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  רקצית

ומראש האלה העשוי אבן או , המורכבת מידית ששימשה גם כמנוף ליצירת תנופת ההכאה, האלה

היא הייתה אחד מכלי הנשק החשובים . משמשת להכאה ולניפוץ בקרב פנים אל פנים, מתכת

בנוסף על תפקידה הקרבי . והנפוצים בשדה הקרב של המזרח הקדמון בין האלף התשיעי והשלישי

, כמנחת קבורה, אם כמנחת הקדשה ומוקד פולחן במקדשים, גם כחפץ טקסישימשה האלה 

תפקידים אלו המשיכה האלה ומילאה גם לאחר . כאטריבוט האל או כסמל השלטון של המלך ושריו

 .שלא שימשה יותר בשדה הקרב

הן בנוגע לראשי האלות מארץ ישראל והן לאלו , הנקודות הבאות מסכמות בקצרה את המחקר

  :הן מתייחסות לארבעה מרכזי כובד. כולל מצרים, מזרח הקרובמיתרת ה

  תשתית המחקר •

  תובנות ומסקנות מתשתית המחקר •

  במזרח הקדמון ובמצרים, האלה בארץ ישראל •

  שימושים ומשמעויות –האלה  •

  תשתית המחקר .1

 .נבנה מסד נתונים שלם של ראשי האלות מארץ ישראל): 1נספח ( הממצא •

זה רלבנטי בעיקר (מקורות חומרי הגלם אותרו ככל האפשר ): 3פרק  ( חומרי גלם ותעשיות •

ותעשיות המתכת והאבן המתמחות , )פחות לאבן הגיר הנפוצה, לנחושת ונתכיה ולהמטיט

  .אובחנו

ססת על הגיאומטריה של מבו, מוצעת טיפולוגיה חדשה ופשוטה): 4.2 סעיף ' ר( סיווג הממצא •

תקוותי היא . ולכל התקופות, אחידה לכל המזרח הקרוב ולמצרים, מתאר ראש האלה

  .תוקף רב יותר מזה של קודמותיה) להלן(שהטיפולוגיה מעניקה לניתוח הממצא 

פיינים אלו הוגדרו לראשונה אמות מידה לשני מא): 4.3 סעיף ( תחום המידות והמשקלים •

גם כאן אני מאמין שהגדרות אלו מוסיפות תוקף . ולמצרים, התופסות גם לכל המזרח הקרוב

  .לניתוח הממצא

תועדו ההקשרים של כל האלות וראשי האלות ): 5 פרק ( הקשר ארכיאולוגי ותפוצה גיאוגרפית •

כל זאת על פי , גם אזורי התפוצה שלהם כמו, קבר ומטמון, מקדש, מגורים –מארץ ישראל 

 .תיארוכם הארכיאולוגי וטיפוסיהם של ראשי האלות
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  תובנות ומסקנות מתשתית המחקר .2

המטלורגיים והפטרוגרפיים של תעשיית , ההיבטים הטכנולוגיים): 3פרק  ( חומרי גלם ותעשיות •

בר כחלק מחקירתה של תעשיית המתכת ראשי האלות מנחושת נחקרו כבר רבות בע

העבודה הנוכחית עוסקת בהרחבה בהיבטים הנדונים . הכלקוליתית בטכניקת השעווה הנעלמה

. ומרכזי הייצור, שחזור שיטות הייצור ותהליכיהן, ומוסיפה לגבי מקורות אפשריים לחומרי הגלם

  .דגש על ניסיון לשחזרןתוך , התעשיות המתמחות של ההמטיט ואבן גיר נידונות כאן לראשונה

 –הטיפולוגיה החדשה מבחינה בשתי קבוצות ראשיות של ראשי אלות ): 4פרק  ( סיווג הממצא •

פשוטה . כל קבוצה נחלקת חלוקת משנה. ומזווים ממוצא מצרי, ממוצא מזרח תיכוני, מעוגלים

בנוסף מאפשרת הטיפולוגיה הבחנה . וןהיא תורמת לבהירות הדי, ועקבית יותר מקודמותיה

בכלקולית של ארץ , או מייצור מקומי על פי דגם מצרי, ממוקדת יותר בראשי אלות ממוצא מצרי

ומהווה קריטריון להפרדה בממצא ראשי האלות המעוגלים בין , )4.5  ,4.4 סעיפים (ישראל 

 ).4.4.5 סעיף (כלקולית לברונזה קדומה ה

הגדרת התחומים הללו מאפשרת לראשונה הבחנה ): 4.3 סעיף ( תחום המידות והמשקלים •

, ברורה בין ראשי אלות לחפצי אבן עגולים קדוחים דומים דוגמת גלגלי תנופה של פלכים

בקרב וכאלו שנועדו ) או יכלו לשמש(כמו גם בין ראשי אלות ששימשו , חרטותמקדחים ומ

 .מראש לצרכים טקסיים

ניתוח ההקשרים הארכיאולוגיים של ראשי ): 5פרק  ( הקשר ארכיאולוגי ותפוצה גיאוגרפית •

של ראשי האלות  האלות מארץ ישראל ומשכנותיה מסייע להבחין בין שימוש קרבי וטקסי

האלה "' ר(ונמצאים בתוך תחום המידות והמשקלים הנזכר , אלו שאינם מעוטרים –" רגילים"ה

ניתוח התפוצה הגיאוגרפית וההקשרים , בנוסף לכך). להלן" שימושים ומשמעויות –

נות לגבי מקומה של מעלה תוב) 5.2 סעיף (הארכיאולוגיים של ראשי האלות לתקופותיהם 

ובמיוחד לגבי מקומה של האלה בארסנל , האלה במכלולים הארכיאולוגיים של כל תקופה

  ).להלן' לאחרון ר(

במזרח הקדמון ובמצרים, האלה בארץ ישראל .3
1

  

דוחות המבוסס ברובו על , דיון ראשון מסוגו): 2פרק  ( הניאולית הקדם קראמי –ראשית האלה  •

-אודות ראשית האלה במזרח הקרוב בניאולית הקדם, חפירה מקדמיים מהשנים האחרונות

 .עד כה לא בארץ ישראל. עם רמזים לקיומה גם בלבנט, עיראק וצפון טורקיה בדרום – א קראמי

                                            

  .להלן" שימושים ומשמעויות –האלה "' עוד לנושא זה ר  .1
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, מקורם בעמק הנילוס, ראשי אלות מזווים בארץ ישראל בכלקולית: 1 ישראל ארץ של חוץ קשרי •

 ).4.5 סעיף (שראל עם מצרים באלפים החמישי והרביעי וקשרי ארץ י

ראשי אלות מעוגלים במצרים החל בראשית תקופת נקאדה אם : 2 ישראל ארץ של חוץ קשרי •

 החמישי כבראולי , ארץ ישראל באלף הרביעי וקשרי מצרים עם, מקורם בארץ ישראל, לא קודם

  ).6.1.1.4 סעיף (

ישראל ומקורם -ראשי אלות מעוגלים בעלי צווארון בארץ: 3 ישראל ארץ של חוץ קשרי •

  ).4.4.6.2 סעיף (במסופוטמיה למן המחצית השנייה של האלף השלישי 

, נתונים מדוחות חפירה במדגם ראשי אלות דיון ראשון על פי): 6.1.1.3 סעיף ( סוריה •

  .מראשיתם באלף השישי ועד סוף האלף השלישי

ניתוח ראשי האלות ממקדשים ומקברים באלפים הרביעי עד ראשית השני : מסופוטמיה •

אשוריים מהקשרים ארכיאולוגיים מגוונים -דיון בראשי אלות ניאו). 6.3.3 , 6.2.1.3 סעיפים (

  ).4.4.6.3 סעיף (מאשור ועד ארץ ישראל 

על פי נתונים מדוחות , ביניהם אחד מנחושת, ניתוח ראשון של ראשי אלות מהכלקולית: איראן •

בחלקו על פי דוחות , לפים השני והראשוןדיון בראשי אלות מהא). 6.3.4.1 סעיף (חפירה 

 ).6.3.4 , 4.7.2 , 4.6.2 סעיפים ( מעבודות מסכמותחפירה ובחלקו על פי נתונים 

חמישי עד ראשית קברים ומקדשים מהאלף ה, ניתוח ראשי אלות מאתרי מגורים: מצרים •

  ).6.3.5 , 6.2.1.4 , 6.1.1.4 סעיפים (השלישי 

  שימושים ומשמעויות –האלה  .4

החל , קומה של האלהנידון מ): 6.1.3 סעיף ( מקומה של האלה בארסנל –שימוש קרבי  •

, סולי שאז היא כלי הנשק הנפוץ ביותר'עבור בכלקולית הע, בניאולית לצד ראשי חץ ואבני קלע

, לצד חניתות, רובם ככולם מאבן, שאז מתגלים ראשי אלות, ועד תקופת הברונזה הקדומה

ה שהפכ, אלו האחרונים גם בישרו את קיצה של האלה. פגיונות וגרזני קרב מנחושת, רמחים

 .בעטיים למיותרת

הנתונים המעטים אודות האלה בניאולית : הבחנה כרונולוגית –סמלי /שימוש קרבי או טקסי •

ויחד עם זאת ישנם רמזים , מלמדים קרוב לוודאי על שימושה ככלי נשק) 2פרק  (קראמי -הקדם

י יוצאת האלה בהדרגה משימוש במהלך האלף השליש. גם לשימושה הטקסי כבר מן הראשית

והחל מהאלף , )ג"זהו פיתוח של ידין תשכ; 4.4.5 סעיף (קרבי ברחבי המזרח התיכון ובמצרים 

 ).6פרק  (סמלי בלבד /היא נותרת בשימוש טקסי, )להלן(להוציא חריגים מעטים , השני
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כך סווגו כאן כברירת מחדל ראשי האלות : הבחנה על פי ההקשר הארכיאולוגי –שימוש קרבי  •

סעיף (קראמי ועד סוף האלף השלישי -שנחשפו במבני מגורים למן הניאולית הקדם" רגילים"ה

אלות מראשית . הדעת נותנת שהשימוש הקרבי תופס לגבי חלקם הגדול גם בפועל; )6.1.1 

, 4.4.6.3 סעיפים ' ר(לף הראשון בעלות ראש מתכת היו אולי בשימוש קרבי מוגבל הא

  .לצד תפקידן כסמלי שררה ומעמד) 6.3.4.4 

כך סווגו כאן כברירת מחדל ראשי האלות : הבחנה על פי ההקשר הארכיאולוגי –שימוש טקסי  •

יצויינו במיוחד ). 6.2.1 סעיף (שנחשפו במקדשים מהכלקולית ומהברונזה הקדומה " יםרגיל"ה

, )מקורו המקדשי של האחרון משוער(המכלולים הגדולים מגילת ונחל משמר בארץ ישראל 

יב , יסומהיירקונפול, )סוריה–מסופוטמיה(בתל אגרב ומקדש העיניים בתל ברא� " שרה"מקדש 

ניתוח המיכלולים קיבע את מעמדה המרכזי של האלה כמנחת . ותל אבראהים עואד במצרים

 .הקדשה במקדשי התקופה

או , נושאי כתובות, מדובר בראשי אלות מעוטרים): 6.2.2 סעיף ( סמלי מלכתחילה/שימוש טקסי •

ם שימשו כסמלי שררה ומעמד או כמנחות רוב. החורגים מתחום המידות והמשקלים הקרבי

אולי , )6.2.2.3 סעיף ' ר(ונערמר " עקרב"דוגמת ראשי האלות של , ומיעוטם, קבורה והקדשה

 .כחפצי פולחן

בקברים היו האם אלות שהונחו ): 6.3 סעיף ( האלה במכלולי קבורה? שימוש קרבי או סמלי •

או שמא תפקידה היחיד ? האם הן שימשוהו כנשק או כסמל מעמד, אם כן? שייכות לנקבר בחייו

. לרוב אין מענה מתוך הממצא לשאלות אלה? של האלה שהונחה בקבר היה כמנחת קבורה

לעומת זאת אפשר להניח במידה לא מעטה של סבירות שימוש קרבי במקורו לראשי אלות 

 .המהווים חלק מערכת כלי נשק ,מקברים" רגילים"

כאן ): 6.2.3 , 6.1.2 סעיפים ( בתיאורים תמונתיים –סמלי בין בני תמותה /שימוש קרבי או טקסי •

מסוריה וממצרים כסמל מעמד ושררה לבני , נידונו תיאורי האלה ממסופוטמיה. ההבחנה ברורה

דוגמת מוטיב המלך המכה במצרים ומוטיב השררה והשלטון הבאים לידי ביטוי  –ותה תמ

זולת אלו , נדירים ביותר תיאורים של שימוש קרבי. בתיאורי השליטים ואנשי החצר באשור

. אשוריים-מהאלף הרביעי במצרים ואולי גם מקצת התיאורים המופיעים בתבליטים הניאו

 .רים אומנותיים מקומיים של �לותבממצא מארץ ישראל נעדרים תיאו

תיאורים תמונתיים של אלים ): 6.2.3.2 סעיף ( בתיאורים תמונתיים –הַאָ!ה בעולם האלים  •

מכניעים אויב באמצעות אלה או מצויידים באלות כחלק מזהותם ידועים במסופוטמיה אך לא 

, ולפיכך הסתפקתי, ענייניו המרכזיים של מחקר זההַאָ!ה כנשק האלים רחוקה מ. במצרים
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). 1992(הולצינגר -ובראון) 1968(בתמצות מסקנותיהם של סולימאן , לצורך השלמת התמונה

אך תבליטים , פחות ברור הוא תפקידה של האלה כחפץ פולחן או כמייצגת האלוהות

  .מסופוטמיים מעטים וגילוף שנהב מצרי בודד עשויים להצביע על כך

אין עוררים על כך שהאלה ככלי נשק נחשבת בעיקר לחפץ ): 6.4 סעיף ( שמעות מגדריתמ •

, קרוב לוודאי במשמעות סמלית, יחד עם זאת היא מצויה לא מעט בקברי נשים במצרים. גברי

  .ובמסופוטמיה היא משמשת נשק וסמל גם לֵאלות לוחמות
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  .1 פרק

  בואמ

הנפוצים בים והחשוהייתה אחד מכלי הנשק , המשמשת להכאה ולניפוץ בקרב פנים אל פנים, האלה

.של האלף השלישי השנייהישי והמחצית ח הקדמון בין האלף השבשדה הקרב של המזר
2

העדויות  

, של האלה אלפי שנים קודם כי יש לייחס את ראשית הופעתה המצטברות לאחרונה מלמדות

קידה בנוסף על תפ ).2פרק  ' ר( מחצית השנייה של האלף התשיעיאו ל, א קראמי-לניאולית הקדם

כמנחת , אם כמנחת הקדשה ומוקד פולחן במקדשים, סיקהקרבי שימשה האלה גם כחפץ פולחני וט

המשיכה האלה ומילאה גם  ותפקידים אל. כאטריבוט האל או כסמל השלטון של המלך ושריו, קבורה

  ).6פרק  ' ר(לאחר שלא שימשה יותר בשדה הקרב 

העשוי אבן או  ומראש האלה, האלה מורכבת מידית ששימשה גם כמנוף ליצירת תנופת ההכאה

מהדורה משולבת , "המילון החדש("את המילה הנוהגת בעברית של ימינו הגדיר אבן שושן . מתכת

  :כדלקמן) ח"תשנ, בתשעה כרכים

אוי לי ). "כלים טז ח( "האלה הקשת והרֹמח: "מקל יד בעל ראש מעובה, 1] קרוב אל ַא!$ן[' ַאָ!ה נ

  .)תוספתא מנחות יג כא( "ןתָ !ָ אַ אוי לי מֵ , מבית ביתוס

, איננה מופיעה במקרא במשמעות שלנו" אלה"המילה . לא מדובר אפוא באלות הנידונות במחקר זה

שהאלה יצאה  כךמקובל להסביר זאת ב. תחת שם אחר – כללבמקרא נזכר כלי הנשק ואין ודאות ש

 'יר(או המפץ ) 22מא איוב (וההצעות לזהותה עם התותח  ,משימוש קרבי לקראת סוף האלף השלישי

המשיכה לשמש האלה אולם ). 185, 1977גלינג ; 974, ח"ידין תשכ' ר(נותרו בגדר הצעות ) 20נא 

בתור שכזו . לה אף תחיה מסויימת כנשק הייתהשאז , כסמל שררה וכחפץ טקסי עד האלף הראשון

  ).9 ב 'תה" (שבט ברזל"או , )10מט  'למשל בר(המקראי " שבט"ייתכן שיש לזהותה ב

, הידיות. י קבורה בכל רחבי המזרח הקדמוןמכלולמקדשים ו, אלפי ראשי אלות נחשפו באתרי מגורים

.לא שרדו, ת על פי רוב עץשהיו עשויו
3

וצורת , שיטת חיבורן לראשי האלות, על צורתן של הידיות 

  :למדים מן המקורות הבאים השלמה האלה

                                            

  .כל התאריכים הם לפני הספירה אלא אם כן צוין אחרת  .2

רמז נוסף לשילובן של ידיות עץ מהווים . שיירים של ידיות עץ נמצאו במספר אלות ממערת המטמון  .3
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 ).83 לוחו 6.2.2.3  סעיף( שנהבנעשו מ שידיותיהן ,מפוארותחלקן  ,אלות אחדות ממצרים .1

  .)5: 1 ולוח 6.5.3  סעיף' ר( ממצרים םגם ה, של אלותאחדים דגמי חרס  .2

' ר( מיקשה אחת, הראש והידית, שנוצקומסופוטמיה מו איראןמ ,שראלי מארץ נחושת אלות .3

 ).3; 6, 4–2 :1ולוחות  4.7 סעיף 

את העדות העיקרית לצורת האלה השלמה מהווים תיאורים תמונתיים מצריים מהתקופה  .4

ותיאורים אשוריים המאוחרים , קרבי כנשק האלה שימשה שאז ,והארכאיתשושלתית -הקדם

 פיםיסע' ר(שנים לפרק הזמן בו שימשה האלה ככלי נשק מן השורה הראשונה  אלפי

 .)48 ,7–4, 2ולוחות  6.1.2.2.2 , 6.1.2.1 

מקום החיבור  –צרה בחלקה העליון  ההיית, מ"ס 50-ל 30שאורכה בין , עולה כי הידית אלומכל 

תה ולמנוע את כדי להיטיב את הלפי. הלפיתה אזור –והתעבתה בהדרגה כלפי מטה , לראש האלה

ופעמים , החלקת האלה מן היד בשעת ההכאה לופף חלקה התחתון של הידית בחבל או ברצועות עור

באמצעות לולאה שנכרכה סביב בחלק מהמקרים במסופוטמיה נפתרה בעיה זו . לופפה כל הידית

  ).2eציור , 14, 1962בונט ( פרק היד ומנעה את נפילת האלה גם כשנשמטה מהיד

במסופוטמיה . וזק לידית באמצעות חבלים או רצועות עור ופעמים גם באמצעות דבקראש האלה ח

גם לחזק את קשירת שנועדו ככל הנראה , חלק מראשי האלות הינם בעלי ארבעה חריצים אורכיים

אשר , בליטה דמוית כפתור או פטריה מעל לראש האלה) 21, 1968סולימאן (ראש האלה לידית 

מופיעה בתיאורים , נועד למנוע את ניתוקו של ראש האלה בשעת ההכאהשימשה מעין פין בטחון ש

ב ותווית שנה )4; 2: 2לוחות (ערק -בל אל'ניצב הסכין מג, ת אלו שעל לוח השחיקה של נערמרדוגמ

ראש  –שנוצקו  ממתכת מנחל משמר םשרביטי/שהאלות דומה .)2: 7; 4: 2לוחות ( ןשל המלך ד

גבי חלק -עיטור פלסטי בולט של קווים המופיע על – עיצובםמשמרים ב, אחתכיחידה  –וידית 

את מתארה הקדום  –פטריה מעל לראש האלה  דמויתמהפריטים לאורך הידית וראש האלה ובליטה 

).4.7 סעיף ' ר; 3; 4–3: 1לוחות (ואיבטוח ראש האלה לידית ואת שיטות חיבור של האלה 
4

  

                                                                                                                                        

ששימשו מן , או ראש האלה הנקבים הקיימים בחלק מהפריטים בסמוך לקצה התחתון של הידית

התחתון של צוואר ראש האלה המזווה מנחל  מוך לקצהנקב סימרור מופיע גם בס, הסתם למסמרים

שיירי ידיות נמצאו גם במספר ראשי אלות שנחשפו בקברים ). 371 והערה , 6.3.2.1  סעיף' ר( קנה

, 1896פיטרי (אם מדובר בשרידי ידיות עץ או עצם ושנהב הפרסום אינו מאפשר לקבוע ה. בנקאדה

  .)19–8, 6–5, 2–1: 17לוח 

ובין האלות הטקסיות בעלות ידיות המצופות בפח זהב שנמצאו  וישנו דמיון בין האלות שבתיאורים אל  .4
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,מעוגלים ומזווים, לקים ראשי האלות במזרח הקדמון לשתי קבוצות עיקריותטיפולוגית נח
5

ובהן  

, ראשי אלות גליליים, קבוצה שלישית. )4.5 , 4.4  סעיפים' ר( קבוצות משנה הכוללות טיפוסים רבים

, בכל המקרים .)4.6 סעיף  'ר( רה לפריטים העשויים ממתכתבעיק תואופייני מצומצמת ביותר בהיקפה

  .שקוטרו החיצוני הוא תמיד מעגלי, ההגדרה הגיאומטרית לראש אלה הינה חפץ בעל קדח אנכי

, ובעבר הירדן המזרחי במסופוטמיה, באנטוליהבשנים האחרונות  נחשפו ראשי אלות מעוגלים

האלף ן המחצית השנייה של האלף התשיעי ובי, ב–אקראמית -ה הניאוליתית הקדםבאתרים מהתקופ

אלף השישי המתוארכים ל, הניאוליתית המאוחרת כמו גם באתרים מהתקופה, )2פרק  ' ר( השביעי

שנחקרה , אלה על היבטיה הקרביים והסמלייםאת ה ו מאירים באור חדשנתונים אל .)4.4.1  סעיף(

 ;1980 אדזרד; 1968 סולימאן לדוגמה(החמישי  ףמן האלהחל מכלולים עד כה כמעט אך ורק ב

 במהלך מתמעטתשל האלות  ןשכיחות .)4.1  סעיף' ר ;1980 קלמייר ;1980 קורפמן ;1980 בוכהולץ

תחייה אולי עט למ, מאז שימוש קרבי ןואין להניח שנעשה בה שלישיהמחצית השנייה של האלף ה

 סעיפים' ר(במהלך המחצית הראשונה של האלף הראשון בלוריסטן ובאשור עה ימת ומפתימסוי

א 2לראשונה בתקופת נקאדה ראשי אלות מעוגלים במצרים הופיעו . )6.3.4.4 , 6.1.2.2.2 , 4.7.2 

–4.1.1 סעיפים (את ראשי האלות המזווים המקומיים  מכלולודחקו מה) אמצע האלף הרביעי(

 4.1.4.(
6

, 3פחות בתקופת נקאדה  ;2ד2–א2קבורה מתקופת נקאדה י ולמכלהם שכיחים במיוחד ב 

).6.1.1.4.3  סעיף' ר( ים בלבדטקסי ככלי נשק והם נותרים כחפציםייעודם  מסתייםשאז גם 
7

  

                                                                                                                                        

יה ניסה להבדיל טיפולוגית בין האלות מאס) 13–12, 1926(בונט ). 1: 1 כאן לוח; 1927פירת (בנוביה 

לטענתו האלה המסופוטמית מתאפיינת בידית בעלת קוטר אחיד אשר אינה בולטת מעל . וממצרים

וראש האלה מחוזק לידית בביטומן ולא ברצועות , לראש האלה ואינה מסתיימת בבליטה דמויית כפתור

  .קביעתו אינה עומדת במבחן. עור או חבלים

דמויי , ות המצריים המוכרים במחקר כדמויי דיסקוסכוונתי לראשי האל, "ראשי אלות מזווים"בהגדרה   .5

, 1984נידלר ; 58, 51, ג"ידין תשכ; 5, 1926וולף ; 22, 1920לדוגמה פיטרי (או חרוטיים , צלחת

258.(  

בעוד שראשי אלות מזווים מצויים , ראשי אלות מעוגלים נעדרים מהמכלולים במעאדי: לדוגמה  .6

ונהרס או ניטש  1האתר התקיים החל בנקאדה ). 52–51 ,1988ריזקאנה וזיהר ( אלובמכלולים 

ריזקאנה וזיהר , יתרה מזאת). 80–78, 1987; 1984ריזקאנה וזיהר ( 2במחצית הראשונה של נקאדה 

  :היישוב במעאדי של קדמותו בדבר קביעתם לחיזוק האלות בראשי נעזרו )52 ,1988(

We probably do not go far wrong if we interpret the occurrence of disc-shaped, and 

the absence of pear-shaped maceheads at Maadi as indicating an early date. 

