דוגמאות נוספות  .2לב"ק  1מהב"ק  ולהבנת המעבר בתל יקושב' 1להבנת השלב המאוחר בב"ק 

אשר יתוארכו במסגרת פרויקט פרסום הממצאים עתידות לספק תאריכים נוספים ומהימנים 

 יותר.

ן. אלה לרוב שונה צפון ובתל כית-ן, בתל אב' תועדו גם בתל בית שא1חורבנות בסוף תקופת הב"ק 

ולכן  בתל יקוש ההרס הוא סלקטיבי, .רעידת אדמהעל ידי החופרים כתוצאה של מתוארים 

, המבשרים 1ת הב"ק גילויי אלימות גוברים לקראת סוף תקופתוצאה של  ובהחלט ניתן לראות ב

את סופה של המערכת הכפרית והחלפתה במערכת עירונית בעמק הירדן התיכון )ועל כך ראה 

 בהרחבה בהמשך(. 

 . מבט מתל יקוש לכיוון דרום מזרח6.2-26איור 
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 תל כיתן 6.3

 האתר והחפירות

ק"מ מצפון  12-, כאליו תל כיתן שוכן על גדתו המערבית של הירדן, סמוך לשפכו של נחל תבור

התל . (3.1)איור  ק"מ מדרום לתל יקוש 2.5-וכ ק"מ מדרום לתל בית ירח 14-כ, בית שאןלתל 

השתרעה על פני שישה פסגתו שא מעט מעל פני הע'ור, וחולש על מעברות הירדן שבקרבתו. ינ

על  הרס רב נגרם לתל בשל היותו מוצב קדמידונם.  תשעהכ דונם, ושטח ההתיישבות בבסיסו היה

כשליש משטחו המזרחי וחלקים נוספים ממנו נהרסו ע"י צה"ל בעבודות בינוי  ירדן.-גבול ישראל

צורתו טושטשה . כתוצאה מעבודות ביצורים אלו , תעלות קשר ומבני שירותשל ביצורים

 המקורית של התל.

בראשות  מטעם אגף העתיקות והמוזיאוניםנערכו באתר חמש עונות חפירה  1978 – 1975בשנים 

בחפירות נחשפו עשר  דונם. 1.5 הכולל  שטחם, בשלושה שטחיםהחפירה נעשתה . ע' אייזנברג

הברונזה (, VIIב' )שכבה 1 הב"ק(, X-VIIIוליתית )שכבות ק, מן התקופות הכליישובשכבות 

(, III)שכבה  1(, הברונזה המאוחרת V –IV)שכבות  2תיכונה הברונזה ה(, VIא', 2)ב"ת  1התיכונה 

 (.I( והתקופה הממלוכית והעות'מאנית )שכבה IIאיסלאמית הקדומה )שכבה התקופה ה

 

 ב'1 הב"קתקופת  – VIIשכבה 

 נמצאו בכל שלושת שטחי החפירה ששרידיו, פרזות יישובב' התקיים באתר 1 הב"קבתקופת 

(Eisenberg 1993 ;Eisenberg and Rotem, forthcoming).  שונה בין הייתה השתמרות המבנים

רבי של השתמרו המבנים לגובה מ שטח חפירות אחד למשנהו. בשטח א', הממוקם בראש התל,

ני על ידי בשטח זה נקטעה בחלקה הצפו  VIIהארכיטקטורה של שכבה שלושה נדבכי לבנים. 

 כביש שחתך את התל לאורכו, ממערב למזרח. 

 ,מבנה שרידיעל פני השטח אובחנו  .פעולות בינוי של צה"לבצפון התל, נפגע ב שנמצא שטח ב',

 .VIIשכבה יוחס לולאחר חפירתו 

שתמרו לבנים על גבי יסודות האבן. ן הדרומי של התל, כמעט ולא נהממוקם במדרו ,'שטח גב

בשולי התל, כתוצאה מעמידתו  יישובתהליכי בלייה מואצים של הככל הנראה ב נעוצההסיבה לכך 

נוסף על . 1שנים, עד להתחדשותו בתקופת הברונזה התיכונה  1000-במשך כ חשוף לאחר חורבנו

בורות אשפה כרייה של , שימש אזור זה ל VIIלשכבה  בתקופות ההתיישבות המאוחרותכך, 

 .1 הב"קבמבנים של תקופת  ה קשה, שפגעו בצורולקבורה
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אינה אחידה, בהם גם בתים בעלי ם כניתמגורים שת-צפופה של מבני בנייהמתאפיין בכולו  יישובה

בכל יתן לזהות נ. פרידו ביניהן, וסמטאות צרות החדרים מרובות יחידות המגורים פינות מעוגלות.

ספסלים בתקרה ו שתמכו יםעמודבסיסי אבן שטוחים ל , עםרךאוחדר מגורים מרכזי מ יחידה

 לאורך הקירות.בנויים 

יסודות אבן. הרצפות נעשו מעפר כבוש, ויש שהן גבי רבועות שהונחו על  המבנים נבנו בלבני טין

 צריכה ירידה במדרגה אחת. מצויות מתחת לגובה היסודות, כך שהכניסה אל הבית ה

 חרב זה יישוב. חיים קצר בעל משךאחד, ככל הנראה  יישובשלב  מייצגים כל המבנים שנחשפו

 תופעה שכיחה, בהיעדר סימני שריפה, ניתן להניח שנפגע ברעשוניטש לבלי שוב.  פתאומי, בחורבן

אפשרות נוספת היא חורבן מעשה ידי אדם, כתוצאה ממתח ותחרות גוברים . עמק הירדןבאזור 

מכלול  חתמו הלבניםמפולות ב' )וראה בהרחבה בפרק ד'(.1בין ישובי העמק בסוף תקופת הב"ק 

 בעת חורבנו. 1 הב"קבתקופת  יישובהאופי ל המלמדים ע ,עשיר של ממצאים

 

 שטח א'

בחדר מ"ר.  27-נחפרו שני חלקי חדרים צמודים זה לזה, שטחם הכולל כ( 6.3-1)איור בשטח א' 

( השתמרו הקיר המערבי, חלק מהקיר הדרומי, והקיר הצפוני. L150Sהדרומי מבין השניים )

( השתמר הקיר הדרומי המשותף לחדר הדרומי, וחלק מהקיר המערבי. L150Nבחדר הצפוני )

בשני לשני החדרים אין קירות מזרחיים וסביר שתחמו שטח נרחב יותר כלפי צפון ומזרח. 

באתרם: קערות, פערורים, ספל, קנקנית,  כלי חרס רביםרצפות עפר כבוש ועליהן  החדרים נמצאו

ים )בהם אחד שלם(, ושני חלקי כלים סגורים )ראה פיטסהם אחד שלם(, שני חלקי קנקנים )ב 16

 (. 6.3-9 טבלה

בפינה הצפון מערבית של החדר הדרומי נחשף מתקן לבנים אשר נבנה במקביל לקיר המערבי של 

      (. L157מצפון לחדר הצפוני נחשפו מתקנים נוספים, התחומים במעגלי אבנים קטנות ) החדר. 

 צאו ארבעה פערורים וקערה, וייתכן ששימש כאזור בישול. באזור זה נמ

 

 שטח ב'

בשטח ב' נחשף מבנה מלבני בעל פינות חיצוניות מעוגלות. חלקו הצפוני של המבנה לא השתמר 

ונפגע כאמור מן הפעילות הצבאית בתל. במבנה זה נמצאה רצפה, במרכזה אבן שטוחה אשר 

(. המבנה המלבני תחום בשטחים פתוחים L214) שימשה כנראה כבסיס לעמוד אשר תמך בתקרה
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(, אשר 225ממזרח ומדרום, ובחצר סגורה ממערב. מעבר לחצר המערבית נחפרה סמטה צרה )

 (.224מעברה פתח המוביל לשרידי בית מלבני נוסף, שהשתמר רק בחלקו )

ים, קנקן אגירה, קומקום, קדירה, פיטסנמצאו מספר כלי חרס באתרם. אלה כללו שני  214במבנה 

 פערור, וקנקנית.

 

 תל כיתן, שטח א' .6.3-1 איור

 

הייתה מורכבת משני חדרים, צפוני ודרומי. החדר הצפוני נפגע מפעילות מאוחרת  חצר המערביתה

בחדר הדרומי של החצר  , קערה, ספל ושני קנקנים.פיטסבאתר, אולם נחשפה בו רצפה ועליה 

הנצמדים לקיר החיצוני של בנויים לבנים צרות ואני שדה קטנות, נחשפו מספר מתקנים מוגבהים, 

טיבם של מתקנים אלה לא ברור, אולם ייתכן ששימשו שולחנות עבודה או מדפים. . 214מבנה 

ועליה מספר כלי חרס באתרם. אלה כללו קערה, שני קומקומים  בחצר נחשפה רצפת עפר כבוש

 ם. יפיטסוחמישה 
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ממזרח ומדרום נחשפו חלקי קירות, אולם נראה שאזורים אלה  214בחללים המקיפים את מבנה 

 נערכו בהם. רצפות עפר כבוש וכלי אגירה ובישול, מעידים כי של ממש היו פתוחים ונטולי מבנים

 פעילויות שונות הקשורות לבית המגורים הסמוך.

 

 תל כיתן, שטח ב' .6.3-2איור 
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 . מבט למזרח218עם כלי חרס באתרם בחדר  214שטח ב', בניין  . 6.3-3איור 

 

 

 שטח ג'

מגורים מרובות חדרים, ביניהן נחשפו בו יחידות  .שטח ג' נחפר בהיקף הנרחב ביותר בתל כיתן

 יחידות המבנים העיקריות ארבע. , על פני שטח של כחמש מאות מ"רחצרות וסמטאות צרות

 .4ג'-ו 3'ג,  2, ג'1כונו בעבודה זו ג' שנחשפו בו

נחפרה בחלק המזרחי ביותר של השטח. היא כוללת שני חדרים בהם רצפות עפר כבוש,  1יחידה ג' 

וככל הנראה השתרעה על שטח נרחב מעבר לגבול החפירה. בחדר הדרומי מבניהם נמצאו שני 

, הסמוכה לה. 2ליחידה ג' 1חידה ג'דרום מפרידה בין י-( לאורך ציר צפון332פערורים. סמטה צרה )

: לפחות חדרים מלבניים מארבעההיא השלמה ביחידות המבנים שנחפרו, והיא מורכבת  2יחידה ג'

חדרים נוספים הנסמכים אליו מדרום, ויוצרים יחד יחידה רבועה  ושלושהחדר רוחב מאורך 

החדר הדרום מזרחי  אל 332 הייתה כנראה דרך סמטה 2ליחידה ג' אחת הכניסותרחבת מידות. 

בחדר זה . ובפתח המבנה נמצאו שתי אבני פותה המעידות על קיומה של דלת (319של היחידה )

ים, קנקן אחד ושתי קערות. במרכז החדר אבן פיטס 4פערורים,  11כלי חרס, בהם  18נמצאו 

 שטוחה ששימשה כבסיס עמוד. שני החדרים הנסמכים לחדר זה ממערב הם חדרי רוחב קטנים,

היו ספסלים לאורך הדרומי(. בחדר העליון  317Lהצפוני, וחדר  304Lבהם רצפות עפר כבוש )חדר 

נמצאו בחדר הדרומי ייתכן שחדר זה שימש לאחסון.  .כלים וחלקי כלים 35בו נמצאו הקירות, ו

 מזון . ייתכן שחדר צר זה שימש לשינה, ולא נערכו בו פעילויות הקשורות בהכנת כלים רק חמישה

  פתח מעבר ובו אבן פותה חיבר בין החדר הצפוני לחדר הדרומי.אכילתו. ו
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(. מחלקו המערבי 379Lמצפון לחדרים אלה היה אולם רחב מידות שלא השתמר בשלמותו )

שהשתמר נראה כי היו בו ספסלי לבנים לאורך הקירות, והוא היה מחולק לאזורי פעילות 

אזור זה כלים וחלקי כלים, וייתכן ש 22 נמצאובאמצעות קירות מחיצה. לאורך קירו המערבי 

הייתה מורכבת מחדרים נוספים מדרום  2יחידה ג' , כמו גם לעיבוד מזון ובישול.שימש לאחסון

ומצפון, אשר השתמרו באופן חלקי למדי. מדרום ישנם שרידים של לפחות שני חדרים נוספים 

-(. סמטה צרה נוספת, אשר צירה צפון425נחפר חלק מחדר נוסף ) 379(, ומצפון לאולם 355-ו 384)

 .3דרום, מפרידה בין יחידת מבנים זו ליחידה ג'

, הבנוי מקירות לבנים על גבי יסודות אבן. לאורך הקירות (365) מורכבת ממבנה מלבני 3ידה ג'יח

 33במבנה זה נמצאו תקרה. אשר תמך בהפנימיים היו ספסלים, ובמרכז המבנה בסיס אבן לעמוד 

זה מבנה (. 6.3-12)טבלה  כלי אגירה לצד כלי הגשה, מזיגה ושתייה, בהם כלים וחלקי כלים שונים

 16הצפונית נמצאו  337בחצר  תחומות בקירות אבן ולבנים;אשר היו ה מוקף חצרות סגורות, הי

כלים וחלקי כלים, בהם בעיקר כלי אגירה וקנקן תושבת אחד. החצר המזרחית, הקטנה יותר, 

קיר אומנה פנימי קטן היוצא מהקיר המערבי שלה )הוא הייתה מחולקת לאזורי פעילות באמצעות 

כלים וחלקי כלים, בהם בעיקר כלי אגירה. הקערות  16(. בחצר זו היו 365של מבנה קירו המזרחי 

והספלים שנמצאו בהקשר זה אולי שימשו ככלי מדידה, בהעברת מוצרי מזון או נוזלים מכלי 

 לכלי.

ממערב למבנה הייתה חצר מרוצפת באבנים קטנות, אשר הייתה ככל הנראה תחומה גם כן 

 בחצר זו נמצאו כלים הגשה, כלי בישול וכלי אגירה. .(370) בקירות שלא השתמרו

(. נראה 364מורכבת ממקטע קיר אשר היה ככל הנראה חלק ממבנה מלבני נוסף ) 4יחידה ג'

 ., גם במבנה זה היו ספסלים לאורך הקירות ובסיס עמוד במרכז החדר365שבדומה למבנה 
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 תל כיתן, שטח ג' .6.3-4איור 
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 (VIIשכבה ) ב'1 הב"קהמכלול הקרמי מתקופת 

וחרסים חלקי כלים  274 . להשלמתו נוספורו בשלמותםשהשתמכלים  42-מכהמכלול מורכב 

מיעוט החרסים הוא והסמטאות.  גבי רצפות החדרים  עלחתומים שנמצאו  ,אינדיקטיביים

אופי המכלול, גם מהמיון הקראמי המחמיר שנעשה בשטח ובמעבדה, אולם הוא נגזר תוצאה של 

בתל כיתן,  ב'1שמקורו בהצטברויות על גבי רצפות בלבד. בהיעדר ריבוי שכבות המיוחסות לב"ק 

מילויים קדומים או מאוחרים, ומייצג פרק זמן מוגדר. מסיבה זו יש קרמיקה הוא אינו כולל 

להתייחס למכלול מתל כיתן כמכלול "ראשוני" יותר ממכלולי האתרים האחרים שנחקרו בעבודה 

 זו. 

 . התפלגות טיפוסי כלים במכלול לפי שטחי החפירה6.3-1טבלה 

 

Vessel Type Area A Area B Area C Total 
N                 % 

Bowls 12 4 39 55          17.41% 
Trumpet Base 
(Chalice?) 

0 0 1 1              0.32% 

Kraters 0 1 2 3              0.95% 
Holemouth 
Vessels 

14 2 53 69          21.84% 

Cups / Juglets 1 1 13 15            4.75% 
Amphoriskoi 1 1 7 9              2.85% 
Teapots 0 3 9 12              3.8% 
Funnel-
spouted Jar 

0 0 4 4              1.26% 

Jugs 0 0 3 3              0.95% 
Jars 18 9 39 66          20.87% 
Pithoi 4 8 41 53          16.77% 
CV 2 2 22 26           8.23% 
Total 52 31 233 316          100% 

 

 

 מתודולוגיה

בחינה טכנולוגית ופונקציונאלית של , ותצורני הטיפולוגי מבוסס על הניתוח הקרמי המוצג כאן

וקוסים שר מקורם בלאכלים,  כלים וחלקי מכלול מיוצג על ידיה. בהקשרם הארכיטקטוני הכלים

 היבטים שונים של התעשייה הקרמית בתל הם מהווים בסיס להבנת, ובלבד VIIשכבה שיוחסו ל

בכל אחד מהכלים יתוח הכמותי. הנ נספרו ותועדו לצורך האינדיקטיביים הכלים והחרסים .כיתן

פני הכלי, מרכיבים עיטוריים, במכלול נבדקו מספר מאפיינים: טיפוס הכלי, הטיפול החיצוני ב

 , ושיטת הבנייה של הכלי. תכונות החרס ומרכיביו )על סמך בדיקה ויזואלית(
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 טכנולוגיה ועיטור

בדרום  1עשויים בשיטת הגדילים, האופיינית לתקופת הב"ק  VIIרוב הכלים במכלול שכבה 

(. אף על פי כן, נראה שחלק מהכלים עוצבו או הוחלקו על גבי אובניים Roux 2009:198הלבנט )

(, או הורכבו מחלקי כלים אשר נעשו על האובניים. באלה ניתן למנות כלים סגורים איטיים )טורנט

בעלי שפות נוטות החוצה, דוגמת הקנקניות, הקומקומים וקנקנים. בעוד הגוף עוצב בגדילים, חלק 

מהשפות נושאות סימני אובניים. בשלב האחרון נוספו לכלים תוספות אחרונות, כמו ידיות, 

טות עגולות. חלק מהספלים / פכיות והקערות הקטנות והבינוניות עוצבו גם הן זרבוביות, או בלי

על אובניים, כפי שניכר מסימנים בחלק הפנימי של הכלי ומסימני "ניתוק חבל" המעטרים לעתים 

 את הבסיס. 

בחומרי הגלם ניכר גיוון, ומקורם ככל הנראה במקומות שונים בסביבת התל. אף על פי כן, ישנה 

בהתאמת איכות החומר לטיפוס שלו הוא מיועד. כלים קטנים נבנו על פי רוב מטין  אחידות

מפולם, אשר קל יותר לעצבו על גבי אובניים, בעוד שכלי חרס בינוניים וגדולים הכילו על פי רוב 

חסמים רבים וגדולים, בעיקר גירניים ובזלתיים. כמו כן יש הבדלים בהרכבי הכלים הגדולים, 

קצרה, הנובעים מטעמים בין הפיטס בעל שפת הטבעת לבין הפיטס בעל השפה ה כדוגמת ההבדל

 ., או מיוצרים שוניםפונקציונאלייםו סגנוניים

איכות היצור של הכלים במכלול גבוהה מאוד, גם ביחס למכלולים מאתרים אחרים. מרבית 

ביטוי  –חורה הכלים בעלי דפנות דקות, הצריפה אחידה ובטמפרטורה גבוהה, ואין להם ליבה ש

לפעולת התחמצנות מלאה של הטין בעת הצריפה. גם העיטור מוקפד מאוד, והוא יושם בשיטתיות 

ובאחידות בכל הכלים. מאפיינים אלה מעידים על שליטה בטכנולוגיה הקרמית וברזי הצריפה 

 בכבשן בטמפרטורות גבוהות. 

דוגמאות ספורות של כלים בהם ככלל, כל הטיפוסים במכלול מעוטרים פרט לפערורי הבישול )ול

העיטור לא השתמר(. כיוון שהפערורים הללו הם השכיחים ביותר במכלול, כך גם הכלים הבלתי 

מעוטרים שכיחים יותר מהכלים המעוטרים. שניים בשכיחותם הם הכלים המעוטרים במשח 

לים קרמיים פסים, המופיע בעיקר בקדירות, קנקנים ופיטסים. משח הפסים אופייני מאוד למכלו

 בצפון הארץ ובעבר הירדן, והמכלול מתל כיתן מאפשר בחינה של שיטת עיטור זו בכלים שלמים.

קבוצת כלים מיוחדת לתל כיתן הם הפיטסים המעוטרים במשח פסים וממורקים. משח הפסים 

נוטה באופן קבוע לצד ימין, תופעה המעידה על עקביות בשיטת העיטור, ואולי על נטייתו של 

טר להשתמש ביד ימין למלאכה זו. כלים קטנים ובינוניים הם לרוב מחופים אדום המע

וממורקים, כששיטת המירוק משתנה מטיפוס לטיפוס. בכלים הסגורים נפוץ מירוק בדגם רשת, 
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המשולב עם מירוק אופקי בחלק התחתון של הכלי. שאר הכלים מחופים אדום ולעתים גם 

 (. 6.3-2וטבלה  6.3-5ממורקים )איור 

 

 VII.  התפלגות סוגי העיטור במכלול שכבה 6.3-5איור 

 

 

 VII. התפלגות סוגי עיטור במכלול שכבה 6.3-2טבלה 

 

Decoration/ 
Vessel 
Types 

Red slip Red slip 
and 

Burnish 

Red slip 
and net 
pattern 
burnish 

 

Grain 
Wash 

Plain Total 

Bowls 50 3 0 1 1 55 
Chalices  1 0 0 0 0 1 
Kraters 0 0 0 2 1 3 
Holemouth 
Vessels 

16 0 0 6 47 69 

Cups / Juglets 3 1 10 0 1 15 
Amphoriskoi 2 1 6 0 0 9 
Jugs 0 0 1 2 0 3 
Teapots 6 1 4 1 0 12 
Funnel-
spouted Jar 

1 0 3 0 0 4 

Storage Jars 6 0 1 59 0 66 
Pithoi 9 0 0 43 1 53 
CV 14 0 8 0 4 26 

Total 92 
(29.11%) 

5 
(1.58%) 

23 
(7.28%) 

96 
(30.38%) 

100 
(31.65%) 

316  
(100%) 
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 קבוצות החומר

ניתן היה לזהות בעין  , בדומה לשאר המכלולים שנבדקו בעבודה,בתל כיתן  VIIבחרסים משכבה 

. הדבר ניכר בעיקר בגודל החסמים ובהתאמתה (6.3-3)טבלה  מספר תערובות טין הנבדלות זו מזו

של תערובת טין מסוימת לטיפוסי הכלים להם נועדה. הובחנו ארבע תערובות טין עיקריות 

. טין 2. טין בהיר ומפולם היטב, אשר שימש  על פי רוב לתעשיית כלים קטנים ועדינים. 1במכלול: 

. 3מש לייצור מרבית הכלים במכלול. בעל כמות נמוכה של חסמים ממקור גירני ובזלתי, אשר שי

חומר גס מאוד, בעל תוספת מלאכותית של חסמים גדולים ומזוותים, אשר ממנו יצרו כלי אגירה 

 . חומר גס בעל חסמי קלציט רבים, ששימש לייצור כלי בישול בלבד.4-גדולים וכלי בישול. ו

 

 VII. קבוצות חומר במכלול שכבה 6.3-3טבלה 

 

Fabric/ 
Vessel 
Types 

Well 
Levigated 
(group 1) 

Regular 
(group 2) 

Coarse 
(group 3) 

Calcite 
Addition 
(group 4) 

Not 
examined 
(in plates) 

Total 

Bowls 2 43 0 0 10 55 
Chalices  0 1 0 0 0 1 
Kraters 0 3 0 0 0 3 
Holemouth 
Jars 

0 14 42 4 9 69 

Cups 9 1 0 0 5 15 
Amphoriskoi 2 0 0 0 7 9 
Jugs 1 0 0 0 2 3 
Tea Pots 6 2 0 0 4 12 
Pillar Jugs 2 1 0 0 1 4 
Storage Jars 1 57 2 0 6 66 
Pithoi 0 23 25 0 5 53 
CV 13 13 0 0 0 26 
Total 36 158 69 4 49 316 
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 טיפולוגיה

 VIIהתפלגות טיפוסי כלים במכלול שכבה  . 6.3-6איור 

 

 

 (6.3-4, טבלה 12-1: 6.80 )לוח קערות

 בינוניות מעוגלותוקערות  (BLI) קערות קטנות :עיקריים שני טיפוסיםב הקערות מופיעות

  אדום גם בפנים.בפות מרביתן מחוכל הקערות מחופות בחיפוי חיצוני אדום, ו. (BLII) גדולותו

 (BL I) קטנות קערות 

שפה (, 3: 6.80לוח , BL Ibהנוטה פנימה )שפה פשוטה  ס"מ, ולהן 8קוטרן של קערות אלה עד 

 (. בסיס הקערות שטוח,2: 6.80 , לוח BL Idמשוכה החוצה )שפה ( או 1: 6.80 , לוח BL Icזקופה )

על חלק  )טורנט(. אבנייםובן על צלעי , עדותסימנים של ניתוק חבלב ניתן להבחין ועל כמה מהן

המופיעה על  ,ידית נקב אנכיתעל שימושן כנרות.  יםנותרו כתמי פיח, המעיד מהקערות האלה

 אינה שכיחה. 3: 6.80 קערה בלוח 

 (BL II) גדולותו בינוניות מעוגלותקערות  

 עגולה פשוטהשפה , המסתיימת בפנימהמעט דופן נוטה ולרובן  ס"מ 28-16אלה קערות קוטרן של 

(BL IIc ,7: 6.80  לוח) מחודדת, שפה (BL IIc , 6-4: 6.80 לוח) נוטה פנימהמעוגלת שפה  או (BL 

IId מטיפוס הגדולות הקערות לאחת  .(10, 8: 6.80 , לוחBL IId הםפחות  שכיחיםידית אוזן.  יש 

17.41% 

0.32% 0.95% 

21.84% 

4.75% 
2.85% 

0.95% 

3.80% 

1.26% 

20.87% 

16.77% 

8.23% 
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קערות בעלות שפה שטוחה כן , ו(9: 6.80 , לוח BL IIe) שפה מרובעת קערות בעלותוריאנטים של 

 .אופקי מירוק חיצוני ולהן ,(12-11: 6.80 , לוח BL IIg) משוכה כלפי חוץה

 

 (6.3-4, טבלה 13: 6.80 )לוח  בסיס חצוצרה

ובו שני נקבים שנועדו אולי לתלייה. אפשר ליחסו גבוה בסיס חצוצרה מכלי זה נשתמר רק 

 ונמצאכמותו , בעל רגל גבוהה טיפוס של כלי סגורל כדוגמת הכלים מתל בית שאן, או לקובעת

 (.6.5פרק  ,13: 6.121)לוח  נחל תבורב בחורבת מזרות 5בקבר 

 

 (6.3-4, טבלה 14: 6.80 )לוח  רותקד

עגולה שפה לקדרות . בדטיפוס אחד בלמייצגות  , והן VIIשכבה אינן שכיחות במכלול קדירות 

הקדירות מעוטרות . (14: 6.80, לוח KR Iaוידית אוזן ) בוביתמופיעות עם זרהן לעתים ו ,פשוטה

 המעוטרים באופן דומה. רוריםתכונה המבדילה אותם מן הפע ,במפתח שפה רחבמשח פסים ולהן 

 

 . התפלגות טיפוסי קערות וקדירות במכלול 6.3-4טבלה 

 

Type N % 
BLIb 4 7.3% 
BLIe 1 1.8% 
BLII 1 1.8% 
BLIIc 39 71.0% 
BLIId 2 3.6% 
BLIIe 5 9.1% 
BLIIg 2 3.6% 

BL 1 1.8% 
Total of 
bowls 

55 100% 

CHII 1 100% 
KRIa 3 100% 

 

 

 (6.3-5, טבלה 6.82 – 6.81 ות)לוח פערורים

נחלקים  פערוריםה .ממנו 21.8%, ומהווים ביותר במכלול השכיחים כלי החרסהם הפערורים 

פערורים דקי דופן על הטיפוס הראשון נמנים  ., הנבדלים גם מבחינה פונקציונאליתלשני טיפוסים

מהווה השכיח,  שאינוטיפוס זהו  .(HJ IV) מעוטרים במשח פסיםומחומר עדין ומפולם  העשויים
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וגם  ,שפה מעובה, מעוגלת או מחודדתכלים אלה מתאפיינים במכלל הפערורים במכלול.  10.1%

 קדירותבין הל בינםההבחנה ולא נמצאו כלים שלמים מטיפוס זה,  .אדוםבהפנימי צבוע  צדה

 מקבילות מאתרים אחרים מעידות כי טיפוס זה עשוי להיות בעל חדק נעשתה על פי נטיית השפה.

(Eisenberg and Greenberg 2006, Fig 8.50:1). או  שימשו לאגירהאלה  פערוריםש יש להניח

 הגשה של מזון ומזיגתו.ל גםאולי והכנת מזון, 

דופן הכלים  מהפערורים במכלול. 90%-, והם מהווים כבישולהם כלים ששימשו להטיפוס השני 

על כל הכלים האלה נמצאו כתמי פיח על . , באופן חלקי או מלאעבה, ומיעוטם מחופים אדום

של חסמים  גדולה תכולה מתאפיינים בחומר בעל מרביתםכתף. ן הבסיס ועד לחלקם התחתון, מ

 לאש. גבוהה עמידות  להםמתצורות גירניות ובזלתיות, המקנים 

 HJ) או מחודדת (HJ Ia) לכלים הקטנים שפה מעוגלת. שונים גדליםבמופיעים פערורי הבישול 

Ib)שפה מעובה מעוגלתמופיעים עם הגדולים  כלים, וה (HJ IIa)מחודדת , (HJ IIb) או נוטה פנימה 

(HJ III) .אוזן ידית בעל  במכלול, לכלי אחדחסרי ידיות, פרט הם על פי רוב  פערורי הבישול

פרט לצורת השפה, לא ניכרים הבדלים בין פערורי הבישול (. 10: 6.81משוכה מהשפה )לוח 

 בחומר, בצורה או בעיטור.

 

 . התפלגות טיפוסי פערורים במכלול 6.3-5טבלה 

 

Type N % 
HJIa 1 1.5% 
HJIb 2 2.9% 
HJI 1 1.5% 

HJIIa 24 34.7% 
HJIIb 33 47.8% 
HJIIc 1 1.5% 

HJIVa+b 7 10.1% 
Total 69 100% 

 

 

 (6.3-6, טבלה 5-1: 6.83/ פכיות )לוח  ספלים

שימשו ככלי שתייה, או ככלי מזיגה קטנים של נוזלים יקרי ערך. בעבודה זו הם מכונים כלים אלה 

 "ספלים", אף כי מתאים יותר להתייחס לכלים בעלי המפתח הצר כ"פכיות".
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בתל כיתן עשויים מטין מפולם היטב, ועל חלקם סימנים המעידים כי נעשו על אבניים. הספלים 

  החרס.-מכלל כלי 4.7%, המהווים יחדיו ספלים ם שלשני טיפוסי מופיעים

ידית  מופיעים בגדלים שונים, ולהם( 3-1: 6.83, לוח CU I  /JT I ) גבוההצוואר הספלים בעלי ה

לכלים אלה חיפוי אדום המופיע לעתים גם על  מוך לבסיס.סעד ומשוכה מהשפה המאורכת סרט 

בחלק  מירוק רשתבממורקים יס וגם על צדו הפנימי של הצוואר. כל הספלים מטיפוס זה הבס

  .על הצווארוהתחתון  ובחלקצפוף מירוק ב, ושל הגוף העליון

: 6.83, לוח CU III) ושפה נוטה החוצה, קצר צווארבעלי חסרי צוואר או ספלים הטיפוס השני הם 

לרוב אך מחופים אדום, , והם לכתףהשפה ן משוכה מבעלת חתך עגול הידית לספלים אלה . (5-4

 וק.ריא מלל

 

 (6.3-6, טבלה 10-6: 6.83)לוח  קנקניות

מחופות באדום, ורובן  כל הקנקניותהקנקניות מתאפיינות בגוף כדורי וצמד ידיות נקב על הכתף. 

  ממורקות בסגנון המירוק הצפוף ומירוק הרשת, בדומה לספלים ולכלים סגורים אחרים.

 ניתן לחלקן לשלושה טיפוסים:על פי אבחנה זו ו ,בצורת הצוואר מזו זה נבדלות הקנקניות

 AM) רחבגבוה וקנקניות בעלות צוואר  ,(10-8: 6.83לוח , AM I) צרו גבוה קנקניות בעלות צוואר

II , קצר צוואר בעלות קטנות וקנקניות ,(7: 6.83לוח (AM V , 6: 6.83לוח). 

 

 (6.3-6, טבלה 2-1: 6.84; לוח 14-11: 6.83)לוח  םקומקומי

 הקומקומים הם קנקניות, שנוספה להם זרבובית כפופה בין שתי ידיות הנקב.מבחינה צורנית, 

יוצא דופן הוא  .ובשיטת העיטור במגוון הטיפוסיםמתבטא גם  הכלים הדמיון בין שני ,לכך נוסף

 חלק של קומקום )שאינו מופיע בלוח(, המעוטר במשח פסים המאפיין את כלי החרס הגדולים.

בניגוד לאתרים אחרים, בהם נמצאו בדרך כלל רק הזרבוביות של כלים אלה )מכופפות או ישרות(, 

אלה כוללים קומקומים בעלי  ומים שונים.בתל כיתן נמצאו כלים שלמים השייכים לטיפוסי קומק

(, קומקומים בעל צוואר גבוה 11: 6.83, לוח TP Iצוואר צר, גוף כדורי, ושפה משוכה החוצה )

(, וקומקומים נטולי צוואר, בעלי גוף כדורי, ושפה 1: 6.84, לוח 14-12: 6.83, לוח TP IIומזווה )

 (.2: 6.84, לוח TP IIIמקופלת או נוטה מעט החוצה )

מכופפות שתי זרבוביות ת צינור אופקיות וושתי ידיהוא כלי ייחודי, בעל  14: 6.83הקומקום בלוח 

של עליון ה ו. חלקו על אבנייםלכלי זה, שנעשה ביד, יש שפת משפך וצוואר זקוף, שעוצב צמודות.



221 
 

גביע חרס שנמצא בצורתם  יםמזכיר ,1: 6.84 -ו 13-12: 6.83זה, כמו גם של קומקומים  קומקום

 de Vaux)בתל פארעה צפון  12שנמצא בקבר  גביע כסף בהשראתנוצר  דה וו, אשר על פי ביריחו 

1951:232, pl. XXVII, fig. 13) . גביעי חרס דומים נמצאו בתל אבו אל חראז, שלבI שם הם ,

 ,Dothan 1970(, ובמערת קבורה ליד תל אסור )Fischer 2008, Fig. 259:1-3פורשו כמכסים )

Pl. 7:21 .) 

 

 (6.3-6, טבלה 4-3: 6.84)לוח  פכים

ים: פך מאורך וצר, בעל שפה נוטה החוצה וידית טיפוסשני שייכים ל  VIIנמצאו בשכבה שפכים ה

: 6.84, לוח JG III) צוואר צר, גוף כדורי וידית אוזן אחתעל ב ופך, (, לא מיוצג בלוחותJG Iסרט )

לא נמצאו דוגמאות שלמות אולם הוא מיוצג על ידי שברי שפות,  מן הטיפוס הראשון. (4-3

היה מעוטר  4: 6.83, וניתן להניח שגם פך מעוטר במשח פסים 5: 6.83בלוח  פךבסיסים וידיות. ה

 עיטור זה לא השתמר. אם כיבאופן דומה, 

 

 ((Funnel-spouted Jarתושבת   קנקן

(. זהו כלי כדורי חסר 6.3-6, טבלה 5: 6.84)לוח  VIIכלי אחד מטיפוס זה נמצא במכלול שכבה 

ידיות וללא צוואר, עם שפה דמוית טבעת. הכלי מתאפיין בתושבת מחוררת בגובה השפה, אשר 

שימשה אולי כמתקן להנחת פכית קטנה ולאיסוף נוזל חזרה אל תוך הכלי. במרכז הכלי, ומתחת 

במכלול, פני הכלי מחופים אדום מופיעה בליטה עגולה. כמרבית הכלים הקטנים  לתושבת,

 וממורקים מירוק אופקי צפוף בחלק התחתון ומירוק רשת בחלק העליון. 

טיפוסים של פך התושבת מופיעים בעיקר בקברים, כמו למשל בתל פארעה צפון ובחורבת מזרות 

 ב'.1בנחל תבור, אך אינם שכיחים בשכבות יישוב המיוחסות לתקופת הב"ק 

 

 (6.3-6, טבלה 6: 6.85קנקנים קטנים )לוח 

על טיפוס זה נמנים כלי אגירה קטנים נטולי ידיות, בעלי מפתח רחב יחסית ושפה זקופה או 

. שיוכו JR IIמשוכה החוצה. בתל כיתן ישנה דוגמא יחידה של קנקן קטן שאינו שלם, מטיפוס 

ת, הוא הוא היה נמנה על הקומקומים לטיפוס זה אינו ודאי שכן אם לכלי זה היו ידיות או זרבובי

 או הקנקניות. בהיעדר אלה הוא מכונה קנקן קטן.
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 . התפלגות טיפוסי ספלים ופכיות, קנקניות, קנקנים קטנים וקומקומים במכלול 6.3-6טבלה 

 

Type N % 
CUI 11 25.58% 

CUIII 4 9.3% 
AMI 4 9.3% 

AMIIa 2 4.65% 
AMIIb 1 4.65% 

JRII 1 2.33% 
JGII 3 6.98% 
TPIa 2 4.65% 
TPIb 6 13.95% 
TPII 2 4.65% 
TPIII 1 2.33% 
TP 1 2.33% 
FSJ 4 9.3% 

Total 43 100% 
 

 

 (6.3-7, טבלה 6.86, לוח  6.85; לוח 7: 6.84)לוח  קנקנים

( ולהם מופע הנוטה לכדורי, תכונה  20.87%הקנקנים נמנים על הכלים השכיחים ביותר במכלול )

ס"מ, ודפנותיהם דקות  35 -30המאפיינת גם את הכלים הקטנים. גובהם של מרבית הקנקנים 

ביחס לגודלם. לכלים אלה זוג ידיות אוזן או ידיות מדף חלקות, הממוקמות בנקודה הרחבה 

היא טיפוס ייחודי  4: 6.86וסמוך לאמצע גובהם. ידית האנקול שעל הכלי בלוח  ביותר של גופם

ולא שכיח, שאינו מוכר מאתרים אחרים. ידית אנקול דומה )אם כי לא זהה( מופיעה על גבי קנקן 

, ועל גבי קערות ממשפחת (de Vaux and Steve 1949, Fig.8:23בתל פארעה צפון ) 5קטן מקבר 

 (.Crackled Ware ,BY I: Fig. 3.29:4) בבית ירח החיפוי הסדוק

מרבית הקנקנים מעוטרים במשח פסים אלכסוני, הצבוע משמאל לימין ומלמעלה כלפי מטה. 

הצוואר והשפה הפנימית צבועים אדום, כך גם הידיות והשטח שסביבן. על חלק מהידיות מופיעים 

א ברור. שורה של קווים כאלה, מעטרת סימנים של קווים קצרים שנחרתו לפני הצריפה, וטיבם ל

את צדן העליון של ידיות אוזן רבות. אלמנט עיטורי נוסף הוא זיז מחודד או בליטה מעוגלת 

 המופיע לעתים על גוף הקנקנים. 

קנקנים פחוסים וקנקנים  , הנבדלים זה מזה בצורת הגוף: ישנם שני סוגים של קנקנים במכלול

ודית לתעשייה הקראמית בתל כיתן, צורת השפה ועיצובה תואמים כדוריים. בעוד צורת הגוף ייח

את המסורת הקרמית בעמק הירדן התיכון, וניתן לסווג את הקנקנים על פי הטיפולוגיה הנהוגה 

 בעבודה זו לכל מכלולי העמק.
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הראשון והשכיח יותר, הוא קנקן פחוס שרוחבו עולה במעט על גובהו, ולו צוואר קצר נוטה  הסוג

; לוח SJ Id( או צוואר קצר מעובה )3: 6.85; לוח SJ Ib(, צוואר ישר )7: 6.84; לוח SJ Ia) החוצה

 ס"מ בלבד. 22, שגובהו 1: 6.85  בלוחיוצא דופן לטיפוס זה הוא הקנקן הזעיר המופיע  ;(3: 6.85

 . חלקות(, ולו ידיות מדף 2-1: 6.86; לוח SJ Ibהסוג השני הוא קנקן כדורי בעל צוואר קצר וזקוף )

קטן )לוח וקנקנן  (2: 6.86)לוח  קנקנן כדורי גדול במכלול:לקנקים כדוריים  ישנן שתי דוגמאות

 .צא דופן בין הקנקניםוול החיצוני שונה ויפ, אולם הטילגדול זהההקטן צורת הכלי  . (1: 6.86

בעל הצוואר  פיטסה, בדומה לשיטת הצביעה של דגם רשתמשח פסים במעוטר ב הקנקן הגדול

שונה צפון, בניין -סגנון עיטור זה מאפיין גם קנקן שנמצא בתל א. (, וראה להלן4: 6.89 )לוחהקצר 

"O שכבה( "III ,Leonard 1992: Pl. 10:21 .)קנקניות יטה האופיינית לשהקטן מעוטר בן הקנק

שת בחלק הוא מחופה אדום וממורק מירוק אופקי בחלק התחתון ומירוק בדגם ר ולקומקומים:

 א ככל הנראה שונה.גם היעוד שלו הוהעליון. 

 

 . התפלגות טיפוסי קנקנים במכלול 6.3-7טבלה 

 

Type N % 
SJIa 51 7.73% 
SJIb 6 0.61% 
SJId 3 0.45% 
SJI 5 0.76% 
SJ 1 1.5% 

Total 66 100% 
 

 

 (6.3-8, טבלה 6.89  - 6.87)לוחות  יםפיטס

י, הבסיס רחב ודופנות הכלי גוף הכלי אובאל הכלים במכלול.מכלל  16.77%מהווים ים פיטס

  ס"מ. 70-95הממוצע  גובהם. שלא נועדו לטלטולחסרי ידיות, מה שמעיד כבדים וכלים עבות. אלו 

 ישר בעל צוואר קצר פיטסו (PT Ia-b) בעל שפת טבעת פיטסריים במכלול: פוסים עיקיזוהו שני ט

, והם ככל הנראה חיצוני מוקפדזכו לטיפול  הטיפוס השני ים מןפיטס. ה(PT III) מעובהושפה 

 חרותה. נת ציד )?(נושא סצי יחידאי מטיפוס שלישי פיטסכיתן. ייחודיים לתל 

 (8,1: 6.89, 6.88 - 6.87, לוחות PT Iבעל שפת טבעת ) פיטס
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 שפת הטבעת מופיעה. ה החיצוניבחלק שפה דמוית טבעת, לרוב בעלת חתך מחודדים אלו פיטסל

בעלי צוואר ים פיטסבו (,PT Ib, בעלי צוואר קצר )השכיחים במכלול או ים נטולי צווארפיטסב

במרבית המקרים השפה מעוטרת בטביעות של קוים קצרים אנכיים או טביעות . (PT Ia) גבוה

ים אלו מעוטרים במשח פסים הנוטה מימין לשמאל. החומר פיטסשנטבעו כשהכלי היה לח.  בוהן

 קדוח בחלק התחתוןחור בעל שפת טבעת ונטול צוואר  אחד פיטסל גס, בעל חסמים גדולים. לרוב

 (.4: 6.87 )לוח של הגוף

 (6-2: 6.89, לוח PT III) המעובשפה ו ישרבעל צוואר קצר  פיטס

נבדלים  ים אלה צוואר קצר ישר, אשר לעתים נוטה מעט החוצה או מתכנס מעט פנימה. הםפיטסל

עשויים והם , גוף הכלי חביתיבהיותם מוחלקים ומעודנים יותר. ים בעלי שפת טבעת פיטסמה

זוהי כנראה פעולה פני הכלים מוחלקים טרם צביעה על מנת לצופף את פני השטח.  .מטין איכותי

 על גבי המשטח המוחלק הצביעהפונקציונאלית הקשורה לתכולה של הכלים, אולי של נוזלים. 

השפה והצוואר צבועים אדום, בדומה לכלים  .)דגם רשת( פסים, בשתי וערבהמשח  היא בשיטת

על חלק מהכלים  .גם כן האחרים. במקרים אחדים החלק הפנימי של השפה צבוע אדוםהסגורים 

, כלי אשר נושא גם סימן 6: 6.89חבל, מתחת לשפה )לוח טביעת יש עיטור דקירות אלכסוני, דמוי 

 (.חרות מלבני

ים והקנקנים פיטס, משאר הה בצורתו ובסגנון העיטור, כמו גם באיכות הטיןטיפוס זה שונ

 לאחסון נוזלים. ת אולידועיקבוצת כלים ייחודית לתל כיתן, המאלו מעידים על ש. נראה במכלול

 

מורכבת: על הכתף חרות  מעוטר בסצינה 7: 6.89בלוח   פיטסיוצאי דופן. הים במכלול פיטסשני 

עליו סימן דמוי חץ פונה למעלה, עליו שלושה קווים אופקיים מקבילים. הסימן נחרת טרם 

הצריפה. משמאל לסימן ישנה סצינה, אשר נחרתה לאחר הצריפה. הסצינה מורכבת מחיה בעלת 

צינות קרניים )שור?(, אשר מעליה חריתה נוספת של סהר, סביבו קווים נוספים לא ברורים. ס

במגידו   XIXחרותות הכוללות בעלי חיים מוכרות בתקופה זו מכלי חרס ומאבני ריצוף משכבה 

(Engberg and Shipton 1934:30, fig.10:K-S ומשכבה ,)J-4 ( בחפירות המחודשותSass 2000: 

412, fig. 12.48:1( שם פורשו כביטויים של אומנות מצרית ,)Keinan 2007:118-120.) 

יש אפליקציה סכמתית של חיה בלתי מזוהה, ולצדה בליטה מעוגלת,   8: 6.89בלוח  פיטסעל ה

 בדומה לאלו המעטרות רבים מהכלים במכלול.
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 . התפלגות טיפוסי פיטסים במכלול 6.3-8טבלה 

 

Type N % 
PTIb 19 35.9% 
PTIa 21 39.6% 
PTIII 11 20.8% 
PT 2 3.7% 

Total 53 100% 
 

 

 VIIכלים קטנים מחופים באדום, שכבה  . 6.3-7איור 
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 VIIכלים מעוטרים במשח פסים, שכבה  . 6.3-8איור 

 

 

 

 

 תפוצה מרחבית

מראות את התפלגות הכלים במכלול לפי חדרים. בשטח א' רוב הכלים   6.3-14עד  6.3-9טבלאות 

שניים בשכיחותם הם פערורים וקערות. בכך , בו קנקנים הם השכיחים ביותר. 150נמצאו בחדר 

 נבדל חדר זה מן החדרים בתל יקוש, בהם פערורי בישול הם הכלים השכיחים ביותר.

בשטח ב' נמצאו מעט כלים ביחס לשטחים האחרים. הכלים נמצאו בעיקר על גבי רצפות החדרים, 

 ושכיחים בהם הקנקנים והפיטסים.

 הניבו מעט מאוד כלים. 4ג'-ו 1, בעוד יחידות ג'3ג'-ו 2'בשטח ג' נאספו כלים רבים מיחידות ג
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, 379-ו 304, 319ניכרת תפוצה מרחבית שונה בין החדרים. רוב הכלים נמצאו בחדרים  2ביחידה ג'

רבים הפערורים על כלי האגירה, ואילו  319בעוד החדרים האחרים כמעט ריקים מכלים. בחדר 

 ל הפערורים. , רבים כלי האגירה ע379 -ו 304בחדרים 

(. בחדר זה שכיחים כלי האגירה והקערות על 365, רוב הכלים נמצאו בחדר המרכזי )3ביחידה ג'

 פני הפערורים. 

 

 . התפלגות טיפוסי כלים לפי חדרים בשטח א'6.3-9טבלה 

 

Context/ 
Vessel 
Types 

L157 
Installation 

L150 
(2 Rooms) 

L158 
 

Total 

Bowls 1 8 3 12 
Holemouth 
Vessels 

4 8 2 14 

Cups / Juglets 0 1 0 1 
Amphoriskoi 0 1 0 1 
Storage Jars 0 16 2 18 
Pithoi 0 2 2 4 
CV 0 2 0 2 
Total 5 38 9 52 

 

 

 . התפלגות טיפוסי כלים לפי חדרים בשטח ב'6.3-10טבלה 

 

Context/ 
Vessel 
Types 

Loci 222 
and 227 

Open 
Space 

L214 
Room 

L218 
Room 

L226 
Room 

L225 
Alley 

Loci 
220 
and 
224 

L201+209 
Floors 

Total 

Bowls 1 0 1 1 0 0 1 4 
Kraters 0 1 0 0 0 0 0 1 
Holemouth 
Vessels 

1 1 0 0 0 0 0 2 

Cups / 
Juglets 

0 0 0 1 0 0 0 1 

Amphoriskoi 0 1 0 0 0 0 0 1 
Teapots 0 1 2 0 0 0 0 3 
Storage Jars 0 1 0 2 0 0 6 9 
Pithoi 0 2 5 1 0 0 0 8 
CV 0 1 0  0 0 1 2 
Total 2 8 8 5 0 0 8 31 
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 , שטח ג'1. התפלגות טיפוסי כלים לפי חדרים ביחידה  ג'6.3-11טבלה 

 

Context/ 
Vessel 
Types 

L386 L387 L332 
Alley 

Total 

Bowls - - 2 2 
Holemouth 
Jars 

2 - 3 5 

Storage Jars - - 2 2 
Pithoi - - 1 1 
Total 2 0 8 10 

 

 

 , שטח ג'2. התפלגות טיפוסי כלים לפי חדרים ביחידה ג'6.3-12טבלה 

 

Context/ 
Vessel 
Types 

L319 
Room 

L384 
Room 

L304 
Room 

 

L317 
Room 

L355 
Room 

L388 
Room 

L379 
Room 

L425 
Room 

Total 

Bowls 2 - 3 - - - 1 - 6 
Chalices  - - 1 - - - - - 1 
Kraters - - - - - - 1 - 1 
Holemouth 
Vessels 

11 - 8 5 - - 4 2 30 

Cups / 
Juglets 

- - 2 - - - 1 - 3 

Amphoriskoi - - 2 - - - - - 2 
Jugs - 1 - - - - - - 1 
Teapots - - - - - - 1 1 2 
Funnel-
spouted Jar 

- - 1 - - - 2 - 3 

Storage Jars 1 - 6 - 1 - 5 - 13 
Pithoi 4 - 9 - - - 5 1 19 
CV - - 3 - - - 2 - 5 
Total 18 1 35 5 1 - 22 4 86 
 

 

 , שטח ג'3. התפלגות טיפוסי כלים לפי חדרים ביחידה ג'6.3-13טבלה 

 

Context/ 
Vessel 
Types 

L426 
Alley 

L322 
Alley 

Loci 
422 + 
378 

Open 
Space 

L337 
Courtyard 

L315 
Courtyard 

L365 
Room 

L362+L370 
Open 
space 

L380 
Room 

L403 
Open 
space 

Bowls - 2 3 3 2 7 6 4 - 
Kraters - - 1 - - - - - - 

Holemouth 
Vessels 

- 2 3 1 2 3 3 2 - 

Cups / Juglets - 1 - - 2 4 1 2 - 
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Context/ 
Vessel 
Types 

L426 
Alley 

L322 
Alley 

Loci 
422 + 
378 

Open 
Space 

L337 
Courtyard 

L315 
Courtyard 

L365 
Room 

L362+L370 
Open 
space 

L380 
Room 

L403 
Open 
space 

Amphoriskoi - - - - - 2 - 1 - 
Teapots - - 1 1 - 2 - 2 - 
Funnel-

spouted Jar 
- - - 1 - - - - - 

Storage Jars 1 3 1 1 6 6 2 3 - 
Pithoi 1 1 1 5 3 4 - 3 - 
CV 1  1 4 1 5 3 - 1 

Total 3 9 11 16 16 33 15 17 1 
 

 

 , שטח ג'4. התפלגות טיפוסי כלים לפי חדרים ביחידה ג'6.3-14טבלה 

 

Context/ 
Vessel 
Types 

L364 
Room 

L427 
Floor 

L406 
Floor 

Bowls 1 - - 
Cups 1 - - 
CV - - 1 
Total 2 0 1 

 

 

 ב'1 הב"קבתל כיתן בתקופת  יישובה - דיון וסיכום

הסגנון האדריכלי של מבני המגורים ותכנית היישוב בתל כיתן אופייניים ליישוב הכפרי בעמק 

ב'. הבנייה של יחידות מבנים מלבניות ומרובות חדרים, כמו גם צפיפות 1 הירדן בתקופת הב"ק

ב', עת 1המבנים והסמטאות הצרות המפרידות ביניהם, נקשרים לשלב מאוחר בתקופת הב"ק 

הכפרים באזור הגיעו לשיא צמיחתם. דמיון רב ניכר בין מכלולי המגורים בתל כיתן, לאלו אשר 

(. הממצא 6.1, פרק EY( ובתל בית ירח )שטח 6.2התל, פרק בפסגת  1נחשפו בתל יקוש )שכבה 

משך חייו של יישוב זה היה ככל  .קף כפר מורכב, שאינו מוקף חומההארכיטקטוני מתל כיתן מש

מעניינת העובדה שיישוב זה לא  לאחר חורבנו. ותושביו לא חזרו ליישבו מחדש, הנראה קצר

אלא נבנה מלכתחילה בצפיפות האופיינית  א',1התפתח בהדרגה מגרעין קדום בתקופת הב"ק 

 . 1לחלקה השני של תקופת הב"ק 

והוא אופייני לישוב כפרי נמצא חתום תחת מפולות חורבן,  בתל כיתן VIIהמכלול הקרמי משכבה 

, בו שכיחות קערות הגשה, פערורי בישול, וכלים לאגירה ביתית בכמויות ב'1תקופת הב"ק מ

המכלול מורכב בעיקר מכלים שלמים, המעוטרים במשח פסים, חיפוי אדום, ומירוק  .גדולות
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תעשיית הקרמיקה תוצרי הממצא הקרמי שנאסף בחפירות הוא מדגם מייצג של בדגם רשת. 

מתבטאת בהתאמת חומר גלם לטיפוס כלי מסוים, ה בוהה,משקפת רמה טכנולוגית גזו  .באתר

הגימור הסופי של אסתטיקה ווהקפדה רבה על מידת הק, צריפה אחידה, דפנות כלי דקות, דיו

ומייחדים את תוצרי תעשייה זו ממכלולים  מומחה קדרמיומנות של אלה משקפים את  .הכלי

 אחרים בעמק הירדן התיכון.

מאפיין נוסף של המכלול הוא מספר הטיפוסים המצומצם המרכיב אותו, בהשוואה למכלולים 

תקופה באזור, והאחידות בשיטת הייצור ובאופן העיטור של קרמיים מאתרים אחרים מאותה ה

כל אחד מהטיפוסים במכלול. תכונה זו מודגמת היטב בקבוצת הקערות: בתל כיתן ישנם שני 

טיפוסים לקערות -פוסים לקערות הקטנות, וארבעה תתיטי-טיפוסי קערות עיקריים. שלושה תתי

 :ישנם ארבעה טיפוסי קערות עיקרייםלשם השוואה, הבינוניות. בתל בית ירח באותה התקופה 

  .טיפוסים רבים וסגנונות עיטור מגוונים-תתיולהם מעוגלות, ישרות דופן ומזוות, קטנות, 

אבחנות אלה מעלות שאלות נוספות, הנוגעות למשמעות מספר הטיפוסים המצומצם במכלול, 

התיכון בפרט. כמו כן  ובעמק הירדן בכלל בצפון הארץ ,למכלולים אחרים בני התקופה שלו לקשרו

אופק כרונולוגי בתקופת  קצר המועד בתל כיתן, ולאיזה יישובכיצד הוא תורם להבנת אופי ה

 ו? תוניתן לייחס א ב'1הב"ק 

כלי ב' בעמק הירדן התיכון. 1אופייני לב"ק ת וטכנולוגית, המכלול מתל כיתן מבחינה טיפולוגי

בתל כיתן מגלים דמיון רב למכלולים שנמצאו בשלושת האתרים  VIIהחרס ממכלול שכבה 

. אתרים נוספים בעמק הירדן שונה צפון-: תל יקוש, חורבת מזרות ותל אהסמוכים אליו ביותר

לאותו אופק כרונולוגי  ונמצאו בהם שכבות המתוארכותהתיכון, המרוחקים מעט יותר מתל כיתן, 

 .ל אבו אל חראזות, פלה, רחבית י , תלהם: תל בית שאן

שייכת מבחינה   VIIבהשוואה לאתרים אחרים בסביבתו של תל כיתן, ניתן להסיק ששכבה 

בתל בית   EYבשטח  10בתל בית שאן ולשכבה  M-2שקדם לשכבה  לאופק קראמיכרונולוגית 

לשלב זה ניתן לייחס כנראה גם את ב'. 1 הב"קירח, כלומר לשלב שאינו המאוחר ביותר בתקופת 

אבחנה זו נובעת ממספר הטיפוסים המצומצם  שונה.-בתל א IIIבפסגת תל יקוש, ושכבה  2שכבה 

, ומהיעדרם של מספר טיפוסים המיוחס לסוף ב'1במכלול, האופייני לחלק הראשון של הב"ק 

, הפכים BL IVב' בעמק הירדן התיכון. באלה ניתן למנות את הקערות המזוות מטיפוסי 1הב"ק 

, הקנקנים בעלי הצוואר המוגבה JG II -ו JG Iהמוארכים בעלי הצוואר הגבוה מטיפוסים 
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ב' 1, וכלים ממשפחת הקרמיקה המתכתית המופיעה בכמויות קטנות בסוף הב"ק SJ IIמטיפוסים 

 , ושם הפניות נוספות(.Rotem 2012:160-166)וראה בהרחבה בבית שאן: 

היעדר טיפוסים אלה בתל כיתן אינו בעל משמעות כרונולוגית, אלא ו לפי ,הסבר חלופיניתן להציע 

, להיקף המצומצם של התעשייה הקרמית ולהבדלים הקיום-הכפרי וקצר יישובקשור למאפייני ה

 . אזוריים-פנים

פעל בית יוצר  יישובשב ,אולי ,מספר הטיפוסים המוגבל במכלול והאחידות באופן הייצור מעידים

התמחו בייצור הקבוצות הקרמיות המיוצגות במכלול. ש, או מספר מצומצם של בתי יוצר אחד

לצרכי החיים, ולצרכי  יושבי הכפרוסיפקה את  ,מבחינה כמותיתהייתה מוגבלת  תוצרתם

 של משך קיומו הקצרו יישובשל גודל ה נגזרתגם  לפיכך . מספר הטיפוסים המוגבל הואהקבורה

  .)וראה בהרחבה בפרק ג'(

 ,בתל בית שאן M-3שכבה בתל כיתן לשלב הכרונולוגי של  VIIשכבה אם אכן ניתן לייחס את 

ב', כמו גם את תל יקוש 1 הב"קהחריב את שתיהן בסוף תקופת  הגורםאפשר להציע שאותו 

האפשרות  (.I ,Fisher 2008:40( ותל אבו אל חראז )שלב IIIשונה )שכבה -(, תל א2)שכבה 

בית תל החופרים היא שרעידת אדמה החריבה את שכבות הישוב האלו. בשונה משהוצעה על ידי 

 אפשרית לאחר אותה רעידת אדמהככפרים המשיכו להתקיים  , אשרשונה-שאן, תל יקוש ותל א

 תל כיתן ננטש ולא נושב מחדש עד תקופת הברונזה התיכונה.  , 2ק ב" – 1בשלב המעבר ב"ק 
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 תל בית שאן 6.4

 האתר והחפירות

(  נמצא בחלקו הצפוני של עמק בית שאן, על גדתו הדרומית של נחל חוסן-אלתל בית שאן )תל 

חרוד. מדרום לתל, זורם נחל האסי בעמק רחב, בו נבנתה העיר הרומית סקיתופוליס. התל ממוקם 

יזרעאל דרך עמק חרוד במפגש שתי דרכים עיקריות בעת העתיקה: דרך רוחב המחברת בין עמק 

למעברות הירדן בואכה פחל, ודרך אורך החוצה את עמק הירדן לאורכו. מיקומו של התל על 

יה ושפעת המעיינות המקיפים אותו, יצרו תנאים אופטימליים יפרשת דרכים, סביבתו הפור

 (.Mazar and Mullins 2006: 3-6להתיישבות אנושית  )

דונם,  12לה על לא עת הברונזה והברזל שטחו המיושב ובתקופדונם.  40-שטחו של תל בית שאן כ

( הציע שחלקו הדרומי של התל הוסר 2006(. ארובס )שםהוא שטחה של פסגת התל, ללא המדרון )

דונם.  20-ל 15בתקופה הרומית, ואם כך הדבר, אזי יתכן ששטח פסגת התל בתקופות אלה נע בין 

 (.Mazar and Mullins 2006:6) ל היה מיושב ה ששטחו הכולל של התנרא 1הב"ק בתקופת 

מפת התל ושטחי החפירה של משלחת האוניברסיטה העברית –תל בית שאן  .6.4-1איור 

 



 233 

ישראלית. הוא נחפר הנחקרים ביותר בארכיאולוגיה הארץ תל בית שאן הוא אחד התלים 

אוניברסיטת פנסילבניה על ידי משלחת מטעם מוזיאון  1933עד  1921באינטנסיביות משנת 

בפילדלפיה, חפירה חלוצית מן החשובות שנערכו בארץ ישראל בשנים אלו. אף על פי כן, שיטות 

ויכולת מוגבלת  שאלות רבות ללא מענה ותם ימים הותירוהחפירה והפרסום הראשוניות של א

החפירות . אלה הובילו לחידוש ( Braun 2004;Mazar 2006: XXIII) להבין את הממצא לאשורו

 Yadin) , אז נערכה עונת חפירה קצרה ויחידה בראשות יגאל ידין ושולמית גבע1983בתל בשנת 

and Geva 1986) באותה שנה, משרד התיירות הישראלי יזם ותמך בפרויקט ארכיאולוגי רחב .

שולב התל המקראי  1989סקיתופוליס. בשנת -ביזנטית ניסה-היקף במוקדו עמדה העיר הרומית

מטעם האוניברסיטה  1996-1989קט זה, במסגרתו נערכו בתל תשע עונות חפירה בין השנים בפרוי

. חפירות אלה פורסמו במלואן, וממצאי הב"ק מרוכזים העברית בירושלים, בראשות עמיחי מזר

 (.Mazar 2012בכרך הרביעי של דו"ח החפירות )

 

 בתל בית שאן   1 ק"הבשרידי 

נתגלו בחפירות המשלחת האמריקאית בראשותו של פיצג'רלד, בפינה  ק"הבשרידי תקופת 

מזרחית של התל. שטח החפירה היה במקורו הנקודה הגבוהה ביותר על פני הגבעה -הדרום

מפני השטח עד לסלע האם,  מ' 8.5פה זו. בחפירה לעומק של הטבעית, עליה הוקם הישוב בתקו

 XI-XIV. שכבות XVIIIעד  XI-רפיות, מחשפה המשלחת האמריקאית שמונה שכבות סטרטיג

  מ' X 25 20נחפרו בשטח נרחב, ואילו השכבות הקדומות להן נחפרו בחתך מצומצם של 

(FitzGerald 1935:5-6מצב המחקר ה .)דאז לא אפשר לפיצ'ג'רלד אלא תיארוך  ארכיאולוגי

ירים, בהיעדר ראשוני של השכבות שחפר; הלוחות הקרמיים שפרסם מכילים חומר מעורב, ומסג

אשורו את היכרות מספקת עם מכלולי הקרמיקה של התקופות הנדונות, את חוסר יכולתו לזהות ל

 שנחשף בתל. 3 ק"הבולית ועד לסוף תקופת הרצף הסטרטיגרפי מן הכלק

(. הערכתו הסטרטיגרפית 2004בראון )א' בחינה מחודשת של ממצאי חפירות אלה נעשתה על ידי 

( ומספר תתי XIXשחפר פיצ'ג'רלד הולידה שכבה סטרטיגרפית נוספת )של בראון את החומר 

שלבים לשכבות הקיימות. פרסום מחודש זה קושר לאור בחינה קרמית מדוקדקת את שכבות 

XVII בחלקה הדרומי( ו(-XVI  שכבה 1 ק"הבלראשית תקופת ,XV  לאמצע התקופה, ושכבות

XIV ו-XIII ( שכבה 62שם: לסופה .)XII  יצוג נרחב י, כולל 3 ק"הבכוללת מאפיינים קרמיים מן
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בתל בית שאן  2 ק"הביצוג ממשי לתקופת יכלי "בית ירח". אלה מסגירים את היעדרו של ל

(Mazar, Ziv-Esudri and Cohen-Weinberger 2000:255.) 

 נחפרו על ידי האמריקאים בחתך צר. החפירה הנרחבת של שכבה XVIII-XIIIכאמור, שכבות 

XII  ,אפשרה חשיפה בשטח נרחב של השכבות הקדומות יותרXIII ו-XIVמסגרת החפירות , ב

 (. 6.4-1איור , Mשטח בתל ) של משלחת האוניברסיטה העבריתהמחודשות 

 375חפירה )-ריבועי 15-ממוקם ממזרח לחתך שערך פיצ'ג'רלד בדרום התל. הוא מורכב מ Mשטח 

של החפירות המחודשות  M-1. שכבה 1996-1993מ"ר( אשר נחפרו במשך ארבע עונות בין השנים 

(. מספר XIIוהיא נחפרה באופן חלקי על ידי האמריקאים )שכבה  ,3 ק"הבמתוארכת לתקופת 

ם נחשפו בחפירות החדשות, ובהם קרמיקה ממשפחת "בית ירח" וטיפוסי מבנים מלבניים נוספי

 גדולניים לתקופה. תחת שכבה פרגמנטארית זו, זוהו שני שלבים של מבנה יכלים נוספים האופי

של  XIIIמקבילה ככל הנראה לשכבה  M-2. שכבה M-2-ו M-3ב', המכונים 1 ק"הבמתקופת 

(. שרידי 6.4-1לה של אותן חפירות )טב XIVמקבילה לשכבה  M-3חפירות האמריקאים, ושכבה 

 :Mazar 2007) 2הב"ת מופרעים על ידי בורות קבורה מאוחרים מתקופת  Mבשטח  ק"הבתקופת 

199-200.) 

וחפירות  מוזיאון האוניברסיטה בפנסילבניה חפירותב 1 ק"הבשכבות . 6.4-1טבלה 

 (2004והניתוח הסטרטיגרפי של בראון ) האוניברסיטה העברית בירושלים

שכבה משלחת  תקופה

 פנסילבניה

 מאפיינים בולטים  Mשכבה בשטח 

שברי קירות מעוגלים, רוב הקרמיקה  לא חפורה , חלק דרומיXVII א', שלב קדום1 ק"ב

 Braun) 1 ק"הבאופיינית לראשית 

2004:46) 

מבנים מעוגלים, רוב הקרמיקה אופיינית  לא חפורה XVI א'1 ק"ב

 (49שם: ) 1 ק"הבלראשית 

קרמיקה  חלקי מבנים מלבניים ומעוגלים, לא חפורה XV ב'1 ק"ב

, מספר שברים של ב'1אופיינית לב"ק 

קרמיקה ממורקת אפור במופעיה 

 (49שם: )המאוחרים 

שני שלבים של מבנה גדול בעל פינה  XIV M-3 מאוחרב' 1ק "ב

מעוגלת, היעדר קרמיקה ממורקת אפור, 

 2-1 ק"במכלול מעבר 
 XIII M-2 מאוחרב' 1ק "ב

ארכיטקטורה מלבנית חדשה על חורבות  XII M-1 3 ק"ב

 , כלי בית ירחM-2,3מבנה של ה

 (Mazar 2007:199-200בורות קבורה ) M-0 - 2ב"ת 
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 באתר 1ק "הבמתודולוגיה לחקר תקופת 

מחפירות האוניברסיטה העברית בתל בית שאן נחקרו במסגרת עבודת הגמר שלי  1שרידי הב"ק 

 Mazar and Rotem 2009  ;Mazar, 2008ופורסמו בדו"ח החפירות של תל בית שאן )רותם 

בעמק הירדן  , תוך השוואה לאתרים אחריםות כאן בקיצורמחקר זה מובאתוצאות (. 2012

 בתהליכים האופייניים לתקופה. וננות אזורית כוללתהתיכון והתב

, תוצג בעבודה זו ותעמוד במוקד M-2-ו M-3, שכבות Mהעדות הארכיטקטונית והקרמית משטח 

במערך הישובים  ומקומו 1 ק"הבבית שאן בסוף תקופת היישוב בתל של  ודיון כללי בדבר אופי

, יתוארו בנפרד אחת מן השכבות הנדונותהממצאים הארכיטקטוניים שנחשפו בכל  הכולל בעמק.

תוך ניתוח סטרטיגרפי והערכה מחודשת של אבחנות החופרים בשטח. משמעותם של המבנים 

 תבחן לאור מקבילות באתרים בני התקופה. M-2-ו M-3משכבות 

בעבודה זו הוא סווג לטיפוסים  .M-2 -ו M-3נערך במשותף לשכבות ניתוח המכלול הקרמי 

לסכמה הטיפולוגית הכללית שהוגדרה עבור מכלולי הקרמיקה בעמק הירדן  קרמיים בהתאם

יחס לכל טיפוס. בפרק נבדקו היבטים טכנולוגיים, כמותיים וכרונולוגיים ב ובאמצעותה, התיכון

 יםהוו. אלה מMיוצגו האתרים בני התקופה בהם מכלולי כלים המקבילים למכלול משטח  זה

. טיפוסי הכלים מתל בית שאן 1 ק"הבציונאלית למכלול בסיס להשוואה כרונולוגית ופונק

יתוארו תוך דגש על היבטים טכנולוגיים וכמותיים. מאפיינים סגנוניים  M-2-ו M-3משכבות 

של התעשייה  יםכללי מאפיינים ונו בפירוט בעקבות הצגה קרמית זו, כמו גםבולטים במכלול יד

 הקרמית בתקופה הנדונה.

 

  Mשטח בב' 1ק "וארכיטקטורה של שכבות הבסטרטיגרפיה 

מזרחי של -על מדרגה נמוכה בחלקו הדרוםממוקם של חפירות האוניברסיטה העברית  Mשטח 

על ידי  מדרגה זו היוותה את חלקו המזרחי של השטח אשר נחפר .(6.4-1)ראה איור  בית שאן תל

עד שכבה  ובאזורים מסוימים XIIעד שכבה , משלחת מוזיאון אוניברסיטת פנסילבניה בפילדלפיה

XIII.  צמצום שטח החפירה  לאחר פיצ'ג'רלדערך שהעמוק השטח תחום במערב על ידי החתך

 מ' 10-אלה רחוקים כיום כ, ובדרום ובמזרח על ידי שוליו התלולים של התל. שוליים המקורי שלו

הרחיבו את שוליו החפירה של המשלחת האמריקאית המקורי של התל, שכן שפכי  הבלייהמקו 

שוליו מטרים מעשרים כש, (2006הדרומיים באופן מלאכותי. אם נקבל את הצעתו של ארובס )
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 Mהמבנים שנתגלו בשטח מיקומם המקורי של הוסרו בתקופה הרומית, אזי הדרומיים של התל 

 היה מרוחק קמעה משולי התל.

בשטח זה זיהו מ"ר.  375, הם (מ' 5X5ריבועים של  5X3ריבועי חפירה ) 15-מורכב מהיה  Mשטח 

 . M-2-ו M-3ב', המכונים 1 ק"הבהחופרים שני שלבים עיקריים של מבנה מתקופת 

 

 M-3שכבה 

. השרידים המיוחסים לה Mהיא הקדומה ביותר מבין השכבות שנחפרו בשטח  M-3שכבה 

ממערב ורחוב המקיף אותו , (MA)להלן מבנה  מלבני בעל פינה מעוגלתלבנים כוללים מבנה 

חרב בשריפה עזה, אשר הותירה שכבת חורבן עבה הן באולם  MAבנין  .(6.4-2)איור  ומצפון

 המרכזי והן בחדרים אשר ממזרח לו.