ישראל ישירות -העלה את האפשרות שרעיון ראשי האלות המעוגלים לא הגיע לארץ) 293, 1990(ביב   .7
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האלף  –כלקולית הקדום החל מהניאולית המאוחר והראשי אלות מעוגלים ידועים בארץ ישראל 

, מחצית שנייה של האלף החמישי – סולי'הם נפוצו מאוד למן הכלקולית הע. החמישי השישי וראשית

  .מחצית שנייה של האלף השלישי – ועד סוף תקופת הברונזה הקדומה

. זה את מוצאם באזורומקובל לראות , ים מן האלף החמישימכלולנחשפו בנוביה ב ראשי אלות מזווים

גדולה  ההייתשכיחותם , )סוף האלף החמישי( 1אדה במצרים הם הופיעו החל מראשית תקופת נק

שלא כראשי ). אמצע האלף הרביעי(א 2והם נעלמו במהלך תקופת נקאדה , ג1-א ל1בין נקאדה 

הוגבלו ראשי האלות המזווים , לכל רחבי המזרח הקדמון ולמצרים עוגלים שהתפשטוהאלות המ

וראשי אלות מזווים באתרים  חשיפתם של עשרות אלות. כמעט אך ורק לתחומי עמק הנילוס

מתארם המזווה נועד . אלוכלקוליתיים בארץ ישראל יוצאת דופן ומפתיעה בהיקפה על רקע נתונים 

את . כוח הניפוץ שלהםמ יקוע ואולם נראה כי מתוך כך הם איבדובחיתוך ולהקנות להם גם יכולת 

עתם של ראשי האלות כלי הנשק במצרים יש ליחס אפוא להופ מכלולמ" הפתאומית"היעלמותם 

 ,41, ג"ידין תשכ(ושל גרזני הנחושת היעילים יותר לחיתוך ולביקוע , המעוגלים היעילים יותר להכאה

  .)6.3.5.2 , 6.1.1.5.3 , 6.1.1.4.2  ,4.1.4 –4.1.1 פים סעי

  מקורות המחקר .1.1

 ,ובעבר הירדן המזרחי ישראל בארץ שנחשפו האלות וראשי האלות ממצא על התבסס המחקר

הממצא מן . תיאורים תמונתיים של אלות ועלבאיראן ו במזרח אנטוליה, במסופוטמיה ,במצרים ,בסוריה

,הארץ נבחן ומוצג בשלמותו
8
  .ומן הארצות השכנות נבחן ומוצג מדגם מייצג 

                                                                                                                                        

ורים בסוף התקופה במהלך הקשרים ההדוקים בין שני האז, אלא דרך מצרים, ממסופוטמיה

שכיחותם הגדולה של : תפישה זו מוטעית מיסודה. הקדומה אראשית תקופת הברונזה  – הכלקוליתית

מהם ייחודים , מגוון הצורות וחומרי הגלםוראשי אלות מעוגלים באתרים כלקוליתיים בכל רחבי הארץ 

, יתרה מזאת. זה בכנעןמעידים על השורשים העמוקים שיש לחפץ , רק לתרבות הכלקוליתית של כנען

לאור נתונים . א2שהרי הם אינם מוכרים במצרים קודם לתקופת נקאדה , הופעתם בארץ קדומה יותר

  .מכנען" ירדו מצרימה"ראשי האלות המעוגלים  –כמעט ודאי  הפוךהתרחיש ה ואל

שישי ראשי האלות שפורסמו ממכלולים שבין האלף הובעבודה נעשה ניסיון לבחון את כל האלות   .8

עדיין לא שמכלול גדול ככל האפשר של פריטים  – באדיבות החוקרים –כמו גם לבחון , לשלישי

הקטלוג מרגע חתימתו כבר חסר ו, לעולם איננה שלמהעבודה מסוג זה  ,מעצם טבעה. פורסמו

יותר האלה שאז לא שימשה , האלף השני והראשון הממצא בןמ. ממצאים חדשים שנחשפו או פורסמו

 .הבאתי מדגם בלבד, קככלי נש
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  ומעבר הירדן הממצא מארץ ישראל .1.1.1

ים למן אזור הגלעד בצפון ועד שעבר הירדן נחשפו באתרים הפרומרובם המכריע של ראשי האלות 

שייכים לעולם התרבותי של אתרי הכלקולית והברונזה הקדומה ממערב  אלואתרים . עקבה בדרום

  .ישראל-ארץמי לדון בהם יחד עם ראשי האלות לפיכך החלטת, לירדן

ידיות שנהב  2-ו ,מנחושת שרביטים/אלות 96 ,ראשי אלות 674 אליו מתייחס המחקר מונה מכלולה

לצד פריטים , מטמוניםו, מתחמים פולחנייםו מקדשים, קברים, שנחשפו ביחידות מגוריםשל אלות 

 :מפני השטח שנלקטו

 ראשי אלות מעוגלים 632 •

 אלות מזווים ראשי 38 •

  ייםגלילראשי אלות  4 •

 ,בעמתכת ממערת המטמון ומהאתרים הכלקוליתיים בבקעת באר ש שרביטי/אלות 96 •

.גבעת האורניםו פקיעין, שיקמים
9

  

  ידיות שנהב משיקמים 2 •

 יםהתייחסתי בפרק –ראשי אלות מן האלפים השני והראשון  –לפריטים המאוחרים לברונזה הקדומה 

.ושימושי האלה הכרונולוגי ,יפולוגיהים בטהעוסק ,6-ו 4
10

  

  ישראל-מחוץ לארץהממצא  .1.1.2

, רובם מקברים ומיעוטם ממקדשים, עשרות ראשי אלות מעוגליםמתייחס להמחקר . הממצא מסוריה

.ורמחים באלות החמושים) ?לוחמים? אלים(של גברים וכן מספר צלמיות מתכת 
11

  

מאות ראשי אלות שנחשפו באתרי  אליו מתייחס המחקר מונה מכלולה. הממצא ממסופוטמיה

.טקסיועשרות תיאורים תמונתיים בהם מוצגת האלה ככלי נשק או כחפץ , קברים ומקדשים, מגורים
12

  

                                            

"). 124קטלוג "או " 124ראש אלה ("ההפניות בעבודה זו לפריטים ספציפיים הן למספרי הקטלוג   .9

אלות המתכת  89-ממתכת ממערת המטמון ול" רגילים"ראשי האלות המעוגלים ה 268-ההפניות ל

  ").324ן אדו-בר("ב "אדון תשל-הן למספריהם אצל בר, הנעדרים מן הקטלוג, מאותו מקום

' קטלוג מס(הואם -ומתל אבו) 418 ' קטלוג מס(שלושה ראשי אלות בעלי צווארון מתל פארעה דרום   .10

  ).422 קטלוג (ראש אלה מראש זית , )421 קטלוג (ל דן ראש אלה מת, )420 , 419 

 .6.2.1.3.1 , 6.1.1.5.2 , 6.1.1.3  המכלול מסוריה נדון בסעיפים  .11
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מעוגלים , אליו מתייחס המחקר מונה עשרות רבות של ראשי אלות מעוגלים מכלולה. הממצא מאיראן

.גילןו, לוריסטן יחבלב קבריםשנחשפו ב, ייםגלילוראשי אלות  ,בעלי צוואר המעוטרים בתבליט
13

  

 רובם ,אלות מזווים ומעוגלים ראשי מונה מאות המחקר מתייחס אליו המכלול. הממצא ממצרים

 תמונתיים תיאורים ועשרות אחדות שלמות אלות וכן, מגורים מאתרי ומיעוטם וממקדשים מקברים

.טקסי כחפץ או נשק ככלי המצרית האלה מוצגת בהם
14

 

  ת המחקרשיטו, מחקרמטרות ה .1.2

, עד שלהי האלף השלישיו ראשיתהלהציג תמונה מקיפה ככל האפשר של האלה בארץ ישראל מ

עבודתי לתואר מוסמך . וממצרים על רקע הממצא מהמזרח הקדמון, וכחפץ טקסי עד האלף הראשון

.הז מחקרמשולבת ב, )ט"סבן תשנ(תקופה הכלקוליתית בעל האלה 
15

  

  :ש נקודת מוצא לניתוחים הבאיםשימ) קטלוג: 1נספח (בסיס הנתונים 

תחום המידות , תהליכי ייצור, חומרי גלם ומקורותיהם –היבטים טכנולוגיים וטכניים  .1

  .והמשקלים

 .הקשר ארכיאולוגי ותפוצה, כרונולוגיה, טיפולוגיה –" םקלסיי"היבטים ארכיאולוגיים  .2

 .מסחר וקשרים אזוריים ובין אזוריים .3

? ועל איזה רקע הופיעה האלה במזרח הקדמון, תימ, היכן –תרבותי -ההקשר החברתי .4

מעמדה הטקסי והסמלי של האלה ; האלה ככלי נשק ומקומה בארסנל –שימוש קרבי וטקסי 

  .האלה כסמן מגדרי; לאחר שנעלמה ממכלול כלי הנשק

של ראשי אלות , פי רוב-הקטלוגי על, בפרסומםרובו ככולו עד כה חקר האלה מארץ ישראל התמקד 

–289, 1990ביב ; 813–804, 1983הולנד ; ב"אדון תשל-לדוגמה בר(אתר זה או אחר שנחשפו ב

, 1967(הנסי , )63, 58, 41, ג"תשכ(למעט עבודותיהם הכלליות של ידין ). 2006ואחרים  רואן; 294

את מצב . לא נערכה עבודה מקיפה בנושא, )55–53, ט"תשכ(תור -ובן, )82, 49–43, 33–32

  :שלכשעצמו לא העמיק חקר בנושא, )164, 1986(ברי טניסון המחקר ביטא היטב הנ

                                                                                                                                        

  .6.3.3 , 6.2.2.2 , 6.2.1.3 , 6.1.2.2 , 4.1.5  המכלול ממסופוטמיה נדון בסעיפים  .12

  .6.3.4 ף המכלול מאיראן נדון בסעי  .13

  .6.3.5 , 6.2.2.3 , 6.2.1.4 , 6.1.1.5.3 , 6.1.1.4 , 4.5 , 4.1.4 –4.1.1  המכלול ממצרים נדון בסעיפים  .14

  .ישראל-מארץהכלקוליתי עבודת המוסמך עסקה בממצא   .15
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There has been no serious study of the manufacture, distribution, and purpose of mace-

heads, and it is not at all certain that they were used in the manner their name suggests. 

, שונים םמהיבטי כח המחקרים שנכתבו על האלה במזרח הקדמוןמציאות זו בולטת במיוחד לנו

–26, 1991הולצינגר -בראון; 1987' אלוביץ'צ; 1980קורפמן ; 1980קלמייר ; 1980לדוגמה אדזרד 

–106 ,1960באומגרטל ; 1926וולף ; 1926ומקודם בונט ( 94–81, 41–35, 2004גילברט ; 82

והמתוארך  מגווןה הממצאחסרים את , היקפם וחשיבותםלמרות , ומחקרים אל). 1968סולימאן ; 121

, טקסייםהן רגילים והן , מהכלקולית חלק מראשי האלות המקומיים, יתרה מזאת. היטב מארץ ישראל

  .במקומות אחרים במזרח הקדמוןבנות זמנם ואין להם בשלב זה מקבילות , עשויים נחושת

  :אלו ודת מחקר זו הםחורי עבמא יםהרעיונות המנחים והנחות היסוד העומד

 קדמון בין האלף השישיאחד מכלי הנשק החשובים בשדה הקרב של המזרח ה ההייתהאלה  •

ראשית האלף הרביעי היו האלות כֵלי הנשק המובהקים היחידים לקרב עד , יתרה מזאת. השלישיו

אפשר שבשעת הצורך השתמשו  –פנים אל פנים המוכרים לנו מתוך הממצא החומרי של התקופה 

ואולם דומה כי הללו נועדו בראש , בכלי נשק נוספים דוגמת גרזנים וכילפות עשויים אבן או נחושת

  .ראשי אלות לא צלחו למלאכות שכאלה, לעומתם. ובראשונה למלאכות היומיום

אם כמוקד פולחן וכמנחת  –קסי פולחני וטסמוך למועד הופעתה החלה האלה לשמש גם כחפץ  •

תפקידים אלו המשיכה האלה ומילאה . אם כאטריבוט האל, שררהאם כסמל , הקדשה במקדשים

  .כלי הנשק של המזרח הקדמון מכלולשנים רבות לאחר שנעלמה מ, באלף השני והראשון

 את מהווים אלו .אלות וראשי אלות מאות נחשפו ישראל בארץ וקברים מקדשים ,יישוב באתרי •

 באזורקל וחומר , ד כה במזרח הקדמוןביותר מסוגו שנחשף ע מגווןהמתוארך הגדול וה מכלולה

מעקב התפתחותי רציף אחר האלה לערוך  ראשונהל מכלול זה מאפשר. גיאוגרפי כה מצומצם

חלק מהאלות וראשי האלות , יתרה מזאת .למן האלף השישי ועד שלהי האלף השלישי, ושימושיה

שנים  ודמים מאותעשויים נחושת והם ק, טקסייםהן רגילים והן , מן האלף החמישי והרביעי

  .לממצאים המקבילים מחוץ לארץ ישראל

הוא יאפשר לדון ; לממצא מארץ ישראל יש אפוא חשיבות רבה לחקר האלה במזרח הקדמון •

  .הנושאים הקשורים לאלה מכלולבהרחבה ופעמים גם לראשונה ב
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  .2 פרק

  מיאקר- הניאולית הקדם – ראשית הופעתה של האלה במזרח הקדמון

לאלף של האלה במזרח הקדמון  ר כי יש לייחס את ראשית הופעתהרתבה בשנים האחרונותרק 

.א קראמי-ניאולית הקדםל, התשיעי
16

תפקידה להבנת  אלויש לנתונים בות הרבה שלנוכח החשי 

חסרונן של עבודות מסכמות  ועקב טיקסיהן ככלי נשק והן ככלי  ,ומעמדה של האלה במזרח הקדמון

לפתוח את י לנכון ראית, ותקראמי-הקדם בתקופות א כל שכןל, בניאולית באלהעדכניות העוסקות 

 .וירדן סוריה, מסופוטמיה, המצטיירת לאחרונה מהאתרים באנטוליה מחקרי בהצגת תמונת המצב

אם  ,לדיון מעמיק בהם ראשי האלות לא זכוו, םימקדמיפי רוב -הינם על אלוהפרסומים מאתרים 

לפוטנציאל " נויהוף בעבודת הדוקטור-מילר .אשונההר תםהופע מכוח רבההחשיבותם  למרות ,בכלל

 "בדיקת העימותים בניאולית של המזרח הקרוב: מקורות ארכיאולוגיים בחקר העימות התיעוד של

ומציין  ,ניאוליתיים בהם נחשפו ראשי אלות מספר אתרים, ובקצרה ,מציג לראשונה ,)2005(

שבצפון ) Nemrik(ונמריק ) Qermez Dere(הקדומים ביותר נחשפו בקרמז דרה הפריטים ש

המתוארך , שבירדן) Ba‘ja(ה 'ובבעג אקראמית -ים מהתקופה הניאוליתית הקדםמכלולב, מסופוטמיה

ככלל הוא מתייחס לראשי האלות שנחשפו באתרים . בלתקופה הניאוליתית הקדם קראמית 

.לקרב פנים אל פנים םייהניאוליתיים ככלי נשק פוטנציאל
17

ברר לא התפרסם עדיין ככל שעלה בידי ל 

מנתוניו החלוציים של אפוא בפרק זה יצאתי . קראמי-מחקר מסכם אודות האלה בניאולית הקדם

  .נויהוף והרחבתים כמיטב יכולתי-מילר

                                            

קויט ' סיכום הגישות ר. ופותאין הסכמה במחקר לגבי החלוקה הכרונולוגית הפנימית ומינוח התק  .16

גרפינקל ובהמשך  ;1989(ידי רולפסון -בעבודה זו נקטתי בחלוקה אשר הוצעה לראשונה על. 2000

 :)130–129, 2008יוסף וגרפינקל -בר; 2008

מחצית ראשונה של האלף – מחצית שנייה של האלף התשיעי – )PPNA(קראמי א -ניאולית קדם

  .השמיני

  .מחצית שנייה של האלף השמיני – )EPPNB( םקדוקראמי ב -ניאולית קדם

מחצית ראשונה של  – מחצית שנייה של האלף השמיני –) MPPNB( ןקראמי ב תיכו-ניאולית קדם

  .האלף השביעי

  .מחצית שנייה של האלף השביעי –) LPPNB(קראמי ב מאוחר -ניאולית קדם

  .מחצית ראשונה של האלף השישי –) PPNC(קראמי ג -ניאולית קדם

שלא , לא בחנתי את יתרת המחקר. אלונויהוף על שהואיל להעביר לידי נתונים -מילר' בתודתי ל  .17

 ).197–194' עמ, 2.6.3.3.1סעיף (אלא רק את הסעיף העוסק באלה , התפרסם



  25      ראשית הופעתה של האלה במזרח הקדמון .2פרק 

  

-הקדם ישראל באתרים מהתקופות-ץראשי אלות אינם מוכרים באר בשלב זה אלועל רקע נתונים 

' ר( ים המתוארכים לתקופה הניאוליתית הקראמיתולמכלנו לראשונה בהם מופיעים באזור ;תוקראמי

חשיפתם של אתרים חדשים  עם, בעתיד עדרות זו תבוא על תיקונהיהש סביר להניח .)4.4.1  סעיף

  .שנחשפו בעשורים האחרונים קראמיים-של מכלולים ניאוליתיים קדם עם פרסומם המלאו

  :לפרק זה שלוש מטרות

הקדם  ניאוליתשל ראשי האלות בוהכרונולוגית יג את תמונת תפוצתם הגיאוגרפית להצ .1

  .קראמי

, למתאר האלות בהתייחסשל ראשי המאפיינים הטיפולוגיים  אתבמידת האפשר להגדיר  .2

 .ומשקלים חומרי גלם מידות

לעמוד על שאלת ייעודם של ראשי האלות בהתייחס להקשרים הארכיאולוגיים בהם הם  .3

 .למאפייני התקופה בכללו ,נחשפו

  כרונולוגיים בטיםהיותפוצה גיאוגרפית  .2.1

תוך  ,בהם נחשפו ראשי אלותמסופוטמיה ועבר הירדן , באנטוליהאסקור בקצרה את האתרים להלן 

 ,אתמקד בהצגת ממצא ראשי האלות. )8 לוח( אתר ואתרל של כ דגשת המאפיינים התרבותייםה

בו הם פרטנית להקשר הארכיאולוגי  אתייחסו ,אתז מאפשרים הפרסומיםבהם המעטים במקרים 

  .הכרונולוגיים ולהיבטיםנחשפו 

  אנטוליה .2.1.1

  :הבאים אתריםהחמשת נחשפו ב ראשי אלות

רוזנברג ; 9 :9איור , 5 ,1992דייוויס רוזנברג ו( מזרח אנטוליהבדרום ש) Hallan Çemi(מי 'הלן צ .1

 י'קצ'ביצ; 2000רוזנברג ורדינג ; 12 איור, 28, 1999רוזנברג ; 5–3: 12איור , 128–126, 1994

 :להלן הדגשים החשובים לדיוננו. )1998

 – ארכיטקטורה, כלי אבן ,כלי צור ואובסידיאן – ו החומריתתרבותמתוארך על בסיס  האתר •

,14ובדיקות פחמן 
18

של האלף  ההשניימחצית ל, את קראמי-יתית הקדםלתקופה הניאול 

                                            

י 'קצ'ביצ; 5הערה , 123, 1994; 9–8, 1992רוזנברג ( 14בדיקות פחמן  10פורסמו תוצאותיהן של   .18

 ).12–6הערות ו, 138–137, 1998
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.התשיעי
19

ככלל  .מזרח אנטוליההיום מהמוכר לנו הקדום ביותר תי הניאולי היישוב שזהודומה  

,וראשית ביות בעלי חיים ,מדובר ביישוב קבע קטן שהתבסס על ציד ולקט
20

לצד פיתוחן של  

  ).בהמשך' ר(אבן ונחושת , אובסידיאן – תעשיות מתמחות

 – באיכות בנייתם ובייעודם, םמידותיהם זה מזה בנבדליה ,האתר מתאפיין במבנים מעוגלים •

 6-קוטרם כ – האחרונים מתייחדים בגודלם. מבנים בעלי אופי ציבורי ,בתי מגורים, ממגורות

 בצרי נחושתריכוזים גדולים של כלי אובסידיאן ו –תכולתם , לוחות אבן חול רצפתם מרוצפת, 'מ

  .טבעית

 רייםאזו-למדים על קיומם של קשרי מסחר ביןי נחושת טבעית משכיחותם של כלי אובסידיאן וגוש •

.בהיקף ובעוצמה ראויים לציון, ארוכי טווח
21

מכלל  60%-האובסידיאן חשוב להדגיש כי כלגבי  

פוא בתעשייה מקומית מתמחה שהקפידה מדובר א .גלם זהמחומר  יוצרו הכלים הליתיים

  .עשרות קילומטריםבמרחק  רקאלא  ,להשתמש בחומר גלם שאינו זמין בקרבת האתר

 בדגמיםבחריתה אבן מעוטרות  בן מתמחה שייצרה קערותתעשיית אגם באתר התקיימה  •

 ,ראשי בעלי חיים מקריניםבעלי ידיות מעוצבות בדגם של עליים , חיים-בעלידגמי וב גיאומטריים

.ראשי אלותו חרוזים
22
  .)9 לוח( אבן גיר לבנהו ,שחור-ירוקוכלוריט אפור  םחומרי הגלם ה 

 שלושהעד כה פורסמו באיורים  ;אינו ברורם מספרו, בקצרה בפרסומיםראשי האלות מאוזכרים  •

ים לגבי ההקשר חסרים גם נתונ ."אחדים" ופר בהגדרההחבטקסט מסתפק ו ,פריטים

על בסיס והאיורים . כלשהובשלב זה לא ניתן לייחס אותם למבנה ו, בו הם נחשפו הארכיאולוגי

החופר גם מציין  .מלוטשים –מתארם כדורי והם עשויים בקפידה  ניתן לקבוע כישפורסמו 

  ).2.3  סעיף' ר(בחריתה  שחלקם מעוטרים

                                            

נחשפו בשכבות העליונות חרסים  1993בחתך בדיקה שנעשה בדרום האתר במהלכה של עונת   .19

עד לבדיקה זו לא אותרו במהלך החפירות . המלמדים על קיומו של שלב ניאוליתי קראמי באתר

  .והסקרים באתר עדויות לקיומו של שלב זה

כבשים ועיזי , באתר עולה כי הצייד התבסס על איילים על בסיס הממצא הזואולוגי והבוטאני שנחשף  .20

 .כמו כן ניתן להצביע על ביות החזיר. הלקט על שקדים ופיסטוקים, בר

באזור אגם ון ובחבל , מי'מ מצפון ומצפון מזרח להלן צ"ק 100-מקורות אובסידיאן אפשריים מצויים כ  .21

  ).Bingöl(בינגול 

 ;יידִ -בן המתמחה שייצרה את קערות האבן והעליים נעשה עלייחוסם של ראשי האלות לתעשיית הא  .22

בהמשך את התייחסותי לתעשיית ' בהקשר זה ר. החופר מייחס לתעשייה זו רק את הקערות והעליים

  .האבן המתמחה בנמריק
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איור , 113–112, 1982ויס דייו; 1982מבל 'בריידווד וצ( שבמזרח אנטוליה) Çayönü(יונו 'צ .2

; 1998 י'קצ'ביצ; 1999; 1998אזדואן ואזדואן ; 57, 1999אזדואן ; 1990 שירמר; 8-9: 3.13

להלן דגשים החשובים ).1999דין ואחרים מ; 1998דין מיולי ומ; 1998; 1996ם ואחרי קנווה

 :לדיוננו

קראמי ניתן -את היישוב הקדם .לאורך כל התקופות הניאוליתיותהתקיים ברציפות באתר היישוב  •

, עצם, כלי אבן, עשויים צור ואובסידיאן ים ליתייםמכלול – לתארך על בסיס תרבותו החומרית

,14בדיקות פחמן ו – קטורהארכיט, נחושת
23

ראשית ף התשיעי והרבע האחרון של האלבין  

  .האלף השישי

ככול  המשקפת, מאפשרים להצביע על התפתחות אדריכלית וסגנוניתשנחשפו עשרות מבנים  •

 ,מיםהקדו יםמאפיינים את השלבלים מבנים עגו. ויים חברתיים וארגוניים ביישובשינהנראה גם 

-הקדם האת היישוב בתקופ –מבנים מלבניים ו, אם קראמית לתקופה הקד המתוארכים

.)?ג–( בקראמית 
24

.בחלק מהמבנים אותרו ריכוזים גדולים של קבורות 
25

עד כה לא נמסר על  

 .אלו ותרומציאת ראשי אלות בקב

תעשיית הנחושת  .דיאןיצור ואובס, אבן, עצם, של נחושתתעשיות מתמחות  התקיימובאתר  •

 .זרח הקדוםממאתרי ה דובר בתעשייה הקדומה מסוגה המוכרת לנומ, לדגש מיוחד ראויה

לבד מקדמותה  .חודים ומרצעים ,קרסים, נטיפות, חרוזים, וחיתוךריקוע ביצרו מנחושת טבעית 

ריכוזים  נחשפו בסמוך למבנים, לצד עשרות הפריטים, מתייחדת תעשייה זו בהיקפה ועוצמתה

  .גושי מלכיט, חושת טבעיתגושי נ – גדולים של שרידי פסולת תעשייה

ים המתוארכים לתקופה הניאוליתית מכלולב, 1Cאו  Cell Building-בראשי האלות נחשפו  •

                                            

  ).1998י 'קצ'ביצ; 16גם הערה ' ר, 41, 1999אזדואן ( 14בדיקות פחמן  39פורסמו תוצאותיהן של   .23