 

 MAבניין 

ושני חדרים  "(28134להלן "אולם גדול, המורכב מאולם מרכזי )לבנים הוא מבנה  MAבניין 

נראה שמדרום נסמכו אליו . המזרחיים"( , להלן "החדרים38048-ו 38041ים יותר ממזרח לו )קטנ

החפירה  רוב שטחם של אלה מצוי מעבר לגבול שטח, אולם לפחות שני חדרים נוספים

 בשל הקרבה לשולי התל )להלן "החדרים הדרומיים"(. אינה טובהוהשתמרותם 

 . מעבר לקיר זההמעניק לו את מתארו החיצוני ,ערב תחום המבנה על ידי קיר מעוגלומממצפון 

 החלקהוא  MAשל הרחוב מעיד כי בניין  מהלכו, הנמשך מעבר למבנה דרומה ומזרחה. מצוי רחוב

אשר נמשכה דרומה ומזרחה מעבר לשטח יותר,  תמבנים מורכב מערכתמערבי של -הצפון

על התל בסוף תקופת בנייה הצפופה ה צורתהחפירה. קיומה המשוער של מערכת זו תואם את 

 (.6.4-10באיור  של פיצ'ג'רלד XIII -ו XIVשכבות  תכניתגם ראה ו) 1 ק"הב

מ' מצפון לדרום, כך ששטחו  10.4-מ' ממזרח למערב ו 14הן  MAמידותיו החיצוניות של מבנה 

את אליה הוא שייך. היעדר פתח חיצוני במבנה מחזק  מתוך מערכת המבנים, מ"ר 145 הכולל הוא

כזי חייבה מעבר בחדר אל האולם המרהסברה שחלק מסוים ממנו נותר בלתי חפור. הכניסה 

 , ויש בכך כדי להעיד על ערכה של תכולתו ועל הצורך המשוער להגן עליה.הצפון מזרחי

 

 החדרים המזרחיים
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-ללגובה של מעל השתמרו  וקירותיולערך, מ'  13.12הוא מזרחי -הצפון החדרשטח  - 38041חדר 

נבנו על גבי יסוד של אבני שדה קטנות, בהתאמה(  38044-ו 38028)הקיר הצפוני והמערבי מ'.  0.5

 . ץ צהבהבבו-בטיח וטויח נדבכי האבן והלבנים ות מעל לרצפה בגובה של נדבך אחד.החשופ

נקודת המפגש שלו עם הקיר  מייצגת את(, 38042ה לקיר הדרומי של החדר )מעוגלת הצמודבמה 

בפינה . במות מעוגלות דומות נמצאו בשתי פינות נוספות בחדרי הבניין: שלא נחשף ,המזרחי

  .28134מזרחית של אולם -מערבית של אותו חדר, ובפינה הצפון-הצפון

ניתן היה  38041מ' רוחבו. מחדר  0.6מחבר פתח צר, שמדרום לו  38048לחדר  38041בין חדר 

 מ'. 0.75שרוחבו  דרך פתח צר נוסף(, 28134לן אולם לעבור לאולם המרכזי )לה

, ללא כל הושקעו בה בלתי מעובדותבינוניות עשויה עפר כבוש. כמה אבנים הייתה רצפת החדר 

 וייתכן ששימשו כבסיסי עמודיםלקירות החדר, נמצאו בסמוך שלוש מן האבנים  סדר ברור לעין.

קונסטרוקטיבי במבנה, קורות עץ שרופות, אשר לקחו ככל הנראה חלק תמכו בתקרת החדר. ש

 ולת שנחפרה בתוך החדר . במפלסים שונים במפו נמצא

הרצפה כוסתה בשכבת מפולת שרופה  , בדומה לשאר חדרי המבנה, חרב בשריפה עזה.38041חדר 

מספרי הלוקוס  ב'.1 ק"הבמ', ובה כמות קטנה יחסית של קרמיקה האופיינית לתקופת  0.5-של כ

בין . 38032-ו 38038, 38033, 38027, 28129, 38041המייצגים את המפולת בחדר זה הם: 

הממצאים שנתגלו במפולת זו היו שלוש משקולות טבעת מבזלת, אשר נמצאו סמוך לפתח המוביל 

 .38048לחדר 

ם מכיל ריכוז (, נמצאו שני פערורים שלמים, האחד מה28134סמוך לפתח המוביל לאולם המרכזי )

 (.2 :6.93של זרעים וקטניות מפוחמים )לוח  גדול

יתכן שכניסה זו מצויה בכותלו המזרחי של הכניסה אל החדר מן החוץ לא זוהתה בקירו הצפוני. 

 38041החדר, אשר נמצא מעבר לגבול שטח החפירה. אפשרות נוספת היא שהכניסה אל חדר 

 תפקד כחדר הכניסה של המבנה. מדרום לו, אשר 38048חייבה מעבר דרך חדר 

 

 0.38מ"ר. קירות החדר השתמרו לגובה של  26-כ( 38048)מזרחי -החדר הדרום שטח - 38048חדר 

(. אל פינת הקיר הדרומי והקיר המערבי 38048בלבד מעל רצפת החדר, העשויה עפר כבוש )מ' 

הוצמד ספסל, הנמשך לאורך רוב הקיר המערבי וחלקו המערבי של בהתאמה(  28142-ו 18117)

נראה שהוא הוסף לחדר בשלב מאוחר יותר של קיומו, שכן חלקו הדרומי בנוי מעל הקיר הדרומי. 

הקיר המזרחי של החדר לא נחשף בשלמותו, אך ניתן לשער את התוואי שלו על  לגובה הרצפה.
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, ונראה ששימשו גובה הרצפהשטוחות נמצאו בחדר זה ב ם. ארבע אבני38043סמך הקיר הממוטט 

 . כבסיסי עמודים

 

  Mבשטח  M-3שכבה  .6.4-2איור 

 

 

המזרחי של המבנה נתגלה  הקירעל גבי בחלקו המזרחי. העדויות לחורבן בחדר זה נמצאו בעיקר 

רובד שריפה שחור ודק; יתכן כי רובד זה מעיד על ציפוי פנימי של הקיר בחומר אורגני, אולי 

 מחצלת, אשר נשרף בעת החורבן.

 .38040 -ו 38047, 38039, 38036מספרי הלוקוס המייצגים את המילויים והמפולת בחדר זה הם: 

שנמצאה במילויים  ערת בזלת בעלת ארבע רגלייםמעטים; הם כוללים ק 38048הממצאים מחדר 

רבי של החדר מעל למפולות מעגרזן נחושת אשר נמצא בחלקו הצפון , שבר של שעל גבי הרצפה

(, אשר היה 1 :6.99ב מחומש )לוח יוצר של כוכתו מחופה אדום בעל  פיטס, ושבר גדול של החורבן

  מונח על חלקו המערבי של ספסל הלבנים.
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תחת קיר ו (18117)שמעל הקיר הדרומי החיצוני של החדר  שלם נוסף נמצא במילוייםגרזן נחושת 

 . M-2, המשויך לשכבה 11057

, אשר בדומה לגרזן הנחושת 38048מן הראוי לציין כי ישנם שני אלמנטים ארכיטקטוניים בחדר 

 38049 , המצוי בין קיר(38016)מעליה. אלה כוללים קיר  M-2לשכבה  M-3מצויים בין שכבה 

. החופרים בשטח אבחנו כי קירות 28142, אשר נתגלה מעל קיר (10062) נוסף קיר, ו28142קיר ל

אשר כונה בפיהם "שלב  M-3אלה, אשר השתמרו גרוע למדי, שייכים לשלב מאוחר לחורבן 

-Mלשכבה  38016הביניים". בעת עיבוד סטרטיגרפי של הנתונים החליטו החופרים לשייך את קיר 

. תפיסה זו היא המשתקפת בתכניות 10040, כיסוד של קיר M-2b לשלב 10062קיר  ואת 3

בהחלט ניתנים לשיוך  10062-ו 38016מניתוח חוזר של אותם אלמנטים עולה כי קירות  .הקרקע

יתכן שקירות אלה מהווים ניסיון  .M-2b, וקדום לשכבה M-3לשלב ביניים מאוחר לחורבן שכבה 

. לא נמצאו רצפות M-2לאחר חורבנו, לפני בניית המבנה של שכבה  MAקודם לשיקום בניין 

 הניגשות לקירות אלה, לכן לא ניתן לקבוע בוודאות ששלב ביניים כזה אכן התקיים.

 

 28134אולם 

מ'  6.5מערבית מעוגלת. מידותיו הפנימיות הן -הוא אולם מלבני, בעל פינה צפון 28134אולם 

הכניסה מ"ר לערך.  55מדרום לצפון. שטחו הפנימי של האולם הוא  מ' 9-לממזרח למערב, ומעל 

לקו הצפוני של לח 38041מ', המחבר בין חדר  0.73אליו הייתה ככל הנראה דרך פתח ברוחב 

  האולם.

הקירות בנויים לבני בוץ חומות  מעל לרצפה. מ' 1.2-השתמרו לגובה של למעלה מ האולם קירות

ר השתמר בעיקר על גבי הקירות הצפוני והמערבי. טיח זה כיסה גם בהירות ומצופים טיח בוץ, אש

לחורבנו, ניתן היה  שהתחוללה במבנה והביאה את רצפת האולם. כתוצאה מהשריפה העזה

(, אשר 10017( והקיר הדרומי )10063להתחקות בקלות אחר התוואי הפנימי של הקיר המערבי )

ניתן לקבוע אם אלה יסודות  לאעל כן חשופים, יסודות הקירות אינם  .לבניהם נצרפו והשתמרו

לק מהם הם בוודאות נראה שאין אחידות בשיטת הבנייה של קירות המבנה, שכן ח אבן או לבנים.

, וחלק (38041בחדר  38044וקיר  38028)למשל קיר  הבולט מעל גובה הרצפה בעלי יסוד אבן

תמונה דומה עולה גם מן המבנים אשר נחפרו בחתך של פיצ'ג'רלד )ראה למשל  .נעדרים יסוד אבן

 (.XIV ,Braun 2004:20-23תיאור שכבה 
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הדרומי של הקיר  םספסלים בנויי לבנים נחשפו לאורך כתלו הדרומי של האולם, וכן בחלק

ר כיסה הבוץ אש-וטויחו בטיח, לים נבנו משני נדבכים של לבניםהספס המערבי והקיר המזרחי.

 מ' מעל גובה הרצפה. 0.20-מ', וגובהם כ 0.65 -מ' ל 0.55רוחבם נע בין  את פנים הקירות והרצפה.

נבנה על גבי יסוד  מ', והוא 0.25-רוחבו כמ' נחשף צמוד לקיר האולם הצפוני.  3ספסל נוסף באורך 

 י שדה קטנות.של אבנ

-, נחשפה במה עגולה עשויה לבני38044-ו 38028בפינה הצפון מזרחית של האולם, בצמוד לקירות 

מערבית של חדר -, בפינה הצפון38044בוץ וחומר לבנים. במה דומה נחשפה בצידו השני של קיר 

, אולי על מנת ליצור משטח מוגבה לנשיאת 38044. שתי במות אלה נבנו כנראה יחד עם קיר 38041

 תמך בתקרת החדר. -עמוד

 תכנית סכמתית - M-3 בשכבה MAבניין  . 6.4-3איור 

 

 

עמודים המסודרים בארבעה טורים. הבסיסים מוספרו בספרות בסיסי  15נמצאו  באולם המרכזי

שני הטורים המערביים  (.6.4-3של האולם המרכזי )איור  יתהסכמתרומיות, המוצגות בתכנית 

הטור המזרחי מורכב מורכבים משלושה בסיסים, הטור האמצעי מורכב מארבעה בסיסים ו

בקומה שנייה אשר נבנתה מעל חלק זה של . סביר להניח שהעמודים תמכו מחמישה בסיסים

 אשר כיסתה את האולם, ובה חלקי טיח המבנה. חיזוק לכך ניתן למצוא בשכבת החורבן העבה
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גג המבנה. שכבת חורבן עבה ומאסיבית כזאת נעדרה מן החדרים המזרחיים של המבנה רבים מ

 (, אשר העמודים בהם נועדו לתמוך בתקרה ולא בהכרח בקומה שנייה.38048 -ו 38041)

 מן הבסיסים נמצאו חלק, שכן עמודי העץ הונחו טרם טיוח הרצפהנראה כי בסיסי העמודים ו

ר שמשו כעמודים נמצאו בכמה שרידי קורות עץ מפוחמות אש. הרצפה כשהם מכוסים בטיח

בני גיר שטוחות, גדולות ואינן הן לרוב אעצמן . אבני הבסיס הטיחברצפת  הבסיסיםמשקעי 

היוו נמצאו אבנים נוספות ש( VIII-ו II ,III ,VI)בסיסים מספר בצורתן. לצד כמה מהן  אחידות

  .בסיסי העמודים, או אבני תמיכה להעמוד השעונים אל קנקני אגירהמעין בסיסים להנחת 

עמודי הטור המערבי ביותר והמזרחי ביותר נקבעו סמוך מאוד לקירות. לעתים נבנה הספסל 

 (. IV-ו Iהצמוד לקיר סביב עמוד )כך במקרה של עמודים 

(. מחיצה נוספת 28116) מ' 0.22 בעובי בנויה מחיצה( XI-ו VII)בין שניים מעמודי הטור האמצעי 

. מ' 0.35, עובייה (XII-ל XI, בין עמודים 28108הטור המזרחי לטור שמשמאלו )מחברת בין 

שלושה נדבכים, הם המחיצות בנויות משורה בודדת של לבני בוץ, והשתמרו לגובה של שניים עד 

, (28114) ולםהא בתוךמעין חלל נפרד יחד שתי המחיצות יוצרות  מ' מעל גובה הרצפה. 0.52-כ

מ'. החלל שמש ככל הנראה לאחסון מוצרי מזון, שכן נמצאו בו כלי אגירה  2X2מידותיו הפנימיות 

 (.6.93בלוח  3מספר פערור )ובהם דגנים וקטניות  ,שלמים

 

חומר במת  (. זוהי6.4-4, איור 28128ינה )מערבית של האולם נמצא מתקן טח-בפינה הצפון

על גבי  מ' מעל לרצפה. 0.5-כ תא נישאמ' לערך, והי 0.70X0.80הן  אובאלית מוגבהת, מידותיה

של מתקן הטחינה הוגבהו בשלוש מפאותיו, שוליו  שחיקה מבזלת. זוג אבניבאתרם הבמה נמצאו 

מערב למתקן, אחד. הטוחן עמד ככל הנראה מדרום  שפך באופן מבוקר לכווןיכך שהקמח הנטחן י

מזרח. בנקודה זו הוגבהה רצפת כל שהונח צמוד למתקן, מכוון צפון ושפך את התוצרת אל מי

 הטיח מעט, ונמצאה בה כמות בלתי מבוטלת של גרעיני תבואה שרופים.

 

 

 

 

 

 



 242 

 MA. מתקן הטחינה באולם המרכזי, בניין 6.4-4איור 

 

 

 

 

ושריפה סיבית להתמוטטות מאבאולם המרכזי גרם החורבן  עזה. בשריפהכאמור,  ,חרב MAבנין 

 חומר אורגניו במבנהאשר שמשו לצרכים אדריכליים שונים , קורות עץ של לבני בוץ, חלקי תקרה

או אשר מקורו ככל הנראה בתקרה טביעות קנה, ב טבוע בוץ בהיר כמות גדולה של טיח. רב

 שלמות,ה הבוץ-. בכמה מלבניברצפת הקומה העליונה, נחפר במפולות אשר כיסו את רצפת האולם

תווים בדמות שני  אלה כוללים .יוצרות הגבוהות של השריפה, זוהו תווי צרפו בטמפרטוראשר נ

נים דומים נתגלו על גבי לבנים המשולבות ן צורת עין. סימאו כאלה היוצרים מעי קווים מקבילים,

  .M-2במבנה של שכבה  10006ובקיר  M-3בשכבה  10063בקיר 

לבנים מרוכזת, במסגרתה  מעידים על קיומה של תעשייתתווי היוצר על גבי הלבנים וגודלן האחיד 

התקיימה מערכת סימון. משמעותם של סימונים אלה אינה ברורה, ולא נמצאו להם מקבילות 

 מערכת סימון הלבניםבארץ. נראה, אולם, שיש להתייחס ל 1 ק"הבלבנים אחרים מתקופת -במבני

 בדרום הלבנט. ב'1ק כחלק מתהליך ההתמחות בייצור המאפיין את יישובי הב"



 243 

מ' בחלק  0.6-, וכמ' לערך 1.2מערבי של האולם הוא -יה של שכבת החורבן בחלק הדרוםעובי

מאוד בממצאים ובכלי חרס, אשר נמצאו מנותצים לשברים זו עשירה שכבה הצפוני והמזרחי שלו. 

של דגנים  כמויות גדולות. קטנים יחסית ופזורים ברחבי האולם מראש המפולת ועד לרצפה

סנטימטרים בודדים,  שעובייה וקטניות שרופים נמצאו בתחתית המפולת, בעיקר בשכבת אפר

אשר כיסתה את רצפת הטיח באולם המרכזי. שריפה עזה במיוחד התחוללה ככל הנראה באזור 

מלבני הבוץ הנפולות.  כלי החרס באופן שהקשה על הפרדתם הותכושמדרום למתקן הטחינה, שם 

( 28114( וכן במתחם שבין המחיצות )לוקוס 28121מי של האולם, סמוך לספסל )לוקוס לק הדרובח

 , המכילים חומר אורגני שרוף.נמצאו כלי אגירה שלמים

הימצאותם של כלי אגירה מנותצים באתרם על גבי הרצפה לצד אלפי שברים קטנים מאוד של כלי 

של קומה שנייה מעל האולם.  ומהאגירה שנמצאו במפולת הלבנים, מחזקת את הסברה בדבר קי

בקומת מקורם , ים הכבדים שנמצאו על הרצפהפיטסבסיסי ההכלים השלמים ושסביר להניח 

 .לו ככל הנראה מן הקומה השנייההקרקע של האולם. הכלים המנותצים נפ

פריטי צור. המכלול כולל ברובו  646מכלול יוצא דופן של על גבי הספסל הדרומי של האולם, נחשף 

פרט לנתזים,  השריפה העזה שהתחוללה במבנה. של (, אשר מוגדרים כמוצרי לוואי565נתזים )

להבים כנעניים, "חוד  5, מן הטיפוס ה"כנעני"( 33להבי מגל ) 47כלים, מתוכם  56המכלול כולל 

בית שאן" אחד ושלושה כלים מטיפוסים לא מזוהים. המכלול אינו כולל גרעינים, אולם 

, מעידה כי אשר שימשה ככל הנראה לשברור ,ס"מ( 6X7אבן גיר מלבנית )קבת מהימצאותה של מ

 (.Marder and Bankirer 2012) עצמו MAהכלים יוצרו במבנה 

ראש , גרזני ברונזה 3כוללים מכלול הקרמי העשיר, נוסף על ה, 28134מאולם  ם נוספיםממצאי

. בעוד ראש (Mazar and Rotem 2012) ומראסימון קוני עשוי חושחורה  ראש אלה מאבן, חנית

בראש נמצאו  והאסימון ניתהחגרזני הברונזה, האלה נמצא ישירות על גבי הרצפה השרופה, 

 מה העליונה של האולם.מן הקו שאלה האחרונים נפלו ייתכן לפיכךשל המבנה. מצבורי החורבן 

, כמו גם תכניתו, מרמזים על MAאופי הממצא באולם המרכזי ובחדרים המזרחיים של בנין 

ייעודו כמבנה אגירה ועיבוד מזון. נראה שבאולם המרכזי נערכו פעולות של מיון ועיבוד תוצרת 

חקלאית, כפי שמעידים מתקן הטחינה, כלי הצור וקנקני האגירה. בחלק התחתון שלו נטחנו 

ירה גדולים. בחדרים דגנים ויוצרו כלי צור, בעוד בחלקו העליון אוחסנו מוצרי מזון בכלי אג

המזרחיים, בהם נרשמה כמות קטנה יותר של ממצאים ושכבת מפולת דקה יותר, נערכו ככל 

הנראה פעולות אחרות. החדר הצפוני מבין השניים תפקד כחדר כניסה, דרכו נכנסו הן לאולם 
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המרכזי הן לחדר הדרום מזרחי. החדר הדרומי והגדול יותר מבין השניים שימש אולי כחדר 

 קבלה, בו נערכו פעולות אדמיניסטרטיביות הקשורות לתכולת האולם המרכזי.

 

 M-3, שכבה MAשחזור איזומטרי של האולם המרכזי בבניין  .6.4-5איור 

 

 

 

 החדרים הדרומיים

נחפרו חלקים משני חדרים אשר ממזרח לו,  38048-ו 38041ולחדרים  28134לאולם מדרום 

לא  .(18109רה )( נחלק לשני אגפים על ידי מחיצה צ18118השניים )חדר המערבי מבין נוספים. ה

 נמצא קיר התוחם את החדר מדרום. 

בו נמצאה כמות גדולה של קרמיקה לרפאות וחומר אורגני. לא זוהתה של החדר  בחלקו המזרחי

  מצפון לו. 28134השריפה אשר כילתה את אולם רצפה, וניכר שאינו חרב באותה 

נבנה בצמוד לקיר הדרומי של י שלו מבין החדרים הדרומיים לא נחפר. הקיר הצפונהחדר המזרחי 

(, ביניהם מפרידה שכבת טיח עבה. שני הקירות 18117-ו 10017)קירות  38048וחדר  28134אולם 

שכבת הטיח המפרידה בין קיר  מ'. 2.0-כ סת לבנים שעובייה( יוצרים מ18117/10017-ו 28113)יחד 
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עוד ברור,  .MAמעידה שהחדרים הדרומיים נבנו בנפרד מבניין  10017/18117לקיר  28113

 . MAשהחדרים הדרומיים לא חרבו באותה השריפה אשר כילתה את בניין 

לשכבה בקלות יוחסו שכל האלמנטים הבנויים מעליה כך , M-3השריפה חתמה את ממצאי שכבה 

M-2 .באזור זה בין האלמנטים השייכים  התקשו החופרים להבחין ,בהיעדר שכבת חורבן ברורה

 ,התכניות המובאות בעבודה זו מציגות את פרשנותם .M-2לאלה השייכים לשכבה  M-3לשכבה 

 המקובלת גם עלי.

כנראה  שייך( בעל יסוד אבן, 28141. הקיר )28143מתחת לקיר קטע קצר של קיר קדום נחשף 

 .M-3לשכבה  לשלב קדום

 בסיום החפירה, מבט לדרום M-3בשכבה  MA. בניין 6.4-6איור 

 

 

 

 הרחוב

 שהואנחפר בקנה מידה קטן מאוד. אף על פי כן, ברור  M-3בשכבה  MAהרחוב המקיף את בניין 

 .M-2המשיך להתקיים באותו התוואי גם בשכבה 

. המבנה טרם פורק, M-2, נחפר מבנה לבנים המיוחס על ידי החופרים לשכבה ממערב לרחוב

 M-3 (28126.)אולם המפלס הקדום ביותר שנחפר בין קירותיו ניתן לשיוך לשכבה 

 M-2 שכבה 

רק התוואי החיצוני של החרב, אולם למעשה,  MAבניין ניכר ניסיון לשקם את  M-2בשכבה 

אחר התוואי  בנה בשלב זה, והוא עוקבהוא הקיר התוחם של המ 10006המבנה התחדש. קיר 
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השתנתה המרכזי התכנית הפנימית של המבנה . MAין יבבנ 10063 המקורי של קירהמעוגל 

, וכך גם אופי הממצא שנתגלה בו. יתכן שיש בכך )להלן "המבנה המרכזי"( M-2לחלוטין בשכבה 

  .עיד על הסבת הפונקציה של המבנהכדי לה

. מעבר לרחוב נחפר M-2גם בשלב משיך להתקיים ה M-3בשכבה  MAהרחוב שהקיף את בניין 

 )להלן "היחידה המערבית"(. , הגובל במערב בחתך החפירה של פיצ'ג'רלדחלק ממבנה נוסף

בחלק זה אציג . M-2b -ו M-2a, המכונים M-2החופרים זיהו שני שלבים סטרטיגרפיים בשכבה 

זו, אציע פרשנות בחלוקה לשני שלבים, כאבחנת החופרים. לצד הצגה  M-2את ממצאי שכבה 

לא אפשר שרטוט של  M-2סטרטיגרפית אחרת. מן הראוי לציין שמצב ההשתמרות של שכבה 

במשך  םעמדו בעיזבונ M-2. ניכר כי המבנים של שכבה M-3, כזו של שכבה ומלאהתכנית ברורה 

 3תקופת הב"ק מה מאוחר יותר בטישתם, עד לחידוש הישוב בשטח זמן תקופה ארוכה לאחר נ

ם על ידי המשלחת האמריקאית, נחפרה באזורים מסוימי M-2שכבה נוסף על כך,  .(M-1 שכבה)

את  . משלחת החפירות המחודשות מצאה(3 ק"ב) XIIלשכבה  שרידיהמ בטעות חלקאשר יחסה 

נתונים  שנה. 60-ובו חלקי קירות שהיו חשופים על פני הקרקע במשך כהשטח כשאינו מפולס, 

 .M-2אלה צריכים להילקח בחשבון בעת בחינת האלמנטים האדריכליים המיוחסים לשכבה 

 (6.4-7)איור M-2b שלב 

 MAבנין 

( עוקב, כאמור, כמעט לחלוטין אחר התוואי החיצוני של 10006הקיר החיצוני של המבנה המרכזי )

יחד  בטכניקות בנייה שונות, היוצריםם בשלב זה הוא בנוי מקטעים נפרדי. M-3בשכבה  MAבניין 

יר אחד. עוביו של הקיר אינו אחיד, שכן לעתים הוא מורכב משתי שורות לבנים ולעתים משורה ק

 שדה-על גבי יסוד של אבני ם בחלקים מסוימיםגובהו שניים עד שלושה נדבכים, הבנויי אחת.

לכל אחד מהם יסוד אבן קונסטרוקטיביים,  , זוהו בקיר שני שלביםT-Y/3בריבועים קטנות. 

 -ו M-2a: לשני שלבים M-2נפרד. אלה היוו עבור החופרים בסיס לחלוקת האלמנטים של שכבה 

M-2bניגשים לפן החיצוני של הקיר המעוגל. . מפלסי הרחוב 

זוהו חמישה חדרים, ושלושה חללים נוספים בעלי קשר אדריכלי לא ברור  10006מפנים לקיר 

 או קטעי רצפה, אולם שיוכם הסטרטיגרפי קשה ואינו חדבחלק מן החדרים/חללים נמצ. הלמבנ

 משמעי. 
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 38003חדר 

-מ' מדרום לצפון, ו 3.80מזרחי של המבנה, מידותיו הפנימיות הן -הוא החדר הצפון 38003חדר 

 M-3( נבנה ישירות על גבי המפולת של 18123ממערב למזרח. הקיר המערבי של החדר ) מ' 4.50

, עליהן נחפרו בחדר זה פותסדרת רצ(. 10006לקיר החיצוני של המבנה )והוא ניגש ככל הנראה 

נמצאו קורות עץ מפוחמות, וראש אלה  העליונה הרצפה. על גבי כמות קטנה מאוד של קרמיקה

 מטרק המערבי של החדר, במרחק של כם שטוחות ומוארכות נמצאו בחלשתי אבני עשוי אבן.

 . אבנים אלה שימשו כנראה לנשיאת עמודים אשר תמכו בתקרת החדר.המערביקיר המ

 10032חדר 

שכבת המפולת העבה של האולם המרכזי בנוי על גבי מערבי של המבנה, -, החדר הצפון10032חדר 

ין יניכר כי שכבת המפולת של האולם המרכזי בבנ .מ"ר 12-שטחו הפנימי הוא כ. M-3שכבה ב

MA אשר הייתה עבה יותר מזו של החדרים המזרחיים בשכבה ,M-3 יושרה טרם בניית  לא

הקירות הונחו גבוה יחסית לקירות בחלקו המזרחי של המבנה, -; מסדיM-2הקירות של שכבה 

יטב, וזיהויה מוטל בספק השתמרה ה לא רצפת העפר הכבושוכך גם הרצפה. יתכן שבשל כך 

(10032). 

 38004חדר 

, הוא בעל רמת ההשתמרות הגבוהה ביותר מבין 38003, הממוקם מדרום לחדר 38004חדר 

, מ' מעל גובה הרצפה 0.75-השתמרו לגובה של יותר מקירותיו . M-2החדרים שנחפרו בשכבה 

. לא מערבית בלבד-הצפון שתי רצפות זו על גבי זו השתמרו בפינה .מ"ר 13.5-שטחו הפנימי כ

-פרט לקובעת חרס אחת אשר נמצאה בפינה הצפוןאו ממצאים מיוחדים על גבי הרצפות, נמצ

 מערבית של החדר.

 10041חדר 

תוואי בנוי באותו ה המערבי וקיר. 38003ומדרום לחדר  38004ממוקם ממערב לחדר  10041חדר 

הייתה ככל  אליוהכניסה מ'.  8.8-שטחו הפנימי של החדר כ .M-3בשכבה  28142בדיוק של קיר 

. לא זוהתה רצפה 38003, דרך חדר 10040לקיר  38017מערבית שלו, בין קיר -הנראה בפינה הצפון

, עשויה לסמל 38017סמוך לקיר עמוד -ששימשה כנראה כבסיסגיר שטוחה -בחדר זה, אולם אבן

ושלוש כמה אבני שחיקה, עט שברי קרמיקה, הממצאים בחדר זה כוללים מ את מפלס הרצפה.

 .(6, 2, 1: 6.114לוח קובעות חרס )
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 חדר "פנסילבניה"

 10041בצפון, חדר  10032יין, הממוקם בין חדר "פנסילבניה" הוא החלל המרכזי של הבנר חד

 שטחו של החדר. דר על ידי הקיר החיצוני של המבנהבמערב תחום הח בדרום. 10028במזרח וחלל 

נחפרו בו על ידי  M-2שרידי שכבה ש כיווןהוא מכונה בעבודה זו "חדר פנסילבניה" מ'.  35-כ

המשלחת האמריקאית, כך שמשלחת החפירות המחודשות מצאה בו את שרידי החורבן של שכבה 

M-3 .ישירות מתחת לפני השטח 

 החללים הדרומיים

. 38046קיר  המופרדים ביניהם על ידישפו שרידיהם של שני חללים נוספים, נח 38019מדרום לקיר 

וחס לו הוא קובעת חרס שלמה קטן למדי, ולא זוהתה בו רצפה. הממצא היחיד המיהחלל המזרחי 

 (, אשר דומות לה נמצאו ברחבי המבנה.3 :6.114)לוח 

 21נמצא מטמון של  38019-ו 38046. בפינת קירות ( נחשף קטע רצפה קטן38045בחלל המערבי )

על צדם  מונחיםנעניים, שטרם נעשה בהם שימוש. הלהבים אוגדו יחד והוטמנו כשהם צור כ-להבי

 שאינן שלמות בנישה קטנה בפינת הקירות. ממצא נוסף מחלל זה הוא ריכוז של שבע קובעות חרס

השייך כנראה לאותו  מפלס רצפה נוסףלרצפה זו נמצא  מערב-מדרום (.11-7, 5, 4 :6.114)לוח 

  .ועליו ריכוז קרמיקה החדר,

של קרמיקה נמצא בחלל ריכוז גדול , תחום בקירות. (10028) נחפר חלל נוסף 38045לחלל  ממערב

או רצפות או שכבת חורבן אשר יחייבו . לא נמצM-3בשכבה  18118מצבורים של חדר , מעל לזה

נעשתה על בסיס גבהים. בנוסף, ההבחנה ביניהם , ולכן 10028לוקוס ל 18118הפרדה בין לוקוס 

בשל  של החלל. בחלק הצפוניהייתה מופרעת על ידי שני בורות אפר, שנחפרו  10028 הצטברות

, לא נעשה שימוש במכלולי החרסים 18118-ו 10028הייחוס הסטרטיגרפי הרעוע של לוקוסים 

 בעת עיבוד הממצא הקראמי. מהםשנאספו 

 הרחוב

-Mהן בשכבה  M-3מ', המקיף את הבניין המרכזי הן בשכבה  16-רחוב שאורכו כ נחשף Mבשטח 

ובצור, הניגשים אל הפן החיצוני של קיר  מפלסים, עשירים בממצא קראמימספר פרו . ברחוב נח2

 . חצץ קטנות-. אלה עשויים לעתים עפר כבוש ולעתים מרוצפים באבני10006

ן המבנה המרכזי ליחידה המערבית, מ', אולם הוא הולך וצר באזור שבי 1.5-רוחבו של הרחוב כ

מערבי הוא נפתח למעין כיכר קטנה, אשר הוצרה בשלב מסוים -בחלקו הדרום מ'. 1.0-שם רוחבו כ

 . 10034על ידי קיר  M-2בשכבה 
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בתכנית שכבה  .XIIהן בשכבה  XIIIהרחוב זוהה גם בחפירות המשלחת של פיצ'ג'רלד, הן בשכבה 

XII  5נראה שהרחוב ממשיך מערבה ונפתח לכיכר ברוחבX5 .'בתכנית שכבה  מXIII המקבילה ,

 Braunמערב ומקיף מבנה מלבני גדול בעל עמודים )-, הרחוב ממשיך לכוון צפוןM-2לשכבה 

2004:Fig. 2.36-2.38.) 

 היחידה המערבית

פיצ'ג'רלד. נראה שהחדר ממערב למבנה המרכזי נחפר חדר נוסף, הגובל במערב בחתך העמוק של 

שייך למערכת מבנים נוספת, אולם אלה לא השתמרו בשל הבלייה בשולי התל והחפירה 

דר בח. וקיר מזרחי מעוגל המחבר ביניהםר בנוי משני קירות לבנים ניצבים, החד האמריקאית.

, ומעליה מצבורים עשירים בממצא קראמי. שכבת  M-2זוהתה רצפה אחת המיוחסת לשכבה

שייך ( 28126המפלס הקדום ביותר )ש ייתכןלא זוהתה בחדר זה, אולם  M-3חורבן של שכבה 

 או לשלב קדום יותר. M-3-לשלב קדום לקירות, המקביל ל

 Mבשטח  M-2b. שכבה 6.4-7איור 
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 (6.4-8)איור   M-2aשלב 

, והקדומים M-2bיחסו החופרים מספר אלמנטים אדריכליים המאוחרים לשכבה   M-2aלשלב 

מחייב את הבהכרח קשר סטרטיגרפי  . בין האלמנטים לא ניכרM-1לשכבה למיטב הבנתם 

איסוף האלמנטים מה. א מאולצת במידת ולפיכך הצגתם בתכנית אחת הי ,בנייתם במועד אחד

אופי נעשה תוך ניסיון להמחיש את על גבי תכנית אחת,  M-2השייכים לשלב מתקדם יותר בשכבה 

. זה כלל לתפיסת החופרים 2 ק"הבובמעבר לתקופת  1 ק"הבהישוב בתל בית שאן בסוף תקופת 

הרצפות והקירות. בעבודה זו אציג לצד של חלק מ וש חלקי במבנים קיימים, תוך חידוש ארעישימ

ה ניתן לשייך כל אחד מהאלמנטים המוצגים אחרת, לפיפרשנות החופרים פרשנות סטרטיגרפית 

 .M-1או לשכבה  M-2bלשכבה  M-2aבשלב 

 Mבשטח   M-2a. שכבה6.4-8איור 
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 M-2בשכבה  MAאלמנטים מאוחרים בבנין 

, הוא הקיר החיצוני המעוגל של 10006החופרים זיהו שלב בנייה נוסף בקטעים מסוימים של קיר 

 הסיקו שפעילות מסוימת המשיכה להתקיים בתחומי המבנה. לפיכך M-2המבנה המרכזי בשכבה 

, בעת שמרבית מחדריו יצאו כבר מכלל שימוש. היקפה של פעילות זו אינו לגמרי ברור. בסוף ימיו

, המשיכו M-2b, אשר השתמרו גבוה יחסית לשאר הקירות במבנה 10040-ו 10053יתכן שקירות 

הוא בגדר הצעה בלבד,  M-2a. שיוכם לשלב M-1, ואולי אפילו בשלב לשמש גם בשלב מאוחר זה

 .M-2bשכן לא נמצאו רצפות הניגשות אליהם פרט לאלה המשויכות לשלב 

(, וטור של ארבע אבנים 10979-ו 10958, 18213נמצאו כמה קטעי רצפות ) 10040ממזרח לקיר 

נחות על ציר מ', והן מו 0.60-שטוחות, אשר שימשו כנראה כבסיסי עמודים. גודלן של האבנים כ

, 10958מ' בין אבן לאבן. האבן הצפונית ביותר נקשרת לרצפה  2.7עד  2.0דרום במרווחים של -צפון

 , היא ככל הנראה המשכה הדרומי. 18213ולפיכך גם לרצפה 

, ולכן הם בהכרח M-2bחותמים את הקירות המיוחסים לשכבה הרצפות ובסיסי העמודים 

 Light faced painted"נמצאו שני שברי חרסים ממשפחת  18213על גבי רצפה מאוחרים להם. 

ware", שברים אלה הם )המכונים לעתים "כלי אבידוס"( משולשים ונקודות של בעלי עיטור .

. מסיבה זו, החופרים 2 ק"הבתקופת לבוודאות  בתל בית שאן אותו ניתן לייחס הממצא היחיד

בחלקו המזרחי,  M-2bהניחו שהרצפות ובסיסי העמודים החותמים את המבנה המרכזי של שכבה 

( לזה ב'1 ק"ב) M-2b, בין הישוב של שכבה 2 ק"הבשייכים לשלב ביניים ארעי שהתקיים בתקופת 

 (. 3 ק"ב) M-1של שכבה 

שאין מן  מעלה M-2aהמיוחסים לשלב  בנתוני הרצפות ובסיסי העמודים עיון סטרטיגרפי מחודש

 ק"הבבראשית תקופת , עת התחדש הישוב בשטח לאחר נטישתו M-1הנמנע לשייך אותם לשכבה 

. גם הציר בו מונחים בסיסי M-1גובהן ומיקומן של הרצפות, אינם סותרים את שיוכן לשכבה  .3

 המתאפיין בבניית העמודים, תואם בהחלט את הסגנון האדריכלי של השכבה המאוחרת יותר,

, לא נמצא על רצפות (. פרט לשברים המצוירים6.4-9)ראה איור  על גבי יסודות אבן מלבניתלבנים 

לא יתר על כן, בחינת השברים המצוירים  .3לב"ק דבר שימנע את שיוכן  10979-ו 10958, 18213

שכן הם אבדו זמן קצר לאחר  ,Mבעת העיבוד הסטרטיגרפי והקראמי של ממצאי שטח התאפשרה 

החפירה. לפיכך, לא ניתן להסתמך עליהם בלבד בעת קביעת השיוך הסטרטיגרפי של הרצפות 

ובסיסי העמודים הנדונים. עוד אוסיף, שקיומו של שלב סטרטיגרפי עצמאי המיוחס לתקופת 
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בספק. קופה, בהכרח מוטל על בסיס שרידים חלקיים ובהיעדר ממצא ממשי המיוחס לת 2 ק"הב

כמו גם קיר , וכן בסיסי העמודים הנקשרים אליהן, 10979-ו 10958, 18213יתכן, אם כן, שרצפות 

 .M-1שייכים למערכת המבנים המלבנית של שכבה , 10053

 

 Mבשטח  M-1. שכבה 6.4-9איור 

 

 

 היחידה המערבית

(. מבנה זה חותם 10020מלבני בעל שני חדרים ) אבן מעברו המערבי של הרחוב נחפר חלק ממבנה

במזרח תחום (. 18124, הממוקם ממערב לרחוב )M-2bאת מבנה הלבנים המעוגל של שכבה 

הקיר מורכב משתי  , המציין את הגבול המערבי של הרחוב.10003/10004המבנה על ידי קיר האבן 

ממערב ניגשים לקיר האבן שני  שורות של אבנים קטנות, שהשתמרו לגובה של שני נדבכים בלבד.

( הוא קיר מחיצה דק 10007ניהם )(. הצפוני מב10002-ו 10007אבן ) קירות לבנים, הנעדרים יסוד

ר לבנים עבה יותר, ( הוא קי10002הדרומי ) מ', המורכב מלבנים המונחות לאורך. 0.20-בעובי של כ



 253 

וחילק את חלל המבנה לשני חדרים נפרדים.  M-2אשר נבנה על גבי רצפת המבנה במהלך שלב 

חדרים אלה תחומים במערב על ידי קיר לבנים בעל יסוד אבן, הממוקם על שולי החתך של 

 (.18111פיצ'ג'רלד )

של רצפות, בהן רצפת טיח  מ'. נחפרה בו סדרה X 2.80 4.20( הן 10020מידותיו של החדר הצפוני )

, אף מ' 3.5X3.5 -כ ( הן10015מידותיו של החדר הדרומי ) .10002(, על גביה נבנה קיר 10020אחת )

 שלא נמצא קיר התוחם אותו מדרום, כמו גם רצפה. על פי

המשלחת האמריקאית ב'. 1 ק"הבהממצא הקראמי מן היחידה המערבית מיוחס כולו לתקופת 

 .XIII (Braun 2004:Figבתכנית שכבה לכוון מערב, המופיע  של יחידה זו זיהתה את המשכה

, בדומה לרצפות ובסיסי M-1מסיבה זו לא ניתן ליחס את שרידי היחידה המערבית לשכבה  (2.36

(, 10020. אף על פי כן, ניתן להציע שהיחידה המערבית הרבועה )Y/1,2,3העמודים בריבועים 

משויכת  (18124) הדבר, אזי היחידה המערבית המעוגלת הקדומה לה. אם כך M-2bנבנתה בשלב 

אשר , 1 ק"הב( שייך לשלב קדום בתקופת 28126, והמפלס הקדום שנחפר תחתיה )M-3לשכבה 

היעדר שכבת חורבן עבה אינו מונע את  .בחפירות פיצ'ג'רלד( XV)שכבה  Mח בשט נחפר טרם

 MAבשריפה עזה המיט כליה על בנין . נראה שחורבן M-3יחוס המבנה המערבי המעוגל לשכבה 

 דו המערבי של הרחוב לא ניזוקו.מצבלבד, בעוד המבנים 

לשלב קדום או  M-2aבחלק זה הדגמתי כיצד ניתן לשייך כל אחד מן האלמנטים המיוחסים לשלב 

סות לחדש על פני ההרימהווה ניסיון כוללת שלב אחד בלבד, ה M-2לתפיסתי, שכבה  מאוחר לו.

הרבועה נבנתה מאוחר יותר בימי  יתכן שהיחידה המערבית. M-3של שכבה  החרב MAבניין  את

, אולם לא ניתן לומר זאת בוודאות בהיעדר קשר סטרטיגרפי ברור בין M-2חייה של שכבה 

 היחידה המערבית למבנה המרכזי.

 

  Mהסטרטיגרפיה והארכיטקטורה בשטח  פרשנותיכום וס

 M-3שכבה 

, ואת הרחוב המקיף אותו. לאור הפרשנות MAייחסו החופרים את בניין  M-3לשכבה 

ניתן לייחס גם את היחידה המערבית  זו הסטרטיגרפית המוצגת בעבודה זו, נראה שלשכבה

( בעלת הקיר המעוגל, הממוקמת מעברו המערבי של הרחוב. יחידה זו מהווה חלק 18124)

 ברור.ממערכת חדרים נוספת, שטיבה אינו לגמרי 
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 38041( ושני חדרים הנסמכים אליו ממזרח )28134אולם מרכזי )מ מורכב M-3בשכבה  MAבניין 

יוצר פינה (, ו10063/28107/38028)ממערב ומצפון  את הבניין תוחםגל אחד קיר מעו(. 38048-ו

יסוד לרוב נעדרי והם  ,בוץמלבני  בנויים מערבית מעוגלת אחת למבנה כולו. קירות הבניין-צפון

כמה מלבני הבוץ נושאות תווי  (.38041בחדר  38044קיר ו 38028קיר אבן, פרט למקרים בודדים )

הקירות טויחו בטיח בוץ בהיר, אשר כיסה גם את רצפת האולם המרכזי ואת ים. חרותיוצר 

הקיר ( ו28142( ולחלק הדרומי של הקיר המזרחי )10017הספסלים הנסמכים לקיר הדרומי שלו )

 ( עשויות עפר כבוש. 38048-ו 38041רצפות החדרים המזרחיים ) (.10063) המערבי

חדרים העשויות לבנים כוללים במות מעוגלות בפינות  MAנוספים בבניין מאפיינים אדריכליים 

-והפינה הצפון 38041מזרחית של חדר -מערבית והפינה הדרום-וחומר לבנים )הפינה הצפון

לבנים הבנויים לאורך הקירות )באולם המרכזי באולם המרכזי(, ספסלי  28130חלל  מזרחית של

 28108(, מחיצות לבנים דקות ליצירת חללים קטנים ונפרדים בתוך המבנה )מחיצות 38048ובחדר 

תמך לתקרה בחדרים הדרומי(, ועמודי  18118דר בח 18109באולם המרכזי ומחיצה  28116-ו

אופייני  שנייה באולם המרכזי. כל אחד ממוטיבים אדריכליים אלה המזרחיים ולנשיאת קומה

 ב'.1לבנייה בעמק הירדן התיכון בתקופת הב"ק 

השייכת  של המשלחת האמריקאית XIVשכבה של חפירות האוניברסיטה העברית ו M-3שכבה 

. אות צרות בין המבניםהמתאפיין בבנייה מלבנית צפופה, ובה סמט ישובי משקפות, לאותו שלב

אשר , בעל פינות מעוגלות הוא מבנה מלבני XIVבשכבה אחד המבנים שנחפרו על ידי פיצ'ג'רלד 

 (. Braun 2004:Fig. 2.30חלקו הדרומי בלבד מצוי בתחום החפירה )

 הצפוףממיקומו במארג היישובי ו, ו כמבנה אגירהעודיינובע מ MAשל בניין החצי מעוגל מתארו 

מסורת  היטב את התקופה, בה אין תכניתו הייחודית משקפת. ב'1בתקופת הב"ק  בראש התל

בנייה עגולה ורבועה  .וטרם מוכרים מבנים ציבוריים של ממש לבתי המגוריםידה אדריכלית אח

 משמשת במקביל, וכל צירוף שלהם הוא אפשרי, ונגזר מאופן התפתחות הישוב.

אף על פי כן, ניתן להציע  .הכפר ם למדי ואינו משקף לבדו את תכניתוא שטח מצומצה Mשטח 

הושפע גם מן הצורך לשלב אותו במערכת מבנים  ןיבניהמתארו הצפוני המעוגל של שעיצוב 

 )ביניהם המבנה נוחה למספר רב של אנשיםנגישות בעלי , כמה מבנים מרכזייםרכבת, הכוללת מו

 ות ציבורייםמוקפים ברחוב אלה היו.  (18124בעל הקיר המעוגל שנחשף חלקית ממערב לרחוב, 

 ממערב למבנה מרכזיתה כיכרול מצפון MA, בדומה לרחוב המקיף את בנין ובשטחים פתוחים

 .(6.4-10, איור Braun 2004:Fig.2.30, Locus 1868מחפירות פיצ'ג'רלד, )



 255 

 Braunבחפירות אוניברסיטת פנסילבניה )מתוך: XIIIb-c -ו XIVbשכבות  .6.4-10איור 

2004: figs. 2.30 and 2.37) 

    

 

 Kempinski and Gilead) 7102בנין  .MAבניין המזכיר בתכניתו את בניין נמצא בתל עירני 

1991: Fig.4 ) ית על ידי ש' ייבין ופורסם בתכנית סכמתנחפר בשנות החמישים של המאה העשרים

 זיהובתל עירני, בו  Cגלעד מייחסים את המבנה לשלב א' קמפינסקי וא' (. 6.4-11בלבד )איור 

-189שם: ) ב'1 ק"הבלתקופת לשיטתם  תוארךזה  נוכחות מצרית מימי השושלת הראשונה. שלב

מצרי, המתוארך -בתל עירני שייך לשלב פרה Cששלב  הציע( מאידך, 2002יקותיאלי )י' . (186

בתל עירני  7102אם הפרשנות של יקותיאלי נכונה, אזי מבנה  .ב'1 ק"הבלחלק הראשון של תקופת 

נבנה מעט מאוחר  MAבתל בית שאן שייכים לאותה התקופה, אם כי יתכן שבניין  MAובניין 

 יותר. 
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 Mazar and)מתוך:  MA, לצד בניין בתל עירני Cבשלב  232-ו 7102בנינים  .6.4-11איור 

Rotem 2009: Fig. 5 ) 

 

 

 

מצפון  בתל עירני מורכב מחצר גדולה, התחומה מדרום על ידי קיר מעוגל אחד. 7102 בניין

מ"ר( ובו שבעה בסיסי עמודים  115ר חדרים, וכן אולם מלבני גדול )וממערב נסמכים אליה מספ

בשכבה  MAבדומה לרחוב המקיף את בניין ממזרח ומדרום,  7102רבועים. רחוב מקיף את בניין 

M-3 . אולם מרכזי (, בעל מתאר חיצוני מעוגל למחצה232נחשף מבנה נוסף )של הרחוב מעברו ,

 ,Kempinski and Gilead 1991:Fig.3)  רחב, ומספר חדרים הנסמכים אליו מדרום וממזרח

Fig.4.)  

 

)איור  בראון בחפירות הצלה במחצבת פלמחיםא' נחשף חלקית על ידי  בעל קיר מעוגלנוסף בניין 

החפירה, נחפר חלק ממבנה גדול חצי , על הגבול המערבי של שטח Bבשטח  2בה . בשכ(6.4-12

ית שפורסמה על ידי בראון ית הסכמתבתכנ(. Braun 1991: 22, Fig.20מעוגל ובו מספר חדרים )

מתוארכת לשלב  2שכבה נראה חלק מחצר או אולם מרכזי, המוקף מספר חדרים קטנים יותר. 

גים שונים, לצד מתקני בבנייה צפופה של בתי מגורים מסו המתאפיין, 1 ק"הבמאוחר בתקופת 
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מופיע לצד מבנים מלבניים בעלי פינות ישרות ומבנים מלבניים בעלי פינות המעוגל הבניין אחסון. 

  .ים לרבעים על ידי סמטאותמעוגלות, המחולק

 

)מתוך:   MAהבניין המהווה מקבילה לבניין ו, מחצבת פלמחים. B. תכנית שטח 6.4-12איור 

Braun 1991:22, fig.20) 

 

 

 

על היותו מבנה ייחודי שלא יועד  מעידיםוהממצא שנתגלה בו  MAהתכנית האדריכלית של בניין 

למגורים; כלי האגירה הרבים שנמצאו במפולות האולם המרכזי, חלקם מכילים דגנים וקטניות 

שרופים, מתקן הטחינה, ומקבץ כלי הצור, מעידים על היותו מרכז לעיבוד, אחסון ואולי אף 

לאכה מומחים. הרחוב של תוצרת חקלאית. מרכז זה נבנה בבנייה מבוקרת על ידי בעלי מ חלוקה

המקיף אותו, הכיכר הסמוכה אליו, ומגוון סגנונות הבנייה באותה השכבה )לאור תכנית שכבה 
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XIV האופייניים לכפרים בסוף  החברתית של פיצ'ג'רלד(, מבטאים את הגיוון, השונות והמורכבות

 .1תקופת הב"ק 

 

 M-2שכבה 

החרב  MAמעידה על הניסיון של יושבי התל לחדש את בניין  M-2התכנית האדריכלית של שכבה 

למחצה נשמר, כמו גם תוואי הרחוב המקיף אותו. יצוני המעוגל על גבי הריסותיו. מתארו הח

תכניתו הפנימית, מאידך, השתנתה לחלוטין. בשל מיעוט הממצא שנתגלה בו והחדרים הקטנים 

 עודו.שמר על יי המבנהלקבוע האם בשלב זה, קשה  אפיינים אותוהמ

 השתמרש הקירות טויחו בטיח .בנוי מקירות לבנים, חלקם בעלי יסוד אבן M-2בשכבה  MAבניין 

בנייה ות בגודלן, ואינן מונחות בטכניקת ינן אחיד. הלבנים מהן בנויים הקירות ארק בקיר אחד

א דפוס ניכר לעין. אחידה בכל קירות המבנה: לעתים הן מונחות לאורך הקיר ולעתים לרוחבו, לל

, אשר ודאי שמשו כעמודי קורות עץ נמצאו  38003בחדר רצפות המבנה עשויות עפר כבוש וטיח. 

תמך לתקרה, או כחלק ממנה. חיזוק לכך ניתן למצוא בבסיסי העמודים הספורים שנמצאו באותו 

 חדר.

ת לשני חללים לעיבוד ואגירה של מוצרי מזון, נחלק כע M-3בשכבה האולם המרכזי אשר שימש 

אשר שימש , מזרחי-הצפון 38041פנסילבניה"(. חדר חדר " המכונה חללהו 10032נפרדים )חדר 

 38048(. חדר 38003 כחדר כניסה, הורחב מערבה על חשבון שטח האולם המרכזי )חדר MAבבניין 

(. שלושת החללים 10041וחדר  38004, נחלק לשני חדרים קטנים יותר )חדר מזרחי-הדרום

, הם MA(, אשר בנויים מחוץ למתאר הדרומי המקורי של בניין 10028-ו 38045, 38020הדרומיים )

כעת חלק מתכניתו הפנימית של הבניין המחודש, ומצויים בתחום המוגדר על ידי הקיר המעוגל 

10006. 

 נמוכה שלוה ותהשתמרמידת ה, בשל M-2בשכבה  MAבניין ייעודו של  קשה לקבוע מה היה

ב ורב', ובמהלך הנטישה נאספו 1הוא ניטש בסוף תקופת הב"ק מיעוט הממצאים שנתגלו בו. ו

ורה המעידה על כוונה או הושארו בו בצ, החפצים מן הבניין. אלה שלא נלקחו, הוטמנו במבנה

לציון מטמון להבי הצור הכנעניים אשר הוחבא בין  ם: בין ממצאים אלה ראוייםתקחלשוב ול

מערבי חרס ששבריהן נמצאו בחלל הדרום מאסף קובעות האולי גם , ו38019-ו 38046קירות 

38045.  
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מרכיב יוצא דופן במכלול הוא מספר  .מצומצם למדי  M-2בשכבההמכלול הקראמי שנאסף 

אלה אינן שכיחות  ו ברחבי הבניין.עשרה חלקים שלהן נמצא-קובעות החרס, אשר למעלה משלוש

על הסבת הפונקציה של המבנה ממרכז אגירה של  ויתכן שהן מעידות, M-3בשכבה  MAבבניין 

  ימים.מסו טקסיםחשו בו בין היתר גם תוצרת חקלאית למרכז שהתר

בשכבה  MA, כמו גם הסיבות לחורבן האלים של בניין M-2הסיבות לנטישת המבנה של שכבה 

M-3  .שכבה  חורבןלהציע מספר תרחישים המסבירים את ניתן אינן ברורותM-3  של והנטישה

של התקופה. אלה יוצגו על רקע התהליכים החברתיים  ,2 ק"הבתל בית שאן במעבר לתקופת 

 פרק זה.בחלק המסכם של 

 

     ל בית שאן ב' בת1ק "המכלול הקראמי של הב

. הבחירה לאחד את M-2-ו M-3קרמיקה משכבות  כולל Mמכלול שטח ניתוח הטיפולוגי של ה

הבדלים מכלולי שתי השכבות לצורך הניתוח הטיפולוגי נובעת מחוסר היכולת להבחין ב

ב'. 1 ק"הבפרק זמן מוגדר בסוף תקופת  טיפולוגיים מהותיים ביניהן, מאחר ששתיהן מייצגות

בכל אחד  השכיחותן הצורות באים לידי ביטוי במגוו הבדלים אחרים בין המכלול הקדום למאוחר

מהשלבים, בטכנולוגיית היצור, בצורת העיטור השלטת, ובכמויות הכלים. בחינתם של היבטים 

 אלה התאפשרה לאור הניתוח הכמותי, אשר נעשה בנפרד לכל אחד מן המכלולים.

בפרק זה נאמנה לסכמה הטיפולוגית הכללית בה נקטתי לאורך כל העבודה.  הגדרת הטיפוסים

רק בשמות  TBS IV -תוח הטיפולוגי המוצג כאן נבדל מן הפרסום הסופי של המכלול בהני

 הטיפוסים ובסדר הצגתם, על מנת להתאימם לשיטה הנהוגה בעבודה זו.

. טכנולוגייםטיפולוגיים ונבדקו כמותית היבטים  M-2-ו M-3במחקר הקרמי של מכלולי שכבות 

שיטות , והטיפול החיצוני בפני הכלירכב הטין, כוללים אבחנות בנוגע להתיאורי הטיפוסים 

 .הייצור

נבדקה באותה השיטה בה עובדו המכלולים הקראמיים לאורך כל  Mהקרמיקה ממכלול שטח 

ב"שיטת נרשמו  Mמשאר המכלולים שנחקרו בעבודה זו, החרסים משטח  בשונההעבודה. 

מהיקפה השלם של שפת הכלי. השמיניות", לפיה כל שבר שפה מהווה מספר שמיניות מסוים 

 MNI  =Minimal Number of Individualבבדיקת מספר הכלים המינימלי בכל טיפוס  )

Vessels.כל שמונה שמיניות יציינו לפי השיטה כלי אחד ,) 
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נבחרו לפי לים וחרסים מלוקוסים שכ 2083מתוכם , 2260סך החרסים והכלים שנרשמו הוא 

בלוחות  .(בנספח 6.4-19 טבלה)ראה  המחקר הקרמי הכמותימהימנותם הסטרטיגרפית לשם 

 ,ת הנדונותכלים וחרסים מייצגים משתי השכבו 462 ה מופיעיםהנספחים לפרק זהקראמיים 

מהכלים המופיעים בלוחות מגיעים  M . 285שטח מלוקוסים שונים ב קרמיקה כולליםה

יתוח ופיעים בלוחות לא נכללו בנכלים המ 177מלוקוסים מהימנים, אשר נכללו בניתוח הכמותי. 

 הכמותי.

 

חרסים, מלוקוסים המייצגים את שכבת החורבן שעל גבי רצפות  1364 כולל M-3כלול שכבה מ

לוקוסים  ו לניתוח הכמותי. בשל הצורך לשמור על מידת ההומוגניות של המכלול, נבחרMAבניין 

( בלבד. קרמיקה מהרחוב המקיף 38048-ו 38041( ומהחדרים המזרחיים )28134מהאולם המרכזי )

מזרחי( -והחדר הדרום 18118( ומהחדרים הדרומיים )18124, מהיחידה המערבית )MAאת בניין 

בוודאות.  MAלא נבחרה לרישום, בשל הקושי הסטרטיגרפי לקשר את אותם אלמנטים לבניין 

חרסים אלה נבחרו . MA חרסים מלוקוסים שונים ברחבי בניין  719נרשמו M-2 שכבה  ממכלול

, המרכיבים יחד מכלול M-2לרישום על אף היעדר קיומם הממשי של קונטקסטים טובים משכבה 

. לוקוסים אלה כוללים בעיקר M-3הומוגני איכותי ראוי לבדיקה, לשם השוואה למכלול שכבה 

 שעליהן וסביבן.   קטעי רצפות, והמצבורים

 

 הלוחות הקרמיים

לוחות אלה זהים לאלו לוחות, הנספחים לפרק זו.  30-מיוצגת ב Mב' בשטח 1הקרמיקה מהב"ק 

(, ולפיכך אינם מסודרים לפי הטיפולוגיה. תיאורי הלוחות TBS IVשפורסמו בדו"ח הסופי )

ים השוואה למכלולים המלווים אותם נאמנים לסכמה הטיפולוגית המוצעת בעבודה זו, ומאפשר

 האחרים שנבדקו בעבודה.

שלמים וחרסים אינדיקטיביים נבחרים, המייצגים את כלל בלוחות הקרמיים מופיעים כלים 

הטיפוסים במכלול. חרסים שאינם אינדיקטיביים מיוצגים בלוחות במידה והם נושאים עיטור 

 ייחודי או סימן חרות.

כל קבוצת חרסים מקונטקסט ארכיאולוגי אחד מוצגת כמכלול, לפי סדר כרונולוגי, מן הקדום 

)לוחות  M-2(, ואחריהם מכלולי שכבה 6.106 – 6.90)לוחות  M-3תחילה מכלולי שכבה  -למאוחר 

מייצגים קבוצות כלים מוגדרות, טיפולוגית או  6.114 – 6.113(. לוחות 6.112 – 6.107
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  M-2המיוחסות על ידי החופרים לקונטקסטים פחות מהימנים משכבה  קונטקסטואלית,

(. חרסים אינדיקטיביים בעלי חשיבות טיפולוגית, אשר מקורם M-2a)כדוגמת המכלול משלב 

וקירות הלבנים של המבנה(,  MAבקונטקסטים בלתי מהימנים )כדוגמת הרחוב המקיף את בניין 

מיוצגים חרסים מיוחדים, לעתים בעלי  6.119 – 6.118 . בלוחות6.117 – 6.116מופיעים בלוחות 

 קונטקסט ארכיאולוגי בלתי מהימן, בעלי חשיבות טכנולוגית או עיטורית.

 

 התעשיות הקראמיות

ב' מתל בית שאן משקף מספר תעשיות קראמיות מקומיות, אשר תוצריהן מגוונים 1מכלול הב"ק 

הטיפוסים במכלול עוטר באופנים שונים, ויוצר מבחינה סגנונית וטכנולוגית. ניכר כי כל אחד מ

כמה מהטיפוסים משקפים תעשיות ייחודיות, והם הומוגניים יותר מבחינת מחומרי גלם מגוונים. 

, פערורים BLIIh ,BLIVחומר הגלם והטיפול בפני הכלי. אלה כוללים למשל קערות מטיפוסים 

 .PTIII-ו PTIaופיטסים מטיפוסים  HJIIcמטיפוס 

 הטיפול בפני הכלי

בשיטת מיון הקרמיקה אשר הייתה נהוגה בחפירות תל בית שאן נשמרו חרסים אינדיקטיביים 

גוף מעוטרים בלבד. כתוצאה משיטה זו עשויה להשתקף תמונה שגויה של התפלגות סוגי -ושברי

, אולם היא מאפשרת את סקירתם ודיון במשמעות הופעתם M-2-ו M-3העיטור במכלול שכבות 

 . (6.4-2, טבלה 6.4-13)איור  מכלולב

 עיטור פלסטי

ניתן למצוא וריאנטים שונים של עיטור חבל, אשר  M-3 -ו M-2בעיטור הפלסטי במכלול שכבות 

עיטרו ככל הנראה קנקני אגירה ושפות פערורים. סוג עיטור זה אינו שכיח במכלול, והוא מופיע על 

י לציין בהקשר זה את נוכחותם במכלול של כמה בלבד מן הכלים ושברי הגוף. מן הראו 1%גבי 

 Betts( המכונים גם "כלי אום חמאד" )PUD (de Miroschedji 1971: 38-39שברי גוף ממשפחת 

1992:143-144, Braun 1996:207-208 משפחה זו כוללת קערות, קנקנים ופיטסים בעלי עיטור .)

 Betts 1992: 143-144, Stagerוליתית באתר ), במסורת הממשיכה את הקרמיקה הכלקחבל

(. נראה שלמשפחת כלים זו תפוצה מצומצמת למדי בבקעת הירדן הצפונית, ועיקר 29-30 :1992

ב' לאורך ואדי פארעה. תל בית שאן בשלב זה מצוי 1ק "הופעתה נרשמת באתרים מתקופת הב

 (.Bar 2010מחוץ לטווח תפוצתה )
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 בליטות קוניות

 2%אלה מהווים  אינדיקטיביים בעלי בליטות קוניות.בתל בית שאן נמצאו שברי גוף ושברים 

. בליטות קוניות עשויות להופיע על גבי קערות, M-2ממכלול שכבה  1%-ו M-3ממכלול שכבה 

 קדירות, פערורים, פכים וקנקני אגירה, ומשמעותן אינה ברורה לחלוטין. 

 עיטור צבוע

מן הכלים ושברי  2%. הוא מופיע על גבי M-2-ו M-3שכיח במכלול שכבות העיטור הצבוע אינו 

הגוף בכל אחת מן השכבות, על גבי קערות, פכים, פכיות, קנקניות וקנקנים. דגמי העיטור 

של שפות  סים אנכיים, פסים אופקיים, ופסים המעטרים, פלטיפוס זה הם דגם רשת השייכים

כי לעתים נעשה שימוש בצבעים כהים יותר כגון חום או קערות. כל הדגמים צבועים אדום, אם 

אפרפר. אלה יכולים להיות תוצאה של שינויים בטמפרטורת הצריפה, ואינם מבטאים בהכרח 

 שימוש בפיגמנט מסוג אחר.

 מירוק דגמים

ב' בתל בית שאן עוטרו במירוק בדגמים שונים, אשר הנפוץ בהם 1שברי גוף וכלים במכלול הב"ק 

מהכלים  3%ועל  M-3מהכלים ושברי הגוף בשכבה  2%רשת. מירוק דגמים מופיע על הוא דגם ה

 , בהם קערות, פכים, קנקניות וקנקנים.M-2ושברי הגוף בשכבה 

 עיטור חרות

מהכלים ושברי הגוף  4%מופיע על גבי  ות בדגמים שוניםחריתות של קוים בודדים או חרית

, בהם קערות, קדירות, פערורים M-2בשכבה מהכלים ושברי הגוף  3%ועל גבי  M-3משכבה 

, KR Iaוקנקני אגירה. מרבית העיטורים החרותים מופיעים על גבי קדירות ופערורים מטיפוסים: 

KR Ib ,HJ Ia , ,HJ Ib ,HJ Ie, HJ IIa  ,HJ IIb ,HJ IIc ,HJIId  בדגם של קווים קצרים ,

אופקיים, אנכיים או אלכסוניים המקיפים את השפה. במקרים מסוימים הקווים צפופים למדי 

ומשווים מראה של עיטור חבל מופשט. קערות חרותות, מאידך, נדירות במכלול, ושתי הדוגמאות 

( על דפנותיהן 12: 6.108( או גליים )לוח 16: 6.90היחידות נושאות קוים מתמשכים ישרים )לוח 

החיצוניות. קערה נוספת נושאת חריתה בודדת של קו אנכי ישר. בקנקני האגירה עשויות להופיע 

 חריתות של קוים קצרים אנכיים סביב הצוואר או חריתות על גבי הידית וסביב לה. 

 סימנים חרותים

(. 6.4-20טבלה נושאים סימונים חרותים )ראה  M-2-ו M-3עשרים ותשעה חרסים במכלול שכבות 

. שישה מסימנים אלה M-3ושבעה עשר מהם נמצאו בשכבה  M-2שניים עשר מהם נמצאו בשכבה 
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שאינו  חרותאינם שלמים, אולם הוגדרו ככאלה כיוון שהם מרכיבים ככל הנראה דגם עצמאי 

אגירה -עיטורי. הסימנים מופיעים על גבי שבעה עשר פערורים, פיטס אחד, שש ידיות של קנקני

מישה שברי גוף, אשר ככל הנראה שייכים גם הם לפערורים. סימנים חרותים על גבי ידיות וח

נכללים בקבוצה זו, שכן הדגמים אינם חוזרים על עצמם וישנה הקבלה בין דגמי הידיות לדגמים 

המופיעים על גבי הפערורים. אלה האחרונים, כמו גם הסימן החרות על גבי הפיטס, מצויים על 

וך לשפת הכלי. מרבית הסימנים מורכבים מחריתות של שניים עד שישה קווים הכתף או סמ

קצרים או מנקודות דקורות, המסודרים בדגמים שונים. שלושה מדגמי החריתות יוצאי דופן 

של צלב תחום  חרות(, דגם 1: 6.99במכלול זה: דגם של כוכב מחומש החרות על גבי פיטס )לוח 

( ודגם חרות של שלושה 14: 26-4.6המורכב מנקודות דקורות ) בעיגול ממנו נמתח קו אלכסוני

 (. 5: 7-4.6קווים קצרים תחת קשת )

 (Grain Washמשח פסים )

יחד )ראה  M-2-ו M-3בלבד מן הכלים ושברי הכלים במכלול שכבות  4%משח הפסים מעטר 

(. הופעה מצומצמת זו עשויה להעיד על עיוות כתוצאה משיטת הזריקה של שברי גוף 6.4-4טבלה 

בעת המיון בשטח, שכן משח הפסים אינו מופיע על גבי שפות, המהוות את מרבית המכלול. עם 

זאת נראה, כי מרבית הכלים במכלול הם פערורים, ואלה לרוב מחופים אדום ואינם נושאים משח 

פסים "מוקפד" אדום או חום כהה, ומשח -ח פסים זוהו במכלול: משחפסים. ארבעה סוגי מש

 שכיח משח הפסים האדום הדליל. בבית שאן פסים דליל אדום או חום כהה. 

 חיפוי אדום

מהכלים בשתי  56%-ו M-3מהכלים בשכבה  M-2 ,57%מהכלים בשכבה  53%חיפוי אדום מעטר 

י אדום הוא העיטור השכיח ביותר. מרבית השכבות יחד. בכל אחד מסוגי הכלים במכלול, חיפו

בלבד מן הכלים המחופים בשכבה  22%הכלים המחופים בכל אחת מן השכבות אינם ממורקים: 

M-2 מן הכלים בשכבה  23%-וM-3  .נושאים גם מירוק 

מאפייני החיפוי האדום במכלול משתנים מטיפוס לטיפוס. בכלי האגירה הגדולים הוא נוטה 

י אחיד, ולרוב ניכרים סימני מריחה על גבי הגוף. בכלים הקטנים ובעיקר באלה להיות דליל ובלת

 הממורקים, החיפוי עבה ומוקפד יותר.

ב'. נראה כי הופעתה של 1ק "שכיחותו של החיפוי האדום אופיינית למכלולים צפוניים בתקופת הב

משח הפסים  מסורת עיטורית זו בהיקף כה נרחב בתל בית שאן, לצד הופעתו המצומצמת של

במכלול, אינה בעלת משמעות כרונולוגית, אלא מעידה על אימוץ מקומי של שיטת עיטור מועדפת 

מתוך המבחר העיטורי הנהוג בתקופה. בחירות מקומיות מסוג זה הן הגורם לשונות פנים אזורית, 
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ל:  בהר ברניקי אצ 1ק ")ראה תופעה דומה במכלול הב 1ק "המאפיינת את הקרמיקה בתקופת הב

Greenberg 2004.) 

 

  M-2שכבה ובM-3 . התפלגות סוגי עיטור בשכבה 6.4-13איור 

 

M-3 
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 התפלגות סוגי עיטור לפי שכבות .6.4-2טבלה 

 

Type M-3 
N=                %** 

M-2 
N=                % 

Total 
N=           % 

Plastic decoration 17                         1%       7                   1%   24            1% 
Knobs 22                         2%       6                   1%   28            1% 
Painted decoration 24                         2%      11                  2%   35            2% 
Pattern burnish 24                         2%      20                  3%   44            2% 
Incised decoration 53                           4%    18                      3%   71           3% 
Incised marks 18                           1%    13                      2%   31           1% 
Grain Wash 49                           4%    38                      6%   87           4% 
Red Slip only 601                        44%   295                    41%  896         43% 
Red Slip & Burnish 182                        13%    85                     12%  267         13% 
Undecorated 352                        26%   197                    27%  549         26% 
GBW 16                           1%    26                      4%   42           2% 
Total 1364                    100%   716                  100% 2080      100% 

 
 

 קבוצות החומר

. נו המכלולים האחרים בעבודהקבוצות החומר, לפיהן מוי מוינה לפי Mשטח הקרמיקה במכלול 

 מראים את התפלגות קבוצות החומר במכלול. 6.4-3 -ו 6.4-2 וטבלאות 6.4-14הגרפים באיור 

 6במכלול זה תואמות את הקבוצות שזוהו במכלולים האחרים בעמק. קבוצה  5-ו 3, 2, 1קבוצות 

מבריקים  לעומת זאת, מייצגת במכלול מבית שאן כלים מתערובת טין בהירה, בעלי חסמים

M-2 
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הם פערורים מחופים אדום ומעוטרים בחריתות, אשר  6ומזוותים. רוב הכלים שיוצרו מחומר מס' 

דו לבישול. הם מייצגים תעשייה מקומית לבית שאן שלא זוהתה במכלולים אחרים כנראה לא יוע

, המעיד שלא הותאמו למטרה 3בעמק. פערורי הבישול והאגירה יוצרו בעיקר מתערובות מקבוצה 

)וראה בהרחבה בהמשך בתיאור  לא זוהה במכלול מבית שאן 4. טין מקבוצת החומר מסוימת

 הפערורים במכלול(.

, בדומה לשאר המכלולים בעמק. לשאר הקבוצות 2 לול יוצרו מחומר מקבוצהים במכמרבית הכל

קבוצה  ייצוג נמוך יותר, כיוון שהן מייצגות טיפוסי כלים המופיעים בכמויות קטנות יותר במכלול.

GBW  ,הקדומים לקונטקסט בו נמצאו מייצגת כלים ממשפחת הקרמיקה האפורה הממורקת

  בתל. תרמקורם בשכבות קדומות יוו

 

 M-2-ו M-3התפלגות קבוצות חומר במכלולי שכבות  .6.4-14איור 

 

 

 M-2-ו M-3. התפלגות קבוצות חומר במכלול משכבות 6.4-3טבלה 

 
Type M-3 

n                % 
M-2 

n                % 
1       70                 5%       42                  6% 
2      862               63%      468                65% 
3      320               23%      137                19% 
6       87                 6%       36                 5% 
5 (MW)       13                 1%       19                  3% 
GBW       12                 1%       19                  3% 
Total     1364            100%      721             100% 
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 M-2-ו M-3. התפלגות קבוצות חומר לפי טיפוסי כלים במכלול שכבות 6.4-4טבלה 

 
  Fabric  

 
Class 

1 
 

  n       % 

2 
 

n        % 

3 
 

  n        % 

6 
 

n     % 

5 (MW) 
 

n     % 

GBW 
 

  n          % 

Total 
 
 

Bowls   33  10.1 277  84.6 4        1.2 4    1.2 6     1.8    3         0.9 327 
Chalices -  12   66.6 6      33.3 - - - 18 
Kraters 2       2.9  55   77.1 -   4     5.7 - 10         14.3         71 
Holemouth  jars - 208  28.8 410  56.7     105  14.5 - - 723 
Small closed 
vessels 

6      13.9  37     86 - - - - 43 

Jugs 7      12.7  45   81.8 - - 3       5.5 - 55 
Jars 7      11.5 

 
 54   88.5 - - - - 61 

Storage jars 3        1.8 147  89.6 9        5.5  2       1.2 3      1.8  - 164 
Pithoi - 140  89.7 13      8.3  3       1.9 - - 156 
Total 58      3.6 975  60.2 442  27.4      118    7.3 12   0.7      13       0.8        1618 

 

 

 טיפולוגיה 

 

 M-2ובשכבה M-3 . התפלגות טיפוסי כלים במכלול שכבה 6.4-15איור 
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 . התפלגות כלים במכלול לפי שכבות6.4-5טבלה 

 

Class 
 

Stratum M-3 
n      (n)*      MNI        % 

Stratum M-2a+b 
n        (n)*      MNI        % 

Total 
n      (n)*      MNI        % 

Bowls  171     180        22           16% 156      193         20          28%   327   373       42             20% 
Kraters   43        44         5             4%  28        33           4             5%    71     77          9             4% 
Chalices    3          4          0               0%   15         15          2             2%    18      19         2               1% 
Holemouth jars  491     502        67           46%  231      269        32           43%   723   770        99            45% 
Cups/Juglets   19        19         4             2%    8         10           1             1%    25     25          4              2% 
Amphoriskoi   11        12        1.5             1%    3           6           0             1%    14     18         1.5              0% 
Teapots    5          4          0             0%    0           0           0             0%     4        5          0              0% 
Jugs   31        32         4             3%   23        24           1             4%    55     57          6              3% 
Jars   41        42         5             4%   20         23          2             4%    61      65         7              4% 
Storage jars  121    122        17.5         11%   43         70          5             8%  164    192       22.5          10% 
Pithoi  135    139         25           13%   21         40          3             4%  156    179        28             10% 
Total 1070   1097      151          100%  546      681         70        100% 1618  1778      221           99% 

 

 מעוגלים.מספרי האחוזים בטבלה 

בטבלה עשויים להיות נמוכים מהמספרים בטקסט, כיוון שהם כוללים חרסים וכלים מטיפוסים  Total -* מספרי ה
 מזוהים בלבד, ואינם כוללים שברי גוף.

, בשל פרשנות חדשה של חלק מהטיפוסים, בשונה 6.4-9-ו 6.4-8** מספרי הקדירות והפערורים שונים מטבלאות 
 מייצגים את הבנתי העכשווית של ההתפלגות הטיפולוגית. 6.4-9-ו 6.4-8ספרים בטבלאות מהפרסום המקורי. המ

n –  (6.4-19קרמיקה שנרשמה מלוקוסים מהימנים )טבלה 

(n)* - .ספירה כללית, כוללת קרמיקה מלוקוסים מהימנים פחות, חלקם מופיעים בלוחות הקראמיים 

MNI - miminum number of individuals , על שיטת שיטת השמיניות. האחוזים ומספר הכלים בטבלה מבוסס
 נגזרו מן הקרמיקה שנרשמה מלוקוסים מהימנים בלבד.
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 קערות

 20%-ו M-2מהמכלול של שכבה  M-3 ,28%מן המכלול הקרמי של שכבה  16%קערות מהוות 

, קערות (BL II) עגולות דופן, קערות (BL I) קטנותבשני המכלולים גם יחד. הן נחלקות לקערות 

 .(6.4-6)טבלה  (BL IV) וקערות מזוות (BL III) ישרות דופן עמוקות

BL I – קערות קטנות 

 M-2מן הקערות במכלול שכבה  M-3 ,25%מן הקערות במכלול שכבה  26%קערות קטנות מהוות 

מן הקערות בשני המכלולים יחד.  מרביתן נושאות סימני פיח על גבי השפה, המעידים כי  26%-ו

 שני תתי טיפוסים זוהו בקבוצת הקערות הקטנות:. נעשה בהן שימוש כנרות

BL Ib- קערות קטנות מעוגלות 

 (1: 6.116; 2-1: 6.115; 22, 13-12: 6.107; 1: 6.105; 9,11, 4-3, 1: 6.90)לוחות: 

דליל,  מרביתן מחופות בחיפוי אדום. ס"מ 13-ל 8קערות קטנות, בעלות דופן דקה. קטרן נע בין 

המופיע על שני צדי הדופן, על הדופן החיצונית או הפנימית בלבד, או על הדופן החיצונית בלבד 

ופנים השפה. כרבע מן הקערות ממורקות בשלל סוגי מירוק ידני ומירוק בדגמי רשת ודגמים 

אולם כרבע מן הקערות עשויות מחומר מפולם , 2החומר  לקבוצתמרביתן שייכות  טריים.גיאומ

  .6לקבוצה . דוגמא אחת שונה בהרכב הטין שלה, ושויכה 1מקבוצה היטב 

 BLIc -  בעלות זיווי רךקערות קטנות עמוקות 

 (20-19: 6.107; 13-12, 10, 8-6, 2: 6.90)לוחות: 

, ס"מ, בעלות זיווי רך. הבסיס מהווה המשך ישיר מן הדופן 12-ל 10קערות קטנות, קטרן נע בין 

מרביתן בעלות חיפוי אדום דליל בחלקן החיצוני, אולם כמה ומתקמר לעתים כלפי פנים הקערה. 

. דוגמאות ספורות ממורקות בפנים הקערה ומבחוץמות אינן מחופות כלל או מחופות דוגמא

  מירוק ידני אופקי בחלקן החיצוני בלבד.

. דוגמאות 2 החומר לקבוצת. מרביתן שייכות הוחלקו באובניים BL Icהקערות מטיפוס חלק מ

 .1מפולם היטב, מקבוצה ספורות עשויות מחומר 

מכלל הקערות( ובעלות  12%) M-3שכיחות יותר באופן בולט בשכבה  העמוקותהקערות הקטנות 

 מכלל הקערותM-2 (3%  .)נוכחות מצומצמת יחסית בשכבה 
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BL II – קערות עגולות דופן  

 

BL IIa – קערות רדודות בעלות שפה חתוכה 

 (26-25: 6.107; 1: 6.92; 6, 1: 6.91)לוחות 

 ןמרביתהקערות מטיפוס זה בבית שאן נוטות להיות בעלות שפה מחודדת, נוטה מעט החוצה. 

חלקה  בלבד, עלעל חלקה החיצוני של הקערה נושאות חיפוי אדום או חום אדמדם, המופיע 

על חלקה הפנימי. דוגמא אחת מעוטרת מבחוץ באיור החיצוני ופנים השפה, או על חלקה החיצוני ו

 (. 2: 6.95בעוד פנים השפה צבוע אדום )לוח  גיאומטרי צבוע,

, והוא יוצא דופן 1קבוצה . שבר קערה אחד מטיפוס זה שייך ל2הן שייכות כולן לקבוצת החומר 

 עבה ובמירוק השמנוני שלו. גם בחיפוי האדום ה

 4%-ו M-3מכלל הקערות בשכבה  3%אינן שכיחות בתל בית שאן. הן מהוות  זהקערות מטיפוס ה

 .M-2בשכבה 

BL IIb - קערות עמוקות בעלות בליטות קוניות 

 ( 1: 6.112; 16: 6.107; 10: 6.91)לוחות 

החיצוני העליון. השפה מעובה קערות עמוקות עגולות דופן, בעלות בליטות קוניות על חלקן 

יוחד לקערות בעלות בליטות קוניות בלבד. אלה  וחה, והיא נוטה מעט פנימה. טיפוס זהושט

רות שייכת רק אחת מן הקע) M-2-ו M-3קערות במכלול שכבות  חלקיהשתמרו על שלושה 

יות היו יתכן, כמובן, שבליטות קונ. M-3ובשלושה שברי גוף משכבה  ללוקוס שהוגדר "אמין"(,

 , בהן לא השתמרו אותן בליטות.שר סווגו כטיפוסים אחריםגבי קערות דומות א-קיימות על

 מבפנים ומבחוץ. הקערות ושברי הגוף בעלי הבליטות הקוניות מחופים לרוב בחיפוי אדום חלקי

אותן קערות ממורקות מירוק ידני אופקי או מירוק בדגם רשת, ולצדן, ישנן קערות שלא מחופות 

 .2 ל. הן שייכות לקבוצת החומרכל

BL IIc – מעוגלת קערות עגולות דופן בעלות שפה פשוטה 

 (14: 6.107; 9: 6.91)לוחות 

וי בעלות דופן מעוגלת ושפה פשוטה. מרביתן מחופות בחיפ ,רדודות אלה הן קערותבתל בית שאן 

או חום כהה. החיפוי מופיע לרוב על פניה החיצוניים והפנימיים של הקערה, אם כי  אפרפר, אדום

לעתים הוא מופיע על אחד הצדדים בלבד או על חלקה החיצוני של הקערה ועל חלקה הפנימי של 

השפה. מספר קערות ממורקות מירוק ידני אופקי או מירוק מתמשך. אחת הקערות מעוטרת 

 ים על חלקה החיצוני של השפה. חרותוים קצרים אנכיים הובק
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שתיים שייכות , ו1לקבוצה . שתיים מהקערות שייכות 2רבית הקערות שייכות לקבוצת החומר מ

 . הן עשויות ביד ומוחלקות בתנועה סיבובית אופקית, כך גם חופו ומורקו. 6קבוצה ל

 .M-2בשכבה  8%-ו M-3מכלל הקערות בשכבה  9%מהוות  זהקערות מטיפוס 

BL IIf-  עגולות דופן בעלות שפה נוטה החוצהקערות 

 (3, 2: 6.91; 16, 14: 6.90)לוחות 

" ושפה פשוטה. הופעתן במכלול מצומצמת למדי, Sדופן, בעלות פרופיל "קערות עמוקות דקות 

, מבפנים ומבחוץ או מבחוץ ובפנים השפה חציתן מחופות בחיפוי אדום. מM-3ועיקרה בשכבה 

 (.1: 6.103וים אדומים אנכיים )לוח  ומעוטרת מבחוץ בקבלבד. אחת הקערות 

 1%-ו M-3מן הקערות בשכבה  4%הן מהוות  .2 שייכות כולן לקבוצת החומר זההקערות מטיפוס 

 .M-2בלבד מן הקערות בשכבה 

BL IIg –  בעלות שפת מדף עגולות דופןקערות 

 (14: 6.116; 17: 6.107; 11, 4: 6.91)לוחות 

מרביתן מחופות בחיפוי אדום, קערות אלה בעלות שפת מדף שטוחה, הבולטת פנימה והחוצה. 

ואחת  M-3. שלוש מן הקערות המחופות )שתיים משכבה מבפנים ומבחוץ, או מבחוץ בלבד

( ממורקות מירוק ידני. המירוק הוא לרוב אופקי בחלקה החיצוני של הקערה M-2משכבה 

וממורקת בפנים ובחוץ. היא אפור הקערות מטיפוס זה מחופה ורדיאלי בחלקה הפנימי. אחת 

 סיון לשוות לקערה מראה דומה לזה של משפחת הכליםייתכן שנעשה נ .1 שייכת לקבוצת החומר

טיפולוגית לא ניתן לשייכה לאותה משפחה. אותה קערה (, אולם GBW) האפורים הממורקים

 (. 2: 6.99נושאת ידיות נקב בחלקה החיצוני העליון )לוח  

ו עד ליצירת חתך דפנות הכלי לא תמיד הוחלקיד, בשיטת הגדילים. עשויות ב זההקערות מטיפוס 

. בבחירת החומר ממנו נעשו הקערות ניכר גוון: מרביתן שייכות אמנם אחיד, ועוביו לא רגולארי

צה קבוואחת ל 6לקבוצה , קערה אחת 1לקבוצה השכיחה במכלול, אולם שתיים שייכות 2לקבוצה 

 לא ניתן להצביע, אם כן, על התאמה מכוונת של הרכב הטין לטיפוס הקערה. .3

 6%הן מהוות  M-3; בשכבה M-2-ו M-3אינן  שכיחות כלל בשכבות  BL IIgהקערות מטיפוס 

 מן הקערות בלבד . 2%הן מהוות  M-2בלבד מכלל הקערות, בעוד בשכבה 

  BL IIh -  פטיש" נטויהשפת "בעלות  עגולות דופןקערות 

 ( 7: 6.116; 13-12: 6.108; 9: 6.105; 4-2: 6.92)לוחות 
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יוחד בעבודה זו לקערות עגולות דופן בעלות שפה מעוצבת ומוקפדת מתעשייה  BL IIhטיפוס 

מתמחה, אשר מופען שונה מעט בכל אחד מהאתרים. בבית שאן הוא כונה על ידי לוהיבורי 

"Esdraelon Ware( "Louhivori 1988 (, והוא דומה לכלים אשר נמצאו גם במגידו )ראה

שולי השפה החיצוניים מחודדים, והם בחלק א'(. שפת הקערות מעובה,  5.2-1ב טבלה מקבילות 

היא אנכית. במקרים אחרים שולי השפה נוטים החוצה,  נוטים לעתים פנימה, כך ששפת הפטיש

וצבה בקיפול או בתוספת של טין היא אופקית. בשני המקרים נראה שהשפה ע הפטישכך ששפת 

 לגוף הקערה, כיוון שנקודת החיבור בין השפה לפנים הקערה לא הוחלק. מרבית הקערות מחופות

וי אינו די הקערה או מצדה החיצוני בלבד ופנים השפה. החיפבחיפוי אדום או חום כהה, משני צ

ים שני טיפוס זה חרותוני של אחת הקערות מ. על גבי חלקה החיצאחיד בצבעו ונוטה להתקלף

 (.19: 6.101וי עיטור גליים )לוח וק

מן  2%.. הן אינן שכיחות במכלול כלל, ומהוות 2 החומר לקבוצתשייכות כולן  זההקערות מטיפוס 

 .M-2בלבד מן הקערות בשכבה  1%לעומת  M-3הקערות בשכבה 

BL IIi – קערות עגולות דופן בעלות שפה נוטה פנימה 

 ( 8-6: 6.116; 8-6: 6.115; 2: 6.112; 2: 6.108; 15: 6.107)לוחות 

וית מעט כהה יותר ווית ישרה או בזוקערות בעלות דופן מעוגלת ושפה שטוחה וישרה, הבולטת בז

בלבד. במקרים מבפנים ומבחוץ, או מבחוץ הקערות מחופות לרוב בחיפוי אדום,  כלפי פנים הכלי.

כאלה גם חלקה הפנימי של השפה מחופה אדום. החיפוי אינו אחיד, ונראה שהושם על פני הכלי 

. , מבפנים ומבחוץוים אופקייםובק ממורקותבפעולת מריחה אופקית. כמחצית הקערות המחופות 

ן אשר אינ זהמירוק רדיאלי. לצד הקערות המחופות, ישנן קערות מטיפוס ממורקת בקערה אחת 

 מחופות כלל. 

עשויות ביד, בשיטת הגדילים. אלה לרוב מוחלקים בתנועה סיבובית,  BL IIaהקערות מטיפוס 

אולם ניכר כי לעתים לא הוחלקו דפנות הכלי עד ליצירת מראה אחיד, וניתן להתחקות אחר 

 ,M-3. שתיים מהן, המשויכות לשכבה 2 עקבות הגדילים. מרבית הקערות שייכות לקבוצת החומר

מקבוצת מפולם היטב או נטול חסמים מטבעו הן קערות עדינות יותר, ועשויות מחומר מקומי 

 .M-2, והיא שייכת לשכה (5)קבוצה  קערה אחת מטיפוס זה עשויה מחומר מתכתי .1 החומר

בלבד  4%מכלל הקערות, לעומת  8%הן מהוות  M-2קערות אלה אינן שכיחות במכלול. בשכבה 

  .M-3בשכבה 
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BL III – קערות עמוקות ישרות דופן 

BL IIIa – )קערות עמוקות בעלות שפה פשוטה )קטנות, בינוניות וגדולות 

 (7: 6.112; 31-28, 24-23, 21, 18: 6.107; 7, 5: 6.91)לוחות 

 29-ל 10רית. קטרן נע בין ט מעוגלת, ושפה פשוטה ובלתי רגולקערות בעלות דופן ישרה או מע

 15שקטרן אינו עולה על  -קבוצות: קערות קטנות -לשלוש תתיבבית שאן , ולפיכך הן חולקו ס"מ

ס"מ ומעלה.  20שקטרן  -ס"מ וקערות גדולות  20שקטרן אינו עולה על  -ס"מ, קערות בינוניות 

שיטת היצור של קערות אלה, העשויות ביד באופן גס ומוחלקות בתנועות בלתי אחידות ועקביות, 

 הן שייכות לאותו טיפוס על אף הבדלי הגודל ביניהן.מעידה ש

: בשכבה M-2-ו M-3הן הדומיננטיות ביותר מבין הקערות שנמצאו בשכבות  זההקערות מטיפוס 

M-3  מכלל הקערות במכלול ובשכבה  23%הן מהוותM-2  בכל אחת מן השכבות, 20%הן מהוות .

מכלל הקערות  40%וס זה( והבינוניות )מכלל הקערות מטיפ 37%שכיחות יותר הקערות הקטנות )

מכלל  24%מטיפוס זה(, בעוד הקערות העמוקות הגדולות מופיעות בהיקף מצומצם יותר )

 הקערות מטיפוס זה(.

. חלקן מחופות בצדן החיצוני בלבד, וחלקן דוםמרבית הקערות מחופות מבפנים ומבחוץ בחיפוי א

י של השפה. החיפוי לרוב אינו אחיד, לעתים מחופות בחלקה החיצוני של הקערה ובחלקה הפנימ

 דליל מאוד. חלק קטן מן הקערות ממורק.

מוחלקות בתנועה סיבובית איטית או בתנועה אלכסונית, ו עשויות ביד, BL IIIaהקערות מטיפוס 

אשר לרוב השאירה סימני החלקה בחלק הפנימי של הקערה. בכמה מן הקערות ניכרים לעין 

ם בין הגדילים, וניכר כי הושקע מאמץ חלקי ביצירת מראה אחיד לפני חיבורים בלתי מוחלקי

טביעות סימני מריחה ו תים אינה רגולארית ומוחלקת בגסות, וניכריםהכלי. שפת הקערה לע

 על פני הכלי.אצבע 

, 1לקבוצה שייכות  BL IIIaשש קערות בלבד מטיפוס  .2 החומר לקבוצתמרבית הקערות שייכות 

. אלה לרוב מחופות וממורקות, וניכר כי הטיפול M-2ושתיים משכבה  M-3ארבע מהן משכבה 

  בהם היה קפדני יותר.

BL IIIb - קערות עמוקות ישרות דופן בעלות שפה מעוצבת 

 (13-12: 6.116; 4: 6.112; 27: 6.107; 1: 6.92; 19: 6.91)לוחות 

בעלות דופן ישרה או מעט מעוגלת ושפה  ,עמוקות וגדולותבתל בית שאן  מטיפוס זה קערותה

מעוצבת. השפה ישרה ומוחלקת, לעתים דמוית מדף או נוטה מעט פנימה או החוצה. הקערות 
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. M-2כמו גם בשכבה  M-3מן הקערות בשכבה  2%מטיפוס זה אינן שכיחות במכלול, והן מהוות 

 ה החיצוני בלבד. אחתדי הקערה או על חלק, המופיע על שני צוםהן מחופות לרוב בחיפוי אד

מבפנים ומבחוץ. עיטור חבל כפול ודק טבוע על שפתה החיצונית של אחת הקערות ממורקת 

 (. 18: 6.115הקערות )לוח 

השפה. מרבית הקערות  ובי. עובי הדפנות אינו אחיד, כמו גם עות בידעשוי זההקערות מטיפוס 

עשויות  M-2וקערה אחרת משכבה  M-3, אולם קערה אחת משכבה 2 שייכות לקבוצת החומר

   .3, מקבוצה מחומר גס יותר ומרובה חסמים גדולים אפורים

 

BL IV – קערות מזוות 

 22.5%-ו M-2מכלל הקערות בשכבה  M-3 ,25%מכלל הקערות בשכבה  20%קערות מזוות מהוות 

 -ות טיפוסים זוהו במשפחת הקערות המזו-מן הקערות בשני המכלולים גם יחד. שלושה תתי

 קטנות, גדולות ורדודות.

 BL IVa- קערות מזוות קטנות 

 ( 6: 6.116; 11-6, 4-1: 6.107; 13: 6.91; 5: 6.90)לוחות 

ס"מ,  15-ל 12, בעלות זיווי בשליש העליון של דופן הקערה. קטרן נע בין קערות קטנות ורדודות

והבסיס שטוח. כשני שליש מן הזיווי ומעלה. שפת הקערה פשוטה, נוטות מעט פנימה ודפנותיהן 

משני  בחלקן החיצוני בלבד או על גבי הקערה כולהת בחיפוי אדום בלתי אחיד מן הקערות מחופו

דיה. השליש הנותר הן קערות שאינן מחופות כלל, או כאלה הנושאות שרידים דהויים של חיפוי צ

לי, המופיע לרוב על שלא השתמר. כרבע מן הקערות ממורקות במירוק ידני אופקי או מירוק רדיא

ת דופן הקערה מבחוץ. שתי קערות בלבד נושאות מירוק גם בחלקה הפנימי של הקערה. קערה אח

מן  6%(. הן מהוות 1: 6.107נקב אופקיות מעל הזיווי )לוח בלבד מטיפוס זה הנה בעלת ידיות 

 .M-2מתוך כלל הקערות, במעבר לשכבה  11%-ושכיחותן עולה ל M-3הקערות בשכבה 

ם מן הקערות עשויות מחומר . שתיי2 שייכות לקבוצת החומר BL IVaמרבית הקערות מטיפוס 

 (. 18: 6.100קערה אחת מטיפוס זה עשויה מחומר מתכתי )לוח . 1מקבוצה מפולם יותר 

צור אחידה למדי, והיא ניכרת היטב במרבית שברי הקערות; נראה שחלקן התחתון ישיטת הי

ון לתחתון זיווי. נקודת החיבור בין החלק העלי שנוצרדופן הקערה, כך  עוצב בתבנית, ואליו חובר

ניתנת בקלות לזיהוי. פנים הקערה והדופן הוחלקו בתנועה סיבובית, בעוד מוחלקת ברישול, ו

תחתית הקערה נותרה לרוב בלתי מוחלקת. טביעות של חומרים אורגניים, אשר נועדו ככל הנראה 



 275 

י הבסיס. של הקערה מן התבנית בה עוצב, ניכרות לעתים על גבלהקל על הפרדת חלקה התחתון 

 שנפער בעת יבוש הכלי. טיח, אשר הושם על גבי סדקאחת הקערות נושאת תיקון 

ידים ניכרים סימני פיח. אלה מעבבית שאן  BL IVaהקערות מטיפוס ן השפות של על גבי כמה מ

 .הקטנותשמן, בדומה לקערות על אחד השימושים שלהן כנרות 

 , העשויה מחומר מתכתי. זהנמצאה קערה מזווה אחת מטיפוס  M-2בשכבה 

BL IVb –  עמוקותקערות מזוות 

 (11, 9: 6.116; 4-3: 6.115; 6-5, 3: 6.112; 18-16, 14, 12: 6.91)לוחות: 

ווי ומעלה נוטות מעט יס"מ, ודפנותיהן מן הז 30-ל 25. קטרן נע בין קערות גדולות דמויות טסים

פנימה. אופן הטיפול בפני הקערה מגוון למדי ואינו אחיד: מרביתן מחופות אמנם בחלקן החיצוני 

בלבד, אולם מספר קערות מחופות הן מבפנים הן מבחוץ וישנן קערות שאינן מחופות כלל. מגוון 

חום כהה ושחור. אותו צהבהב, ועד לנע בין אדום בהיר דרך אדום ואדום צבעי החיפוי רחב, והוא 

ממורקות, לרוב בחלקה החיצוני של  זהגיוון ניכר גם בשיטות המירוק: כמחצית הקערות מטיפוס 

סדיר ירוק השכיחים הם מירוק ידני בלתי הקערה בלבד ולעתים גם מבפנים וגם מבחוץ. סוגי המ

ומירוק ידני אופקי.  מספר קערות מזוות גדולות נושאות מירוק משולב אופקי ופרוע, מירוק 

מתמשך, מירוק רדיאלי ושילוב של מירוק אופקי בחלק העליון של הקערה ומירוק רדיאלי בחלקה 

 התחתון. 

 ווי החיצוני של דופןישלושה שברי קערות מעוטרים בזיזים שטוחים, הבולטים מעט מן הז

 הקערה.

קערה אחת עשויה מחומר גס יותר  .2 שייכות לקבוצת החומר BL IVbרוב הקערות מטיפוס 

 . 5, מקבוצה (, וקערה אחרת עשויה מחומר מתכתי11: 6.91)לוח  3לקבוצה ולפיכך שויכה 

. נראה שחלקן ומה לזו של הקערות המזוות הקטנותשיטת היצור של הקערות המזוות הגדולות ד

ווי ומעלה הוחלק י. דופן הקערה מן הזצב ביד, בשיטת הגדילים או בתבניתקערות עוהתחתון של ה

 בתנועה סיבובית, ככל הנראה על גבי אבניים איטיים.

 6%מהוות  BL IVbהקערות מטיפוס  ב'.1ת המזוות עולה בסוף תקופת הב"ק שכיחותן של הקערו

 BL. ארבע קערות מזוות מטיפוסים M-2מן הקערות בשכבה  11%-ו M-3מן הקערות בשכבה 

IVa ,BL IVb ו-BL IVc  עשויות מחומר מתכתי. 

BL IVc –  רדודות, דמויות טסיםקערות מזוות 

 (5: 6.115; 10, 5-3, 1: 6.108; 5: 6.107; 4: 6.103; 20, 15: 6.91)לוחות: 



 276 

 35-ל 25נע בין  רדודות, בעלות זיווי חד ברבע העליון של דופן הקערה. קטרןו קערות אלו רחבות

המירוק בפנים  בפנים ומבחוץ.ממחופות אדום וממורקות  BL IVcמרבית הקערות מטיפוס . ס"מ

 הקערה הוא לעתים אופקי, מירוק בדגם ספירלה או מירוק רדיאלי. 

, בעוד שתיים מן הקערות עשויות 2 החומר לקבוצתשייכות ברובן  BL IVcהקערות מטיפוס 

 (.4: 6.108תכתי )אחת מן השתיים מופיעה בלוח מחומר מ

. על אף העלייה M-2ממכלול שכבה  6%-וM-3 ממכלול שכבה  4%הקערות מטיפוס זה מהוות 

 עודנה מצומצמת. 1 ק"הבתקופת  , נראה שהופעתן בסוף M-2 שכבהימת במספרן בהמסו

 

 M-2-ו M-3. התפלגות טיפוסי קערות במכלול שכבות 6.4-6טבלה 

 
Type M-3 

n                % 
M-2 

n                % 
BL Ib     23                 14%       35                22% 
BL Ic     20                 12%         5                 3% 
BL IIa       4                  3%         6                 4% 
BL IIb       1                  1%         0                 0% 
BL IIc     15                  9%       14                 8% 
BL IIf       7                  4%         1                 1% 
BL IIh       4                  2%         2                 1% 
BL IIi       6                  4%       13                 8% 
BL IIg     10                  6%         3                 2% 
BL IIIa     37                 23%       31                20% 
BL IIIb       4                  2%         3                 2% 
BL IVa     10                  6%       18                11% 
BL IVb     18                 11%       12                 8% 
BL IVc       6                  4%       10                 6% 
BL       4                   2%         3                 2% 
Total    169               100%      156               100% 

 

 

 (6.4-7)טבלה  קובעות

עשרה -, ששM-2-ו M-3חרס שלמות ושברי קובעות נמצאו במכלול שכבות -עשרה קובעות-שבע

מהן שייכות ללוקוסים המוגדרים "אמינים". קובעות אלה נחלקות לשני טיפוסים עיקריים: 

(, וקובעות בעלות בסיס גבוה, צר CHIוחלונות מלבניים או חרכיים )קובעות בעלות בסיס רחב 

(. לכל הקובעות בסיס דמוי גליל פשוט, אליו חוברה קערה רדודה ועגולת דפנות. CHIIומנוקב )

(. 12: 6.92)לוח  M-3מתוך קבוצה זו קובעת שלמה אחת ושני שברי קובעות בלבד נמצאו בשכבה 

 M-2בשכבה  MAהבסיס. שאר הקובעות נמצאו בארבעה מחדרי בניין אלה שייכות לטיפוס רחב 
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(: בסיס קובעת אחד 6.114והן בבחינת החידוש הטיפולוגי המשמעותי ביותר של שלב זה )ראה לוח 

, 10041, שתי קובעות שלמות ובסיס קובעת בחדר 38020, קובעת שלמה אחת בחדר  38004בחדר 

 .18113ות בחדר וריכוז של שמונה קובעות ושברי קובע

כל הקובעות עשויות ביד, בשיטת גדילים גסה. הגדילים אינם מוחלקים בפנים הבסיס, וכך גם 

אדמדם בלתי -מקום החיבור בין הבסיס לקערה המחוברת אליו. הן מחופות בחיפוי אדום או חום

 אחיד, הכולל לעתים גם את פנים הקערה.

 

CH I – קובעות בעלות בסיס רחב 

  (12-11, 4-1: 6.114; 12: 6.92)לוחות: 

גליל רחב, המורכב מגדילים עבים. חרכים צרים וארוכים, חלונות מלבניים -לקובעות אלה בסיס

או מגרעות רבועות המדמות חלונות עשויים להופיע על דפנות הבסיס. לחלק מן הקובעות ידיות 

דפנות, ורוחבה אינו עולה מדף או ידיות אוזן גדולות. הקערה המורכבת על הבסיס רדודה ומעוגלת 

שמן או -על רוחבו של הבסיס. סימני פיח בפנים הקערה מעידים על שימושן של הקובעות כנרות

-Mומרבית הקובעות משכבה  M-3בפעילות אחרת אשר מעורבת בה בעירה. כל הקובעות משכבה 

 שייכות לטיפוס זה.  2

 

CH II – קובעות בעלות בסיס צר וגבוה 

  (10-5: 6.114; 13: 6.92)לוחות: 

צר, עליו מורכבת קערה קטנה ורדודה. דפנות  חרותהקובעות מטיפוס זה בעלות בסיס דמוי 

הבסיס עשויות בשיטת הגדילים, וכתוצאה ממנה מתארן גלי ובלתי אחיד. חורים קטנים ומרובים 

רה בעלת . לאחת הקובעות קעמחופות בחיפוי אדום מנקבים את הדפנות. כל הקובעות מטיפוס זה

 שמן. ארבע צביטות ועליהן סימני פיח, המרמזים על שימושן כנרות

 

 M-2-ו M-3. התפלגות טיפוסי קובעות במכלול שכבות 6.4-7טבלה 

 
Type M-3 

N=                % 
M-2 

N=                % 
CH I         3              100%         8                53% 
CH II         0                 0%         7                47% 
Total         3              100%        15              100%          
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 (6.4-8)טבלה  קדירות

משני  4%-ו M-2מהמכלול של שכבה  M-3 ,5%מן המכלול הקרמי של שכבה  4%קדירות מהוות 

 , קדירותעגולות דופן בעלות שפה מעוגלת או מחודדתהמכלולים גם יחד. הן נחלקות לקדירות 

 ישרות דופן, וקדירות מעוטרות. 

 

KR I – קדירות עגולות דופן 

-Mמכלל הקדירות בשכבה  68%-ו M-3מכלל הקדירות בשכבה  74%קדירות עגולות דופן מהוות 

 20ן בהיותן רדודות יותר ובעלות מפתח רחב, בין האולם הן נבדלות מ, דומה לפערורים. צורתן 2

על גבי השפה  ( ושכיחים בהן עיטור חרות2קבוצה ס"מ. הן עשויות מחומר מפולם יותר ) 45-ל

בדגם חבל או קווים אלכסוניים קצרים, בליטות קוניות על גבי הגוף ומגוון חיפויים. ידיות מדף 

 Mהופיע בטיפוס זה, אולם בשל גודל החרסים במכלול שטח בהונות וזרבוביות עשויות ל

 השתמרותם קטנה.

, קדירות בעלות שפה לקדירות בעלות שפה מעוגלתבבית שאן נחלקות  KR Iהקדירות מטיפוס  

 .ולקדירות בעלות שפה מחודדת מעוגלת נוטה פנימה,

 

KR Ia - קדירות עגולות דופן בעלות שפה מעוגלת 

 (4: 6.116; 10: 6.115; 14: 6.108; 9-6: 6.92)לוחות 

מכלל הקדירות בשכבה זו.  45%, ומהוות M-3הן השכיחות ביותר בשכבה  זההקדירות מטיפוס 

מתוך כלל הקדירות במכלול, ובמקביל עולה שכיחותן של  29%-שכיחותן יורדת ל M-2בשכבה 

ביתן שייכות הקדירות בעלות השפה המחודדת. הן לרוב מחופות אדום ואינן ממורקות. מר

 .1 החומר לקבוצתוקדירה אחרת , 6קדירה אחת שייכת לקבוצת החומר  .2 החומר לקבוצת

 

KR Ib – קדירות עגולות דופן בעלות שפה נוטה פנימה 

 (22: 6.116; 5-2: 6.110; 6: 6.106; 3: 6.97; 14, 12: 6.96; 12-11, 8: 6.94)לוחות: 

 35-ל 25נוטה כלפי פנים הכלי. מפתח השפה נע בין לקדירות אלה דופן דקה ושפה פשוטה אשר 

ומחופות אדום. שש קדירות מטיפוס זה מעוטרות  2החומר  לקבוצתס"מ. מרביתן שייכות 

 (.8: 6.94בחריתות של קוים אופקיים או אלכסוניים קצרים לרוחב הכתף )למשל: לוח 

KR Ic  - קדירות עגולות דופן בעלות שפה מחודדת 
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 (16-15: 6.116; 17-16: 6.108; 10, 5: 6.92)לוחות: 

, אף כי אינן בלתי שכיחות M-2הקדירות מחודדות השפה מהוות רוב במכלול הקדירות בשכבה 

 ואינן ממורקות. מחופות בחיפוי אדום . מרביתןM-3גם במכלול הקדירות בשכבה 

 זרבובית בעלות עגולות דופןקדירות  

 ( 8: 6.119; 8: 6.106; 10: 6.94)לוחות: 

 קדירה. הדוגמא היחידה של מתחת לשפהזרבובית רחבה וקצרה  בבית שאן אלה לקדירות

ומחופה בחיפוי אדום  מחודדתשפה  תבעל היא, M-3מלוקוס "אמין" בשכבה  המטיפוס זה המגיע

 דליל.

KR III - קדירות ישרות דופן 

 (9: 6.115)לוח 

)לוח  M-2ואחת משכבה  M-3טיפוס זה מיוצג במכלול בשתי דוגמאות בלבד, אחת משכבה 

מבחוץ. דופן ו(. אלה קדירות בעלות דופן ישרה ושפה שטוחה, מחופות אדום מבפנים 9: 6.115

 יד על שיטת היצור הידנית.ויש בכך כדי להע אחידהקדירה אינו 

KR IV –  מעובה ומרוכסתקדירות בעלות שפה 

 (15: 6.108; 11: 6.92)לוחות 

. שפת M-2ואחת משכבה  M-3גם טיפוס זה מיוצג בשתי דוגמאות בלבד במכלול, אחת משכבה 

. השפה מעוטרת בעיטור חבל טבוע, או בעיטור פלסטי דמוי מעט מעוגלותהקדירה מעובה והדפנות 

 החומר לקבוצתת חבל. שתי הדוגמאות הקיימות במכלול מחופות אדום מבפנים ומבחוץ, ושייכו

2. 

GBW KR – ממשפחת הקרמיקה האפורה הממורקת קדירות בעלות דופן נוטה החוצה 

. הקרמיקה הממורקת אפור לשברי הקערות והקדירות ממשפחתבבית שאן יוחד  זהטיפוס 

. כמחצית השפות M-2בשכבה ו M-3הקדירות מטיפוס זה מהוות כרבע מכלל הקדירות בשכבה 

, וניתנות לשיוך לטיפוסים המוקדמים של הן אפורות וממורקותמטיפוס זה בכל אחת מהשכבות 

אותה משפחה. שאר השפות מחופות בחיפוי אדום או חום, וממורקות מירוק אחיד. אלה עשויות 

טן מספר ק (.Goren and Zuckerman 2002:167)אותה משפחה להיות דוגמאות מאוחרות של 

. קדירה אחת בלתי מחופה עשויה 2 שייכות לקבוצת החומר שפות אינן מחופות כלל, והן של

 .1היטב ולפיכך שויכה לקבוצת החומר  מחומר מפולם
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ם חרסים נודדים משכבות ה Mהממורקת במכלול שטח  האפורההחרסים ממשפחת הקרמיקה 

 ינם בעלי משמעות כרונולוגית.קדומות יותר בתל וא

 

 M-2-ו M-3תפלגות טיפוסי קדירות במכלול שכבות . ה6.4-8טבלה 

 
Type M-3 

N=                % 
M-2 

N=                % 
KR Ia       20                30%         8                19% 
KR Ib      23                 34%       14                 33% 
KR Ic       12                18%        11               26% 
KR Ic       1                    1%         0                  0% 
KR III        2                  3%         1                 2% 
KR IV        1                  1%         1                 2% 
GBW        8                 12%         7                17% 
Total       67                99%        42               99% 

 

 

 (6.4-9)טבלה  פערורים

ממכלול הכלים  45%-ו M-2מהכלים בשכבה  M-3 ,43%מהכלים בשכבה  46%פערורים מהווים 

ונראה שנעשו כבות פערורים הם הכלים השכיחים ביותר, בשתי השכבות יחד. בכל אחת מן הש

 של הפערוריםאופני העיטור השונים הטיפוסים, הרכבי הטין ו-ן שימושים. ריבוי תתימגוובהם 

 . כלים אלה בבית שאןהיעדר האחידות הפונקציונאלית של  מעידים גם הם על

-לחלק אותם לשלוש קבוצות. ניתן מכלולהפערורים לא נבדלים משאר הכלים ב מבחינת החומר,

אף על פי כן, נראה כי ישנה התאמה מסוימת בין טיפוס  6-ו 3, 2החומר העיקריות: קבוצות 

דאי ו(; קרוב לו6.4-5טבלה  ור השכיחה בו )ראההפערור לבין החומר ממנו הוא עשוי וצורת העיט

הם הפערורים  , הגסה מבין קבוצות החומר בבית שאן,3השייכים לקבוצת החומר  שהפערורים

)פערורים בעלי  HJ IIa. מרביתם שייכים לטיפוס ששימשו כסירי בישול נוסף על היותם כלי אגירה

נים יותר משתייכים שפה מעובה ומעוגלת( ושכיח בהם החיפוי האדום. מאידך, הפערורים העדי

אינם  שכיחים בהם יותר עיטור דקור ועיטור פלסטי . אלה האחרונים,, ו6-ו 2לקבוצות החומר 

 . שכיחים במכלול

 HJ(, מעובה )HJ Iבעלי שפה פשוטה ): מבית שאן זוהו במכלולעיקריים טיפוסי פערורים  ארבעה

II) ,( מרובעתHJ Ie( ומרוכסת )HJ IId) . 

ו לפני הצריפה על גבי סימנים שנחרתשבעה עשר פערורים מטיפוסים שונים במכלול נושאים 

לבישול כנראה גם שימשו  MAשנמצאו בבניין  3 החומר מקבוצת. הפערורים (6.4-20)טבלה  הכתף
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ליטרים. מספרם המינימלי של  30.4גם לאגירת מזון. נפח תכולתו של פערור ממוצע במכלול היא ו

יתה יכך שתכולתם הכוללת בשלב זה ה (6.4-18)ראה טבלה  67הוא  M-3הפערורים בשכבה 

 ליטרים לכל הפחות. 2036.8

 

HJ I– פערורים בעלי שפה פשוטה 

מן הפערורים בשכבה  39%-ו M-3מן הפערורים בשכבה  27%פערורים בעלי שפה פשוטה מהווים 

M-2מחודד או מרובע.שפה מעוגל-. הם נחלקים לפערורים בעלי גימור , 

HJ Ia – פערורים בעלי שפה פשוטה וגימור מעוגל 

 ( 3: 6.117; 7: 6.110; 12: 6.95)לוחות 

השפה. הם בעלי שפה מעוגלת, דפנותיהם מן הפערורים פשוטי  54%זה מהווים הפערורים מטיפוס 

ים מטיפוס זה מן הפערור 37%. נים יותר מן הפערורים מעובי השפהלרוב דקות, ומרביתם קט

. שלושה פערורים מעוטרים בעיטור דקור בדגם של קוים אלכסוניים קצרים על גבי מחופים אדום

 זיז בולט.  שניים נוספים, ועל גבי סימנים חרותיםהכתף. שני פערורים נושאים 

-Mוהן בשכבה  M-3, הן בשכבה 3 ( שייכים לקבוצת החומר67.5%מרבית הפערורים מטיפוס זה )

בלבד שייכים לקבוצת  4%, בעוד 2 לקבוצת החומר טיפוס זהמן הפערורים מ 29%. ניתן לשייך 2

בשל ממנו יוצר והגס בשל החומר כסיר בישול, . ניתן להציע כי טיפוס זה שימש בעיקר 6 החומר

  ח לנשיאה ולהעברה ממקום למקום.וגודלו הנ

 HJ IIa, והוא מחליף את הפערור מטיפוס M-2שכיחותו של טיפוס זה עולה במעבר לשכבה 

 רור השכיח ביותר במכלול.כפע

HJ Ib– פערורים בעלי שפה פשוטה וגימור מחודד 

  (14-13: 6.115; 9: 6.110; 10: 6.109; 2: 6.96; 13: 6.94)לוחות 

 M-2 .42%מן הפערורים בשכבה  18%-ו M-3מן הפערורים בשכבה  12%פערורים אלה מהווים 

חבל או קווים קצרים רורים בעלי עיטור דקור בדגם דמוי פע 12 מחופים בחיפוי אדום, מהם

ר ( ועל גבי פערו2: 6.96אלכסוניים על גבי הכתף. פערור אחד נושא בליטה קונית על גבי הכתף )לוח 

 (.14: 6.115)לוח  אחר ישנו סימן חרות

והחיפוי האדום שכיח בהם  2החומר  לקבוצת( שייכים 43%מרבית הפערורים מטיפוס זה )

 . 6 החומר לקבוצתבלבד שייכים  17%-ו 3 החומר לקבוצתשייכים  40%וחד. במי

 .M-2, גם שכיחותו של טיפוס זה עולה במעבר לשכבה HJ Iaבדומה לפערור מטיפוס 
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HJ Ie– פערורים בעלי שפה מרובעת 

 (23: 6.116; 1: 6.110; 17-12: 6.109; 1: 6.97; 2: 6.95; 9: 6.94)לוחות: 

 38%-כ. M-2מן הפערורים בשכבה  16%-ו M-3מן הפערורים בשכבה  8%פערורים אלה מהווים 

או עיטור פלסטי דמוי חבל.  מהם מעוטרים בעיטור חרות 18%-וכמהם מחופים בחיפוי אדום, 

 .יים מן הפערורים נושאים סימנים חרותיםשנ

בלבד שייכים  8%-ו  6החומר  לקבוצתשייכים  34% ,2 החומר לקבוצתמהם שייכים  58%-כ

 .3 החומר לקבוצת

 

HJ II– פערורים מעובי שפה 

. M-2מהפערורים בשכבה  34%-ו M-3מהפערורים בשכבה  54%פערורים מעובי שפה מהווים 

 שפתם המעובה עשויה להיות בעלת גימור מעוגל, גימור מחודד או גימור מרובע.

HJ IIa – פערורים מעובי שפה בעלי גימור מעוגל 

; 5-1: 6.116; 9, 4-3, 1: 6.96; 13, 10-9, 7-6, 4, 1: 6.95; 6, 3: 6.94; 7-6, 4-1: 6.93)לוחות: 

6.109: 5-1 ,7 ;6.115 :11) 

. בשלב M-2מן הפערורים בשכבה  18%-ו M-3מן הפערורים בשכבה  32%טיפוס זה מהווה 

 .HJ Iaהמאוחר מבין השניים שכיחותו יורדת ואת מקומו תופס הפערור המעודן יותר מטיפוס 

הבסיס ו טת הגדילים, ולרוב אינם סימטריים. הדפנותעשויים ביד בשי זההפערורים מטיפוס 

הפערורים מטיפוס זה כבדים במיוחד. מפתח השפה עשוי  ולכןהשטוח והרחב עבים במיוחד, 

שהגדולים  ס"מ. נראה אם כן, 50ס"מ, בעוד רוחבו המקסימלי של הגוף הוא  35-להגיע ל

 נייחים, ושימשו לאגירה.כלים היו בפערורים מטיפוס 

, מרובת החסמים הגדולים. אלה 3 שייכים לקבוצת החומר HJ IIaמן הפערורים מטיפוס  90%

אחיד, ועשויים להופיע בהם בליטות קוניות על גבי הכתף ב מחופים בחיפוי אדום דליל ובלתי לרו

 . 6 בלבד שייכים לקבוצת החומר 1.5%-ו 2 שייכים לקבוצת החומר 8%. וסימנים חרותים

HJ IIb– פערורים מעובי שפה בעלי גימור מחודד 

 (21-19: 6.116; 6: 6.109; 10, 7-5: 6.96; 7: 6.94; 5: 6.93)לוחות: 

 . M-2מן הפערורים בשכבה  11%-ו M-3מהפערורים בשכבה  16%הפערורים מטיפוס זה מהווים 
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. שבעה מן הפערורים נושאים וס זה מחופים בחיפוי אדום שאינו אחידמן הפערורים מטיפ 48%

עיטור דקור, בדגם של קוים קצרים אלכסוניים או אופקיים לאורך הכתף. שני פערורים נושאים 

 פערור אחד בליטה קונית.לו םסימנים חרותי

 16%-ו 2שייכים לקבוצת החומר  23%, 3שייכים לקבוצת החומר  זהמן הפערורים מטיפוס  59%

 .6שייכים לקבוצת החומר 

HJ IIc– פערורים מעובי שפה בעלי חתך מרובע 

 (8: 6.112; 18, 9-8: 6.109; 11: 6.96; 11: 6.95; 5-4, 2-1: 6.94)לוחות: 

שאן נבדל מפערורי הבישול והאגירה בחומר ובעיטור. כלים אלה שייכים לתעשייה טיפוס זה בבית 

העיטור החרות שכיח בהם, בדגמים . 6החומר  לקבוצתופים אדום, ושייכים נפרדת, מרביתם מח

פערורים מעובי שפה בעלי חתך מרובע  דמויי חבל ובקווים אלכסוניים או אופקיים קצרים.

 . M-2מן הפערורים בשכבה  5%-ו M-3בלבד מן הפערורים בשכבה  6%מהווים 

 

HJ IId– פערורים בעלי רכס על השפה ופערורים בעלי שפה מקופלת 

הפערורים המרוכסים נחלקים, לפערורים בעלי רכס פנימי או חיצוני על גבי השפה, ולפערורים 

 וצרה כתוצאה מקיפול. ששפתם המרוכסת נ

 פערורים בעלי רכס פנימי או חיצוני על השפה

 (5-4, 1: 6.117; 12: 6.115; 14-9: 6.112; 7: 6.106; 9-8, 6-4, 2: 6.97; 13: 6.96; 8: 6.95)לוחות: 

. הם M-2מן הפערורים בשכבה  3%-ו M-3מן הפערורים בשכבה  5%פערורים בעלי רכס מהווים 

ת הרכס מעוטר בעיטור טבוע עוצבו בה רכסים בעת החלקתה. לעתים נדירו שפה, אשרלרוב מעובי 

(, ואחר נושא 8: 6.95, דמוי חבל. אחד הפערורים נושא בליטה קונית על גבי הכתף )לוח או חרות

 לקבוצתמן הפערורים מחופים אדום, ומרביתם שייכים  40%-(. כ21: 6.97)לוח  סימן חרות

 .3 החומר

 מקופלתפערורים בעלי שפה 

 (2: 6.117; 16: 6.101; 12-10, 7: 6.97)לוחות 

ישנן שש דוגמאות מטיפוס זה בעוד  M-3פערורים בעלי שפה מקופלת נדירים במכלול. בשכבה 

 לקבוצותאדמדם, ושייכים -וםישנה דוגמא אחת בלבד. מרביתם מחופים חיפוי ח M-2בשכבה 

 .6-ו 3החומר 
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 M-2-ו M-3. התפלגות טיפוסי פערורים במכלול שכבות 6.4-9טבלה 

 
Type M-3 

N=                % 
M-2 

N=                % 
HJ Ia       72                 15%       49                 22% 
HJ Ib       61                 13%       43                 20% 
HJ Ie      38                    8%       38                 17% 
HJ IIa      157                34%       43                 20% 
HJ IIb      77                  16%       25                 11% 
HJ IIc      30                    6%       12                   5% 
HJ IId      32                    7%         9                   4% 
Total     467                 99%      219                99% 

 

 

 (6.4-10)טבלה   פכיות / ספלים

ממכלול שתי  2%-ו M-2ממכלול שכבה  M-3 ,1%בלבד ממכלול שכבה  2%כלים אלה מהווים 

ת סרט המחברת בין השפה השכבות יחד. מרבית הפכיות / ספלים במכלול הם בעלי גוף מעוגל וידי

 מייצג. ואלטיפוס אותו ה גוף כדורי וצוואר זקוף, דוגמא יחידה בעל / ספל נוסף הוא תלכתף. פכי

 

CU I– צוואר צר וידית סרט / ספלים בעלי פכיות 

 (19, 14: 6.110; 9, 7-6: 6.103; 18-17, 6-5, 3-2: 6.102)לוחות: 

אלה גוף מעוגל עד כדורי, צוואר צר ובסיס שטוח. ידית סרט, לעתים גבוהה מגובה השפה,  לכלים

מדים מיניאטוריים, ויתכן ששימושה עלת ממחברת בינה לבין הכתף. פכית אחת מטיפוס זה ב

ן נושאות כמה קווי מירוק מזדמנים. פכית אחת ווטיבי. מרבית הפכיות מחופות אדום, ושתיים מה

 . Mוים אדומים אנכיים, עיטור נדיר במכלול שטח ומעוטרת בק

נראה כי  .1קבוצה מעודנות יותר השייכות ל, פרט לשתיים 2החומר  לקבוצתרוב הפכיות שייכות 

 הן יוצרו ביד בשיטת הגדילים, והוחלקו באבניים, בדומה לשיטת היצור של הפכים.

 

CU II– פכית כדורית בעלת צוואר ישר 

 (6: 6.117)לוח 

(. הוא שייך לפכית 6: 6.117)לוח  שמקורו בקיר לבנים לטיפוס זה ניתן לשייך חרס אחד בלבד

 מעוטרת בדגם רשת צבוע אדום, בעלת צוואר ישר ושפה פשוטה. 
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 M-2-ו M-3. התפלגות טיפוסי ספלים / פכיות במכלול שכבות 6.4-10טבלה 

 

Type M-3 
N=                % 

M-2 
N=                % 

CU I       14                87.5%         6               100% 
CU II        0                   0%         0                   0% 
CU        2                 6.25%         0                   0% 
Total      16                  99%         6               100% 

 

 

 (6.4-11)טבלה   קנקניות

 M-3 ,1.1%בלבד מהכלים בשכבה  1.4%צוג קטן מאוד במכלול: הם מהווים ילכלים אלה י

ות יחד. הקנקניות בבית שאן בעלות צוואר צר מהכלים בשתי השכב 1.1%-ו M-2מהכלים בשכבה 

 AMות בעלות מפתח רחב ושתי ידיות אוזן )קנקניאו , (AM I) נקב ת אוזן אווידי בעלותו וגבוה

VII). 

AM Ia – ידיות אוזןצוואר גבוה וצר ו קנקניות גדולות בעלות 

 ( 11: 6.110; 13-12: 6.102)לוחות: 

צוואר צר ושפה מופשלת החוצה. ידיות נקב קטנות או ידיות אוזן  כדוריות, בעלותקנקניות 

הקנקניות הגדולות דומות בצורתן מחברות בין הכתף לצוואר, או מצויות נמוך יותר על הכתף. 

ונטולות  מחופות אדוםהקטנות, ונבדלות מהן בגדלן בלבד. חלק מהקנקניות הגדולות  לאלה

קנקניות אלה נעדרות לחלוטין ממכלול שכבה יוצרות ביד. , ומ2 החומר מירוק. הן שייכות לקבוצת

M-2. 

AM Ib –  ידיות אוזןצוואר גבוה וצר וקנקניות קטנות בעלות 

 (13: 6.110; 12: 6.106; 20, 15-14: 6.102)לוחות: 

מחופות אדום או מעוטרות בעיטור צבוע אדום  הן. M-3כל הקנקניות מטיפוס זה נמצאו בשכבה 

, ועשויות 2 החומר משך. הן שייכות לקבוצתבדגם רשת. אחת הקנקניות ממורקת מירוק ידני מת

 . יתכן שהשפה הוחלקה בסיבוב על גבי אבניים.ביד

 

AM VII – קנקניות עם מפתח רחב, שפה נוטה החוצה, ידיות אוזן מחברות בית השפה לכתף 

  (10: 6.111; 23-22: 6.102; 12: 6.101)לוחות: 
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מטיפוס  הקנקניות רוב במכלול, והשתמרו מהן מספר שפיות בלבד. נדירות מטיפוס זה הקנקניות

 החומר לקבוצתשייכות . הן פרועממורקות מירוק ידני אפקי, אנכי או גם חלקן זה מחופות אדום, 

 (.12: 6.101)לוח  1החומר  לקבוצת, פרט לשתי דוגמאות מחומר מפולם היטב ששויכו 2

 

 (6.4-11)טבלה   קומקומים

 (11-9: 6.119; 9: 6.106; 5: 6.103)לוחות: 

בלבד. חמש זרבוביות כאלה נמצאו בלוקוסים "אמינים",  קומקומים זרבוביות בבית שאן נמצאו

ידני י מירוק ו. מרביתן מחופות אדום ומחציתן בעלות קו(TP) שתיים מהן מעוקלות ושלוש ישרות

  .1-ו 2 החומרורתן בלתי אחידה, והן שייכות לקבוצות לאורך הזרבובית. צ

 

 M-2-ו M-3. התפלגות טיפוסי קנקניות וקומקומים במכלול שכבות 6.4-11טבלה 

 
Type M-3 

N=                % 
M-2 

N=                % 
AM Ia        3                20%        0                 0% 
AM Ib        4                27%        0                 0% 
AM VII        4                27%        3               100% 
TP        5                31%        0                 0% 
Total       16              101%        3                100% 

 
 (6.4-12)טבלה   פכים

ממכלול שתי השכבות יחד.  3%-ו M-2ממכלול שכבה  M-3 ,4%ממכלול שכבה  3%פכים מהווים 

( והשני בעל JG IIמאורך וצוואר צר )זוהו שני טיפוסי פכים: האחד בעל גוף  M-2-ו M-3בשכבות 

הארץ  ב' בצפון1 ק"הבהטיפוסים אינם נפוצים במכלולי  (. שניJG III) כדורי וצוואר צרגוף 

  מיוחסת לשלב מאוחר בתקופה.ונוכחותם 

 

JG II – ושפה נוטה החוצה פכים בעלי גוף מאורך צוואר צר 

 (21, 15, 12: 6.110; 11: 6.106; 8: 6.103; 21, 10-7, 1: 6.102)לוחות: 

צבוטה. ידית סרט מחברת בין השפה לכתף, או  במכלול מבית שאן פשוטה אוהשפה של פכים אלה 

 בין הכתף למרכז הצוואר. הבסיס שטוח וצר, ולעתים נדירות גדום.

אחד הפכים ל ממורקים.מרבית הפכים מטיפוס זה מחופים אדום. כמחצית הפכים המחופים גם 

 בליטה קונית על גבי הכתף.
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יסיהם שני פכים, אשר רק בס .2החומר  לקבוצתמרבית הפכים מטיפוס זה בתל בית שאן שייכים 

מן  52%-ו M-3מן הפכים בשכבה  23%. הם מהווים (5נשתמרו, יוצרו מחומר מתכתי )קבוצה 

  .M-2הפכים בשכבה 

יוצרו ביד בשיטת הגדילים, כפי שמעידים סימני חיבור בחלק הפנימי של הפכים בתל בית שאן 

הצוואר חובר אל הכלי בשלב מתקדם יותר,  הכלי שלא הוחלק למשעי. אף על פי כן, נראה כי

 אשר זוהו על אחד הבסיסים. חבל חיזוק לכך ניתן למצוא בסימני ניתוק .ועוצב באבניים

 

 - JG III צוואר צר גוף כדורי ופכים בעלי 

 (19: 6.115; 11, 4: 6.102)לוחות: 

המחברת בין הכתף . ידית סרט אחת, ארכיםולפכים המ שטוח ורחב יחסיתשל כלים אלו הבסיס 

 נוטה מעט כלפי חוץ. לשפה, שכיחה בטיפוס זה. השפה פשוטה ו

מחופים בחיפוי אדום וממורקים מירוק ידני אנכי או אפקי, מירוק  זהמרבית הפכים מטיפוס 

 . מחומש ממורק בדגם כוכבמבית שאן הפכים רשת, או מירוק מתמשך. אחד מבסיסי בדגם 

 .1 החומר , פרט לפך אחד אשר שויך לקבוצת2החומר  לקבוצתכל הפכים מטיפוס זה שויכו 

לעומת  M-2בלבד בשכבה  M-2 (9%לשכבה  M-3שכיחותם של פכים אלה יורדת במעבר משכבה 

 (.  JG IIרכים יותר )וא( אז תופסים את מקומם הפכים הצרים והמM-3בשכבה  26%

 

 M-2-ו M-3. התפלגות טיפוסי פכים במכלול שכבות 6.4-12טבלה 

 
Type M-3 

N=                % 
M-2 

N=                % 
JG II         6                 19%        11              52% 
JG III         8                 26%         1                 9% 
JG        17                55%        11               39% 
Total        31              100%        23            100% 

 
 

 (13-4.6)טבלה   אגירה-קנקנים קטנים וקנקני

מן הכלים  M-3 ,12%מן הכלים בשכבה  15%( מהווים SJ( וקנקני אגירה )JRקנקנים קטנים )

-מן הכלים בשתי השכבות יחד. במחקר זה נעשתה הפרדה בין קנקנים קטנים 14%-ו M-2בשכבה 

ס"מ  40בהם עולה על ואגירה שג-ס"מ, לבין קנקני 30בהם אינו עולה על ובינוניים נישאים, שג

וגדלם מאפשר לקבוע שאכן שימשו לאגירה והיו נייחים. בשל נוכחותם המצומצמת יחסית 
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ים, אשר תכולתם רבה יותר פיטסית האגירה נעשתה בפערורים ובמכלול, ניתן להניח כי מרב

להעברת תוצרת חקלאית  ו אולישמש MAן יודפנותיהם עבות יותר. הקנקנים וקנקני האגירה בבני

. פרט לגודל חברי המשפחה המורחבתבלתי מעובדת אל המבנה, ולהפצתה לאחר עיבוד בקרב 

, ישנה ן הקנקנים הקטנים לקנקני האגירהכלים אשר הכתיבו את החלוקה ביולפונקציה של ה

 הכלים.  מקבוצותהתאמה טיפולוגית מסוימת בין הטיפוסים שהוגדרו בכל אחת 

 

 (6.4-14)טבלה   קנקנים קטנים

מהכלים  4%-, וM-2מן הכלים בשכבה  M-3 ,4%מן הכלים בשכבה  4%מהווים קטנים קנקנים 

בשתי השכבות יחד. הם נחלקים לקנקנים בעלי גוף כדורי וצוואר ישר קצר, וקנקנים קטנים בעלי 

 AM VII-ו AM VIההבחנה בין כלים אלו לקנקניות מטיפוסים גוף כדורי ושפה נוטה החוצה. 

מלאכותית לעתים, שכן בתוספת שתי ידיות נקב או אוזן הקנקנים מוגדרים כקנקניות. אף על פי 

כן, טיפוסים נפרדים יוחדו לכלים אלה כיוון שהם עשויים להופיע ללא ידיות או להופיע עם ידיות 

 המחקות את הקנקנים הגדולים, וככלל נפחם עולה על זה של הקנקניות.

 

JR I  /AM VI- קטנים בעלי גוף כדורי וצוואר ישר וקצר קנקנים 

 (4-3: 6.113; 13: 6.106; 15, 1: 6.101)לוחות: 

קנקנים בעלי גוף כדורי וצוואר ישר וזקוף, בעל מפתח רחב. הבסיס ככל הנראה שטוח, אף כי לא 

. אחד הקנקנים מטיפוס זה M-2-ו M-3השתמרו בסיסים בכלים מטיפוס זה במכלול שכבות 

 . AM VI, ובכך למעשה אינו נבדל מהקנקנית מטיפוס במרכז הגוףקטנות נושא ידיות אוזן 

 על פנים השפה. בחוץ ומרבית הקנקנים מחופים בחיפוי אדום בלתי אחיד, 

,  אף כי שניים מהם 2 החומר לקבוצת. מרביתם משתייכים יפוס זה עשויים בידהקנקנים מט

 .1וצה לקבשויכו 

מן  16%-ו M-3מן הקנקנים בשכבה  14%שכיחותם מצומצמת יחסית במכלול, והם מהווים 

 . M-2הקנקנים בשכבה 

 

JR II  /AM VII– קנקנים קטנים בעלי גוף כדורי וצוואר קצר נוטה החוצה 

  (14 ,11-10: 6.101)לוחות: 

צר ביחס לגוף. הבסיסים ככל הנראה שטוחים ורחבים, אף של כלים אלו בבית שאן מפתח הצוואר 

כי לא השתמרו בסיסים הניתנים לשיוך לטיפוס זה. ידיות אוזן או נקב מופיעות לעתים על גבי 
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הכתף. מרבית הקנקנים מטיפוס זה מחופים אדום בחלקם החיצוני בלבד או גם בפנים השפה, 

גם רשת. אחד הקנקנים מעוטר בפסים וכמה מהם אף ממורקים מירוק אופקי או מירוק בד

 (. 11: 6.101צבועים אפורים )לוח 

. כרבע מן הקנקנים עשויים מחומר עדין 2 החומר לקבוצתשייכים  זהמרבית הקנקנים מטיפוס 

מן  16%-ו M-3מן הקנקנים בשכבה  10%. הם מהווים 1 החומר לקבוצתיותר, ולפיכך שויכו 

 .M-2הקנקנים בשכבה 

 

 (6.4-15)טבלה   קנקני אגירה

מהכלים  10%-ו M-2מהכלים בשכבה  M-3 ,8%מהכלים בשכבה  11%קנקני האגירה מהווים 

צוואר קצר )ישר או נוטה כלפי חוץ(, וקנקני בשתי השכבות יחד. הם נחלקים לקנקני אגירה בעלי 

  .צוואר גבוה )ישר או נוטה כלפי חוץ(אגירה בעלי 

SJ I – קנקני אגירה בעלי צוואר קצר 

מן הקנקנים בשכבה  43%-ו M-3מן הקנקנים בשכבה  45%קנקני אגירה בעלי צוואר קצר מהווים 

M-2 צורתם כדורית או דמוית שק, ומפתח השפה רחב. על אף היותם של קנקני האגירה כלים .

 גדולים, הדפנות עשויות להיות דקות ועדינות במיוחד, כמו גם עבות וגסות. 

SJ Ia – קנקני אגירה בעלי צוואר קצר נוטה החוצה 

 (21-20, 17-15: 6.115; 2: 6.113; 13-11, 9: 6.102; 9-8, 6-2: 6.101; 11: 6.100)לוחות: 

. הם בעלי גוף M-2מהקנקנים בשכבה  38%-ו M-3מהקנקנים בשכבה  33%קנקנים אלה מהווים 

אשר משותפת להן  -מחודדות, מעוגלות, מרובעות, מקופלות או מופשלות  –כדורי, ומגוון שפות 

, אולם ישנם קנקנים מעודנים יותר דקה השפהץ. דפנות הגוף לרוב עבות, בעוד הנטייה כלפי חו

 . JR IIבעלי דפנות דקות, המזכירים את הקנקנים מטיפוס 

 פנים השפה.מבחוץ ומחיד מחופים חיפוי אדום דליל או בלתי א זהמרבית הקנקנים מטיפוס 

אפקי. שני קנקנים מעוטרים במשח פסים אדום דליל וקנקן נוסף מספר קנקנים ממורקים מירוק 

 (. 8: 6.101תחת השפה )לוח  . קנקן אחד מעוטר בקו חרותר במשח פסים אדום מוקפדמעוט

קנקנן , 1 רהחומ לקבוצת. קנקנן אחד שייך 2 מרבית הקנקנים מטיפוס זה שייכים לקבוצת החומר

 .3החומר  נקנים נוספים שויכו לקבוצתושני ק ,6החומר  לקבוצתאחר שייך 

SJ Ib – קנקני אגירה בעלי צוואר קצר ישר 

 (8: 6.117; 1: 6.113; 7: 6.101; 9, 7: 6.100)לוחות: 
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. M-2בלבד מן הקנקנים בשכבה  5%-ו M-3מכלל הקנקנים בשכבה  12%קנקנים אלה מהווים 

מחופים אדום, וקנקן אחד ממורק מירוק אנכי. קנקן אחר מעוטר בפסים אדומים מרביתם 

חומר , אולם שלושה קנקנים בלבד עשויים מ2 החומר לקבוצתמרבית הקנקנים שייכים  אופקיים.

 .3 החומר גס יותר ולפיכך שויכו לקבוצת

 

SJ II – קנקני אגירה בעלי צוואר גבוה 

ים בצורתם מאשר פיטסגוף גדול ומאורך, והם דומים יותר ל לקנקני האגירה בעלי הצוואר הגבוה

ים בעובי הדפנות ותכולתם קטנה פיטסלקנקני האגירה הכדוריים. אף על פי כן, הם נבדלים מן ה

יותר. הם נחלקים לקנקני אגירה בעלי צוואר גבוה וישר וקנקני אגירה בעלי צוואר גבוה נוטה 

, אולם בשלב המאוחר יותר עולה שכיחותם של מכלולב מן הקנקנים 22%החוצה. יחד הם מהווים 

 צוואר הנוטה כלפי חוץ. הקנקנים בעלי ה

SJ IIa – קנקני אגירה בעלי צוואר גבוה ישר 

 (19: 6.102; 10, 8: 6.100)לוחות: 

רך דמוי שק וצוואר גבוה וישר. ידיות אוזן גדולות עשויות להופיע במרכז ואלקנקנים אלה גוף מ

ן פנות הקנקהקנקנים מטיפוס זה מחופים בחיפוי אדום בלתי אחיד, שנמרח על דהגוף. מרבית 

באמצעות מברשת. שניים מן הקנקנים מעוטרים בעיטור יוצא דופן על גבי הצוואר: האחד בעל 

 וי מירוק אנכיים והשני בעל פסים אנכיים צבועים.וק

. הם 1מקבוצה שוי מחומר פרט לקנקנן אחד הע, 2לקבוצת החומר שייכים  זההקנקנים מטיפוס 

 .M-2מן הקנקנים בשכבה  5%-ו M-3מן הקנקנים בשכבה  8%מהווים 

SJ IIb – קנקני אגירה בעלי צוואר גבוה נוטה החוצה 

 (4, 1: 6.111; 11: 6.105; 16: 6.102; 14-12, 10, 6: 6.100)לוחות: 

שאינו אחיד. הם אינם ממורקים, פרט לקנקנן מרבית הקנקנים מטיפוס זה מחופים בחיפוי אדום 

(. יתכן ששבר צוואר זה שייך לכלי 16: 6.102אחד הנושא פסי מירוק אנכיים על גבי הצוואר )לוח 

עדין וקטן יותר, שאינו קנקן. על קנקן אחד מטיפוס זה זוהו בליטות מעוגלות על גבי הכתף )לוח 

, בעוד הצוואר מחופה אדום. עיטור זה אינו ילפסים דל-חד הקנקנים מעוטר במשח(. א12: 6.100

הם שפות אשר שנבדקו , אולי כיוון שמרבית החרסים M-2-ו M-3קנקנים ממכלול שכבות בנפוץ 

 אינן משקפות את העיטור השכיח על גבי גוף הכלי.
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ארבעה קנקנים עשויים מחומר גס יותר ושויכו  .2 החומר לקבוצתרוב הקנקנים מטיפוס זה שויכו 

 .1 החומר לקבוצתוקנקנן אחד שויך  ,3 החומר וצתלקב

    

 M-2-ו M-3. התפלגות טיפוסי קנקנים קטנים וקנקני אגירה במכלול שכבות 6.4-13טבלה 

 

Type M-3 
N=                % 

M-2 
N=                % 

JR I       22                14%       10                16% 
JR II       16                10%       10                16% 
JR        3                  2%        0                   0% 
SJ Ia       51                33%       23                 38% 
SJ Ib       20                12%        3                   5% 
SJ  IIa       13                 8%        3                   5% 
SJ IIb       23                14%       11                 17% 
SJ       13                8%        3                   3% 
Total      162             101%       63               100% 

 

 

 M-2-ו M-3. התפלגות טיפוסי קנקנים קטנים במכלול שכבות 6.4-14טבלה 

 
Type M-3 

N=                % 
M-2 

N=                % 
JR I       22                54%       10                50% 
JR II       16                39%       10                50% 
JR        3                  7%        0                   0% 
Total       41              100%       20               100% 

 
 

 M-2-ו M-3. התפלגות טיפוסי קנקני אגירה במכלול שכבות 6.4-15טבלה 

 

Type M-3 
N=                % 

M-2 
N=                % 

SJ Ia       51                 44%       23                 56% 
SJ Ib       20                 16%        3                   7% 
SJ  IIa       12                 10%        3                   7% 
SJ IIb       24                 20%       11                 26% 
SJ       13                 11%        3                   5% 
Total      121             100%       43               100% 

 

 

 (6.4-16)טבלה   יםפיטס

מהכלים בשתי  10%-ו M-2מהכלים בשכבה  M-3 ,4%מהכלים בשכבה  13%ים מהווים פיטס

בעל  פיטסים מהשכבות הנדונות בתל בית שאן שייכים לטיפוס הפיטסהשכבות יחד. מרבית ה

 . (PT III) בעל שפה מעובה קצרה וישרה פיטסטיפוס או ל(, PT Ia שפת הטבעת המעובה )
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שלם אחד במכלול עולה  פיטסבתל בית שאן גדולים למדי; גובהו של ים משני הטיפוסים פיטסה

ים פיטסליטרים. מספר ה 137.6על מטר אחד, ותכולתו המשוערת מן הבסיס לצוואר היא 

 MAים בבנין פיטסהוא עשרים וחמישה, כך שתכולתם המינימלית של ה M-3המינימלי בשכבה 

 ליטרים לכל הפחות. 3440היתה 

PT Ia – ים בעלי שפת טבעת מעובהפיטס 

 (19-15, 13-11: 6.117; 18: 6.115; 8-7: 6.111; 12, 10: 6.115; 12-1: 6.99; 6, 2-1: 6.98)לוחות: 

-Mים בשכבה פיטסמן ה 67%-, וM-3ים בשכבה פיטסמכלל ה 69%ים מטיפוס זה מהווים פיטסה

פי חוץ, רך דמוי שק, דפנות עבות ובסיס שטוח. הצוואר זקוף או נוטה מעט כל. הם בעלי גוף מוא2

חלקות, ואינן מעוטרות ים מתל בית שאן פיטסה ית טבעת. שפותוהשפה מעובה ומעוגלת, דמו

ים תפוצה רחבה ים השייכים לטיפוס זה. לאלה החרותפיטסים, בדומה לרבים מן הבקווים חרות

ים תפוצה מצומצמת יותר, הבלתי חרותמראש הנקרה בצפון ועד תל שלם ותל כיתן בדרום. לאלה 

 ,Braun 1996:199-200ב' )1 ק"הבשהם משקפים שלב כרונולוגי מתקדם יותר בתקופת  והוצע

Table VI.D.3 .) 