  :פי הגדרתם של החופרים מהקדומים למאוחרים-ירוט סוגי המבנים המלבניים עללהלן פ  .24

  Grill Buildingשלב קדום  – קראמי בניאולית קדם , קראמי א-ניאולית קדם

 Channelled Buildingשלב תיכון  – קראמי ב-ניאולית קדם

  Cobble-Paved Buildingשלב תיכון  – קראמי ב-ניאולית קדם

  Cell Buildingשלב מאוחר  – אמי בקר-ניאולית קדם

  Large Room Building) ?(גקראמי -ניאולית קדם

מהווה דוגמה מרשימה למבנה שנועד מראשיתו  "Skull Building"ידי החופרים -הבניין המכונה על  .25

בית " –נקברים שנטמנו בו  450-במבנה נחשפו עצמות וגולגולות של למעלה מ. לשימושים טקסיים

  ).1998דואן ואזדואן אז" (מתים
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 שלושהמונה שפורסם  מכלולה .של האלף השביעי ההשנייהמחצית , בהקדם קראמית 

.שנחשפו באתר ראשי האלותסביר להניח שהוא אינו משקף את כול אך  ,פריטים
26

הפריטים  

מלוטשים  – מתאר כדורי ומתאפיינים באיכות ייצורם וגימורם בעליהם , קשה אבן גירעשויים מ

  ).2.2 סעיף ' ר(בקפידה 

ראשי ל, 82–70, 1999; 1993; 1988האופטמן ( בדרום מזרח אנטוליה) Nevali Çori(ורי 'לי צנוו .3

להלן דגשים החשובים  .)1996שמידט ; 1998י 'קצ'צבי; 2002האופטמן ; 77עמוד ' האלות ר

 :לענייננו

ובדיקות פחמן  – טקטורהארכי, ים ליתייםמכלול – מתוארך על בסיס תרבותו החומריתהאתר  •

14,
27

תיכון של הניאולית -הקדום ולחלקו) II–Iשכבות ( אה הניאוליתית הקדם קראמית לתקופ 

של  התשיעי והמחצית הראשונה רון של האלףבין הרבע האח, )V–III שכבות( קראמי בהקדם 

 .האלף השביעי

ם האדריכלי נונהדומים בסג, בעלי חלוקה פנימית, האתר מתאפיין במבני אבן מלבניים ארוכים •

 נחשף מבנה טיקסי המגורים לצידם של מבני. )24הערה ' ר( יונו'למבנים שנחשפו בצ

עמודי אבן  11-ו, יריבועמתאר  ,בסגנונו האדריכליהמתייחד  ,)?(מקדש – מונומנטאלי

  .Tמונוליתיים דמויי האות 

, ראשי גברים ונשים, דמויות אדםי פיסול מונומנטאלי מאבן גיר הכוללים פריטנחשפו באתר  •

כמו כן נחשפו . )?(חלקם עיטרו את עמודי האבן שתמכו בתקרת המקדש .ונחשים ציפורים

, נשים, גברים –יות אנתרופומורפרובן : טיפוסים מגווןבת טין עשרות צלמיות אבן ומאות צלמיו

הרבה  ןלבד מחשיבות .נשרים, סוסי בר, אריות – זואומורפיותומיעוטן , מסיכות/ראשי אדם

על קיומן של קבוצות אומנים  ותמלמד ןה, לשחזור העולם הפולחני והטיקסי של תושבי האתר

  .ןשעסקו בייצור, מתמחים

                                            

, ידי דייוויס בדוח המתייחס רק לשבע עונות החפירה הראשונות-ראשי האלות הנדונים פורסמו על  .26

עונות החפירה משנות השמונים ומראשית התשעים הובילו לחשיפתם של מבנים . 1980–1967

  .שעדיין לא פורסמו, נוספים והניבו ממצאים רבים

ניאולית (את השלב הקדום של היישוב  ותהמתארכ, 14בדיקות פחמן  עארבפורסמו תוצאותיהן של   .27

תיארוך זה קדום במקצת בהתייחס למכלולים . 8100–8400לפרק הזמן ) II-Iשכבות  – קראמי אקדם 

יונו לתקופה 'קראמיים אחרים דוגמת צ-הליתיים ולארכיטקטורה ובהשוואה לאתרים ניאוליתיים קדם

 ).76הערה ו, 78, 1999האופטמן ; 1טבלה , 336, 1996שמידט ( בקראמית -הניאוליתית הקדם
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למתארם , מרי הגלםוחל ,מספרםאין נתונים המתייחסים לו בקצרה ריםמאוזכראשי האלות  •

 IIIים למן ימיה של שכבה מכלולהם מופיעים בשמציין רק האופטמן  .הארכיאולוגי םולהקשר

, בלתקופה הניאוליתית הקדם קראמית לייחסם  רקניתן כך שבינתיים  ,)V–III שכבות(ואילך 

של האלף השמיני והמחצית הראשונה של האלף  ההשנייבין המחצית באופן כללי ם ולתארכ

  .השביעי

 ואחרים אסין; א1999; 1999אסין ; 1968 טוד( שבמרכז אנטוליה) Aşikli Höyük(אשיקלי הויוק  .4

  :ולהלן הדגשים חשובים לדיוננ. )1999 רמנקיהאסין וה ;133, 1991

, כלי עצם, ןכלי אב, צור ואובסידיאן יכל –על בסיס תרבותו החומרית מתוארך האתר  •

,14ובדיקות פחמן  – מנהגי קבורה, רכיטקטורהא
28

 התקופשלב הקדום והתיכון של הל 

  .לאלף השמיני ,בקראמית  הקדם הניאוליתית

בני חדר אחד עד , או טרפזי יריבועבעלי מתאר , לבניםבנויים האתר מתאפיין במבני מגורים  •

, רובעי מגורים –תוכננת שנחשפה בהרחבה אובחנה בנייה צפופה ומ 2 שכבהב. שלושה

גיר  ניאב, מאבני טוף עשויההחופר אף מציין כי בשלב מאוחר הוקף היישוב בחומה רחבה 

  .)?(מקדש –לצד מבני המגורים זוהו מבנים בעלי אופי ציבורי ופולחני . ולבנים

 חרוזים, קרסים, מרצעים, )המצוי באזור( של אובסידיאןבאתר התקיימו תעשיות מתמחות  •

 .שעוצבו בריקועטבעית  וזי נחושתחרו ,צאן ובקרומקרני מעצמות  םואבזמי

, םעל מספר עמודלנתונים שמאפשרים לא פורסמו ו, הכלים מכלולהאלות אינם נפוצים בראשי  •

החופר  .ועל ההקשר הארכיאולוגי בו הם נחשפו מתארם וחומרי הגלם ששימשו לייצורם

הדגשה זו . הכלים מכלולנדירים ב קערות אבןו טבעות אבן, לפיו ראשי אלות מסתפק בציון קצר

מת זו לא התקיימה תעשיית אבן מתמחה דוגחשובה שכן ניתן מתוכה להסיק שבאשיקלי הויוק 

הגיעו  אלופריטים שסביר להניח ). 2.1.2 בהמשך סעיף ' ר(נמריק ו יונו'צ, מי'בהלן צ ששגשגה

עצם וחפצי כלי , כלי אובסידיאן פקיק סוב באשיקלי הויהיישוכאשר , לאתר במסגרת סחר חליפין

  .נחושת

                                            

ידי טוד -בדיקות נלקחו מהאתר בשנות השישים עלחמש . 14בדיקות פחמן  46פורסמו תוצאותיהן של   .28

 ;4איור , 27, א1999אסין (של החפירות המחודשות  2ממצאי שכבה באות מבדיקות  41-ו) 1968(

 ).P1238–P1242הבדיקות של טוד הינן 
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 וסן אוזקיה; 2005אוזקיה ; 2002 אוזקיה(שבדרום מזרח אנטוליה  )Körtik Tepe(ורטיק טפה ק .5

 אוזקיהו ארבקל ;8איור , 370, 2006; 16איור , 2002ואחרים  אוזקיה ;c ;2007:6איור , 2001

  :להלן הדגשים החשובים לדיוננו ,)אתר אינטרנט – הקורטיק טפ; 115, 2006

קבורה , ארכיטקטורה, כלי אבן, ואובסידיאן כלי צור –האתר מתוארך על בסיס תרבותו החומרית  •

,14ובדיקות פחמן  –
29

ככלל מדובר ביישוב קבע קטן . למחצית השנייה של האלף התשיעי 

 .מי'ן צבהל אקראמי -החופף כרונולוגית ותרבותית ליישוב הקדם

הקברים . מתחת לרצפות הבתים ובעשרות קברים שנחפרו םהאתר מתאפיין במבנים מעוגלי •

כלי צור , חרוזי עצם וצדף –נושאי מנחות , שיועדו לנקבר בודדהינם קברי תא בנויים 

 .)10 לוח( קערות אבן מעוטרות וראשי אלות, ואובסידיאן

ן מעוטרות בחריתה בדגמים באתר התקיימה תעשיית אבן מתמחה שייצרה קערות אב •

ראשי ו חרוזים, עליים בעלי ידיות מעוצבות בדגם של ראשי בעלי חיים מקרינים, גיאומטריים

  .)9לוח ( אלות

 נוקטים ,אינם בטוחים לגבי זיהוייםאשר  ,החופרים, בקצרה בפרסומיםראשי האלות מאוזכרים  •

, בו הם נחשפו) קבר' מס(דויק המ יהארכיאולוגמספרם וההקשר ". חרוזי אבן גדולים"בהגדרה 

 השישהצלחתי לבודד , אינטרנטמתוך האיורים והצילומים שפורסמו במאמרים וב .אינם ברורים

נטמנו בקברים כשהם  חלקם .מאבן גירהעשויים , וכדורי פחוס בעלי מתאר כדורי פריטים

" תההמ" –בשלב זה לא ניתן להכריע האם הם שוברו בכוונה קודם להטמנתם ו, שבורים

חשיבותם של ראשי האלות מקורטיק  .או שמדובר בפריטים שנשברו במהלך שימושם, טיקסית

נובעת , ות ובכללקראמי-טפה לחקר האלה במזרח הקדמון בתקופות הניאוליתיות הקדם

בראשי האלות הקדומים ביותר שנחשפו  מדובר. קברים –הם נחשפו  ולוגי בוהארכיא מההקשר

שנחשף בקבר הבודד את ראש האלה  השנ 1500-מקדימים בכם הו ;עד כה במכלולי קבורה

 4000-ובכ, )2.1.3 סעיף ' ר( קראמי ב-רך לשלב המאוחר של הניאולית הקדםהמתוא ,גה'בבע

נו ובמזרח הקדמון באזור, ליתייםשנחשפו במכלולי קבורה כלקו את ראשי האלות ויותר השנ

, 6.1  פיםסעי' ר(ע מכך להבנת מעמדה של האלה ככלי נשק וככלי טקסי על כל המשתמ, בכלל

גם מתרומתם הפוטנציאלית לשאלת  תעחשיבותם של הקברים מקורטיק טפה נוב .)6.2 

  .)6.4  סעיף( אלההת של המגדריהמשמעות 

                                            

 ).115, 2006ארבקל ואוזקיה ( 14בדיקות פחמן  שתיפורסמו תוצאותיהן של   .29
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  מסופוטמיה .2.1.2

  :אתריםשני ב פון עירקצנחשפו ב ראשי אלות

; 1990–1989קוזלובסקי ואחרים ; 1992; 1990; 1989קוזלובסקי Nemrik( 9 )(נמריק  .1

, 131–129, 1990 מזורובסקי ;1990 קוזלובסקי וקמפיסטי; א1990–1989קוזלובסקי ואחרים 

 :להלן הדגשים החשובים לדיוננו, )54איור 

ובדיקות  –ארכיטקטורה , כלי אבן, ים ליתייםמכלול –על בסיס תרבותו החומרית מתוארך האתר  •

,14פחמן 
30

של התקופה  תיכון–ולשלב הקדום אלתקופה הניאוליתית הקדם קראמית  

אלף התשיעי והמחצית הראשונה של ה יה שליבין המחצית השנ, בהניאוליתית הקדם קראמית 

  .האלף השביעי

אפיין הקדום מתשלב ה. שרים לעמוד על התפתחות אדריכליתנחשפו מבנים מעוגלים המאפ •

 – שלב תיכון – בהמשך .כבוש טיטקירותיהם ורצפתם עשויים , לתוך הקרקעשנחפרו  םמבניב

 עמודי שניים עד ארבעה בעליחלקם , סיגר ויים מלבנים דמויותם שקירותיהם עשבנימשמשים מ

  .יריבועתאר מהם בעלי מבנים ה של היישובמאוחר הבשלב . םלבני

ששמרו על סגנונן ואופיין הטכנולוגי והאומנותי לאורך  ואבן מתמחות התקיימו תעשיות צורבאתר  •

. המאפיינים את סגנון הבנייה םוהשינויילהבדיל מההתפתחות , כל תקופת קיומו של האתר

, מעוצבות ומלוטשות בקפידה – טקסייםעליי אבן  – עשרות צלמיות אבן ותלדגש מיוחד ראוי

ראשי  –מיעוטן אנתרופומורפיות ו, נחשיםו, אחרות ציפורים, ראשי נשרים – זואומורפיותרובן 

מקומית אסכולה  על קיומה שלהן מלמדות הפולחנית /לצד חשיבותן הטיקסית .וגברים נשים

ראוי לציין את דמיונן של הצלמיות הנדונות לעליי האבן שנחשפו בהלן  אלובהקשרים  .מגובשת

  .של בעלי חיים מקרינים ם בדגמיםהמעוצבי, מערבה-מ צפונה"ק 150-כ ,מי'צ

 שלוששסווגו טיפולוגית ל, אבני גיר מקומיות גווןמעשויים  פריטים 21ראשי האלות מונה  מכלול •

בראשי הדיון  .)XCטיפוס ( יםסגלגל, )XBטיפוס ( חרוטים, )XAטיפוס ( כדוריים: קבוצות

 18-למעט ציון כללי ש, ונמצאבו הם הארכיאולוגי  גבי ההקשרלאין נתונים , תמציתי האלות

חסרים נתוני מידות ו, פריטים מייצגים פורסמו באיור שלושהרק  .נחשפו בשכבות יישובפריטים 

                                            

 ששהמורכבת מ Iקבוצה . קבוצות זמןלשש שקובצו , 14בדיקות פחמן  31פורסמו תוצאותיהן של   .30

  ).11–8, 1992קוזלובסקי ; 1992 פזדור(אינה רלוונטיות לתיארוכו של האתר , בדיקות
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.ומשקלים
31

 –הפריטים מתאפיינים באיכות ייצורם וגימורם : הנתונים הבאים חשוביםננו ולדי 

קידוחם לא  – שייצורם לא הסתייםפריטים  ארבעהגם מונה  מכלולה ;מלוטשים בקפידה

את ראשי האלות מנמריק  ניתן לייחס הנתונים הנדוניםעל בסיס  .הושלם והם אינם מלוטשים

, גרזנים מלוטשים, םעליי, קעריות בנוסף רהוייצ המתמחה שהתקיימה באתרתעשיית האבן ל

  .מכתשיםו לוחיות שחיקה

; 1991; א1989; 1989וטקינס ואחרים  ;69, 1992; 1990וטקינס ( )Qermez Dere(קרמז דרה  .2

 :הלן הדגשים החשובים לדיוננול, )33, 1995

ובדיקות פחמן  – ארכיטקטורה, ים ליתייםמכלול –האתר מתוארך על בסיס תרבותו החומרית  •

14,
32

בין הרבע האחרון של האלף התשיעי והמחצית , אקראמית -הקדםהניאוליתית לתקופה  

ואולם בהשוואה , ישוב באתר התקיים מספר מאות שניםהי .הראשונה של האלף השמיני

 .מדובר באתר בעל משך חיים קצר יחסית, םקראמיים האחרי-לאתרים הקדם

בשלמותם קרקעיים -מבנים תתבדרום האתר נחשפו : באתר נחשפו מבנים מעוגלים משני סוגים •

 טיטהם  אףהעשויים  יםמטויחות ובעמודים מלבני ברצפות טיטהמתאפיינים , או למחצה

בצפון האתר נחשפו  .דומים בסגנונם למבנים העגולים שנחשפו בנמריק אלומבנים  .מטויח

  .ליים בעלי רצפות חלוקיםימבני אבן ע

המאפשרים להצביע על קיומן , שרידי פסולת תעשייהחרוזים ו, עצם, שפו כלי אבןבאתר לא נח •

אלפי ולטת במיוחד על רקע ובדה זו בע. קשרי מסחרל ע או ,של תעשיות אבן ועצם מתמחות

  .מתמחה, מקומית צור המעידים על קיומה של תעשיית – פסולת תעשייהו כלים –הצור  חפצי

החופרים מציינים כי המכלול . אינם מוצגים בציור או בצילוםאך  ,ראשי האלות מאוזכרים בקצרה •

אין . וטשיםמל –העשויים בקפידה  ,מונה מספר קטן של פריטים בעלי מתאר כדורי או אגסי

אבן  של כלי םהיעדרותעל רקע  .הארכיאולוגי םהקשרוהגלם  חומרי, נתונים לגבי מספרם

                                            

בפרק הדן , 1986–1985בדוח הכללי המציג את תמונת המצב של עונות ראשי האלות פורסמו   .31

ראשי ו) XX–I(פריטים שמוינו לעשרים קבוצות טיפולוגיות  940מכלול כלי האבן מונה . בתעשיית האבן

דיון פרטני . ראשוני ונועד בעיקרו להציג את תמונת המצב הכלליתהינו הדיון . Xהאלות סווגו לקבוצה 

המציג את בית , 2דוגמת הדוח של נמריק , יחידות המגוריםשל סדרת פרסומים אמור להיעשות ב

  .לא נחשפו ראשי אלותזה  ביתב). 1992קוזלובסקי (על מכלול הכלים שנחשפו בו  1/1A/1Bמגורים 

וטקינס ( 1992שנאספו בעונת החפירות של שנת  14בדיקות פחמן  ששפורסמו תוצאותיהן של   .32

  ).11.1ה טבל, 29, 1995ואחרים 



  33      ראשית הופעתה של האלה במזרח הקדמון .2פרק 

  

אלא מהווים , להניח שראשי האלות אינם תוצר של תעשייה מקומיתניתן  ,הכלים מכלולמ

  .מסחרבדרכי ויוצאת דופן של חפצים שהגיעו לאתר  קבוצה נדירה

  ירדןעבר ה .2.1.3

גבל ; 1997גבל ואחרים ; 1997 גבל ובינרט(דן ירעבר הדרום ב ה'אלה כדורי נחשף בבעג ראש

  :להלן דגשים חשובים לדיוננו, )2004וגבל  רטנבי ;2007; 2006; 2004; 7איור , 18, 2001 והרמנסן

מאוחר של לשלב , ארכיטקטורה, כלי אבן, כלי צור –האתר מתוארך על בסיס תרבותו החומרית  •

.ישל האלף השביע ההשניי למחצית, בקראמית -הניאולית הקדם
33

 

 בעבר הירדןבתקופה זו תחו שהתפ )mega-sites( ה נמנה על קבוצת אתרי הענק'היישוב בבעג •

ית מסיבהארכיטקטורה מתאפיינת בבניית אבן  .)2004גבל (מאזור ים המלח ודרומה המזרחי 

רב של בעלות מספר , מפלסיות-דו ,של יחידות מגורים גדולות, חול לוחות אבן –וצפופה 

  .)2006 קינצל; 2006 ניסן 'ר( מלבניאו  יריבועמתאר ב, תאים/חדרים

, גלגלי תנופה, אבני שחיקה, אבני ריחיים אבן ועצם מתמחות שייצרות ותעשי והתקיימבאתר  •

על  שנחשפה, מאבן חול תעשיית צמידים ראויהלדגש מיוחד . נטיפותו זיםחרו, מריות, מרצעים

 יכזאחד ממרכ שימששהאתר של תעשייה זו ניתן להניח היקפה ועוצמתה לנוכח . כול שלביה

בעבר הירדן  במכלולים של אתרי התקופההמוכרים לנו , ל צמידי האבןפצה שהוה ייצורה

.אזורנוהמזרחי וב
34

 

להכריע האם אכן  לא ניתן םימקדמיה הפרסומיםוך מת .מהאתר פורסםבודד  כדוריראש אלה  •

, כך או כך .שטרם פורסמו, ראשי אלות נוספים שנחשפואו , יוצא דופןומדובר בממצא יחידאי 

קבר משפחתי  – נובעת מההקשר הארכיאולוגי בו הוא נחשףה 'חשיבותו של ראש האלה מבעג

סעיף  ,השווה קורטיק טפה( ששימש לאורך זמן ,"קבר קולקטיבי"או כהגדרת החופרים 

 2.1.1(.
35

. ילדים ותשעה מבוגרים שלושהעולה כי בקבר נטמנו  עצמותבסיס שרידי ה על 

                                            

  .מהאתר 14בשלב זה לא פורסמו בדיקות פחמן   .33

עתלית ים , גוש-ובישראל באבו, אדי שועייבוזאל ו'עין ע, צמידים דומים נחשפו בעבר הירדן בבסטה  .34

 ).197–189, 2008דאג וגרפינקל ; 1988 סטארק(ואשקלון 

גבל והרמנסן (לקבורה  שיועד מראש, D11/12/21/22תא קטן ביחידת מגורים /הקבר נחשף בחדר  .35

נוספים נושאי מנחות קבורה נחשפו בשטח ") קולקטיביים("שני קברים משפחתיים ). 19–17, 2001



  ראשית הופעתה של האלה במזרח הקדמון. 2 פרק  34

  

תשעה , יםעשרות חרוז מנחות הקבורה ששרדו מכילות, עתיקהנשדד כבר בעת ההקבר נפגע ו

עשוי דורי כראש אלה ו הפנינה-עשויים מצדף אםצמיד ונטיפה , צור סכין, ראשי חץ עשויים צור

  .תמגמטימאבן 

בהתייחס , במהלך הניאולית הקדם קראמי אלותהי ראש שלותיארוכם  פוצתםת: מסקנות .2.1.4

  לכרונולוגיה של האתרים

רסמו פו הקושי נובע מהעובדה שעד כה. ל ראשי האלות אינו אפשרי בשלב זהתיארוכם המוחלט ש

דיווח מפורט לגבי ראשי  חסריםו כללייםנתונים מגמות והמציגים בלבד  מוקדמים מחקרים/דוחות

זאת לצד העובדה שאנו עוסקים באתרים  .בו הם נחשפו המדויקהאלות וההקשר הארכיאולוגי 

 –קראמיות -חלקם לאורך כל רצף התקופות הניאוליתיות הקדם, שהתקיימו לאורך פרקי זמן ארוכים

על רקע  .מאות שניםהחובקות  לוגיותמותירים אותנו במקרה הטוב עם הגדרות כרונווהם , אלפי שנים

ראשי יחסי ל רצף כרונולוגי עד כה על בסיס הנתונים שפורסמויע ברצוני להצ ,אלוסייגים קשיים ו

 מאוחר קראמי בקדם  –למאוחרים , אקדם קראמי  –למנות אותם מהקדומים הניאוליתיים ו האלות

  :)2.4 טבלה מסכמת בסעיף (

ובקורטיק טפה  מי'צ ראשי האלות שנחשפו בהלן שייכים איאוליתית הקדם קראמית לתקופה הנ •

ניתן להגדירם כפריטים  בשלב זה .דרה שבצפון מסופוטמיהיה ובקרמז שבמזרח אנטול

חשובה במיוחד  אלוהופעתם של ראשי אלות במכלולי הכלים של אתרים  .הקדומים ביותר

זמן  לאורך פרקשהתקיימו  ,מהקדומים המוכרים לנו, תקופתיים-מכיוון שמדובר באתרים חד

ה של האלף התשיעי והמחצית הראשונה של יבין המחצית השני, מאות שנים – קצר יחסית

עוד ניתן יהיה לצמצם , המלא של הדוחות הארכיאולוגיים פרסומםעם שייתכן . האלף השמיני

 .)הנדונים ושל ראשי האלותהטווח הכרונולוגי של האתרים  את

. ריק שבצפון מסופוטמיהראשי האלות שנחשפו בנמהבאים ברצף הכרונולוגי הינם בשלב זה  •

תיכון של הניאולית -לב הקדוםולש אה הניאוליתית הקדם קראמית האתר מתוארך לתקופ

והמחצית הראשונה של האלף  ישל האלף התשיע ההשנייבין המחצית , קראמי בהקדם 

סביר להניח שעם  .יםפריט 21 –מדובר במכלול ראשי האלות הגדול שנחשף עד כה  .השביעי

                                                                                                                                        

10C .גבל ואחרים (חדרים שהוקצו מתוך יחידת המגורים הגדולה /גם כאן שימשו לקבורה תאים

  ).2–1טבלאות  ,שם' ריכוז מנחות הקבורה ר, 18–15, 2006



  35      ראשית הופעתה של האלה במזרח הקדמון .2פרק 

  

ניתן יהיה לייחס חלק , המגורים יחידותב מיועדים להתמקדשל סדרת הדוחות ה המלא פרסומה

  .אקדם קראמית לתקופה הניאוליתית ה, הקדומים של היישוב נכבד מראשי האלות לשלבים

שנחשפו באשיקלי  הפריטיםהבאים ברצף הכרונולוגי הינם ככל הנראה  ראשי האלות הוודאיים •