שלושה  פנים השפה.וב בלתי אחיד, בחוץ פוס זה מחופים חיפוי אדוםים מטיפיטסמרבית ה

ייחודית בדגם כוכב ה ים נושא חריתפיטסדליל. אחד הפסים ים בלבד מעוטרים במשח פיטס

עיטורים נוספים ובלתי שכיחים בטיפוס זה הן בליטות מעוגלות על גבי (. 1: 6.99מחומש )לוח 

 הכתף. 

דלם, צורתם ומפתח השפה שלהם אחידים ומעוצבים ביד בשיטת הגדילים. ג זהים מטיפוס פיטסה

, פרט לכמה 2 למדי, כמו גם הרכב הטין ממנו הם עשויים. מרביתם שייכים לקבוצת החומר

. נתונים אלה 6אחד המשתייך לקבוצה  פיטסו 3 וצת החומרים בודדים המשתייכים לקבפיטס

 כלול., אשר אינם מאפיינים את כלל הטיפוסים במנדרטיזציה גבוהה והתמחותמשקפים סט

 

PT III – ים בעלי שפה מעובה קצרה וישרהפיטס 

  (14, 10-9: 6.117; 7-5: 6.113; 6-5: 6.111; 5-3: 6.98)לוחות: 

 . M-2ים בשכבה פיטסמה 19%-ו M-3ים בשכבה פיטסמה 23%ים מטיפוס זה מהווים פיטסה

ופחות אחידים בצורתם. מרבית ,  PT I ים מטיפוספיטסהם שכיחים פחות מהבבית שאן 

דליל. פרט למספר פסים ם אדום, ושלושה מהם מעוטרים במשח מחופי הפערורים מטיפוס זה

 .2שייכים לקבוצת החומר  , רובם6-ו 3החומר  תולקבוציכים ים המשופיטס
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ים אלו בתעשייה מתמחה מצומצמת, אשר מרכזה בתל כיתן, שם נמצאו פיטסייתכן שמקורם של 

 בכמויות גדולות יותר.

 

 M-2-ו M-3. התפלגות טיפוסי פיטסים במכלול שכבות 6.4-16טבלה 

 
Type M-3 

N=                % 
M-2 

N=                % 
PT Ia       93                69%       14                67% 
PT III       27                20%        4                 19% 
PT       15                 11%        3                 14% 
Total      135              100%       21               100% 

 

 

 

Varia 

", שכן אינם משתייכים לאף Variaהוגדרו כ" M-2-ו M-3שני כלים יוצאי דופן במכלול שכבות  

אחד מן הטיפוסים שתוארו לעיל. מקורם של כלים אלה בלוקוסים שלא הוגדרו כאמינים ולא 

נכללו במחקר כמותי זה. אף על פי כן, הם נכללים בדיון הטיפולוגי על מנת להציג את כל מגוון 

הוא כלי קטן מאוד המיוצר ביד וצרוף בטמפרטורה נמוכה. זהו  10: 6.116לול. לוח הכלים במכ

למעשה גוש טין מעוגל בעל בסיס שטוח, אשר עוצבה בו מגרעת במרכזו באמצעות אצבע או כלי 

ד או רך אחר. יתכן שכלי זה הוא פכית ווטיבית, ושימושו סמלי. ניתן להציע שזו תוצרת של ילואמ

 .של קדר מתלמד

הוא קנקנית מיניאטורית בעלת צוואר קצר וזקוף ובסיס שטוח. צורת הקנקנית  5: 6.119לוח 

אינה סימטרית ועיצובה גס. ידית אוזן חוברה לגוף הכלי. נראה שקנקנית זו מחקה קנקנים 

 גדולים המעוצבים בצורה דומה, ושימושה ווטיבי. 

 

 מדן תכולהוהתפלגות טיפוסים במכלול, תפוצה מרחבית וא

של כלים וחרסים,  גדולהנאספה כמות  M-2ובבניין המשוקם של שכבה  M-3בשכבה  MAבבניין 

, M-3ב'. בשכבה 1 ק"הבהמהווים יחד מכלול די הומוגני ובו מגוון טיפוסים האופייניים לתקופת 

כלים שלמים, חרסים אינדיקטיביים )שפות, ידיות ובסיסים( ושברי גוף מעוטרים  1365נבדקו 

כלים וחרסים מגיעים משכבת החורבן של האולם  1112מתוך אלה, . בלבד MAמתוך בניין 

-מגיעים מן החדר הדרום 167-מזרחי ו-כלים וחרסים מגיעים מן החדר הצפון 86המרכזי, בעוד 

מן הכלים במכלול הם כלי אגירה, הכוללים פערורים, קנקנים  74%(. 6.4-20לה מזרחי )וראה טב
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 6%-מן הכלים במכלול הם כלים פתוחים )קערות וקדירות(, ו 20%ים. פיטסקטנים וגדולים, ו

בלבד הם כלים סגורים קטנים וכלים מיוחדים )פכים, פכיות, קנקניות, וקובעות(. החיפוי האדום 

 . M-3מן הכלים וחרסים בשכבה  57%ותר במכלול, והוא מעטר הוא העיטור השכיח בי

 

  M-3בשכבה  MAהתפלגות קרמיקה לפי חדרים בבניין  .6.4-17טבלה 

 
Room Number of Sherds 

N                    % 
MNI 

(Vessels) 
Main Hall         1110               82% 125 
North Eastern Room (38041)           86                   6% 6 
South Eastern Room (38048)          167                 12% 21 
Total         1363               100% 152 

 

 

 M-3בשכבה  MAאומדן התכולה של הפערורים והפיטסים בבניין  .6.4-18טבלה 

 
Room Pithoi 

MNI 
Holemouth Jars 

MNI 
Capacity 

Main Hall 22 53.12 4642 L 
North Eastern Room 
(38041) 

0.4 5.25 214.6 L 

South Eastern Room 
(38048) 

2.25 8.25 560.4 L 

Total (unrounded MNI) 24.65 66.62 5417 L 
Total (rounded MNI) 25 67 5476.8 L 

 
 

תה פעילות אגירת יהי MAהתפלגות טיפוסים זו מעידה כי מרבית הפעילות שהתרחשה בבניין 

י מגורים בתקופת מכלולאופיינית לאגירה בעיקר באולם המרכזי. שכיחות כלי מזון, וזו התרחשה 

התקיימה אגירת מזון בהיקף נרחב יותר מבית  MAאף על פי כן, אנו מניחים שבבניין  ב'.1הב"ק 

בדיקת בהנחה זו מוצאת את ביסוסה  משפחה מורחבת.צרכי , וכי תכולתו יועדה ליחידמגורים 

ופערור שלמים אפשרה לקבוע שנפח תכולתו  פיטסקיומם של  .ים במכלולפיטסנפח הפערורים וה

 Mazar and) ליטרים 137.6הוא אחד  פיטסליטרים ונפח תכולתו של  30.4הוא אחד של פערור 

Rotem 2009) מנתונים אלה עולה כי בבניין .MA  ליטרים 5477נאגרה כמות מזון של לפחות ,

ובהיעדר חישוב מדויק  ים המינימלי אשר נרשמו בספירה הכמותיתפיטסלאור מספר הפערורים וה

 כמות מזון זו נאגרה(. 6.4-21ראה טבלה יותר הכולל גם את תכולת הקנקנים שנמצאו בבניין )

 .נשים גדולה ממשפחה גרעינית בודדתא לשימושה של קבוצת אולי
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המשוקם, מלוקוסים שהוגדרו  MAכלים וחרסים אשר מקורם בבנין  718נרשמו  M-2משכבה 

אמינים. כלים אלה ממשיכים מבחינה טיפולוגית כמעט ללא שינוי את הרפרטואר הקרמי של 

 8%-תוחים, והם כלים פ 33%מן הכלים והחרסים בשכבה זו הם כלי אגירה,  M-3 .59%שכבה 

 53%בלבד הם כלים סגורים קטנים וכלים מיוחדים. גם בשלב זה שכיח החיפוי האדום, המעטר 

עודו ישמר על י M-2מן הכלים. קשה לקבוע באמצעות המכלול הקרמי אם הבניין של שכבה 

ים ופערורים, בהיעדר שכבת חורבן ובה מכלול הומוגני פיטסכמרכז אגירה. על אף נוכחותם של 

 תי מופרע, קביעת תכולתם תהיה חסרת תועלת ואין בכוחה להעיד על שימושו של המבנה.ובל

 

 בתל בית שאן  M-2,3המכלול הקראמי משכבות מאפייני  -סיכום 

תקופת כרונולוגית לשלב האחרון ב שייךבתל בית שאן  M-2-ו M-3המכלול הקרמי משכבות 

בתל זה במאפייניו המרכזיים של שלב  .2 ק"הבלתקופת  1 ק"הבב' או במעבר מתקופת 1 ק"הב

בעלי מוארכים פכים , נוכחות ראשונית של קערות מזוות דמויות טסים לכלול ניתןבית שאן 

והופעה ראשונית של קרמיקה מתכתית ביצור שאינו קנקנים בעלי צוואר גבוה, , צריםבסיסים 

המשקפים רמות כמה בתי יוצר המכלול כתוצר של מקומי. מבחינה טכנולוגית, ניתן להגדיר את 

 Sinopoliיצור "ביתית" לרמת "בית יוצר" או "בית מלאכה" )-בין רמת התמחות שונות,

אשר לא ניכרת בכל טיפוסי (. מצב זה בא לידי ביטוי בראשיתה של התמחות קרמית 1991:99

 ובכניסתן של שיטות יצור חדשות לתעשייה. הכלים, 

בודה, המכלול מבית שאן מתאפיין בריבוי טיפוסים קראמיים בדומה לשאר המכלולים שנבדקו בע

ב', במהלכה התרבו וגדלו 1ק מאפיינת את סוף תקופת הב"זו תופעה  .ובגיוון סגנוני וטכנולוגי

התעשיות הקראמיות בעמק )וראה בהרחבה בניתוח הנתונים בפרק ג'(. בשונה ממכלולים אחרים, 

 (. 6.4-16)איור  M-2 -ל M-3הקיימים במעבר משכבה  בבית שאן לא ניכר הבדל במספר הטיפוסים

מלוא הגיוון מיוצג ב', בו 1פירוש הדבר ששתי השכבות משקפות שלב מאוחר בתקופת הב"ק 

  .הטיפולוגי בעמק
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 M-2 -ו M-3. מספרי הטיפוסים במכלולי שכבות 6.4-16איור 

 

 

מקומית וריבוי כלי האגירה שנמצאו בו קושרים אותו למערכת מנהלית  MAאופיו של בניין 

על כנראה  מחדש תוצרת חקלאית. אותה מערכת הופעלהבמסגרתה נאגרה, עובדה, והופצה קטנה, 

 משפחה מורחבת שעלה כוחה הכלכלי כתוצאה מהיכולת לאגור עודפי מזון.ידי 

 

 1היישוב בתל בית שאן בתקופת הב"ק  -דיון וסיכום 

של חפירות האוניברסיטה העברית בתל בית שאן זוהו שתי שכבות עיקריות המתוארכות  Mבשטח 

חרב בשריפה עזה. על (, אשר MAנחפר בניין גדול )בניין  M-3 (. בשכבה M-2-ו M-3) ב'1"ק לב

המקורי,  MAחורבותיו של מבנה זה נבנה בניין נוסף, אשר שמר על מתארו החיצוני של בניין 

, ולאחריו חודש 2 ק"הב(. זה האחרון ניטש במעבר לתקופת M-2בחלוקה פנימית מעט שונה )

 .3 ק"הבהישוב בתל בית שאן רק בתקופת 

ומיקומו בראש התל מרמזים על היותו מבנה  M-3בשכבה  MAאופיו הארכיטקטוני של בניין 

. המכלול הקרמי העשיר, אשר מרביתו כלי אגירה, מרכזי, אשר שימש קבוצה גדולה של אנשים

, מעידים כי אותו מבנה שימש MAושפע הממצאים האחרים שנחפרו במפולות החורבן של בניין 

כמרכז איסוף, עיבוד ואגירה של תוצרת חקלאית, אשר מקורה באדמותיו הפוריות של עמק בית 

כלי צור ובוצעו פעולות טחינה שאן. ניתן לשער, שבקומת הקרקע של האולם המרכזי יוצרו 

ים גדולים אשר היו ממוקמים בקומת פיטסואריזה, בעוד מרבית האגירה נעשתה בפערורים וב

הגלריה של האולם. בחדרים המזרחיים של המבנה, אשר היו ריקים מממצא כמעט לחלוטין, 
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מש ככל הנראה נערכו פעילויות מנהליות אחרות הקשורות לייעודו; החדר הצפוני מבין השניים שי

של  קליטה ומיוןכחדר כניסה, בעוד בחדר הדרומי מוקף הספסלים יכולות היו להתבצע פעולות 

  מוצרים וחפצים שהובאו למבנה ויצאו ממנו.

 הכפרית , אלא מבטאת את צמיחת המערכתלא נעשתה תחת שלטון ריכוזי MAהאגירה בבניין 

. קבוצות העלית בתל בית שאן צברו כוח , שהייתה מבוססת על כלכלת קיום ביתית1של הב"ק 

 כלכלי, וחלשו על אדמות חקלאיות נרחבות בעמק בית שאן. 

ווח יד( 1962קשה להעריך מה היה יחסם של יושבי התל לאוכלוסיית הכפרים הסמוכים לו. צורי )

בהם  שהיקפם אינו ידוע ברדיוס של חמישה ק"מ סביב התל,על תשעה אתרים בלתי מבוצרים 

, מפה: 1962. האתרים אותם מונה צורי הם: תל אצטבה )צורי 1 ק"הבברי חרסים מתקופת זוהו ש

(, תל אישתורי 19( מצפון לתל בית שאן, תל חוגה )שם, אתר 25חמאם )שם, אתר -( ואל43אתר 

( ממזרח לתל בית שאן, תל שוכה 79( ותל נמרוד )שם, אתר 88(, תל נישא )שם, אתר 85)שם, אתר 

( 92( ממערב לתל בית שאן ועין הנצי"ב )שם, אתר 225( ותל שוקק )שם, אתר 224)שם, אתר 

דיאבה, הממוקם כקילומטר -תל א אתרים מעט מרוחקים יותר:מדרום לו. לאלה יש להוסיף 

: 1962( וצורי )150, אתר 254-252: 1951חיים, בו נאספה על ידי גליק ) וחצי ממזרח לקיבוץ מעוז

ב', ותל נוסף ממערב לו )שם, אתר 1 ק"בה( כמות גדולה של חרסים מתקופת 50, מפה: אתר 155

העדות הארכיאולוגית אינה מאפשרת זיהוי של (, הכולל גם הוא שרידים מאותה תקופה. 51

היררכיה בין היישובים, ולא ניתן להעריך שהאזור נחלק ליחידות טריטוריאליות שלטוניות. נראה 

תוך ניצול משאבים מקומיים. שכפרים אלו נוסדו וצמחו באופן חופשי במרחב גאוגרפי משותף, 

ב' מערכת זו הפכה צפופה ומרובת אינטרסים מנוגדים. אלו 1בשלב מסוים בסוף תקופת הב"ק 

הביאו לבסוף לקיצה של המערכת הכפרית בעמק הירדן התיכון )וראה בהרחבה בחלק המסכם של 

 עבודה זו(.

ניברסיטת פנסילבניה של חפירות או XIVמשכבה ו M-3בשכבה  MA  הנתונים העולים מבניין

כפרית ובהשוואה לשכבות הקדומות יותר שנחפרו על ידי משלחת זו, מעידים על קיומה של חברה 

ועד סופה. צמיחת היישוב מתאפיינת בעלייה  1מראשית תקופת הב"ק  יותר מורכבתשהפכה 

באה המערכת הכלכלית המקומית. זו  בהתפתחות התעשיות הקרמיות, ובגידולבצפיפות המבנים, 

ולסחור  לייצר מוצרים מוגמרים מתמחים לידי ביטוי ביכולת לאגור עודפי תוצרת חקלאית,

 במוצרי יוקרה ובקרמיקה מיובאת מבתי יוצר צפוניים )הקרמיקה המתכתית(. 

בשריפה עזה יכולים להינתן מספר הסברים המצויים בתחום  M-3בשכבה  MAלחורבן בניין 

בדומה לחורבנות הסלקטיביים בכמה . ובעמק הירדן התיכון ההתרחשויות המקומיות בבית שאן
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ומבטאת את המתח הרב ששרר בין גורמי ניתן להבין את שריפת הבניין כמכוונת, מאתרי העמק, 

, נראה או לא. בין אם הייתה זו פגיעה מכוונת ב'1המתחרים בסוף תקופת הב"ק  חברהה

לא שמר על  M-2בשכבה  MAה; בניין אכן התמוטט MAבה לקח חלק בניין כלכלית המערכת הש

ייעודו המקורי. מבנהו האדריכלי, כמו גם מיעוט הקרמיקה שנאספה בו, אינם מאפשרים קביעה 

 M-2מוחלטת של הפעילות שהתרחשה בו. ברור, עם זאת, שזמן קצר לאחר שיקום הבניין בשכבה 

 ק"הבעירונית של תקופת ניטש תל בית שאן לתקופה ארוכה, והוא אינו מהווה חלק מן המערכת ה

2.  
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 חורבת מזרות )בית הקברות בנחל תבור / ואדי בירה( 6.5

נחל תבור )ואדי אל בירה( מתחתר מהרי נצרת שבגליל התחתון מזרחה, זורם ממזרח ומדרום להר 

רבת מזרות נמצא על גדתו הצפונית חו, ונשפך לנהר הירדן סמוך לקיבוץ גשר. בית הקברות בתבור

 סמוך למוצאו של הנחל לקרקע השטוחה של עמק הירדן.הנחל, בשיפולי הרי הגליל התחתון, של 

מזאר", -או "מקאם אלמזאר", -שמו העברי של האתר משמר את שם החורבה הערבי "ח'רבת אל

ן מזלות או בעברית מקראית, "מזרות" ה .1948כמו גם את שם הכפר שהתקיים שם עד לשנת 

המזלות",  חורבתמו הערבי הוא "פירוש שש. ייתכן שוקדמסמל מקום " כוכבים, ובערבית "מקאם

 משמר את חשיבותו הדתית של המקום, ואת הקשר ההיסטורי שלו לעולם שאינו ארצי.והוא 

הרך,  סלע הגירמחשופי ב וריםחפ, והם 1 אופייניים לתקופת הב"קבחורבת מזרות תאי הקבורה   

 של עמק הירדן היחיד המתאים למטרה זו בין מחשופי הבזלת של הרי הגליל וחוואר הליסאן

בית הקברות מרוחק כקילומטר מתל יקוש, אשר התקיים בו ישוב לאורך כל תקופת  .(6.5-1)איור 

 הברונזה הקדומה.

 סיפור האתר והחפירות

, עת הגיעו 1961בתיק הסקר והחפירות ברשות העתיקות ישנו תיעוד של האתר החל משנת 

דיווחים ראשונים על חפירות שוד נרחבות שמנהלים חברי קיבוץ גשר בבית הקברות. נראה שעם 

גילויים, עוררו הקברים התרגשות רבה בקרב חברי הקיבוץ הסמוך, כמו גם לא מעט מחלוקות. 

חבר שמריהו מרכס מקיבוץ גשר לאגף העתיקות, שהחבר בן עמי ריבלין, גם דיווח ה 1961בשנת 

הוא חבר קיבוץ גשר, חפר מערת קבורה והוציא מתוכה עשרות כלי חרס שלמים. תיעוד נוסף 

לאותן חפירות שוד נמצא בגלויה ששלח החבר אפרים בער )דובי( מגשר, לחברו הארכיאולוג אדם 

מא' דרוקס שיידע את נ' צורי בדבר האתר וחפירות השוד,  דרוקס מכפר יהושע. א' בער ביקש

מתוקף היותו הארכיאולוג המפקח על העתיקות בחבל הצפוני של הארץ ומנהל בית הנכות 

, ודיווח על מערות קבורה 1961לעתיקות בבית שאן. בעקבות אותו דיווח, הגיע נ' צורי לאתר בשנת 

בן עמי מגשר חפר ארבע מערות קבורה, ואסף אליו רבות בגדה הצפונית של הנחל. עוד דיווח כי 

כלים שלמים וממצאים אחרים. א' דרוקס מדווח שביקר גם  70ממצאים רבים, הכוללים מעל 

הוא במקום, וגילה שגם החבר אפרים בער טיפח אוסף ממצאים עשיר, אשר לימים הפך למוזיאון 

כלים שלמים על ידי  40ו ממנה גשר. נוסף על מערת קבורה מתקופת הברונזה המאוחרת שהוצא

חברי הקיבוץ, דרוקס דיווח שחלק מהמערות נשדדו גם על ידי ערבים תושבי המקום, אשר עשו 
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בהן שימוש משני כממגורות. תיעוד מאוחר יותר בתיק החפירה כולל תכתובת בין א' דרוקס לנ' 

ם שחפר בן עמי ריבלין צורי, על מנת לתאם עמדות ברורות ביחס לקברים מול חברי הקיבוץ. הכלי

תוארו ונספרו על ידי נ' צורי, ורשימתם פורסמה עם תוצאות הסקר הארכיאולוגי בעמק בית שאן 

 (. מיקומם של הכלים עצמם אינו ידוע.196-195: 1962)צורי 

 . מפה גיאולוגית של עמק הירדן התיכון6.5-1איור 
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 פ' דלוגאץת והמוזיאונים דאז, לפרופ' בעקבות התרחשויות אלה, פנה א' בירן, ראש אגף העתיקו

אשר  מהמכון המזרחני בשיקאגו, על מנת להזמינו לחפור בבית הקברות באופן מסודר. דלוגאץ,

. 1963באותן שנים, נעתר להזמנה וערך חפירה בשני האתרים במקביל בשנת חפר בתל בית ירח 

-ו 1964ירה נוספות, בשנים באותה שנה נחפר קבר אחד בלבד, ובעקבותיו נערכו שתי עונות חפ

, אולם הם 2והב"ק  1קברים, המתוארכים בעיקר לתקופות הב"ק  19 . בסך הכל חפר דלוגאץ1966

כל  כוללים גם ממצאים מתקופות הברונזה הביניימית, הברונזה התיכונה והברונזה המאוחרת.

ים. לאחר כלים שלמ 60-אחד מהקברים כלל כלי חרס שלמים רבים. באחד הקברים תועדו כ

החפירה, חולקו הכלים בין אגף העתיקות והמוזיאונים הישראלי לבין מוזיאון המכון המזרחני 

מעולם לא זכו למחקר ממצאים אלו נחשקים עבור חוקרי ב"ק רבים, . למרות היותם בשיקאגו

  מעמיק ולפרסום הולם.

את החומר מהחפירה של פ' דלוגאץ  בראשית שנות התשעים של המאה הקודמת אסף ד' אסה

והחל לעבד את הממצאים לפרסום סופי, אולם הוא לא השלים את המשימה לפני פטירתו בטרם 

התל עת. אסה, שחפר בתל יקוש הסמוך, הציע שבית הקברות בנחל תבור שימש את יושבי 

אה בין ממצאי , ואולי גם כפרים נוספים באזור. אם נכון הדבר, אזי השוו2-ו 1בתקופות הב"ק 

בית הקברות לממצאי הכפרים בעמק היא הזדמנות יוצאת דופן לבחינת הקשר וההקשרים שבין 

 התרבות החומרית של החיים והמתים.

מבוצר גם לאחר קריסת  ובלתיתל יקוש נותר כפרי הישוב בבשונה מאתרים אחרים בעמק הירדן, 

, 2תית מסורקת, האופיינית לב"ק קרמיקה מתכ ב' וראשית העיור.1המערכת הכפרית של הב"ק 

על גבי אותה רצפה, בשלב ארכיאולוגי אחד. הקברים בנחל  1נמצאה יחד עם קרמיקה מהב"ק 

בעתות של שינוי, כאשר מרכיבים רבים בתרבות החומרית  .תבור מראים דפוס התנהגות דומה

 לאורךשימשו  קבוצתיים אשר היומיומית השתנו במהירות בכל רחבי האזור, אותם קברי משפחה

זוהי תופעה יוצאת דופן  .2הב"ק להתקיים בלא מפריע בתקופת ממשיכים  ,ב'1הב"ק  כל תקופת

 (.2010)בן ארי  בהיקף הקבורה המשפחתית בירידה חריפהמתאפיין  2שכן המעבר לב"ק 

, כמו 1 הממצא מנחל תבור קורא למחקר מעמיק של נוהגי הקבורה בעמק הירדן בתקופת הב"ק

סמליים והחברתיים. גם למחקר שיטתי של המכלולים הקרמיים, בהקשריהם הטכנולוגיים, ה

( בעבודת המוסמך שלו, ביחס לקבורה במישור החוף 2010מחקר ברוח זו נעשה על ידי נ' בן ארי )

ולממצאים  גם לבית הקברות בנחל תבור הרלוונטיותב'. בן ארי דן בשאלות רבות 1בתקופת הב"ק 

מיקומם של הקברים בנוף ומשמעותו הסמלית והפרקטית של מיקום זה, מבנה הקבר : תגלו בושנ
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כמעיד על נוהגי הקבורה ומערך האמונות סביבם, משמעותן של מנחות הקבורה, ושאלות של 

קר הנוכחית לא כוונה ובערכות הקבורה הנלוות להן. עבודת המח אחידות מול שונות בקברים

פי כן, העדות מחורבת מזרות משלימה את הידוע לנו אודות הישוב בעמק  אף על . לאפיקים אלו

 .1הירדן התיכון ומוסיפה זווית התבוננות נוספת על התהליכים שהתרחשו בו בתקופת הב"ק 

 תכנית הקברים בחורבת מזרות. 6.5-2איור 

 

 

 המכלול הקרמי שנמצא בהןמערות קבורה נבחרות ו

כלי החרס  ובחנתי אתהחומר התיעודי מחפירותיו של דלוגאץ,  בדקתי אתבמסגרת עבודה זו, 

שנשמרו במחסני רשות העתיקות בבית שמש ובאוספי המוזיאון של המכון המזרחני בשיקאגו.  

בחלק זה אציג את המידע שהשתמר ושהגיע לידי מחפירות מערות הקבורה, בליווי אבחנות 

נו מתיימר להוות דוח חפירה סופי, שכן קרמיות מהתבוננות בכלים שנשמרו. המידע חסר ואי

ניירת החפירה לא הייתה נגישה לי במלואה ולא היו בידי המשאבים במסגרת עבודת המחקר 
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יתר על כן אין בנמצא דוח אנתרופולוגי המתאר את לעבד את החומרים הקיימים לפרסום סופי. 

ה היא לספר את סיפורו מטרתו של פרק זמספר הנקברים בכל קבר ונתונים נוספים אודותיהם. 

מערות הקבורה  11, בהקשרו למערכת הכפרים שבסביבתו. 2-1של בית הקברות בתקופות הב"ק 

המערות שחפר  19המוצגות כאן מתוארכות כולן לפרק זמן זה, והן הגדולות והמשמעותיות מבין 

ל השוד מערות אלה הן חלק ממכלול מערות גדול יותר שהיקפו המלא אינו ידוע, בשדלוגאץ. 

 המאסיבי של האתר. 

 5, 4, 2הלוחות הקרמיים המלווים את הפרק מסודרים לפי קברים, וכוללים ציורי כלים מקברים 

 ים בטבלאות המלוות אתמופיע תיאורי הכלים. קרמיקה מן הקברים האחרים לא צוירה. 6-ו

 . הלוחות

  1קבר 

של  נתונים נוספים בתיק החפירה. לא נמצאו 1963נחפר בעונת החפירות הראשונה בשנת  1קבר 

נראה כי  .1966, והוא אינו מופיע בתכנית הקברים הכללית ששורטטה בשנת חורבת מזרות

הנתונים אודותיו, כמו גם אנוונטר הממצאים, נמצאים בתיקי החפירה של תל בית ירח מאותה 

. אלה לא נמצאו על ידי בארכיון המכון המזרחני בשיקאגו, שנה, אשר נחפר במקביל על ידי דלוגאץ

 ודורשים חיפוש מעמיק יותר לקראת פרסום סופי.

כולם  שייכים בבית שמש, והם מאוחסנים במחסני רשות העתיקותשהוצאו מקבר זה כלים  23

אתרי ישוב בני ב'. נמצאו בו טיפוסי כלים האופייניים ל1או ראשית הב"ק  א'1 לתקופת הב"ק

 לתעשיית כלי הקבורהככל הנראה שייכים ופן, ה, לצד כלים יוצאי ד)קערות וספלים( תקופהה

כלים ממשפחת הקרמיקה הממורקת אפור, משלביה בכלי הקבר  .)קנקניות יחודיות( בלבד

המוקדמים: קובעת חלונות בעלת עיטור זיזים, קערות ממורקות אפור בעלות זיזים, וקערה עגולה 

קערות פשוטות ורדודות בעלות . עוד נמצאו בקבר ק אפור ובליטות קוניותפשוטה בעלת מירו

, בעלות שפות שטוחות משורבבות החוצה חיפוי אדום ומירוק, שלוש קנקניות מטיפוסים יחודיים

ספלים בעלי ידית סרט גבוהה ופך נטול ידיות. הכלים הסגורים מחופים אדום או צבועים בפסים 

לעתים מעוטרים גם בחריתות. בכלים הייחודיים שנמצאו בקבר זה  אנכיים. הספלים והקנקניות

ת בסיס חצוצרה מוגבה ועיטור קנקנית בעלת, " עם עיטור פסים וזרבובי"כלי תאומיםישנם: 

עוד נמצאו בקבר שתי קערות בזלת המתועדות ברשימות של ד' פסים, וספל בעל שתי זרבוביות. 

 , אבל לא נמצאו ברשות העתיקות או במכון המזרחני.אסה
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 1. כלי חרס מקבר 6.5-3איור 

 

 

 (6.121 – 6.120)לוחות  2קבר 

נשדד טרם  קברמ'. ה 2.5-תחתית המדרון, קוטרו כמ' מ 8-כנמצא  2מתכנית הקברים עולה שקבר 

 דייל שהובא אליו קומקום על רגל בעל עיטור פסים ע ביומניו מתאר פ' דלוגאץ. 1964שנת בנחפר 

אותו . (II-19) למשלחת ומצא אותו בשפכים של חפירת השוד והביאר שא אדם בשם עוזי מנש,

רשות העתיקות, אולם שרטוט שלו מחסני שיקאגו ולא באוספי מוזיאון בעל ידי הכלי לא נמצא 

בלוח ראה אותו, שכן אותו ציור מופיע  נראה שד' אסה .1964מופיע באינוונטר הכלים משנת 

 , כנראה מתוך בלבול עם הקנקנית בעלת הרגל המוגבהת.5. אסה שייך אותו בטעות לקבר 6.121

הוצאו שלושה שלדים וכלים מיניאטוריים בחלק הדרומי מתואר ש 1964מאוגוסט יומן החפירה ב

 שטוחות. תחת האבנים היובי ריצוף של אבנים גל של הקבר. הכלים היו במפלס גבוה יותר ע

של הקבר בחלק הצפוני  ממצאים נוספים, כנראה קדומים יותר. הנקברים הונחו על שולחן אבן.

 החופר הציע שהיא שייכת לזמן קבורה אחר מהשלדים בדרום הקבר. גולגולת. נמצאה 

המזרחני ן אוספי המכוב 17-ומחסני רשות העתיקות כלים מקבר זה, שניים ב 19בסך הכל נבדקו 

רובם מחופים אדום, חלקם מעוטרים בפסים אדומים. ב': 1לתקופת הב"ק בשיקאגו. הם שייכים 

בעל  במחסני רשות העתיקות קערה עמוקה בעלת שפה פשוטה, וכלי דמוי ספל עם מפתח רחב



305 
 

קערות פשוטות המעוצבות על , היוצאת מתחתית הכלי. באוספי המכון המזרחני זרבובית ישרה

פך מאורך בעל תה, ו-ים בעלי ידית גבוהה ומפתח רחב מחופים אדום, מספר קומקומיטורנט, ספל

 ב'. ניכר שימוש רב בטורנט בקערות ובספלים.1צוואר גבוה וידית סרט האופייני לסוף הב"ק 

  2. קבר 6.5-4איור 

 

 

 (6.126 – 6.122)לוחות  4קבר 

-. הוא נמצא כיומני החפירהתיעוד נרחב יחסית. כלים רבים השתמרו במחסנים כמו גם  4לקבר 

תחתית המדרון. החופרים מציינים שהוא אחד הקברים מעל מ'  12-, כ2מ' מערבה מקבר  50

 הגבוהים ביותר במערכת, למעלה ממנו אין נראה יותר סלע הגיר ומתחיל להופיע סלע בזלת. 

הקבר נראה כמערה שתקרתה התמוטטה, וצורתו כעין ביצה. בניגוד לקברים האחרים, מפולת 

ס"מ( שנחפרה כנראה על ידי  20-בתוך גומה קטנה )כעל פני השטח, התקרה לא כיסתה את הקבר. 

עם ניקוי פני השטח נמצאו מספר חרסים בחלק התחתון של חיה כלשהי, נמצא שבר טס מתכתי. 

וחלקם  מתקופת הב"קחרסים חלקם חופרים קבעו שהאת סחף גשמים. ההקבר, כנראה תוצ

ס"מ ובו ארבעה  30 אורך הפגיוןליד הקיר הצפוני נמצא פגיון ברונזה. טעונים בדיקה נוספת. 

במפלס בו  מסמרים לחיזוק הניצב. ניכרים שני חורים נוספים שלא נשתמרו בהם המסמרים.

החרסים והעצמות נמצאו מפוזרים על עצמות מועטות. נמצאו אי אילו שברי חרס ונמצא הפגיון 

פני כל הקבר ומספרם מועט ביותר. מתחת למפלס זה נמצאו אבני גיר השייכות למפולת של 

כלים, חלקם תמימים,  25-התקרה. כחצי מ' מתחת למפולת נתגלתה קבורה עם מנחות. נמצאו כ
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גפיים. הגולגולות אינן שלמות  והרבה חרסים. העצמות כוללות ארבע גולגולות ומספר עצמות

וניכר שאינן מתקשרות אל יתר העצמות. החופרים מציינים שמורגש ביותר חסרונן של עצמות 

נוחת הכלים לפי תלילד.  ונראה שהיא שייכתס"מ(,  10לות קטנה מאוד )ואחת הגולגהצלעות. 

מן רב לאחר שהקבר הופרע או שהשלדים הובאו למקום הקבורה ז והקבורות הסיקו החופרים

, והונחו ללא תשומת לב מיוחדת. במפלס נמוך יותר נמצאה קבורה נוספת, הכוללת שתי המוות

ס"מ(. עם הקבורות כלים נוספים ופגיון ברונזה נוסף, אורכו  8גולגולות נוספות, האחת של תינוק )

 ס"מ. 22-כ

 4. קבר 6.5-5איור 

 

 

רצפת הקבר אינה אחידה בגובהה, וניכר הפרש גבהים בין החלק הצפוני לדרומי. על מנת לפלס את 

שטוחות לריצוף בחלק הדרומי, ואבן שטוחה אחת בחלק הרצפה הניחו בוני הקבר שתי אבנים 

תחת אבני הריצוף הצפוני. השימוש באבנים שטוחות לריצוף הקבר חוזר על עצמו בקברים רבים. 

 י של הקבר נמצאו כלים נוספים.בחלק הדרומהעליונות 

מתיאור החופרים עולה שתקרת הקבר התמוטטה בימי קדם, לא יאוחר מתאריכו של הפגיון 

שנמצא על התקרה הנפולה. עוד מתארים החופרים מספר כלים שרופאו מחלקים שנמצאו מעל 

כה גרם למהפ, היא שחיטוט בקבר הוא שומתחת למפולת. אפשרות נוספת שמעלים החופרים

הגדולה ששררה בו, אף כי מתמיה בעיניהם שבאותו חיטוט לא נלקחו שני פגיונות הברונזה 
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ב', למרות הטס המתכתי שנמצא 1יתה בקבר קבורה מאוחרת לב"ק ישנמצאו בו. נראה שלא ה

 .2במפלס העליון של המערה, המתוארך על פניו לב"ק 

זיעזעה את עמק הירדן אדמה שלרעידת התמוטטות המערה בשלב קדום עשויה להיות עדות 

, ותל M-3ב', אותה הרעידה שהחריבה את תל כיתן, תל בית שאן שכבה 1התיכון בתקופת הב"ק 

 .1יקוש 

 מתוארכים (. הם29( ובמכון המזרחני בשיקאגו )6מאוחסנים ברשות העתיקות ) 4כלים מקבר  35

)האחת  קערות מחופות אדום וממורקות כולל 4מכלול קבר ב'. 1כולם לתקופת הברונזה הקדומה 

חלקם עשוים על ספלים )קערות / גביעים מזווים אשר נעשו אולי בהשראת כלי כסף,  ,בעלת זיזים(

(,  6.5-6; איור 15: 6.125לוח , על הידית קרנייםאחד בעל עיטור פלסטי של גבי טורנט, 

 בכלים הקטנים הוא חיפוי אדוםהעיטור הדומיננטי  .ופכים תוקנקניתושבת, קנקן קומקומים, 

קנקניות, קנקן  ,)קומקומים , לעתים עם מירוק חלק ולעתים מירוק בדגם רשת)קערות וספלים(

המיוצרים במסורת "כיתנית", כלומר שניכרת במכלול זה מעניינים במיוחד הם הכלים  תושבת(.

בעלי הצוואר  םהקומקומיבאלה ניתן למנות את  בהם טביעת ידו של הקדר שפעל בתל כיתן.

 , וקנקנן תושבת בעל ידיות מדף ושפה מקופלת.(6.5-7איור ; 9-8: 6.126לוח ) המזווה

 4. ספל עם עיטור פלסטי על הידית, קבר 6.5-6איור 
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 4קומקום מקבר  .6.5-7איור 

 

 (6.128 – 6.127)לוחות  5קבר 

בארטיקולציה. הקרמיקה והנקברים . נמצאו בו חמישה שלדים, לא 1964נחפר בעונת  5קבר 

  הונחו על גבי ריצוף אבן.

במחסני כלי חרס שהוצאו מהקבר.  19בסך הכל נשמרו . 2ב"ק  – 1הקבר מתאורך לתקופת הב"ק 

והה מחוררת, כמו גם גב עיטור אדום בדגם רשת ורגל תבעל קנקנית קטנה הרשות העתיקות נמצא

. 2מזכירה בצורתה ועיטורה את הקומקום המוגבה שנמצא בקבר  הקנקנית. ספל מחופה אדום

השייכות לב"ק , קערות עם זיזיםו בר אחד של קערה ממורקת אפורבאוספי המכון המזרחני ש

מחופי אדום  מוגדליםקטנים וספלים  א'. שאר הכלים כוללים קערות מזוות ווטיביות, ספלים1

ניתן  2לב"ק  .ופכים מאורכים פכית, 1יכת לב"ק שי חומר מתכתי וצורתועשוי , גביע וממורקים

 לשייך מקבר זה גביע מתכתי אחד, מטיפוס השייך לתקופה.

באופן  בולט המנהג ליצר כמנחות קבורה כלים מטיפוסים מוכרים, בגודל שאינו סטנדרטי. 5בקבר 

זה קערות ופכים עשויים להיות קטנים מגודלם, וספלים או פכיות עשויים להיות גדולים מהרגיל. 

באופן זה הופך הקדר את הכלי לסמלי, שאינו מיועד לשימוש בשל צורתו אלא נועד לסמל דבר 

 מה, הקשור בשימוש שלו.
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 (6.131 – 6.129)לוחות  6קבר 

אשר הונחו במרכז שולחן אבן, וסביבם שבעה נקברים, . הוא כלל 1964בעונת גם הוא נחפר  6קבר 

כלים שלמים מהקבר נמצאים במחסנים בשיקאגו ובישראל. הקרמיקה שייכת  23כלי חרס רבים. 

. במחסני רשות 2, עם מספר כלים מתכתיים העשויים להיות שייכים לב"ק 1"ק ת הבסוף תקופל

ב"ק ב' או ראשית ה1ידיות נקב ופך מאורך השייך לסוף הב"ק  העתיקות ישנה קערה עמוקה בעלת

 . באוספי המכון המזרחני ישנן קערות קטנות אשר שימשו כנרות, קערות עמוקות עגולות ומזוות,2

בעלת קטן,  ות עשויה כמו פךפכיספלים מחופים אדום ולעתים ממורקים, פכים ופכיות. אחת ה

זוהי דוגמא נוספת לכלים העשויים בגודל  השפה לכתף.מ המשוכה ידית סרטו שפה משוכה החוצה

 לא סטנדרטי. 

 42קבר 

. מן התכניות עולה שזוהי מערת קבורה מסועפת ומאורכת, הנמצאת 1966נחפר בשנת  42קבר 

 קנקניות: ארבע סמוך לתחתית המדרון. במחסני רשות העתיקות ישנם חמישה כלים מקבר זה

לא  ב'.1ה לברונזה הקדומניתן לתארכו . (SJTמטיפוסים שונים, ופכית בעלת זרבובית )טיפוס 

 נמצאו כלים נוספים באוספי המכון המזרחני.

  44קבר 

מ' מעל תחתית המדרון.  14-. הוא נמצא גבוה יחסית לבית הקברות, כ1966נחפר בעונת  44קבר 

כלי חרס שהועברו לאחר החפירה לידי  72תיעוד של בתיק החפירה בארכיון רשות העתיקות ישנו 

כלים בלבד, המתוארכים לסוף תקופת  64אני מצאתי כלי נשק: פגיון ורומח.  2 הרשות, כמו גם

. מכלול הקבר כולל קערות רבות, בהן קערות מזוות 2ב' ולברונזה הקדומה 1הברונזה הקדומה 

מטיפוסים  תה, פכים-קנקניות, קומקומי , ספלים מטיפוסים שונים,וקערות ווטיביות מתכתיות

 ופכיות. ניכר שימוש נרחב בטורנט בכל הכלים.  יחודיים

 קערות ווטיביות, ספלים מוגדלים, ופכים מוקטנים.גם בקבר זה ישנם כלים בגודל שאינו טבעי: 

פכים קומקומים, קנקניות, קערות, נמצאו בו  השייכים למסורת "כיתנית":כלים עוד כולל הקבר 

 ספלים, המעידים על טביעת ידו של הקדר שישב בתל כיתן.ו
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 46קבר 

כלי חרס שהועברו לאחר החפירה לידי  24בתיק החפירה בארכיון רשות העתיקות ישנו תיעוד של 

לתקופת  כלים במחסני הרשות, המתוארכים 22הרשות, כמו גם ראש אלה אחד מאבן. אני בדקתי 

 קטנות וגדולות, טסיםקערות מזוות קערות עם זיזים, . נמצאו בו 2ב"ק  – ב'1הברונזה הקדומה 

שמונה מן הכלים בקבר הם מתכתיים, והם כוללים  .פכיםספלים, פכיות ו ,(אחד מתכתי)בהם רק 

 טס, ספל ושישה פכים.

 47קבר 

. הוא נמצא יחסית בתחתית המדרון, כחמישה מ' מעל תחתית המדרון. 1966נחפר בעונת  47קבר 

א'. במחסני רשות 1חד הקברים הקדומים יותר במערכת, וניתן לתארכו לתקופת הב"ק זהו א

אפור בעלות ממשפחת הקרמיקה הממורקת  קערות שלמות 2כלים מקבר זה:  4העתיקות נמצאו 

 עם ידית גבוהה ומירוק אדום. יםספלזיזים, ושני 

  49קבר 

, והוא אחד הקברים המזרחיים בבית הקברות. בתיק החפירה בארכיון 1966נחפר בעונת  49קבר 

כלי חרס שהועברו לאחר החפירה לידי הרשות, כמו גם מספר  37רשות העתיקות ישנו תיעוד של 

לפי הרישום נמצאו כלים וחלקי כלים אשר  69פריטי צור, שני חפצי אבן ועגיל ברונזה. אני בדקתי 

 זה.  בקבר

ב' וראשית הברונזה 1ומה סוף תקופת הברונזה הקדהכלים מעידים כי עיקר השימוש בקבר היה ב

, שכן נמצאו שברים רבים של קרמיקה ממורקת א'1, אולם ייתכן שימוש גם בב"ק 2הקדומה 

לעתים קטנות מגודלן הסטנדרטי. הוא כולל קערות רבות, קטנות, רדודות בינוניות ומזוות,  .אפור

. 2-ו 1 מתקופת הברונזה הקדומה, ופכים מוגדלות ספלים, קנקניות, פכיותכולל המכלול:  עוד

בכלים המתכתיים ישנם חמישה פכים וטס. כלי יוצא דופן מקבר זה הוא קנקן אגירה ווטיבי, 

  כדוגמת הקנקנים הפחוסים מתל כיתן, מעוטר בפסים אדומים אלכסוניים.

 50קבר 

א'. ברשות העתיקות ישנם שני כלים שלמים, 1. הוא מתוארך לב"ק 1966קבר זה נחפר בעונת 

וקערה עמוקה מחופה אדום. פרט לאלו ישנם שברי גוף רבים ממורקים  ממורקת אפורקערה 

 אפור.



311 
 

 המכלול הקרמי מבית הקברות בחורבת מזרות

כלים תמימים או שלמים מן הקברים שתוארו לעיל נבדקו במסגרת עבודה זו. מטרת הבדיקה  289

הייתה טיפולוגית בעיקרה, באותה המתכונת בה נבדקו מכלולי הקרמיקה מאתרי הישוב בעמק 

תוצאות הניתוח הטיפולוגי העלו שהכלים הנפוצים ביותר בקברים הן קערות מסוגים הירדן. 

 , הפכיות והקנקניות. נדירים הםהספלים. שכיחים פחות הם הפכיםנפוצים שונים, ואחריהן 

, ספלים בעלי זרבוביות ישרות וארוכות, וכלים הכלים הייחודיים: קובעות, קנקני תושבת

 מטיפוסים בלתי שגרתיים, כמו "כלי תאומים". 

 . התפלגות הכלים במכלולי הקברים מחובת מזרות6.5-8איור 

 

 

 ת טיפולוגיה קרמי

מוצגים בטבלה, על  בית הקברות בחורבת מזרותמ 2הב"ק  –א' 1ת הב"ק ותקופכלים מהטיפוסי 

א' 1טבלה זו כוללת כלים מהב"ק פי סדר הטיפוסים שנקבע במכלולי הקרמיקה מאתרי הישוב. 

 , אשר לא נידונו באתרי הישוב, על מנת להציג את הרצף הקרמי שנמצא בקברים.2והב"ק 

 ישנם מספר טיפוסים שאינם אופייניים למכלולי הישוב בעמק הירדן התיכוןניתן לראות כי 

וכלים ייחודיים בעלי טיפוסי ספלים,  מגוון, ומופיעים רק בקברים. באלה ישנם ב'1בתקופת הב"ק 

 זרבוביות ובעלי רגל מוגבהת.

106 

67 

49 

25 

23 
8 

3 2 
1 1 1 

 קערות 2

 ספלים

 פכים

 פכיות

 קנקניות

 קומקומים

 כלים סגורים

 קנקנים קטנים

 קובעת

 קנקן תושבת

 כלי תאומים

 כלים על רגל מוגבהת
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בהשוואה לטיפוסי הכלים  ,בחורבת מזרות 2ב"ק  - 'א1מהב"ק טיפוסי הכלים  .6.5-1 טבלה

 התיכון ישוב בעמק הירדןהמאתרי 

 הערות תיאור טיפוס 

 א'1ב"ק 

BL A .קערה עגולה פשוטה, בעלת חיפוי אדום ומירוק 
 

 

AM AI  קנקנית בעלת גוף כדורי פחוס, שפה משוכה החוצה, שתי ידיות נקב על
 הכתף, עיטור דקור מתחת לשפה.

 

AM AII בעלת גוף חביתי, שפה זקופה, וידיות אוזן בעלות חתך משולש.  קנקנית
 עיטור דקור מתחת לצוואר.

 

GBW I .קערה מזווה ממורקת אפור עם עיטור זיזים 
 

 

GBW II .קערה מזווה ממורקת אפור ללא זיזים  

GBW III .קובעת חלונות ממורקת אפור בעלת עיטור זיזים מתמשך  

 ב'1ב"ק 

 קערות קטנות

BL Ib ללא בסיס, דופן זקופה, שפה  / מעט קעור קערה קטנה, בסיס שטוח /

 מחודדת

 

BL IId  מוקטנת קערה קטנה, דופן עגולה נוטה פנימה, שפה מחודדת/פשוטה 

BL IIe  מוקטנת קערה קטנה, שפה שטוחה מרובעת 

BL IIf   קערה קטנה בעלת פרופילS מוקטנת 

 קערות בינוניות

BL IIa  רדודה עגולה, שפה מחודדתקערה  

BL IIc קערה עמוקה בעלת שפה פשוטה / מחודדת  

BL IId  ,קערה עמוקה בעלת דופן עגולה ושפה עגולה/מחודדת/מרובעת נוטה פנימה

 לעתים בעלת זיזים
 

BL IIe  דופן עגולה ושפה שטוחה קערה עמוקה בעלת 

 

 

BL IIg (tomb 49)  

BL IIi (tomb 4) 

בעלת דופן עגולה ושפה שטוחה נוטה החוצה או פנימה, ידית קערה עמוקה 

 אוזן

 

 

BL IIIa עמוקה, שפה פשוטה, דופן ישרה  קערה 

 

 

BL IIIb קערה עמוקה בעלת דופן ישרה ושפה נוטה פנימה 

 

 

 קערות מזוות

BL IVa בסיס קעורקערה קטנה מזווה, דופן זקופה וישרה ,  

 

 

BL IVb  קערות בעלות זיווי נוטה פנימה  

BL IVd  קערה קטנה מזווה, דופן נוטה החוצה. בסיס קעור 

 קערות בעלות זיווי נוטה החוצה

 

 פכיות וספלים

 JT I  פכית בעלת גוף כדורי/מאורך, צוואר צר וגבוה וידית המחברת בין השפה

 לכתף.

 



313 
 

 הערות תיאור טיפוס 

CU I  ספל בעל צוואר גבוה, גוף כדורי, מפתח רחב וידית סרט 

CU II  ספל בעל ידית גבוהה, גוף פחוס, מפתח שפה רחב, ללא צוואר. שפה לעתים

 משוכה קצת החוצה.

 

CUIII החוצה )מפתח רחב(, ידית אוזן משוכה מהשפה  נוטה שפה בעלי גביעים

 לגוף.

 

CUIV קוני(, צוואר צר וידית גבוהה -ספל בעל גוף פחוס ורחב )כמעט דו  

CUV  גביע דמוי שק או אגס, מפתח רחב כמו כוס, ידית סרט מחברת בין השפה

 לתחתית הכלי 

 

CUVI  גוף שקי, שפה משורבבת החוצה, ידית אוזן בתחתית הגוף. חיפוי אדום

 ומירוק אופקי

 

CUVII  גביע מזווה בהשראת כלי כסף, שפה נוטה החוצה, בסיס שטוח. עשוי

 באובניים. מקבילה בתל פארעה צפון, יריחו )כלי כסף(, תל אסור

 

 קנקניות, קומקומים וקנקן תושבת

AM I קנקנית עם צוואר צר ושתי ידיות נקב על הכתף  

AM II בעלת צוואר רחב, גבוה וזקוף, שתי ידיות נקב/אוזן קטנות על  קנקנית

 הכתף
 

AM V גביע בעל שתי ידיות נקב, צוואר רחב  

AM VIII  קנקנית בעלת גוף כדורי, שפה משוכה החוצה )פשוטה או שטוחה(. ידיות

 אוזן על גוף הכלי 

 

AMIX אמפוריסקוס מיניאטורי בעל בסיס חצוצרה מוגבה  

TP III 

 

קומקום כדורי, שפה משוכה החוצה, ידיות נקב אופקיות על הכתף, 

 זרבובית. 

דוגמא ווטיבית 

 44בקבר 

TPIV על רגל. הכלי עצמו לא  קומקום על רגל, בעל עיטור פסים. דומה לקנקנית

. השברים שלו נמצאו 1964נמצא אבל ידוע על קיומו מהאינוונטר של עונת 

, יש ציור עפרון באינוונטר, וציור דיו 2בשפכים של חפירת שוד בקבר 

 מתקופת אסה.

 

TP Ib  קומקום כדורי/דמוי שק, שפת משפך. ידיות נקב, זרבובית ישרה או

 מעוקלת

 

SCU  מטיפוס( גביעCUIV דמוי שק בעל זרבובית ישרה היוצאת מתחתית הכלי )

(. לטיפוס זה 1וגובהה גבוה מהשפה וזרבובית נוספת קצרה ורחבה )קבר 

 ניתן לשייך גם את "כלי התאומים" מאותו קבר.

 

SJT  כלי קטן ופחוס בעל צוואר ארוך ושפה משוכה החוצה, זרבובית ישרה

 משוכה מהבסיס כלפי מעלה. 

 מקבילה בקבר

מבית שאן )עמירן 

 (16: 9, לוח 1963

FSJ קנקנן תושבת, ידיות מדף, נטול צוואר, שפה משוכה החוצה  

 פכים

JG I .פך מאורך בעל צוואר צר וארוך וידית סרט המחברת בין השפה לכתף 
 הדוגמאות המופיעות בקברים הן לרוב פחוסות או מניאטוריות

 

JGIII  פך כדורי בעל ידית סרט המחברת בין השפה לכתף, צוואר ארוך, שפה

 תלתנית / צבוטה או רגילה

 

JRI   

 בתוספת ידית

פך כדורי, צוואר קצר, שפה משוכה החוצה, ידית מהשפה לכתף סרט/אוזן, 

גוף של קומקום/אמפוריסקוס, ללא ידיות נקב או  –טיפוס "היברידי" 

 זרבובית.
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 הערות תיאור טיפוס 

JGIII  ,דוגמא ללא ידיות  גוף כדורי, ידית סרט מחברת בין השפה לכתףפך פחוס

 1בקבר 

JG III  (, מעין בקבוק2פך בעל גוף כדורי, ללא ידיות )קבר  

 קנקנים

SJ Ia יפוס מיניאטורי ט משוכה החוצה. עיטור פסים מבחוץ  קנקנים בעלי גוף כדורי, פחוסים, שפה

של הקנקנים 

 מכיתן
 1ומופיעים בקברים שראשיתם בב"ק  2טיפוסים השייכים לתקופת הב"ק 

Metallic PL  טס מתכתי  

Local CU ספל עם מפתח רחב  

Metallic CU גביע מתכתי, בסיס צר, שפה נוטה החוצה. טיפול חיצוני כמו של הקנקנים  

Metallic JG I  סרט המחברת בין פך מתכתי, בסיס רחב, גוף רחב, צוואר צר מאוד, ידית

 השפה לכתף

 

Metallic JG II  פך מתכתי, ידית סרט מחברת בין השפה לכתף, שפה נוטה החוצה, בסיס

 " צר, "מגולח
טיפוס מינאטורי 

 46וקבר  49בקבר 

Metallic JG III פך מתכתי מסורק  

Local JG I פך מקומי, בסיס צר, ידית סרט, שפה משוכה החוצה  

Local JG II  בעל ידית אוזן המחברת בין הכתף למרכז הצוואר. שפה משוכה החוצהפך  

Metallic JT  פכית מתכתית  

 

 2 – 1רבת מזרות בתקופת הב"ק בית הקברות בחו -סיכום 

כוללים מידע חסר, אולם חשיבותם רבה להבנת עולם החיים  בפרק זההקברים שהוצגו  11

ך זמן, . נראה שבית הקברות התקיים לאור2לב"ק ובמעבר  1והמתים במערכת הכפרים של הב"ק 

 ואולי גם תושבי כפרים נוספים.  -אנשי תל יקוש ותל כיתן  -ידית ושימש את יושבי סביבתו המ

ב', בין אם נוסדו 1הקברים שהוצגו בפרק זה מעידים על שימוש אינטנסיבי בתקופת הב"ק  רוב

מכלולי הקרמיקה של שישה . (6.5-1)טבלה  א'1בתקופה זו או המשיכו להתקיים מהב"ק 

ארבעה קברים מעידים על ב'. 1מהקברים משקפים שימוש בשלב הקדום והמאוחר בב"ק 

. באף אחד 2, אולם אף לא קבר אחד נוסד בתקופת הב"ק 2ב' לב"ק 1המשכיות שימוש מהב"ק 

"כלי  ממשפחתנתגלו חרסים בודדים , אף ש3לקבורה בתקופת הב"ק ברורה מהקברים אין עדות 

-Zuckerman, Ziv) , אשר אינם מעידים בהכרח על קבורה בתקופה זו49-ו 46בקברים  בית ירח"

Esudri and Cohen-Weinberger 2009:151).  תמונה דומה עולה גם ממערכות הקבורה במישור

(. נראה כי העלייה בכמות מערות הקבורה בתקופה 11, טבלה 2010)בן ארי  1 החוף בתקופת הב"ק

(. 56זו קשורה לעלייה בכמות יישובי הקבע, ולצמיחתם המהירה של אותם ישובים )שם, עמ' 
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מאפיינים נוספים של בית הקברות בחורבת מזרות דומים לאתרי הקבורה במישור החוף. באלה 

החציבה במחשופי הגיר, ריצוף האבן בחלק מן המערות,  -עצמן  ניתן למנות את מאפייני המערות

הסמיכות לפשט ההצפה   -כמו גם מאפיינים כלליים של בית הקברות  –והשימוש בקבורה משנית 

 של נחל זורם, והסמיכות הגיאוגרפית לאתרי הישוב. 

 קברים בנחל תבור לאורך תקופת הברונזה הקדומהב השימוש. 6.5-2טבלה 

 1 2 4 5 6 42 44 46 47 49 50 

 + + +     +   + א'1ב"ק 

  ב'1ב"ק 

 ב'1ב"ק 

+ + 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 + 

+ 

 

  +  + +  + +    2ב"ק 

  ?  ?        3ב"ק 

 

למיקום בתי הקברות במוצאם של נחלים מרכזיים ניתן לייחס משמעות כמו גם  ,לקבורה במערות

בן ארי מביא עדויות מתרבויות שונות לתפיסתה של המערה כמעין משמעות סימבולית. ו מעשית,

רחם בבטן האדמה, אליו שבים בני האדם במותם. המערה מגשרת בין עולם החיים שעל פני 

המערה החצובה (. 119הקרקע לעולם האבות המתים, החוזרים לאדמה, לתת הקרקע )שם, 

ולהתאימו למערך אמונותיו וטקסי מסמלת גם שלב שבו החל האדם לשנות את הטבע לצרכיו, 

הפולחן שלו. כך הצליח האדם ליצור בית קברות במערות מרוצפות, המדמות בתי מגורים בסמוך 

  (.120לישוב החיים, במקום בו לא היו קודם לכן מערות טבעיות )שם, 

בין בית הקברות לאתר הישוב הסמוך מפרידות בדרך כלל נקודות טופוגרפיות מסוימות, כגון 

נחלים, גבעות ואוכפים. אלה מצביעים על הפרדה ברורה בין עולם החיים לעולם המתים בחיי 

לחציבת הקברים בסמוך למוצא נחל זורם  (.59היומיום, לצד גישה נוחה בעת הצורך )שם, עמ' 

תתכן משמעות סמלית גם כן: ראשית, מיקום זה עשוי לרמז על האמונה כי לאבות ישנה השפעה 

יקר על זרימת מי הנחל ועל פוריות האדמות החקלאיות בסביבת הישוב. שנית, בתי על הטבע, ובע

תה הקברות היוו סמן טריטוריאלי. בתקופה בה תוואי הנחלים שימשו דרכים עיקריות, והיי

תחרות מתמדת על קרקעות, בתי הקברות הסמויים מעין העבירו מסר של שייכות לנחלה, אשר 

 (.121היחידות המרכיבות אותה יותר מאשר כלפי חוץ )שם, ניכר כי כוון כלפי הקהילה ו
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כוללים כלים ממבחר טיפוסים מוגבל: קערות, ספלים,  הכלים בקברים מחורבת מזרותמכלולי 

או  י חרס ייחודיים, בעלי זרבוביות יוצאות דופןכלקנקניות, פכיות ופכים. לערכה זו התווספו 

כלי נשק מברונזה או מאבן, כלי צור, כלי בזלת, כלים בעלי רגל מוגבהת, וממצא קטן הכולל 

מכלולי קבורה דומים נמצאו גם בקברים אחרים בני התקופה בצפון הארץ, כדוגמת  ותכשיטים.

בן  (.Dagan and Sadeh 2008בחורבת גילן דרום )( והקברים Amiran 1986הקבר בעין הנציב )

ה משתנה במכלולי הקבורה של הב"ק ארי הצביע על קיומן של ערכת קבורה קבועה וערכת קבור

(. לשיטתו, ערכת הקבורה הקבועה כללה קערות, פכים, ספלים, פכיות, קנקניות 83-81ב' )שם, 1

וכלים עם זרבובית, כמו גם פריטי צור וחרוזים. לאלה היה שימוש סמלי כמנחות, שימוש בטקס 

נים ובשמים מפיצי ריחות. הקבורה ככלי הכנה, הגשה ואכילת מזון, כמו גם תאורה, והכלת שמ

הערכה המשתנה בין קבר לקבר כללה חפצים שהיו בעלי אופי אישי יותר, וקשורים לנקבר: 

קערות בעלות רגל, קנקניות תושבת, כלי יבוא, כלי פולחן, צלמיות, כלי בזלת, כלי עבודה 

מזרות, ורבת מברונזה, כלי נשק, תכשיטים ולוחות שחיקה )שם(. יתכן שהדבר נכון גם לקברים מח

ללת כלים אחרים מאשר במישור החוף. בעמק הירדן התיכון אולם ערכת הקבורה המשתנה כו

 היוצאת מתחתית הכלי, כלים עם זרבובית ישרה  נעדרים לחלוטין כלי יבוא, ולחלופין ישנם

 אינו מופיע בקברים במישור החוף. נוצר אולי בהשראה צפונית וטיפוס ש

 , לצד הבדליםאחידות רעיונית בין הקברים באופן השימוש במנחות קבורהמגוון הכלים מעיד על 

יחודיים יבין קבר לקבר, הקשורים לאופן היצור של הכלים, לסגנון שלהם, ולהופעתם של כלים 

ת היצור וחומרי הגלם, וברמ בתוך כל קבר נתון: במגווןבקברים מסוימים. שונות ניכרת גם 

כלים  ם המעידים על רמה טכנולוגית גבוהה נמצאים לצד. כלים מוקפדישל הכליםהשונות 

הגיוון ניכר הן  מכלולי הישוב בעמק הירדן התיכון;מזכירה את אותה שונות  . ברישולהעשויים 

והן בהשוואה בין מכלולים מאתרים  )טכנולוגיה, חומרי גלם, סגנונות עיטוריים( בתוך מכלול נתון

ייתכן שניתן להציע שכל . מוכרים, חומרי גלם וכדומה( )וריאנטים שונים לטיפוסי כלים שונים

בסיסית בתקופת הב"ק המהווה יחידה חברתית וכלכלית מערת קבורה שימשה משפחה מורחבת, 

שהם כלים  הטמינה במערת הקבורה שלה בית אבכל משפחה או (. Esse 1989 ,Joffe 1993ב' )1

נראה שניתן . וטקסי כאחד יומיומיתוצר של "תעשיית הבית" שלה, אשר ייצרה כלים לשימוש 

לבחון את היחס בין הקברים בדומה ליחס בין הכפרים בעמק הירדן התיכון: אי שוויון המתבטא 

בגודל מערות הקבורה ובתוכנן, לצד אחידות, המתבטאת בהיעדר סממנים של שלטון ריכוזי או 

אחידות מורפולוגית לצד שונות בחומרי הגלם ובשיטות י, ואחידות בטקסי הקבורה. פער מעמד
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, 2010ר החוף באותה התקופה )בן ארי היצור, תוצאה של תעשיות מגוונות, זוהתה גם בקברי מישו

81-79.) 

מעידות על , במערה משותפות לכל הנקבריםה הקבוצתית במערות והטמנת מנחות קבורה הקבור

עובדה  (.135, ועל היעדר הצורך בשימור המעמדות של המתים )שם, של הנקברים טשטוש זהותם

האמונה כי מעמדו של האדם נשלל ממנו בחיים שלאחר המוות )שם(, אולי מתוך מעידה על זו 

המסר המועבר בקבורה הקבוצתית, הוא התפיסה שאדם יכול לשפר את מעמדו בעולם הבא. 

 חוסר השוויוןחתית, ושהפרט חוסה בצילה, בחייו ובמותו. שישנה חשיבות גדולה לשייכות המשפ

מערות הקבורה המשפחתיות, וניתן ללמוד ממנו על מערכת ניכר בין  ההכרחי בעולם החיים

כנראה יכלו והמבוססות יותר הגדולות בעמק. המשפחות  האב-בתימשפחות או ה היחסים בין

 במספר גבוה יותר של כלים.לחצוב מערות גדולות יותר ולהשתמש ת לעצמן להרשו

של כלים שהם פחות  על "צריכה ראוותנית", או "צריכה מופגנת" שפע הכלים הרב בקברים מעיד

לתופעה זו משמעות  .(133: 2010, בן ארי 1999)גרינברג נפוצים במכלולי הקרמיקה היומיומית 

ר ביקשו להחצין את סמלית או חברתית. בן ארי מציע שזו הפגנת כוח של אנשים בעלי מעמד, אש

אורחים רבים ונציגים מקהילות  בעתם של טקסים המוניים, בהם נכחו יכולותיהם הכלכליות

ב', בה התפתחו 1יחס לב"ק (. הדבר תואם את התפיסה ב133אחרות בעלי מעמד גבוה )שם, 

 דברים שאינםמנגנוני צבירת עושר, אשר ביכולתם לכוון אנרגיה ומשאבים כלפי אליטות בעלות 

כיוון שמהלך הטקס ומידת  (.Trigger 1990; 1999קשורים לצריכה היומיומית )גרינברג 

פומביותו אינם ידועים, אני סבורה שמספר הכלים במערה אכן מעיד על כוחה של המשפחה בעלת 

לם שלאחר המוות, ובליווי תפיסת העוב ה לכך בהכרח משמעות ראוותנית.הקבר, אולם לא היית

 תועלת רוחנית שאינה חייבת להיראות על מנת להיחשב כמועילה. המת במנחות ישנה

 מקומית, בחורבת מזרות מרמזים על קיומה של תעשייה קרמית 1הב"ק קברי הכלים ממכלולי 

שימוש נרחב בטורנט , אשר פעלה לצד תעשיית כלי היומיום. מאפייניה הם ייחודית לצרכי קבורה

ולעתים אינם מוחלקים עד הסוף לצד  שויים ברישולעהמייעל ומאיץ את תהליך היצור, כלים ה

וכלים ייחודיים שאינם מוכרים מרפרטואר כלים בגדלים שאינם סטנדרטיים, כלים מוקפדים, 

על מבנה החברה, אשר  ושופך אורנוהגי הקבורה, הממצא הקרמי מלמד על  כלי היומיום בכפרים.

חוסר השוויון שלטון ריכוזי של ממש.  תונעדרורכבת מבתי אב בעלי מעמד חברתי מדורג, ה מיתהי

ניכר בהבדלים בין מערות הקבורה, שהם אולי גם ביטויים של "צריכה ראוותנית", בין בתי האב 

 המעידה על תחרות ומתח. 
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היא תופעה  2מעבר לב"ק וב 1לאורך הב"ק המשכיות השימוש במערות הקבורה בחורבת מזרות 

חלים בשלב בו ישוב בתקופה זו. הארכיאולוגית מאתרי  תירה לעדותבאה בסיוצאת דופן, ו

 -שינויים נרחבים, בהם צמיחת מערכת היישובים הכפרית, קריסתה, והחלפתה במערכת עירונית 

סתירה זו מעידה על  הנמשך מאות שנים.ובלתי מופרע, מערות הקבורה משקפות נוהג אחיד 

. תהליך העיורהחברתיים שליוו את  , ומורכבות התהליכים2לב"ק  1מורכבות המעבר מהב"ק 

. השימוש 2הפסקת השימוש במערות קבורה משפחתיות היא מסממני העיור בתקופת הב"ק 

משקף שלב של התגבשות המערכת העירונית  תקופה זוראשית במערות בחורבת מזרות בההמשכי 

מצד תושביו  ולהשלכותיו בעמק ואורח החיים העירוני המאפיין אותה, אשר אולי כלל התנגדות לו

תל יקוש, בו ניכרת המשכיות של ישוב כפרי לאורך ישוב בהכפריים. תופעה דומה משתקפת גם ב

ניתן להציע כי תושבי הכפר המשיכו להשתמש במערות הקבורה המשפחתיות . 2תקופת הב"ק 

 שננטשו חדלו מנוהג זה.האחרים , בעוד תושבי הכפרים 2לאורך הב"ק 
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 ב' 1הב"ק  שהתקיימו עד סוף תקופת התיכון הירדן בעמקאתרים נוספים  - 7פרק 

 וכמו גם בחלק( 1990, 1980 , גל1962)צורי בסקרים שנערכו בחלק המערבי של עמק הירדן התיכון 

(, תועדו עשרות אתרים בהם עדות ליישוב בתקופת 1959; גליק Glueck 1946, 1951המזרחי )

 דייאבה(-)תל א תל דובאשלא נחפרו, ניתן למנות את בעמק ם ה"מבטיחים" אתריין הב'. ב1הב"ק 

: 1980; גל 146: 1962)צורי  ליד קיבוץ גשרחורבת אדמות  ,(155: 1962)צורי  וץ מעוז חייםקיבליד 

, על מעברות הירדן, כשני קילומטרים מצפון לשפך ואדי שליד הישוב מחולה סוס-תל אבו( ו56

נוספים נחפרו באופן חלקי בחפירות הצלה, אולם אתרים  .(175-179: 2005 זרטל) מליח אל הירדן

טוואל שעל שפת נחל חרוד -הם מהווים חלק מישובים גדולים יותר. כזה הוא חרבת אנראה כי 

 (.152: 1962כמו גם תל אצטבה )צורי (, Eisenberg 1998;  144-145: 1962)צורי 

בשלב זה בעמק הירדן התיכון.  ב'1הצפוף של הב"ק  היוו חלק ממארג הישוב הכפרי האתרים אל

 הישובים שנמצאולציון  ראויים ניכרת פריחה יישובית גם ברמות התוחמות את העמק ממערב:

שהיה  תל קשיון, :)רמת יששכר( חתוןלאורך נחל תבור, בחלקו העליון, המתחתר בהרי הגליל הת

 שחל עיןהיישוב סביב ו מערב נחל תבור,וחורבת מעוג ב תל רכש מרכז יישובי לאורך כל הב"ק,

היו , ותבור נחל(. אלה ישבו על הדרך שעברה לאורך 70-68: 1980בחלק המזרחי של הנחל )גל 

ב', 1ל נעזב בסוף הב"ק עין שחהכפר ב. (שם) עמק הירדן התיכוןמושפעים מתהליכי היישוב ב

קישיון ותל בתל  יםשוביהי בר למתחם שחל, במיקום גאוגרפי גבוה ואסטרטגי יותר.והיישוב ע

 (.72-69שם: ) , כישובים מבוצרים2גם בתקופת הב"ק  משיכו להתקייםרכש ה

ב' שנחפרו בחפירות מודרניות, 1שונה, הם אתרי ב"ק -תל שלם, תל אבו אל חראז, פלה ותל א

חשובה  ההעדות הארכיאולוגית מאתרים אלהם נסקרים כאן כיוון שותוצאותיהם פורסמו. 

 ערכת הכפרית בעמק וההתרחשויות שהביאו לסופה. להבנת המ

 תל שלם  7.1

תל שלם נמצא בחלק הדרומי של עמק הירדן התיכון, כשני קילומטרים מדרום לקיבוץ טירת צבי 

. מן העבר השני של , סמוך למוצאו של נחל בזק לירדןקילומטרים מדרום לתל בית שאן 12-ו

מ' מעל סביבתו, ושטח הפסגה  15-שא כינ שלם תל. חראז-ל תל שלם, נמצא תל אבו אלהירדן, מו

. מקור המים של הישוב היה עין אברהם )עין רדע'ה( שמצפון לתל, והוא שהקנה לתל דונמים 8-כ

. חפירות שנערכו באתר בשנות (Eisenberg 1996את יתרונו כמקום ישוב מועדף בימי קדם )



320 

 

עשרה לספירה. מן -ד המאה השלושקודמת חשפו שרידים מהמאה השנייה עהשבעים של המאה ה

 (.שםהסקרים והחפירות עולה כי האתר שימש בסיס קבוע ללגיון הרומי השישי )

, כאשר פועלים מטירת צבי הרסו צינור ישן 1986ב' בתל שלם נתגלו במקרה בשנת 1שרידי הב"ק 

ו , אשר התבררשהוביל מים מעין אברהם צפונה. שרידי קירות לבנים נחשפו לאורך התעלה

. בעקבות חשיפת השרידים נערכו מספר חתכי בדיקה ושתי ב'1כמערכת ביצורים מתקופת הב"ק 

 . 1988 – 1987עונות חפירה בראשות ע' אייזנברג בשנים 

 40. שטחו המבוצר בחומה נמצא בשטח שמצפון מערב לתל 1בחפירות התברר שכפר הב"ק 

, סביב דונמים 120-פה זו מוערך בכמבוצר סביב תל שלם בתקו-, אולם שטח הישוב הלאדונמים

מ'  4.5החומה עצמה בנויה משני קירות לבנים מקבילים, הפנימי ברוחב  (.שםעין אברהם )

ב', שכן ניגשו לחלקה הפנימי 1החומה תפקדה במהלך תקופת הב"ק מ'.  2.8והחיצוני ברוחב 

לא ניתן ללמוד שרידי מבנים המיוחסים לשלושה שלבים שונים. שרידים אלה חלקיים למדי ו

אשיתה ועד ב', מר1מהם רבות על אופי הישוב. הקרמיקה משלבים אלה אופיינית לתקופת הב"ק 

היא כוללת שברי סופה. אופייה המעורבב לא מאפשר להתחקות אחר שינויים לאורך זמן, אולם 

במופעה המאוחר, כמו גם כמות מעטה של קרמיקה מתכתית מסורקת. ממורקת  הקרמיקה אפור

ב'. הכפר 1במהלך הב"ק  שת השלבים הארכיטקטוניים מעידים על משך חייו הארוך של הכפרשלו

 (.שםולא נושב שוב במהלך תקופת הב"ק ) 2ננטש ככל הנראה בראשית הב"ק 

  תל אבו אל חראז 7.2

חראז נמצא בחלק הדרומי של עמק הירדן התיכון שממזרח לירדן, מצפון למוצאו של -תל אבו אל

נהר. ואדי יביס נשפך לירדן מול מוצאו של נחל בזק לאותו נהר, והם מהווים גבול ואדי יביס ל

חראז -הסמוך ביותר לאבו אל 1גאוגרפי דרומי לעמק הירדן התיכון. תל שלם הוא כפר הב"ק 

 . , ביניהם מפרידים כשישה קילומטריםדו המערבי של הירדןמצ

, על גבי דונם 120-קופת הב"ק מוערך בכ, ושטח הישוב בתדונם 40-חראז כ-שטחו של תל אבו אל

לאחר מכן . 2ב' והתקיים עד סוף הב"ק 1הוא נושב לראשונה בתקופת הב"ק . התל ולמרגלותיו

אלה  .IB-ו IAב' ייחס החופר שני שלבים: 1ניטש, ונושב שוב רק בתקופת הב"ת. לתקופת הב"ק 

 (.Fischer 2008:333ר )מ" 1900נחשפו בשישה שטחי חפירה שונים ברחבי התל, בהיקף של 

שנמצא על מדרגה שטוחה בחלק  ,1 . בשטח3-ו 2, 1ים בשטחהשרידים הנרחבים ביותר נמצאו 
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חצרות ושטחים  סמטאות, , ביניהםנמצאו חלקי בתים בבנייה מלבנית ומעוגלתהמערבי של התל, 

ות לשריפה עזה . עדוי(20, איור 40שם: ים מלבני בוץ על גבי יסודות אבן ). הקירות בנויפתוחים

ב' נמצאו בכל רחבי השטח. חופר האתר סבור שהשריפה נגרמה 1שהחריבה את בתי הב"ק 

, והוא כולל 1שייך לסוף הב"ק  IA-B(. הממצא הקרמי משלבים שםכתוצאה מרעידת אדמה )

פכיות, קנקניות, , רכיםואפכים ממרוכסים,  קערות עגולות דופן ומזוות, גביעים מזווים, פערורים

, וגם בו תועדה שריפה עזה 2חראז מיוחס לתקופת הב"ק -בתל אבו אל IIשלב . יםנים וקנקספיט

 . (383שם: שמקורה אולי ברעידת אדמה )

ב'. שטח זה נמצא במדרון 1כשייכים לב"ק  IB-ו IA, זוהו שלבים 1, בדומה לשטח 2בשטח 

עשירים בממצאים, , בעלי קירות ישריםהמערבי של התל, ונחפרו בו שרידים של בתי מגורים 

בין הבתים חצרות מקורות, אשר התרחשו בהן פעילויות שונות. הבנויים על גבי שלוש טראסות. 

בהם קנקנים מרובים המכילים גרעיני דגן, באחד החללים מתאר החופר שרידים של מאפייה, 

ה מכתש אבן, אבני שחיקה שונות, מיכל עץ שהשתמר באופן חלקי ותעלת שהזרימה ככל הנרא

באותה  1שרידים משטח שרידים אלה נחתמו בחורבן ובשריפה עזה, בדומה למים לאותו חלל. 

 .(95-94שם: השכבה )

נחשפו שרידים של בתי מגורים מלבניים וביניהם רחוב מרוצף חלוקים מתקופת הב"ק  3בשטח 

ב'. באחד החדרים נמצאו ממצאים רבים בשכבת החורבן, בהם כלי קרמיקה, להבי צור, 1

 (. 194-181שקולות נול וספטולות מעצם, וחפצי אבן )שם: מ

ב'. ריבוי 1חראז הותיר תמונה יוצאת דופן של חיי היומיום בכפר הב"ק -החורבן בתל אבו אל

הממצאים יקרי הערך, בהם חפצי ברונזה, חרוזים, ראשי אלה, להבי צור וצדפים אקזוטיים, 

 (.שם)ירם מאחור חפצים שלא הספיקו לאסוף , בהשאאותו בחיפזון מרמז כי תושבי הכפר נטשו

 בכך דומה הישוב בתל אבו אל חראז לתל בית שאן ולתל כיתן. 

ב' בתל אבו אל חראז אופייני לעמק הירדן התיכון. הוא משקף ריבוי 1המכלול הקראמי מהב"ק 

.  IBלשלב  IAמגוון הטיפוסים לאורך התקופה, במעבר משלב כמות הכלים ובתעשיות, ועלייה ב

, בדומה לאתרים ב', פערורים וכלי אגירה הם הכלים השכיחים במכלול1בסוף תקופת הב"ק 

. בשלב זה קיימות גם קערות מזוות ופכים מוארכים בעלי ידית סרט )שם: שנבדקו בעבודה זו

 15-, הנמצא כמגלה דמיון רב למכלול מבית שאןמתל אבו אל חראז ככלל, המכלול  (.295-245
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על פני  PTIaהדמיון בין המכלולים מתבטא בשכיחות הפיתסים מטיפוס  לו. מערב-ק"מ מצפון

PTIb , ,בריבוי סימונים חרותים על גבי הכלים, בשכיחות החיפוי האדום על פני משח הפסים

 ב'.1ובכמות קטנה של כלים מתכתיים בשלב האחרון בב"ק 

ב'(, והיא קודמת לחומת 1)ב"ק  IBו א IA היקפית נבנתה בשלבחומת לבנים חופר האתר סבור ש

. שטח החשיפה המצומצם מתחת לחומת (382, 214-213שם: ) IIAאבן מאסיבית שנבנתה בשלב 

בבדיקה ומועד בנייתה. האבן המאוחרת אינו מאפשר לקבוע בוודאות את רוחב החומה הקדומה 

גורים, ( הציעה שקיר הלבנים שייך לבית מ2010מחודשת של תכניות וחתכים מהחפירה, ש' פז )

 (. 52)שם:  IIאשר בוטל עת בניית חומת האבן בשלב 

-שינוי מהותי אירע בתל אבו אלברור שבין אם קיר הלבנים היה שייך לבית מגורים או לחומה, 

ב' 1ק שכבות החורבן של הב" , עת התחדש הישוב לאחר חורבנו.2הב"ק תקופת חראז בראשית 

בתוכנית חדשה  2כוסו ברבדים שנועדו ליישר את השטח, ומעליהם נבנו בתי הב"ק  2-ו 1בשטחים 

ראה  2; להתרבדות בשטח Fischer 2008, Fig. 12- 18ראה חתכים:  1)להתרבדות בשטח 

כוסו שכבות החורבן בבתי מגורים חדשים,  3בשטח  (.Fischer 2008, Fig. 60-71: חתכים

ב' בשינויים קלים. מתאר הרחוב שוחזר, והמשיך להיות 1וכנית הבתים של הב"ק העוקבים אחר ת

 .(Figs. 185-201, תוכניות: Figs. 178-183: בשימוש גם בתקופה הבאה )שם, חתכים

 ולאחריו התחדשות -מתאפיין, אם כן, במשבר  חראז-אל אבו תלב 2ב' לב"ק 1המעבר מהב"ק 

 חראז-תל אבו אלדומה (. בכך 174: 2010; פז Fischer 2008בארגון הישוב )מסוים ושינוי  מהירה

, מתל שלםשונה . הוא 2ולפלה, אשר המשיכו להתקיים כיישובים מבוצרים בב"ק  לתל בית ירח

  .2, בהם ניטש הישוב לאחר חורבנו ולא התחדש בתקופת הב"ק תל בית שאן ותל כיתן

 
 פלה 7.3

ממזרח לירדן ולרגלי הרי הגלעד. הזורם אוי, שולי בקעה קטנה שיוצר ואדי מלב נמצאתפלה 

 ,מ' מעל העמק 30-, המתרוממת כ: הגבעה הנמוכהעל שתי גבעות רוב הזמןהישוב הקדום התפרס 

גבעה מדרום מזרח ל , ועל תל אל חוסן, הנמצאה המערבי בנוי כיום הכפר טבקת פחלשעל חלק
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עמק , בעיקר לכיוון ומה על סביבתתצפית מרשי . מתל אל חוסן ישמ' מעליה 70 , והנישאההנמוכ

 (.1995ברקאי, גבע ושילר ) לוהרי הגלי י, בקעת בית שאןמערבהירדן ה

השרידים נחשפו בחמישה שטחי חפירה, בחירבת פחל ובתל חוסן.  פלהאזור ב 1שרידי הב"ק 

 ב'.1בתקופת הב"ק לדידם של החופרים חומת לבנים בעלת יסוד אבן, אשר ראשיתה  כוללים

 (.XXXII(, כמו גם בחלקה הדרומי )שטח IIIשטח נחשפה בחלק המזרחי של חירבת פחל )החומה 

מבנים גדולים, ת פחל הם חלקיים למדי, וכוללים חלקים של ב' בחירב1שרידים נוספים מהב"ק 

שני שליש בחירבת פחל בתקופת הב"ק מוערך ב . שטח ההתיישבות הכוללככל הנראה בתי מגורים

-Bourk et al. 1994: 85, 8, figs. 2,3 ;Bourke 2000: 233)  דונם 60 הואשטחה הכולל, ש מתוך

בתל חוסן נמצאו שרידים נוספים, המעידים על ישוב צפוף ומורכב למדי. אלה כוללים  (.234

, כמו גם חלק פלטפורמות אבן, קירות טראסה, חומות ושער, רחובות, כיכרות ומתקני אחסון

יחסים . חופרי האתר מיכמונומנטלי, שאינו יועד למגורים ממבנה שהוגדר על ידי החופרים

ואינם מציגים הפרדה ברורה בין השרידים המיוחסים לשתי , 2-1 ב"קשרידים אלה לתקופות ה

שם: ) שלא נמצאה קרמיקה מתכתית באתר עוד טוענים החופרים (.Gibbins 2008) התקופות

, עד לסופו בשריפה 2לאורך כל הב"ק פוף כישוב מבוצר וצ, אולם הישוב בתל חוסן התקיים (384

בהיעדר פרסום מלא, קשה לאפיין את הישוב בפלה  (.Bourke 2000:252עזה בסוף התקופה )

 ב' ולהשוות אותו לאתרים אחרים. 1בתקופת הב"ק 

 )צפון( שונה-תל א 7.4

ם ומדרו ק"מ ממזרח לתל יקוש, מן העבר המזרחי של מעברות הירדן 5-שונה, נמצא כ-תל א

הוא ממוקם על גדתו הצפונית של ואדי ערב, הנשפך לירדן מול מוצאו של נחל תבור . לירמוך

(Leonard 1992, Fig. 1 .)ים של המאה חלקים שונים של האתר נחפרו החל משנות החמיש

 ,de Contenson 1960) 1953-בקונטנסון -( ודהLeonard 1992) הקודמת, החל בחפירות מלארט

 ,Gustavson-Gaube 1985, 1986) 1985-1984גאוב בשנים -גוסטבסוןרות (, עבור בחפי1961

; Philip and Baird 1992, 1993) 1994-1992בשנים  וכלה בחפירות של פיליפ ובירד, (1987

Baird and Philip 1994תקופת התקיים לאורך כל שונה -(. מחפירות אלה עולה כי הישוב בתל א

-בתקופה הנאוליתית הקדם גם התקייםגאוב סברה שישוב -סוןגוסטב .3ובתקופת הב"ק  ,1הב"ק 

 (.Gustavson-Gaub 1985, 1986) והמאוחרת הכלכוליתית הקדומה בתקופותוקרמית ב' 
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-בתל א 1בחפירות פיליפ ובירד התברר שאבחנות אלה אינן מוחלטות. הקרמיקה הקודמת לב"ק 

 Baird and Philip) תהע'סולי יתיתשונה אינה שייכת לתרבות ואדי רבה ואינה שייכת לכלכול

(, 1994(. מתיאורי הצורות הקרמיות והעיטור בדוחות הפרלימינריים של פיליפ ובירד )1994:32

, אני מסיקה שהחופרים (123שם: בתל בית שאן ) XVIII -ו XVIIומאזכור הדמיון לשכבות 

ו שלב זוהה בתל בית א'. אות1התקשו לזהות את השלב הקרמי הקדום ביותר המאפיין את הב"ק 

 (.Greenberg, Rotem and Paz 2013כרונולוגי ברור לאור רצף השכבות )שיוכו הירח, שם 

-Levels IIב' )1שכבות ישוב המיוחסות לתקופת הברונזה הקדומה  שלושבחפירות מלארט נחשפו 

IV ,Leonard 1992 .)שלבII   ורלא ב',1שייך כנראה לשלב קדום בתקופת הברונזה הקדומה 

 הגם שבר אחד של קערה  אפור היא כוללתאופיינית לתקופה, ושנמצאה בו. זו  קרמיקהה

"( הדומה Oבשלמותו מבנה לבנים עגול )בניין " , נחשףIIIשלב ב .(9-8)שם: לוחות  ממורקת

מבנה זה תל יקוש ותל בית שאן, תל יקוש. כמו בתל כיתן, פסגת ב 2למבנים העגולים משכבה 

הקרמיקה מרצפת המבנה  ותכולתו נמצאה תחת מפולת עבה של לבנים. ,םנהרס בחורבן אלי

ב', והיא כוללת קערות מזוות, ספל בעל ידית גבוהה, וקנקנים בעלי משח פסים 1אופיינית לב"ק 

  (.11-10שם: לוחות )

שכבה זאת שייכת כנראה (. IVב' )1ומאוחר יותר בברונזה קדומה  חתום על ידי שלב נוסף IIIשלב 

. הקרמיקה 2ב' או במעבר לתקופת הברונזה הקדומה 1מאוחר בתקופת הברונזה הקדומה  לשלב

פך בעל וות, קנקנים בעלי צוואר גבוה, רים במשח פסים וחריתקנקנים מעוטשנמצאה בו כוללת 

שלב  שונה-בתל א איןנראה שבדומה לתל כיתן ותל בית שאן, . (12שם: לוח ) בסיס גדום

 כלי בית ירח.ב , והוא מתאפיין3מתוארך לב"ק  Vשלב  .2הב"ק המתוארך לתקופת 

, ונחפרו 1אשר יוחסו על ידיה לב"ק  "שלבים" 72 -לא פחות מ גאוב תועדו-בחפירות גוסטבסון

בהם חלקי חדרים, רצפות, מפלסי חיים פתוחים, בורות ומילויים מתקופות אלה. קרמיקה 

זה, ולאחריה קרמיקה האופיינית  ממורקת אפור מאפיינת את השליש הקדום של רצף שלבים

 (. Gustavson-Gaube 1985ב' )1לב"ק 

 בניה שלבי מספרנחשפו  גאוב,-, שהרחיבו את שטח החפירה של גוסטבסוןפיליפ ובירדבחפירות 

מבנים בעלי יסודות  חלקי השתמרו א' המאוחר,1, המתוארך לב"ק הקדום השלב מן .1 ק"הבמ
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הקרמיקה המתלווה לשרידים אלה "מאוחרת לקרמיקה וחצרות פתוחות.  ,אבן רצפות ,אבן

תיאור זה הולם את  (.Baird and Philip 1994:116) למשח הפסים"הממורקת, וקדומה האפורה 

שלב המיוחס לראשית הב"ק חתומים על ידי  אלו רידיםש. של תל בית ירח א'1מכלולי סוף הב"ק 

שם: , בורות, ושטחים פתוחים )ויחותמט , רצפותבעלי קירות ישרים ב', הכולל חלקי מבנים1

117). 

 ,אבן קירות של מעוגלת בבניה 2 מבנה, מבנים שני של חלקיםב' יוחסו 1לשלב המאוחר בב"ק 

 (Philip and Baird 1993:19, Fig. 3). חלקי אבן יסוד על גבי לבנים של ישרה בבנייה 3 ומבנה

-Gustavsonמ' ) X 5.5 9.5דיו לפחות מחולק למספר חללים, חלקם בעלי רצפות טיח, וממ 3מבנה 

Gaube 1985: 47, Fig. 6;  Philip and Baird 1993:19 ;Baird and Philip 1994:117–118.) 

חלקים של כלי אגירה  נמצאו 3 לבניין בחלקן בסמוך למבנה וקשורות שנתגלו אשפה בערימות

 שונים וחפצים עצם, חפצי חרוזים, מפוחם, חומר ,חיים בעלי עצמות של גדולה גדולים, כמות

  (Baird and Philip 1994: 118; Philip and Baird 1993: 20).השייכים לתעשיית מתכת 

שם: חופרי האתר אינם מפרשים את המבנה כבית מגורים, בשל גודלו ומשך הקיום הארוך שלו )

פז  ו.קשה לקבוע חד משמעית את ייעוד במבנהבאתרם  אף על פי כן, בהיעדר ממצאים .(118

הוא בית מגורים, על סמך הפסולת הביתית בערימות האשפה  3( הציעה שמבנה 36-35: 2010)

 . )שם( בתל בית ירח EY 475שנחפרו בסמוך, כמו גם על בסיס הדמיון למבנה 

שונה והתפתחות התרבות החומרית לאורכו, מעלה -התבוננות כוללת על רצף השכבות בתל א

ועד סופה. התרבות החומרית שנתגלתה בו אופיינית  1ית הב"ק שבתל התקיים ישוב כפרי מראש

לעמק הירדן התיכון, ודומה במידה רבה לתל בית ירח, תל יקוש ותל בית שאן. נטישתו בסוף 

שונה, בדומה לכפרים בתל בית שאן, תל -ב' אופיינית גם היא לאזור; יושבי הכפר בתל א1הב"ק 

בית  –נה, או התכנסו באחת הערים הבצורות הסמוכות צפו 2כיתן ותל שלם, נדדו בתקופת הב"ק 

 (.9ירח או תל אבו אל חראז )וראה בהרחבה בפרק 
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  1אתרים בגבול בקעת הירדן בתקופת הברונזה הקדומה  - 8פרק 

  מגידותל  8.1

עמק ל עירון נחלוחצי מצפון למוצא  קילומטרנמצא כֻמתסִלם, "תל המושלים"( -)תל אלתל מגידו 

בתקופה זו דרך  אשר עברהצפונה, דרך הראשית ופת הב"ק ומיקומו על ה. חשיבותו בתקיזרעאל

מאפשרים להניח שהיו לו קשרים ענפים והשפעה  -, ומשם צפונה לבקעת כנרות לבית שאןמגידו 

מן העמק  מטרים 60-ופסגתו גבוהה בכ דונם 06-כ של התל שטחו על יושבי עמק הירדן התיכון.

 .אשר למרגלותיו

  ,Finkelstein and Ussishkin 2000aבמגידו נחשפו בראש התל ) 1שרידי הב"ק 

2000b;Finkelstein, Ussishkin, and Peersmann 2006  ;Adams, Finkelstein and 

Ussishkin 2014( במדרון המזרחי ,)Braun 2013, "Megiddo Stages" ובשדות שלמרגלות התל )

במערך הישוב  על חלקומגידו בתקופה זו, ו(. רבות נכתב על אופיו של Adams 2013מצפון )

 ובמאורעות שהתרחשו בו. בחלק זה אדרש לשתי סוגיות עיקריות בנוגע למגידו: גודל הישוב ואופיו

  .2חלקו במעבר לעירוניות בתקופת הב"ק , ו1בתקופת הב"ק 

ראש ב ולה מסדרה של מקדשים שנחשפו, היה במגידו מרכז פולחני, כפי שע1הב"ק תקופת בסוף 

בחפירות  Jובשטח  ,(Loud 1948חפירות המכון המזרחני בשיקאגו )של  BBשטח התל ב

ושם   Adams 2013 ;Finkelstein 2013: 1329-1333המחודשות מטעם אוניברסיטת תל אביב )

  (.ספרות נוספת

משלימים ומבהירים את השרידים  Jממצאי שטח . J-4עד  J-2שכבות סדרת המקדשים יוחסה ל

 לבש(. הKeinan 2013) שנקשרה אליו ורצפת החרותות 4050, בהם מקדש BBשנחפרו בשטח 

ייחסו לו . החופרים ו על ידי שרידי המקדש המאוחר לומכוסה ברוב J (J-2)בשטח  הקדום ביותר

 4050קדמו למקדש אשר ומקדש מלבני,  "(חרותותחצר מרוצפת בלוחות אבן חרותים )"רצפת ה

 Finkelstein and)ב' 1לשלב קדום של המרכז הפולחני בתל מגידו, בראשית הב"ק  יםשייכ והיו

Ussishkin 2000a: 52-53 ;Adams 2013: 47, 50, Fig. 2.19; Keinan 2013:32-33, fig.35 .)

 תחומהייתה השוחודשה רצפת החרותות, , 4050  ( נבנה מקדש XIX  /J-3) יותרמאוחר בשלב 

בסיסי עמודים מאבן גיר, ומבנה דמוי מזבח מדורג, היו  4050בקיר היקפי. במקדש  בשלב זה
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נבנה  עת ובוטל , כמו גם רצפת החרותות,4050מקדש  .(Loud 1948: 61-70) מטויח בטיח לבן

עובי קירותיו מעל זהו מבנה רוחב, מ'.  20מ' ורוחבו מעל  50המונומנטלי, שאורכו מעל  J-4מקדש 

מבנה דמוי מזבח מדורג, מטויח בטיח לבן, נקשר למבנה זה, כמו גם מ', והם טויחו בטיח עבה.  3

רצפת המשולבים ב -משקלם כמה טונות  -ים מבזלת, בהם שני דיסקים עצומים אלמנטים שונ

שלושה קירות מונומנטליים בעלי יעוד לא  (.Adams 2013: 50-74 ;Braun 2011b:271המבנה )

. XVIIIלשכבה  משיקאגו שויכו על ידי חופריהםהמקיפים את מתחם המקדש ממזרח, ברור, 

, J-4( שייך אותם למקדש 2013אדמס ), J-3שייך אותם למקדש של שכבה ( 2013פינקלשטיין )

. בין אם 3 שייכים לב"קמאוחרים יותר, והם ( סבור שקירות אלה 1323: 2013אוסישקין )ואילו 

 המונע את הגישה גבוהקירות אלה מהווים מחסום ש , נראהJ-4או  J-3הקירות שייכים למקדש 

 (.Braun 2011b:271כך )סגת התל, עבור אלה שאינם מורשים לפמתחם המקדש שבל

 זור זה שימש למגוריםאIV-VI (Braun 2013 .)שלבים  1ב"ק יוחסו לתקופת ה במדרון המזרחי

בהם מערות , ב'1; נמצאו בו כעשרה קברים מהב"ק , אשר ככל הנראה נקשרו זה בזהלקבורהו

 910לציון קבר  ראויבאלה  .(Braun 2013 ;Ilan 2013: 140) חצובים בסלע חדרי קבורהקבורה ו

 Guy and) , והוא משקף רמת מומחיות גבוההבסלעאשר חדריו המרובים חצובים  המונומנטלי,

Engberg 1938:12-18 ;Braun 2013:147 ;Ilan 2013.) 

ב', התעורר הדיון 1עת התברר אופיו המונומנטלי של המתחם הפולחני במגידו בתקופת הב"ק 

אודות גודל הישוב בתקופה זו וחלקו במערך הכפרי. סקרי השטח סביב התל הניבו ממצאים רבים 

ב', ונטען כי היישוב בתקופה זו חלש על שטחים נרחבים סביב התל, והיווה מרכז פולחני 1ב"ק מה

והוא תואר כגדול ביישובי דרום הלבנט בתקופת , דונם 500-. שטחו הוערך בכויישובי חשוב בעמק

(. עם התקדמות המחקר והחפירות בתל, כמו Finkelstein and Ussishkin 2000b: 583) 1הב"ק 

בעוד . (Finkelstein 2013: 1330, התברר כי הנחה זו שגויה )בשטחי השדות שלמרגלותיוגם 

תל היווה שה(, אחרים הציעו שםפינקלשטיין עודנו סבור שהתקיים ישוב גדול בתל מגידו )

ב' מרכז פולחני בלבד, סביבו קברים קבוצתיים, אולי של אנשים אשר שירתו את 1בתקופת הב"ק 

אם נכון הדבר,  (.Braun 2013: 148 ;Ilan 2013לאכות שונות הקשורות בו )המקדשים ועסקו במ

החברתי והתרבותי הייחודי; המרכז אין בכך כדי לגרוע ממרכזיותו בתקופה הנדונה ומתפקידו 

 תרבותידתי והפולחני במגידו שימש אל נכון אוכלוסייה כפרית נרחבת, והיווה מוקד הזדהות 
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)גרינברג  ו גם צפון השומרון, עמק בית שאן ואולי גם עמק הירדןעבור יושבי עמק יזרעאל, כמ

2003). 

פינקלשטיין ב', בדומה למספר אתרים נוספים בעמקים הצפוניים. 1מגידו ניטש בסוף הב"ק תל 

ונים עי(, בעוד אדמס הביא ט1331: 2013רעידת אדמה )הנטישה באה בעקבות חורבן בש הציע

אקונומיים ופוליטיים אשר -, וקשר את הנטישה לגורמים סוציוזו סברה סטרטיגרפיים הסותרים

בין אם המתחם חרב ברעידת אדמה (. 80-79: 2013) שינו את המערך הישובי בעמק יזרעאל כולו

לקריסה הכללית של מערך היישובים הכפרי נטישת המרכז הפולחני במגידו נקשרת ובין אם לאו, 

 1מקריסה זו. סוף תקופת הב"ק  ופן עצמאי ובנפרדאינה יכולה להיבחן בא, והיא 1של הב"ק 

. מוקד הכוח הפוליטי עבר מתאפיין בשינוי חברתי וכינון של סדר ארגוני חדש 2והמעבר לב"ק 

לשוליים  –צפונה, ויישובי העמקים הצפוניים הפכו באחת ממרכזים טריטוריאליים בעלי עוצמה 

, 2003)גרינברג  , ונעזבתפקידו המרכזיאיבד תל מגידו את  חברתיים. במסגרת תהליכים אלה

 (.וראה בהרחבה בפרק המסכם של עבודה זו

  (צפון)פארעה -אלתל  8.2

ק"מ מצפון מזרח לשכם. התל ממוקם סמוך לראשיתו  11פארעה )צפון( נמצא בשומרון, -אלתל 

צפון מזרח. שני  –הזורם לירדן, על רמה סלעית המשתפעת כלפי דרום מערב  של ואדי פארעה

הוא הגדול  פארעה-תל אלדליב מדרום. -מעיינות נובעים בסמוך לתל, עין פארעה מצפון ועין א

והיו זרועים , אשר מילאו את העמק הפורה, 1והמרכזי מבין אתרי ואדי פארעה בתקופת הב"ק 

 , וראה בהרחבה1297: 1992ין בקעת הירדן לשדרת ההר )דה וו לאורך נתיב התנועה הראשי ב

 (.בפרק זה 8.3חלק ב

 1צפון התקיים ישוב גדול ומרכזי בתקופות הב"ק  פארעה-תל אלמן הדוחות המוקדמים עולה שב

 de Vaux andחברתית גבוהה מראשית התקופה ) ות, אשר ניכרת בו צפיפות יישובית ומורכב2-ו

Steve 1947, 1948, 1949 ;de Vaux 1951, 1952, 1955, 1957,1961, 1962 ;de Miroschedji 

 :וו-דהר' צפון יש לייחס את השלבים אשר כונו על ידי  פארעה-תל אלב 1לתקופת הב"ק (. 1993

"Eneolithique Superieur"  בשטחIו ,- "Chalcolithique Supérieur"  ו-"Ancien Bronze 1"  

 .2ב' או הב"ק 1נחפרה חומה, אשר מועד בנייתה תקופת הב"ק  IV. בשטח III-ו IIבשטחים 
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או ראשית  א'1ב"ק  -וו -של דה ה"כלכוליתית המאוחרת"ו לתקופות ה"נאוליתית המאוחרת"

ומעליהם שרידי  צפון בורות עגולים פארעה-תל אליוחסו ב - בטרמינולוגיה העכשווית ב'1ב"ק 

במניין השלבים  IIIאלה שויכו לשלב . (II)שטח  לדעת החופר שימשו למגורים, אשר קירות אבן

אשר נוסף על הבורות, נחפרו שני ריכוזי קברים קבוצתיים מדרום ומצפון לתל, הכללי בתל. 

. בית קברות שלישי , ויועדו לנקברים מרוביםחצובים בסלע הגיר הרךראשיתם בשלב זה. אלה 

תל אולם הוא לא נחקר לעומקו. מכלול כלי החרס מן הקברים ב היה ממוקם כנראה ממזרח לתל,

האפורה . הקרמיקה צפון עודנו העשיר ביותר שנתגלה בדרום הלבנט מתקופה זו פארעה-אל

(, 3)קבר  התקופה. קבר אחד מציין את ראשית א'1הממורקת מעידה על ראשית הקבורה בב"ק 

ארעה שייכת לשלב מאוחר יותר בב"ק פ-בעוד רוב הקרמיקה האפורה הממורקת בקברי תל אל

 (.de Miroschedji 1993:434, 1298)שם:  א'1

 "Ancien Bronze 1"וו כינה -שלב אשר דהשייכים לצפון  פארעה-תל אלב 'ב1הב"ק  שרידיעיקר 

, בו הייתה II. בשטח "Ancien Bronze II"בתל הכולל גם את השלב שכונה  IVוהם חלק משלב 

וו לב"ק -מתוכן שויכו על ידי דה 2-1לשש שכבות. שכבות   IVביותר, חולק שלבהחשיפה הנרחבת 

 (. de Vaux 1992) 2ב"ק -ל 1הוגדרה כשלב מעבר בין הב"ק  3ב', ושכבה 1

מתאפיינות בבנייה מלבנית של בתי מגורים, הבנויים בלבני בוץ על גבי יסוד  IIבשטח  3-1שכבות 

תמך לתקרה, והם מוקמו לאורך הקירות או במרכז -דיאבן. לוחות אבן שימשו כבסיסים לעמו

נקשרה לחומת הלבנים הראשונה של הישוב, אשר נחפרה  1aהחדר. בנייה מלבנית זו בשכבה 

(. חומת הלבנים נבנתה על גבי de Miroschedji 1993:435 ;de Miroschedji 2009) IVבשטח 

צפון מסגיר  פארעה-תל אלישוב ביסוד אבן, ובה שער ומגדלים. חופרי האתר סברו לפיכך שה

וחומה  ב', ובו בתי מגורים מלבניים, רחובות מרוצפים, מקדש1סימנים של עיור החל מהב"ק 

  (.1298: 1992)דה וו  היקפית

( עורר הדים במחקר, שכן היו לכך de Vaux 1962ב' )1ייחוס חומת הלבנים לתקופת הב"ק 

השלכות בנוגע לאופיו של תהליך העיור בדרום הלבנט. אחדים קיבלו את אבחנותיו של דה וו 

(, אולם רוב החוקרים סברו שיש לייחס את בניית Amiran 1970: 84-85)למשל ר' עמירן, 

למשל: ) 2החומה, כמו גם את שרידי הבנייה המלבנית הנסמכת אליה, לתקופת הב"ק 

Kempinski 1978: 20 ;Miroschedji 1989, 1993 ;Herzog 1997:62-65 נראה כי הדיון נסב .)
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, הנקשרת לראשית בניית 1, ובעיקר של מכלול שכבה 3-1סביב השיוך הקרמי של מכלול שכבות 

-תל אלהחומה. כיוון שמכלול זה לא פורסם במלואו )כמו גם כל מכלולי הקרמיקה מהישוב ב

לא הובהר כל צרכו. מחקר  2לב"ק  1ון(, תאריך בניית החומה ואופי המעבר מהב"ק צפ פארעה

 פארעה-תל אלב 2-ו 1נגיאר של הקרמיקה מתקופות הב"ק -מחודש של פ' מירושדג'י ול' מולינר

 (.Charloux 2006: 109צפון, לכשיתפרסם ) פארעה-תל אלעשוי לשפוך אור על תארוך השכבות ב

, מירושדג'י הגדיר שלבים אלה כשייכים 1993לופדיה לחפירות בשנת בדוח שהתפרסם באנציק

. מירושדג'י סבר שהשינוי המהותי באופי הישוב אירע במעבר מישוב הבורות, לבנייה 2לב"ק 

המלבנית הצפופה, המוקפת חומה, של השלב המאוחר לבורות אלו. הוא ייחס את השינוי לראשית 

מעבר מישוב הבורות לישוב המבוצר מאפיין שלב מאוחר , אולם נראה שה2העיור בתקופת הב"ק 

ב'. התפתחות דומה מישוב של בורות לבניית מגורים מלבנית זוהתה גם בתל בית 1בתקופת הב"ק 

(. בפרסומים מאוחרים יותר  6.1ב' )ועל כך ראה בהרחבה בפרק 1א' לב"ק 1ירח במעבר מהב"ק 

וו ששלב הבנייה -עם אבחנתו הראשונית של דהשינה מירושדג'י את עמדתו ביחס לחומה, והסכים 

 (. de Miroschedji 2009ב' )1המיוחסת לב"ק  IIבשטח  1( נקשר לשכבה IVaהראשון שלה )

לפחות  1שיש להתייחס לקרמיקה משכבה העלתה  3-1בדיקה מחודשת של הקרמיקה משכבות 

של החומה בתקופת  (. אם נכון הדבר, אזי ראשיתהCharloux 2006: 110ב' )1כשייכת לב"ק 

 ב'.1הב"ק 

ישוב אשר הפך בשלב מסוים ל ,ישוב כפריב' 1בתקופת הב"ק התקיים  פארעה-תל אלבשנראה 

ויים פנימיים באופי צפון ניכר בשינ פארעה-תל אלב תהליך העיור .(1)שכבה  מבוצרצפוף, מורכב ו

הקרמיקה שיוחס  כפי שניתן להסיק מכבשן) 2בתקופת הב"ק  ראמיהק ארגון הייצורהישוב וב

כנית הפנימית של בתי וומשינויים בת ,(de Vaux 1955: 558–568, Figs. 9–10 :לשלב זה

-תל אלבתקופה זו הופך היישוב ב (.156, 149, 145: 2010המגורים )ועל כך בהרחבה אצל פז 

סעידיה, העי, -למרכז חשוב במארג ישובים עירוני חדש, בדומה לערד, תל ירמות, תל א פארעה

 (.69: 2003בית ירח, חצור, כברי ודן )גרינברג 

צפון הארץ, עם מאפיינים מקומיים אופיינית ל 1בתקופת הב"ק צפון  פארעה-תל אלהקרמיקה מ

נראה כי יש עוד . (149-148: 2008, בר )נוכחות קרמיקת "אום חמאד", למשל אזור השומרוןשל 

בר: שם(.  ;Charloux 2006ית הקברות )הבדל בין מכלולי הקרמיקה של היישוב, לבין אלו של ב
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אלו האחרונים משקפים מאפיינים מאזורים אחרים, צפוניים ודרומיים, ואינם מבטאים את 

 רפרטואר הכלים שהיה בשימוש יומיומי בתל.

, שאינו קשור ישירות 2 חשיבותו של תל אל פארעה צפון היא שהוא יכול לשמש דגם למעבר לב"ק

 1דומה לתל בית ירח לאורך תקופת הב"ק  האתר התפתחותבתעשייה המתכתית. על פניו נראה כי 

אף על פי כן, בהיעדר פרסום מלא  .1כבר בב"ק  המשוער של חומה, פרט לקיומה 2ובמעבר לב"ק 

ימנה, של המכלולים הקראמיים ההתאמה בין הארכיטקטורה לקרמיקה עדיין חסרה ולא מה

  ואבחנה זו דורשת אישוש נוסף.  

, ויוצאים משימוש בתקופת 1הקברים המקיפים את הישוב משמשים לאורך כל תקופת הב"ק 

מן הקברים  ך הם נבדלים. בכ2אשר נראה כי היה בשימוש בראשית הב"ק  2לקבר  , פרט2הב"ק 

  .2אוכלוסיית העמק הכפרית גם בראשית הב"ק מ חלקבחורבת מזרות, אשר ממשיכים לשמש 

 אתרי הסקר בשומרון 8.3

תגלו בבקעת הירדן הדרומית ובספר המדבר של השומרון, במסגרת סקר הר רבים ה 1אתרי ב"ק 

במסגרת עבודת הדוקטורט  דגם הישוב ואופיו באזור זה נידונו (.2005, 1996מנשה שערך א' זרטל )

 .Bar et. el)למשל , אשר גם ערך חפירות בכמה אתרים בשומרון(2013, 2010 ,2008של ש' בר )

נושק מדרום . תוצאות הסקר ועבודת המחקר של בר חשובות לענייננו, שכן אזור הסקר ( 2011

מנחל בזק בצפון עד וואדי עוג'א בדרום, ומנהר הירדן במזרח ועד חלקה  לעמק הירדן התיכון:

  (.5: 2008ון במערב )בר הנמוך של מדרגת ההר המזרחית של השומר

ם גם אתרים ה. רובם כפרים פרוזים, אולם יש ב(8.1)איור  נתגלו באזור הסקר 1אתרי ב"ק  82

, שני יישובי קבע מבוצרים, שני אתרי מערה "מתחם"פתוחים, שבעה אתרי קבורה, שישה אתרי 

  (.85ואתר פולחני אחד )שם: 

, והם מתאפיינים בבניה מלבנית או מעוגלת של בתי דונם 100-ל 10גודל הכפרים הפרוזים נע בין 

מגורים. הכפרים הגדולים מורכבים ממספר רב של מבנים, ואילו הקטנים הם לעתים בית חווה 

 (. 87בודד, אשר שימש משפחה גרעינית )שם: 

( ממוקמים על שלוחה 31, אתר מס' ותל זענוני 32, אתר מס' רג'ום-האתרים המבוצרים )א

בתם, הראשון מעל ואדי פארעה והשני בספר המדבר של השומרון, מדרום לואדי מבודדת מסבי

, כפי שנלמד מהממצא הקרמי שנאסף בסקר. אף 2והב"ק  1פארעה. הם התקיימו לאורך הב"ק 
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ששניהם מוקפים חומה, קשה לקבוע את זמן בנייתה ללא חפירות, ובהחלט ייתכן שהיא שייכת 

ב. בר קושר אתרים אלה לרשימה של אתרים מבוצרים לזמן הקיום המאוחר יותר של הישו

בבקעת הירדן ובספר המדבר של השומרון, מהם השניים האחרונים בוצרו אולי  2מתקופת הב"ק 

, וחרבת (50)אתר מס'  (, חרבת ג'ורייש1992דמתי , 49אתר מס' : אל מחרוק בבקעה )1כבר בב"ק 

הממשיכים  2מערך הישובים המבוצרים בב"ק . אלה שייכים לדידו ל(73)אתר מס'  רחיא בשומרון

צפון, תל אבו אל חראז,  פארעה-תל אלבין ים המלח לכנרת, בהם תל בית ירח,  1את ישובי הב"ק 

 (.92: 2008תל סעידיה ותל יריחו )בר 

זים לאורך ואדי פארעה וואדי פצאל, בעוד הנחלים הצפוניים בזק ומליח, מרוכ רוב אתרי הסקר

צפון בר משחזר שני מרכזים חשובים ב עוג'א בדרום השומרון מיושבים בדלילות.כמו גם ואדי 

צפון על  פארעה-תל אל, ורג'ום חלש על מזרח ומרכז ואדי פארעה-: א1שומרון בתקופת הב"ק ה

 . (93)שם:  ואדי פארעה המערבי

סופי, לא צפון לא נחקר לאשורו ולא פורסם באופן  פארעה-תל אלרג'ום לא נחפר ו-כיוון שתל א

ואחד ביחס  הללו בתוך מערכת הישובים לאורך ואדי פארעה הישוביםברור באיזה אופן תפקדו 

אף על פי כן, מיקומם הטופוגרפי וגודלם מבדיל אותם מן . 1, והאם היו מבוצרים כבר בב"ק לשני

ואדי פארעה היה במדרון הדרומי של ג'בל האתרים הקטנים יותר בסביבתם. בית הקברות של 

 (.243-241, 94: 2008בסקר, בר  28-ו 27מון )אתרים ט

תל זענוני, חרבת ג'ורייש וחרבת רחיא הם אתרים מבוצרים ומבודדים  ,פארעהבניגוד לאתרי ואדי 

בספר המדבר של השומרון, ואינם מוקפים בישובים קטנים. בר מציע שמיקומם קשור אולי 

 (.93לפעילות חקלאית, כגון גידול זית וגפן )שם: 

אתרי ה"מתחם" מרוחקים מאתרי ישוב אחרים, רחוקים ממקורות מים, וממוקמים לרוב 

על -במדרון או על שלוחה נמוכה. הם בנויים באבני שדה גדולות בנדבך אחד, אשר מעליו מבנה

 ;1תארך שישה מתחמי סקר לב"ק  מטרים, והם דלים בממצאים. בר 35-20מלבנים. קוטרם בין 

שימשו רועים יושבי קבע, ושלל את האפשרות שהוצעה על ידי  הראה שמתחמים אלה הוא

. הנוודות, לדידו, ( בדבר קיומן של תרבויות נוודיות בהר בתקופה הנדונה1992פינקלשטיין )

מאפיינת את אזורי הספר שמדרום ליריחו, בעוד בקעת הירדן והשומרון הן אינן פריפריה נוודית 

 (.97: 2008בתקופה זו )בר 
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תפרוסת היישוב בבקעת הירדן הדרומית ובספר המדבר של השומרון בתקופת הב"ק   .8.1איור 

 (Bar 2013, Fig. 1)מתוך:  1

 

הה (. הוא נמצא על פסגה גבו148, אתר 1996חלאיל )זרטל -אתר הפולחן שזיהה בר מכונה אל

באתר ולמכלולי הישוב והקבורה שבו.  ואדי פארעהבמרכז הרכס של ג'בל טמון, וממנו תצפית ל

חרוטית ( שרידים רבים של עצמות שרופות ואפר, בפסגת גבעה 1זוהו שני אלמנטים מרכזיים: )

מטרים מערבית  100-( מבנה רוחב מאבנים גדולות נמצא כ2מטרים. ) 25מ' ובקוטר  6בגובה 
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קשורים זה לזה, ואופיים  מטרים. בר הניח שהאלמנטים הללו 5מטרים ורוחבו  25לגבעה. אורכו 

, בשל שכיחות 1אינם קשור למגורים. הממצא הקרמי מעיד על נוכחות בעיקר בתקופת הב"ק 

 (.100-99הכלים ממשפחת "אום חמאד" )שם: 

כוללת בעיקר פערורים פחוסים ופערורים בעלי רכס,  1הקרמיקה האופיינית לשומרון בב"ק 

"אום חמאד", קנקנים בעלי שפה נוטה החוצה קערות בעלות מתאר מעוגל, קדרות בסגנון 

נעדרים כמעט עמק הירדן התיכון ם בולטים של מכלולי אפיינימוקנקנים בעלי צוואר גבוה. 

 נוכחות(, Rail Rimי שפת הטבעת )פיטס, שכיחות החיפוי האדום , בהםלחלוטין באזור זה

(, המופיעה GBWהממורקת )האפורה קרמיקה ה( ו"Crackled Ware"משפחת "החיפוי הסדוק" )

 צפון.  פארעה-תל אלרק במכלולי הקבורה בואדי פארעה וב

הקרמיקה האופיינית ביותר ליישובי הבקעה ומורדות השומרון היא משפחת הכלים המכונה 

רכו במסגרת "אום חמאד", המתאפיינת בשפות מעובות ועיטורי חבל. בדיקות פטרוגרפיות שנע

בואדי פארעה ולא באתר אום חמאד,  היה שמרכז הייצור על כךהצביעו עבודת המחקר של בר 

 (.151שממזרח לירדן )שם: 

השלישים -, בעוד שני2המשיכו להתקיים במהלך הב"ק  1שליש מאתרי הסקר המתוארכים לב"ק 

ובספר  בקעת הירדןרים צונח באופן משמעותי ב. מספר האת1האחרים ננטשים בסוף הב"ק 

אתרים בלבד, המרוכזים בואדי פארעה ובסמוך  24-אתרים ל 82-: מ2 השומרון במעבר לב"ק

למורדות הרי השומרון וגב  הוסיית הבקעה עברלמעיינות במורדות הרי השומרון. יתכן שאוכל

 (.Finkelstein and Gophna 1993ההר, בדומה לתהליך שהתרחש באזור ההר המרכזי )
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 חלק ג: ניתוח הנתונים ופרשנות התרבות החומרית

 1בתקופת הב"ק  בעמק הירדן התיכוןוהישוב מדרג יישובי , אתריםתפוצת  – 9פרק 

תחום מצפון על ידי החוף הדרומי של הכנרת, ומדרום על ידי נחל  כזכור, האזור הנדון בעבודה זו

בזק )מדרום לקיבוץ טירת צבי(. בעבודה זו נידונו אתרים בחלקו המערבי של העמק, בין הירדן 

 לשיפולי הרי הגליל התחתון.

, ביחס 1בעמק בתקופת הב"ק  שיא התיישבותימעידים על  סקרי השטח והחפירות השונות

. זוהי (Esse 1991:146 ,1980, גל 1962צורי ) 2ליתית כמו גם לתקופת הב"ק ולתקופה הכלק

הנחלים )בשטח הזור( והירדן נהר ממוקמים לאורך מערכת צפופה של ישובים כפריים, שהיו 

תמונה דומה נרשמת גם בחלק המזרחי  ., ונחל יששכרנחל תבור ,נחל חרודנחל בזק,  :שזרמו אליו

(. שםזרועים לאורך הנחלים המנקזים את הרמה הירדנית לנהר הירדן ) 1 של העמק: ישובי הב"ק

באזור תל יקוש, שם היו דרכם עברה הדרך הראשית לחלקו המזרחי של העמק,  מעברות הירדן,

 (. 139: 1962נראה מחשוף קטן של חוף הירדן הקדום )צורי 

ון המזרחי והשולים הגליל התחתבעמק בית שאן,  1אתרים מתקופת הב"ק  48צורי מנה נ' 

בצפון עבר הירדן ו ,אתרים בגליל התחתון המזרחי 7גל מנה צ' המזרחיים של עמק יזרעאל. 

 Mittmann; 1980; גל 1962, צורי ) 1אתרים מתקופת הב"ק  33ס' מיטמן המזרחי, מנה 

1970;Esse 1991:150.) ;דונמים 35-ל אסה מציין שהוא נע בין עשרה גודל הכפרים אינו אחיד ,

. באלו 3-ו 2אולם אבחנה זו מבוססת רק על אתרים שלא זוהה בהם ישוב בתקופות הב"ק 

דונמים  30-, וייתכן שהיו גדולים מ1האחרונים קשה לקבוע מה היה היקף הישוב בתקופת הב"ק 

(Esse 1991:151.) 

שישנם הבדלים משמעותיים הראתה  ,בעבודה זו החפורים, ובפרט אלה שנותחובדיקת האתרים 

כל האתרים שייכים ליושבי קבע, שכלכלתם  .באופיוב הן ושישטח המבגודל הבין היישובים, הן 

כנראה הכפר הגדול ביותר בעמק, בו  . בתל בית ירח היה וגידול עדריםהתבססה על חקלאות 

חקלאות  וניתן להניח שחלש על שטחי ,דונם 300-כ שטחו -תרבות חומרית עשירה ומגוונת 

חומרי גלם, כמו גם מזון ולנרחבים. קרבתו לאגם הכנרת ולמוצא הירדן הקנתה לו יתרון כמקור ל

היו  (דונם 9-6) ותל כיתן (דונם 30-20) . תל יקוששליטה בתנועה הימית והיבשתית לאורך החוף

תל מהקרבה למוצא נחל תבור לירדן ומהקרבה למעברות הירדן.  נהנוכפרים קטנים יותר, אשר 

יתרונו . דונם 40-בית שאן, הדרומי מבין האתרים שנבדקו, היה כפר לא גדול ששטחו מוערך בכ

 בקרבה לנחל חרוד, כמו גם במיקומו על הדרך הפונה מערבה לעמק יזרעאל.
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, אולם גם על דייג )בעיקר בתל בית על חקלאות עונתיתבעיקר אתרי עמק הירדן התיכון התבססו 

התקיימו גם גידולי יתכן שו ,קטניותמעט דגנים ובעיקר דולי השדה כללו ירח( וגידול עדרים. גי

 Fischer andחראז:-)ראה למשל בתל אבו אל ידוע שאינובהיקף  - ענבים וזיתים - מטעים

Holden 2008) . קשה לקבוע אם הייתה השקיה מכוונת בשלב זה, אף כי השקיית אדמות הסחף

למרגלות ההרים ובפתחם של נחלים זורמים, כזו המבוססת על כוח הכבידה וניקוז מי נגר, ודאי 

העדות הבוטנית מתל בית ירח  .(Esse 1989b, 1991:33התרחשה בשלבים מאוחרים יותר בב"ק )

 (. Berger 2013:61) 2את המעבר לב"ק  מכוונת. זו מאפיינת מעידה על השקיהאינה  1בב"ק 

ובכלי אגירה, המעידים על  ניכרת בדרום הלבנט עלייה במתקני אגירה  1ק "בסוף תקופת הב

 , למשל,בקרית אתא גדול מבעבר. בהיקף של תוצרת חקלאית קיומן של מערכות אגירה והפצה

, שתיהן IIלשכבה  IIIם במעבר משכבה נרשמת ירידה ניכרת בכלי האגירה בבתים הפרטיי

ראשיתה של אגירה מרוכזת, הבאה לידי ביטוי  ב'. במקביל ניכרת1ק "מתוארכות לתקופת הב

(. פאוסט וגולני מציינים כי שינוי Faust and Golani 2008: 17בקיומם של מבני אגירה מעוגלים )

תהליך המעיד על עירוניות ראשונית כבר זה מעיד על המעבר לכלכלת שוק הנשלטת בידי אליטה, 

תוצרי החקלאות נאגרו בכמויות גדולות באתר, בפיטסים  ,חראז-בתל אבו אל .(19שם: )ב' 1בב"ק 

וקנקנים גדולים, כמו גם במתקני אגירה מאבן, אשר היו מרוכזים במורדות המערביים של התל. 

רעינית אחת, ונראה כי הופצה מערכת אגירה זו לא יועדה עבור משפחה גחופר האתר סבור ש

בקרב אוכלוסייה נרחבת יותר. פישר מציין כי לאגירת העודפים הייתה משמעות רבה בכלכלת 

החליפין, והיא שאפשרה את הגעתם של מוצרי יוקרה לאתר, כדוגמת מטילי ומוצרי סגסוגת 

טיים נחושת, קרמיקה 'אקזוטית' ממקור מצרי ומוצרי מותרות נוספים, בהם שמנים קוסמ

(Fischer 2002: 324-325.)  

אגירת עודפים ואולי אף נמצאה, כאמור, עדות למערכת של  ב'1ק "תל בית שאן בתקופת הבב

תחומי משפחה מורחבת. בשאר האתרים שנבדקו בעבודה זו לא נמצאו מבנים הפצתם מחדש ב

כלי אגירה. שיועדו לאגירה ריכוזית, אולם שכיחים בהם מתקני אגירה ביתיים ומספר רב של 

והמערכות הכלכליות המקומיות שליוו אותה הן  אגירת עודפים בהיקפים שונים באתרי העמק

. מערכות כלכליות אשר מעורבת בהן זואחד מן הסממנים לחוסר שוויון בחברה הכפרית בתקופה 

אגירה ביתית וריכוזית בקנה מידה גדול יותר התפתחו בשלבים מאוחרים יותר בתקופת הב"ק, 

 Chesson and Goodaleגרת ארגון חברתי עירוני )וראה התייחסות להיבטים אלה אצל במס
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יחידות המגורים מלמדת על אופי הישובים תחומי אגירת עודפים של תוצרת חקלאית ב (.2014

ובהתבסס על ספרות בהתייחס לכפרי תקופת הב"ת בדרום הלבנט  .ב'1הכפריים של הב"ק 

( 1: )ארבעה סוגים של ישובים כפרייםמנה פאוסט פרים, א' תיאורטית העוסקת בסיווג של כ

( כפרים 3כפרים שאדמותיהם בבעלות אדם פרטי, )( 2או מקדש, ) כפרים הנשלטים בידי ארמון

( 4)-שיתופיים שאדמותיהם בבעלות הכלל והתוצרת החקלאית מתחלקת בקרב התושבים, ו

 :Faust 2005המורחבות שחיו בהם )החקלאיות שייכות למשפחות  כפרים עצמאיים שאדמותיהם

ב' היו כפרים עצמאיים ואוטונומיים, שאינם כפופים לשלטון 1נראה שכפרי הב"ק (.  118 ,115

 לצרכי המשפחה המורחבת. בתי המגורים ובאגירה ביתיתבמתאפיינים בשונות  ריכוזי. אלה

  .רציה גבוהה ביניהםאינטג מעידה עלחלקו תרבות חומרית משותפת, הבעמק הירדן  1כפרי הב"ק 

נבעו מן הקרבה לדרך הסחר הראשית לאורך הירדן ומעורבותם של  אזורים אחרים עם קשרים

מגרדי  עם אזורים אחרים נסחרוהחליפין -מערכת סחרב .יושבי העמק במנגנונים הקשורים בו

נחושת תיכוניים, חפצי -ולהבים כנעניים מצור, קרמיקה אפורה ממורקת, צדפים ים מניפה

 (.Milevski 2011:207, 229-230אבן )-, כלי בזלת וחרוזישבערבה ןשמקורה בפונו

בעמק הירדן התיכון הן מועטות ביותר, וכוללות בעיקר צלמיות  1עדויות לפולחן בתקופת הב"ק 

המרכז הפולחני ש ניתן להציע, מרכז פולחני בעמק הירדן התיכוןעדות לבהיעדר לשימוש ביתי. 

, אוכלוסייה הכפרית של אזור העמקים הצפונייםכלל הל מוקד הזדהות דתית שימשבמגידו הגדול 

 .  (2003)גרינברג  אף כי אין לכך עדות ישירה בממצא הארכיאולוגי

האתרים חלק מתהליך של התיישבות קבע, צמיחה של  בדרום הלבנט מתרחש 1ב"ק בראשית ה

הב"ק  לאורך תקופת. (Esse 1991:151 ;Joffe 1993:49) הקיימים והיווסדות של אתרים חדשים

לשיאה של המערכת , עד גדלים ומתרביםיישובי הקבע שנים,  500-700-, שאורכה כיום מוערך בכ1

לשינוי מהותי בתפרוסת  אנו עדים ,2ב"ק תקופת הבמעבר ל. ב'1הכפרית בסוף תקופת הב"ק 

 Finkelstein; 2003גרינברג  ;1962)צורי  אוכלוסייה במרחבולנדידה של  ,בכל חלקי הארץ הישוב

and Gophna 1993:6-8, 14.) תהליכי העיור המגוונים את  ות אלה אינן מסגירותכללי אבחנות

למעשה, כשם שהחברה  , ואת ההתנהגות הייחודית לכל אזור.דרום הלבנטהמאפיינים את 

שהתרחשו בה. בכל העיור  כך שונים ומגוונים תהליכי, בגיוון אזוריב' מתאפיינת 1בתקופת הב"ק 

דפוס התנהגות שונה בסוף ימיה של  זוהה 1תרבותיות של הב"ק -אחת מן היחידות החברתיות



338 
 

תהליכים מקומיים וייחודיים במעבר לצורת חיים עירונית. אותן  הכוללמערכת הישוב הכפרית, 

 אולם בכולן הושלם התהליךאת מידותיו,  בהיקף שקשה לאמוד זומ יחידות היו מושפעות זו

(. כיוון שכך, ישנה חשיבות רבה בשחזור תהליכים אזוריים 2003בשינוי חברתי כולל )גרינברג 

 , ובהשוואתם זו לזו. 1בתחומי הגבולות הגיאוגרפיים של יחידות תרבותיות בתקופת הב"ק 

טבלה ) 2במעבר לב"ק  כמות הישובים מצטמצמת באופן משמעותי ,באתרי עמק הירדן התיכון

הישוב )תל יקוש(, לנטישתו המוחלטת בעמק זוהו חורבנות שהביאו לצמצום  ריםבכמה את(. 9.1

ותל  בלבד, תל בית ירח ב'1י ב"ק אתר. שני נטישה )בית שאן( לצמצום ובעקבותיו)תל כיתן(, או 

 נרשם פער מסוים ברצף היישובי בשני האתרים האלו .חראז, הפכו לישובים מבוצרים-אבו אל

 Fischer 2008:382אשר אינו לגמרי ברור וכרוך כנראה בשינוי העירוני ), 2 לב"ק 1מהב"ק במעבר 

אף לא אתר אחד חדש נוסד בעמק במעבר בנוגע לבית ירח(.  6.1; וראה פרק חראז-באשר לאבו אל

אל חראז, שהפכו -; נראה כי העיור החל במוקדי הישוב החזקים, תל בית ירח ותל אבו2לב"ק 

דומה הישוב בעמק הירדן התיכון בכך  .2התקיים בתקופת הב"ק לערים מבוצרות והמשיכו ל

; Finkelstein, Ussishkin and Halpern 2000במגידו:  ראהרבי )לעמק יזרעאל המע

Finkelstein and Ussishkin 2000a: 73  1992ובעפולה: דותן;Gal and Covello-Paran 1996: 

table 1)נוסדו אתרים רבים חדשים, חלקם מבוצרים,  מאזורים אחרים בצפון הארץ, בהם , ושונה

; 2003; 1996וממוקמים במיקומים אסטרטגיים. תופעה זו נרשמה בעמק החולה )גרינברג 

Greenberg 2002( כמו גם בגליל העליון ,)Frankel et. al. 2001:100 1990(, בגליל התחתון )גל :

 (.182: 2003( וברמת הגולן )פז 100-99

 תהליך של התכנסות בעריםבעמק הירדן התיכון התרחש שעם קריסת המערכת הכפרית יש להניח 

או הגליל העליון,  עמק החולה ,לאזורי מגורים אחריםצפונה כמו גם נדידה , צפופות ומבוצרות

הן תוצאה של תופעות אלה . 2לב"ק  1היישובים במעבר מהב"ק  במספרעלייה נרשמה  בהם

, בעקבות קריסת המערכת הכפרית של 2ראשית הב"ק צפון הארץ בתהליכים פוליטיים שאירעו ב

ונית, כוחה של ישות פוליטית צפ הוסת מוקד הכוח צפונה, עם עליית נראה כי בשלב זה. 1הב"ק 

לכך היא הדומיננטיות של העדות הארכיאולוגית או צפונה ממנו.  אשר מרכזה אולי בעמק החולה

במקביל  -הקרמיקה המתכתית וסירי הבישול הגולניים  - ממקור צפוני תעשיות קרמיקה ריכוזיות

עמק הירדן התיכון הפך . 2בב"ק  תעשיות הקרמיקה המקומיות להיעלמות כמעט מוחלטת של

לפריפריה, בשוליה הטריטוריאליים של אותה   -באחת ממרכז יישובי בעל כוח חברתי וכלכלי 

 בפירוק והרכבה מחדש של כל המנגנונים. שינוי זה היה כרוך (2003)גרינברג  ישות פוליטית
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, ועל כך ארחיב בפרק המסכם 1ים והחברתיים שאפיינו את המערכת הכפרית של הב"ק כלכליה

 . של עבודה זו

 2-ו 1בתקופת הברונזה הקדומה  עמק הירדן התיכוןרצף הישוב באתרי  .9.1טבלה 
 

 עמק הירדן התיכון

 ב'1ברונזה קדומה  א'1ברונזה קדומה  האתר

 קדום

 ב'1ברונזה קדומה 

 מאוחר

 2ברונזה קדומה 

 Period A תל בית ירח
 לא תועד חורבן

Early Period B 

 לא תועד חורבן

Late Period B 

 לא תועד חורבן

Period C 
 עיר מבוצרת

שלב קיים להערכת  תל יקוש

 החופרים,

 לא נחפר

 בפסגה 2שכבה 

 IVשכבה 
 במדרון

 בפסגה 1שכבה 

 חורבן בשריפה

 IIIשכבה 
הצטמצמות 

 הישוב

 VIIשכבה  אין ישוב אין ישוב תל כיתן

  חורבן ללא שריפה

 אין ישוב

 ?XVשכבה  ?XVII-XVIשכבות  תל בית שאן

 

 

 M-2-3שכבות 

 (XIV-XIIIשכבות )=

, אחריו חורבן בשריפה

 נטישה

 אין ישוב

 תל שלם

(Eisenberg 1996) 

 Late EBIb – Early לא ידוע לא ידוע

EBII phase 
 נטישה

? 

 חראז-תל אבו אל

(Fischer 2008) 

 Phase IA אין ישוב
)רעידת אדמה 

 ("קלה"

Phase IB 

)רעידת אדמה 

 "קטסטרופלית"(

Phase IIA-B 
פער ישובי ואחריו 

 עיר מבוצרת

 שונה-תל א

(Leonard 1992) 

 מאוחר IIשלב  קדום  IIשלב

 

 IIIשלב 

  חורבן בשריפה

 IVשלב 

 היחלשות היישוב

 ישוב אין

 פלה

(Bourke 2002) 

חרסים שמקורם 

 ישוב סמוךב

Early EBIb 

Phase? 

EBIb Phase המשך הישוב 

בית הקברות 

 חורבת מזרות ב

 )נחל תבור(

המשכיות בקברים  שיא התגברות קבורה מעטה

 ספורים

 

 

 יישובי -ארכיטקטורה ותכנון פנים – 10פרק 

נחשפו האתרים שהוצגו בעבודה זו, תל בית ירח, תל יקוש, תל כיתן ותל בית שאן, ארבעת ב

יישובים אלו מתאפיינים במערכות חלקים מסוימים מן היישוב, המאפשרים לשחזר את אופיו. 

(, ביניהם סמטאות, רחובות ושטחים ציבוריים פתוחים. House Compoundsשל מבני מגורים )
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אחידה; הן מורכבות מיחידות מלבניות מרובות חדרים, הבנויות  מערכות אלו נעדרות תכנית

בתכנית של חדרי רוחב המקיפים חצר בנויה, או ממקבץ של  מבנים עגולים, התוחמים חצר 

אלה התקיימו ביישובים כפריים פרוזים, (. Paz 2012 ;Greenberg and Paz 2014:23משותפת )

נוסף על בתי המגורים,  ות שחלשו על סביבתן.על גבעות טבעי אחידללא תכנון  התפתחואשר 

 חדרי אחסון מתקני בישול ויצור מזון,, קבורות, בורות הפתוחים נמצאושטחים בחצרות וב

בהיעדר חומות  ציבורי או פולחני.מצא מבנה שייעודו האתרים נאחד מן . באף לא ממגורותו

 ש' בולטים בנוף, אלא השתלבו בו )פזובנייה מונומנטלית, נראה שאותם כפרים לא היו מרכיבים 

2010 :54.) 

בעמק  הדומסטיתארכיטקטורה האחד מהכפרים המוצגים בעבודה זו.  גיוון אדריכלי ניכר בכל

בתים עגולים או  ,(Rectilinear)בתים בעלי קירות ישרים כללה  1בתקופת הב"ק הירדן התיכון 

, (Rounded Corners) בעלי פינות מעוגלותבתים מלבניים  ,(Curvilinear) מעוגליםבעלי קירות 

 Braun 1996;Golani 1999 ;Greenberg) היברידיים, חציים מלבניים וחציים עגוליםאו בתים 

and Paz 2014היא נגזרת של  תוכניתםתכנית קבועה.  םנעדרי(. כל המבנים בנויים לבני בוץ, ו

 העדפות טכניות מקומיות, ואינה משקפת מסורת אדריכלית משותפת.

 נעשהאינו אחיד ואינו עוקב אחר דפוס הנדסי ברור: בתל יקוש ובתל כיתן השימוש ביסודות אבן 

 . בתל בית שאן נעשה1הב"ק מ והיברידייםמלבניים  לבניםשימוש קבוע ביסודות אבן בבתי 

, ואילו בתל בית ירח, בעל הקיר המעוגל MAשל בניין  ירות פנימייםשימוש חלקי, בעיקר בק

ץ מהמסד עד , בעוד בתים מלבניים בנויים לבני בויסודות אבן מאפיינים קירות מעוגלים בלבד

  (.Greenberg and Paz 2014:15, 20) הטפחות

אמו לבנייה הוכנו והות, אשר וזמינים בכל אחד מן האתרים נעשה שימוש בחומרי גלם מקומיים

(, ובתל בית שאן אף שםבתבנית ) בוץ עשויותהלבני חלק מ באופן המעיד על התמחות מסוימת.

 Mazar and Rotem 2009  Mazar, Rotem and;) שעליהן הוטבעו תווי יוצרנמצאו לבנים 

Weinblatt 2012.) היו עשויות עפר כבוש, והקירות טויחו בטיח בוץ. קירוי הבתים  הבתים רצפות

בזרדים ובבוץ. חלקי תקרה נמצאו בבתים אשר חרבו בשריפה, נעשה באמצעות קורות עץ שכוסו 

  בתל יקוש ובתל בית שאן.

 ארגוניים בכל אחד מהאתרים שנבדקו:האדריכליים וההיבטים הלהלן סיכום 

 

 ת ירח יתל ב
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רדודים, שנמצאו  מיוצג בתל בית ירח בעיקר על ידי בורות ב'1החלק הקדום של תקופת הב"ק 

 EY(. בשטח SA ,EY ,BS)שטחים  ובצפונו, אולי מחוץ לשטח הישוב העיקרי התל בדרום

הכילו נחשף שטח נרחב ובו בורות רדודים ומפלסי חיים פתוחים ביניהם. הבורות שבדרום התל 

זוהו שני ב' 1(. בחלקה השני של תקופת הב"ק Greenberg and Paz 2014:15) פסולת ביתית ואפר

חלקים (. Curvilinear( ומעוגלים )Rectilinearשל בתי מגורים: בעלי קירות ישרים ) םסוגי

-ו UN ,AC (Amiran and Cohen 1976 ,)SA ,BSמצאו בשטחים ממבנים בעלי קירות ישרים נ

EY . ,בנויים מלבנים אחידות בגודלן ומטויחים בטיח בוץ. הרצפות אלה כאמור נטולי יסוד אבן

תכנית המבנים אינה אחידה, אולם נראה שהיא עשויות עפר כבוש, וסף הכניסה מרוצף אבן. 

. בחצר נעשו פעולות מוקפת חדרים קטנים יותרלא מקורה, עוקבת אחר רעיון אחד: חצר פנימית 

)וראה  רים שיועדו לאחסון והכנת מזון, ולשינהשל הכנת מזון ומלאכות שונות. סביב החצר חד

 (. Greenberg and Paz 2014בהרחבה 

הם בנויים מלבנים שאינן אחידות . BH-ו MK( נמצאו בשטחים Curvilinearבתים מעוגלים )

 Paz and, מחוץ לקו החומה )מעוגל נמצא חלק של קיר MKבשטח בגודלן, על גבי יסודות אבן. 