במכלולים המתוארכים לשלב , ורי שבדרום מזרח אנטוליה'לי צשבמרכז אנטוליה ובנוו הויוק

של האלף  ההשנייבין המחצית , בית הקדם קראמית ניאוליתתיכון של התקופה הה–הקדום

ראשי  תיארוכם שללגבי שאני נוקט הזהירות . השמיני והמחצית הראשונה של האלף השביעי

 לרשותנולא עומדים , חופריםנובע מהעובדה שלמעט ציון כללי ובלתי מחייב של ה אלואלות 

 .ודאילתארכם באופן  לא כל שכן ,נתונים של ממש המאפשרים לדון בראשי האלות

יש לתארך  ,של האלף השביעי ההשניילמחצית , קראמי בלשלב המאוחר של הניאולית הקדם  •

בקבר , גה שבעבר הירדן'ובבע ,1Cאו  Cell Building-יונו ב'צאת ראשי האלות שנחשפו ב

  .Dתי ביחידה המשפח

  המידות והמשקלים מיתחו, טיפולוגיה, חומרי גלם ותהליכי ייצור .2.2

  חומרי גלם ותהליכי ייצור .2.2.1

ניתן להצביע על מספר מאפיינים , למרות מסד הנתונים המצומצם העומד בשלב זה לרשותנו

פרק  דיון כללי בשלבי הייצור מוצג ב. המייחדים את תעשיית ראשי האלות מאבן למן ראשית הופעתה

  :קראמיות-להלן הדגשים המתייחסים לתקופות הניאוליתיות הקדם. 3

ראשי האלות יוצרו תוך הקפדה על שלבי ייצור למן בחירת חומר גלם והתאמתו למוצר ועד  •

, מכתשים, אבני שחיקה –מכלול כלי האבן שנחשפו . למלאכת הליטוש בסוף תהליך הייצור

, מתמחים "אומנים"מלמד כי קבוצות של  –חרוזים , גלגלי תנופה, צמידים, ייםעל, קערות

.פעלו במרבית האתרים
36

  

                                            

ורי 'צרו גם את עבודות הפיסול והתבליט המונומנטאליות באתרים דוגמת נוולי צאומנים מתמחים י  .36

אותן  יםמבדיל, ןלצד מיומנויות הגילוף והסיתות שנדרשו לייצור ,ןגודל). 1999האופטמן (וגובקלי טפה 

. מנים מתמחיםועסקו קבוצות נבדלות של א ןסביר להניח שבייצורו, מתעשיית כלי האבן הרגילה

  .עתי מגובקלי טפה לא נמסר עד כה על מציאת ראשי אלותילמיטב יד



  ראשית הופעתה של האלה במזרח הקדמון. 2 פרק  36

  

בפרט המכלול מנמריק המכיל ראשי אלות בשלבי סיתות , על בסיס ראשי האלות שנחשפו •

בחירת : ניתן לאפיין את השלבים הבאים בתהליך הייצור, וקידוח שונים שייצורם לא הסתיים

 ).3.2.2 סעיף ' ר(ליטוש , קידוח, סיתות ,חומר הגלם

דומה . דקת גרגר הגיר קש ןקראמי השתמשו האומנים בעיקר באב-יאולית הקדםנכבר ב •

היחסית בהשוואה לסלעי יסוד  המרכות, ברוב האזורים המצוי – השהעדפה זו נובעת מזמינות

ומהיכולת להקנות לה באמצעות , תות וקידוחסי – השהקלה על עיבוד, ותחמוצות ברזל

דבר שהקפידו בו למן ראשית ייצורם של ראשי אלות , מלאכת ליטוש פנים חלקות מבריקות

 ).3.2.2 , 3.1.3 , 3.1.2.1 סעיפים ' ר(מעוגלים מאבן 

שהובילה לייצורם של כלים שונים כולל , מה שאת התפתחותה של תעשיית האבן המתמחהדו •

 –פניים עשויים צור -כלים דו, יש לקשור לכניסתם לשימוש של כלי עבודה חדשים, ראשי אלות

שקידמו מאוד את , )2005; א"תשס; ס"ברקאי תש(אזמלים ומרצעים , כילפות, גרזנים

.מלאכת הסיתות והגילוף באבן
37

בפרק זמן זה נכנס ככל הנראה לשימוש גם מקדח גלגל  

את  וולענייננ, שייעל את מלאכת הקידוח בכלל ואת הקידוח באבן בפרט, )pump drill(תנופה 

את הנחתי אני מבסס על הופעתם במכלול הכלים של פריטים . קידוחם של ראשי האלות

הינם למעשה גלגלי  אלום פריטי". דיסקוס אבן קדוח"או " טבעת אבן"המכונים בדוחות 

אילן , עמירן, ו"בוריאן ופרידמן תשמ, 191–189, 1955יילד 'צ(התנופה של אותם מקדחים 

).4.3 -ו 3.2.2 כאן סעיפים  ;82–80, 1997וסבן 
38

  

  טיפולוגיה .2.2.2

ובהתייחס לטיפולוגיה של ראשי האלות  רסומיםמהפשניתן לדלות הלא רבים על בסיס הנתונים 

 ניתן לסווג את ראשי האלות הניאוליתיים, )4.2  סעיף' ר(המוצעת במחקר זה ישראל -מארץ

 ;רובם ככולם לקבוצת ראשי האלות הספרואידיים, למשפחה המעוגלת קראמיות-מהתקופות הקדם

                                            

פניים היה ככל הנראה תפקיד מרכזי גם בהתפתחותה של ארכיטקטורת האבן הבאה לידי -לכלים הדו  .37

ם בעבר הירדן המזרחי ובאתרי, )2.1.1 סעיף ' ר(ורי שבאנטוליה 'נוואלי צ, יונו'ביטוי באתרים דוגמת צ

הנחה זו תואמת לעובדה שבתקופה הניאוליתית ). 2.1.3 סעיף ' ר(בסטה וואדי שועייב , ה'דוגמת בעג

שהיו יעילים ופונקציונאליים לבצוע , נכנסו לשימוש גרזני צור מלוטשים ומסיביים בהקדם קראמית 

  ).2005; 40, א"ברקאי תשס(ד עץ ואבן משימות של עיבו

מהווים , "דיסקוס אבן קדוח"שפורסמו תחת ההגדרה הכללית ) es-Sifiya(סיפייה -הפריטים מאל  .38

 ).9איור , 49, 2004מחאסנה (דוגמה יפה לאותם גלגלי תנופה 
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על טיפוסי של ראשי האלות האגסיים  כלולמהמ םהיעדרן לקבוע את דומה שניתהקטן למרות המדגם 

כל ראשי  הכלקולית הקדוםשל כלולים של התקופה הניאוליתית הקראמית וגם במ. המשנה שלהם

' ר(הללו לא ניתן להבדיל טיפולוגית בין ראשי האלות של התקופות  למעשהו, האלות הם ספרואידיים

  :משנהשתי קבוצות להטיפולוגית להלן החלוקה  ).4.4.2 , 4.4.1  סעיפים

 ,1994רוזנברג (מי 'הלן צמאחד ראש אלה  לקבוצת משנה זו ניתן לייחס .ראשי אלות כדוריים •

לות חמישה ראשי א ,)9: 3.13איור , 113–112, 1982 דייוויס(יונו 'מצאחד , )3: 12איור , 127

: 9לוח ; 17.05.2009קורטיק טפה אינטרנט ; 16איור , 2002אוזקיה ואחרים (מקורטיק טפה 

מזורובסקי (ראשי אלות מנמריק וכשלושה ) 7איור , 2001נסן גבל והרמ( ה'ראש אלה מבעג, )2

  ,)XA1: 54איור , 131–129, 1990

רוזנברג (מי 'מהלן צ ותאל יראששני לקבוצת משנה זו ניתן לייחס  .ראשי אלות כדוריים פחוסים •

–182קטלוגי ' מס: 311–310, 2007ליכטר ; 12איור , 28, 1999; 4-5: 12איור , 127, 1994

ליכטר (אחד מקורטיק טפה  ,)8: 3.13איור , 113–112, 1982ויס יויד(יונו 'מצאחד  ,)183

, 1990י מזורובסק( 9נמריק ראשי אלות מ 18-וכ )3: 9לוח ; 184קטלוגי ' מס: 311, 2007

  .)XB1, XC1: 54איור , 131–129

  המידות והמשקלים מיתחו .2.2.3

קרים הבודדים בהם נים המצומצם העומד בשלב זה לרשותנו לצד העובדה שגם במכאמור מסד הנתו

לא , )1982 דייוויס(יונו 'צ, )1990מזורובסקי (נמריק  – פורסמו דוחות סופיים המתייחסים לכלי אבן

לקבוע קריטריונים עבור תחומי המידות והמשקלים  ינו מאפשר בשלב זהא, פורסמו נתונים מפורטים

להבנת  אלוחשיבותם של נתונים נדגיש כי . קראמיות-של ראשי האלות בתקופות הניאוליתיות הקדם

יכלו לשמש ככלי נשק ובין פריטים או שפריטים ששימשו ייעודם של ראשי האלות ולהבחנה בין 

  ).4.3  סעיף' ר(מכריעה , טקסייםזאת ויש לראותם כחפצים  שגודלם ומשקלם מבטלים אפשרות

 עולים תחומי המידות הבאיםוקורטיק טפה  יונו'צ, מי'הלן צמעל בסיס הנתונים החלקיים שפורסמו 

  :)בשלב זה חסרים לחלוטין נתוני משקל(

 מ"ס 8.1–7.5: קוטר •

 מ"ס 5.3– 3.9: גובה •

 .מ"ס 2.4–2.1: טר קדחקו •
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' ר(ישראל -תואמים לנתוני ראשי האלות של הניאולית הקראמי והכלקולית הקדום בארץ ונתונים אל

  ).2.2 סעיף (כבר הצבענו על הדמיון הטיפולוגי בין הקבוצות  ;)4.4.2  סעיף

  קראמי-שימושי האלה בניאולית הקדם .2.3

שימשה  הינה שהאלה ,הנשענת על הממצא הארכיאולוגי כפי שיודגם בהמשך ,בעבודה זו יסודהנחת 

. שייצר האדם פנים אל פניםלקרב  ים הראשוניםנשק המובהקהכלי אחד מ ושהיא במקורה ככלי נשק

למלאכות  קרםישנועדו בע, כילפותו להבדיל מכלים ומכשירים אחרים עשויים אבן וצור דוגמת גרזנים

המניע דומה שו למלאכות שכאלהראשי אלות מאבן לא צלחו , )51–44, 2005ברקאי ( יומיוםה

  .)6.1  סעיף 'ר(ליצור כלי נשק יעיל היה  ורםהיחיד מאחורי פיתוחם וייצהמקורי 

-הקדם במכלולי הכלים של התקופות הניאוליתיות של ראשי אלות מעוגלים" המפתיעה" הופעתם

על כניסתה לשימוש של אלה המורכבת  תמלמד, את קראמי-התקופה הקדם –ראשיתן קראמיות למן 

סביר להניח שקודם להופעתה עשו (. ששולבו באמצעות חיבור פותה, מידית עץ ומראש קרבי מאבן

המשיכו לשמש לצידן של האלות שגם , נבוט –שימוש באלות עץ ועצם העשויות מקשה אחת 

 .מדובר אפוא בפיתוח ניאוליתי שהשכיל לראשונה לעשות שימוש בחיבור פותה ).המורכבות

, )6.1.1.2  סעיף' ר(למן האלף השישי ואילך ת ראשי האלות הקרביים קריטריונים המאפיינים אה

  .קראמי-מאפיינים כבר את אבות הטיפוס מהניאולית הקדם

-בתקופות הניאוליתיות הקדםכבר סביר להניח כי  ,של האלה סייםטקוייעודים לגבי שימושים 

למחקר הזמינים הנתונים ואולם  ,שימשה האלה כסמל לעוצמה ומעמד ושולבה בפולחןקראמיות 

ראשי האלות שנחשפו בקברים בקורטיק טפה שבדרום  .משמעית-חד העל קביעבינתיים מקשים 

קסי את העדויות היחידות לשימוש ט שלב זהשבירדן מספקים ב גה'מזרח אנטוליה ובקבר בבע

, והוצאתם ממחזור היומיוםבקברים שקודם להטמנתם  אפשריחד עם זאת . מנחות קבורה –אפשרי 

העדרותם של ראשי אלות מהקשרים פולחניים ). 6.3  סעיף' ר( את בעליהם כנשקשימשו הם 

 –מובהקים  טקסייםסרונם של ראשי אלות כמו גם ח, מקדשים, ורימבנים בעלי אופי ציב –מובהקים 

,מי'למעט אולי ראשי האלות מהלן צ, מעוטרים בחריתה ובתבליט
39

הינו לדעתי זמני ויבוא על תיקונו  

  .ושל אתרים נוספים, קראמיים שהוצגו לעיל-ם הקדםעם פרסומם המלא של האתרים הניאוליתיי

                                            

סעיף  'ר(אולם עד כה הם לא פורסמו בציור או בצילום , החופר מציין שחלקם מעוטרים בחריתה  .39

 2.1.1 :1.(  
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  סיכום ומסקנות .2.4

 בפרהיסטוריה של מהתחומים הדומינאנטיים הינוקראמיות -אוליתיות הקדםהתקופות הניחקר 

 וחפירתם םילה לגילויהוב העשורים האחרונים תהמאפיינת את שלושתנופת המחקר . המזרח הקדום

 .וישראל עבר הירדן המזרחי – ירדן, צפון סוריה, צפון עירק, של עשרות אתרים חדשים באנטוליה

 .ואומנות טכנולוגיה, כלכלה, חברה – הגדירו מחדש את התקופההצטברו שהנתונים ניתן לקבוע כי 

 מחברה הפכו האנשים במהלכה, הינה בראש ובראשונה מהפכה חברתית" המהפכה הניאוליתית"

וחקלאות  מבויתמשק חי על באופן הדרגתי לקטים לחברה יושבת קבע המתבססת -של ציידיםנוודית 

 יסודמרכיבי  התעצבובפרק זמן זה . )2002ל 'גייקויט ונ; 2005 וטקינס ;2000יוסף -כהן ובר-בלפר(

ל 'גייקויט ונ; 2000 בירד ;2004 ;1990וטקינס (המגורים בית והכפר דוגמת בתרבות האנושית 

; 2002גבל ואחרים ; 2000 קובין( אלוהויות ומיתוסים, יםמקדשמרכזים ציבוריים ו – פולחן ,)2002

; א2000 קויט( עימותים, )2000 קויט(התמחויות וריבוד חברתי  ,)2007ציפר ; 2002ל 'גייקויט ונ

הינו מעבר לאופק של  ודיון ברובם של היבטים אל ).34–14, 2005המבלין ; 2005נויהוף -מילר

  .עבודה זו

מובנת , הופעתם המפתיעה כביכול של ראשי אלות במכלול הכלים, האלה –לגבי נושא מחקרנו 

ראשי , גרזנים וכילפות–חפצים נוספים /סתם לראשונה לשימוש של כליםומפתיעה פחות על רקע כני

צלמיות אנתרופומורפיות , כלי כתישה ושחיקה הכוללים גם קערות ועליים מעוטרים בחריתה, חץ

פועל יוצא של הצרכים החברתיים והכלכליים החדשים של החברה  –וזואומורפיות עשויות אבן וטין ועוד 

ברקאי רואה  .ברצוני להסב את תשומת הלב להופעתם של גרזני הצור והאבן בהקשר זה. הניאוליתית

בין גרזני הצור  ומבדיל ,אהמצאה מהפכנית של אנשי התקופה הניאוליתית הקדם קראמית ובצדק בהם 

. טקסייםובין גרזני האבן המלוטשים שנועדו לשימושים , שעוצבו בהתזה רוחבית ונועדו למלאכות היומיום

קדקנות דכי כבר בשלב הראשון של הופעתם היו הגרזנים כלים מושקעים ביותר שעוצבו ב"ש ברקאי מדגי

, ואם נוסיף לדיוננו את האלה ).371–368, 2005; 330–326 ,ס"תש(בבתי מלאכה מתמחים  ,"רבה

) יותקמלבד ה(הדימיון בתהליכי הייצור . בתהליך ייצורם ובייעודםניתן להצביע על קווים מקשרים 

, 2.2 סעיפים ' ר( אומניםידי אותם -עלבאותם בתי מלאכה לא מן הנמנע שהם יוצרו ו, מיוחדבולט ב

 2.3.(
40
  .)6פרק  ' ר(והן ככלי טקסי  הן ככלי פונקציונאלי דימיון קיים גם בתפיסה הכפולה 

                                            

 .מלאכה אחרים-בבתיקרוב לוודאי הם יוצרו ו, ייצורם של גרזני הצור חייב התמחות שונה  .40
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  :מרכזייםדגשים ו ,קראמיות-של ראשי האלות בתקופות הקדםטבלה מסכמת  ום הנהסיל

  ניאולית  

  אתר

  כ"סה  מאוחר קראמי ב-קדם  תיכון–קדום קראמי ב-קדם  אקראמי -קדם

  3      3  מי'הלן צ

  6      6  קורטיק טפה

  2      2  קרמז דרה

  21    10  11  9נמריק 

  2    2    ורי'נוולי צ

  2    2    אשיקלי הויוק

  3  3      יונו'צ

  1  1      גה'בע

  40  4  14  22  כ"סה

 40של מונה בשלב זה מספר מצומצם שפורסם קראמי -הקדםמהניאולית שי האלות קורפוס רא. 1

 .ויותרשנים  2500-פרק זמן של כ, ד את כל התקופההמכסים יח, אתרים שמונהשנחשפו ב, פריטים

ל ראשי האלות בתקופות ושכיחותם שהגיאוגרפית את תמונת תפוצתם  משקפת אינה הטבלה

סביר להניח שעם פרסומם המלא . שנחשף וםימהמינ מספראלא את , קראמיות-הניאוליתיות הקדם

תתבסס התמונה וקורפוס ראשי האלות , לצד גילויים וחקירתם של אתרים חדשים ,של הממצאים

.פריטים מאותאם לא  יגדל בעשרות טקסייםהקרביים וה
41

  

נובע מהשינויים במרקם , קראמיות-בתקופות הניאוליתיות הקדםשל האלה כניסתה לשימוש  .2

לגבי מרובדת על כל המשתמע מכך  לראשונה של חברה אנושית ומהתהוותה בתקופה זוהחברתי 

והתקדמות  התפתחותם של עימותים ומאבקים ,היווצרותם של קבוצות ופרטים בעלי מעמד ושררה

 ,ויות המזרח הקדום למן האלף החמישי ואילךשל האלה בתרב כח מעמדה החשובלנו. טכנולוגית

ידי החוקרים העוסקים בתקופות הניאוליתיות -דומה שהפנמת חשיבותה על, ככלי נשק וככלי טיקסי

  .כבר בפרק זמן קדום זה "מעמדה סלביסו"יוביל 

                                            

מתבסס על פרסומם החלקי , )5(וקורטיק טפה ) 3(יונו 'צ, )3(מי 'מספרם של ראשי האלות מהלן צ  .41

, ורי'מספרם של ראשי האלות מנוולי צ. א אינו משקף את כלל הממצאלוחות וסביר שהו/באיורים

ידי כמספר מינימום הנובע מהגדרתם של -נקבע על, )תרכל אבשניים (קרמז דרה , אשיקלי הויוק

 ".ראשי אלות מעטים", "ראשי אלות אחדים"החופרים 



 

41  

  .3 פרק

  תהליכי ייצורו, ומקורותיהםחומרי גלם  – ישראל- בארץ האלה

  :לפרק זה שתי מטרות

ישראל ולהתחקות אחר -בארץ אלות וראשי אלותי הגלם ששימשו לייצורם של לזהות את חומר .1

  .מקורותיהם

כך לנסות ולשחזר את התעשיות ומתוך , אלות וראשי אלותלעמוד על תהליכי הייצור של  .2

  .כךהמתמחות שעסקו ב

; 1960באומגרטל : לדוגמה(לדגש רב עד כה לא זכו  ,נם טכנולוגיים מעיקרםישה ,ותחומים אל

 המתקבל מאיסוף הנתוניםהערך המוסף , לטעמי). 2004גילברט ; 1987 ‘אלוביץ‘צ; 1968אן ימסול

, איתור מרכזי הפקה וייצורדוגמת  –שאים שונים בתולדות האלה להבנה ושחזור של נווניתוחם 

קביעת מאפיינים להבחנה בין פריטים שיוצרו ויועדו לשימושים קרביים  ,קשרים אזוריים ובין אזוריים

  ).בהמשך' ר(הנו גדול ופעמים מכריע  – טקסייםשיועדו לשימושים אלו בין ו

  חומרי גלם ומקורותיהם .3.1

שלא כראשי ). בהמשך' ר(מתכת הנם תוצרים של תעשיות מתמחות שונות מראשי האלות מאבן ו

סעיפים ' ר(ראשי האלות ממתכת אינם נפוצים , השכיחים בכל רחבי המזרח הקדמון בןהאלות מא

 4.6.2 , 4.7.2,  6.3.4.(  

  נחושת .3.1.1

מלמד כי בתקופה הכלקוליתית התקיימו  –כלים ושרידי תעשיה  –ישראל -הממצא המטלורגי מארץ

  :בכנען שתי תעשיות מתמחות שונות

, ביציקה בתבניות פתוחות –אזמלים ומרצעים , כילפות ,גרזנים –תעשיה שייצרה כלי עבודה  .1

נחושת כמעט המכילות , ופונוןעפרות מאזור תמנע  –והשתמשה בעיקר בחומרי גלם מקומיים 

–131, 2001קרנר ; 1992האופטמן ואחרים ; 1991שלו ; 143–140, 1989אילן וסבן (טהורה 

).375, 2008גורן ; 83–77, 2004חרים נמדר וא; 139
42

  

                                            

, 244, ב"קי תשל(ר לצד כלי העבודה העשויים מנחושת כמעט טהורה אותרו במכלולים מנחל משמ  .42
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הראש והידית (אלות , ראשי אלות, גרזני פותה, כלי קיבול –כלים וחפצי יוקרה שיה שייצרה תע .2

והשתמשה בעיקר בחומרי , בטכניקת השעווה הנעלמה –ונסים " עטרות", שרביטים, )יצוקים יחד

, 1989לוי ושליו (אנטימון וניקל בריכוזים משמעותיים , המכילים ארסן –עפרות או נתכים  – גלם

; 1993שלו ונורתובר ; ו"שליו ונורתובר תשנ; 1991שלו ; 143–140, 1989אילן וסבן ; 367–364

, 2008גורן ; 83–80, 2004נמדר ואחרים ; 142–139, 2001קרנר ; 1995תדמור ואחרים 

375.(
43

  

האלות וראשי האלות מנחושת
44

ישראל במכלולים כלקוליתיים ייחודיים בשלב זה -שנחשפו בארץ 

סעיף ' ר(בייצורם עסקו קבוצות חרשים ששלטו ביציקה בשיטת השעווה הנעלמה ; לתרבות המקומית

, 1991רנפרו ובאהן (המבטאת את השלב המתקדם ביותר במטלורגיה הקדומה , טכניקה זו). 3.2.1 

דם למחצית השנייה של האלף אינה מוכרת ברוב המזרח הקדמון קו, )272–271, 1994מורי ; 296

של  ההופעתה בכנען למן המחצית השניי). 272–271, 1994; 42, 1985מורי ( 3–4ארך  –הרביעי 

                                                                                                                                        

סגל (ובמערה מפקיעין , )97-3481: 5.3טבלה , 81, 2004נמדר (גבעת האורנים , )147: 1' טבלה מס

מאפשרים  אלונתונים . מספר גרזנים המכילים ארסן וניקל בריכוזים משמעותיים, )וגורן לא פורסם

וה הנעלמה את מכלול ידי אותן קבוצות חרשים שיצרו בטכניקת השעו-להניח שהגרזנים יוצרו על

שני  –גם בכלי העבודה האחרים שנחשפו בגבעת האורנים ). בהמשך' ר(הכלים וחפצי היוקרה 

-97, 97-3465, 97-3461: 5.3טבלה , 2004נמדר ואחרים (גרזנים  שלושהו, אזמל, סיכה, מרצעים

כוזים קטנים ריבאנטימון וניקל , נמצאו ארסן –) 97-3483, 97-3463, 97-3482, 97-3464, 3486

לפיכך יש להניח שהם יוצרו ". הרגילים"מריכוזיהם בחפצי המתכת  30אך גבוהים עד פי , אומנם

ידי אותן קבוצות -עלו, ארסן-ארסן והניקל-האנטימון, באותה סביבה בה יוצרו חפצי נחושת הארסן

כניקת קבוצה זו דומה בהרכבה הכימי לקבוצה קטנה של אלות וראשי אלות שנוצקו בט. חרשים

  ).3.1.1.1 סעיף ' ר(השעווה הנעלמה 

קרנר סבורה שתעשיית המתכת המקומית שהשתמשה בעופרות נחושת מאזור תמנע ופונון לייצורם   .43

שייצרה כלים וחפצים בקנה  ביתיתאלא תעשייה , של כלי עבודה לא הייתה תעשייה מתמחה של ממש

כרו במשך יום , אדם אחד או שניים מהנגב הלכו לאזור המכרות בתמנע או בפונון, לדעתה. ה קטןמיד

הצגת מודל ). 150–149, 2001קרנר ! כך(או יומיים את העופרות וביום השלישי חזרו איתן לנגב 

מיומנויות הנדרשים לייסודה של התהליכים המורכבים ושל הפשטני שכזה מלמדת על חוסר הבנה 

המהווה נקודת ציון , לא כל שכן של תעשיית המתכת הכלקוליתית המקומית, יה מטלורגית בכללתעשי

  .בהתפתחות המטלורגית בדרום הלבנט

ראשי האלות מנחושת מלמדות כי הם יוצרו מנחושת והאלות מהבדיקות המטלורגיות שנעשו למקצת   .44

אינם מאפשרים בשלב  של מתכות אלה הןההבדלים הגדולים בריכוזי. ארסן-ארסן וניקל-אנטימון, ארסן

או מתכת טבעית בעלת ריכוז גבוה של , מסג – זה להכריע בסוגיה האם לפנינו סגסוגת אמיתית

  ).3.1.1.1 סעיף ' ר(ראיתי לנכון לנקוט בהגדרה הכללית נחושת  אלולנוכח קשיים . היסודות הנידונים
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כמו גם בדבר היעלמותם , אלוהאלף החמישי מעוררת שאלות בדבר המוצא ומקורות הידע של אמנים 

).4.4.3.5 עיף ס' ר(הפתאומית מן התמונה הארכיאולוגית בסופה של התקופה הכלקוליתית 
45

  

, )Parchina(ינה 'כאן המקום להסב את תשומת הלב לבית הקברות הכלקוליתי הגדול שנחשף בפרצ

של האלף החמישי והמחצית הראשונה  ההמתוארך בין המחצית השניי, ק)ה שבלוריסטןבחבל פושטי 

הרינק ואוברלט (עשרות ראשי אלות במגוון טיפוסים וחומרי גלם  בקברים נחשפו. של האלף הרביעי

ביניהם גם ראש אלה כדורי עשוי נחושת שיוצר בטכניקת השעווה , )6.3.4.1  סעיף' ור 1996

, למיטב ידיעתי זהו הפריט היחיד שנחשף עד כה במזרח הקדמון המקביל כרונולוגית. הנעלמה

.ישראל-ית וטכנולוגית לראשי האלות הכלקוליתיים מנחושת שנחשפו בארץטיפולוג
46

המחקר  

עצם גילויו ביחד עם . אנו חסרים נתונים לגבי הרכבו הכימי, הארכיאולוגי של ממצא זה עדיין לא מוצה

  .מכלול גדול ומגוון של ראשי אלות מאבן מאפשר להניח שפריטים נוספים דוגמתו ייחשפו בעתיד

פטרוגרפיות , בדיקות כימיות. שי האלות מנחושת יוצרו כאמור בשיטת השעווה הנעלמהראהאלות ו

 –" עטרות", שרביטים, אלות, ראשי אלות –ורדיוגרפיות נערכו למקצת הפריטים ממערת המטמון 

מערה , נחל קנה, גבעת האורנים, חורבת עשן, פלמחים, שיקמים, ולראשי האלות מנחל צאליםלאלות 

VIII/28 בהם עדיין מייצרים כלים ת עדויות מאזורים בתוספ, אלו). 2נספח ' ר(יריחו ופקיעין  בכתף

; 1987רידי ; 1987הורן  –לדוגמה בהודו (וחפצי אומנות ממתכת בטכניקת שעווה נעלמה מסורתית 

הנתכים שהיו  –מאפשרים לעמוד ביתר דיוק והבנה על צדדים טכנולוגיים , )101–93, 2007לוי 

                                            

תבניות , כוריות(נחשפו עדויות לקיומה של תעשיית מתכת שבצפון עבר הירדן המזרחי שונה -ל אלבת  .45

התעשייה תוארכה לשלהי האלף . ארסן-ארסן ונחושת ניקל-שהשתמשה בנחושת) סיגים, למטילים

והוצע לראות בה חוליה מקשרת לתעשיית המתכת , 2תקופת הברונזה הקדומה א, הרביעי

, עד כה לא נחשפו באתר כלים או מטילי נחושת כלשהם. א: ואולם ).1997ואחרים רהרן (הכלקוליתית 

 השנ 200-של כ זמניםקיים פער . ב. חפצים שנוצרו בטכניקת השעווה הנעלמה/לא כל שכן כלים

ייחודה של תעשיית . ג. שונה-לפחות בין תעשיית המתכת הכלקוליתית והתעשייה שנחשפה בתל אל

ישראל נובע מהשילוב של הרכב הנתכים והשליטה בטכניקת השעווה -ץהמתכת הכלקוליתית באר

ארסן לתעשיית מתכת שלא בטכניקת -בהקשר זה מן הראוי לציין כי השימוש בנחושת. הנעלמה

ין 'ילצ; 10, 6, 1988מיולי (איראן , מסופוטמיה, אנטוליה –השעווה הנעלמה מוכר במזרח הקדמון 

מיולי (אזור הבלקאן , רומניה, חבל האלפים –ובאירופה , )1999 פיגוט; 251–250, 1994מורי ; 1998

מכלול הכלים שיוצרו כולל . למן המחצית השנייה של האלף החמישי, )1995בד ואטוויי ; 9, 1988

 .פגיונותוסיכות , כילפות, גרזנים, מרצעים

המתוארך , השבדרום אנטולי) 2Bשכבה (נהסן 'ראש האלה העשוי מנחושת טבעית מג, עומת זאתל  .46

ולפיכך אינו מהווה נקודת , נעשה בריקוע ולא ביציקה, התקופה הניאוליתית הקראמית –לאלף השישי 

  ).1998ין 'ילצ; 7, 1988מיולי (ציון בהתפתחות התעשייה המטלורגית בראשיתה 
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, לעומת זאת שאלת מוצא העפרות עוד לא באה על פתרונה המלא. ותהליכי ייצור, יחותםשכ, בשימוש

של החפצים  הכלקוליתי שעמד מאחורי תהליך ייצורם והפצתםחברתי -כמו גם המערך הכלכלי

  ).בהמשך 'ר(הנידונים 

  הפטרוגרפיות והרדיוגרפיות, תוצאות הבדיקות הכימיות .3.1.1.1

ואיכות  ,)סתימות הטין(שרידי תבניות היציקה ו הליבות ,הנתכים –התייחסתי לשלושה היבטים 

  .היציקה

וגם חפצי המתכת האחרים שיוצרו בטכניקת , )2נספח ' ר(שנבדקו  האלות וראשי האלות: הנתכים. 1

דומה שדווקא החפצים ; )247–242, ב"קי תשל(עשויים לא רק נחושת ארסן , השעווה הנעלמה

שליו (ארסן -ואחריהם אלו מנחושת ניקל, שכיחים ביותרארסן הנם ה-העשויים נחושת אנטימון

נמדר ואחרים ; 2טבלה , 132–129, 1995תדמור ואחרים ; 2טבלה , 45–40, 1993ונורתובר 

עם כמות ) 99%(קבוצה רביעית עשויה נחושת כמעט טהורה ). 5.4, 5.3טבלאות , 83–77, 2004

, 1995ר ואחרים תדמו; 41, 1993ורתובר שליו ונ(ארסן וניקל , קטנה אך משמעותית של אנטימון

;2טבלה , 160–159, 2002נסקי ימסגל וק ;137, 132
47

: 5.3טבלה , 81, 2004ים נמדר ואחר 

וניקל שאותרו בפריטים , אנטימון, הקלים של ארסן) כהגדרת תדמור ואחרים" (הזיהומים" ):3470-97

שנמצאו ) אזמלים ומרצעים, כילפות ,גרזנים" (הרגילים"מבחפצי המתכת  20הנידונים גבוהים פי 

מכאן שהם יוצרו ככל הנראה באותה סביבה בה יוצרו . במערת המטמון ובאתרים כלקוליתיים אחרים

.ידי אותן קבוצות חרשים-על, ארסנית-ארסנית והניקל-האנטימונית, חפצי הנחושת הארסנית
48

אפשר  

ואולם דומה שאיכויות , תמנע ומפונוןהנם תוצר של ניסיון להשתמש בנחושת מקומית מ אלושפריטים 

תדמור ואחרים ( 80אדון -כפי שהדבר עולה מהבדיקות שנערכו ָלַאָ!ה בר, היציקה הנמוכות שהתקבלו

.מנעו שימוש נרחב בנחושת זו, )3: 2טבלה , 103, 1995
49

  

                                            

 כתף יריחו לא הובחנומ VIII/28סגל וקמינסקי לראש האלה המזווה ממערה  ערכובבדיקה הכימית ש  47.

  .ארסן ואנטימון

מלמדים על חפיפה אפשרית בין שתי  אלוהעלתה את האפשרות שפריטים ) 146, 2001(קרנר   .48

לטעמי הנתונים הזמינים בשלב זה של המחקר מעידים שלא הייתה . תעשיות המתכת הכלקוליתיות

  .קיימת חפיפה שכזו

' ר(אחוז  0.4–0.1 –" הרגילים" האנטימון והניקל הזעומים שאותרו בחפצי הנחושת, מרכיבי הארסן  .49

תואמים את הרכב הנחושת המקומית באזור ) 28–26פריטים , 2טבלה , 1995לדוגמה תדמור ואחרים 

הריכוזים שהובחנו ְ*ַאָ!ה , לעומת זאת. תמנע ופונון ומלמדים שהם נוצקו בסביבה נקיה מיסודות אלו
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אינם , סןכמו גם יחסי הכמויות בין אנטימון לארסן ובין ניקל לאר, הארסן והניקל, כמויות האנטימון

ולהפך, בפריטים בהם נמצא ריכוז אנטימון גבוה נמצא ריכוז ניקל נמוך, ככלל. אחידים
50

ריכוזי  – 

  .ארסנית גבוהים מריכוז הארסן-ארסנית והניקל-האנטימון והניקל בנחושת האנטימונית

ושת ארסן ולא על נח-ארסן ונחושת ניקל-רובן כאמור על נחושת אנטימוןמצביעות בהבדיקות החדשות 

 לא כל שכן, אפשר שבין הפריטים שעדיין לא נבדקו מחדש אך. חושת כמעט טהורהנאו  "סתם"ארסן 

שהארסן , העשויים מנחושת ארסן בעיקרה אלוישנם כ, )רוב הממצא(הפריטים שלא נבדקו מעולם 

, נחושת כמעט טהורההעשויים מ ופריטים, דולים מאשר האנטימון והניקלמצוי בהם בריכוזים ג

 פילו נחושת מקומית נקייהאו אאנטימון וניקל , קטנים אך משמעותיים של ארסן" זיהומים" יליםהמכ

לראש ) 1טבלה , 1993(רמז בכיוון זה ישנו אולי בבדיקות החוזרות שביצעו שליו ונורתובר  .מאלו

י יד-שנקבעו על אלואחוזי הארסן שהובחנו בו אומנם נמוכים מ. ממערת המטמון 347אדון -האלה בר

.והניקל גבוהים במידה ניכרת מאחוזי האנטימוןעדיין ואולם הם , )311' מס, ב"תשל(קי 
51

  

מלמדת כי החרשים הכירו בחשיבותם להורדת נקודת ההיתוך של  אלושכיחותם של שלושה יסודות 

ומכאן שיפור איכויות היציקה בכלל ואלו של חפצים מורכבים , הגברת יכולת הזרימה שלה, המתכת

ובעיקר , )10, 1988מיולי (בפרט " עטרות"ו, שרביטים/אלות, אשי אלות בעלי תוספותדוגמת ר

.להגברת קשיותה של המתכת לאחר היציקה
52

  

                                                                                                                                        

אלה מגבעת הובראש , )3פריט , 2טבלה , 1995תדמור ואחרים ( אחוז 3–2.2 – ממערת המטמון 80

חריגים ביחס , קטנים ככל שיהיו, )97-3470: 5.3טבלה , 2004נמדר ואחרים (אחוז  3–1 –האורנים 

ידי סיגים של נתכי -על" זוהמו"להרכב הנחושת המקומית ומאפשרים להניח שבשעת היציקה הם 

  .ארסן-נחושת אנטימון

, 1993שליו ונורתובר ( 15%–0.4%והארסן , 8.5%–0.08%ל הניק, 25%–1%ריכוזי האנטימון הם   .50

  ).5.4, 5.3טבלאות , 2004נמדר ואחרים , 2טבלה , 1995תדמור ואחרים ; 2–1טבלאות 

. 2.1-ו 1.5ידי שלו ונורתובר הינם -האחוזים שהובחנו על, 6.6ידי קי הינם -אחוזי הארסן שנקבעו על  .51

שלו ונורתובר קבעו לאנטימון . 0.08האחוז וריכוזי הניקל  0.58 ידי קי הינם-ריכוז האנטימון שנקבעו על

 .0.09ולניקל  ,0.54-ו 0.50

; שני היסודות העיקריים בהם השתמשו בתקופות הקדומות להכנת סגסוגות נחושת הם הארסן והבדיל  .52

עבודות ריקוע בכלי העשוי מסגסוגת . השפעה דומה בהגברת קשיות המתכת לאחר היציקה לשניהם

; 8, 1976טיילקוט (ויותר  100%-ארסן או בדיל יכולה להגביר את קשיות המתכת ב 8%–4%עלת ב

כאן המקום לציין כי במחקר הולכת ומתקבלת הדעה שתחילה ). 44, 1995; 251–250, 1994מורי 

ארסן ולברונזת בדיל לאו דווקא -נחושת אנטימון, עברו הקדמונים מנחושת טהורה לנחושת ארסן



  חומרי גלם ותהליכי ייצור. 3פרק   46

  

האנטימון והניקל בין הכלים מקשים את ההכרעה האם , ההבדלים הגדולים בריכוזי הארסן, מאידך

. יסודות אלו ריכוז גבוה שלאו מתכת טיבעית בעלת ) 'וכו ברונזת ארסן(לפנינו סגסוגת אמיתית 

דומה כי הם ; האנטימון והניקל לא הוכרו על ידי הקדמונים כיסודות נפרדים, מקובל כיום שהארסן

או במינרלים עשירים ביסודות  ,בעפרות נחושת המכילות אנטימון וארסן למדו מניסוי וטעיה להשתמש

–43, 1993שליו ונורתובר ; 44, 1995; 251, 1994מורי ; 95, 1992מירון (אלה כתוספת לנחושת 

).2000אילני ואחרים ; 283–282, ו"שליו תשנ; 45
53

יש אפוא בהבדלים שנזכרו למעלה כדי ללמד  

ארסנית -שהחרשים הכלקוליתיים לא שלטו שליטה מלאה בטכניקות של הפקת נחושת אנטימונית

ריכוז שהיה שונה בנקודות  ,בריכוזה הטבעי בעפרות כזו או אחרתארסנית והיו תלויים במידה -וניקל

  ).140–137, 1995גם תדמור ואחרים ' ר(שונות לאורך העורק ממנו כרו 

ישנם , לצד ראשי אלות העשויים על טהרת המתכת: )"סתימות הטין"(שרידי התבניות הליבות ו. 2

).11 לוחו 3.2.1 סעיף ' ר(ראשי אלות בעלי ליבה קראמית או ליבת אבן 
54

הליבות נועדו לחסוך  

שכן אין הם נופלים , של ראשי האלות, ובוודאי שלא הטקסי, במתכת בלא שייפגע ייעודם הקרבי

.במשקלם מראשי האלות המעוגלים העשויים אבן
55

  

הגדירו כעשויה טין קשה את הליבה של ראש אלה מנחל ) 241–239, ב"תשל(אבי -פוטשקין ובר

את ) 303, 1995(לאור הרכב זה העלה גורן . 57%ן בריכוז של משמר שהכילה פחמת הסיד

                                                                                                                                        

, לנחושת ארסן צבע כסף, לברונזת בדיל עשוי להיות צבע זהב :אלא אסתטיות, נקציונליותמסיבות פו

  ).33–32, 1995מורי ; 331, 1981סמית ) (?חיקוי להמטיט(ארסנית צבע שחור -ולנחושת אנטימונית

ניתן ) Cu5As2( Koutekite-ו, )Algodonite )Cu5As8( ,Domeykite )Cu3Asמהתכת עפרות כגון   .53

שליו ונורתובר ). א1994אילני ורוזנפלד ; 1980קרלובסקי -הסקל ולמברג(נחושת ארסנית  להפיק

, ידי פולארד-בהסתמכם על ניסויי מעבדה שנעשו על, הציעו) 282, ב"גם שליו תשנ' ר; 45–42, 1993(

ידי עירוב מינראלים -ארסנית הופקה על-כי הנחושת האנטימונית, )א1990, 1990(תומס וויליאמס 

עץ ובטמפרטורה -וניתן לבצעו בכורית מכוסה בפחם, התהליך פשוט). אוליבניט ומלכיט(סידיים אוק

 .נמוכה מזו הדרושה להתכת נחושת

שניים מנחל משמר , רק שלושה ראשי אלות מעוגלים בעלי ליבת טין או אבן תבוודאועד כה אותרו   .54

ואחד משיקמים ) 20ציור , 1995תדמור ואחרים ; 239, ב"אבי תשל-פוטשקין ובר; 421אדון -בר(

 .הם בוודאי אינם היחידיםאך , )238 קטלוג (

ראשי האלות לא נועדו כי שחסכון במתכת מלמד ) 85, 1986(לפיכך לא נראית לי דעתה של תדמור   .55

כבר ציינו כי העובדה , מזאת יתרה. פולחני בלבד–אלא חפצים לשימוש טיקסי, להיות כלי נשק

תרמה ככל הנראה , ארסן-ארסן וניקל-אנטימון, נוצקו מנחושת ארסן) לפחות חלקם(שהפריטים 

 םהאפשרייך לגבי השימושים על כל המשתמע מכ) 63, 52הערות ' ר(להגברת קשיותה של המתכת 

 ).6.1  סעיף' ר(של ראשי האלות ככלי נשק להכאה וניפוץ 
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). 67, 1992גם שליו ואחרים ' ר(קה קראמיולא  –קירטון  –האפשרות שהליבה עשויה סלע קרבונטי 

בראשי באלות ושנותרו שרידי תבניות היציקה הבדיקות הפטרוגרפיות שנערכו על ידי גורן לליבות ול

נמדר בתוך ; 1995( גבעת האורניםונחל משמר , נחל צאלים, עשן חורבת, מנחושת משיקמים האלות

,)82–81, 2004ואחרים 
56

העשויות מאדמת תבניות  .א: מלמדות כי ניתן לסווגן לשלוש קבוצות 

המצויה  ,מתצורת טקייהתבניות . ב. רי הכרמל והגלילה, השכיחה באזורי יהודה ושומרון ,רנדזינה

תבניות . ג. של הרי יהודה והשומרון ה ולאורך המורדות המערבייםבמדבר יהוד, בצפון הנגב ובמרכזו

.)2נספח ' ר( שכיחה פחותקבוצה זו  ;ושומרון האופיינית להרי יהודה ,מתצורת מוצא
57

בעקבות  

כי ) 83, 2004נמדר ואחרים בתוך (הציע גורן , בדיקות פטרוגרפיות שערך לפריטים מגבעת האורנים

רצועה שבין תל גזר הוא , התצורותשלוש אל בו ניתן למצוא את כל האזור הגיאוגרפי היחיד בישר

.במערב והרי יהודה במזרח
58

בו יצקו , פעל לדעתו אתר מתמחה מרכזי, השפלה –באזור זה  

ואת החפצים האחרים העשויים , השרביטיםוהאלות , בטכניקת השעווה הנעלמה את ראשי האלות

בהן הציע על בסיס הבדיקות הפטרוגרפיות שערך , ודמותשינה גורן ממסקנותיו הק, בכך. בטכניקה זו

שהחפצים יכלו , צאלים, חורבת עשן, שיקמים, אלות ממערת המטמון שבנחל משמרללראשי אלות ו

במאמר , )2008( לאחרונה). 1992שלו ואחרים ; 1995; 83 ,1989גורן (להיווצר במקומות שונים 

 בטכניקת השעווה הנעלמההמתמחה קוליתית תעשיית המתכת הכל מיקומה שלשאלת ב מסכם הדן

אלות  50-לכחדשות  בדיקות פטרוגרפיותערך הוא  .הגיע גורן למסקנות שונות בפעם השלישית

שרביט מפקיעין /לראש אלה ולאלה, לאלה מבאר צפאד, ממערת המטמון ניסים/שרביטים/וראשי אלות

, פריטים ממערת המטמוןהשל  חודשתלצד בחינה מ ,)צפאד באר(לראש אלה מנווה נוי וולאלה 

מתבטא הן בניתוח השינוי  .רבעבעל ידו שנדגמו , גבעת האורנים, נחל צאלים, חורבת עשן, שיקמים

דגימות הטין של על בסיס  .טיםשל הפרי הן בהבנת דגם הייצור וההפצההפטרוגרפי של הדגימות ו

 – Aקבוצה : )'טבלה ה: 2נספח  'ר( פטרוגרפיות מרכזיותהגדיר גורן שלוש קבוצות  שרידי התבניות

                                            

מרבית הבדיקות הפטרוגרפיות שנלקחו מראשי אלות או מאלות המתכת אינן מהליבות כפי שסוברים   .56

אלא משאריות תבניות , )81, 2004ים נמדר ואחר; 305–303, 296–295, 1995גורן (החוקרים 

הערה , 17, ט"סבן תשנ(ידי החרשים -שלא הוסרו במלואן על, היציקה בחלל הנקב של ראשי האלות

 ).309–308, 2008(לאחרונה עמד גם גורן על עובדה זו ). 30

נת המופיע בתצורת מטרד המאפיי, גלאוקוניט –הליבה של ראש האלה משיקמים עשויה סלע קרבונטי   .57

  ).303, 1995גורן ; 68, 1992שליו ואחרים (ושכיח באזור עין יהב , את מערב הנגב והערבה המרכזית

  ).84, 2004נמדר ואחרים (לטענתו של גורן רק ראש האלה משיקמים שנוצר באזור הערבה יוצא דופן   .58
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את הקבוצה עתה מהווה  ,ינית להרי יהודה והשומרוןיאופה תצורת מוצאממטין תבניות העשויות 

.השכיחה ביותר
59

מרכיבים , כהה עשיר בברזל ובחול קוורץתבניות העשויות מטין  – Bקבוצה  

צויים המ –) ירדן( ורנובוכ) ישראל( חתירהתצורת  – לאבני החול מהקרטיקון התחתון םהאופייניי

.ים המלח ממזרח לירדןבעמק הירדן ובאגן 
60

 טיח או מטין/יות מסידתבניות העשו – Cקבוצה  

.או חול קוורץ )3.1.4.2  סעיף' ר(אוליבין בזלת  ומכילות
61

פטרוגרפיים מסיק גורן הנתונים העל בסיס  

באזור חפצי המתכת העשויים בטכניקת השעווה הנעלמה התבצע  קרי ייצור, תבניות הטיןהכנת כי 

בין ההר המרכזי של ארץ ישראל בו שכיחה תצורת מוצא המפגש  נקודתלחבל ארץ הסמוך , עין גדי

הייצור  פי תפישתו-מכיוון שעל .ובין דרום עבר הירדן המזרחי בו שכיחה אבן החול ובזלת אוליבין

 או אתר ייצור גדי-מקדש עין את מתחםהוא מציע , יבורהתבצע באתר מרכזי ממודר מעין הצ

מנחל משמר המטמון נע מהתחושה כי קשה להמבהקשר זה  .)393–391, 2008( בסמיכות למקדש

  .מהווה מניע מרכזי מאחורי זיהויו הספציפי של גורן מקדשלהגיאוגרפית וסמיכותו 

ניתן למצוא את כל התצורות  גדי-ןאזור עילסמיכות השפלה או לחילופין בבאזור שהעובדה , לטעמי

ו יתולהוות בסיס לקביע אינה מספיקה ואינה יכולה, הטין הגיאולוגיות שהובחנו בתבניות ובליבות

בביסוס הקביעה כי  הייתההנדונים  פטרוגרפייםה יםשל המחקרהחשובה  תרומתם .ת של גורןוהגורפ

 –בהתבסס על הנתונים הקיימים  –מאידך  ,)3.1.1.2 בהמשך סעיף ' ר( אזורנוהפריטים אכן נוצקו ב

של ו אלושל מחקרים  ליכולת ולתפקיד הינו מעבר םחפציה אזור בו יוצרואו ה אתרהנקודתי של איתור 

                                            

  :גורן הבחין פטרוגרפית בשלוש קבוצות משנה  .59

A1 :1%-יותר מ, ומעט דולומיט וחול קוורץ סחוף, 1%-ות פחות ממכילה ריכוז קטן של פורמינפר.  

A2 :וגרגירי חול גסים ביחס לקבוצה  10%-ניפרות כיעשירה בפורמA1.  

A3 :30%-20%בין , עשירה בדולומיט.  

כל יתרת , ידי גורן כשייך לתצורת מוצא-שיוחס בעבר על, ממערת המטמון 427למעט ראש אלה 

שיוחסו בבדיקות , חורבת עשן וגבעת האורנים, גם מנחל צאליםהפריטים ממערת המטמון כמו 

נספח ' ר(מיוחסים עתה לתצורת מוצא , לתצורת טקייה או לאדמת רנדזינה) 2004, 1995(הקודמות 

  ).'ה: 2

במחקריו הקודמים זוהו כי שמציין , )2הערה , 2008(ידי גורן -קבוצה זו הוגדרה כאן לראשונה על  .60

 .חול כשייכים לחול המאפיין את אזור מישור החוף של ישראלבטעות גרגירי אבן ה

  :גורן הבחין פטרוגרפיות בשלוש קבוצות משנה  .61

C1 :טיח ובזלת אוליבין כתושה/גיר/סיד.  

C2 : טין מתצורת מוצא קבוצת משנהA1 ובזלת אוליבין כתושה.  