Paz 2006:470 בשטח .)BH  נמצאו חלקים מיסודות האבן של שני בתים עגולים, כמו גם של

במרכז אחד הבתים נמצאו שני  (.Paz and Paz 2006 ;Greenberg and Paz 2014:20ממגורה )

 בסיסי עמודים. כלי החרס מבתים אלו כללו כלי הגשה והכנת מזון. 

 BSמתקנים בשטחים פתוחים. בשטח שתוארו לעיל, נמצאו אזורי פעילות ו פרט לבתי המגורים

 MS/EYנמצא שטח פתוח ובו כתמי אפר, ומתקן לבנים עגול, אשר אולי שימש לאחסון. בשטח 

-. באזור זה נמצא מתקן לבנים לא10נמצא שטח פתוח ממזרח ומדרום למבנה המרכזי בשכבה 

  (.שםנמצאה חצר מרוצפת וממגורה ) BHרגולארי וכתמי אפר. בשטח 

 

 תל יקוש

חצי מוארך ובית  ,(2בפסגת התל )שכבה  עגוליםב' בתל יקוש ניתן לייחס בתים 1לראשית הב"ק 

בית זה השתמר בגובה היסודות בלבד, אשר היו בנויים מאבנים  (.IVבמדרון )שכבה  מעוגל

(. הבתים העגולים בפסגת התל היו סמוכים זה לזה, Esse 1992המסודרות בשיטת האדרה )

ם בשטחים פתוחים. כמה קבורות מכוסות באבנים היו פזורות סביב המבנים, וביניהם מפלסי חיי

  .והן ככל הנראה בנות אותו הזמן
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הבנויים מצפון ומדרום בפסגת התל,  ות בתיםמערכשתי ב' ניתן לייחס 1לשלב המאוחר בב"ק 

י היברידי )חצי מלבני חצלרחוב. המערכת הצפונית מורכבת מחמישה בתים מלבניים ובית אחד 

, המחוברים זה לזה ויוצרים מתחם אחד. בין שניים מהבתים חצר פנימית שהייתה ככל מעוגל(

בארבעה הנראה לא מקורה. הבתים היו בנויים לבנים על גבי יסודות אבן, ותכניתם אינה אחידה. 

נמצאו אבנים שטוחות במרכז החדר, אשר שימשו כנראה כבסיסי  (6-ו 4, 3, 2, 1) מן הבתים

( נמצאו ספסלים פנימיים לאורך אחד 5-ו 3, 2בשלושה מהבתים )בית  תמיכת התקרה.עמודים ל

 מקירות הבית.

החצר המזרחית הייתה מעין  מוקף חצרות פתוחות. מלבניהמערכת הדרומית מורכבת מבית 

מבואת כניסה מרוצפת. בחצר הדרומית היה מתקן אבן עגול, אשר טיבו לא ברור. החצר המערבית 

  ת גם כן, והיו בה נישות בנויות לפעילות שונות הכרוכות בהכנת מזון.הייתה מרוצפ

 

 תל כיתן

ין ב .אחידה אינה שתכניתםמלבניים  מגורים מבני של צפופה בבנייה מתאפיין בתל כיתן הישוב

 תאלו מערכו. (Golani 1999:127, מוקף חצר התחומה בקיר )מעוגלות פינות בעל תיב גםהמבנים 

 בסיסי ובו, מאורך מרכזי חדר בית בכל .צרות סמטאותביניהם , חדרים ימרוב מגוריםשל בתי 

 םבלבני נבנו המבנים .הקירות לאורך בנויים וספסלים ,בתקרה שתמכו לעמודים שטוחים אבן

 .כבוש מעפר נעשו הרצפות. אבן יסודות גבי על שהונחו רבועות

 

 תל בית שאן

המבנה ובמתקנים  בתל בית שאן יוצא דופן בגודלו, בריבוי העמודים שבו, במורכבות MAבניין 

ב', במהלכם חרב בשריפה והתחדש באותו 1לבניין היו שני שלבי קיום בסוף הב"ק  שבתוכו.

מורכב מאולם מרכזי בעל עמודים, ושני חדרים קטנים יותר הנסמכים אליו  MAהמתאר. בניין 

חלק ממערכת חדרים גדולה יותר שחלקה הדרומי נשטף למדרון התל זהו ככל הנראה ממזרח. 

 ולא השתמר. מעבר לרחוב חלק ממערכת חדרים נוספת, אשר השתמר ממנה חדר אחד בלבד.

רי יסוד אבן, פרט למקרים בודדים, בעיקר בוץ, והם לרוב נעדבנויים מלבני  MA בנייןקירות 

יר, אשר כיסה גם את רצפת האולם המרכזי ואת הקירות טויחו בטיח בוץ בה .ות הפנימייםקירב

לק הדרומי של הקיר המזרחי והקיר המערבי. רצפות ולחהנסמכים לקיר הדרומי שלו הספסלים 

 עשויות עפר כבוש. החדרים המזרחיים של המבנה 
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מאפיינים אדריכליים  MAפרט לקיר המעוגל המעניק למבנה את מתארו המיוחד, קיימים בבניין 

, חדרים העשויות לבנים וחומר לבנים-וספים. אלה כוללים במות מעוגלות בפינותייחודיים נ

חללים קטנים ונפרדים בתוך מחיצות לבנים דקות ליצירת  ,לבנים הבנויים לאורך הקירות-ספסלי

 תמך לתקרה בחדרים המזרחיים ולנשיאת קומה שנייה באולם המרכזי. ועמודי המבנה, 

בנייה אחידה בכל -נן אחידות בגודלן, ואינן מונחות בטכניקתהלבנים מהן בנויים הקירות אי

 קירות המבנה: לעתים הן מונחות לאורך הקיר ולעתים לרוחבו, ללא דפוס ניכר לעין. 

גשים אל הפן החיצוני של קיר המבנה , הנינחפרו מספר מפלסים MAהמקיף את בניין  ברחוב

רחוב זוהה גם אותו  חצץ קטנות.-מרוצפים באבני. אלה עשויים לעתים עפר כבוש ולעתים המעוגל

( 3)ב"ק  XII. בתכנית שכבה XII (M-1) -ו  XIV          (  M-3 ,)XIII (M-2 )פיצ'ג'רלד, בשכבות בחפירות 

, הרחוב ממשיך לכוון XIII. בתכנית שכבה ממשיך מערבה ונפתח לכיכר רחבה נראה שהרחוב

 (.Braun 2004: Fig. 2.36-2.38) מערב ומקיף מבנה מלבני גדול בעל עמודים-צפון

מתאפיינת בבנייה מלבנית צפופה, , M-3בחפירות פיצ'ג'רלד, המקבילה לשכבה  XIVשכבה 

בין המבנים. הקירות שנחשפו על ידי פיצ'ג'רלד אינם וכיכר מרכזית המפרידות סמטאות צרות ו

הבנייה  XIIIבשכבה (. Braun 2004: Fig. 2.30פינות מעוגלות ) ולאחד המבניםלחלוטין ישרים, 

 והיא מורכבת ממערכות של חדרי מגורים המקיפים חצרות פנימיות. נעשתה צפופה יותר, 

 

  ב'1התפתחות כפרי עמק הירדן התיכון לאורך תקופת הב"ק 

 ב'.1אחר התפתחות הכפר לאורך תקופת הב"ק  לעקובבתל בית ירח, תל יקוש ותל בית שאן ניתן 

  .בתים ורחובותמורכב של בצפיפות הישוב, היוצרת מארג  באתרים אלה ניכרת עלייה

ב' 1. בראשית הב"ק והן מבחינה אדריכלית הכפר בתל בית ירח מתפתח הן מבחינת צפיפות הישוב

או לא  ככל הנראה גם מבנים ספורדיים, שלא השתמרוהוא מתאפיין בבורות, שטחים פתוחים, ו

הפתוחים, ונבנים בתי מגורים בכל חלקי התל. ב', מצטמצמים השטחים 1. בתקופת הב"ק נחשפו

 (.45-44: 2010אלה מוקפים בחצרות בהן התרחשו פעולות שונות, אולם אין עדות לרחובות )פז 

היברידי, ב' נמצא מקבץ מרווח של בתים עגולים בפסגה, ובית 1בראשית תקופת הב"ק יקוש בתל 

אלה  ואינו משולב במערכת חדרים מורכבת. מעוגל, העומד חופשי במדרון התל ומלבני וחצי וחצי

 מוחלפים במערכת צפופה של בתים מלבניים, ביניהם רחוב וחצרות פתוחות. 
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ב' 1, ההתפתחות ניכרת דווקא בחתך המצומצם שחפר פיצ'ג'רלד: בראשית הב"ק תל בית שאןב

ר יותר בשלב מאוח בשטח. עצמאי ישנם מבנים בודדים, בהם מבנה בעל פינות מעוגלות העומד

 (.Braun 2004רחב המידות ) MAב', הבנייה הופכת מלבנית וצפופה, ונבנה בה גם בניין 1בב"ק 

בתחומי הבתים והחצרות התרחשו פעולות של אגירת מזון, בישול, ותעשיות שונות בקנה מידה 

 Lass 2001 ;Marder)קטן; פסולת תעשיית כלי צור נמצאה בתל בית שאן, תל יקוש ותל בית ירח 

and Bankirer 2012 ;Shimelmitz and Rosen 2014);  כמות רבה של גם בתל בית ירח נמצאה

 (.48: 2010משקולות דייג, אולי עדות להכנה ולתיקון רשתות דיג באזורים הפתוחים )פז 

 

 בראי הארכיטקטורה והתכנון היישובי 2ב' לב"ק 1המעבר מהב"ק  –סיכום 

ולקשרו לתהליך  1בארכיטקטורה של הב"ק  כרונולוגי כל ניסיון עבר לזהות דפוס התפתחות

הבתים (. Braun 1996 ;Golani 1999העיור אינו עומד במבחן המציאות הארכיאולוגית )למשל: 

תוארו באופן  ,2וראשית הב"ק  ב'1 הב"קמאפיין אדריכלי נפוץ בתקופת בעלי הפינות המעוגלות, 

עת מעבר, בין הבנייה המעוגלת והאליפטית תופהם  בתים אלו( ש1999א' גולני הציע ) הזה;

. 2 מאפיינת את תקופת הב"קהרוחב המלבנית הבניית , ו1ת את ראשית תקופת הב"ק המאפיינ

 מארג מבננים, אשר החלוהתכנון העירוני והבנייה ב בבנייה מלבנית, לדידו, נגזר מן הצורך

 (. שםב' )1בתקופת הב"ק 

הבנייה מעט לאור העדות הארכיטקטונית מעמק הירדן התיכון.  אבחנות אלה נראות סכמתיות

ונעדרת בו חוקיות אדריכלית או המלבנית משמשת את מארג הישוב הכפרי, שאינו מבוצר 

, תוך לממדים מרשימים והתפתחו ללא כללים מוגדרים גדלונראה כי כפרי העמק ית. תכנונ

ייה. תכנון מוקדם של מערכות המבנים ונות אדריכליים ומבחר טכניקות בנשימוש במגוון סגנ

, ולא כחלק והגדרת יחידת המגורים נעשה כחלק מארגון הביתהבנויה תן לסביב שלהן יחסוה

המוגדרת  כלכלית,-חברתיתיחידה כ מתפקדמתכנון "עירוני" כולל של היישוב. הבית בתקופה זו 

-ם משקפות לפיכך בתישלו ומיקומו במרחב. מערכות בתי המגוריבאמצעות המכלול האדריכלי 

בהתאם לצרכי הבית  1אב, אשר בבעלותם נחלות מוגדרות, שהתפתחו לאורך תקופת הב"ק 

רחובות, סמטאות ומרחבים ציבוריים פתוחים הם תנאי הכרחי לתנועה בין  ותפקודו היצרני.

תוואי  הכפרים לאורך התקופה. התרחבותקיומם נשמר עם תים ולפעילויות חיצוניות, והב

ות נגזר בדרך כלל מהתפתחות יחידות המגורים במרחב וגם הוא אינו מעיד על תכנון הרחוב

 מוקדם של מערכת מבננים אחידה לכל הישוב.
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ובעלי פינות מעוגלות( שימשו  היברידייםמכלולי המבנים המלבניים )בהם גם אלו הכוללים מבנים 

 תבואה ימשו לאחסוןלעומת זאת, שמשפחות מורחבות ועדרים קטנים. הבתים המעוגלים, 

(Golani, in pressאו ) אדם אחד או שניים של למגורים (Greenberg and Paz 2014:23).  בתים

 Wolff(, מגדים )Golani 2003:64(, קריית אתא )Philip 2001:178)שונה -דומים נמצאו בתל א

 (.Braun 1991( ופלמחים )2008

 

 התעשיות הקראמיות – 11פרק 

 ייצור, והטיפול החיצוני בפני הכליה שיטות ,חומרי גלם  11.1

ת הקרמיות ממשיכות מבחינה טכנולוגית את המסורו 1 הב"קהתעשיות הקרמיות בתקופת 

אף על  (. Greenberg 2002:42;144: 1991גורן וליתית בארץ ישראל )המוכרות מן התקופה הכלק

 א', בהם1ולית לב"ק משתנים במעבר מהכלקפי כן, מספר מרכיבים בתהליך הייצור הקרמי 

, ריבוי חומרי גלם ביחס לתקופה הקודמתימוש במחצלות כבסיס להכנת כלים, היעלמות הש

בדרום הארץ, לצד (. Louhivori 1988: 225) ויישום שיטות חדשות בעיצוב הכלי ועיטורו

 א'1ים הטכנולוגיים, ניכרת המשכיות שימוש באובניים במעבר מהכלקולית לתקופת הב"ק השינוי

א' באשקלון, 1ב"ק האובניים בקונטקסט של ; לRoux 2003bלאובניים בכלקולית ראה: )

Rosenberg and Golani 2012.)  

מסורת קרמית חדשה, ואינן נשענות על מסורות לרוב משקפות  1הצורות הקרמיות של הב"ק 

קרמיות קדומות. לכן ניתן לומר שתהליך ההתפתחות הטכנולוגי שלהן החל בראשית תקופת 

א', וניתן להתחקות אחריו לאורך התקופה, עד לשיאן הטכנולוגי של התעשיות הקרמיות 1הב"ק 

 ב'.1המקומיות בסוף תקופת הב"ק 

 

גדול יותר מאשר בתקופה  1ם שהיה בשימוש בתקופת הב"ק : מבחר חומרי הגלחומרי גלם

גם ביחס  1(, ותכונה זו מאפיינת את תעשיות הב"ק Louhivori 1988: 224וליתית )הכלק

 ; Louhivuori 1988:223-224 ;Esse 1989b:84; 132-130: 1991 גורן) 2לתעשיות הב"ק 

Greenberg and Iserlis 2014 .) 

ה מחקר פטרוגרפי שיטתי ולא נבדקו הרכבי הטין של הכלים במסגרת עבודה זו לא נעש

ומקורותיו. אף על פי כן, בהתבוננות בכלים זוהו שלוש קבוצות חומר עיקריות, הנבדלות זו מזו 
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טין בעל כמות חסמים בינונית,  – 2טין מפולם ונטול חסמים,  – 1ביחס שבין החסמים לטין עצמו: 

חומר שהוספו לו חסמים  – 4בים. שלוש קבוצות נוספות הן טין בעל חסמים גדולים מרו – 3 -ו

זוהתה בתל בית שאן  6קרמיקה מתכתית. קבוצה מס'  – 5-קלציטיים ויועד ככל הנראה לבישול, ו

של  בלבד, והיא מתייחסת לחומר בהיר בעל חסמים מזוותים אשר שימש קבוצה מסויימת

שימש לכלים קטנים ועדינים, בהם ספלים, קנקנים קטנים וקערות. הרכב  1קדירות. הרכב מספר 

שימש  3הוא השכיח ביותר במכלול, ושימש בעיקר לקערות ולקנקנים. הרכב מספר  2מספר 

אחוז הפערורים שיוצרו מהרכב ותל בית שאן תל כיתן , ל בית ירחלייצור פערורים ופיטסים.  בת

, בכל אחד מהמכלולים שנבדקו. 3ביחס לפערורים מהרכב )או לא קיים( נראה קטן  4ר טין מספ

, 11-2.6בתל יקוש המצב שונה, ונראה שמרבית הפערורים יוצרו מחומר ייעודי לבישול )טבלאות 

(. ניתן בזהירות להציע שתעשיית הפערורים ביקוש הייתה מתמחה יותר מאשר באתרים 14-2.6

  שהדבר דורש בדיקה מעמיקה יותר.אחרים, אולם ברור 

הרכבי טין המותאמים לטיפוסי כלים מסוימים מעידים על רמת התמחות גבוהה ביחס לתקופה. 

אף על פי כן, ברור שכל אחת מהקבוצות כוללת מגוון חומרי גלם ממקורות שונים, ושלאף אחת מן 

דלת היא תעשיית התעשיות הקרמיות אין בלעדיות על חומר גלם מסוים הזמין בעמק. נב

 Greenbergהקרמיקה המתכתית, אשר מקורה אינו מקומי והיא ייצרה כלים מחומר גלם אחיד )

and Porat 1996.)  

 Greenberg andב' )1כלים מקונטקסטים של הב"ק  23-בתל בית ירח נעשו בדיקות פטרוגרפיות ל

Iserlis 2014ופה: קערות מחופות אדום, (. הדגימות ייצגו כלים מן התעשיות העיקריות של התק

כלים מעוטרים במשח פסים, כלים ממורקים אדום וכלי בישול. הבדיקה העלתה שימוש במגוון 

(. לא ניכרת בלעדיות של חומר C-ו A ,Bחומרי גלם מקומיים, המגיעים מסביבת התל )קבוצות 

על  מעיד C-ו Bהשימוש בחומרים  גלם מסוים בייצור כלים ממסורת קרמית אחת, אולם

סירי  ארבעה (. 57התמחות הקדרים בבית ירח בבחירת חומר גלם איכותי בסביבת התל )שם: 

, אשר מקורו באדמת הרנדזינה של התל עצמו. חומר זה גס ולא מפולם, Aבישול יוצרו מחומר 

כלים יוצרו  עשרהוכולל חסמי בזלת, גיר, צור, חול גירני, גרגירי קווארץ ולעתים צדפים כתושים. 

קערות עמוקות חלקות ים מעוטרים במשח פסים, ארבע פיטס . אלה כוללים חמישהBמר מחו

הוא חוואר מתצורות גשר ובירה שמקורו כקילומטר  Bומחופות אדום וקערה מזווה אחת. חומר 

ב'. במעבר 1מצפון מערב לתל, והוא שימש ליצירת כלים מתעשיות סטנדרטיות יותר בב"ק 

של  תכלים יוצרו מווריאציו תשעהים להשתמש בחומר גלם זה. הפסיקו הקדר 2לתקופת הב"ק 
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הוא חוואר מנהר הירדן  Cקערות עמוקות, קדירה, פך, קנקן ופיטס. חומר  : חמשCחומר גלם 

מגוונים, בין אם כתוצאה מ"זיהום" של   Cומקורו כנראה במחשופים למרגלות התל. הרכבי חומר

 (. 57נת של חול לתערובת של כלים מסוימים )שם: חול גירני בעת הכרייה או בשל הוספה מכוו

ניתן להניח שהתנהגות הקדרים באתרים אחרים בעמק הירדן התיכון הייתה דומה לזו של קדרי 

בית ירח. זו מעידה על ייצור ביישוב עצמו או בסביבתו המיידית, מחומרי הגלם הזמינים ביותר 

 לתל. 

ב' מסגירים טכנולוגיה 1מכלולי הקרמיקה מעמק הירדן התיכון בתקופת הב"ק  שיטות ייצור:

 Rouxבדרום הלבנט ) 1, האופיינית לב"ק (Coils) אחידה למדי; רוב הכלים נעשו בשיטת הגדילים

2009:198 ;Roux and de Miroschedji 2009 אף על פי כן, נראה כי חלק ניכר מהכלים עוצבו .)

ב'. 1בסוף תקופת הב"ק הארץ בהן החל בצפון  שימושה בניים איטיים, אשר או הוחלקו על גבי או

ופכים, אשר לעתים קרובות יש להם  אלה כוללים קערות קטנות ובינוניות, ספלים, קנקניות

 (, המעיד על הפרדת הכלי מן האובניים תוך כדי סיבוב. "String cut base""בסיס ניתוק חבל" )

שבה נעשה שימוש  ,"Wheel coiling technique"יטת הייצור המכונה( הסבירה את ש2009ו' רו )

באנרגיה קינטית סיבובית להחלקה ועיצוב סופי על גבי טורנט של כלים שנוצרו בשיטת הגדילים. 

שיטה זו מוכרת בדרום הלבנט מהמחצית השנייה של האלף החמישי לפסה"נ, והפכה שלטת 

טכנולוגיה זו  1במהלך תקופת הב"ק לדידה של רו,  במחצית של השנייה של האלף השני לפסה"נ.

כמשטח עבודה סיבובי לפעולות גימור בלבד )שם, וראה גם שימש הטורנט ולא הייתה בשימוש, 

Charloux 2006 .) קשה לקבוע מה היה היקף השימוש בטורנט במכלולי עמק הירדן התיכון, כיוון

אלה במסגרת העבודה הנוכחית. אף על פי שלא נעשה מחקר טכנולוגי שיטתי המוכוון להיבטים 

אני מבקשת לאתגר את האבחנה של רו ולהציע שהשימוש בטורנט לעיצוב כלים היה נפוץ כן, 

 Greenberg and)וראה גם  לאורך התקופה, בטיפוסי הכלים שתוארו גברב' ואף 1בתקופת הבק 

Iserlis 2014:57 .) 

הכלים הסגורים ת מגוונות, בהתאם לטיפוס. וב' נעשתה בשיט1בניית הכלים בתקופת הב"ק 

(. לאחר Louhivori 1988:226הקטנים יוצרו משתי קערות שנוצרו מגדילים וחוברו זו לזו )

לוהיבורי הציע  ההשלמה של גוף הכלי נוספו לו הצוואר והשפה, כמו גם ידיות וזרבוביות למיניהן.

(. רו שוללת הצעה 226הוספו לכלים )שם:  שצווארי הכלים יוצרו בנפרד על גבי אובניים, ואחר כך

זו, וטוענת שהצוואר עוצב ישירות על גבי הכלי, כגדיל נוסף )תקשורת אישית(. סימנים של החלקה 
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סיבובית על גבי אובניים איטיים ניכרים בשפות של קנקניות, קומקומים וקנקנים, בין אם פעולה 

נעשו  BL IVהקערות המזוות מטיפוס  י עצמו.זו נעשתה טרם חיבורם לכלי או ישירות על גבי הכל

 Beck 1985 ;Greenberg andאולי בתבנית, או בשילוב של תבנית וגדילים המוחלקים באובניים )

Iserlis 2014:57 פיטסים, יוצרו קערות גדולות, קדירות, פערורים, קנקנים ו -(. הכלים הגדולים

על משטח ישר שלעתים פוזר  והונח ופיתסיםי קנקנים בסיסים שנבנו על גבי בסיס שטוח. בגדיל

  עליו חול או חצץ דק, לשם הפרדה עתידית קלה של הכלי.

(, Braun 2013ב' נעשו גם במגידו )1אבחנות דומות בנוגע לטכנולוגיה הקרמית של הכלים בב"ק 

 (. Eisenberg 1996( ובתל שלם )Greenberg and Iserlis 2014בתל בית ירח )

ים בדרום הלבנט היו מורכבים משני דיסקים של בזלת שהונחו זה על גבי זה, האובניים האיטי

העליון גדול והתחתון קטן יותר. האבן התחתונה הייתה מחוררת, ודרכה הוחדר ציר עץ אשר 

קיבע את האובניים לקרקע. על גבי החלק העליון של הציר הונחה האבן העליונה, לה הייתה 

ן. טין שנמרח סביב הציר ובין האבנים שימש כחומר סיכה מגרעת עגולה במרכז החלק התחתו

(Roux and de Miroschedji 2009; Greenberg and Iserlis 2014:70-73 .) אובניים איטיים

 של חפירות מזר, שטקליס ואבי יונה IIבשלב בית ירח  ב' נמצאו בתל1בקונטקסטים של הב"ק 

; XVIII (Stager 1992 ; Roux and de Miroschedji 2009ובשכבה   IVבשלב כמו גם במגידו     

Braun 2013:101.)  סיבובים בדקה, והיו מותאמים  100-80אובניים אלה אפשרו לכל היותר

 לטכנולוגיית העיצוב וההחלקה של כלים שנעשו בגדילים.

 

נעשתה בדרך כלל באש פתוחה.  1 וליתית ובראשית הב"קבתקופה הכלק: צריפת הכלים צריפה

חייבה שליטה גבוהה יותר בשלב הצריפה ובכמות החמצן המעורב  אפורה ממורקתהקרמיקה ה

ב' החלו לייצר כלים אשר 1בתהליך השריפה, על כן ייתכן שנצרפה באופן אחר. בתקופת הב"ק 

ים. העדות נצרפו בטמפרטורות גבוהות יותר. אלה מעידים על ראשית השימוש בכבשנים סגור

קומתי בנוי -אנכי דומגיעה מתל פארעה צפון, שם נמצא כבשן  1היחידה לכבשן מתקופת הב"ק 

(. צריפה בטמפרטורות de Vaux 1955:558-563. Fig. 9-10, Pl. IXלמדי ) באופן מתוחכם

 ב'.1גבוהות ושליטה ברזי הצריפה הם חלק ממאפייני התעשיות המתפתחות של סוף הב"ק 
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הוא שלב משמעותי בשרשרת הייצור של התעשיות המתמחות אשר   צוני בפני הכליהטיפול החי

החיפוי , (Grain Wash) פסיםהמשח ב': תעשיית 1פעלו בעמק הירדן התיכון בתקופת הב"ק 

לאלה ניתן להוסיף  .(Burnish, Pattern Burnishהמירוק ומירוק הדגמים )ו(, Red Slipהאדום )

את תעשיית כלי הבישול ותעשיית הקרמיקה המתכתית, שאינה מקומית לעמק הירדן התיכון. 

שיטות העיטור בכל אחת מן התעשיות הללו נאמנות למסורות המקומיות, ונושאות מסר תרבותי 

 של שייכות לצד חופש קרמי ואומנותי מסוים )וראה בהרחבה בהמשך(.

 מו נרשם גם בתקופת הב"קב' בצפון ארץ ישראל, וקיו1 הב"קולי תקופת שכיח במכל משח הפסים

 Kamlah-ו Genz 2000, וראה עדות לכך אצל: Braun 1996:197-198ואולי אף מאוחר מזה ) 2

שכיח מאוד . הוא (.Mazar, Ziv-Esudri and Cohen-Weinberger 2000: , ובבית שאן2000

 Glueckדיאבה: -)למשל בתל א נים האזורייםבעמק הירדן התיכון ונתפס כאחד המאפיי

1951:458-458, Pls.54-55  וראה גםGlueck 1946.) 

, HJ IVיוצרו קנקנים, פיטסים ופערורים מטיפוסים  בעמק הירדן התיכון בתעשיית משח הפסים

הוא כינוי לצביעת פסים  "פסים"משח . 2לרוב מחומר גלם מקומי בעל חסמים בינוניים מקבוצה 

אלכסונית של צבע מדולל במברשת או במכחול, לעתים בכמה שכבות היוצרות מעין דגם רשת. 

צבעי משח הפסים נעים בין כתום דרך חום אדמדם לחום כהה, וסגנון הצביעה מגוון; בכלים 

. בכלים הקטנים יותר משח הפסים נצבע באמצעות מכחול דק ועדין, הצבע מרוכז ומראהו מוקפד

הגדולים נעשה שימוש במברשת עבה יותר ובצבע מדולל יותר, ומשח הפסים עשוי להיות בלתי 

אחיד ופרוע. שיטת עיטור זו אופיינית לכלים שיוצרו בתעשיות ידניות לחלוטין, בעלות רמת 

מומחיות גבוהה. ביטוי לכך ניתן למצוא בכלי משח הפסים השלמים מתל כיתן: הקנקנים מטיפוס 

SJ Ia  והפיטסים מטיפוסיםPT I ו- PT II אלה האחרונים עוטרו במשח פסים בדגם רשת והיו .

שבפסגת התל,  1גם ממורקים, על מנת לשפר את תפקודם ככלי אגירה לנוזלים. בתל יקוש בשכבה 

מייצגים נמצאו קנקנים מעוטרים במשח פסים בדגם רשת, לצד קרמיקה מתכתית מסורקת. אלה 

 (.6.2)וראה בהרחבה בפרק  2לראשית תקופת הב"ק רת בשלב המקביל את הישרדות המסו

עשוי להיות דליל ובלתי הומוגני, או אטום וכהה. שיטת עיטור זו היא השכיחה ביותר  אדום חיפוי

. , והיא משותפת לתעשיות המייצרות כלים שוניםב'1במכלולי העמק לאורך כל תקופת הב"ק 

. חיפוי אדום כהה מעטר לרוב ופערורי בישול ואגירה פיטסיםקנקנים, חיפוי דליל מעטר קערות, 

  , המייצגים תעשיות מתמחות.BL IV-ו BL II ,BL IIIקערות מטיפוסים 
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היא פעולה בעלת ערך אסתטי, אולם היא גם משפרת את עמידות הכלי להכלת נוזלים, שכן  מירוק

עמק הירדן התיכון כלים (. בLouhivori 1988:227היא מצופפת את השכבה החיצונית שלו )

ממורקים נפוצים ביותר, טכנולוגיה שהתפתחה ונעשתה מגוונת עם עליית השימוש באובניים 

, מירוק קווי אחידמירוק סוגי מירוק:  שלושהבמכלולים שנבדקו בעבודה זו זוהו האיטיים. 

, בתל כיתן PT IIים מטיפוס פיטסקערות,  ומירוק בדגם רשת. הראשון מעטר )אופקי או אנכי(

. מירוק קווי מעטר פכים ולעתים גם קערות. מירוק בדגם רשת מעטר כלים סגורים פכיםו פכיות

. הכלים הסגורים מתל כיתן מעוטרים במירוק בדגם רשת קומקומיםוספלים, קנקניות, קטנים: 

יניים בחלק העליון ובמירוק קווי אופקי בחלק התחתון. קווי מירוק אנכיים במרווחים שווים אופי

 לצווארים גבוהים של פכים וקנקניות.

)המכונים לעתים "תווי  יםעיטורים חרותים, סימנים חרות עיטורים נוספים האופייניים למכלול:

(, זיזים, בליטות מעוגלות, ידיות מנוונות, ועיטורים 2008יוצר", וראה דיון נרחב אצל רותם 

מכללי העיטור השגרתיים של טיפוסים פלסטיים. אלה האחרונים אינם שכיחים, והם חורגים 

 מסוימים ברפרטואר הכלים המקומי. הדוגמאות מעמק הירדן התיכון כוללות:

בחורבת מזרות נמצא ספל בעל ידית מעוטרת בקרניים של יעל או איל בחלקה העליון  4( בקבר 1)

 (. 6.5-6, איור 15: 6.125)לוח 

בתל בית  M-3שכבה מעיטור פלסטי ועליהן ש ידיות סרט בעלות חתך אליפטי עד משול( שלוש 2)

מעוטרות ברצועה מנוקבת, הנצמדת לאורך הידית מחלקה התחתון עד למרכזה,  ן. שתיים מהשאן

עם קרניים  ה לרוחב. ידית אחרת מעוטרת בדגם מופשט של ראש אילשם היא עוטפת אות

י יד האוחזת בה נמצאה (. ידית דומה בעלת עיטור דמו15: 6.103בחלקה הגבוה )לוח מסולסלות 

 (. Braun 2004:53, Fig. 3.19:2בחפירות אוניברסיטת פנסילבניה בתל בית שאן ) XIVבשכבה 

בתל בית ירח נמצאו ארבע ידיות ושני שברי גוף מעוטרים בעיטורים פלסטיים בקונטקסטים  (3)

 Pazויוגב )לטאה מחפירות אייזנברג תבליט בדמות ב': )א( ידית פך מעוטרת ב1של הב"ק 

2014:251, Fig. 6.9:44) ב( ידית ספל מעוטרת בקרניים של יעל או איל מחפירות בר אדון( ,

(, )ג( ידית ספל עגולה מעוטרת בחיה מקרינה מחפירות 6.9:42)שם: איור  בדרום התל  BSבשטח

או  (, )ד( שבר גוף ועליו דגם פלסטי לא שלם של יעל6.9:43)שם: איור  MSמזר ושטקליס בשטח 

(, )ה( שבר גוף ועליו עיטור לא שלם של נחש בעל נקודות 6.9:41)שם: איור  MSאיל, משטח 
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)ו( ידית בעלת עיטור פלסטי דמוי זוג עיניים )שם: -(, ו6.10:45)שם: איור  UNדקורות, משטח 

252.) 

 .Braun 1985: Figבעין שדוד )ידיות מעוטרות בעיטורים פלסטיים מאותה התקופה נמצאו גם 

: 1989 מירושג'י-מזר ודה) ( ובהרטובGal and Covello-Paran 1996:36, Fig.8:9(, בעפולה )24:4

32). 

עיטור יוצא דופן במכלולי עמק הירדן התיכון הוא הסצנה החרותה על גבי הקנקן מתל כיתן, ובה 

חיות  ים(. עיטורי החיות על כלי החרס מעמק הירדן התיכון כולל6.3חיה בעלת קרניים )ראה פרק 

(. Paz 2014: 252ות, נחש ולטאה. אלו מוכרים בדרום הלבנט לאורך כל התקופות )מקרינ

( הציע שהחיות המקרינות הן ייצוגים של אלוהויות, ויש בכך משום המשכיות מן 2011מירושדג'י )

בעלי וליתית. בעיני יש לתת את הדעת לייצוגי חיות הבר על כלי החרס, בהשוואה להתקופה הכלק

כוללים בעיקר בהמות מבויתות שהיו . אלה האחרונים חיים המיוצגים בצלמיות של התקופהה

(, ויש בכך כדי לרמז על התפקיד הסימבולי Paz 2014:239-249בשימוש משק הבית של האדם )

והפונקציונאלי השונה של ייצוגי החיות האלה. ניתן להציע שהצלמיות כחפצי פולחן מכוונות 

המייצגים פע ביתי, בעוד עיטורי כלי החרס הם סמלי אלוהויות של טבע, לפריון האדמה ולש

את תהליך הייצור, כמו גם פעולת השימוש היומיומית בכלי  היבטים טבעיים של פריון ומלווים

 החרס.

 

מסר של  ב' מעביר1במכלולי הקרמיקה מעמק הירדן התיכון בתקופת הב"ק שפע צורות העיטור 

(, Wobst 1977, 1999לפי וובסט ) .ותרבותי הומוגניבעולם סמלי וחופש יצירתי של הקדר, גיוון 

( יש שלושה תפקידים עיקריים: הראשון הוא להפוך את Stylistic Behaviorלהתנהגות סגנונית )

המגעים החברתיים לצפויים יותר, שכן סגנון מספק אינפורמציה חזותית מידית על המעורבים 

ן מעמד, שייכות קבוצתית( וכך מפחית לחץ. התפקיד השני קשור בהתפתחות בעניין )כגו

המורכבות החברתית. כאשר זו עולה, הסגנון מחזק או תומך בשונות חברתית, שכן הוא מסמל 

שייכות לקבוצה וסולידריות קבוצתית. התפקיד השלישי הוא בשמירה על גבולות בין קבוצות 

יות קבוצתית. תפקידים אלה באים לידי ביטוי בחברות באמצעות מסרים חזותיים של סולידר

 Riceגדולות, באינטראקציות למרחקים ארוכים, ובחפצים נושאי סגנון בעלי נראות גבוהה )שם, 

(, שהסגנון בחפצים כמסמל זהות חברתית חשוב במיוחד כאשר 1979(. הודר הוסיף )1987:267
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מק הירדן התיכון משקפת עולם סגנוני אחד, קיים מתח בין הקבוצות בחברה נתונה. הקרמיקה מע

ולפי פרמטר הסגנון לא ניכר מתח בין הקבוצות המרכיבות את האוכלוסייה שחיה בו. אף על פי 

כן, השונות הקרמית בינה לבין אזורים אחרים, כדוגמת עמק יזרעאל, אזור השומרון ואזור החוף 

 עשויה לרמז על מתח שכזה. –

של קבוצה חברתית אחת נידון מעט מאוד במחקר, ובעיקר  מיקההיבט הגיוון הסגנוני בקר

 Riceבהקשרים שליליים )כלומר: מה מונע מסגנונות עיטור להפוך שכיחים ודומיננטים במכלול, 

עלייה ב', אני מבקשת להציע כאן שגיוון סגנוני לצד 1(. בהקשר של תקופת הב"ק 1987:269

, שוויונית-אירמיות המקומיות בחברה כפרית התעשיות הק התפתחותהתמחות הם תוצאה של ב

משמעות . ותוצריו אינם נסחרים בקנה מידה רחב שבה ייצור הקרמיקה אינו ריכוזי ומתועש,

שבו יחסי הייצור  בתוך מנגנוןלוקחים חלק סגנון, שונות טכנולוגית ומומחיות ש הדבר היא

נוהגי (. Embeddedness) ם, ואינם נפרדים מהנטועים בתוך מערכת קשרים חברתיים הדוקים

בהיעדר מערכת , 1התגבשו לאורך הב"ק נוצרו ובחברה זו  הייצור, ההפצה והצריכה של קרמיקה

שלטונית המפקחת ומארגנת תהליך זה. מצב זה מתבטא בתרבות החומרית בגיוון תוצרים 

באופן . תעשיות אלה הצטמצמו )וראה בהרחבה בחלק ד'( קרמיים, שמקורם בתעשיות מרובות

תה ורכבת הוחלפה במערכת עירונית, ואהמהכפרית החברה ב', עת 1בסוף תקופת הב"ק  ניכר

 ייצור קראמי ריכוזי יותר.

 

 דפוסים כלליים בעמק הירדן התיכון - טיפולוגיה ומאפיינים סגנוניים 11.2

משקפת את טיפוסי הכלים שיוצרו בעמק הירדן התיכון בתקופת  שהוצעה בעבודה זוהטיפולוגיה 

בדקו כל אחד מהאתרים שנב הנמצא מערכת כלים מגוונת ב' לכל אורכה.1הברונזה הקדומה 

בעקבות טבלה זו אדון במאפיינים בעבודה זו, בהבדלים מקומיים בשכיחות וסגנון הכלים. 

 משמעותם של מאפיינים אלה.הטיפולוגיים הייחודיים של כל אחד מהמכלולים, וב

טיפוסי הכלים שנמצאו בבית הקברות בנחל תבור מובאים כאן לשם השוואה בין מכלול קבורה 

 ישוב באזור גיאוגרפי נתון.הלמכלולי 

 

 

 



353 
 

 ב' בעמק הירדן התיכון: טבלה טיפולוגית1הקרמיקה מתקופת הברונזה הקדומה  .11.1טבלה 

 10, מעל ; +++ נפוץחרסים 10-2, בין ת בינונית; ++ שכיחוחרסים 2-1משווה )+ נוכח, 

 (חרסים

 אתר/

 טיפוס

חורבת  בית שאן כיתן יקוש בית ירח

 מזרות

)נחל 

 תבור(

 Early ב'1תקופת הברונזה הקדומה 

Period 

B 

Late 

Period 

B 

Early

EBIb  

Late 

EBIb 

VII 

(Late 

EBIb) 

M-3 M-2 EBIb 

Tombs 
 (Late EBIb) 

BL Ia – רדודות קטנות קערות + ++ - +++ - + - - 

BL Ib – מעוגלות קטנות קערות 

 פשוטה ושפה

+ ++ + +++ ++ +++ +++ +++ 

BL Ic – עמוקות קטנות קערות 

 זקופה פשוטה ושפה רך זיווי בעלות

++ ++ - + - +++ ++ - 

BL Id -  ,קערות קטנות עמוקות

 שפה נוטה מעט החוצה

- - - - + + + - 

BL Ie – דופן בעלי, קטנים גביעים 

  מרוכס ובסיס ישרה

+ + - - - - - - 

BL IIa –  קערות רדודות עגולות

 דופן.

+ ++ + ++ - ++ ++ +++ 

BL IIb – דופן עגולות קערות 

 קוניות בליטות בעלות

+ ++ - - - + - ++ 

BL IIc – בעלות דופן עגולות קערות 

 (1) או מחודדת (2) עגולה שפה

++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ 

BL IId – דופן עגולות קערות 

 פנימה מתעגלת נוטה שפה בעלות

++ ++ + +++ + - - +++ 

BL IIe – בעלות דופן עגולות קערות 

 שפה מרובעת.

++ ++ - +++ ++ - - +++ 

BL IIf – בעלות דופן עגולות קערות 

 החוצה נוטה שפה

++ +++ - ++ - ++ + - 

BL IIg – עגולות עמוקות קערות 

 .פטיש שפת בעלות דופן

++ +++ - ++ + +++ ++ + 

BL IIh – עגולות עמוקות קערות 

 פטיש נטויה שפת בעלות דופן

+ ++ - ++ - ++ + - 

BL IIi –  קערות עגולות דופן, שפה

 שטוחה נוטה פנימה

+ +++ ++ +++ - ++ +++ + 

BL IIj -  ,קערות גסות, עשויות ביד

בצורתן. ייתכן שהן לא אחידות 

 שייכות לתעשייה כלשהי

- - - + - - - - 
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 אתר/

 טיפוס

חורבת  בית שאן כיתן יקוש בית ירח

 מזרות

)נחל 

 תבור(

 Early ב'1תקופת הברונזה הקדומה 

Period 

B 

Late 

Period 

B 

Early

EBIb  

Late 

EBIb 

VII 

(Late 

EBIb) 

M-3 M-2 EBIb 

Tombs 
  BL IIIa – ישרות עמוקות קערות 

 .פשוטה שפה בעלות דופן

++ +++ - ++ - +++ +++ + 

BL IIIb – ישרות עמוקות קערות 

 .פנימה נוטה שפה בעלות דופן

+++ +++ ++ +++ - ++ ++ ++ 

BL IVa – קערות מזוות קטנות + ++ - +++ - +++ +++ ++ 

BL IVb – עמוקות מזוות קערות + +++ - +++ - +++ +++ ++ 

BL IVc – רדודות מזוות קערות ,

 טסים דמויות

++ +++ + +++ - ++ +++ - 

BL IVd - חד  זיווי בעלות קערות

 החוצה נוטה

- + - + - - - ++ 

CH I – רחב בסיס בעלות קובעות 

 פתוחה וקערה חלונות עם

+ ++ - - - ++ ++ - 

CH II – צר בסיס בעלות קובעות 

 פתוחה וקערה

++ ++ - - + - ++ - 

KR Ia – דופן עגולות קדירות 

 בעלות לעתים, מעוגלת שפה בעלות

 זרבובית

+ ++ + +++ ++ +++ ++ - 

KR Ib – דופן עגולות קדירות 

 פנימה נוטה שפה בעלות

++ ++ - ++ - + + - 

KR Ic – דופן עגולות קדירות 

 מחודדת שפה בעלות

+ ++ - ++ - + - - 

KR Id - בעלות דופן עגולות קדירות 

 מרובעת שפה

- + - +++ - - - - 

KR IIa – שפת בעלות קדירות 

)לעתים מעוטרת בעיטור דמוי  פטיש

 חבל בחלק החיצוני(

+ + - ++ - - - - 

KR IIb – נוטה שפה בעלות קדירות 

החוצה )לעתים מעוטרת בעיטור 

 בחלק החיצוני(דמוי חבל 

+ + - + - - - - 

KR III – קדירות ישרות דופן - - - - - + + - 

KR IV –  קדירות בעלות שפה

 מעובה ומרוכסת, מעוטרת בטביעות

- - - - - + + - 

HJ Ia – פשוטה שפה בעלי פערורים 

 מעוגלת

+++ +++ ++ +++ + +++ +++ - 

HJ Ib – פשוטה שפה בעלי פערורים ++ +++ ++ +++ + +++ +++ - 
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 אתר/

 טיפוס

חורבת  בית שאן כיתן יקוש בית ירח

 מזרות

)נחל 

 תבור(

 Early ב'1תקופת הברונזה הקדומה 

Period 

B 

Late 

Period 

B 

Early

EBIb  

Late 

EBIb 

VII 

(Late 

EBIb) 

M-3 M-2 EBIb 

Tombs 
 

 מחודדת

HJ Ic – פשוטה שפה בעלי פערורים 

 מעלהכפופה כלפי 

+ + - + - - - - 

HJ Id –  פערורים בעלי שפה פשוטה

 מקופלת פנימה 

- + - + - - - - 

HJ Ie –  פערורים בעלי שפה פשוטה

 מרובעת

- - + +++ - +++ +++ - 

HJ IIa – מעובה שפה בעלי פערורים 

 מעוגלת

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ - 

HJ IIb – מעובה שפה בעלי פערורים 

 מחודדת

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ - 

HJ IIc – מעובה שפה בעלי פערורים 

 אלכסוני וחתך מרובעת

++ +++ + +++ + +++ +++ - 

HJ IId – שפה מעובי פערורים – 

 פטיש שפת בעלי, רכס בעלי) שונות

 (פנימה נוטה

+ ++ + ++ - +++ ++ - 

HJ III – נוטה שפה בעלי פערורים 

 פנימה

+ ++ + ++ - +++ +++ - 

HJ IV – עדינים מעוטרים  פערורים

( HJIVa  קטנים ) במשח פסים

 (HJIVbוגדולים )

+ ++ + ++ ++ - - - 

CU I / JT I – בעלי גוף  גביעים

 מפתח צר, בעלי, ישר צוואר כדורי,

 וגדולים(גבוהה )קטנים  סרט ידית

++ ++ + ++ +++ +++ ++ +++ 

CU II - זקופה  שפה בעלי גביעים

)מפתח רחב(, ידית אוזן משוכה 

 מהשפה לגוף

- + - ++ - - + +++ 

CU III – נוטה שפה בעלי גביעים 

החוצה )מפתח רחב(, ידית אוזן 

 משוכה מהשפה לגוף

- ++ - ++ ++ ++ ++  

JR I – שפה בעלי קטנים קנקנים 

 זקופה

+ ++ - + - +++ +++  

JR II – שפה בעלי קטנים קנקנים 

 החוצה נוטה

++ ++ - - + - -  

AM I – צוואר גבוה עם קנקניות 

  הכתף על קטנות אוזן וידיות וצר
+ ++ - ++ ++ ++ -  
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 אתר/

 טיפוס

חורבת  בית שאן כיתן יקוש בית ירח

 מזרות

)נחל 

 תבור(

 Early ב'1תקופת הברונזה הקדומה 

Period 

B 

Late 

Period 

B 

Early

EBIb  

Late 

EBIb 

VII 

(Late 

EBIb) 

M-3 M-2 EBIb 

Tombs 
 )גדולים וקטנים( 

AM II – גבוה   צוואר עם קנקניות

 בין המחברות אוזן וידיות רחבו

להיות גם לכתף )יכולות  הצוואר

 ידיות אוזן על הכתף(

+ ++ 

 

- + + - -  

AM III – צוואר  בעלות קנקניות

)"קנקנית  החוצה נוטה גבוה ושפה

 דלעת"?(

+ ++ - + - - -  

AM IV – ותנטולכדוריות  קנקניות 

צוואר, מפתח רחב, שפה משוכה 

, שתי ידיות / שפה מקופלת החוצה

  אוזן על הכתף

- + - + - - -  

  AM V- צוואר עם קטנות קנקניות 

 ושתי ידיות נקב רחב

- - - - + - - + 

AM VI –  ,קנקניות עם מפתח רחב

 ע"ג הגוף צוואר זקוף, ידיות אוזן

- - - - - - + - 

AM VII –  ,קנקניות עם מפתח רחב

שפה נוטה החוצה, ידיות אוזן 

 מחברות בית השפה לכתף

- - - - - + - - 

TP – ישרה של  מעוקלת זרבובית /

)במקרים בהם נמצאה תה -קומקומי

 זרבובית בלבד(

- ++ + ++ + ++ - - 

TP I - בעלי צוואר צר קומקומים ,

 גוף כדורי, שפה משוכה החוצה

(TPIa  ,בעל זרבובית מעוקלתTPIb 

 בעל זרבובית ישרה(

- - - - + - - - 

TP II גבוה  קומקום בעל צוואר

 מזווהו
- - - - + - - ++ 

TP III – ף קומקום נטול צוואר, גו

כדורי, שפה מקופלת או נוטה מעט 

 החוצה

- - - - + - - ++ 

FSJ – קנקן תושבת - - - - + - - + 

JG I – צוואר בעלימאורכים  פכים 

 וישר גבוה

- ++ + ++ - - - +++ 

JG II – צוואר בעלימאורכים  פכים 

 החוצה נוטה ושפה גבוה

? ++ + ++ ++ ++ +++ - 
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 אתר/

 טיפוס

חורבת  בית שאן כיתן יקוש בית ירח

 מזרות

)נחל 

 תבור(

 Early ב'1תקופת הברונזה הקדומה 

Period 

B 

Late 

Period 

B 

Early

EBIb  

Late 

EBIb 

VII 

(Late 

EBIb) 

M-3 M-2 EBIb 

Tombs 
 JG III – ללא  פך בעל גוף כדורי

 ידיות / עם ידית סרט או אוזן

- - - - + ++ + ++ 

SJ Ia – צוואר בעלי אגירה קנקני 

 החוצה נוטה ושפה קצר

+++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ + 

SJ Ib – צוואר בעלי אגירה קנקני 

 פשוטה. ושפה ישר קצר

++ +++ - - ++ +++ ++ - 

SJ Ic – צוואר,  נטולי אגירה קנקני

שפה נוטה החוצה. במקרים  בעלי

רבים מעוטרים בחריתה בחריתה 

מתחת לשפה כשהיא משוכה 

 החוצה.

+++ +++ - - - - - - 

SJ Id –  ,קנקני אגירה נטולי צוואר

 בעלי שפה מעובה.

+ ++ - + ++ - - - 

SJ Ie –  ,קנקני אגירה נטולי צוואר

בעלי שפה מקופלת החוצה, לעתים 

 עיטור ע"ג השפה

+ ++ - ++ - ++ + - 

SJ IIa – צוואר בעלי אגירה קנקני 

 וישר גבוה

- + + ++ - ++ +++ - 

SJ IIb – צוואר בעלי אגירה קנקני 

 החוצה נוטה גבוה

- ++ ++ +++ - +++ +++ - 

SJ IIc – שפה בעלי אגירה קנקני 

 קנקן קבורה? –החוצה  משתפלת

+ + - - - - - - 

PT Ia – טבעת שפת בעל פיטס 

 מעובה

++ +++ + +++ +++ +++ +++ - 

PT Ib – טבעת שפת בעל פיטס 

 צוואר נטול, מעובה

++ ++ + ++ +++ - - - 

PT II – שפה, צוואר נטולי יםפיטס 

 החוצה )מפתח רחב( משוכה

++ ++ - + - - - - 

PT III – ישרה שפה בעלי יםפיטס 

 קצרה

- ++ - ++ +++ +++ ++ - 

PT IV - צוואר גבוה  בעלי יםפיטס

 ומרוכס

- - - + - - - - 

PT  V – ושפה צוואר בעלי יםפיטס 

 החוצה נוטה

- ++ - + - - - - 

PT VI – צוואר נוטה פנימה - + - - - - - - 

 שנמצאו בקברים בחורבת מזרות כלים המיועדים לשימוש כמנחות קבורה
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 אתר/

 טיפוס

חורבת  בית שאן כיתן יקוש בית ירח

 מזרות

)נחל 

 תבור(

 Early ב'1תקופת הברונזה הקדומה 

Period 

B 

Late 

Period 

B 

Early

EBIb  

Late 

EBIb 

VII 

(Late 

EBIb) 

M-3 M-2 EBIb 

Tombs 
  CUIV -  ספל בעל גוף פחוס ורחב

קוני(, צוואר צר וידית -)כמעט דו

 ההגבו

- +++ 

CUV - גס, גביע דמוי שק או א

, ידית סרט מחברת בין מפתח רחב

 השפה לתחתית הכלי 

- ++ 

CUVI -  גוף שקי, שפה משורבבת

החוצה, ידית אוזן בתחתית הגוף. 

 ומירוק אופקיחיפוי אדום 

- + 

 CUVII - אולי נוצר גביע מזווה ,

פה נוטה כסף, ש בהשראת גביע

החוצה, בסיס שטוח. עשוי ע"ג 

מקבילה בתל פארעה צפון, טורנט. 

 , אסאוויר, עין שדודיריחו )כלי כסף(

- + 

AMVIII -  גוף שקי, שפה משורבבת

החוצה, ידית אוזן בתחתית הגוף. 

 חיפוי אדום ומירוק אופקי.

 + 

AMIX -  אמפוריסקוס מיניאטורי

 בעל בסיס חצוצרה מוגבה.

 + 

TPIV -  קומקום על רגל, בעל עיטור

פסים. דומה לקנקניות על רגל. הכלי 

עצמו לא נמצא אבל ידוע על קיומו 

. 1964מהאינוונטר של עונת 

השברים שלו נמצאו בשפכים של 

, הובאו IIחפירת שוד בקבר 

ציור  למשלחת ע"י עוזי מנש. יש

עפרון באינוונטר. הכלי לא נמצא, 

אולי יצא לתצוגה בשיקאגו ומעולם 

לא חזר לקופסאות הממצאים 

 מאותה עונה )בשיקאגו(.

- + 

SCU (Spouted cup) - דמוי  גביע

בעל זרבובית  (CUVשק )מטיפוס 

ישרה היוצאת מתחתית הכלי 

וגובהה גבוה מהשפה וזרבובית 

 (.1נוספת קצרה ורחבה )קבר 

- + 

SJT (Spouted juglet)    -  כלי קטן

ופחוס בעל צוואר ארוך ושפה 

משוכה החוצה, זרבובית ישרה 

- + 
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 אתר/

 טיפוס

חורבת  בית שאן כיתן יקוש בית ירח

 מזרות

)נחל 

 תבור(

 Early ב'1תקופת הברונזה הקדומה 

Period 

B 

Late 

Period 

B 

Early

EBIb  

Late 

EBIb 

VII 

(Late 

EBIb) 

M-3 M-2 EBIb 

Tombs 
 

 משוכה מהבסיס כלפי מעלה.

 

 

 הקרמי הניתוחכלליות של תוצאות 

 בית ירח

 טיפולוגי רב. גיוון בית ירח מתאפיין בתל כל החפירות שנערכו עד כה בהמכלול הקרמי שנאסף ב

טיפוסי  2טיפוסי קערות,  19 בסך הכול זוהו ב'1המיוחסות לתקופת הברונזה הקדומה בשכבות 

טיפוסי  4טיפוסי קנקניות,  2טיפוסי גביעים,  3טיפוסי פערורים,  10טיפוסי קדירות,  6קובעות, 

  ים.פיטסטיפוסי  6-טיפוסי קנקנים, ו 8טיפוסי פכים,  2, טיפוסי קומקומים 4, קנקניות

ב' ועד סופה: טיפוסים הנעדרים 1פת הברונזה הקדומה עולה מראשית תקו מספר הטיפוסים

ב' בבית ירח הם: 1של תקופת הברונזה הקדומה  במחצית השנייהבראשית התקופה ומופיעים רק 

(, פערורים KRId(, קדירות בעלות שפה מרובעת )BLIVdקערות מזוות בעלות זיווי נוטה החוצה )

נטולי צוואר  קנקניות(, CUII ,CUIII, גביעים בעלי מפתח רחב )(HJIdבעלי שפה מקופת פנימה )

(AMIVקומקומי ,)ם (TPפכים מ ,)רכים בעלי בסיס צר וצוואר גבוה ישר או נוטה החוצה )ואJGI ,

JGII( קנקנים בעלי צוואר גבוה וישר או נוטה החוצה ,)SJIIa ,SJIIb ,)ים בעלי שפה ישרה פיטס

  (.PTVIים בעלי שפה נוטה פנימה )פיטס( וPTVפה נוטה החוצה )ים בעלי שפיטס(, PTIIIקצרה )

מופיעים בבית ירח רק בשכבות  (BL IV) והקערות המזוות( JG I  ,JG II) הפכים צרי הבסיס

ב' בתל. טיפוסים אלה אינם מוכרים במכלולים משלבים 1המיוחסות לסוף תקופת הב"ק 

יש משמעות כרונולוגית. שאר הטיפוסים מבטאים  , ולנוכחותם במכלול1מוקדמים יותר בב"ק 

לב המאוחר של הברונזה הקדומה בשתהליך התרחבות היישוב וריבוי התעשיות הקראמיות, את 

היא שמספר בתי היוצר באתר גדל, או שבתי היוצר הקיימים החלו במכלול  משמעות הופעתםב'. 1

ם אינם מהווים סמן כרונולוגי, אלא הלייצר טיפוסים חדשים שלא נהגו לייצר בתקופה הקודמת. 

  בקונטקסט המקומי של התעשיות בבית ירח.
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בין השלב  , ניתן להצביע על מספר הבדלים ומגמות של שינויבבית ירח  EYבהתבוננות בשטח 

 ב':1הקדום למאוחר בב"ק 

x  ,בשלב הקדום. 16.7%בשלב המאוחר לעומת  41.5%עלייה בשכיחות הקערות 

x  בשלב הקדום. 1%בשלב המאוחר לעומת  6.1%הקדירות, עלייה בשכיחות 

x  ,בשלב הקדום. 63.5בשלב המאוחר לעומת  23.1%ירידה בשכיחות הפערורים 

x  בשלב  6.3%בשלב המאוחר לעומת  11.3% –עלייה בשכיחות כלי האגירה, בקנקנים

 בשלב הקדום. 6.3%בשלב המאוחר לעומת  8.2% –ים פיטסהקדום, וב

x בשלב  3.1%בשלב המאוחר לעומת  6.2%לים הסגורים הקטנים, עלייה בשכיחות הכ

 הקדום.

x  בשטח באופן כללי ניתן לומר שהכלים השכיחים ביותר בשלב הקדוםEY  הם פערורים

 וקערות, בעוד בשלב המאוחר השכיחים ביותר הם קערות, פערורים וקנקנים )בסדר זה(.

 מגוון להתרחבות קשורה  והכלים הסגורים הקטנים הקדירותהעלייה בשכיחות הקערות, 

, הנקשרת לצמיחת התעשיות הקרמיות בתל. את בכלים אלוהמיוצרים הטיפוסים 

ים ניתן לקשור לתהליך פיטסהירידה בשכיחות הפערורים והעלייה בשכיחות הקנקנים וה

של התמחות וסטנדרטיזציה ביצור הקרמי, התואם את התהליכים שהתרחשו בכפר 

ב'. עם העלייה בכמות התוצרת החקלאית לאגירה, 1ורך תקופת הברונזה הקדומה לא

התפתחה תעשיית כלי האגירה על מנת ליצר תוצרים קרמיים יעודיים ההולמים את צרכי 

התושבים. הפערורים הפכו לכלי הבישול הבלעדיים, בעוד האגירה נעשתה בעיקר 

 ככל הנראה נייחים(.ים )אשר היו פיטסבקנקנים )הניתנים לנשיאה( וב

 בכל השטחים שנחפרו, ניתן לזהות מספר תופעות:הטיפוסים  יבהתבוננות בייצוג

x  ב' יש ייצוג משמעותי יותר בשלב 1לאורך כל תקופת הב"ק  המיוצריםלכל הטיפוסים

גודל המכלול מהשלב המאוחר, היקף החפירות ולהמאוחר של התקופה. הדבר נקשר ל

 ב'. 1צר הקירמי בסוף תקופת הברונזה הקדומה כמו גם לעלייה מסוימת בתו

x  המופיעים בכל האתרים שנבדקו בעמק, אולם בהשוואה לשאר האתרים, ישנם טיפוסים

. ניתן מיוצגים בכמות גדולה יותר בבית ירח, ומופיעים לראשונה בשלב מוקדם יותרהם 

העמק.  צר המקומיים בבית ירח, ומשם נפוץ הטיפוס לרחבילהניח שמקורם בבתי היו

 Crckled" -, אשר כוללות את משפחת הBLIIfבטיפוסים אלה ניתן למנות את הקערות 

Ware"  והצורות שהתפתחו ממנה, ואת הקערות מטיפוסים א' 1בחלקה השני של הב"ק
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BLIIh ו- BLIIi ומטיפוסים BLIIa ו-BLIIb .ה ואטום והן לקערות אלה חיפוי אדום כה

  אחידות באופן העיטור שלהן.

, BLIVaהקטנות מטיפוס  הקערות המזוות פיע לראשונה בבית ירח הןהמו טיפוס נוסף

 המשמשות כנרות.

x וייתכן שהם מיובאים אתרית גבוהה יותר מאחרים-ת הביןישנם סוגי כלים בהם השונו ,

, ישנם טיפוסים קנקניותבכלים הסגורים הקטנים ובעיקר ב מבתי יוצר מחוץ לעמק.

ידיות היוצאות מן  ת, בעל AMIIIקנקניתה אכזו היבאתר אחד. יחידאיים המופיעים רק 

הצוואר לגוף הכלי. שפות העשויות להיות שייכות לאותו טיפוס נמצאו גם בתל יקוש, 

  אולם ללא הידיות.

x  בשכבה  ב'.1קרמיקה מתכתית מופיעה בתל בית ירח כבר בשלב המאוחר ביותר בב"ק

VIIIa  חפירות א' יוגב בשטחבEY   שכבה(ב 10-BY I ) מטיפוסים ישנן קערות מתכתיות

BL IIi ,BL IIIb ,BL IVb ו- BL IVc , מן הכלים בשכבה זו. בשכבה  2.6%והן מהוות

VIIIb .ב' 1בקונטקסטים של הב"ק קרמיקה מתכתית  לא נמצאה קרמיקה מתכתית

 UN ,EY (Greenberg and Eisenberg יםבבית ירח, בשטח נמצאה גם בחפירות אחרות

2006 ;Paz Y. 2006.) 

 

 יקושתל 

ב', בשלב הקדום והמאוחר. בדומה לתל בית 1מייצג את תקופת הב"ק הקרמי מתל יקוש המכלול 

ב' לסופה, כמו גם 1ירח, גם בתל יקוש ישנה עלייה בכמות הטיפוסים במעבר מראשית הב"ק 

. אלה כוללים 2 כניסתם של כלים מתעשיות מתמחות המתוארכות בדרך כלל לתקופת הב"ק

 ואפורים בכמות קטנה. (חומיםגולניים )טסים ופכים ממשפחת הקרמיקה המתכתית, ופערורים 

רוב ים. פיטסהמכלול אופייני לישוב כפרי, והוא כולל בעיקר קערות, פערורים, קנקני אגירה ו

 הקרמיקה נאספה משטחים פתוחים, חצרות ורחובות, וחלקה הקטן מגיע מקונטקסטים ביתיים

ים במכלול, אשר שימשו בהקשרים של פיטסשל פערורים וגבוהה סגורים. מסיבה זו נרשמה כמות 

 כלים קטנים סגורים מופיעים ביקוש בשכיחות נמוכה. בישול ואגירה.

 נוספים של המכלול מיקוש:מאפיינים 

  וקובעות. (BL Idגביעים מרוכסים )טיפוס , קערות בעלות בליטות קוניותהיעדר  .1
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 (.BL IIjל קערות פשוטות וגסות בעלות אופי תעשייתי )קיומן ש .2

 (.HJ Ie ,HJ IIcשכיחות גבוהה של פערורים בעלי גימור מרובע מטיפוסים ) .3

של הפערורים הגולניים, היה ביטוי לתעשיות  –מכיוון שייצור הכלים המתכתיים, ועוד יותר מכך 

וודאי לא תעשיות קראמיות ומערכי וב 1)בגולן אין כמעט יישובים מהב"ק  2עירוניות של הב"ק 

מקביל  בפסגת התל( 1שהמכלול מן השלב המאוחר ביקוש )' הפצה לסחורתן(, הרי שייתכן

 , בראשית ימיה של העיר.בבית ירח 2לראשית הב"ק 

 

 כיתן תל 

. לשלב יישוב קצר, אשר הגיע לקיצו בחורבן שייך ככל הנראה בתל כיתן VIIהמכלול משכבה 

ייחודיות המכלול היא בריבוי הצורות השלמות המרכיבות אותו, המאפשרות לנו לשחזר וללמוד 

  בעלי השתמרות טובה פחות. קרמיים במכלולי ישובטיפוסים 

משקף תעשייה כפרית שהיקף הייצור שלה מצומצם, מפרק זמן מוגדר בסוף  המכלול מתל כיתן

אחידות ו רמה טכנולוגית גבוההבת אפיינמת כיתןתעשיית הקרמיקה בתל  ימיו של היישוב.

ת את תוצרי תעשייה זו ממכלולים ומייחד. אלה על מיומנות של קדר מומחה ותעידמה ,סגנונית

, אשר מקורם בתעשיות מרובות וניכר בהם גיוון טיפולוגי וטכנולוגי אחרים בעמק הירדן התיכון

 .רב

 ביחס למכלולים מאתרים אחרים בעמק. מגוון קטן של טיפוסיםמורכב מ VIIמכלול שכבה 

 ופכים (BL IV) , קערות מזוות(BL III) קערות ישרות דופןבתל כיתן נעדרות מבחינה טיפולוגית, 

(JG I ,JG II) מאידך, נמצאו בו מספר טיפוסי קומקומים וקנקן תושבת שאינם נפוצים או .

בת מזרות, עובדה המרמזת על בחור 4נעדרים במכלולי ישוב אחרים. כלים דומים נמצאו בקבר 

 יצור קרמיקה לצרכי קבורה בתל כיתן, כמו גם לשימוש יומיומי. 

ארך, משח פסים, ומאפיין נוסף של המכלול הוא שכיחות פיטסים בעלי צוואר קצר ישר, גוף מ

ייצרה כלים ייעודיים לאגירה. כלים אשר  ,תעשייה מתמחה. אלה שייכים ל(PT III) ומירוק

נמצאו בכמויות קטנות בכל אחד מהאתרים שנבדקו בעבודה, וניתן להציע שמקורם מטיפוס זה 

בהיעדר ניתוח פטרוגרפי של  .ים בעמקיישובסיפקה פיטסים לשאר הבתל כיתן, בתעשייה ש

עמק, אם אכן היו חלק , קשה לדעת באיזה אופן נסחרו בומהאתרים האחרים הפיטסים מתל כיתן

שלוש חלופות: א( הצרכן הגיע לבית היוצר על מנת אחת מלהציע  . ניתןשכזו חליפין-ממערכת סחר

אל הצרכן עם הפיטס המוגמר אשר הועמס על בהמת הגיע  הקדרלרכוש את הפיטס המוגמר, ב( 
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 Milevskiהחליפין, בסיטואציה של שוק )-הקדר והצרכן נפגשו במקום בו התנהל סחור משא, ג( 

אפשרות  לשלול או א ניתן להכריע בין החלופותל (.Rice 1987:192-197, בעקבות 2011:41

בכפרים סמוכים, חלקו את הידע שלהם עם קדרים אחרים  לפיה קדרים נודדים מתל כיתן נוספת,

  וייצרו פיטסים מחומר מקומי בכל ישוב.

ב'. מספר הטיפוסים המצומצם מעיד 1 מבחינה כרונולוגית ניתן לשייך את המכלול לתקופת הב"ק

 הכפריתאולי על שלב הקודם לסוף התקופה, או על היקף הייצור המצומצם של התעשייה 

 בתל כיתן.  המקומית

 

 בית שאןתל 

 ב'. 1מתוארך לסוף תקופת הב"ק  M-2 -ו M-3המכלול מתל בית שאן שכבות 

, בכלל ועמק הירדן התיכון בפרט בצפון הארץ 1שייכות למסורת של הב"ק קרמיות הצורות ה

בכמה  )כיתן, יקוש ובית ירח( אולם המכלול נבדל מעט מן המכלולים של צפון עמק הירדן התיכון

והממוקם על ציר . כאתר על קו התפר, בין עמק הירדן לבקעת הירדן הצחיחה יותר, מאפיינים

. בהם הוא גובל י האזוריםאפיינים של שנעט מהוא נושא מהתנועה הראשי המוביל לעמק יזרעאל, 

, (HJ IId) במאפיינים השונים בתל בית שאן ניתן למנות את שכיחותם של הפערורים המרוכסים

, ומעט שברי גוף (PT I) על השפה ותי שפת טבעת ללא חריתפיטסאשר נדירים באתרי עמק הירדן, 

מתבטא בקערות הדמיון למגידו  הנפוצה באתרי ואדי פארעה.ממשפחת "אום חמאד",  של כלים

 Esdraelon( "כלי יזרעאל" )1988, המכונות אצל לוהיבורי )במופען בתל בית שאן BL IIhמטיפוס 

Wareממורקות אפורות . בבית שאן הן אינן אפורה ממורקתרת של הקרמיקה הזג"(, והן לדעתו נ

לבית שאן מאפיינים דומים מאוד זוהו במכלול הקרמי של תל שלם, מדרום ויחסית אינן שכיחות. 

(Eisenberg 1996.) 

 , שכמותה לא נמצאה באף אתר אחר בעמק.M-2עוד ראויה לציון היא קבוצת הקובעות משכבה  

בבית שאן נמצאה  M-2,3ב' בעמק הירדן, גם בשכבות 1בדומה למכלולים אחרים מסוף הב"ק 

 .קרמיקה מתכתיתמעט 
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  1המסורת הקרמית של עמק הירדן התיכון בתקופת הב"ק 

למכלולים הקרמיים מעמק הירדן התיכון כמה מאפיינים טיפולוגיים מובהקים, המייחדים אותם 

מאזורים אחרים. נעדרים בהם מספר טיפוסים האופייניים באזורים אחרים בצפון הארץ, כדוגמת 

הנפוצות  קנקנים בעלי "שפות קשת", הנפוצים בעמק יזרעאל ובגליל התחתון, "קנקניות דלעת"

( במופעיה GBW) אפורה ממורקת, קרמיקה והשומרון מישור החוף הצפוני, וןבאזור השר

. מאידך, ניכרת , האופייניים לואדי פארעה ואזור השומרון(PUDהמאוחרים, וכלי "אום חמאד" )

ב', ושכיחים מאוד 1נוכחות מצומצמת של קערות מזוות ופכים מקרמיקה מתכתית בסוף הב"ק 

דום, והמירוק. מרכיב נוסף האופייני לעמק הירדן התיכון בלבד עיטורי המשח פסים, החיפוי הא

, שהוא הביטוי המקומי לשימור המסורת ונגזריו (Crackled Wareהוא "החיפוי הסדוק" )

שאר המרכיבים הטיפולוגיים של . ב'1בתקופת הב"ק  אפורה ממורקתהקדומה של הקרמיקה ה

בהם , ארץ אחרים בצפון הארץ-בליהמכלולים הקרמיים מעמק הירדן התיכון משותפים לח

  שכיחות הפערורים וכלי האגירה, ריבוי טיפוסי הקערות והקדירות ודומיננטיות החיפוי האדום.

מעלים שאלות בנוגע למידת בין האזורים המיושבים בתקופה זו מול הדמיון  יחסי השונות

כיאולוגיים מהב"ק בעשורים האחרונים התרבו הנתונים הארולאופייה.  ביניהם האינטראקציה

מ' טען לפני כשלושה עשורים ב' בצפון הארץ, והתבהר מרכיב השונות הרגיונאלית בתקופה זו. 1

נחלקת למעשה לחמישה  1בתקופת הב"ק ( שהתרבות הקרמית של צפון הארץ 1988לוהיבורי )

( עמק יזרעאל, הגליל התחתון ועמק 2( הגליל העליון, עמק החולה ועמק עכו, )1אזורים שונים: )

. לוהיבורי מנה את המאפיינים ( מרכז בקעת הירדן5( ואדי פארעה, )4( השרון, )3הירדן הצפוני, )

מהטיפוסים  20%-מד השונות בין האזורים. הוא הסיק שכוניסה לכמת את משל כל אזור, 

מהטיפוסים שייכים למסורת קרמית אחידה בצפון  80%הקרמיים בכל אזור הם מקומיים, בעוד 

ו למשל איזור ואדי פארעה, הארץ. כמה מהאזורים מראים על נבדלות קרמית גבוהה מאחרים, כמ

את עוד ציין לוהיבורי  .(296שם: ) צפון הגלעדוהחוף הדרום מזרחי של ים המלח  כמו גם אזור

)מרכז בקעת  5)הגליל העליון, עמק החולה ועמק עכו(, איזור מס'  1הקרבה הברורה בין אזור מס' 

השניים )עמק יזרעאל, הגליל התחתון ועמק הירדן הצפוני(. הקשר של  2הירדן( ואזור מס' 

הראשונים לאזור השרון, לעומת זאת, רופף. לאזור השרון והחוף הצפוני קשר חזק עם עמק 

-313)שם:  אשר נובע מן הדרכים הנוחות המובילות בין האזורים, בואדי ערה וואדי מילק יזרעאל,

299.) 