C3 :טיח וחול קוורץ/גיר/סיד. 
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נכון יותר להמשיך ולנקוט בדעה שהפריטים יוצרו דומה שבשלב זה . המחקר הארכיאולוגי בכלל

  ).3.2.1 סעיף ' ר(האומנים עשו שימוש בטין שבסביבתם הקרובה וש, אתרים שונים/באזורים

לצד פריטים . שנבדקו אינו קבוע האלות וראשי האלותטיב היציקה והגימור של : איכות היציקה. 3

, 171  קטלוג, 302, 112, 108, 106, 102, 25אדון -בר(המתאפיינים באיכויות מטלורגיות מעולות 

ריטים שרמתם ישנם פ, )191  ,184 , 174  קטלוג, 421, 341, 307אדון -בר(או טובות , )194  ,173 

, פגמים ביציקה – )177  קטלוג, 375, 80, 73, 40אדון -בר(ואף ירודה , )403אדון -בר(בינונית 

  ).2טבלה , 109–102, 1995תדמור ואחרים (היעדר גימור וליטוש , תיקונים, נקבוביות

  מקור העופרות .3.1.1.2

מקובלת במחקר הדעה כי יציקה בשיטת השעווה הנעלמה מבטאת את , )3.1.1  סעיף(כפי שצוין לעיל 

גילויים המפתיע בשנות החמישים והשישים . השלב המתקדם ביותר בטכנולוגיה המטלורגית הקדומה

בו זמנית עם השימוש הראשון שנעשה בכנען , של חפצי נחושת כלקוליתיים העשויים בשיטה זו

הובילו , שאינה מוכרת במכרות תמנע ופונון, עשויים נחושת ארסן אלוכי חפצים  והעובדה, בנחושת

, 1984; 158, 1979פרו ; 247, ב"קי תשל; 221–210, ב"אדון תשל-בר(את החוקרים הראשונים 

, 1980זוס 'דה ז(חבל ארץ בו מצויים מרבצי נחושת ארסנית , לזהות את מוצאם במזרח אנטוליה) 80

מאוחר יותר נטו אחרים לראות בהם תוצר מקומי של ). 251–150, 1994; 15, 1985רי מו; 91

 בק; 187–186, 1988מורי ; 73, 1986תדמור ; 26, 1986רוזן (התרבות הכלקוליתית בדרום כנען 

בתפישתם הם נשענים על . תוך שהם מתלבטים בשאלת מקור העפרות, )1992סטייגר ; 47, 1989

  :העובדות הבאות

, טיפולוגיות(הקבלות בנות הזמן , באנטוליה או באתר כלשהו במזרח הקדמון, ועד כה לא נמצא .1

ההשוואה שעשו חלק ). 178, 1988מורי (לחפצי הנחושת הנידונים ) טכנולוגיות ומטלורגיות

הנה ) 44–43, 1978אליוט ; 36לוח , 42, 1967הנסי ( היסרמהחוקרים עם הכלים מטפה 

  .ת שנים לכלים הכלקוליתיים המקומייםמאובמאוחרים  אלומאחר ו, בעייתית

דימיון ברור קיים בין חלק מכלי הנחושת של מערת המטמון לבין חפצי פולחן ויומיום כלקוליתיים  .2

; 1982; 1978אפשטיין (דימיון זה משקף עולם תרבותי מקומי . בארץ שנחשפו באתרים אחרים

  ).1989בק ; 159, 1986הנברי טניסון ; 1986עמירן ; 1988
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קיבלה גושפנקה סופית בעקבות מחקריו הפטרוגרפיים של גורן , שגם אני מצדד בה, מה שגישה זודו

, שהבהירו כי החפצים שנבדקו) 2008גורן ; 2004נמדר ואחרים ; 1995גורן ; 1992שליו ואחרים (

אישור נוסף מתקבל . ישראל-באזורים שונים בארץנוצקו , הנעלמההעשויים בטכניקת השעווה 

שהבדיקות הכימיות הראו כי הם יוצרו מנחושת טבעית האופיינית ) אלות וראשי אלות(ם מהפריטי

נמדר ; 3: 2טבלה , 2002י מינסקקסגל ו; 98, 1995תדמור ואחרים גם ' ר(תמנע ופונון  ילאזור

  .)2נספח ו 3.1.1.1  סעיף כאן; 97-3470: טבלה, 2004ואחרים 

שליו ואחרים ו) 283–280, ו"תשנ; 199–196, ב"תשנ(שליו , )159–157, 1986(ון הנברי טניס

ככל הנראה בעקבות ההכרה הגוברת כי החפצים אכן נוצקו , )45, 1993שלו ונורתובר ; 70, 1992(

ועפרות המכילות נחושת ארסן ונחושת , העלו אפשרות קיומם של מרכז או מרכזי ייצור, ישראל-בארץ

לטענתם לא מן הנמנע שעורק כזה . באזורי תמנע ופונון, או מינרלים של ארסן ואנטימוןארסן -אנטימון

.יתגלה מחדש ביום מן הימים
62

יש לזכור שהמחקרים הגיאולוגיים , למרות הפיתוי שבקבלת הצעה זו 

שכזה  יכול לרמז על קיומו של עורקהמקיפים שנערכו באזורי המכרות של תמנע ופונון לא העלו דבר ה

מכילות כמויות  אלועפרות הנחושת באזורים , נהפוך הוא). 1986מטיוס -בר; 1974בנדר (ום במק

 אילני ;1994אילני ורוזנפלד (חות בפונון ופ, חלקים למיליון בתמנע 450 –קטנות מאוד של ארסן 

שהובעה כבר עם גילוי , מחזקים את הדעה הקיימת בקרב הגיאולוגים אלונתונים ). 2000 ואחרים

  .כי אין לחפש את הנחושת הארסנית במכרות אלו, )ב"קי תשל(ון המטמ

ובהרי  ז'חגב, ההר הגבוה בסיני אזוראפשר שיש לחפש את הפתרון לתעלומה בעורקי הנחושת שב

למינרליזציה של נחושת ) א1994; 1994(ידי אילני ורוזנפלד -בדיקה מחודשת שנעשתה על. אדום

העלתה כי ) מטר 20–אורך חפירה מלאכותית שאורכה כל( ואדי טר אזורשנחשפה בדרום סיני ב

                                            

לא דווח על הימצאות מינרלים של ארסן ואנטימון , עד כה"שליו היינו מנושאי הדגל של תפישה זו   .62

) כמו בארכיאולוגיה(אך אין בעדות שלילית בנושא זה , בסביבה הקרובה) בנפרד או יחד עם נחושת(

או שימצא במחקר ' היה'אינה שוללת את האפשרות ש' לא נמצא'העובדה ש, דהיינו. לשמש הוכחה

חיזוק להנחתו מצא שליו בדיווחם של אילני ואחרים ). 281, ו"תשנ: נוסח דומה; 196, ב"תשנ." (עתידי

במכתש רמון ובנחל , באזור עין יהב) 0.2%עד (וניקל ) 0.3%עד (על ריכוזים נמוכים של ארסן ) 1987(

חזר בו שליו ) 199, ב"תשנ(בהמשך הדיון ). בהמשך דעתם של אילני ורוזנפלד בנושא' ר(קנה 

של הבאת מינרלים של ארסן ואנטימון והוספתם בתהליך ההפקה מהנחתו זו והעלה את האפשרות 

להסביר את , במקרה שלפנינו, השימוש במינרלים נפרדים של נחושת ארסן עשוי. "לנחושת המקומית

לא רחוק מאזורי תפוצת , המיקום האפשרי של בית היוצר בקרבת מחשופי עפרות הנחושת של פונון

דומה , והפקת מתכת בכוריות, טימון ממקור בלתי ידוע לאזורנוהבאת מינרלים של ארסן ואנ. הפריטים

  !]."כך[לתמונה הארכיאומטלורגית של תעשיית הנחושת הארסנית באזור האנדים שבמרכז אמריקה 
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העורק מכיל כמות מסוימת של נחושת מתכתית וכן מסגים טבעיים של נחושת וארסן בצורת 

בדיקה כימית שנעשתה למינרל ). Cu3As( Domeykite-ו) Koutekite )Cu5As2המינרלים 

Koutekite 178, א1994וזנפלד אילני ור(ארסן  29%-נחושת ו 71% העלתה כי הוא מכיל .(

. הקרוב גיאוגרפית לישראל אזורנחושת עשיר בארסן ב) עפרה(לראשונה אותר מקור אפשרי לבצר 

בתכולת הארסן בחפצי הנחושת הכלקוליתיים הם ייחסו לריכוז המשתנה של המינרלים  גיווןאת ה

יחידה הידועה עד היא ה וואדי טרמכיוון שהתופעה מ. )3.1.1.1  סעיף' ר; 23, 1994(הנזכרים בבצר 

 ואחרים ראו לנכון אילני, בקשר עם נחושת טבעית ארסן-כה במזרח התיכון בה נוצל בצר מסוג נחושת

לבדוק את ההרכב האיזוטופי של העופרת בבצר זה ולהשוותו להרכב האיזוטופי של , )2000(

ים מהתקופה מכלולישראל ב-שנמצאו בארץ ,ארסן-העופרת בחפצים העשויים ממסג של נחושת

מכאן , מדו שאין התאמה איזוטופיתיממצאי המחקר ל. אהכלקוליתית ועד תקופת הברונזה התיכונה 

.ישראל-לא שימש לייצורם של החפצים מארץ וואדי טרשהבצר מ
63

) 66, 2000(ואחרים אילני  

-כגון בצפון, נובי-פון המסיב הערבולא מן הנמנע כי בדרום סיני ואף בחלקים אחרים של צ: "מסכמים

שלהם יהיו , ואדי טרעשויים להמצא טיפוסי בצר דומים לזה של , מערב ערב הסעודית או בהרי אדום

תמצא גם תשובה , יתכן אף כי אם ימצא אתר כזה. יחסים איזוטופיים דומים לאלו של הכלים מכנען

-תית העשויים ממסג של נחושתלגבי מקור הבצר של חפצי מערת המטמון מהתקופה הכלקולי

ארסן -מומלץ לבדוק את ההרכב האיזוטופי של העופרת של בצרי נחושת, במקביל. ארסן-אנטימון

לכלים מכנען " צפוני"אנטוליה ואירן בכדי לאשר או לסתור הנחות קודמות בדבר מקור , מהקווקז

  ".מהכלקולית

תוך , במשנה תוקף" ציה הצפוניתהאופ"את ) 145–140, 1995(ואחרים  לעומתם החזירו תדמור

' ר(ארסנית -ארסנית וניקל-שהם מסיטים את תחום החיפוש מנחושת ארסנית לנחושת אנטימונית

עורקי נחושת המכילים מסגים טבעיים של ארסן ואנטימון בצורת , לתפישתם). 3.1.1.1  סעיף

, בקפריסין, לבנטאינם מצויים ב, )Cu3SbS3( Tetrahedrite-ו) Tennantite )Cu3AsS3המינרלים 

ובגרוזיה , קווקז-בקווקז הקטן ובטרנס –אן 'אלא רק באזרביג, ובמכרות ֶאְרַגנִיַמאֶדן שבמזרח אנטוליה

, ארסנית-באשר לנחושת הניקל). 242–240, 1994מורי (ול במורדות הדרומיים של הקווקז הגד –

                                            

פשר לחרשי המתכת הקדמונים להפיק יא ,המכיל גם מינרלים של נחושת ארסן ,ואדי טרוהעורק מ  .63

. שת טבעית או ממוצרי התכה של מינרלי נחושת כמו בתמנע ופונוןנחו זה העשוימוצר חזק וטוב יותר מ

 .ידי המצרים-סביר שהוא נוצל על
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הם העלו , אן ובגרוזיה'שבאזרביג אלודוגמת  מבצרים סולפידייםהפקתה לנוכח הבעייתיות הרבה שב

 אלומרבצים ). 1999פיגוט (מרכז איראן את האפשרות שמוצאה ממרבצי הנחושת בחבל �נַַרק שב

 .יותרואולם הם חסרים סולפידים או מכילים אותם בריכוזים קטנים ב, ארסן וניקל, מכילים אנטימון

מציינים כי מיעוט הסולפידים בחפצי המתכת , )2004(מדר ואחרים נו )1993(שלו ואחרים  לעומתם

 ;ב"קי תשל( אן'מקשה על האפשרות שעשו שימוש בעופרות סולפידיות מאזור ארמניה או אזרביג

לא מן הנמנע ו, לשיטתם סביר יותר שהשתמשו בעופרות מאזור אנטוליה). 1995תדמור ואחרים 

 ).62הערה ' ר(נטימון הוספו לעופרות מתמנע ופונון מינרלים של ארסן וא אושעופרות שכאלה 

, מרכז איראן, גרוזיה, אן'ביגאזר –מקורות צפוניים , נותרת בעינה שאלת מוצא העופרות ,לסיכום

על קיומם של קשרי מסחר  עובדות שהקשו ,גיאוגרפית ותרבותית אזורנומהמרוחקים  –אנטוליה 

חומרי הגלם הנדרשים של קשרים הדוקים ורציפים המתבקשים לשם העברתם  כל שכןלא , בכלל

או להבדיל מקורות , שייצקה בטכניקת השעווה הנעלמה ,המקומיתהכלקוליתית לתעשיית המתכת 

ותר י יםתית קרובגיאוגרפית ותרבו בעלי זיקה –הרי אדום , ז'חג, ההר הגבוה בסיני –דרומיים 

הקיים  הפוטנציאלמלמד על  וואדי טרואולם הערוץ ב .תרו בהם מקורות זמיניםא אובשלב זה עדיין לש

.צדד באופציה הדרומיתלאפוא נוטה אני ו ,בהם
64

 

  גיר ןאב .3.1.2

 היכולו במגוון דרגות קושי וגדלי גביש המופיעהיא . סלע בעל תכולה גבוהה של קלציט הגיר הינאבן 

פלכסר (חומרים אורגניים או , מנגן, רזלתופעה הנגרמת עקב חדירת ב ,להופיע בגוונים שונים

ף סעי' ר(ישראל -כחומר גלם עיקרי ליצירת ראשי אלות מעוגלים בארץ הגיר שימש ןאב). 75, ט"תשכ

                                            

; 24–21, א"גופר וצוק תשנ; 1990גופר ואחרים (שמונת מטילי הזהב והאלקטרום שנחשפו בנחל קנה   .64

לבד מכך שהם ממצאי הזהב . מהווים תעלומה מטלורגית נוספת, )173–165, 1996גופר וצוק 

על . חלוקות הדעות גם בשאלת המקור של חומר הגלם, הקדומים במזרח הקרוב ובין הקדומים בעולם

שמוצא הזהב הינו מאזור המדבר המזרחי ) 169, 1996(בסיס מסד הנתונים הקיים הציעו גופר וצוק 

ואחין יחד עם זאת לאור זיהויו בואדי ט. שם מצויים עד היום מכרות אלקטרום וזהב פעילים, של מצרים

; ב"תשנ; א"אבנר תשנ(שבערבה של אתר ששימש לכריית זהב והפקתו בתקופה האיסלמית הקדומה 

הם אינם מוציאים מכלל אפשרות קיומו של מקור מקומי באזור , )1997עמר ; 1993גילת ואחרים 

. למיליון 9ובעורק קוורץ סמוך , למיליון 20באבקה שנלקטה באתר נמצא זהב בריכוז של . הערבה

זיהויו והפקתו מחייבים ידע ; מותר לציין כי זהב בריכוזים שכאלה אינו ניתן לצפייה בעין בלתי מזוינתל

שלא היו כמותן קרוב לוודאי , והתארגנות מנהלית, )מטחנות אבן עגולות(כימי כמו גם רמה טכנולוגית 

מקור גלם מקומי מחייבים לדעתי לדחות את האפשרות של שימוש ב אלונתונים  .בתקופה הכלקוליתית

  .להפקת זהב בתקופה הכלקוליתית
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).91הערה (ובמזרח הקדמון בכלל ) 4.4 
65
  .ותרנעשה שימוש מצומצם בי, מאידך, בקירטון 

  גיר ליתוגרפית אבן .3.1.2.1

). 9גליון , ה"ברטוב תשמ; 79, ט"פלכסר תשכ(נפוצה בסלעי הטורון השכיחים באזורים שונים בארץ 

, בחירה מכוונת –ישראל מלמדת כי מבין סוגי אבני הגיר הייתה העדפה ברורה -בחינת הממצא מארץ

נה בעלת קשיות יוצפופים ולפיכך ה שכן היא עשויה גבישים דקי גרגר) מיזי חילו(לאבן גיר ליתוגרפית 

.ובאמצעות ליטוש ניתן להקנות לה פנים חלקות ומבריקות, גבוהה יותר
66

ישראל -המכלול מארץ 

מונה עשרות ראשי אלות מעוגלים עשויים  הקדומה גמפרק הזמן שבין הניאולית הקראמי והברונזה 

  ).149, 142, 121, 119הערות פירוט ב( גיר ליתוגרפית אבן

  רטוןיק .3.1.2.2

, ט"פלכסר תשכ(ברכותו ופריכותו  ,הנבדל מגירים אחרים בנקבוביותו הרבה, עדין גביש, סלע נקבובי

ומר גלם לראשי אלות בכלל ובפרט לאלו שנועדו פסלו אותו מלשמש ח אלודומה שתכונותיו ). 77–76

רוב -ואומנם הפריטים המעטים ביחס העשויים מחומר זה נופלים על פי. לשימושים קרביים

  ).149, 122הערות ו 4.4.3.1 סעיף ' ר(במידותיהם ובמשקלם מראשי האלות המעוגלים האחרים 

  מגנטיט ותחמוצת מנגן, המטיט .3.1.3

בישראל ובסביבתה נמצאו תופעות מינרליזציה של ברזל ומתכות אחרות לאורך האלמנטים 

כמו , שברי הגזירה של הנגב וסיני ובאזורי סידוק בגב המונוקלינות של הקשת הסורית –הטקטוניים 

–32, 1989(אילני . בעבר הירדן ובכרמל, מערב בשומרון-וא מזרחגם לאורך שברים שכיוונם הכללי ה

לדעתו . באר אורה בדרום עד הכרמל בצפון אזוראיתר ובדק תופעות של מינרליזציה ברזלית מ) 38

.)12לוח ( סביר להניח שתופעות דומות מצויות גם מצפון לתחום הנדון
67

  

                                            

כבר ציינתי שבמחקרים המקיפים העוסקים באלה במזרח , קביעה זו מתבססת על התרשמות כללית  .65

לא ניתן דגש לזיהוי חומרי , כמו גם בדוחות ומאמרים המציגים ראשי אלות מאתרים ספציפיים, הקדמון

 .הגלם

: 26לוח , 1948לדוגמה לאוד (יש יזהות את חומר הגלם כבהט או שתכונות אלה הטעו חוקרים רבים ל  .66

 ).5–3: 71ציור , 1987ברוך ; 164, 1986הנברי טניסון ; 6–5: 365ציור , 1983הולנד ; 5–4

 .גבס ובריט, קוורץ, דולומיט, קלציטבתוספת , עורק תחמוצת ברזל מורכב ממינרלי המטיט וגאתיט  .67
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ה של ראשי אלות מהמטיט באתרים שכיחותם הגדול. המטיט הינו אחד ממינרלי תחמוצת הברזל

) 124הערה ו 4.4.3.2 סעיף ' ר(הכלקוליתיים בכלל ובדרום הארץ ובעבר הירדן המזרחי בפרט 

מאפשרת להניח כי קבוצות מסוימות באוכלוסייה הכירו את עורקי תחמוצת הברזל החשופים בדרום 

שבר , מדובר בעיקר בעורקים המצויים לאורך שבר תמד בדרום הערבה. ישראל ובעבר הירדן-ץאר

 שבר רמון במכתש רמון ושבר יבוק בגלעד, בתור בהר הנגב המרכזי-שבר עריף, פארן בצפון הערבה

).12 לוח(שהם הרחבים והעשירים יותר 
68

את העדפתו של ההמטיט לייצור ראשי אלות יש לזקוף  

  .)34לוח ( אדום ולברק המתכתי שלו-לגונו השחור, )6–5(לקשיותו , גולי הגבוהלמשקלו הס

ידי -לאחרונה עלהבדיקות הכימיות שנעשו  ?המטיט או חומרים אחרים – תוצאות הבדיקות הכימיות

למותר לציין את . הינן היחידות שבוצעו עד כה לשבעה ראשי אלות מגבעת האורנים) ב2004(אילני 

או אולי חומרים המטיט  –של המינרלים  יהוודאשל בדיקות מסוג זה לגבי זיהויים  חשיבותן הגדולה

בסיס הרכב המינרלים של הפריטים הנבדקים הבחין בארבע -על, אילני .ולגבי מקורם ,אחרים

  :קבוצות

  .קלציטהמטיט המכיל ריכוזים קטנים של   .א

  .קלציטהמטיט שאינו מכיל מינרלים של   .ב

  .תחמוצת מנגן  .ג

.Si, Al, Mg, Na, Feהה המכיל סלע לא מזו  .ד
69

אילני מציין כי סביר להניח שראשי אלות  

הבחנה ויזואלית בין המטיט . מנגןאינם אלא תחמוצות , נוספים שזוהו במחקר כהמטיט

.הםינודאי שגם הקדמונים לא הבחינו ביולקשה וקרוב  מנגןותחמוצת 
70

  

                                            

רוחבם מספר מילימטרים עד ', מ 5לרוב עד , חדים עד עשרות מטריםאורך העורקים נע ממטרים א  .68

דוגמה אופיינית לעורק עשיר ובר ניצול מצויה בצוואר הבקבוק שבקו . מ"ס 20–5לרוב , מספר מטרים

מטרים  300-מערכת העורקים מלווה את קו שבר פארן לאורך כ). 6אתר , 11לוח (שבר פארן 

אורך העורק ). 15220/96980צ "נ(מופיע כעורק אחד ראשי המחשוף המרכזי . בשלושה מחשופים

  ).38–32, 1989אילני (' מ 6-ועומקו החשוף כ' מ 4–0.5רוחבו ', מ 60-החשוף הוא כ

  .110 , 103 ' קטלוג מס, 6294/107, 3662ראשי אלות  –המטיט וקלציט   .69

  .105 , 104 ' קטלוג מס, 3117/103, 3117/102ראשי אלות  –המטיט נטול קלציט 

  .108 , 106 ' קטלוג מס, 6294/108, 3167ראשי אלות  –תחמוצת מנגן 

  .109 ' קטלוג מס, 6294/106ראש אלה  –סלע לא מזוהה 

שפו חשוב גם להשוות בין ראשי אלות שנח. לאור תוצאות המחקר מן הראוי להרחיב את המדגם  .70

הקרובים גיאוגרפית לערוצי תחמוצת הברזל והמנגן בדרום , שבע ומדבר יהודה-באתרי בקעת באר

ובין ראשי אלות שנחשפו באתרים צפוניים דוגמת פקיעין בגליל , הר הנגב המרכזי, הערבה –הארץ 
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מעורקי תחמוצת ברזל המצויים בדרום יוצרו ) ב–אקבוצות (ראשי האלות מהמטיט  .מקור המינרלים

) גקבוצה ( מנגןראשי האלות העשויים מתחמוצות . דוגמת הערוץ לאורך שבר פארן, הנגב ובמרכזו

, ריכוזים דומים מצויים גם בדרום סיני ;פונוןי תמנע וטבעיים המצויים בערבה באזור מנגןיוצרו מריכוזי 

המכילים שונים סלעים , )דקבוצה (לא מזוהה לגבי ראש האלה העשוי מסלע . בוגמא-אום אזורב

 אילני מסכם שארבע. באזור אילת ובדרום סיני, בדרום הירדן, םמרכיבים זהים לו מצויים בהרי אדו

  .ירדן וסיני, ישראל-הקבוצות הנדונות הובאו לאתר מהחבלים הדרומיים של ארץ

ערוצי מגנטיט מצויים  .קשה םביניההבחנה ויזואלית  ;המטיט לא, מגנטיט נמשך למגנט .מגנטיט

הוא  בכלל לבנטישראל ובדרום ה-רום ארץבד; )3הערה , 2000גרינברג (באנטוליה ובהרי הזגרוס 

-מארץעד כה זוהה פריט בודד  :עובדה זו עולה בקנה אחד עם התמונה הארכיאולוגית. אינו מצוי כלל

נו סביר להניח שהוא הגיע לאזורו ,)4.4.6.2  סעיף' ר(ראש אלה בעל צווארון מרמת הנדיב  –ישראל 

  ).588, 2000גרינברג (כמוצר מוגמר , בדרכי סחר

  יסוד סלעי .3.1.4

פלכסר (המצוי במעמקי כדור הארץ , מגמה –של חומר מותך  ומגיבושים אשר נוצרו מגמטיסלעים 

  ).156–142 ,ט"תשכ

  פורפיר, דיוריט, גרניט .3.1.4.1

הכולל , נובי-המאוחר מרכיבים את חלקו הצפוני החשוף של המסיב הערבו ןמהפרקמבריו אלוסלעים 

). 172–170, ט"פלכסר תשכ(ישראל וערב הסעודית -דרום ארץ, דרום סיני, את מזרח אפריקה

; 1986ביט (פונון  אזורובירדן ב, הר תמנע ואילת אזורים מצויים בדרום ארץ ישראל במגמטיסלעים 

). 1990חסן (המדבר המזרחי  אזורבמצרים הם מצויים ב). 1990מתיוס שפיצר ו, ביט; ן"שפיצר תש

רובם ככולם שייכים  .ישראל-אינם שכיחים במכלולים מארץ אלואשי אלות העשויים מחומרי גלם ר

וסביר להניח , שושלתית במצרים ובנוביה-לקבוצת ראשי האלות המזווים האופיינית לתרבות הקדם