-השונות הביןלסופה.  1היא שהוא לא הבחין בין ראשית הב"ק לוהיבורי חולשת מחקרו של 

מידת האינטגרציה בהתאם לשינויים בהיקף התעשיות ו, 1תקופת הב"ק משתנה לאורך אזורית 
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של לוהיבורי חלוקה ה. (Greenberg, Rotem and Paz 2013אה בהרחבה )ור בין האתרים

ב', אולם למשמעויותיה דרוש 1לאזורים המשקפים מסורת קרמית שונה נכונה לתקופת הב"ק 

" משקף למעשה שתי מסורות קרמיות נפרדות, 2מחקר נוסף. עוד ברור, כי האזור שכונה על ידו "

 .הצפוניעמק הירדן זו של ו, ק יזרעאל והגליל התחתוןעמ זו של

 

 אזורית-ושונות פנים ב' בעמק הירדן התיכון1הב"ק מ הקרמיקה מכלוליב כלליותמגמות 

ב' בכל 1ישנו חוסר איזון מובהק בין גודל המדגם הקרמי מהשלב הקדום והמאוחר בתקופת הב"ק 

ב' 1הב"ק א' לקרמיקה של 1יתר על כן, קו התפתחותי מהקרמיקה של הב"ק האתרים שנבדקו. 

ל בית שאן המכלול חלקי בתל יקוש השכבות הללו לא נחפרו ובת, כיוון שרק בתל בית ירח מוכר

מגמות של במכלולי הקרמיקה מעמק הירדן התיכון ניתן לזהות , למרות זאת. ולא מייצג

 .התעשיות הקרמיות ן שלצמיחת תהליךהתפתחות לאורך זמן, ולהתחקות אחר 

מגוון כפי שנזכר מספר פעמים לאורך העבודה,  לאורך התקופה: עלייה במגוון הטיפוסים• 

ועד סופה. תופעה  1לה באופן ניכר מראשית תקופת הב"ק טיפוסים שהיו בשימוש באתר נתון עה

שאחריה. אם  2וליתית שקדמה לה ומתקופת הב"ק מן התקופה הכלק 1מייחדת את הב"ק  זו

נראה שמספרם עלה משלושה ת ירח, למשל, ברצף השכבות בתל בי הקערותטיפוסי נעקוב אחר 

ממורקות, קערות נר קטנות וקערות אפורות א' )קערות 1טיפוסים עיקריים בראשית הב"ק 

, הכוללים קערות קטנות, קערות עגולות בינוניות, ב'1טיפוסים בסוף תקופת הב"ק  19-בינוניות(, ל

הצמיחה הברורה של (. Greenberg, Rotem and Paz 2013) קערות ישרות דופן וקערות מזוות

ב' ניכרת במספר הטיפוסים המרכיבים את הרפרטואר, כמו גם בכמות הכלים 1תעשיות הב"ק 

המיוצרים. גם אם קשה להתחקות אחרי תופעה זו מבחינה כמותית, ברור למדי שייצוגי 

(. 6.1בפרק  20-1.6עד  15-1.6הטיפוסים השונים עולים לקראת סוף התקופה )וראה טבלאות 

 11.2 הגרפים באיורים. 1מדגים את התפתחות טיפוסי הקערות לאורך הב"ק  11.1באיור  תרשיםה

ב', בבית 1מדגימים את העלייה במספר טיפוסי הקערות בשלב הקדום והמאוחר בב"ק  11.4עד 

 . ניתן לראות שבתל בית שאן השינוי בין שתי השכבות המייצגות את הב"קירח, יקוש ובית שאן

ב' אינו משמעותי. פירוש הדבר לדעתי הוא ששתי השכבות מייצגות שלב מאוחר בתקופת הב"ק 1

 ב', בו מלוא מגוון טיפוסי הקערות כבר היה בשימוש.1
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 ועד סופה 1טיפוסי קערות מראשית תקופת הב"ק  . 11.1איור 

 

 

 ב'1תקופת הב"ק שלב הקדום והמאוחר בב בית ירחקערות בתל . 11.2איור 

 

  ב'1תקופת הב"ק שלב הקדום והמאוחר ב. קערות בתל יקוש ב11.3איור 
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 ב'1תקופת הב"ק שלב הקדום והמאוחר בב בית שאןקערות בתל . 11.4איור 

 

 

הפערורים, ב' שכיחים ביותר טיפוסי 1נראה שבראשית תקופת הב"ק  ביחס בין הכלים: םשינוי• 

זה משמשים הפערורים לבישול ולאגירה כאחת,  . בשלבוהקנקנים יםפיטסה ואחריהם הקערות,

נראה התפלגות זו לא משתנה, אולם ב' 1ב"ק בהמאוחר יותר בשלב  ועל כן שכיחותם גבוהה.

במכלול  , הקנקנים וכלי האגירה הקטנים )קנקנים, קנקניות ופכים(יםפיטסה שאחוז הקערות,

ופעה זו לתהליך ההתמחות על חשבון הפערורים. ניתן לקשור תעולה ביחס לכלים האחרים, 

הקרמית, אשר במהלכו פערורים יועדו בעיקר לבישול, ופעולת האגירה נעשתה בכלים ייעודיים 

בהן קערות צורות קרמיות חדשות, למכלולים  בשלב זה נוספו בעלי תכונות המותאמות למטרה זו.

 .(SJ II) , וקנקנים בעלי צוואר גבוה(JG I) , פכים מאורכים(BL IV) מזוות

מספר טיפוסי כלים מגיעים לרמה סטנדרטית  :, שונות בסטנדרטיזציהעלייה בסטנדרטיזציה• 

באלה ניתן גבוהה יותר מאשר בטיפוסים אחרים. אתרית -ביןגבוהה למדי, וניכרת בהם אחידות 

  (, הקנקנים בעלי השפה JG I-II(, הפכים המאורכים )BL IVb-cהקערות המזוות ) לכלול את

ם אלה זוכים טיפוסי (.PT Ia-bים בעלי שפת הטבעת )פיטסהו (SJ Iaהמשוכה החוצה )הקצרה, 

ב' 1הם נקשרים לסוף הב"ק גם לתפוצה רחבה יותר ברחבי העמק ואולי אף נסחרו באופן מאורגן. 

טיפוסים פחות . 2ומסמלים התארגנות קרמית ברמה גבוהה יותר, המבשרת את זו של הב"ק 

אלה מסגירים  .תוצר של תעשייה מקומית, ותפוצתם מצומצמת יותר סטנדרטיים הם בדרך כלל

של הקדר. באלה ניתן לכלול את טיפוסי הקערות עגולות  ו"יד חופשית" בין התוצרים יותר גיוון

בעוד מושג הכלי )הקונספט שלו( אחיד בכל  .קנקניותוהפכיות, הספלים, ה(, BL IIהדופן )
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ית, הביצוע ושיטת היצור משתנים, דבר הבא לידי ביטוי האתרים מבחינה פונקציונאלית וסגנונ

 בגיוון הכלים.

הנפוצים במרחב בכל אתר לטיפוסים  ברמות ביצוע שונותמושג זה מתבטא  שונות פנים אזורית:• 

כפי  .םאתר מסויבתי יוצר מקומיים בטיפולוגיות מקומיות הנקשרות ל-, ובמסורות טכנוהצפוני

בקנה מידה מצומצם, אשר , תופעה זו היא נגזרת של תעשיות מקומיות שהודגם בפסקה הקודמת

 . תוצריהן אינם סטנדרטיים

. פרט לשונות גבוהה (11.2וטבלה  11.5)איור  בכל אתרמספר דוגמאות קונקרטיות לכך ישנן 

מהם שאתרים מסוימים וייתכן ם טיפוסים שיוצרו בבטיפוסי הקדירות והקנקניות ככלל, ישנ

והקנקנים בעלי השפה  (BL Id, ייחודיים הגביעים המרוכסים )בתל בית ירחבמרחב.  נפוצו הלאה

כלים אלו לא נמצאו באתרים אחרים ומקורם בתעשיות מקומיות (. SJ IIcהמשתפלת החוצה )

, שתוצריו ייחודיים לבית ירחמשקפות ייצור מקומי קנקניות וה KR IIמטיפוס  באתר. הקדירות

 בעלתהמקומית הקרמיקה (, שהן נגזרות של BL IIfשפה הנוטה החוצה )קערות בעלות הוכך גם ה

 ה"חיפוי הסדוק". 

אחידה . אלה עשויות בטכנולוגיה BL IIi -ו BL IIg ,BL IIhראויות לציון הן הקערות מטיפוסים 

שכיחות קערות אלה חור אטום. למדי, בעלות דופן דקה, צריפה איכותית וחיפוי אדום כהה או ש

כיתן, תל ב קערות אלה נעדרות .יקושתל במעטות שלהן נמצאו דוגמאות ובית ירח עיקר בתל ב

מרכז שקערות אלה בתל בית ירח יוצרו ב. ניתן להציע בתל בית שאן הן מיוצרות באופן אחרו

 בשל איכותן הברורה.  נפוצו גם לתל יקושאחד, ממנו ייצור 

, ושכיחים במיוחד BL IIjמטיפוס יות המקומייחודיות הקערות התעשייתיות  בתל יקוש

קומקום בעל הידית הייחודי  בתל כיתן(. HJ Ia ,HJ IIcהפערורים בעלי גימור השפה המרובע ) 

ניכר ייצור בתל בית שאן הכפולה, וקנקן התושבת, אשר כמותו לא נמצא באתר ישוב אחר בעמק. 

בתל בית שאן אופייניות לאתרי   BL IIh. הקערות מטיפוס BL IIg-iטיפוסי הקערות מקומי של 

הם הפערורים המרוכסים, בתל בית שאן עוד ייחודיים  .(Louhivori 1988:159) עמק יזרעאל

 .(CH IIוהמחוררת ) ( והקובעות בעלות הרגל הגבוההAM IVהספלים בעלי שתי ידיות האוזן )

לא ניתן בהכרח הבדלים בשכיחויות הכלים בין האתרים נובעים מן הקונטקסט שאינו אחיד, ו

 לייחס להם משמעות אחרת. 
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  . טיפוסים מתעשיות מקומיות באתרי עמק הירדן התיכון11.5איור 
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 . טיפוסיים מקומיים באתרי עמק הירדן התיכון11.2טבלה 

 

 תל בית שאן תל כיתן  תל יקוש תל בית ירח

 גביעים מרוכסים

(BL Ie) 

 קערות תעשייתיות

(BL IIj) 

זרבובית קומקום בעל 

   (TP IIכפולה )

 BL IIhקערות מטיפוס 

 בסגנון עמק יזרעאל

קערות רדודות בעלות 

 שפות נוטות החוצה 

(BL IIf) 

פערורים בעלי שפה 

 מרובעת

(HJ Ie ,HJ IIc) 

 פערורים מרוכסים  (FSJקנקן תושבת )

(HJ IId) 

BL IIg-i –  תעשייה

 מקומית

פך בעל ידית היוצאת 

ממרכז הצוואר )וריאנט 

 (JG Iשל 

ספלים בעלי שתי ידיות  PT IIIפיתסים מטיפוס 

 (AM IVאוזן )

קנקנים בעלי שפה 

 משתפלת

(SJ IIc) 

קובעות בעלות רגל   

 CHגבוהה ומחוררת )

II) 

 בעלות מופעים ייחודיים בכל אתר AM II-IIIוקנקניות מטיפוסים  KR IIa-bקדירות מטיפוסים 

 

 

למסורות  1בב"ק  ארץה הקשר בין המסורת הקרמית של צפון צפונית: כלים ממסורת קרמית• 

, Hennessy 1967) מראשית ימיו של המחקר הקרמי האזורי מסופוטמיה נידוןשל צפון הלבנט ו

Louhivori 1988:259-293, Ben Tor 1989 ,Amiran 1992:427-429 ,Stager 1992 , גרינברג

התפתחה באופן עצמאי,  1בב"ק  שהמסורת הקרמית המקומית הדעה הרווחת היא .(89: 1996

השפעה זו באה לידי ביטוי בצורות של  .בחוף הלבנוןבביבלוס שהושפעה מהתרבות הגבלית  ואולי

מאוד לאלו  , הדומיםוכלי תאומים פכיםכדוגמת ספלים, קנקניות,  ,ב'-א'1מהב"ק  כלים מסוימים

  דרום לבנון.אתרי שנמצאו ב

הם אלמנטים שמקורם  זרבוביות באופן כללי,ו( Teapot) בעל הזרבוביתהקומקום בעבר הוצע ש

(. כלים בעלי Hennessy 1967 ,Amiran 1970, 1992:427במסורות קרמיות מסופוטמיות )

ובראשית השושלת  שושלתית-ה הקדםבתקופ בקרמיקה המצריתזרבוביות מצאו את ביטויים גם 

 אורוּכמאפיין בולט של הקרמיקה בתרבות אכן זרבוביות ישרות ומעוקלות הן (. שם) הראשונה

, ונוכחותן עולה במכלולים הקרמיים לקראת סוף במסופוטמיה של סוף האלף הרביעי לפסה"נ

 ופה תיאר את הכלים בעלי הזרבוביתא' י (.Rothman 2001וראה שפע אזכורים אצל ) התקופה

יים, הנקשרת לעלייה במורכבות אלכוהולשל משקאות  הייצור והצריכהבהקשר של תרבות 

. לאותה התופעה הוא קושר בדרום (Joffe 1998באלף הרביעי לפסה"נ )החברתית במסופוטמיה 
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, ואת הקנקנים המתכתיים הלבנט את הפכים המאורכים והפכיות האופייניים לכל תקופת הב"ק

והכלים בעלי  ומים המקומייםת בהקשר של הקומקומעניינ אבחנות אלה. (301שם: ) המסורקים

, והם מאפיינים יותר מכלולי אינה גבוהה . שכיחותם במכלולי ישוב1בתקופת הב"ק  הזרבובית

, ולא את תפקידם המטען התרבותי אותו הם נושאיםכיוון שכך, מעניין לבחון את  .קבורה

 . הפונקציונאלי במכלול

כלולי עמק הירדן התיכון זרים לחלוטין לקרמיקה המקומית ומעידים על השפעה שני טיפוסים במ

והכלים מבית הקברות  ,(14: 6.83לוח ) מתל כיתן כפולההזרבובית הבעל  כליצפונית ברורה: ה

, וראה מקבילות 6.5-3איור ) בחורבת מזרות, בעלי הזרבובית הישרה היוצאת מתחתית הכלי

 (.Hennessy 1967: Plate XXII:8, Plate XXIII:4צפון אצל  ת שאן ובתל פארעהבקבר בבי

ופיות אולם כלים בעלי זרבוביות כפולות מקבילות באזורנו, מתל כיתן לא נמצאו  לקומקום

גם הכלים בעלי  לאותו עולם שייכים .(למשל 11.6ראה איור ) אורוּכבתרבות  מוכריםכפולות 

הייחודית ם נוכחות. (Henessy 1967:39) , היוצאים מתחתית הכליהזרבוביות הישרות

תרבויות הצפון ומסופוטמיה, זיקה למעידה על  של כלים אלה בעמק הירדן התיכוןוהמצומצמת 

אולי אף על קשרים ישירים ובלתי אמצעיים בינם לבין התרבות המקומית. טיבה של זיקה זו ו

 אינו ברור, והוא טעון מחקר נוסף.

ות מתרבות אורוּכ )מוצגים במוזיאון המכון המזרחני בשיקאגו(. כלים בעלי זרבובי .11.6איור 

 הכלי בעל שתי הזרבוביות נמצא באתר צ'וגה מיש באיראן
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 ארגוני של החברה כפי שהוא משתקף בתעשיות הקראמיות-כלכליהמבנה ה – 12פרק 

ב' משקפות רמות יצור מגוונות: בין תעשייה ברמה הביתית 1 התעשיות הקרמיות בב"ק

(Household Industry( לתעשייה מפותחת יותר, ברמת בית היוצר )Individual workshop 

industry( )Rice 1987:184 ;Sinopoli 1991:99 ,רמת ההתמחות של התעשיות מגוונת גם היא .)

, במידת הסטנדרטיות שלהם, ובתפוצתם במרחב דבר הבא לידי ביטוי באיכות התוצרים הקרמיים

 . (Rice 1987:199-200, 108:1991 גורן)

טיפוסים המספר ניתוח מכלולי הקרמיקה מעמק הירדן התיכון הראה שישנה עלייה חדה ב

. המכלולים מתאפיינים בשונות ובגיוון, הבאים לידי ביטוי מראשית התקופה ועד סופההקרמיים 

אלה מעידים על ריבוי בתי יוצר, ועל בסגנונות העיטור, ובחומרי הגלם. כמו גם בצורות הכלים, 

מסורת קרמית נעדרת חוקים נוקשים, אשר טרם התקבעו בה מנגנוני שליטה על תהליך הייצור 

 (.Rice 1984וההפצה )

לצד העלייה בכמות הטיפוסים, ניכרת עלייה בהתמחות ובסטנדרטיזציה בייצור של כל טיפוס. 

באות לידי ביטוי בהתאמת חומר גלם לטיפוס מסוים, בהתפתחות של שיטות עיטור מורכבות  אלה

התעשיות הקרמיות מגיעות ב' 1בסוף תקופת הב"ק . נרחב באובניים איטיים ואחידות ובשימוש

 ברמת הצריכה.  גם וכיוצא בזה ,רמת היצורבן, לשיא

הצמיחה מעיד יותר מכל על  ב'1בתקופת הב"ק התעשיות הקרמיות  שמאפיין אתהתהליך 

מגמת  .בתקופה זוהמרכיבות אותו  תוהחברתיועל ריבוי הקבוצות הכפרי של הישוב  ההמהיר

מגוון הצורות הפשטה של בבהאחדה והמתאפיין , 2עלייה זו נקטעה באחת במעבר לב"ק 

לצד . (Greenberg 2002:44;  20:1999 ובהתרחבות של אזורי התפוצה )גרינברג הקרמיות

מרכיב ההתמחות , נשמר (לריכוז אמצעי ייצור ושיווקההפשטה של המכלולים )שהיא ביטוי 

ב' 1בתקופת הב"ק שהתפתחה  והטכנולוגיה . הידע הקרמיב'1נלמד בתקופת הב"ק ש הקרמי

בתקופה זו ההתמחות והסטנדרטיזציה . 2המשיכו להיות מיושמים בתעשיות המקומיות בב"ק 

המשיכו להתקיים במציאות אלו שרמיות מסוימות על פני אחרות, והן הקנו יתרון לתעשיות ק

 חדשה.הפוליטית -חברתיתה

 :ב'1כמה אבחנות נוספות בנוגע לארגון היצור הקרמי בתקופת הב"ק 

x  הם הופעלו  או מספר בתי יוצר. יוצר יתבבכל אתר בעמק או בסביבתו המידית התקיים

על ידי קדרים מתמחים בתעסוקה חלקית, אשר היו בידיהם הידע והכישורים ליצירת 
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הקרמיקה האופיינית לתקופה, וגישה למגוון חומרי גלם מתאימים למטרה זו 

(Greenberg and Iserlis 2014.)  בכלים ייעודיים המשקפים אזורי -פניםייתכן סחר

, מתל כיתן ים הממורקיםפיטסהלו הם אולי דוגמא לכלים כאהתמחות גבוהה יותר. 

דה קטן ייתכן סחר בקנה מי השכיחים יותר בתל עצמו אולם נוכחים גם באתרים אחרים.

ב' התקיימו מרכזי יצור 1( הציע שבתקופת הב"ק 2009. בראון )גם בתכולה של כלים

(. GBW) אפורה ממורקתאזוריים, ושכלים נסחרו בתפוצה דומה לזו של הקרמיקה ה

הופעל על ידי גילדה של סוחרים, עם חמורים כבהמות משא. מכלולי עמק  לדידו הסחר

יש להניח הירדן מעידים כי התעשיות היו מקומיות יותר, ותפוצתן נמוכה יותר. 

במסגרתם נעה קרמיקה במרחב, שלא  חשו קשרים שונים בין האתרים בעמקשהתר

 .אלהבמתנות למיניהן, וכיוצא  באמצעות סחר. אלה כוללים קשרי נישואים, נדוניה,

, ועצמותיהם נמצאו ברבים מאתרי הב"ק 1חמורים שימשו כבהמות משא בתקופת הב"ק 

 Milevskiברחבי הארץ, בעיקר באזור החוף הצפוני, עמק יזרעאל, השרון ומישור החוף ) 1

קונטקסטים של הב"ק . בעמק הירדן התיכון נמצאו עצמות חמורים ב(179-183 :2011

ודאי. צלמיות חמורים  אינו 1שונה, אם כי שיוכם לב"ק -חראז ובתל א-אבו אלתל ב

. בעמק הירדן 2, ותפוצתן עולה במעבר לב"ק 1ספורות נמצאו בקונטקסטים של הב"ק 

בתל קישיון, וחלק מצלמית  1הב"ק בשכבות  ה צלמית חמורהתיכון וסביבתו נמצא

כלל, עדויות לחמורים שכיחות יותר כ הירמוך. פתחת 1נוספת על פני השטח באתר הב"ק 

בתקופה זו במישור החוף ובגליל המערבי מאשר בעמק הירדן, אולם נוכחותם 

 (.188-184שימשו כבהמות משא בתקופה זו )שם:  אכן שחמורים המצומצמת מעידה

x  עיצובו הסופי של הכלי באבניים איטיים מהווה תוספת לשרשרת הפעולות הכרוכות

עול התהליך, כמו גם ליצירת ישאיפה לי ונהוג לראות בו( ”Chaine Operatoire“ביצורו )

ביחס  אובנייםביחסית  השימוש המצומצםאף על פי כן, תוצר קרמי איכותי ומעודן יותר. 

 גבוה מתרומתם בשיפור התוצר הסופי למכלולים הקרמיים המגוונים מעיד כי יתרונם

שאינה במציאות של ריבוי קדרים ותעשיות, שוררת תרבות קרמית לייעול התעשייה. 

לפיכך הייתי רוצה להציע  ., ואינה מוגבלת בחוקי שוק נוקשיםבהכרח שואפת לייעול

של התקופה, ואין לראות בו מרכיב  למסורת הקראמיתשהשימוש באובניים היה בהתאם 

  תעשייתי.
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באובניים שימוש אחר, במסגרת של  נעשה 2במעבר לצורת חיים עירונית בתקופת הב"ק 

 תעשיות מתמחות ברמה גבוהה יותר ובארגון חברתי שונה. 

x ( מתארת מצב דומה בתל ירמות 2009ו' רו )מעיד על אובניים השימוש ב. 3תקופת הב"ק ב

טכנולוגי, ואינו נועד לייעל את התעשייה הקרמית. עוד מסבירה רו, שידע טכנולוגי  סגנון

קדרים. מרכיבים טיפולוגיים וסגנוניים, לעומת זאת, עוברים באמצעות מועבר באמצעות 

אי לכך תפוצת  חיקוי בלבד, ולא מחייבים אינטראקציה אישית ופעולה של לימוד.

או כח ריכוזי לטון מרכיבים אלו מהירה וטבעית, בהתאם לדרישת השוק ובמנותק מש

כנולוגית בעמק מעידה על טההומוגניות בהתאם לאבחנה זו, ניתן להציע שה פוליטי.

, במסגרתם עבר ידע טכנולוגי. לא ניתן לשלול גם את ובין התעשיות קשרים בין הקדרים

 קיומם של קדרים נודדים, שהתמחו בעבודת האובניים והפיצו אותה בין הישובים בעמק.

x של , כיוון שהם מעבירים מסרמאפיין תרבותיוהגיוון במכלולים הקרמיים הם  השונות 

מערכת אלה משקפים הצרכנים. גמישות של הקדר ושל ת ופתיחות סגנונית, חופש בבחיר

 קרמיקההטרם התקבעו רגולציות בייצור  שבהנעדרת שלטון ריכוזי, , כפריתישוב 

 )ראה בהרחבה בחלק ד'(. והפצתה
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בעמק הירדן  2הקדומה  והמעבר לתקופת הברונזה 1הקדומה  תקופת הברונזה -חלק ד: סיכום 

והחלפתה  1ק "מודל של שינוי חברתי לתיאור קיצה של המערכת הכפרית בתקופת הב :התיכון

 2ק "במערכת עירונית בתקופת הב

  בעמק הירדן התיכוןהכפרי הישוב 

ישובים באזור בעל ריבוי ה ישוב כפרי צפוף ומורכב. התיכוןבעמק הירדן התפתח  1בתקופת הב"ק 

 ,ממצאים הארכיאולוגיים מחפירות ומסקריםמאפיינים גאוגרפיים מובהקים, כמו גם ריבוי ה

תהליכי של , ושחזור בושהכפרי מעמיקה של מאפייני הישוב בחינה  יםאפשרייחדים אזור זה וממ

  . תווקריס והתפתחות

להם וישובים בגדלים שונים, בעמק הירדן התיכון הייתה מורכבת מהכפרית  הישובמערכת 

מראשית חברתית וכלכלית עמק מסגירים התפתחות כמכלול, כפרי ה. ים נרחביםחקלאי שטחים

עלייה בצפיפות היישוב, צמיחת  – , הבאה לידי ביטוי בתרבות החומריתועד סופה 1הב"ק 

אימוץ טכנולוגיות ייצור חדשות ושליטה  התעשיות הקרמיות, התפתחות ייצור והפקת מזון,

במגוון חומרי הגלם ת בה לצרכי מחייה וקבורה, ובסביבה הטבעית, באפשרויות הגלומו מרבית

גדלים לממדים נרחבים ותל בית שאן,  בהם תל בית ירח ,. מרכזי ישוב בודדים בעמקהזמינים בה

שומרים על ממדים צנועים, תל כיתן ותל יקוש, כדוגמת  אתרים אחרים,. 1בסוף הב"ק  למדי

  .מזו של האתרים הגדולים יותר אולם תרבותם החומרית אינה שונה

כי אין לפנינו מערכת אופי תכולתם, מעיד הישובים, כמו גם בגודל בתי המגורים ו היקףגיוון ב

י להיבט) י משווהולא קיים מנגנון חברתי / תרבות, שוויונית או מבנה חברתי השואף לשוויוניות

inequality ו-Egalitarianism :ראה Clastres 1989 ;Paynter 1989; Boehm 1993 

;Portugali and Gophna 1993 ;Hayden 1995, 2001) .של חוסר השוויון  תיומקורואחד מ

מאפשרת צבירת ה ,גישה לא אחידה לחומרי גלםהוא  , שהייתה אגליטרית ביסודה,זובחברה 

כזו נוצרת  בחברה. (Paynter 1989) במערכת הנעדרת מנגנוני ויסות ואיזון כלכליים ועוצמהרכוש 

 תממוסדבהכרח אולם זו אינה , על פני אחרים הידומיננטיות של מרכיבים מסוימים באוכלוסי

תהליך זה התרחש בעמק הירדן התיכון במעבר . )ידון בהמשך( שלטון ריכוזיב ואינה מתבטאת

(, למערך Joffe 1993: 43-46א' )1של הב"ק  שוויוניהדליל וה םיישוביה מערךמוממושך הדרגתי 

 המוגבלים משאביםההצטופפות הישוב יצרה תחרות על  ב'.1היישובים הצפוף והמגוון של הב"ק 
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, כפי שמשתקף בממצא כפרית-כפרית והן ברמה הפנים-בגישה אליהם, הן ברמה הבין שוויון-ואי

  החומרי.

על גבעות טבעיות , והתפתחו חראז(-לתל אבו אלאולי בלתי מבוצרים )פרט ברובם כפרי העמק היו 

נחפרו בהם יועדו המבנים ש. ונטול כללים מוגדרים מודולאריבאופן ובסמוך למקורות מים, 

ואין עדות למבנים בעלי אופי אחר, ציבורי או , למגורים או לפעילויות הקשורות במשק הבית

ובהם חדרים ( Compoundsמכלולי בתים )מורכבים מהיו  1"ק פת הבבסוף תקוהכפרים . פולחני

מכלול הבית  ושטחים פתוחים. ,מקורות, רחובותפתוחות וחצרות  שנבנו בצמוד זה לזה כשביניהם

 בתוך מארג הכפר.  תפקד כמערכת ייצור נפרדת, ושמר על אוטונומיה כלכלית יחסית

עלייה ברמת הייצור ועלייה ניכרת בכמות , מסגירות התפתחות מהירההתעשיות הקרמיות 

שונות: במגוון בפיינים בגיוון ומתאהקרמיים  הטיפוסים המיוצרים לאורך התקופה. המכלולים

( לבין Variabilityהגלם, בטכנולוגיה ובסגנון. יש להבחין בין המושג שונות ) חומריהטיפוסים, ב

ה ורמת , מעידה על רמת התעשיי, שהיא ההפך מאחידותשונות(. Diversityהמושג גיוון )

מתייחס לכמויות  גיווןההתמחות. מידת השונות קטנה ככל שהתעשייה הופכת ריכוזית יותר. 

, מרובת חברה גדולה ומורכבתשל נתפס כמאפיין והוא  ,ולשכיחויות של קטגוריות קרמיות שונות

והתעשיות  1הב"ק את החברה הכפרית של תקופת היטב שני המושגים הללו מתארים . תעשיות

אחידות ברמת  ואין גדולה ומורכבת, אשר יצרניה מרובים,ה חבר :הקרמיות שהתקיימו בה

, והיעדר נתיבים שונים של התפתחותבתי היוצר המקומיים מסגירים  .התעשיות הקרמיות שלה

  .ריכוזיות בייצור ובהפצה

ית אחידה, ולהם מופעים כנושונות זו מאפיינת גם את בתי המגורים של התקופה, הנעדרים ת

בתי היוצר ומכלולי הבתים הם היבטים שונים של תופעה שונים ומגוונים בכל אחד מהאתרים. 

הם משוקעים ביחסים חברתיים בו ובאופן שוהצריכה , הקשורה ביחסי הייצור אחת

(Embeddedness .)בעלי  אופני הייצור של כלים מטיפוסים ידועיםמגוון יוצר, ריבוי בתי ה

חברה שאינה בהכרח  משקפים -ומרחב התפוצה המצומצם של כלים אלה נקציה אחידה, פו

של אוטונומיה זו במבנה החברה מקורה  .בה רבה הכלכלית שואפת לייעול, ומידת האוטונומיה

 :Sahlins 1972)החברתיים והכלכליים בין היחידות המרכיבות אותה  , ובאופי היחסיםהכפרית

95 ;Boehm 1993:236.)  
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 , אשר כלל מוצרים1בתקופת הב"ק  יחסים חברתיים הכתיבו גם את מאפייני סחר החליפין

לאור המודל הכלכלי הסובסטנטיבי,  .מקורם בתעשיות מתמחות ברמות שונותששאינם אחידים ו

היא תוצאה של הקשר חברתי, וערך המוצרים הנסחרים אינו  כל פעולה כלכלית בסחר החליפין

אלא נגזר ממגוון מרכיבים חברתיים ותרבותיים המשפיעים על פעולת  - קבוע וידוע מראש

. כלכלת שווקים מחייבת את קיומם של מצרכים מתעשיות ( Polanyi 1944:46) החליפין

(, ואלה היו קיימות באופן חלקי Feinman and Garraty 2010: 171)מתמחות בעלי ערך קבוע 

להציע שבתקופה זו לא התקיימה כלכלת שוק ממוסדת, אם כן,  ,ניתן. 1בלבד בתקופת הב"ק 

 חליפין בתנאים משתנים, הנגזרת מיחסים חברתיים.  -אלא מערכת סחר

יום חיי יומ חורבן, ובה תמונה מרתקת שלמסגירים  ןבעמק הירדן התיכו 1כמה מאתרי הב"ק 

בית שאן. שונה ובתל -חראז, בתל א-שנקטעו באחת. כך בתל כיתן, בתל יקוש, בתל אבו אל

התחדש  תל בית שאןבשונה ו-תל אלא התחדש הישוב בתל כיתן, ואילו ב בעקבות חורבנות אלה

. בתל יקוש המשיך להתקיים ישוב קטן ולא מבוצר לאחר טרם נעזב כליל ,הישוב לזמן קצר

הפך לישוב מבוצר. יוצא דופן באתרי העמק הוא תל בית התחדש והחורבן, ואילו תל אבו אל חראז 

הישוב בתל בית ירח לא חרב בהם ובעל התרבות החומרית המגוונת ביותר. ששהוא הגדול  ירח,

 כישוב עירוני מבוצר.  2בתקופת הב"ק ב', אולם הוא נעזב ונבנה מחדש 1בסוף תקופת הב"ק 

השוואת הרצפים הסטרטיגרפיים של אתרי הישוב בעמק מראה שלכל האתרים ציר התפתחותי 

, אשר מתאפיין בצמיחה והתפתחות. בשלב מסוים בסוף 1הב"ק ת לאורך תקופ דומה ומשותף

. 2 ב' חל פיצול באותו ציר התפתחותי, ולכל אתר נתיב שונה במעבר לתקופת הב"ק1תקופת הב"ק 

ראשית הפיצול במאורע )או סדרת המאורעות( שהובילו לחורבנות של כמה אתרים בעמק, וסופו 

בקיצה של מערכת הישובים הכפרית, וכינונה של מערכת אחרת, בתפרוסת שונה ומאפייני ישוב 

 ,בעמק הירדן התיכון 2לב"ק  1מהב"ק  פרק זמן זה הוא "תקופת המעבר" .לחלוטין שונים

בחלק הבא אבחן את החלופות השונות . במידה רבה חידתייםהם  אפיינים אותוהמוהתרחישים 

 , ואנסה להציע תרחיש אפשרי, לאור עבודת המחקר הנוכחית.מעבראותו לתיאור 

 מהו "תהליך העיור"? - לקריסתה והגורמים 1בתקופת הב"ק   הכפרית החברה

חליפין ה סחרבכלכלה כפרית, המבוססת על חקלאות ומרעה.  תאפייןה 1תקופת הב"ק הישוב ב

התפתחו לאורך התקופה, במסגרת ערכי היסוד והנורמות  בקנה מידה מצומצם עודפיםוכלכלת 

באותם כפרים התגוררו משפחות מורחבות, אשר כלכלת הכפרית.  הישובים החברתיות של מערכת
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פתחו תעשיות מתמחות, אשר מנגנוני במסגרת זו, התהקיום שלהן הייתה ביתית ועצמאית. 

מידה רבה של  תעשיות מתמחות אלה משקפות קיום. עקרונותאותם ההפעלה שלהן היו נאמנים ל

 בתוך מערכת כלכלית שאינה ריכוזית ונעדרים בה שווקים תןהתפתחוב, ומרחב פעולה אוטונומיה

תוצריהם נסחרו מערכות הייצור הקראמי הותאמו לצרכים מקומיים משתנים, ו. ממוסדים

 במסגרות שונות ובקנה מידה קטן.

שמשמעותו , תכלכליה ההתפתחותגודלה וגיעה לשיא יישובים זו הב' מערכת 1בסוף תקופת הב"ק 

התחזקות וצמיחה של הקבוצות המקומיות המרכיבות את המערכת, ועליית  היאהלכה למעשה 

 , כפי שהודגם בעבודה זו,לידי ביטוי יםבא אלה ., לצד גידול משמעותי באוכלוסייההכלכלי כוחן

בכניסה של מרכיבים חדשים לתרבות החומרית: עלייה בצפיפות הישוב, עלייה בתוצרת 

ת סימון ראשוני תמערכ, כינון התפתחות תעשיות קרמיות מתמחותהחקלאית ובאגירה הריכוזית, 

בניגוד  מנחות קבורה.עשירות ב גדולות, קבורה משפחתית במערות, ו)"תווי יוצר"( חרסהשל כלי 

מוסדות משותפים, לשלטון ריכוזי או התרבות החומרית נעדרת עדות ל, חוסר שוויוןלסממנים של 

מקדשים  שפה סדרתנחבו הפולחני במגידו,  המרכז הוא יוצא מכלל זה בכללם מוסדות פולחן.

והיוו לה מוקד , נראה אוכלוסייה כפרית נרחבתכ שירתו. אלה 1מסוף תקופת הב"ק מונומנטליים 

ופה זו יית חומות היקפיות בחלק מן הכפרים בתקבנ .(2003של עוצמה והזדהות דתית )גרינברג 

מעידה על חבירה של גורמים בעלי כוח והשפעה בחברה, לשם השגת מטרה משותפת. פעולה זו 

 מבוסס על סיפוק צרכים ברמהלרוב , אשר 1למבנה החברתי של תקופת הב"ק ביחס יוצאת דופן 

 הביתית.

והישוב , מערכת ישובים זו חדלה מלהתקיים. המרכז הפולחני במגידו ננטש, 1בסוף תקופת הב"ק 

תה שתנתפרוסת הישוב ה 2צטמצם באופן ניכר. בראשית תקופת הב"ק בעמק הירדן התיכון ה

הייתה מערכת זו  ;מערכת ישובים חדשה, המושתתת על ערכים שונים בתכלית לחלוטין, ונוסדה

 Greenberg) נשלטו בידי ערים גדולות ומבוצרותש ,יחידות פוליטיות טריטוריאליותת ממורכב

מערכות בוהקפתם  ותאסטרטגיבנקודות ושם דגש על מיקום אתרים ה .(2003; גרינברג 2002

שונה ומורכבת מזו הייתה  םכלכלתותרבות חומרית אחידה . ביישובים הייתה ביצורים מאסיביות

ארגונית ברמה ריכוזי  , אגירת עודפים ומסחרמתקדם יותר ייצור חקלאימבוססת על , 1של הב"ק 

 באמצעות מוסדות מנהליים ראשוניים. ומושתתת , גבוהה יותר
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, בדרום הלבנט 2לב"ק  1להסביר את המעבר מהב"ק  שינוי זה הוליד מגוון תיאוריות המבקשות

 Portugali and Gophnaומשבר יישובי ) קריסה ם שלמתרחישי :ובכלל זה את "תהליך העיור"

של המערכת הכפרית למערכת  בלתי נמנעתועד תיאוריות של התפתחות אבולוציונית  (,1993

מהתייחסות שונה לנתונים . הניגוד בין התיאוריות הללו נובע (Joffe 1993) וניתעיר

 1מתקופת הב"ק  במעבר מרכיבי השינוישל  בחינה כוללתהארכיאולוגיים הקיימים, ומהיעדר 

אתגר גדול מצוי בניסיון לשחזר תהליכים אנושיים אשר ביטויים בעדות הארכיאולוגית  .2לב"ק 

 עמום. 

ב' 1בסוף תקופת הב"ק  בתרבות החומרית המעידים על עלייה במורכבות החברתית מרכיבים

 .Paz, Y) "עירוני שפרק זמן זה הוא "פרוטו היוו בסיס לטענה כמאפיינים עירוניים, ועל כן פסונת

מתוך  הדרגתיהתפתחה באופן  2של הב"ק השימוש במונח זה נגזר מן ההנחה שהעירוניות  .(2002

, תוך לעיר הופך באופן טבעילממדים נרחבים  , ושכפר הגדל1המערכת הכפרית של הב"ק 

ד בחינת מאפייני המערכת הכפרית ובידו .התפתחות המנגנונים הפוליטיים הקיימים בו ממילא

 .)וראה גם אצל פז, ש תפיסה זו בתכלית עירונית, שולליםמרכיבי השינוי במעבר למערכת ישוב 

חברתי כפרי, נטול  הכפר המורכב והמערכות שהתפתחו בו התקיימו בתוך ארגון (.210-207: 2010

קיום ביתית, טרם התגבשותה של -על ידי כלכלת , כאמור,ארגון זה היה מונע. פוליטית סמכות

, או היכולת לצבור עודפים מעבר לרמת הצריכה השגשוג הכלכליה פוליטית ממוסדת. כלכל

בתי האב או  דהיינוה מערכת, המרכיבות את אותהבסיסיות יחידות הוא של ה היומיומית,

באופן  ריכוזי אחד, אלא צברו את עושרן לה לא היו מאוגדות תחת שלטון. אקבוצות השארים

וניות" עיר-מושג ה"פרוטו (.Esse 1989a ;Joffe 1993 ;Earle 2002) עצמאי, כל אחת בדרכה

 במסגרתם, לשם השגת מטרות משותפות כרה בקשרים מבוססים בין קבוצות אלהיב המחי

לאלה אין ביטוי בממצא  מחודשת של עודפים חקלאיים; חלוקהשליטה על משאבים והתקיימה 

בתקופת  ההתפתחהתנהגות כלכלית זו . 1בתקופת הב"ק  שלא היו קיימים הארכיאולוגי, ונראה

או היעדר כלכלי ששגשוג  . משמעות הדבר היאמנגנוני הכלכלה הפכו מורכבים יותר , בה2הב"ק 

 התארגנות חברתית "מתוחכמת" אינו מחייבמיסודן בחברות חקלאיות שוויוניות שוויון 

(Paynter 1989), בתרבות עושר סממני בהכרח בגון חברתי מסועף אינו מתבטא ארכשם ש

  .(1999, וראה בהרחבה אצל גרינברג 2לראייה ממד האחידות בתקופת הב"ק ) החומרית
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בהתייחסות לתהליכים החברתיים שאירעו בחברות חקלאיות שוויוניות קודם לכינון העיור 

הראשוני, נידונו בספרות האנתרופולוגית היבטים של חוסר שוויון, מורכבות חברתית, והתפתחות 

תרו מה חברתית / פוליטית. סקירה מועילה של  מחקרים אנתרופולוגים מסוגה זו, אשר של עוצ

-של עוצמה פוליטית, ברוח המודלים הניאו האחר השורשים לאי השוויון החברתי ולהתפתחות

הגורמים המניעים את השינוי החברתי (. Paynter 1989פיינטר ) ניתן למצוא אצלאבולוציוניים, 

, ולרוב מתוארים כהיווצרות מצב של משאבים מוגבלים ם בכל חברה נתונה,במודלים אלו שוני

ים, על ידי כתוצאה מגידול אוכלוסייה, שינוי במרכיבים הסביבתיים או תיחום והגבלה חיצוני

. חלק מן התיאוריות הצביעו על הצורך בהתייחסות גם לגורם האנושי, (373שם: ) קבוצות שונות

פיינטר הצביע על נקודות . (380שם: התרבות ואינו רק נשא שלה ), הלוקח חלק ביצירת הסוכן

אבולוציוניות ככלל, המתארות התפתחות תרבותית של חברות -התיאוריות הניאו החולשה של

. ראשית, יש לבדוק את הקשר בין חוסר שוויון למורכבות חברתית. חוסר שוויון אינו מורכבות

בהכרח על מנת לשלוט במעשיהם של אחרים. שנית, רוב בהכרח ממוסד, וכוח כלכלי אינו מיושם 

 לבעיה תפקודיתמתייחסות לעלייה במורכבות החברתית כפתרון  אבולוציוניות-התיאוריות הניאו

היטב, כיוון שהעדות האתנוגרפית והארכיאולוגית . הנחת יסוד זו צריכה להיבדק גורם שלהולא כ

 מתח ופירוקפיינטר מסיק כי ת יותר מאחרות. אינה מוכיחה שחברות מורכבות הן בהכרח יציבו

 כלכלה של צבירת עודפים,ו מורכבות חברתיתשל קודמים להתפתחות בחברה השוויון  מנגנונישל 

  (.387שם: ות למיסוד חוסר השוויון ), קודמאו היררכיה מעמדיתשונות ו

ום הלבנט מספר מחקרים תיאורטיים ניסו לתאר ולהסביר את השינוי החברתי שהתרחש בדר

; Kempinsky1978 ;Amiran 1979 ;Joffe 1991, 1993 ;Esse 1991) 1בסוף תקופת הב"ק 

Finkelstein and Gophna 1993; Portugali and Gophna 1993 ;Getzov, Paz and Gophna 

2001 ;Greenberg 2002.)  על  עוצה 1התיאור התהליכי המפורט ביותר לתרחישי תקופת הב"ק

אשר  בתי האב המורחביםגבר חוסר השוויון בין  1במהלך תקופת הב"ק . לדידו, יופהידי א' 

אשר ביסס את מעמדם כ"אליטות  ה, וחלקם צברו רכוש, ועמו כוח,יהרכיבו את האוכלוסי

בזירה תחרותית זו חלה התפתחות טכנולוגית, (. Joffe 1993) 1חברתיות" בסוף תקופת הב"ק 

ברתי, בהתבסס על קשרי המשפחה ובתי האב המרכיבים את התמחות, ועלייה ברמת הארגון הח

ויכולת  ,לאליטות אלה הייתה שליטה על חומרי גלם, מערכות סחר חליפין מורכבותהאוכלוסייה. 

אותן שיועדה מעבר לצריכה הביתית הבסיסית.  ,לשם פעילות חקלאית ,לנצל כוח אדם לעבודה

אשר נסחרו  מוצרים מוגמריםשל ייצור יב ההתפתחו סבו ,אגירת עודפיםקבוצות שארים פעלו ל
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 יצרה תחרות 1עליית כוחן של היחידות הביתיות בחברת הב"ק , כגון שמן ויין. בקנה מידה גדול

תרבותית. האליטות יצגו את הקבוצות המאורגנות ביותר, ו בכמה רמות: טריטוריאלית, חברתית

יו קבוצות ששיתפו פעולה עם אחרות, ה במיוחדמוצלחות  .היעילות ביותר, והממוקמות טוב יותר

ות יותר, אשר חבריהן נהנו מהגנה, גישה לערוצי מידע, מנגנוני שיפוט כמו גם קבוצות גדול

ובוררות, וגישה למוצרים שתפוצתם הייתה באחריות מרכזי כוח, כמו נחושת ואלכוהול. כלכלה 

שם: ת בעלות על אדמה )מפותחת יותר נכנסה לזירה, ואתה מאמץ לניהול כוח העבודה, ותפיס

התגלגלה לאטה למצב של מורכבות  1, החברה הכפרית בתקופת הב"ק יופהלפי תיאורו של  .(53

ית של ות זו הייתה הנוכחות הקולוניאלשנה בערך. גורם מניע להתפתח 400חברתית, לאורך 

הזדמנויות לצבירת עושר ורכוש, ומאידך, סיפקה  ,מחד ,המצרים בדרום מערב כנען, אשר יצרה

. שינוי מהותי בארגון (59שם: את היציבות הכלכלית הדרושה להתפתחות מרכזי כוח בחברה )

והחלפת נתיב ם ימצרהבין היתר כתוצאה מנסיגת , 2החברתי אירע במעבר לתקופת הב"ק 

לאזור מבודד ועצמאי דרום הלבנט הפך  .עם אסיה בנתיב ימי מצריים המסחר היבשתי של

והפכו לוריאנט  -מבחינה כלכלית, נטול קשרים חיצוניים, ומוקדי הכוח הקיימים בו התמסדו 

 Finkelstein, ועל השפעת נסיגת המצרים מדרום מערב הארץ ראה גם שםמקומי של עיור )

1995.) 

ישובית, מחייב הכרה בהיררכיה פנים י 1בסוף תקופת הב"ק  יופההחברתי אותו מתאר  מצבה

מרכיבי אוכלוסייה אחרים, שאינם נמנים על  כלפישל יחידים בעלי עוצמה ובהפעלת כוח וסמכות 

של חוסר שוויון מצב  שנוצרהנחת היסוד העומדת בבסיס טענה זו, היא . או אחרת זוקבוצת עלית 

על  לשליטהלשליטה על בחירות של אחרים ומהווה פוטנציאל  המובילבגישה לחומרי גלם, 

תופעה זו צריכה להיבחן בממצא  (. Paynter 1989:369מרכיבים חלשים באוכלוסייה )

כן ניתן א. 1סופה של תקופת הב"ק השינויים החברתיים המאפיינים את לאור הארכיאולוגי 

להניח שונות ברמת העושר הביתי והמעמד החברתי, אולם אלה לא בהכרח התבטאו בהפעלת כוח 

ניתן להניח מצב של חוסר שוויון  –כלומר  .ברמה היומיומית רים אחרותושליטה על קבוצות שא

; Johnson 1982) ה, אולם היררכיה זו לא הייתה ממוסדתיוהיררכיה בין מרכיבי האוכלוסי

Paynter 1989) מנהיגות, ודומיננטיות של כוח היבטים, ויש לבחון מחדש בעדות הארכיאולוגית ,

בדבר  יופהיתר על כן, הצעתו של  .1בהקשרים של תקופת הב"ק סמכות וניהול כוח אדם בכפייה 

מידת ההשפעה של נסיגת המצרים על התפתחות העיור חלשה במקצת, שכן אין עדות של ממש 
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לקשרים של יישובי עמק הירדן עם המצרים, ואין הוכחה לכך שכלכלתם הייתה מונעת מסיפוק 

  הדרישה המצרית למוצרים מוגמרים.

. 1העירוניות, לדעת יופה, היא תוצר של התפתחות עוצמה כלכלית ושליטה במהלך תקופת הב"ק 

 לא המשיכו 1מוקדי הכוח בתקופת הב"ק רוב אף על פי כן, מן העדות הארכיאולוגית עולה כי 

לעושר ועוצמה אתרים בהם יש עדות מובהקת לערים. לא הפכו ודווקא , 2להתקיים במעבר לב"ק 

 מגידוכמו ב) שחברו יחד מספר קבוצותשל  ו, א(בית שאן)כמו באחת קבוצת שארים  שלכלכלית, 

ומשבר קדמו  נראה שהתפרקותלכן  שוליים במערכת העירונית החדשה. ו, והפכונזנח - תל שלם(וב

 .צמהוליניארית של עלכינון מערך היישוב העירוני, ולא ניתן לראות בכינונו תוצאה של התפתחות 

 ב'?1בסוף תקופת הב"ק את התפרקות המערכת הכפרית  ,אם כן ,להסבירכיצד ניתן 

התחקות אחר תהליכי עיור וזיהוי הסיבות שהביאו לקריסתה של המערכת הכפרית הם משימה 

לא פשוטה, כיוון שדבר בתרבות החומרית אינו מסגיר קושי או מצוקה, פרט לאירוע )או אירועי( 

. למרות אבחנה זו, ניתן להציע תרחיש, הירדן התיכון בעמקהחורבן שהביאו קץ לכמה מן הכפרים 

אלו הנחות -המבוסס על הנתונים העומדים לרשותנו כיום. מודל זה של שינוי חברתי נשען על אי

)"הרמנויטיקה  יסוד תיאורטיות, וספק אם נוכל אי פעם לעגנו במציאות הארכיאולוגית

הרחבה . למרות זאת, הוא מציע (165: 1993 ארכיאולוגית" כפי שכינו זאת פורטוגלי וגופנא,

 לפרשנויות קודמות, וקורא לאישוש או סתירה במחקרים עתידיים.ופירוט 

בתהליכי עיור אחרים העוסקים אבולוציוניים -ניאו, כמו מחקרים יופההמודל שהוצע על ידי 

של כוח , עוסק בעיקר בסוגיית ההתגבשות באזורים אחרים בעולם העתיק והיווצרות מדינות

; Earle 2001 וראה גם:) מניעים שינוי ושונות ברמת העושר בחברה, מתוך ההנחה שכוח פוליטי

Eerkens 2009).  מחקרים מסוג זה עסקו בסיווג ומיון חברות לפי מידת המורכבות החברתית

 Yoffeשלהן, וזיהוין בעדות הארכיאולוגית. הם אינם מספקים, אולם תיאוריה של שינוי חברתי )

יע צולהביחס לדרום הלבנט  יופהמעט את המודל שהוצע על ידי הייתי רוצה לעדן (. 31 :2005

בתהליכים ובכישלונה הארגוני, כמו גם בהתפרקות המערכת הכפרית  ירכהממגוון יותר,  תרחיש

 ותוך כדי המעבר למערכת יישובים עירונית. ,קודם להתגבשות הערים ,של שבר חברתי והתנגדות

בדומה להצעתם של פורטוגלי וגופנא, שראו בעיור פתרון לבעיית חוסר היציבות של החברה 

התגבשה כתגובה  2(, אציע שהעירוניות של הב"ק Portugali and Gophna 1993: 165החקלאית )

 לכשלי המערכת הכפרית שקדמה לה, אותם אתאר בהמשך.
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אשר הגיע לגודל יוצא דופן ביחס לאתרים צמיחת הכפרים בעמק הירדן התיכון ובכללם בית ירח, 

אחרים בעמק, משקפים אכן את כוחן העולה של הקבוצות החברתיות המקומיות, אשר ככל 

ולסחור במוצרים  הנראה החזיקו באדמה חקלאית בעמק והייתה להם היכולת לאגור עודפים

ת כאמור על . קבוצות אלה ניהלו מערכת כלכלית מפותחת, המבוססמוגמרים בקנה מידה רחב

ת ביחסים חברתיים מערכת זו הייתה משוקע .יופהעקרונות הכלכלה הביתית, כפי שתיאר 

ולא נשלטה על ידי שוק מוסדר או והתקשרויות מסוגים שונים, התחייבויות, הכוללים חובות, 

מוסד אחר אשר הייתה בידו הסמכות לאכוף את היחסים הללו או לווסת משברים במקרה 

 הצורך.

, (Eerkens 2009ביישובי קבע צפופים יצרו תנאים חברתיים המעודדים צבירת רכוש )החיים 

. בהיעדר שלטון 1והובילו לשחיקת המסד השוויוני בחברה שאפיין את ראשית תקופת הב"ק 

, שהוביל לאובדן ריכוזי ומערכות ויסות של שליטה על חומרי הגלם, נוצר מצב של חוסר שוויון

ניתן להניח במשך מאות שנים. השוויונית תה מושתתת המערכת הכפרית הסדר החברתי עליו היי

מקורות חומרי גלם, וייצור עצמאי ברמות השתלטות על , ציבוריים ניכוס שטחיםמצבים של 

  .(שם) התמחות שונות ובטכנולוגיות מגוונות

 .1הב"ק רה של תקופת בחב של מנהיגות אינו ברור כל צרכו להיווצרות שוויוןהקשר בין חוסר 

מערכת , (Chiefdom) "צ'יפדוםכ" למנהיגות זו( הציע שיש להתייחס Esse 1989a: 84-85אסה )

מנהיגות קביל בין ה יופה, ואילו ראשי שבטים או קבוצות שאריםהיררכית ראשונית אשר בראשה 

מנהיגים כוחם של מחקרים אנתרופולוגיים מראים כי  (.Joffe 1993) מסוג זה לבין כוח כלכלי

 בוררות ופתרון משברים, ולא הייתה מוגבל לענייניהיה  בחברות כפריות קודם להיווצרות המדינה

. כמו כן לא ברור מניין לקבלת החלטות עצמאיות עבור הקבוצה של ממש בידם סמכות פוליטית

 הרטורייםאו  הצבאיים בשל כישרונותיהםשמא כוחם של מנהיגים אלה, האם מתוקף עושרם, או 

(Clastres 1989: 206-207 .) ,נראה, לדעתי, בהיעדר הוכחות של ממש למנהיגות המובילה שינוי

קריסת המערכת כגורם מרכזי ל שיש להתייחס לממד חוסר השוויון והשלכותיו החברתיות

 הכפרית, ולהדגיש אותו על פני היווצרות הכוח והמנהיגות. 

, לקראת סוף בעמק הירדן התיכון חוסר השוויון גבר עם הגידול באוכלוסייה וצמיחת היישוב

היררכיה חברתית הנשענת על מבנה המשפחה  של את קיומהניתן להניח . ב'1תקופת הב"ק 

הנבדלת מהיררכיה , (Sequential Hierarchy) "סדרתיתהיררכיה " המורחבת. ג'ונסון כינה זאת
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החלטות עבור  (, בה קבוצה קטנה של שליטים מקבלת"Simultaneous Hierarchy"סימולטנית )

סדרתית היא למעשה ריבוי הירארכיות, הירארכיה  (.Johnson 1982:403)כלל האוכלוסייה 

 כמספר קבוצות השארים המרכיבות את האוכלוסייה.

הסדר החברתי במציאות של משאבים טבעיים מוגבלים, ב', 1בשלב מסוים בסוף תקופת הב"ק 

. המגוונות בחברהוהשארים הגדולות  קבוצותלהתנהלות של יותר והפוליטי הקיים לא התאים 

נראה שבסוף תקופת . גלםהגם הגישה לחומרי  האדמה הזמינה לחקלאות הייתה מוגבלת, וכך

 . רמתידותיהלמ ארגון חברתי פשוטלת במצב של חברה גדולה ומורכבת, המתנה נוצרב' 1הב"ק 

 Sahlins) בהכרח מוגבלתתה מרובים, וצמיח יוהאפשריים בחברה כזו ה וגורמי השיסוע המתח

1972  ;Johnson 1982 ) .( הציע מודל לפיו קבוצות גדולות1982ג'ונסון ),  שלא התפתח בהן ארגון

קונפליקטים חוזרים ונשנים, קושי בקבלת החלטות חיכוכים, סובלות ממתח,  ,חברתי מתאים

סף היכולת של חברה לפי מחקר זה, משותפות ואיכות חיים ירודה של היחידים בתוך הקבוצה. 

בגודל הקבוצה. סף זה נגזר מן יותר מכל ללא היררכיה ממוסדת לתפקד ביעילות הוא קבוע, ותלוי 

תי מזמן קיום האנושי החברשה "המידע"יחידות היכולת המוגבלת של היחיד להתמודד עם שלל 

או בפעילות  , במגוריםטריטוריה, בקשרים חברתיים עיסוק בענייני לו; "מידע" זה יכול להיות

 מתח יםרבות מידי במערכת, ונוצר "יחידות מידע"אנושית. האיזון החברתי מופר כאשר ישנן 

להתפתח באיטיות לאורך שנים עם צמיחת החברה, אולם . אותו המתח יכול ונפיצות חברתית

חלופין , או לחברתית קריסהפירוק וללהוביל למשהגיע לסף מסוגלות החברה להכילו, הוא יכול 

 (.שםשינוי הארגון החברתי ולכינונה של היררכיה ממוסדת )יווצרות של מנהיגות, המובילה להל

בחברה המורכבת של סוף המרכזי והפילוג השיסוע  םגורש מתקבל על הדעתלאור מודל זה, 

סופה הוא צמיחתה לכדי ממדים גדולים בהיעדר ארגון חברתי מתאים.  ההי 1תקופת הב"ק 

תוך זמן במרכזים פוליטיים שנוסדו במקומות חדשים,  והתארגנות מחודשת ,התפרקות חברתית

, המבנה החברתי (Fissioning) "ביקועמכונה "ה  תהליך זהב. אידיאולוגיה חדשהתחת  ,קצר

ארגון  התפרקותויכול להכיל את הכוחות ואת הניגודים שנוצרו בו, והוא מוליד באינו הקיים 

מק הירדן התיכון לווה תהליך זה בסדרה של מאורעות מקומיים, בע(. 2003חברתי חדש )גרינברג 

 כפי שאפרט בהמשך.חלקם מושפעים מאירועים שאירעו בזירות אחרות בדרום הלבנט, 

שינוי בערכי היסוד ובנורמות התרבותיות של החברה  המעבר לצורת חיים עירונית מבטא

 יצור לקיים מערכותבמרחב,  הכפרית; ההתכנסות בתוך ערים פירושה אובדן החופש להתפזר
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אידך, העיר נתפסה כמענה לצורך אנושי להתנהל באופן עצמאי מבחינה כלכלית. מ, ופרטיות

 יציבות כלכלית נו. צורך זה ה1"ק כלשהו, אותו לא הצליחה לספק המערכת הכפרית של הב

בחברה )ועל כך ראה  מנגנונים לוויסות חוסר השוויוןמיסוד י, שהושגו באמצעות בטחון אישו

 . בהרחבה בהמשך(

בעמק הירדן התיכון . 1מספר גורמים תרמו להפרת האיזון העדין בחברה הכפרית של סוף הב"ק 

שהמערכת ועמק, האשר גרמה לחורבנות קשים בדרום מקומית רעידת אדמה הייתה אולי 

ו של אסון משמעית להתרחשות-אולם בהיעדר עדות חד .בחולשתה לא הצליחה להשתקם ממנה

חורבנות הכפרים יכולים להתפרש גם כביטוי למתח פנימי בין הקבוצות החברתיות  –מסוג זה 

תועדו אירועים  באזורים גאוגרפיים אחריםהמרכיבות את המערכת ומאבק אלים על משאבים. 

, ואתו נסיגת המצרים מאזור החוף הדרומי וקריסת המרכז הפולחני במגידו: משמעותיים נוספים

  .הישוב הכפרי בעמק יזרעאל

כים בקווים ברורים וחדים. תהליהלכה למעשה קשה לשרטט את התפרקות המערכת הכפרית 

כינון מערכת קריסה, התפרקות ושונים התרחשו בזירות שונות המושפעות זו מזו, אשר סופם ב

ווקים ייצור מצרכים והפצתם בשמערכת זו לוותה בתיעוש, ומבוזרת פחות.  –ריכוזית יותר 

מעין אפקט דומינו,  ייתכן שהתרחש, וייסוד נתיבי סחר פנימיים או שדרוגם. (קומודיפיקציה)

ואולי אפילו בחתימתו;  ,תפקיד מפתח בהאצת התהליךמגידו כשלנטישת המרכז הפולחני ב

ות במערך הכפרי. הסיב ואיבד את מקומו, במגידו נחלש פולחניהמרכז הבמסגרת תרחיש אחד, 

ניתן  .עם נסיגתם ובהיחלשותו עם נוכחות המצרים בארץ, אולי בסימביוזה שלולכך טמונות 

למרכז במגידו, שכן לא  מבחינה תרבותית ודתית קשורים י עמק הירדן התיכון היושוביילהניח ש

ומאוטונומיה כפרית  סוים ממנוהירדן, אולם הם גם נהנו מריחוק מבעמק  הייתה לו חלופה

עירוניים להתפתח בצפון,  לרעיונותשות המרכז במגידו אפשרה היחלשאפשרה את שגשוגם. 

אולי הקונספט העירוני,  המקובלים, לאורך הירדן. כך נפוץ ולשלוח שלוחות דרך נתיבי התנועה

 .בבית ירח, ובתל פארעה צפון אשר מצא ביטוי בדן,

 שבו השתנובפרק הזמן  .חדשהצפונית פוליטית ישות כוחה של  במקביל להיחלשות מגידו, עלה

 עם משברים פנימיים התמודדוהתיכון הירדן  הפוליטיים, הישובים בעמקהחברתיים והסדרים 

, ישובי איבד את יציבותוי. המערך הבהתפרצות מאורעות אלימים או שמקורם ברעידת אדמה

או  , להיחלשות,נקבע לכאן או לכאן, לנטישה גורלם של יישובי העמק .לנוע במרחב החלוואנשים 

העדות הארכיאולוגית  שונים. שובי חדש, המושתת על ערכיםיהתחזקות, במסגרת מערך ילשינוי ו



 

386 
 

מסגירה שינוי שאינו אחיד, התנגדות, ואידיאולוגיה חדשה שאינה רווחת בקרב כלל האוכלוסייה. 

מסיבה זו קשה מאוד לבודד ולאפיין את "שכבות המעבר" באתרים בהם זוהה רצף סטרטיגרפי 

. שכבות אלה כוללות לעתים מאפיינים של שתי התקופות, בעיקר באתרים שלא 2ב"ק ל 1מהב"ק 

הפכו לעירוניים, או חוו מעבר מורכב יותר לאורח חיים עירוני. לפיכך עלינו להניח את קיומה של 

, והמשיכה להתקיים בהם תרבות חומרית האופיינית לתקופת חפיפה בין ישובים שנותרו כפריים

שאימצו את יישובים  תל יקוש או תל בית שאן בשלב האחרון לפני נטישתו(, לבין )כדוגמת 1הב"ק 

 . הרעיון העירוני מוקדם מאחרים )כדוגמת תל בית ירח(

הם אלו המצויים  2את המעבר לעירוניות של הב"ק  ( הציע שהאתרים שלא שרדו2003גרינברג )

, בהם . אלהישות הצפונית החדשהן הביל , מרכז הכוח התרבותי והפוליטי הישן,בתפר שבין מגידו

תלויים  ראהנל הככהיו  -הקרוב ביותר למגידו מבין אתרי עמק הירדן התיכון  –תל בית שאן 

 Greenberg ;2003 גרינברג) לא הסתגלו לשינוי החברתיכן -על, ומגידו יותר מאחריםמרכז בב

2003). 

שהופעלו במקום יחסי ניצול שאינם שוויוניים,  – השתנוהקשרים עם מצריים  2במעבר לב"ק 

כנענית והחצר המצרית. -הצפון אליטהקשרי מסחר בין ה ו, נוצרבאמצעות שלוחות של מוקדי כוח

-רכת הכפרית )מגידו, אבו אלעם המרכזים הגדולים של המע הקשר היה ב'1 ב"קאם בתקופת ה

 (.ערד )שם : בית ירח, העי,ישוב העירוניעם מרכזי ה יההקשר ה 2במעבר לב"ק  חראז(,

 סדר חדש למרכיבים ישנים -  2הב"ק  תקופת העירוניות של

צמה, וע יבעלאו גורמים שהוצעה על ידי גורם חברתית הרעיון העירוני הוא אידיאולוגיה 

 2בתקופת הב"ק  העירוניות הראשונהוהתושבים קיבלו אותה על עצמם כפתרון ארגוני הולם. 

הכפר, במבנה שהיו יחידות הבסיס הכלכליות בחיי  ארגון מחודש של קבוצות השארים היא

הולדת לפי תפיסה זו  (.230 :2010ש' פז ) , לשם השגת מטרות משותפותחדשחברתי פוליטי 

של שינוי פנימי, המושפע במידה  תוצאההקונספט העירוני וכינון מערכת הישובים העירונית הם 

 (.210: שםחיצוניים ) וןארגמסוימת מרעיונות 

ב' הייתה פרושה בנוף ויישוביה ניצלו את משאבי העמק באופן 1המערכת הכפרית של הב"ק 

, אשר נשחק בראשיתהמשקפת חברה אגליטרית שוויונית  , כאמור,התרבות החומריתמקסימלי. 

מערכת משהגיעה לשיא גודלה, . 1בה ממד השוויון והתרבו בה מוקדי הכוח לאורך תקופת הב"ק 
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בשל היכולת המוגבלת של המבנה החברתי הקיים להתמודד לא המשיכה להתפתח, מורכבת זו 

 אז מערכת היישוב הכפרית(. Johnson 1982: 407עם מתח פנימי ולשאת משברים חיצוניים )

גם מרכזי הכוח ונחלות היישוב הישנות.  דגם עירוני מכונס, במסגרתו נזנחוב הוחלפהו ,התפצלה

אורח  ואימצו ,את אופיים ומנהגיהם הקודמים שינואת המעבר לעירוניות  אשר שרדו היישובים

חיים עירוני. כך נעלמו תעשיות הקרמיקה המקומיות, הופסקה הקבורה במערות משפחתיות 

 ואוכלוסיית הכפרים קיבלה על עצמה חיים בתחומי יישובים צפופים מבוצרים. 

סדר חדש למרכיבים  –מראה שינוי ארגוני  2לב"ק  1התבוננות במרכיבי השינוי במעבר מהב"ק 

. מערכת הייצור וההפצה של קרמיקה ממסורות מקומיות הופכת ריכוזית יותר, החקלאות ישנים

החליפין הקיימת הופכת אינטנסיבית יותר, ושיטות הבנייה המקומיות -מתייעלת, מערכת סחר

באופן ניכר, אופן ההתקשרות בין ה השתנתגם אם יחידת הבסיס הכלכלית לא  ,משתכללות. לכן

יחידות הבסיס "עלתה שלב", ליחסי גומלין אשר מעורבים בהם הקרבה של אוטונומיית היחיד, 

לשם צמיחה חברתית משותפת. יחסים חדשים אלה אפשרו התפתחות כלכלית וטכנולוגית, אשר 

 שינתה את כל מסגרות החיים. 

חלק מארגון חברתי מבוזר ואוטונומי, הותאמו מרכיבי היישוב הכפרי המשוכלל, אשר היוו 

באלה ראויים לציון מערכת למערכת העירונית החדשה ולאידיאולוגיה הריכוזית שהיא מייצגת. 

ב' 1הסימון של כלי החרס )"תווי היוצר"( והחומות ההיקפיות, המוכרים כבר בסוף הב"ק 

לא חידשה דבר, זולת ארגון  2ק מכאן שהעירוניות של הב" .2וממשיכים להיות בשימוש גם בב"ק 

, מן 1מחדש של מרכיבים קיימים. ארגון חדש זה הונע על ידי אוכלוסיית הכפרים של הב"ק 

מערכת זו הפכה  הצורך לתקן את כשלי המערכת הכפרית והארגון החברתי / כלכלי שאפיין אותה.

כתוצאה מריבוי היחידות החברתיות המרכיבות אותה , יםמתח ועתירת לפגיעה בשיא גודלה

חברתיות פנימיות ומערכת כלכלית חלוקות ריבוי והיחסים הלא מוסדרים שהתקיימו ביניהן. 

יכולת להתמודד עם משברים מקומית ומבוזרת עשויות להעיד על היעדר סולידריות חברתית ו

להתמודד  מסוימים כפרים שלולת יכהחוסר עדות לכך ניתן למצוא ב .ממקור פנימי או חיצוני

על הסדרים אישיים ועל  מושתתתה במערכתולהשתקם לאחר אסונות או אירועים אלימים, 

 בחברהגורמי המתח והתחרות בין היחידות קבוצת השארים המורחבת. של כלכלת הקיום 

בסוף והובילו ל המשברהעצימו את  ,ובהיעדר שלטון ריכוזי במציאות של משאבים מוגבלים

 . פיצול חברתיל
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הם מנגנונים כלכליים  -והיווסדות של שווקים  שערכם ידוע לכלמוצרים נסחרים ריכוזי של ייצור 

. שהפכה בלתי שוויונית עם התפתחותהבחברה ( Leveling mechanisms)מייצרים שוויון ה

 כלכלה חדשה זו נטרלה את המערכת הסבוכה של יחסי ההדדיות הכלכלית שאפיינו את תקופת

 , ויצרה חלוקה שוויונית יותר של מידע ומצרכים בחברה.1הב"ק 

שיפר את היכולת  דיאולוגיה כלכלית וחברתית משותפתריכוז הייצור הקראמי והחקלאי תחת אי

. ריכוזיות ואחידות ר היבטים של חוסר שוויון ונחשלותשל המערכת להתמודד עם משברים,  ומזע

 ומותאמתהאב המרכיבים את האוכלוסייה, במערכת מבוקרת -אפשרו, אם כן, התפתחות של בתי

-תחרות פוליטית, התפתחות של מסחר ארוך .1של הב"ק  יםהכפרי יםממערכת היישוב לכךיותר 

 הכפריתפתרון הולם לתחלואי המערכת ריכוזיות הניעו שינוי ארגוני שהיה טווח ואידיאולוגיות 

מתוקף השינוי ואימוץ קבוצות בעלות עוצמה, אשר  יחדקשרו . במסגרת תהליך זה, נ1של הב"ק 

 :Earle 1989החלשות מהם )המקומיות קשורות יותר זו לזו מאשר לקבוצות הפכו האידיאולוגיה 

87.) 

 לבנטינית-העיר הדרום

ניות, שהיו קיימות במצריים בעבר הוצע כי העירוניות המקומית היא חיקוי של צורות עיור חיצו

(. אף על פי כן, העירוניות Kempinski 1978 ;Portugali and Gophna 1993ובמסופוטמיה )

בדרום הלבנט אינה דומה לעירוניות של האלף הרביעי במצריים ובמסופוטמיה, פרט לקווי דמיון 

ת היו מוסדות בעיר המצריכלליים, ואין עדות לקשרים ישירים עם מסופוטמיה בתקופה זו. 