  .)50לוח ו 4.5.2.2  ףסעי' ר(כמוצרים מוגמרים , רבדרכי הסח אזורנושהם הגיעו ל

                                                                                                                                        

באזור הקרובים גיאוגרפית לערוצי תחמוצת ברזל , נווה אור עמק הירדן, רסם חרבוש שבגולן, העליון

" הצפוניים"ולבחון האם הם יוצרו מאותם מקורות או שקיימת הפרדה וראשי האלות  היבוק והכרמל

 .יוצרו מערוצי תחמוצת ברזל צפוניים
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  ופוספוריט בזלת .3.1.4.2

אופנהיים (בגליל , )1973מור (הר הדרוזים בגולן וב, ישראל ובסביבתה הקרובה-סלע המצוי בארץ

שימשה  בזלת). 1980בונן (ריכוזים קטנים מצויים במכתש רמון ). 1974בנדר (בעבר הירדן , )1954

ברונזה הקדומה בבכלקולית ו. התקופה הנטופיתלמן  לייצורם של מכשירי שחיקה וכתישהכחומר גלם 

, 1998אפשטיין ; 1984עמירן ופורת ( כלי קיבול ופסלוני עמודשיגשגה תעשייה מתמחה שייצרה  א

ל רקע ע). 61, 2004שפטלוביץ ; 302–294, 1989ביב ; 1990בראון ; 1989גלעד וגורן ; 267–229

כך הסיבה לש סבירו, )4.4.5  ,4.4.3.5 , 4.4.2  סעיפים' ר(ראשי אלות מבזלת נדירותם של בולטת זה 

, יר ליתוגרפיתג דוגמת זה שהקנו לראשי האלות העשויים אבן שלא איפשרה ליטוש, היא נקבוביותם

קרביים האלות הלגבי ראשי  ,שהקדמונים ייחסו חשיבות רבה לתכונה זווכבר ציינתי . נחושתוהמטיט 

  .ועד בכלל יקראמ-דםקה ניאוליתלמן ראשית הופעתה של האלה ב ,כאחד טקסייםוה

ת בדיקות שנעשו למספר קערו אך, אלות מבזלת לא נבדקוראשי  .אבןומקורות הפטרוגרפיות בדיקות 

העלו כי הן יוצרו מבזלות , אוקערות על רגל מהתקופה הכלקוליתית ומתקופת הברונזה הקדומה 

אילני ; 18–13, 1984עמירן ופורת (הגליל ועבר הירדן , הגולן לאזור תהאופייניו, המכילות אוליבין

סלע (כעשויים מבזלת יוצרו מפוספוריט הנראים התברר שחלק מהכלים גם בבדיקות  ).א2004

גלעד וגורן ; 1989גורן (ובעבר הירדן המזרחי  זור הנגב המזרחימהסוג המופיע בא) קע פוספטימש

1989.(
71

סלעים  מגווןבזלת מאזור מכתש רמון עשירה בהמדגישה כי ) 1984עמירן ופורת (פורת  

.ומכאן שהיא לא שימשה לתעשייה הנדונה, יםמגמטי
72

ידי -בדיקות פטרוגרפיות שנעשו על, מאידך 

).פורסם טרם(בזלת מערד העלו כי הן יוצרו מבזלות מאזור מכתש רמון " לטבעות"פורת 
73

  

  תהליכי ייצור .3.2

מתבססים על , כמו גם המסקנות לגבי דגמי הייצור וההפצה המוצגים להלן ,תהליכי הייצורהצגת 

                                            

–86, 1997אילן וסבן , עמירן(פוספוריט המצוי באזור בקעת ערד שימש בערד הקדומה לאבני שחיקה   .71

87.(  

ולכן לא התאימו לשמש , אילת והכרמל קטנים וצרים, אזור רמוןפורת מציינת כי הריכוזים והדייקים ב  .72

  .כחומר גלם לתעשיית כלי הקיבול שנזקקה לגושים מסיביים

, 1997אילן וסבן , עמירן(למקדחים לפלכים וטבעות הבזלת מערד שימשו ככל הנראה כגלגלי תנופה   .73

ולפיכך הריכוזים , יםימסיבגושים ב לא נדרשוושל ראשי אלות  אלולייצורם של חפצים ). 81–75

  .הקטנים באזור רמון צלחו למשימה
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כדי לתרום לחקר  שלעילבנתונים ובמסקנות יש שבעקיפין אני מקווה . ישראל-ח הממצאים מארץניתו

  .במכלולים של המזרח הקדמון בכלל ותחומים אל

  אלות וראשי אלות מנחושתייצור  .3.2.1

פוטשקין (מטלורגיות ופטרוגרפיות , )2007לוי ; 1987רידי ; 1987הורן (על בסיס עדויות אתנוגרפיות 

, 1995תדמור ואחרים ; 1995; 1989גורן ; 282, ו"שליו תשנ; 1992שליו ואחרים , ב"ובר אבי תשל

האלות ניתן להציע את השלבים הבאים בייצורם של ) 2008גורן ; 2004נמדר ואחרים  ;127–124

:מנחושת וראשי האלות
74  

)ליבה( הכנת גרעין מרכזי מטין או מאבן .1
75

, הגרעין עובד לצורה הבסיסית של ראש האלה – 

).1: 13 ,11 לוחות(הוא קטן יותר וחסר גימור אלא ש
76

' ר(דומה שבדרך זו חסכו במתכת  

  ).2: 3.1.1.1  סעיף

הדגם נבנה סביב  –) ביטומןלבד משעווה באים בחשבון שרף עצים או (הכנת דגם השעווה  .2

והוצמד אליו , בגודל ובצורה המדויקים של המוצר המוגמר, )1שלב (הגרעין המרכזי 

טי התבליט והתוספות המופיעים על בשלב זה עוצבו כל פר. עץ או עצם, באמצעות פיני מתכת

זהו , ללא גרעין, בפריטים העשויים על טהרת המתכת). 2: 13 לוח(חלק מראשי האלות 

.כאמור, השלב הראשוני
77

קשווית מאבן -דו) master mould(שימוש בתבנית ראשית  

התבנית שנחשפה בתל דן במכלול מתקופת הברונזה מחצית דוגמת  ,ליציקת דגמי השעווה

היה מקצר מאוד את תהליך ייצורם , )75איור , 97, 1992בירן ; 1992מינוף ( אחרת המאו

.של ראשי האלות
78

שיטה זו יכולה הייתה לשמש גם בתקופה הכלקוליתית ואולם העובדה  

שעד כה לא נמצאו במטמון או באתרים הכלקוליתיים האחרים שני חפצים זהים מובילה 

  ).4.5.1 ; 4.4.3.3  השווה סעיפים(פרד למסקנה שבכלקולית עיצבו כל פריט בנ

                                            

 .התהליך המוצע כאן יפה לכלל החפצים שיוצרו בשיטת השעווה הנעלמה בכנען בכלקולית  .74

  .בפריטים ללא גרעין כזה מתחיל התהליך בשלב הבא  .75

  .101, 1995אצל תדמור ואחרים  Dטיפוס   .76

פריטים . Cכטיפוס ) 101, 1995(שהוגדרו על ידי תדמור ואחרים בקבוצה זו כלולים גם ראשי האלות   .77

שרידי תבנית היציקה שלא הצליחו  –הנקב שלהם ממולא בטין . אינם מכילים גרעין טין מרכזי אלו

 ).2: 3.1.1.1  סעיף' ר) (או לא התאמצו כי לא היה צורך(להרחיקן 

גורמת להריסתה לאחר מספר מצומצם של  הייתהה ישירה של מתכת לתבנית העשויה אבן גיר יציק  .78

  ).88, 1992מינוף (יציקות 
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וכך מוטבע החלק הפנימי של הטין , עוטפים את דגם השעווה בטין –הכנת תבנית החרס  .3

 במהלך צריפת התבנית נמסה השעווה ומתנקזת. בצורה המדויקת של הדגם) התבנית(

 שיחרור לחץתעלה המיועדת לשמש בשלב הבא פתח ל, החוצה דרך תעלה שהוכנה מראש

עם תום הצריפה מתקבלת תבנית חרס חלולה שחלקה . האוויר במהלך יציקת המתכת

  ).4–3: 13 לוח(הפנימי נושא טביעה מדויקת של דגם השעווה 

האוויר . יתיוצקים את הנחושת המותכת דרך משפך שהוכן מראש לתוך התבנ –יציקה  .4

לאחר . שבתבנית נפלט החוצה דרך תעלת הניקוז ובכך נמנעת היווצרותן של בועות

 לוח(שהמתכת התקררה והתקשתה שוברים את תבנית החרס ומוציאים את החפץ היצוק 

13 :5.(  

 לוח(כל שנותר לעשות הוא ללטש את החפץ על מנת להקנות לו ברק ופנים חלקות  –ליטוש  .5

13 :6.(  

עיקר . מהווה מרכיב פשוט יחסית בתהליך הייצור) 4שלב (תנוגרפיות מתברר שהיציקה מעדויות א

).3–1שלבים (המיומנות והעבודה נדרשים בגילוף מודל השעווה ובהכנת תבנית החרס 
79

השליטה  

ומיחזורם , )וחפצים אחרים(בטכניקת השעווה הנעלמה איפשרה ייצור מהיר יחסית של ראשי אלות 

הם האחראים ככל הנראה  אלויתרונות . לא עלה יפה או שנפגמו במהלך השימוששייצורם  ושל אל

).4.4.3.3 סעיף ' ר(לשכיחותם הגדולה של ראשי אלות מנחושת בכלקולית 
80

  

המאוגדים בקבוצות , ישנם חרשי מתכת המייצרים בשיטת השעווה הנעלמה, במערב בנגל, בהודו

קרי , ם בסמוך לכפרים חקלאיים ונוהגים לנוע מאזור לאזור בהתאם לדרישות השוקיושבי, קטנות

אזור מכרות , Chota Nagpurהם מייחסים את מוצאם לחבל . האוכלוסייה הכפרית יושבת הקבע

  ).42, 1987הורן (ממנו נפוצו לפני מאות שנים , ומחצבים

                                            

-אמנים. שבדרום מערב הודו עוסקים במלאכה אמנים מתמחים שונים) Chamba(מבה 'בחבל צ  .79

על מלאכת  וחרשי מתכת המופקדים, אומנים שמיומנותם בגילוף מודל השעווה והכנת תבנית החרס

 ).49–48, 1987רידי (היציקה 

) איזמלים ומרצעים, כילפות, גרזנים(אותם שיקולים הביאו קרוב לוודאי להעדפתם של כלי עבודה   .80

זאת למרות שיעילותם של האחרונים אינה נופלת מזו של הראשונים , צורו העשויים מנחושת על אל

ופה הכלקוליתית ושיאו בתקופת הברונזה ראשיתו של התהליך בתק. ופעמים היא אף עולה עליה

רוזן ; 602, 1956קוחלן (שבמהלכה נעלמו כמעט לחלוטין כלי העבודה העשויים צור , הקדומה ב

1984 ;1985 ,37–38 ;1997 ,159–164.( 
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ששלטו בטכניקת , שקבוצות חרשיםאפשר . דגם דומה עשוי היה להתקיים בדרום כנען בכלקולית

.נעו בין היישובים ומרכזי הפולחן ויצרו בהם חפצים בהתאם לדרישות המקומיות, השעווה הנעלמה
81
 

; 2004נמדר ואחרים ; 1995; 1989(חיזוק להנחה זו אני מוצא בבדיקות הפטרוגרפיות שערך גורן 

ומכאן , נעשו מסוגי טין שונים י האלותהאלות וראשמתוכן עולה כי הליבות של , )'ה:2נספח ' ור 2008

, בהמשך ולהצעותיבניגוד זאת , 83, 1989גורן (שהחפצים שנבדקו יכלו להיווצר במקומות שונים 

גייטס . גלפים–ידי אותן קבוצות חרשים-אולי על, )393–391 ,2008; 83, 2004נמדר ואחרים בתוך 

חרשי המתכת הכלקוליתיים שייצרו  הציגה תפיסה דומה באשר לאופיים של) 137–136, 1992(

  .בטכניקת השעווה הנעלמה

לא נתגלו שרידי פסולת תעשייה היכולים להעיד על קיומה של תעשיית  לאחרונה יש לציין כי עד

-אולי באבו כזו נמצא רמז לאפשרות .ארסנית באתר כלקוליתי כלשהו-וניתנחושת ארסנית או אנטימ

.מטר
82

של תעשיית נחושת ) גומות, כוריות, עופרות, סיגים(סולת עובדה זו בולטת לנוכח שרידי פ 

הבדיקות המטלורגיות הוכיחו כי מדובר בתעשייה . נקיה שנחשפו באתרים הכלקוליתיים בנגב

שם הפיקו מהם , שבע-העפרות הועברו לאתרי בקעת באר. שהשתמשה בעפרות מאזורי תמנע ופונון

, 1989 אילן וסבן; 1989לוי ושליו (אזמלים ומרצעים  ,כילפות, גרזנים –את המתכת ויצקו כלי עבודה 

י הנחושת הארסנית לא נוצרו הובילו חלק מהחוקרים למסקנה כי כל אלוהבדלים ). ב"שליו תשנ; 142

ז אלא הגיעו אליהם מוכנים בדרכי מסחר ממרכ ,ובכלל שבע-הכלקוליתיים של בקעת בארבאתרים 

בסמוך לאזורי המכרות בתמנע , ובעבר הירדן המזרחיישראל -בדרום ארץ ייצור או ממספר מרכזים

                                            

שישבו בשכנות ליישובי הקבע או , חרשי מתכת נוודיות או נוודיות למחצה) גילדות(קיומן של קבוצות   .81

–70, 1950פורבס (מוכר במזרח הקדמון בתקופות שונות , והציעו את מיומנותן לאזורר שנעו מאזו

  ).24–23הערות , 168, 1976דיוור ותדמור ; 101

; 1955פרו (דומה שבכלקולית שגשגו בכנען ובדרום הלבנט בכלל קבוצות של אומנים שיצרו בבזלת 

ויצקו בנחושת כלי יומיום ) ב"ואלון תשנלוי ; 1964; 1959פרו (גילפו בשנהב , )1984עמירן ופורת 

כך גם , "מטאורית"כהופעתם ה. וחפצי פולחן המפתיעים ברמתם הטכנולוגית והאומנותית הגבוהה

-ודומה שיש לקשור זאת לשינויים חברתיים, היעלמותם הפתאומית בתקופת הברונזה הקדומה

  .כלכליים במעבר בין התקופות

לא הצלחתי לבחון אותה , )2001(ת עבודת הדוקטור של שוגר בעקבו) 83, 2004(נמדר ואחרים   .82

. ארסן-מציינים כי בדיקות שנעשו לסיגים מאבו מטר מצביעים על ריכוזים של נחושת, באופן אישי

ארסן באתרים הכלקוליתיים של צפון -בדיקות אלה מספקות עדות ראשונה לקיומה של תעשיית נחושת

אנו חסרים נתונים בסיסיים באשר , לה לא פורסמו עדיין פרסום מלאמן הראוי לציין כי תוצאות א. הנגב

  ).?(ניקל, )?(אנטימון, לסוג הבדיקות שנעשו כמו גם להיקפה של התופעה ולאחוז ריכוזי הארסן
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שליו ; 45, 1993שליו ונורתובר ; 70–69, 1992שליו ואחרים ; 357, 1987שליו ונורתובר (ובפונון 

).43, 1995מורי ; 283–282, ו"תשנ
83

קיומו של ) 150–149, 145, 2001(ברוח דומה הציעה קרנר  

שכן העץ היה נחוץ לתהליכי , מיוערים אזוריםסמוך לשהיה ממוקם ב, מרכז ייצור תעשייתי מבודד

 :מיקומו מחוץ לתחומי היישוב נובע לדעתה מטעמים אקולוגיים וחברתיים. הפקת המתכת מהעופרה

העילית החברתית פיקחה על תהליכי הייצור תוך ומאידך , תהליך ההפקה של הארסן היה רעיל, מחד

.כדי מידור הידע מכלל האוכלוסיה
84

קיומו של אתר  הציע, פטרוגרפייםמחקריו ה על בסיסגם גורן  

את שינה במאמר מסכם ולאחרונה  ,)83, 2004בתוך נמדר ואחרים ( ייצור מרכזי באזור השפלה

גדי בשטח מתחם -התקיים בעין, מבודד וממודר מעין הציבור ,מרכזישאתר ייצור הציע שיטתו ו

, )2: 3.1.1.1 סעיף ' ר(שכבר הזכרתי יים הפטרוגרפ הנימוקיםלצד ). 2008(המקדש או בסמוך לו 

 לאבני החול והבזלת המצוייםהן לתצורת מוצא האופיינית להרי יהודה והשומרון והן קרבתו של האתר 

גם תבסס גורן ה, ליצירת תבניות הטיןעיקריים הגלם הששימשו כחומרי , עבר הירדן המזרחי בדרום

  :נימוקים הארכיאולוגיים הבאיםעל ה

 .גדי-קרבתו וזיקתו למקדש עין, המטמון מנחל משמר •

את הפאונה של מדבר  המאפיינים ,נשריםוקרניים , ליםיעבמוטיבים של שנעשה השימוש  •

 .לעיטור חפצי המתכת שנוצקו בטכניקת השעווה הנעלמה, גדי בפרט-יהודה ושל אזור עין

אבדו  בשנות השמוניםפרסומו בין ו בשנות השישיםגדי -עיןדש מקחפירת  בין זמן שחלףב •

גם אבדו להניח שאם כן סביר . כלי אבן, חומר אורגני, בפרט דגימות קרקע ,ממצאים רבים

חיזוק . שרידי תבניות הטין וממצאים נוספים הקשורים לתעשיית המתכת שהתקיימה באתר

ה המרכזי נחשפה שכבת אפר עבה ים שבמבנלהנחתו מוצא גורן בעובדה שהחופרים מציינ

  .הכוללת חומר מתפורר ועץ מפוחם

מאחורי ש ומטלורגיות מהותיות תכרונולוגיו, קרנר אינם מתמודדים עם שאלות חברתיות והן גורןהן 

  :בתקופה הכלקוליתית של מרכז שכזההמשוער קיומו 

                                            

מדינה -דוגמת דיר אל, מבודד אומניםבהציעו את קיומו של כפר ) 199, ב"תשנ(הגדיל לעשות שליו   .83

הדגם : השוואה זו לוקה בחסר. תושביו עסקו בהכנת קברי המלכיםש, בתקופת הממלכה החדשה

מדינה שונה לחלוטין מזה -הכלכלי והחברתי מאחורי הקמתו של כפר האומנים בדיר אל, המדיני

  .שהתקיים בדרום כנען בתקופה הכלקוליתית

ל מפע –ת התחושה שקרנר רואה בעיני רוחה מרכז תעשייתי גדול תקבלמדרך הצגת הדברים מ  .84

  .כמעט דוגמת מפעלים תעשייתיים הנהוגים היום, להפקת מתכת
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פשר קיומו של חברתי שהתקיים בתקופה הכלקוליתית אכן יכול היה לא-האם המערך היישובי •

כלום , יתרה מזאת ?חברתית מרכזית עיליתידי -שנוהל על, ממודר ובלתי תלוימטלורגי  מרכז

 ?היה צורך בקיומו של מרכז שכזה

ניתן , שהרי מתוך הממצאים שנחשפו באתרים הכלקוליתיים, המרכזמה היה משך קיומו של  •

 ).4.4.3.5 סעיף ' ר(להסיק שתעשיית המתכת הנדונה התקיימה מאות שנים 

 מחייב ,דבריועוד באזורים מ ,קיומו ?מבחינה מטלורגית ותעשייתית כיצד תפקד מרכז שכזה •

מטילי מתכת במשקל מצטבר של טונות רבות  אועפרות גולמיות חומרי בעירה ו של םשינוע

  .צירי סחרמאות קילומטרים של לאורך 

  :גדי להלן הערותי והשגותי-מקדש עיןגורן בעד פיים של ילגבי נימוקיו הספצ

ואולם יש להבחין בין  ,מתבקשת גדי-זיקתו של המטמון מנחל משמר למקדש עיןדומה ש •

ין מכלול שיוצר בתחומי המקדש לבלאורך שנים הקדשה שנצבר באוצר המקדש חפצי מכלול 

במקדשים  יסודכיב מר ןהינ ,אלות וראשי אלותכולל  ,מנחות הקדשה. שיווקלשם או  יוכלצר

, למאות במיכלולים גדולים המונים בין עשרות פריטים וברמד .של המזרח הקדמוןהקדומים 

. ונצברו בהדרגה ,בעלי שררה ושליטים, אנשים מן השורה –ידי המאמינים -הובאו עלש

גם מצויים , פריטים שייצורם לא הסתייםו" פשוטים"לצד פריטים  ;המיכלולים אינם הומוגניים

ת ועומד עובדות אלה. ים בתבליט ונושאי כתובות הקדשהמעוטר, יםמפואר טקסייםיטים פר

-לקשור את המטמון מנחל משמר עם מקדש עין )1971(בעקבות אוסישקין , הצעתימאחורי 

 ,1991הולצינגר -בראון 'ר( להאסף אלא במקדשדומה שמטמון מסוג זה לא יכול היה  .גדי

שכלי המטמון אינם הומוגניים חיזוק נוסף להנחתי אני מוצא בעובדה  ).6.2.1.2.2  סעיףב וכאן

הם  ,קרי ).3: 3.1.1.1 סעיף  'ר( באיכותם המטלורגית ומכילים גם פריטים שעברו תיקונים

בנחל מערה משך שימוש ארוך קודם להטמנתם בים ומשקפ מלאכהתוצר של מספר בתי 

מייחס גורן בהצעתו  .ת הקדשהוגדי כמנח-ולענייננו קודם להבאתם למקדש עין ,משמר

וזאת בלא , בטכניקת השעווה הנעלמה מתכת חפצימרכז ייצור ל –למקדש עין גדי ייעוד נוסף 

  .תימוכין קונקרטיים

שעווה לחפצי המתכת שיוצרו בטכניקת ה יםייחודי םאיניעלים  מוטיבים של יעלים וקרניה •

את  אפייניםמו ,כלי חרס ואבןו) כפי שציין גורן עצמו(מעטרים גם גלוסקמאות  הם ;הנעלמה
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; 1989בק ( תרבות הכלקוליתית של הגולןאת סולית כמו גם 'העהתרבות הכלקוליתית 

ארץ בכול רחבי המשמשים בפרק זמן זה , ייםסמלמדובר בעיטורים  .)1988; 1982אפשטיין 

).110–109, 2005וקל  שרואר( ןהמזרח הקדמוישראל ו
85

 

אם . תגדי אבדו במרוצת השנים בעייתי-גורן שהשרידים התעשייתיים ממקדש עיןהנחתו של  •

עיקר , השעווה הנעלמה קתימתכת בטכנמתחם המקדש כמרכז ייצור לתעשיית אכן שימש 

  .ולא כך הם פני הדברים ,ממצאי החפירות באתר היו צריכים להיות קשורים לתעשייה זו

אני מצדד במודל , העומדים לרשותנו והפטרוגרפייםעל בסיס הנתונים הארכיאולוגיים  ,לסיכום

ייצרו את החפצים לא היטלטלו בין היישובים  אשר חרשיםהקבוצות ). 1992(שהציעה גייטס 

מוכנים  םסביר יותר שברשותם היו מטילי. כשבמטענם עשרות או מאות קילוגרמים של עפרות

. ארסן-נחושת אנטימון, ארסן-בצרים טבעיים של נחושתו, בסמוך לאזור המכרות ונוצקו שהופקו

, שיטה זו. שעווה ותבניות החרסתהליך הייצור היה קצר יחסית והעבודה התמקדה ביצירת דגמי ה

  .אם בכלל, כמעט ואינה מותירה אחריה שרידי פסולת תעשייה, מעדויות אתנוגרפיותגם עולה ה

  דיוריט וגרניט, פורפיר, המטיט, גיראבן  – ראשי אלות מאבןיצור  .3.2.2

שבורים וכאלה , שלמים –שכיחותם ותפוצתם הגיאוגרפית הנרחבת של ראשי אלות מאבן גיר 

ראשי . מעידים על ייצור אינטנסיבי על ידי אמנים מקומיים שישבו באתרים גופם –שייצורם לא נסתיים 

אתרים מתקופת הברונזה הקדומה דוגמת נמצאו ב צורם לא נסתיים או שנשברו במהלכואלות שיי

, )7–6: 14 לוח(ערד , )15; 5, 3–1: 14 לוחות(תל ערני , )24: 10לוח , 1935ראלד 'פיצג(שאן -בית

;)113, ו"לוי ואלון תשנ(ומדרגת תל חליף , )4: 14 לוח(מאחז 
86

ראשי אלות כלקוליתיים שייצורם לא  

  :וד על שלבי הייצוריתן לעממהפריטים הנדונים נ .טרם נחשפו נסתיים

עליון בשלב הראשון הקנו לראש האלה את מתארו הכללי והכינו את המשטחים ה –סיתות  .1

אזמלי צור גרזנים והסיתות נעשה ככל הנראה באמצעות ). 3–1: 16לוח(והתחתון לקידוח 

  .ונחושת

                                            

, כלי קיבול –על כול החפצים נושאי התמונות , ראשי יעלים וקרני יעלים, שכיחותם של יעלים  .85

ואר וקל על חשיבותו רמלמדת לדעתם של ש, ציורי קיר, צלמיות, חותמות, חפצי מתכת, גלוסקמאות