מלוכה אשר שלטו על שטחים נרחבים, והעיר המסופוטמית משקפת שלטון ריכוזי שאינו קיים 

(. העירוניות של דרום הלבנט היא, אם כן, התארגנות Joffe 1993: 60-61בדרום הלבנט ) 2בב"ק 

ת חברתית פנימית המושפעת מרעיונות עירוניים חיצוניים, תוך התאמתם לצרכי החברה המקומי

מתפיסות של ארגון חברתי וביטויי עוצמה  , אולי,מובילי השינוי שאבו (.211: 2010 ')פז, ש

תפיסות אלה מוצאות  (.212 :עירוניות המסופוטמית של האלף הרביעי לפסה"נ )שםהמוכרים ב

כיטקטונית בתכנון עירוני מוקפד, כינון מערך רחובות מסודר, אחידות ארהארכיאולוגי את ביטוין 

 ששימשו כלי חשוב במסגרת יישום הרעיון העירוני )שם(. וביצורים. אלה הם סמלים

התפרקה המערכת הכפרית, אומץ הרעיון העירוני באופנים שונים ובקצב שונה. נחלשה או מרגע ש

תהליך זה התרחש לאורך זמן, תוך תקשורת בין אנשים, תנועה של רעיונות במרחב וקבלת 
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זמני בכל רחבי -ידי ובולפיכך, תהליך העיור לא היה מ ופן יישומם.בנוגע לאמקומיות החלטות 

 , פז ש'2003ישן לסדר החדש )גרינברג הארץ, ויש להניח מידה מסוימת של חפיפה בין הסדר ה

בתוך  להשתמרות של מרכיבים כפרייםבאופן זה אנו עדים  (.בעבודה זו 6.2פרק ב, וראה גם 2010

לצד אימוץ  עירוניים, ישובים ר של מרכיבי החיים הכפריים בתוךהמערכת העירונית, כמו גם שימו

 (. 6.2, ובפרק 2010)ש' פז  מאפיינים חדשיםשל 

הסופית של חלק  , טרם נטישתםעירוניות ראשונית יושמה אולי הלכה למעשה בתל בית ירח

החדש, רוב תושבי העמק נטשו את בתיהם  בעמק הירדן. במסגרת הארגון החברתי 1מכפרי הב"ק 

וקבעו את מגוריהם באזור חדש; חלקם נדדו צפונה לאזורים אחרים, בעוד אחרים התכנסו בין 

או אחת הערים האחרות במרחב. הקבורה חראז, -העיר בתל אבו אלחומות העיר בית ירח, 

 אופן ניכרות הצטמצמו בת הקרמיקה המקומיבהדרגה. תעשיובמערות משפחתיות נפסקה 

מיובאת, אשר מצאה את דרכה לבתי המגורים באמצעות מנגנונים  "מתכתית"בקרמיקה  והוחלפו

ובאופן דינמי ומגוון. הוא עלינו להניח שמעבר זה התרחש לאורך זמן,  מורכבים של יצור והפצה.

צבים , והיו כרוכים בו בהכרח מיד-החלפת משלחוהסכמות, שינוי אורחות החיים, כלל התנגדויות 

 באיכות החיים. ותפיסה של שיפורלצד צמיחה  –של חוסר נוחות ומשבר 

רבים תיארו שלטון . 2מודלים שונים הוצעו לתיאור מבנה החברה והארגון הכלכלי בתקופת הב"ק 

הוצאה לפועל של מיזמים בקנה מידה גדול, כדוגמת  , המאפשרבעלות כוח ושליטה של אליטות

שליטה באמצעות  מושגכוח לפי מודלים אלה, (. Marfoe 1979: 16 ;Joffe 1993: 71הביצורים )

 (.שםמוצרים מתמחים, והוא העומד בבסיס הארגון העירוני )סחר חליפין בעודפים ו תבכלכל

לקיומן של  2באתרי הב"ק נקודת החולשה של מודלים אלו היא היעדר הביטוי הארכיטקטוני 

, והמבנים שזוהו כמקדשים או בתי אמידים ארמונות ם אלה. לא נמצאו באתרישלטוניותאליטות 

ות המוכרת מתקופות מאוחר ,אינם מעידים על עושר או "כלכלת מקדשים"הם צנועים למדי ו

, כמו עדות לרמה גבוהה של ריכוזיות ושל שונות חברתית 2יתר על כן, אין ביישובי הב"ק . יותר 

(. עובדה זו מקשה Joffe 1993: 50, 84, 86 ;Herzog 1997: 73-74) גם עדויות לכלכלת עודפים

 . (214: 2010)פז, ש.  קבלת המודלים המתארים שלטון של אליטות כלכליותעל 

הישובים העירוניים פעלו כקהילות שיתופיות לא , לפיו ההטרארכיהוא המודל מודל חלופי 

כלכלת זה  (. במסגרת מודלChesson  2003, 2007 ;Chesson and Philip 2003b) היררכיות

כי אם על מוסדות ציבוריים  או מלכותיים, הערים לא הייתה מושתתת על מוסדות דתיים
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בארגון כזה העוצמה  אזרחיים, אשר נוסדו לשם קבלת החלטות משותפות הנוגעות לארגון הישוב.

: 2010 'נחלקת בין קבוצות שאינן בהכרח שוויוניות, אבל היחסים ביניהן אינם היררכיים )פז ש

 2הב"ק יישובי של  והחברתית תיכלכלה(. מ' צ'יסון תיארה את "הבית" כיחידת הבסיס 216

(Chesson 2003, 2007 .) חברה זו התפתחה לדידה עם היישובים המבוצרים, והמרכיבים בתוכה

בין (. יחסים אלה שםיכלו להתאחד או להתעמת בהתאם לזכויותיהם וחובותיהם בקהילה )

של גדולים, תוך איחוד כוחות לשם גיוס  הוצאה לפועל של מיזמים עירונייםאפשרו הבית -יחידות

 (. Philip 2001:168 ;Philip and Chesson 2003משאבים וכוח האדם הדרוש )

נוהלו על ידי מועצות או  2הב"ק  ציעה כי יישוביהפז ש' בהיעדר עדויות לאליטות שלטוניות, 

שונים. אספות כאלה מוכרות מתקופות מאוחרות יותר אסיפות, בהן היו חברים נציגי ה"בתים" ה

ם הפנימיים של כל ברחבי דרום הלבנט, ומטרתן לקדם מטרות משותפות, תוך שמירת האינטרסי

משקי הבית בעיר המשיכו להתקיים על חקלאות ומרעה, לצד  (.217: 2010 'ש אחד מהבתים )פז

ברורה, הבאה לידי ביטוי בפעולות למרות שניכרת התפתחות חקלאית מלאכות מתמחות שונות. 

 2פת הב"ק גם בתקו  -( Berger 2013של השקיה וכניסתם של גידולים חדשים למערך הבוטני )

 Philipהבית )משק על יחידת עדיין התבססה ממוסדת, וכלכלת הקיום לא הייתה החקלאות 

 (.218 :2010; פז ש' 2003

המרכיבות  אינו שולל את קיומן של אוטוריטות גבוהות יותר, 2היעדר שלטון ריכוזי בערי הב"ק 

נטען לקיומה של מערכת ערי בעבר  טיבן ואופיין אינו ברור., אולם את המבנה החברתי כולו

זו אינה מבוססת על העדות (. תפיסה Kenyon 1979מדינה, המבוססות סביב מרכזים עירוניים )

חברתיים מתקופות הברונזה התיכונה והמאוחרת על הארכיאולוגית, כי אם על השלכה של מבנים 

היו קיימות  2( הציע שבתקופת הב"ק 2003) גרינברג (.218: 2010 'ש הקדומה )פזתקופת הברונזה 

במרכזה של כל ישות כזאת היה מרכז בדרום הלבנט מספר ישויות פוליטיות טריטוריאליות, אשר 

מרכזים אלה חלקו אידיאולוגיה ומטרות  מספר מרכזים עירוניים מבוצרים.עירוני אחד או 

 כינה את הישויות הללו פינקלשטיין משותפות, אולם הם לא היו כפופים לשלטון ריכוזי אחד.

"Peer Polities"מעמד המהוות יחידות כלכליות היררכיות, השולטות בטריטוריה -, ישויות שוות

ה של מערכת ערי מדינה בתקופה זו מקיו (.Finkelstein 1995נרחבת באמצעות מרכזים עירוניים )

מטעמים של היעדר היררכיה יישובית בולטת, היעדר עדויות למנהל ושליטה  נשלל, אם כן,

ים. לפיכך נראה, שיש להתייחס שמאורגנים והיעדר עדויות לאליטות ולכלכלת ארמונות ומקד
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ל היישובים ארגון הפנימי ש, בדומה לנעדרת אוטוריטה שלטוניתככולה  היישובים מערכתל

  (.2010, פז 2003גרינברג )

צפונית, אשר השתרעה על פני שטח לחלק מישות פוליטית  2הפך במעבר לב"ק עמק הירדן התיכון 

ייתכן שישות צפונית זו היא נרחב מדרום סוריה ולבנון, ועד עמק הירדן התיכון ועמק יזרעאל. 

למעשה מדינה בשלב התפתחות ראשוני, המנוהלת על ידי שכבת עלית חברתית שהייתה קיימת 

התוחמות הישובים העירוניים באזור זה מתאפיינים במערכות ביצור בכל האתרים המרכזיים. 

ל טביעות את בתי המגורים של היישוב, דומיננטיות של הקרמיקה המתכתית ומסורת גליפטית ש

זו פוליטית ישות (. Greenberg and Porat 1996חותם על גבי קנקנים מתעשייה קרמית זו )

(. בתהליך Greenberg 2003: 23)התפשטה בתהליך של קולוניזציה, ומניעי התפשטותה כלכליים 

רת מסר של הקרמיקה המתכתית מילאה תפקיד חשוב, לצורכי סחר ארוך טווח כמו גם להעב זה

 (.Greenberg 2003, 2014) אחידות

לצד  ומבוצרים הייתה מורכבת ממרכזים עירוניים גדולים 2מערכת היישובים של תקופת הב"ק 

מה את צורת החיים של תקופת הב"ק -במידתקטנים יותר וכפרים אשר שימרו מבוצרים ישובים 

הכלכלית בין כל הישובים  הוא האינטגראציההעירונית המקומית חברה בעיקרון מפתח  .1

, שנאלץ להוות חלק 2בתקופת הב"ק  המרכיבים אותה, בהיעדר ריכוזיות פוליטית. העורף הכפרי

ואולי אף  אידיאולוגיה שהייתה מנוגדת לאתוס העירוני ייצג ,ממערכת כלכלית וארגונית חדשה

 ,בתל יקוש: מחדכזה היה הכפר  .(Greenberg 2003: 25)נתפס כאיום על הסדר החברתי החדש 

, 2משתקף בקיומה של קרמיקה מתכתית בשכבות הב"ק שותף במנגנונים הכלליים, כפי ש

המשכיות של מסורות החיים הכפריות, בהן הקבורה במערות מקיים עדר ביצורים ונ ,ומאידך

 המשפחתיות בחורבת מזרות.

של סדר חברתי חדש. יחד  נואנו עדים לכינו 1עם התפרקות המערכת הכפרית של תקופת הב"ק 

בישובים להתקיים המשיכו עם זאת, מרכיבים רבים בתרבות החומרית של המערכת הכפרית 

ונית המשכיות סגנהתאפיינו בהקרמיות התעשיות העירוניים, תחת מטרייה אידיאולוגית חדשה. 

ונות של על אותם עקרהתבססה . כלכלת הישוב וטכנולוגית, לצד חידושים בעיקר בארגון הייצור

המעבר מפותחת יותר.  ריכוזיתמאורגנים כעת תחת כלכלה היו , אשר וגידול עדריםחקלאות 

לאורח חיים עירוני היה כרוך באובדן החירות והגיוון שאפיינו את המערכת הכפרית, לצד 

עיקר השינוי . יםכלכליושוויון הזדמנות לצמיחה והתפתחות, במסגרת ארגון חברתי המייצר איזון 



 

392 
 

מנגנוני קיום התקיימו האידיאולוגיה המאגדת את מרכיבי החברה, או ההקשר התרבותי בו היה 

תוצר התפתחותי של הכפר, כי אם סדר חדש למרכיבים לא הייתה  , לפיכך,העירדומים בבסיסם. 

 היו כרוכים תהליכים אנושיים מורכבים וארוכי טווח.בכינונו ישנים, אשר 

, 1762, שנת ספר א' פרק ו') "האמנה החברתיתמתוך "וסו, ז'אק ר-במילותיו של ז'אןאסיים 

שאף ליצור ו ,עסק בשאלת חוסר השוויון בין בני האדםרוסו תרגום: עדו בסוק, הוצאת רסלינג(. 

מתיחות בין  שוררתלא חלוקת הכוח שווה ובה  ,אוטופיתמערכת חברתית ומדינית מודל של 

 ההתאגדותבתיאור הראשוני של רוסו מתבטא המתח בין . אוכלוסייהבין ההשלטון ל

, השייכות לחברההמתח בין כרוך בהתפתחות שכזאת. ה החופש וההתפתחות, לבין אובדן

הנעדר חוקיות  - "יב"מצב הטבע הקיום לביןהמייצרת שוויון באמצעות חלוקת כוח מאורגנת, 

מתוך משבר אינה כורח, כי אם בחירה לפי רוסו ההתאגדות  .ומשוחרר מכבלים ומחויבויות

ים ותיעולם לשם השגת מטרה כוחות קיימ בארגון מחדש שלשל האדם ב"מצבו הטבעי", וכישלון 

 :. כך ניתן לתאר גם היום את המעבר מכפריות לעירוניותמשותפת

 

מים "אני מדמה את בני האדם המגיעים לנקודה שבה המכשולים, הפוגעים בהישרדותם במצב הטבע, מתעצ

אז המצב הראשוני הזה אינו יכול עוד -ביחס לכוחות שיש בידי כל יחיד לגייס כדי להתקיים במצב הזה. או

להימשך, והמין האנושי היה נשמד אילולא היה משנה את דרך חייו. והנה, הואיל ובני האדם אינם מסוגלים 

שותם אמצעי אחד להבטיח את לייצר כוחות חדשים אלא רק להתאחד ולנהל את אלו הקיימים כבר, אין בר

הישרדותם אלא בצבירת סכום כוחות שיוכל לגבור על העומד על דרכם, להפעיל את הכוחות האלה בדחף 

יחיד ולעשות בהם שימוש בתיאום. סכום הכוחות הזה אינו יכול להתהוות אלא מהצטרפות של כוחות 

כיצד יגייס אותם  –ם להישרדותו אחדים; אך מאחר שהכוח והחירות של כל אדם הם האמצעים הראשוני

]לטובת הכלל[ מבלי להזיק לעצמו ומבלי להתעלם מחובותיו לעצמו? קושי זה, בהקשר הנושא שלי, ניתן 

 לניסוח בזו הלשון:

""]כיצד[ למצוא את צורת ההתאגדות המגנה והחוסה בכל הכוח המשותף על הגוף ועל הרכוש של כל אחד 

מצטרף לכלל אינו מציית עם זאת אלא לעצמו ונותר חופשי כבעבר? מהמתאגדים, ושבמסגרתה כל אחד ה

 ."ד שהאמנה החברתית נותנת לה פתרוןזוהי בעיית היסו
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תל בית ירח - קערות ממורקות אפור וחיקוייהן, לוקוס 33 בשטח GB צפון לוח 6.1 

No Type Reg No Description
1 Bowl 1298/5 Buff clay, many small black and gray inclusions. Streaky red slip ext. and rim int.
2 Bowl 1302/5 Gray clay, thick burnished dark brown slip 
3 Bowl 1302/7 Gray clay, brown slip, poorly preserved burnish
4 Bowl 1298/10 Gray clay, black core, many small white inclusions; thick dark gray burnished slip 
5 Bowl 1302/2 Orange clay, many black, gray, and white inclusions; red slip int. and ext.; irregular 

thickness of the wall
6 Bowl 1302/4 Buff clay, many tiny black inclusions; red slip int. and ext.



No Type Reg No Description
1 Bowl 1298/3 Buff clay, well levigated; soot ext. 
2 Bowl 1320/4 Buff clay, many tiny black inclusions; red slip int. and ext.
3 Bowl 1290/10 Buff clay, many small black inclusions, red slip int.; soot int.
4 Bowl 1320/5 Buff clay, many small black inclusions; faint red slip int. and ext.
5 Bowl 1290/4 Pinkish-white clay, many small-medium gray inclusions; incisions below rim
6 Bowl 1320/1 Buff clay, many tiny black inclusions; red slip int. and ext.
7 Bowl 1338/9 Buff clay, many small white and black inclusions; streaky red slip int. and ext., 

applied horizontally
8 Bowl 1298/7 Yellowish clay, many medium-small black inclusions;  incised decoration, streaky 

red slip on ext., applied horizontally
9 Chalice 1288 Light orange clay, many small black and brown inclusions; rope decoration; soot int.
10 Krater 1320/2 Orange clay, medium gray inclusions; rope decoration below rim, red slip int. and ext.
11 Holemouth 

vessel
1298/9 Whitish-pink clay, many small inclusions of various colors; incised decoration, 

streaky red slip ext., applied horizontally 
12 Holemouth 

vessel
1302/9 Gray clay, many small black and gray inclusions; incisions below rim, red splashes 

int. and ext.
13 Holemouth 

vessel
1338/3 Buff clay, medium black inclusions; incised decoration, red splashes int. and ext.

14 Holemouth 
vessel

1298/8 Buff clay, few shiny angular inclusions; soot int. and ext.

15 Holemouth 
vessel

1288/1 Buff clay, some small black & large red inclusions; incised decoration

תל בית ירח - קערות, קובעת וקדירות, לוקוס 33 בשטח GB צפון לוח 6.2 
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תל בית ירח - קערות, קובעת וקדירות, לוקוס 33 בשטח GB צפון לוח 6.2 
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תל בית ירח - פערורים, לוקוס 33 בשטח GB צפון לוח 6.3 

No Type Reg No Description
1 Krater? 1112/1 Buff-pink clay, many small white inclusions; Red slip ext., burnt
2 Holemouth vessel 1288/2 Buff clay, large calcite angular inclusions; nail incised decoration, soot ext.
3 Holemouth vessel 1290/1 White material, many medium gray and calcite inclusions; incised decoration; 

soot int.
4 Holemouth vessel 1320/3 White fabric, many angular calcite inclusions
5 Holemouth vessel 1302/1 Buff clay, few calcite and large gray inclusions
6 Holemouth vessel 1105/2 Light buff fabric, many angular calcite and large pebble inclusions; voids on 

int. and ext. surfaces; soot on ext.
7 Holemouth vessel 1298/4 Pink clay, small and medium calcite inclusions; red slip ext. and below rim 

int.,incisions, diagonal smoothing marks ext.
8 Holemouth vessel 1320/6 Orange-brown clay, medium white inclusions; red slip ext., incisions
9 Holemouth vessel 1320/8 Orange clay, many medium black and white inclusions; red slip int. and ext.
10 Holemouth vessel 1298/1 Orange clay, many small black inclusions; rope decoration, streaky red slip 

int. and ext., applied horizontally  
11 Holemouth vessel 1298/2 Pink-buff clay, few large white and gray inclusions; red slip ext., burnt
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תל בית ירח - קנקנים, קנקניות וכלים סגורים, לוקוס 33 בשטח GB צפון לוח 6.4 

No Type Reg No Description
1 Storage Jar 1290/5 Buff clay, medium gray and brown inclusions; red slip int. and ext.
2 Storage Jar 1298/6 Orange clay, well levigated; red slip ext. and neck int.
3 Storage Jar 1338/1 Buff clay, many medium black inclusions; red slip ext., burnt
4 Storage Jar 1125/1 Orange clay, medium gray inclusions; red slip int. and ext.
5 Storage Jar 1320/7 White clay, many small black inclusions;  traces of red slip ext. and int.
6 Storage Jar 1093/2 Light fabric, many black and gray inclusions; red painted decoration ext.
7 Storage Jar 1290/7 Pinkish-white clay, tiny black inclusions; uneven rim
8 Storage Jar 1290/2 Buff clay, many medium calcite inclusions; red slip ext., applied 

horizontally 
9 Amphoriskos 1338/4 Gray clay; red slip int. and ext., fine fabric
10 Closed Vessel 1338/11 Light orange clay, many tiny and small black inclusions; incised 

decoration on applied clay strip, red slip ext., preserved above decoration 
only

11 Closed Vessel 1290/3 Orange-brown clay, large gray inclusions. incised decoration on applied 
clay strip; red slip ext., applied diagonally

12 Closed Vessel 1338/6 Orange clay, many small and medium gray inclusions; incised decoration 
on applied clay strip, worn red slip on neck ext.
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תל בית ירח - ידיות מדף, לוקוס 33 בשטח GB צפון לוח 6.5 

No Type Reg No Description
1 Ledge Handle 1338/7 Pink clay, many gray and white inclusions;  incised edge, streaky red slip ext.
2 Ledge Handle 1338/10 Buff clay, many gray and white inclusions; red slip ext.
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תל בית ירח - חרסים מצוירים, לוקוס 33 בשטח GB צפון לוח 6.6 

No Type Reg No Description
1 Closed Vessel 1302/8 Buff clay, many small black and white inclusions; incisions on 

applied clay strip, red splashes ext. and some int.
2 Closed Ve ssel 1338/12 Pink clay, many medium gray and white inclusions; red painted ext.
3 Closed Vessel 1298/12 Gray-buff clay, small black inclusions, thin wall; red painted decoration ext.
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תל בית ירח - חרסים מצוירים, לוקוס 33 בשטח GB צפון לוח 6.7 

Plate 6.7

No Type Reg No Description
1 Open Vessel 1105/1 Buff clay, many small black inclusions; red painted decoration ext. and 

base, red slip int.
2 Closed Vessel 1302/6 Orange clay, small black inclusions; red painted decoration ext.
3 Closed Vessel 1338/2 Buff-orange clay, many medium black inclusions; red painted decoration ext.
4 Closed Vessel 1302/3 Pink clay, many small black and gray inclusions; red painted decoration ext.
5 Closed Vessel 1338/5 Pink clay, many tiny black inclusions; burnt; red painted decoration ext.
6 Closed Vessel 1302/18 Pink clay, many large black inclusions; red painted decoration ext.
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תל בית ירח - קרמיקה ממורקת אפור, לוקוס 32 בשטח GB צפון לוח 6.8 

No Type Reg No Description
1 Bowls 1062/5 Gray clay, small black and white inclusions; poorly preserved black slip and 

horizontal burnish int. and ext.
2 Bowl 1286/2 Gray clay, medium white inclusions; black slip, horizontal burnish ext.
3 Bowl 1062/6 Gray clay, small black inclusions; red slip and horizontal burnish int. and ext.

4 Bowl 1286/3 Dark gray clay; black slip and horizontal burnish int. and ext.
5 Bowl 1062/4 Orange clay, many medium black and gray inclusions; red slip int. and ext. (no 

burnish)
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תל בית ירח - קערות, פערורים וקנקן, לוקוס 32 בשטח GB צפון לוח 6.9 

No Type Reg No Description
1 Bowl 1280 Buff clay, many tiny black inclusions; red slip int. and ext., soot marks on 

rim
2 Bowl 1062/3 Burnt, red slip int. and ext.
3 Bowl 1062/9 Buff levigated clay, gray core; uneven rim,  traces of red slip int. and ext.
4 Bowl 1081/2 Orange clay, many small black inclusions; red slip int. and ext.
5 Bowl 1097/3 Buff clay, many small black inclusions; soot on ext.
6 Holemouth vessel 1097/2 Pink-orange clay, gray core, calcite inclusions; incised decoration, incised 

mark below rim;  soot  on ext.
7 Holemouth vessel 1286/1 Pink clay, many small black, gray and white inclusions; incisions
8 Holemouth vessel 1097/1 Gray clay, calcite and gray inclusions; incised decoration
9 Holemouth vessel 1283/1 Gray clay, large gray inclusions; incised decoration, soot ext.
10 Holemouth vessel 1062/11 Buff clay, gray core, small-medium gray inclusions; incised decoration ext.
11 Holemouth vessel 1062/10 Brown clay, calcite inclusions; rope decoration below rim, red slipped ext.
12 Bowl 1280/6 Orange clay, gray, white and red inclusions; red slip int. and ext.
13 Bowl 1062/1 Pink clay, many small black, gray, brown and white inclusions; red slip ext. 

, traces of red slip int.
14 Storage Jar 1081/1 Orange clay, many medium gray inclusions; red painted ext.
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תל בית ירח - קנקנים ופיטסים, לוקוס 32 בשטח GB צפון לוח 6.10 

No Type Reg No Description
1 Storage Jar 1280/1 Pink clay, gray core, small black and white inclusions; red slip on neck ext. and int.
2 Storage Jar 1062/7 Pink clay, many black and gray inclusions; red slip ext. and inner rim
3 Storage Jar 1062/2 Buff clay, many small black inclusions; red slip ext.
4 Pithos 1062/8 Pink clay, gray core, small black inclusions; red slip ext.
5 Base 1097/5 Pink clay, many small black inclusions; red slip int. and ext. base
6 Base 1097/4 Buff clay, well-levigated fabric
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תל בית ירח - קערות ממורקות אפור, לוקוס 31 בשטח GB צפון לוח 6.11 

No Type Reg No Description
1 Bowl 1278/6 Gray clay; brown/black slip, horizontal burnish ext.
2 Bowl 1277/3 Gray clay, black core, tiny white inclusions; brown slip and burnish int. and 

ext., applied horizontally 
3 Bowl 1278/1 Gray clay, small white inclusions; gray, traces of burnish on ext.
4 Bowl 1277/2 Gray clay, brown-black slip
5 Bowl Base 1337/12 Gray clay, small white inclusions; gray, burnished int. and ext.
6 Bowl 1273/9 Gray clay; burnished gray/cream ext., dark gray int.
7 Bowl 1273/10 Gray clay, medium gray inclusions; burnished dark brown slip ext., burnished 

black slip int.
8 Bowl 1261/2 Buff clay, gray core, tiny white inclusions; red slip, horizontal burnish int. and ext.
9 Bowl 1273/2 Gray clay; burnished int. and ext.
10 Bowl 1273/6 Gray clay, medium black inclusions; traces of red slip int. and ext., burnish not 

preserved



1 2 3

4 5

6 7

8

9 10

11

12

13

14

תל בית ירח - קערות, לוקוס 31 בשטח GB צפון לוח 6.12 

No Type Reg No Description
1 Bowl 1261/4 Well-levigated white clay; red slip int. and ext.; soot marks on rim
2 Bowl 1261/3 Orange, well-levigated clay; red slip int. and ext.
3 Bowl 1253/5 Orange clay, tiny black inclusions; red slip int. and ext., soot on rim
4 Bowl 1261/5 Gray clay
5 Bowl 1253/2 Orange clay, gray core, tiny black and gray inclusions; red slip int. and ext., 

applied by brush
6 Bowl 1261/6 Orange clay, many medium and large gray inclusions; red slip int. and ext., 

applied horizontally
7 Bowl 1337/8 Orange clay, gray inclusions; traces of red slip ext.
8 Bowl 1273/5 Buff clay, large gray inclusions; red slip ext.
9 Bowl 1337/3 Orange clay, gray core, medium gray inclusions; red slip int. and ext.
10 Chalice 1377/5 Buff clay, gray core, large gray inclusions; streaky red slip ext.
11 Bowl 1261/1 Pink clay, gray core, large gray inclusions
12 Krater 1273/14 Buff clay, brown core, large gray inclusions; red slip int. and ext.
13 Krater 1273/15 Orange clay, large gray inclusions; red slip int. and ext.
14 Krater 1273/13 Gray clay, many medium black inclusions; red slip int. and ext.
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תל בית ירח - קדירה ופערורים, לוקוס 31 בשטח GB צפון לוח 6.13 

No Type Reg No Description
1 Krater 1253/7 Orange clay, many small black inclusions, friable fabric. red slip ext., applied vertically; 

rope decoration on ext.
2 Base 1337/2 Buff clay, many large gray and white inclusions; red slip int. and ext.; white painted 

decoration ext.    
3 Holemouth vessel 1273/11 Buff clay, large gray and white inclusions; incised decoration
4 Holemouth vessel 1337/6 Buff clay, large clay inclusions; red slip ext.,  incised decoration
5 Holemouth vessel 1278/2 Pink clay, large gray and white inclusions;  incised decoration
6 Holemouth vessel 1253/6 Buff clay, large white inclusions; incised decoration
7 Holemouth vessel 1253/4 Pink clay, large gray inclusions, burnt int.; incised decoration
8 Holemouth vessel 1278/4 Orange clay, medium and small gray inclusions; red slip ext.
9 Holemouth vessel 1273/10 Brown clay, black and white inclusions; burnt
10 Holemouth vessel 1278/3 Pink clay, gray core, medium white inclusions; red slip ext. and inner rim
11 Holemouth vessel 1261/7 Brown clay, small black inclusions; red slip ext. and inner rim
12 Holemouth vessel 1267/2 Buff clay, light gray inclusions; soot on ext.
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תל בית ירח - פערורים וקנקנים, לוקוס 31 בשטח GB צפון לוח 6.14 

No Type Reg No Description
1 Holemouth vessel 1273/12 Yellowish clay, many large gray inclusions; red slip ext. and rim int.
2 Holemouth vessel 1261/1 Buff clay, burnt; red slip on ext. and rim int.
3 Holemouth vessel 1277/1 Buff clay, medium gray inclusions; red slip ext.; incised rope decoration
4 Holemouth vessel 1253/1 Orange clay, medium gray and small black inclusions; red slip ext., incised 

rope decoration 
5 Holemouth vessel 1272/2 Buff clay, large gray and white inclusions; red slip ext.
6 Holemouth vessel 1267/3 Yellowish clay, many large gray and white inclusions;  streaky red slip ext. 

and rim int.
7 Storage Jar 1337/4 Buff clay, many small and medium black and gray inclusions; red slip ext. 

and rim int.
8 Storage Jar 1272/1 Buff clay, gray core, small gray inclusions; red slip ext. and rim int.
9 Storage Jar 1273/7 Orange clay, black inclusions; red slip ext. and rim int.
10 Storage Jar 1253/3 Buff well levigated clay, gray core; burnished red slip ext. and int.
11 Storage Jar 1273/8 Brown clay, large grog inclusions; red slip ext.
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תל בית ירח - קנקנים ובסיסים, לוקוס 31 בשטח GB צפון לוח 6.15 

No Type Reg No Description
1 Storage Jar 1337/1 Buff clay, gray core, many medium black inclusions; worn surface int., burnt 

ext.; traces of red line painting ext.; imprint of ledge handle
2 Storage Jar 1257/1 Orange clay, gray core, many large white inclusions; traces of red slip ext.
3 Storage Jar 1337/7 Buff clay, many small black inclusions; traces of red slip int. and ext.
4 Base 1337/13 Pink/buff clay, many large gray inclusions, burnt ext.
5 Base 1273/1 Buff clay, black core, large white inclusions; burnt
6 Base 1267/1 Pink clay, many medium and small black and gray inclusions; int. surface is 

worn; red slip ext., finger marks near the base
7 Base 1273/4 Light clay, many small black and gray inclusions, burnt base
8 Base (GBW) 1337/14 Buff clay, burnt surface, many medium black inclusions; burnished brown 

slip ext.
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תל בית ירח - ידיות וחרסים מצוירים, לוקוס 31 בשטח GB צפון לוח 6.16 

No Type Reg No Description
1 Handle 1278/5 Buff clay, calcite inclusions; short vertical incisions on upper part of rim
2 Handle 1273/3 Buff clay; red slip
3 Closed Vessel 1337/9 White clay, many small black inclusions; red painted decoration
4 Closed Vessel? 1261/22 White clay, many small black inclusions; red painted decoration
5 Closed Vessel 1337/11 White clay, many medium gray inclusions; red painted decoration;  burnt
6 Closed Vessel 1337/10 Orange clay, many small gray inclusions; red painted decoration
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תל בית ירח - קערות מהשלב המאוחר לבור )לוקוסים 17 ו-26( בשטח GB צפון לוח 6.17 

No Type Reg No Description
1 Bowl 1194/1 Dark gray clay; dark brown/black slip and horizontal burnish int. and ext.
2 Bowl 1169/1 Gray clay, small white inclusions; dark brown/black slip and horizontal burnish ext.
3 Bowl 1175/10 Gray clay; dark brown/black slip and horizontal burnish int. and ext.
4 Bowl 1175/7 Buff clay, small black inclusions; red slip int. and ext. burnished
5 Bowl 1194/2 Gray clay; dark brown/black slip and horizontal burnish int. and ext.
6 Bowl 1207/1 Gray clay; dark brown/black slip and horizontal burnish int. and ext.
7 Bowl 1194/3 Gray clay; dark red-black slip int., red slip ext. burnished
8 Bowl 1175/2 Buff clay, tiny brown inclusions; Red slip on int. and ext., soot on rim
9 Bowl 1154/6 Orange clay, gray inclusions; Red slip on int. and ext.
10 Bowl 1175/3 Orange clay, tiny black inclusions; Red slip on int.  and ext.
11 Bowl 1154/5 Orange clay, small gray inclusions; red slip ext., red splashes int.
12 Bowl 1154/7 Buff clay, tiny black inclusions; red slip int. and ext.
13 Bowl 1175/8 Buff clay, many tiny black inclusions; traces of red slip ext.
14 Bowl 1154/1 Buff clay, tiny black and white inclusions; red slip int. and ext.; applied decoration ext.
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תל בית ירח - קערות מהשלב המאוחר לבור )לוקוס 17( בשטח GB צפון לוח 6.18 

No Type Reg No Description
1 Bowl 1169/3 Orange clay, tiny black inclusions; red slip int. and ext.
2 Holemouth vessel 1175/6 Orange clay, medium gray inclusions; red slip ext. and inner rim

3 Holemouth vessel 1175/1 Buff clay, gray core, gray and white inclusions; red slip ext. and rim int.
4 Storage Jar 1162/3 Pink clay, dark gray core, calcite inclusions;  red slip ext. and inner rim
5 Storage Jar 1162/1 Buff clay, many tiny black inclusions; red slip ext. and inner rim
6 Storage Jar 1154/3 Orange clay, gray core, calcite inclusions; red slip ext. and neck int.
7 Storage Jar 1175/5 Pink clay, gray core; red slip ext. and inner rim
8 Storage Jar 1162/2 Orange clay, gray core, small gray inclusions; red slip ext. and inner rim
9 Storage Jar 1169/2 Buff clay, many tiny black inclusions; red slip ext. and neck int.  
10 Storage Jar 1175/9 Orange clay, gray core, medium gray and white inclusions; red slip ext.
11 Pithos 1154/4 Orange clay, many small black inclusions; red slip on neck int. and ext.
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תל בית ירח - מבחר כלים מהב"ק 1ב', חתך A, לוקוס 6, שטח GB צפון לוח 6.19 

No Type Reg No Description
1 Bowl 1022/1 Buff clay, small gray inclusions; red slip int. and ext.
2 Bowl 1023/1 Orange clay, many small black inclusions; vertical grain-wash 

decoration ext.
3 Bowl 1022/2 Buff clay; red slip int. and ext.
4 Bowl 1028/3 Buff clay, small white inclusions; dark brown/black slip int. and ext.
5 Holemouth vessel 1022/3 Buff clay, many large gray inclusions; red slip
6 Jug 1023/2 Orange well levigated clay;  wheel  marks, red slip ext., vertical 

burnish lines on neck ext.
7 Jar 1028/2 Pink clay, small black inclusions; grain-wash decoration ext.
8 Jar 1028/1 Orange clay, many medium and small black inclusions; red slip/grain-

wash decoration ext.; red slip on inner rim
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תל בית ירח - מבחר כלים מהב"ק 1ב', מלוקוס 9 בשטח GB צפון לוח 6.20 

No Type Reg No Description
1 Bowl 1101/5 Buff clay, small black inclusions; red slip int. and ext.; ext. surface burnt
2 Jar 1101/4 Orange clay, gray core; red slip int. and ext.
3 Jar 1101/1 Buff clay, many medium gray inclusions; brown slip ext. and inner rim
4 Pithos 1101/3 Orange clay, large gray inclusions; brown slip ext., red slip on inner rim
5 Teapot 1077/1 Buff clay, many small black inclusions; red slip ext.
6 Stand 1077/2 Buff clay, small black inclusions; brown slip ext.



GB-ו SA תל בית ירח - קערות מתקופת הב"ק 1א', שטחים  6.21



 SA תל בית ירח - קדירות ופערורים מתקופת הב"ק 1א', שטח לוח 6.22 



SA תל בית ירח - קנקנים ופיטסים מתקופת הב"ק 1א', שטח לוח 6.23 



 BL Ic -ו BL Ia, BL Ib תל בית ירח - קערות קטנות מטיפוסים לוח 6.24 
B משלב   



 BL IIa, BL IIb, BL IIc תל בית ירח - קערות בינוניות וגדולות מטיפוסים לוח 6.25 
B משלב   



 BL IId, BL IIe, BL IIf תל בית ירח - קערות בינוניות וגדולות מטיפוסים לוח 6.26 
B משלב   



 BL IIg, BL IIh, BL IIi תל בית ירח - קערות בינוניות וגדולות מטיפוסים לוח 6.27 
B משלב   



B משלב BL IIIa תל בית ירח - קערות עמוקות מטיפוס לוח 6.28 



B משלב BL IIIb תל בית ירח - קערות עמוקות פוס לוח 6.29 



תל בית ירח - קערות עמוקות מטיפוס BL IIIb משלב B - המשך לוח 6.30 



 B משלב BL IVb -ו BL IVa תל בית ירח - קערות מזוות מטיפוסים לוח 6.31 



B משלב BL IVd -ו BL IVc תל בית ירח - קערות מזוות מטיפוסים לוח 6.32 



B משלב CH II -ו CH I תל בית ירח - קובעות מטיפוסים לוח 6.33 



B משלב KR Ib -ו KR Ia תל בית ירח - קדירות מטיפוסים לוח 6.34 



B משלב KR Ic תל בית ירח - קדירות מטיפוס לוח 6.35 



B משלב KR IIb -ו KR IIa תל בית ירח - קדירות מטיפוסים לוח 6.36 



B משלב HJ Ib -ו HJ Ia תל בית ירח - פערורים מטיפוסים לוח 6.37 



B משלב HJ IIa תל בית ירח - פערורים מטיפוס לוח 6.38 



תל בית ירח - פערורים מטיפוס HJ IIa משלב B – המשך לוח 6.39 



B משלב HJ IIb תל בית ירח - פערורים מטיפוס לוח 6.40 



תל בית ירח - פערורים מטיפוס HJ IIb משלב B – המשך לוח 6.41 



B משלב HJ IIc תל בית ירח - פערורים מטיפוס לוח 6.42 



B משלב HJ III -ו HJ IId תל בית ירח - פערורים מטיפוסים לוח 6.43 



B משלב HJE-ו HJ IVa, HJ IVb, HJ Ic תל בית ירח - פערורים מטיפוסים לוח 6.44 



B תל בית ירח - ספלים וקנקנים קטנים משלב לוח 6.45 



B תל בית ירח - קנקניות משלב לוח 6.46 



B תל בית ירח - קומקומים ופכים משלב לוח 6.47 



B תל בית ירח - פכים משלב לוח 6.48 



B משלב SJ Ia תל בית ירח - קנקנים מטיפוס לוח 6.49 



B משלב SJ Ib -ו SJ Ia תל בית ירח - קנקנים מטיפוסים לוח 6.50 



B משלב SJ Ic תל בית ירח - קנקנים מטיפוס לוח 6.51 



B משלב SJ Ie -ו SJ Id תל בית ירח - קנקנים מטיפוסים לוח 6.52 



B משלב SJ IIc -ו SJ IIb -ו SJ IIa תל בית ירח - קנקנים מטיפוסים לוח 6.53 



B משלב PT Ia תל בית ירח - פיטסים מטיפוס לוח 6.54 



B משלב PT Ib -ו PT Ia תל בית ירח - פיטסים מטיפוסים לוח 6.55 



B משלב PT II תל בית ירח - פיטסים מטיפוס לוח 6.56 



B משלב PT VI-ו ,PT III, PT V תל בית ירח - פיטסים מטיפוסים לוח 6.57 



BL Ia, BL Ib, BL IIa, BL IIc1 תל יקוש - קערות מטיפוסים לוח 6.58 



BL IIc2, BL IId תל יקוש - קערות מטיפוסים לוח 6.59 



BL IIe, BL IIg, BL IIh תל יקוש - קערות מטיפוסים לוח 6.60 



BL IIi, BL IIj, BL IIIa, BL IIIb תל יקוש - קערות מטיפוסים לוח 6.61 



BL IVa, BL IVb, BL IVc תל יקוש - קערות מטיפוסים לוח 6.62 



KR Ia, KR Ib, KR Ic, KR Id, KR IIb תל יקוש - קדירות מטיפוסים לוח 6.63 



HJ Ia תל יקוש - פערורים מטיפוס לוח 6.64 



HJ Ib, HJ Ie תל יקוש - פערורים מטיפוסים לוח 6.65 



HJ IIa תל יקוש - פערורים מטיפוס לוח 6.66 



תל יקוש - פערורים מטיפוס HJ IIa - המשך לוח 6.67 



HJ IIb המשך( ומטיפוס( HJ IIa תל יקוש - פערורים מטיפוס לוח 6.68 



HJ IIc ,)המשך( HJ IIb תל יקוש - פערורים מטיפוס לוח 6.69 



HJ IIc תל יקוש - פערורים מטיפוס לוח 6.70 



HJ IV -ו HJG, HJ IId, HJ III תל יקוש - פערורים מטיפוס לוח 6.71 



תל יקוש - ספלים, קנקניות, קומקומים וכלים סגורים לוח 6.72 



JG II-ו JG I תל יקוש - פכים מטיפוסים לוח 6.73 



SJ Ia, SJ Ie, SJ IIa תל יקוש - קנקנים מטיפוסים לוח 6.74 



SJ IIb תל יקוש - קנקנים מטיפוס לוח 6.75 



תל יקוש - קנקנים נטולי שפה לוח 6.76 



תל יקוש - בסיסי קנקנים לוח 6.77 



PT Ia תל יקוש - פיטסים מטיפוס לוח 6.78 



תל יקוש - פיטסים מטיפוסים PT III ו- PT IV, אסופת ידיות ובסיסים לוח 6.79 



תל כיתן - קערות, קובעת וקדירות לוח 6.80 



תל כיתן - פערורים לוח 6.81 



תל כיתן - פערורים לוח 6.82 



תל כיתן - ספלים, קנקניות וקומקומים לוח 6.83 



תל כיתן - קומקומים, קנקן תושבת וקנקנים לוח 6.84 



תל כיתן - קנקנים לוח 6.85 



תל כיתן - קנקנים לוח 6.86 



תל כיתן - פיטסים לוח 6.87 



תל כיתן - פיטסים לוח 6.88 



תל כיתן - פיטסים לוח 6.89 



)TBSIV: Ch. 4, Pl.1 =( M-3 בשכבה MA תל בית שאן - קערות מבניין לוח 6.90 



)TBSIV: Ch. 4, Pl.2 =( M-3 בשכבה MA תל בית שאן - קערות מבניין לוח 6.91 



 MA תל בית שאן - קערות, קדירות וקובעות מבניין לוח 6.92 
)TBSIV: Ch. 4, Pl.3 =( M-3 בשכבה   



 MA תל בית שאן - פערורים וקדירות מבניין לוח 6.93 
)TBSIV: Ch. 4, Pl.4 =( M-3 בשכבה   



 MA תל בית שאן - פערורים וקדירות מבניין לוח 6.94 
)TBSIV: Ch. 4, Pl.5 =( M-3 בשכבה   



 MA תל בית שאן - פערורים וקדירות מבניין לוח 6.95 
)TBSIV: Ch. 4, Pl.6 =( M-3 בשכבה   



 MA תל בית שאן - פערורים וקדירות מבניין לוח 6.96 
)TBSIV: Ch. 4, Pl.7 =( M-3 בשכבה   



 MA תל בית שאן - פערורים וקדירות מבניין לוח 6.97 
)TBSIV: Ch. 4, Pl.8 =( M-3 בשכבה   



)TBSIV: Ch. 4, Pl.9 =( M-3 בשכבה MA תל בית שאן - פיטסים מבניין לוח 6.98 



)TBSIV: Ch. 4, Pl.10 =( M-3 בשכבה MA תל בית שאן - פיטסים מבניין לוח 6.99 



 MA תל בית שאן - פיטסים וקנקנים מבניין לוח 6.100 
)TBSIV: Ch. 4, Pl.11 =( M-3 בשכבה   



 MA תל בית שאן - קנקנים, קנקניות וידיות מבניין לוח 6.101 
)TBSIV: Ch. 4, Pl.12 =( M-3 בשכבה   



 MA תל בית שאן - פכיות, פכים וקנקניות מבניין לוח 6.102 
)TBSIV: Ch. 4, Pl.13 =( M-3 בשכבה   



 MA תל בית שאן - מבחר חרסים מבניין לוח 6.103 
)TBSIV: Ch. 4, Pl.14 =( M-3 בשכבה   



 MA תל בית שאן - חרסים חרותים מבניין לוח 6.104 
)TBSIV: Ch. 4, Pl.15 =( M-3 בשכבה   



   MA תל בית שאן - קערות, קנקן ופיטסים מהחדר הדרום-מערבי מבניין לוח 6.105 
)TBSIV: Ch. 4, Pl.16 =( M-3 בשכבה   



תל בית שאן - פערורים וכלים סגורים קטנים מהחדר הדרום-מערבי  לוח 6.106 
)TBSIV: Ch. 4, Pl.17 =( M-3 בשכבה MA מבניין   



)TBSIV: Ch. 4, Pl.18 =( M-2 בשכבה MA תל בית שאן - קערות מבניין לוח 6.107 



)TBSIV: Ch. 4, Pl.19 =( M-2 בשכבה MA תל בית שאן - קערות וקדירות מבניין לוח 6.108 



)TBSIV: Ch. 4, Pl.20 =( M-2 בשכבה MA תל בית שאן - פערורים מבניין לוח 6.109 



 MA תל בית שאן - פערורים, פכים, פכיות וקנקניות מבניין לוח 6.110 
)TBSIV: Ch. 4, Pl.21 =( M-2 בשכבה   



 MA תל בית שאן - קנקנים ופיטסים מבניין לוח 6.111 
)TBSIV: Ch. 4, Pl.22 =( M-2 בשכבה   



תל בית שאן - קערות ופערורים מהיחידה המערבית  לוח 6.112 
)TBSIV: Ch. 4, Pl.23 =( M-2 בשכבה   



תל בית שאן - קנקנים, פיטסים וחרסים מעוטרים מהיחידה המערבית  לוח 6.113 
)TBSIV: Ch. 4, Pl.24 =( M-2 בשכבה   



)TBSIV: Ch. 4, Pl.25 =( M-2 תל בית שאן - קובעות משכבה לוח 6.114 



תל בית שאן - קערות, פערורים, קנקנים, פכים ופיטס  לוח 6.115 
)TBSIV: Ch. 4, Pl.26 =( M-2a משלב   



 MA תל בית שאן - קערות, קדירות ופערורים מהרחוב המקיף את בניין לוח 6.116 
)TBSIV: Ch. 4, Pl.27 =( ומקירות הלבנים M-2 בשכבה   



תל בית שאן - פערורים, קנקנים, קנקניות ופיטסים מהרחוב המקיף את  לוח 6.117 
)TBSIV: Ch. 4, Pl.28 =( ומקירות הלבנים M-2 בשכבה MA בניין   



)TBSIV: Ch. 4, Pl.29 =( M-2 תל בית שאן - חרסים  מעוטרים משכבה לוח 6.118 



)TBSIV: Ch. 4, Pl.30 =( M-2 תל בית שאן - ידיות, זרבוביות ושונות משכבה לוח 6.119 



חורבת מזרות - קערות מקבר 2 לוח 6.120 

No Reg no Type Fabric Description
1 3 BL Ib 2 Red slip on ext.
2 6 BL Ib 1 Red slip and vertical burnish on ext.; two short horizontal lines 

incised on int. wheel made
3 7 BL Ib 1 Red slip on int. and ext. wheel made. 
4 20 BL IIa - Vessel was not found
5 5 BL IIc 2 Red slip and vertical burnish on ext.; small pierced handle on rim ext. 
6 10 BL Ia 2 Irregular bowl, Red painted net pattern on ext.
7 10a BL IIIa - Vessel was not found
8 8 BL IId 2 Red slip on int. and ext., wheel made



חורבת מזרות - כלים סגורים מקבר 2, כלי בעל רגל גבוהה מקבר 5 לוח 6.121 

No Reg no Type Fabric Description
1 13 CU III 1 Red slip on ext.; string cut base, wheel made
2 15 CU II 1 Red slip on ext., string cut base
3 11 CU III 1 Dark red slip on ext.; wheel made
4 9 CU III 2 Red slip on ext. and inner rim. string cut base
5 17a CU II 1 Red slip on ext.; handle is missing. wheel made
6 18 CU II 1
7 12 CU I 1 Red slip and net burnish on ext. and base
8 1 AM V 1 Vertical red painted lines on ext.
9 16 JG III 1 Red slip on ext. and base, incised mark on shoulder
10 4 JG - Vessel was not found
11 17b JR - Vessel was not found
12 2 JG I 2 Red slip and vertical burnish on ext.
13 9 TP IV - Vessel was not found



חורבת מזרות - קערות מקבר 4 לוח 6.122 

No Reg no Type Fabric Description
1 51 BL IId 2 Red slip on int. and ext.
2 48 BL IIc 1 Red slip and burnish on ext., wheel made
3 47 BL IIc - Vessel was not found
4 19 BL IIc - Vessel was not found
5 42 BL IId 2 Red slip on int. and ext.
6 36 BL IIc 2 Red slip on int. and ext.; string cut base. wheel made. pierced handle
7 41 BL IIb 2 Dark red slip on int. and ext.



חורבת מזרות - קערות מקבר 4 לוח 6.123 

No Reg no Type Fabric Description
1 35 CU VII 2 Red slip on int. and ext. wheel made
2 22 CU VII 2 Red slip on int. and ext. wheel made
3 57 BL Ic - Vessel was not found
4 9 BL Ib 2 Traces of red slip on ext., worn surface
5 39 BL Ib 2 Red slip and horizontal burnish on ext., incised mark on inside bottom
6 16 BL Ib 2 Red slip on ext. wheel made
7 27 BL Ia - Vessel was not found
8 32 BL Ia 2 Red slip on int. and ext. soot on rim
9 84 BL IIa - Vessel was not found
10 6 BL IVb - Vessel was not found
11 23 BL IIi 2 Red slip and horizontal burnish on ext. two lug handles
12 52 BL IIg - Vessel was not found
13 53 BL IIe - Vessel was not found



חורבת מזרות - כלים סגורים מקבר 4 לוח 6.124 

No Reg no   Type    Fabric Description
1 11 AM I - Vessel was not found
2 49 JR - Vessel was not found
3 1 AM II - Vessel was not found
4 34 JR - Vessel was not found
5 56 AM II 2 Red slip and net burnish on ext.
6 0 JR - Vessel was not found
7 326 JR - Vessel was not found



חורבת מזרות - ספלים מקבר 4 לוח 6.125 

No        Reg no Type Fabric Description
1 18 CU I 2 Red slip and net burnish on ext., very worn surface
2 15        CU I - Vessel was not found
3 24 CU I 2 Irregular shape, red slip on ext.; upside down “v” sign incised on int., two 

small rounded knobs on shoulder
4 50 CU I 2 Red slip on ext.
5 29 CU II 2 Traces of red slip and burnish on ext . neck and handle are missing.
6 17         CU II   - Vessel was not found
7 45 CU IV 2 Red slip on ext. and inner rim.
8 10 CU II 2 Red slip on ext.; string cut base
9 21 CU IV 2 Red slip on ext. and base
10 43 CU III 1 Red slip on ext.
11 55            CU III - Vessel was not found
12 33 CU IV 2 Red slip and burnish on ext. the neck and handle are missing. 
13 6               JG - Vessel was not found
14 44 CU I 1 Red slip and vertical burnish on ext. and base. no handle
15 40 CU I 2 Red slip on ext., bovid application decoration on the handle



חורבת מזרות - פכיות, פכים, קנקנית, קומקומים וקנקן תושבת מקבר 4 לוח 6.126 

No Reg no   Type Fabric    Description
1 2 JG I 2 Miniature jug, irregular. red slip on ext.
2 13 CU I 2 Red slip and burnish on ext., very worn surface. two short diagonal 

lines are incised next to handle base
3 37 JG I 2 Traces of red slip and burnish on ext.
4 38 JG I 2 Red slip and vertical red burnish on ext.
5 28 JG I 2 Red slip and vertical burnish on ext., vertical red stripes on the neck
6 7 LJG 2 Traces of red slip on ext. and base, shaved (EBII)
7 45 AM V 2 Red slip and net pattern burnish on ext.
8 4 TP II 2 Red slip on ext., rounded knob on shoulder at opposite side of the 

spout. string cut base
9 26 TP II - Vessel was not found
10 12 FSJ 2 Net pattern burnish on ext., rounded knob on ext.



חורבת מזרות - קערות וקנקניות מקבר 5 לוח 6.127 

No          Reg no Type Fabric Description
1 13 BL IVa 2 Red slip on ext., pierced handle on carination
2 4 BL IVa 2 Red slip on ext.
3 14 BL IVa 2 Red slip and burnish on ext. wheel made
4 22 BL IIb 2 Red slip on int. and ext.
5 20 BL IIb - Vessel was not found
6 23 GBW I 2 GBW bowl, no burnish
7 21 BL IIIa 2 Red slip on ext., small ledge handle or triangular protrusion on ext. 
8 10 AM II - Vessel was not found
9 15 AM III - Vessel was not found



חורבת מזרות - ספלים, קנקנית ופכים מקבר 5 לוח 6.128 

No Reg no Type  Fabric Description
1 6 JT I 2 Red slip and vertical burnish on ext.
2 16 CU I 5 Metallic cup, short vertical line incised on rim int.
3 6 CU I  2 Red slip and burnish on ext.
4 8 CU I 2 Red slip and burnish on ext.
5 25 CU IV - Vessel was not found
6 19 CU IV  2 Red slip on ext., burnt
7 24 CU V - Vessel was not found
8 7 CU IV 2 Red slip on ext., encrusted. handle and rim are missing.
9 17 CU I 2 Enlarged cup. traces of red slip on ext.
10 2 AM I 2 Red slip on ext.
11 1 CU I 2 Enlarged cup, red slip and net pattern burnish on ext. and base
12 18 JG I 2 Red slip on ext.
13 0 MCU 5 Metallic cup. brown slip and burnish on ext.



חורבת מזרות - קערות מקבר 6 לוח 6.129 

No     Reg no      Type Fabric Description
1 34 BL Ia 2 Red slip on ext.
2 30 BL IIa - Vessel was not found
3 35 BL IIa - Vessel was not found
4 22 BL Ib 2 Red slip on ext. two short parallel vertical lines incised on 
5 24 BL IVa 2 Red slip on ext.soot on rim. 
6 5 BL Ia 2 Encrusted
7 16 BL IId 2 Red slip on ext., pierced handle. 
8 29 BL IId 2 Red slip on int. and ext.
9 31 BL IId 2 Red slip on int. and ext.
10 13 BL IId - Vessel was not found
11 7 BL IIi 2 Miniature spouted krater with ledge handles, based on bowl type BLVb. 

Red slip on int. and ext.
12 18 BL IId 2 Red slip on int. and ext.
13 4 BL IId - Vessel was not found
14 19 BL IId 2 Red slip on int. and ext., short vertical line incised on int.



חורבת מזרות - כלים סגורים מקבר 6 לוח 6.130 

No Reg no Type Fabric Description
1 33 CU I - Vessel was not found
2 8 CU I 2 Red slip and burnish on ext., encrusted. handle is missing
3 9 CU I 2 Red slip on ext.
4 27 JT I 2 Red slip on ext., irregular
5 6 CU V 2 Red slip on ext. and inner rim.
6 10 CU II 1 Red slip on ext.; small dot is punctuated on the handle
7 17 CU IV 1   Red slip on ext.
8 14 CU II 1 Red slip on ext.
9 3 CU I - Vessel was not found, Enlarged cup
10 15 TP II - Vessel was not found
11 25 TP III - Vessel was not found



חורבת מזרות - כלים סגורים מקבר 6 לוח 6.131 

No     Reg no      Type  Fabric    Description
1 23 AM I 2 Red slip and burnish on ext.
2 26 AM I 2 Red slip on ext. tiny pierced handles on shoulder. 
3 36 AM VIII - Vessel was not found
4 2 JG I - Vessel was not found
5 12 MJG II 5 Small metallic jug, vertical burnish on ext.
6 21 JT I 2 Red slip snd burnish on ext.
7 28 JG - Vessel was not found
8 11 MJT 5 Metallic juglet. no rim and handle
9 32 AM II - Vessel was not found
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The Central Jordan Valley in the Early Bronze Age I and the Transition to Early 

Bronze Age II: Patterns and Processes in a Complex Village Society 

English Abstract 

The Central Jordan Valley was densely settled during the Early Bronze I (henceforth, 

EBI) and as such, was termed by various scholars “the cradle of urbanism” at the 

transition to EBII (Greenberg 2002: 93). However, this conclusion was based mainly on 

limited survey data and on excavations that took place many years ago and remained 

mainly unpublished. As more and more excavations in the region have yielded substantial 

new data, the lack of an up-to-date theoretical framework that would serve as a model 

with which to explain the EBI-EBII transition in regional, social and economic context is 

particularly acute.   

The current study undertakes a renewed in-depth look at the archaeological data, much of 

which unpublished, with the goal of examining the phenomenon of village society at the 

end of EBI and during the transition to the urbanism of EBII.  The focus is on the 

material culture of the various villages in the Central Jordan Valley in order to well 

define its components, and to identify long-term changes. This data allows a close 

analysis of existing theoretical models that sought to explain the emergence of EBII 

urbanism: 1) urbanism as the direct evolution of the EBI village system; 2) urbanism as 

an entirely new phenomenon, imposed by external factors; 3) urbanism as a 

reorganization of existing variables meant to serve a new order of values and norms. In 

light of these models and the need to refine our understanding with the new data at hand, 

the goal of the present study was to re-examine the phase that preceded urbanism in the 



ii 

 

Levant and to identify the principle trends that characterize it. The questions involved 

are: 

- What are the social and cultural features of the EBI material culture and what can they 

tell us about the structure of village society? 

- Can the chronological framework of this period be refined? 

- What brought about the transition from EBI to EBII and what were the catalysts for the 

inception of urbanism? 

The present research was mainly directed towards discerning and analyzing processes of 

change in the material culture during the EBI. It was found that none of the existing 

explanatory models was sufficient to capture the regional variability and cultural 

diversity that characterized this period. Nor were they able to identify the different, often 

parallel, paths that led to the development of the urban system in this region, within the 

existing chronological framework. Previous studies mainly dealt with classification and 

assigning the material culture elements to set, dated sub-periods, within a simplistic 

evolutionary scheme that assumed urbanism as the natural outcome of these 

developments within the village. 

The newer evolutionary approaches claim the southern Levantine city as the outcome of a 

choice between several developmental options meant to overcome economic, climatic or 

political crises that the village society encountered. However, these too suffer from 

schematization and lack of data to support them. Such schematic approaches do not allow 

for true evaluation of the essence of the socio-cultural change and the ways in which 

people and their material culture served as agents of this change.  
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The present study deals with this issue by examining the period prior to urbanism in order 

to understand the components of the EBIB village system and to attempt to identify 

which of them allude to the impending change.  The approach in this study presents a 

precise archaeological definition of this last village phase within a specific geographic 

region and utilizing primary archaeological data.  The advantage of this approach is its 

ability to delve into architectural and ceramic assemblages that have been cornerstones of 

various assessments and models, but, in fact, have never been fully examined or 

processed and as such, are lacking and fragmentary. The precise stratigraphic analysis 

closely monitors the formation processes of the sites that serve as the basis for examining 

the research hypothesis, particularly the episodes of abandonment and resettlement that 

characterized the EBI and transition to EBII.  The in-depth ceramic analysis provides 

important information concerning the organization of ceramic production and local 

industries, which can help to characterize the EBI social structure in this region. The 

combination of these two research topics serve as the basis for an understanding of the 

EBI village system and its organizational structure and afford a new look at the existing 

theoretical models of the transition to urbanism.     

Five sites in the Central Jordan Valley were studied: Tel Bet Yerah, Tel Yaqush, Tel 

Kitan, Tel Beth-Shean and the cemetery at Hurvat Mezarot (Nahal Tabor). These sites 

were extensively excavated in modern times, revealing a wide range of rich settlement 

data dating to EBI. Aside from Beth-Shean, none of the finds have ever been completely 

processed nor published.  These sites were chosen for their pivotal role in understanding 

the EBI settlement in this region and because they were available for me to study. Each 

of these sites constitutes a different developmental trajectory during the transition from 
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EBI to EBII, and the combination of their data reflects the complexity of this transition in 

the Central Jordan Valley, where various processes took place simultaneously.  Such a 

study allowed for a fine-tuned comparison of sites in this region to central sites in other 

proximate regions.  

The dissertation consists of two volumes. The first volume includes text, figures (maps, 

plans, graphs and photos), and pottery analysis tables. The second volume contains 

pottery plates and appendices. 

Volume one is composed of introductions (part A), data presentation (part B), data 

analysis and results (part C) as well as summary and discussion (part D). 

Part A  

Chapter 1 presents the research topic and goals, as well as the structure of the thesis.  

Chapter 2 includes a presentation of the theoretical framework of the study, which guided 

the analysis and the interpretation of the finds.  Three theoretical approaches set the basis 

for this study: The analysis of ceramic assemblages was based on theories of ceramic 

economy, which are related to the organization of production and distribution of ceramic 

industries. All aspects of material culture in the Central Jordan Valley were studied and 

integrated in the Substantivist approach of the economic anthropology. An important 

aspect in this approach is the idea of "Embeddedness", according to which pottery 

manufacturing and consumption as well as the development of ceramic industries are 

embedded in social relations and reflect the organization of society and its' cultural 

baggage. Finally, the regional study is leaned on the social approach of regional 
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archaeology, in which the geographic definition of the studied region is derived from the 

social characteristics (or material culture traits). It also considers the ecological approach 

in regional archaeology, claiming that the society of the Central Jordan Valley was 

influenced and designed to a large extent by its geographic environment. 

Chapter 3 includes a description of EBI history of research, and a survey of past studies, 

as well as a general description of the period's main aspects in light of the data available 

today.  

Chapter 4 includes a definition and description of the geographic and chronological 

frameworks of the study, according to its goals and aims.  

In chapter 5 the premises and methodology of the study are presented. This chapter 

includes also the general ceramic typology of EBI assemblages in the Central Jordan 

Valley, on which the analysis of ceramic industries and discussion in each of the studied 

sites in this research, is based. The typological series includes 86 types of the EBIb 

period, which represents the whole ceramic diversity in the Central Jordan Valley during 

that time. Each type represents a group of vessels with a specific function, while sub-

phases represent stylistic variability, a result of multiple local ceramic industries.  

Part B  

Chapter 6 presents the primary data and includes five sub-chapters, each dedicated to a 

different site: Tel Bet Yerah (6.1), Tel Yaqush (6.2), Tel Kitan (6.3), Tel Beth-Shean 

(6.4) and Hurvat Mezarot (6.5). The sub-chapters includes detailed description of each 
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site, the consequences of the excavations, detailed stratigraphic and architectural analysis 

of EBI remains and analysis of the ceramic assemblages. 

Chapter 7 is dedicated to the presentation of published data from central EBI sites in the 

Central Jordan Valley. These include Tel Shalem, Tel Abu Al-Kharaz, Pella and Tell esh-

Shuneh North. These data complement that of the Central Jordan Valley sites and reflect 

diversity of development during the entire period. At the end of EBIB, Tel Shalem and 

Tell esh-Shuneh North are abandoned, and Tell Abu Al-Kharaz becomes a fortified urban 

center. The settlement at Pella continued, although it is difficult to know its scope due to 

lack of publication.  

Chapter 8 is dedicated to the presentation of data from sites outside of the Jordan Valley, 

including Tel Megiddo, Tell Farah North, and sites from the Samaria survey. The data 

from these sites completes the archaeological picture as these too reflect variability in 

their development throughout the period.  

Part C 

Chapter 9 discusses site distribution and site hierarchy in the Central Jordan valley. 

Chapter 10 discusses the characteristics of the architecture and site plan in each of the 

studied sites. Chapter 11 discusses the characteristics of ceramic industries, and Chapter 

12 discusses the social organization of EBI society, as reflected by those industries.  

Examination of all the excavated sites, particularly those that are analyzed in depth in the 

present study, shows that substantial differences existed between them, both in the size of 

settlement and architectural planning. All were permanently settled, with an economy 
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based on agriculture and animal husbandry. Tel Beth Yerah was apparently the largest 

village in the valley, with a rich and varied material culture. The villages were generally 

unwalled, and developed gradually, without centralized architectural planning, on natural 

hills adjacent to water sources. Towards the end of EBI, they became a conglomerate of 

dwelling compounds, each compound functioning as a separate economic system, 

producing all the subsistence needs of the extended families that occupied them. 

At the transition to EBII, the amount of settlements in the Central Jordan Valley 

dramatically decreased. Several sites suffered destructions that resulted in much smaller 

occupation (Tel Yaqush), complete abandonment (Tel Kitan), or partial abandonment 

(Tel Beth-Shean). Only two EBIB sites (Tel Beth Yerah and Tell Abu al-Kharaz) became 

fortified; there is a certain occupation gap at this time at these two sites that remains 

somewhat unclear and is apparently related to the changeover to urbanism. Importantly, 

not one new settlement was established at the time of the transition to EBII. It seems that 

urbanism took place in those villages that were the most prominent and developed in 

EBIB (Tel Beth Yerah Tell Abu al-Kharaz). It has been suggested that most inhabitants 

of the valley moved to these large walled settlements, or immigrated to the Hula Valley 

and the Golan heights, where new settlements emerged in EBII. At this time, the 

settlement at Tel Yaqush was renewed, and gradually changed and transformed from a 

central village in the rural EBI system to a small marginal rural settlement in the EBII 

urban system.  

The EBI ceramic industries reflect gradual development and growth, a consistently more 

complex level of production, and a gradual increase in the number of pottery types. The 
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ceramic assemblages are characterized by morphological diversity and technological 

variability, reflecting multiple local industries in an extensive, non-centralized society. 

Each of the local workshops had a different trajectory of technological development, 

producing various products for the use of the extended family. Ceramic surplus may have 

been traded in non-institutionalized manners, through media other than a formal 

economic system, such as marriage and other types of gifts. As the ceramic products were 

generally not standardized and therefore could not have had a unified value, they did not 

constitute actual commodities in a market economy. Diachronical trends that were 

identified in the assemblages include a gradual increase in storage vessels as compared to 

holemouth jars, reflecting increasing specialization of function, where the latter became 

specifically used for cooking and other vessels were created to answer certain storage 

needs.  Certain types become more standardized on an inter-site level; these types were 

more widely distributed than others and perhaps represent an increase in regional 

exchange or the existence of specialized itinerant potters. On the other hand, most types 

are produced according to local techno-typological traditions, although they do share a 

common template in the minds of both producers and consumers, across the region. This 

point to a large number of local workshops that operated without any centralized 

organization, but producing vessels that were part of a regional cultural concept, on 

different levels of production: individual, household workshop and industry (Rice 1987: 

184; Sinopoli 1991:99). This variable ceramic industry was terminated at the beginning 

of EBII, when production became infinitely more centralized and standardized 

(Greenberg 1999:20, 2002: 44). It seems that the specialization noted in certain ceramic 
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types that developed at the end of EBI continued to serve in the more centralized industry 

of EBII.    

The ceramic industries and the house (extended-family) compounds are both aspects of 

the same phenomenon of shared production and consumption habits that were embedded 

in social relations. The multiple ceramic industries, the various ways in which each 

ceramic vessel type could be made, and the limited distribution zone of each type, reflect 

a society which does not necessarily strive for efficiency and standardization of the 

ceramic products. This autonomy of production aptly reflects village society and the 

social and economic relations between the groups that comprise it (Sahlins 1972: 95; 

Boehm 1993:236). 

Part D   

Summary and discussion, in which a model of social change which describes the 

transition from the EBI village society to EBII urbanism, is presented. 

The variability in settlement size, the size of the houses in each settlement and their 

contents, indicate a non-egalitarian society or a social structure which lacks leveling 

mechanisms. This situation developed gradually over a long period of time, in which the 

scarce, dispersed egalitarian EBIa settlements were transformed into large, densely 

settled and non-egalitarian villages.  

The EBI production system reflects a non-centralized economy, with products of various 

levels of specialization. According to the substantivist approach, each economic act is a 

result of social context and the value of exchanged products is derived from various 
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social and cultural aspects, affecting the exchange (Polanyi 1944:46). The non-

standardized EBI pottery reflects multiple social groups and an economic system which is 

based on the relations between them. This negates market economy, as such an economy 

requires the production of specialized unified products, with consistent and known value 

of the products (Feinman and Garraty 2010: 171). 

Tracing urbanization processes and identifying the reasons for which the village system 

ceased to exist – are complex tasks, as nothing in the material culture reflects trouble or 

distress, apart from the sudden destruction event (or events) that brought the end and 

abandonment of most of the villages in the valley.  

Various explanations were offered to explain the transition from EBI to EBII and the 

replacement of the village system with an urban one. It was viewed as a result of 

evolving complexity in the EBI, as a consequence of a large-scale crisis in village 

settlement, or as a result of external ideas enforced by a political power of some sort. I 

argue that the EBI village system as a social order simply became outmoded, and 

therefore had to be replaced by another.   

The growth of the villages in the valley during EBIb, with their multiple ceramic 

industries and rich material culture, reflect the rising power of local groups, which 

probably had control over agricultural land and the ability to collect surplus. Diversity 

and variability in all aspects of the material culture reflect decentralism, which 

characterized the villages' economic system.  

At some point at the end of EBIB, the existing social and political order was unable to 

maintain the increasing inequality, in a reality of limited natural resources and lack of 
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centralized political institutions. The land available for exploitation was limited, and so 

was the access to raw materials, which created the opportunity for some groups to acquire 

dominance over others. This situation caused tension and competition between the 

groups, leading to instability, which weakened the system and prevented its' growth. To 

this we may add the domino effect that began with the withdrawal of the Egyptians from 

the south, causing perhaps the downfall of the center at Megiddo, likely also influencing 

the events in our region. The termination of small villages in the Central Jordan Valley 

may be seen as reflection of this tension and competition, which may have resulted in the 

inability to recover from a natural event such as an earthquake or an internal distress. A 

new and more centralized order - that was not based only on subsistence economy of the 

extended family and does not lean on social relations in changing conditions - was 

needed to maintain social wealth, and create stability for the entire population.  

Observing the change in the transition from EBI to EBII shows it was in fact an 

organizational change – a new order for old components. The production and distribution 

system of local ceramic tradition became centralized, new efficient methods were applied 

in agriculture, there was intensification of the exchange system and building techniques 

became more complex. These new relations between the social groups comprising the 

society enabled economic and technologic development, which influenced all aspects of 

life. 

Assembling within walled settlements and establishing a centralized economy with 

institutionalized markets created uniformity and equal distribution of resources and 

information, which was the answer to the tension and vulnerability of late EBI system. 
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Although EBII urbanism was centralized, it lacked a central political authority, reflected 

in the archaeological record in the absence of monumental buildings, such as palaces and 

temples. As such, it was able to minimize aspects of inequality and deprivation in the 

society, which are the byproducts of the emergence of power in egalitarian social 

structures.  
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