 .במיוחד לנוכח יכולתו להתקיים באזורים קשים למחייה, ניותהרבה של היעל כסמל של כוח וחיו

ראשי האלות ממדרגת תל חליף מוזכרים אצל לוי ואלון , ומאחז לא פורסמו, ערד, הפריטים מתל ערני  .86

  .אך עדיין לא פורסמו פרסום מלא
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–189, 1955יילד 'צ) (pump drill(באמצעות מקדח קשת או מקדח בעל גלגל תנופה  –קידוח  .2

זהו השלב הקריטי בייצורם של ראשי האלות וחלקם נשבר . )ו"בוריאן ופרידמן תשמ; 191

בחלק מראשי האלות ). 4: 16 לוח(ככל הנראה צור או נחושת  להב המקדח היה עשוי. במהלכו

ניתן לאפיין שתי  על סמך מתאר הקדח. ניתן להבחין בסימנים המעגליים שהותיר המקדח

ת שנקוד, חרוטי-קידוח זה הותיר אחריו קדח דו. י עד לנקודת מפגשצדד-קידוח דו: טכניקות

קידוח ישר שנעשה מנקודת מוצא אחת מראשיתו ועד סופו . הצרה ביותר בקדחהמרכז שלו הינה 

  .והותיר אחריו קדח בעל קוטר אחיד

נעשה לאחר הקידוח ובסיומו היה ראש האלה מוכן , שהוא אסתטי מעיקרו, שלב זה –ליטוש  .3

הטקסיים , הליטוש נעשה לכל ראשי האלות). 5 :16 לוח(א נותר אלא לשלבו בידית ש וללשימו

גם כאשר נועדה האלה לשמש ככלי נשק הייתה הקפדה על צורתה ; שנועדו לשימוש קרבי אלוו

  .החיצונית

ושל , חסרונם המוחלט של ראשי אלות מהמטיט שייצורם לא נסתיים או שנשברו במהלך הייצור

ראשי אלות מהמטיט סביר להניח ששלבי הייצור של ואולם , מקשים על שחזור ודאי, הפסולת תעשיי

.מאבן גיר היו דומים לאלו של ראשי אלות –ליטוש ו קידוח, סיתות –
87

אשר לשלב הקידוח בראשי  

מכאן שהקידוח נעשה מצד אחד של ראש , ישר ואחיד בקוטרו תמיד האלות מהמטיט הקדח הינו

להבדיל מראשי האלות מאבן , ברצוני להציע שראשי האלות מהמטיט אלוים על בסיס נתונ. האלה

ידי אומנים מתמחים שהפיצו את -על, ואולי בסמוך לעורקי חומר הגלם, יוצרו מחוץ לאתרים, גיר

חיזוק להנחתי אני מוצא  ).3.2.1  סעיף 'ר, מנחושת האלות וראשי האלותדוגמת (המוצרים המוגמרים 

, אגסי בעל כתף מודגשת, אגסי מאורך וצר –לראשי אלות מהמטיט  יםאופיינימתארים גם בעובדה ש

גם בין ראשי האלות  יםידוע –) 4.4.3.3 , 4.4.3.2 סעיפים ' ר(ואגסי פחוס בעל כתף מודגשת 

                                            

קוטר , מ"ס 4.4גובה , גוש כדורי. א(שני גושי המטיט מעובדים למחצה שנמצאו בגילת על פני השטח   .87

 4רוחב , מ"ס 4.4אורך , גוש מלבני. ב. 75-1055רשות העתיקות , גרם 220משקל , מ"ס 4מקסימאלי 

עשויים להיות העדות היחידה לייצור ראשי אלות ) 75-1056רשות העתיקות , גרם 247משקל , מ"ס

האפשרות זאס הועלתה ' יחד עם ב אלויחד עם זאת בבדיקה של גושים . מחומר זה באתרים עצמם

, )לא פורסמו(בערד ובתל מלחתה הקטן נחשפו גושי המטיט גולמיים . שהם שימשו מקבות של צורף

ראש . אפשר שהם שימשו לייצור חרוזים. אולם בכל מקרה הם קטנים מלשמש חומר גלם לראשי אלות

' ר(ת אלה בודד מהמטיט שנשבר במהלך ייצורו נחשף בחפירות הגושרים ומתוארך לתקופה הניאוליתי

  .פריט זה אינו שייך לתעשייה המתמחה ששיגשגה בכלקולית). 4.4.2  סעיף
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,מנחושת
88

 –" פשוט"מאופיינים על פי רוב במתאר אלו  ;בראשי האלות מאבן גיר יםמוכר םאך אינ 

 ).4.4.3.1 סעיף ' ר(כדורי או כדורי פחוס , אגסי פחוס, אגסי

סביר להניח  ,)3.1.4.1 סעיף ' ר( מיובאים לם כנראהכו ,דיוריט וגרניט, פורפירמראשי האלות ל באשר

, סיתות: והמטיט שאופן ייצורם דומה לזה שהוצע למעלה לראשי אלות מארץ ישראל העשויים אבן גיר

  .ליטוש, קידוח

  ומסקנות םוסיכ .3.3

לות מעוגלים ומזווים שכיח לייצורם של ראשי א –פורפיר ודיוריט , המטיט ,אבן גיר –אבן השימוש ב

, נחושת –השימוש במתכת . ועד האלף הראשון למן האלף התשיעי, יות המזרח הקדמוןבכל תרבו

וך הממצא הארכיאולוגי ניתן להצביע על ייצור אינטנסיבי רק מת .היה מצומצם –ברזל , ברונזה

תחומי השפעתה בובאשור ו, בלוריסטן ג–בתקופת הברזל ב, ישראל-תקופה הכלקוליתית בארץב

 .)6.3.4 ף סעיוב, 4פרק  ב תכופות 'ר(בתקופה האשורית החדשה 

ישראל מלמד כי על בסיס חומרי הגלם ניתן לאפיין שלוש תעשיות שעסקו -ניתוח הממצא מארץ

  .)כולל אלות שלמות( תעשיית מתכתיט ותעשיית המט, תעשיית אבן גיר: ראשי אלותבייצורם של 

ה ייצור נרחב פשריזמינות חומרי הגלם א. התקופותכל לאורך יוצרו ראשי אלות מאבן גיר  •

העדרם . מצומצם של טיפוסים וגדלים מגווןשייצרו  ידי אמני אבן מקומיים-באתרים שונים על

מלמד שהאמנים  ,יהמסופוטמממצרים ואלו מדוגמת , מהמכלול של פריטים מעוטרים בתבליט

 .המקומיים לא נדרשו למיומנויות בתחום הגילוף

 ,דוגמת תחמוצת מנגן, תעשיית ראשי האלות מהמטיט ומינרלים דומים מבחינה חזותית •

, ישראל ובעבר הירדן-עשתה שימוש בערוצי תחמוצת ברזל חשופים המצויים בדרום ארץ

, ככל הנראה, ראשי האלות יוצרו. בתור ושבר יבוק-שבר עריף, שבר פארן, לאורך שבר תמד

. מתמחים ששלטו בטכניקות לכרייתו ועיבודו אומניםידי -בסמוך למקורות חומר הגלם על

לצד העדרותם של חומרי , הבדיקות הכימיות שנעשו למספר ראשי אלות מגבעת האורנים

  .הנחות אלהמחזקים , גלם ושרידי פסולת תעשיה באתרים

                                            

יחד עם היעלמותם של ראשי האלות , הקדומה אצורות אלה נעלמות מהמכלול בתקופת הברונזה   .88

  ).4.4.4 סעיף ' ר(מהמטיט ומנחושת 
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ניתן להגדירן . התקיימו בתקופה הכלקוליתית בלבדוממתכת המטיט מתעשיות ראשי האלות  •

 ,כתעשיות מתמחות ברמה גבוהה שדרשו שליטה במקורות חומרי גלם ובדרכי הפקתם

יכולת טכנית לעיבוד , יציקה בטכניקת השעווה הנעלמהכניות ואומנותיות למיומנויות ט

דומה שעסקו . מנות הגילוףיכולת בתחום אוו חומרי גלם בעלי קשיות גבוהה) דוחקי, סיתות(

' ר(שייצרו ראשי אלות במגוון רחב של צורות וגדלים  של אומנים מתמחיםבהן קבוצות 

 ).4.4.3.3 , 4.4.3.2 סעיפים 

 שאלת בשלב זה. ארסן-ארסן וניקל-אנטימון, ארסן-תעשיית המתכת השתמשה בנחושת •

-אן באזור הקווקז הקטן ובטרנס'אזרביג, מזרח אנטוליה –מקור חומר הגלם נותרת בעינה 

, או דרום סיני, חבל אנרק במרכז איראן, גרוזיה במורדות הדרומיים של הקווקז הגדול, קווקז

היו נגישים וזמינים יותר  ואזורים אל .וטה לצדד באופציה הדרומיתאני נ. הרי אדוםז או 'חג

, המטיט: בהםהמצויים נוספים  בחומרי גלם שעשתה שימוש ,לקוליתית המקומיתלתרבות הכ

או נחושת טבעית בעלת ריכוז , כמו כן אין הכרעה האם לפנינו סגסוגת אמיתית. בזלת וזהב

העלו במקביל . נראית סבירה יותר שנייהאם כי האפשרות ה ארסן וניקל, גבוה של אנטימון

) 2נספח ' ר ,אלות שלושראשי אלות ושני (טנה של פריטים כי קבוצה ק הבדיקות המטלורגיות

אינם מאפשרים לנו לעמוד על  ידינוהנתונים שב. יוצרו מנחושת טבעית מאזור פונון ותמנע

גרפיות שנעשו לשרידי הבדיקות הפטרו ?מקרים חריגים או מגמה –היקפה של התופעה 

תצורת  או תצורת טקייה ,רנדזינהפי רוב מאדמת -מלמדות שהן עשויות על, התבניות ולליבות

: שאלת מקום הייצור ואופיו של התהליך עדיין פתוחות ;ישראל-הפריטים נוצקו בארץ. מוצא

שיצק והפיץ את , גדי-דוגמת מקדש עין ,היישובאתר מתמחה מרכזי מבודד מחוץ לתחום 

ישות שנעו בין היישובים הכלקוליתיים ויצקו בהתאם לדראו אומנים מתמחים , המוצרים

העומדים בשלב זה לרשותנו  והפטרוגרפייםכיאולוגיים אני סבור שהנתונים האר .המקומיות

 .מחזקים את האפשרות השנייה

מטרה לקבל בסוף ב, התעשיות ניכרת בחירה מכוונת ודקדקנית של חומרי הגלם בשלוש •

, ארסן-תהעשויים נחוש זו ברורה לגבי ראשי האלותבחירה . מוצר חזק ואסתטי תהליך הייצור

והקנו למוצרים  הגבירו את קשיותה של המתכת אלות יסודו .ארסן-ארסן וניקל-אנטימון

חומר גלם , כך גם לגבי ראשי האלות מהמטיט. וברק) שחור, כסף, זהב(המוגמרים צבע 

גם בראשי האלות  ה ניכרתבחירה). כהה ףוכס, שחור(המתכתיים  ווניבגו ובקשיות ןהמתאפיי
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המתאפיינת , גרפיתהסוגים הקפידו להתמקד באבן הגיר הליתו ווןמגמתוך  .אבן גירמ

  .ות לה באמצעות ליטושניתן להקנבקשיותה ובברק ש

, אששיגשגה בתקופה הכלקוליתית ובתקופת הברונזה הקדומה  ,תעשיית הבזלת המתמחה •

איפשרה לא הבזלת הנקבובית אפשר והדבר נובע מהעובדה ש. לא ייצרה ראשי אלות

  .המתבקשת לסוג זה של ממצא, ברקהליטוש וה –טים את האיכות האסתטית להקנות לפרי

אינם נפוצים  אלוטיפוסים . גרניט שימשו לייצורם של ראשי אלות מזוויםופורפיר , דיוריט •

  .יש לתופסם כמיובאים ממצריםו, ישראל-ים מארץמכלולב
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  .4 פרק

ה כרונולוגי, המידות והמשקלים מיתחו ,טיפולוגיה – ישראל- בארץ האלה

  חוץקשרי ו

  :מטרות תילפרק זה ש

ואת תחום המידות  ,משמעיים-וחד פשוטיםקריטריונים טיפולוגיים לראשי האלות באשר הם לאפיין  .1

  .והמשקלים

 .הםשל חוץה להשפעותו ההתייחס לכרונולוגיבלראשי האלות מארץ ישראל זה אפיון  שםייל .2

  ובעיותיהן מותודק יפולוגיותט .4.1

עולה כי רובה אינה דנה בפירוט , ות ובראשי האלות במזרח הקדמוןמסקירת הספרות העוסקת באל

עובדה זו בולטת במיוחד לנוכח שכיחותם . בהיבטים הטיפולוגיים והכרונולוגיים של חפץ זה, אם בכלל

  .במכלול כלי הנשק והפולחןשל ראשי האלות הגדולה 

, )1960(באומגרטל , )1920; 1901(להלן יוצגו מסקנותיהם הטיפולוגיות והכרונולוגיות של פיטרי 

תוך , שהתמודדו עם הנושאים הנדונים, )2004(גילברט ו) 1989; 1987( ‘אלוביץ‘צ, )1968(סולימאן 

אלא , מחקריהם אינם עוסקים בכלל המזרח הקדמון. התבססות על מאות פריטים ממגוון אתרים

רפי בו הם דנים ולתאריך הם יוצגו להלן בהתאם לאזור הגיאוג, מתמקדים במצרים או במסופוטמיה

 ‘אלוביץ‘צתודות למחקריהם המעודכנים של , לצד התמונה המפורטת המתקבלת ממצרים. פירסומם

מחקרו של סולימאן רחוק מלצייר את התמונה . התמונה ממסופוטמיה לוקה מאוד בחסר, וגילברט

לגבי אנטוליה  .טיפולוגית של האלה ועדיין זה המחקר היחיד המתמודד עם הנושא–הכרונולוגית

לא כל שכן מההיבטים , עד כה לא נכתבו מחקרים מסכמים ;ואיראן התמונה בעייתית עוד יותר

אין בנמצא גם מחקרים מסכמים העוסקים באזורים הסמוכים לנו גיאוגרפית . טיפולוגיים–הכרונולוגיים

  .ירדן וסוריה –ותרבותית 

באתרים הפרוסים למן אזור הירדן המזרחי לגבי ירדן רובם המכריע של ראשי האלות נחשפו בעבר 

שייכים לעולם התרבותי של האתרים הכלקוליתיים  אלואתרים . עקבה בדרום הגלעד בצפון ועד מול

לפיכך החלטתי לדון בהם יחד עם ראשי האלות , ואתרי הברונזה הקדומה שנחשפו ממערב לירדן

כפי שהיא מצטיירת מהמכלולים אלה בסוריה ראיתי לנכון לעמוד על התמונה באשר ל. ישראלמ
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להציג  בחרתיכמו כן ). 6.2.1.3 , 6.1.1.3 סעיפים ' ר(שנחשפו למן התקופה הניאוליתית הקראמית 

בחפירות המקיפות שנערכו בחבלים . לוריסטן ומחבל גילן ימחבל, את התמונה המסתמנת מאיראן

; האלפים החמישי והרביעי –נחשפו מכלולים חשובים של ראשי אלות מהתקופה הכלקוליתית , להא

המחצית השנייה של האלף השני והאלף  –משלהי תקופת הברונזה המאוחרת ומתקופת הברזל 

  .)6.3.4  ףסעי' ר( הראשון

  פיטרי .4.1.1

; IV לוח, 24, 1901(היה פיטרי הראשון לה במצרים כך גם בחקר הא ,כמו בנושאים רבים אחרים

הם עשרות ראשי אלות שחשף , ולעבודותיהם של החוקרים שאחריו, בסיס לעבודתו). 24–22, 1920

דמויי  –פיטרי הבחין בשתי קבוצות עיקריות . שושלתית והארכאית-במאות קברים מהתקופה הקדם

  .הכרונולוגיות עומדים בביקורת המחקר עד היוםעיקרי מסקנותיו הטיפולוגיות ו. ואגסייםדיסקוס 

  ראשי אלות דמויי דיסקוס. 1

.א2–א1ובמינוח הנהוג היום נקאדה , SD 40-ל SD 31בין במצרים שכיחים 
89

רק מיעוטם ממשיכים  

בראשי אלות דמויי דיסקוס פיטרי הבחין . ג2קרי נקאדה , SD 53-אולם לא מעבר ל, מעבר לכך

מאוחרים חרוטיים ובעלי משטח וב, י שטוח ומשטח עליון שטוח או קמורקדומים בעלי מתאר חרוט

בהיירקונפוליס חריגים במתארם ומאוחרים לפרק  Main Deposit-ראשי האלות שנמצאו ב. עליון קעור

  .הזמן בו שימשה האלה דמוית הדיסקוס ככלי נשק

  ראשי אלות אגסיים. 2

, ככדוריים )4.2 סעיף (המסווגים להלן גלים תחת קבוצה זו כלל פיטרי את כל ראשי האלות המעו

,עד ימי השושלת הראשונה SD 42-לשיטתו הם שימשו במצרים החל מ. חביתייםו אגסיים
90

ובמינוח  

ואולם מרביתם נעשו , ברקציה ובהט, המטיט, לייצורם שימשו בזלת. 2ג3–א2הנהוג היום נקאדה 

.מאבן גיר קשה
91

  

                                            

קייזר ' שושלתית ועד השושלת הראשונה ר-לכרונולוגיה ולמינוח התקופות של מצרים מהתקופה הקדם  .89

  ).145–143, 2004גילברט ; 1996הנדריקס ; 1990

מספר , 23–22, 1920פיטרי ( 1401תו בנקאדה בקבר דעראש האלה האגסי הקדום ביותר נחשף ל  .90

  ).6.5.2.2  סעיף‘ ר; 36

, )3Tסימן , 1957גרדינר (אלה בעלת ראש מעוגל  –הציע שסימן הכתב חדי , )24, 1901(פיטרי   .91
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  אשי אלות אגסיים מעוטרים בבליטותר. 3

הפריטים הבודדים לא נחשפו בחפירות , פיטרי מציין כי ראשי אלות מטיפוס זה אינם נפוצים במצרים

במכלולים מתוארכים , לנוכח שכיחותם במסופוטמיה. ולפיכך גם תיארוכם אינו ודאי, מסודרות

  .יובאיםהציע לראות בהם פריטים מ, ארכאיתמהתקופה הקדם שושלתית וה

  באומגרטל .4.1.2

הבחינה היא . עסקה גם בראשי אלות, "תרבויות מצרים הפרהיסטורית"באומגרטל במחקרה על 

צדדיים-דו, מעוטרים בתבליט, אגסיים, דיסקוסדמויי  –ארבע קבוצות עיקריות במצרים מ ממצאב
92
 

)1960 ,105–121.(  

  ראשי אלות דמויי דיסקוס. 1

וציינה שהגדרה " דמויי דיסקוס"הראשונה שהשיגה על המונח הייתה , )107–106, 1960(באומגרטל 

.שאינם בנמצא במצרים, סימטריים על הציר האנכי, זו מתאימה לראשי אלות שטוחים
93

למרות  

כמו כן היא . עיקר דיונה מתמצה בסקירת הממצא, השגותיה נמנעה באומגרטל מהכנסת מינוח חדש

: 1960( ומדרך הצגתה את הממצא, האלות הללו לא תחמה בצורה ברורה את משך קיומם של ראשי

  .ניתן להבין שהיא קיבלה את מסקנותיו הכרונולוגיות של פיטרי )110–106

  ראשי אלות אגסיים. 2

ה באומגרטל הסתמכ, לעבודתה שלה מחקרו של פיטרי ביןלמרות שחלפו למעלה מארבעים שנה 

תחת קבוצה זו את כל ראשי  כללה היאבעקבותיו . בעיקר על מכלול ראשי האלות שעמד לרשותו

                                                                                                                                        

רוב מאבן גיר -נובע מהעובדה שראשי האלות האגסיים יוצרו על פי, "מבריק, לבן"שנכתבת בו המילה 

  .קשה

מדובר , ככלל. זו הם לא נידונו בעבודהו ים כראשי אלותצדדיים אינם יכולים להיות מוגדר-הפריטים הדו  .92

ייחודים למצרים  ופריטים אל, ראש אלהכפול ודי המשלב בין גרזן צד-דובכלי הכאה אצל באומגרטל 

  .)311 הערה' ר(וגם אז הם אינם שכיחים  ,של התקופה הקדם שושלתית

 3–2עוביים , מ"ס 14-קוטרם כ. ראשי אלות העונים להגדרה זו ניתן למצוא בגינאה החדשה, לשיטתה  .93

, 1960באמגרטל (' מ 1-הם משולבים בידיות עץ מסיביות שאורכם כ. מ"ס 2.5קוטר הקדח , מ"ס

כדרוכה באש אלה דמוי דיסקוס העונה לקריטריונים שהציגה באומגרטל נחשף לאחרונה ר). 106

(Kadruka) מ"ס 17.9קוטרו . )58, 2000רינולד ( נ"אתר המתוארך לאלף החמישי לפסה ,ביהבנוש ,

 .מ"ס 1.3עוביו 
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באומגרטל נמנעה גם . )114–110, 1960באומגרטל ( חביתייםוכדוריים , אגסיים –האלות המעוגלים 

והסתפקה בקביעות כלליות , של ראשי האלות המעוגלים םמוצאבמלערוך דיון מעמיק בכרונולוגיה ו

  :שעיקרן) בעקבות פיטרי(

קלאסי של המצרים בתקופה הקדם שושלתית ובתקופה האלה בעלת ראש מעוגל שימשה כנשק ה •

 .ארכאיתה

  .2ידי אנשי תקופת נקאדה -טיפוס זה הגיע למצרים ממסופוטמיה ומאיראן על •

לא כל , באומגרטל מציינת שדרך פירסומם של הממצאים אינה מאפשרת חלוקה טיפולוגית מפורטת

  ?מאפיין כרונולוגי או ייעודי –שינוי טיפולוגי  :שכן התמודדות עם שאלות בסיסיות דוגמת

  ראשי אלות מעוטרים בתבליט. 3

 Main Deposit-ראשי האלות הטקסיים שנחשפו ב תתחת קבוצה זו כללה באומגרטל את שלוש

דנה בהרחבה היא . ראש אלה של המלך עקרבוהמיוחסים לנערמר  יםשניה –במקדש בהיירקונפוליס 

לענייננו חשובות קביעותיה , )121–115, 1960 באומגרטל(במוטיבים העיטוריים ובמשמעותם 

  :הבאות

  .הפריטים מהיירקונפוליס הינם יחידאיים ;ראשי אלות מעוטרים בתבליט אינם שכיחים במצרים •

בעיקר במקדשים , בהקשרים פולחניים מובהקים, ראשי אלות מעוטרים שכיחים במסופוטמיה •

  .שהוקדשו לאלוהויות מלחמה

  ‘אלוביץ‘צ .4.1.3

הינה " שושלתית והארכאית-ראשי אלות בעמק הנילוס בתקופה הקדם"על  ‘ביץאלו‘צעבודתו של 

; 8–7, 5–3לוחות , 2–1ציורים , 54–53, 46–30, 26–22, 1987(המקיפה ביותר שנכתבה עד כה 

 –הבחין בארבע קבוצות עיקריות הנחלקות בתוכן לקבוצות משנה  ‘אלוביץ‘צ). 266–261, 1989

,)I טיפוס(חרוטיים 
94

' ר, IVטיפוס (חרוטיים -דו, )IIIטיפוס (אגסיים , )IIטיפוס (אגסיים -םחרוטיי 

 שושלתית-כרונולוגית וטיפולוגית בין ראשי אלות מהתקופה הקדם ‘אלוביץ‘צבדיון הבדיל ). 92הערה 

).18–17 ותלוחכאן (לבין אלו מהתקופה הארכאית 
95

  

                                            

  ".חרוטיים"והציע תחתיה " דמויי דיסקוס"כבאומגרטל הסתייג גם הוא מההגדרה   .94

מקובל כי הגדרה זו מכוונת לימי השושלות ". התקופה הארכאית"ציין מה כוונתו בהגדרה  לא ‘אלוביץ‘צ  .95

חופף את ) 3–2ג3שלבים (סופה של תקופת נקאדה . ראשונה ושנייה, או אפס, שונה והשנייההרא
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  ):I שושלתי-קדם טיפוס(שושלתית -הקדםראשי אלות חרוטיים מהתקופה 

אלו מתאפיינים בנוסף במתאר דמוי ). Iaקבוצה (ראשי אלות חרוטיים בעלי משטח עליון קמור  •

. הזיווי החד מצוי במרכז הגובה או מעט מעליו. דיסקוס ופעמים רבות גם במשטח תחתון קמור

א היו בידיו הוכחות חד אף כי ל. רובם המכריע מאתרים בנוביה, פריטים 20המכלול מונה 

לראות בהם את ) 1:1ציור , 264, 1989; 1ציור , 19–17, 1987( ‘אלוביץ‘צמשמעיות נטה 

  .2–1הקבוצה ממנה התפתחו במצרים ראשי האלות החרוטיים האופייניים לתקופת נקאדה 

או הם מתאפיינים גם בצלעות קמורות ). Ibקבוצה (ראשי אלות חרוטיים בעלי משטח עליון שטוח  •

ג 1–א1רובם מקברים המתוארכים לתקופת נקאדה , פריטים 26המכלול מונה . כמעט ישרות

: 1ציור , 264, 1989; 1: 1לוח , 1ציור , 19–17, 1987' אלוביץ'צ(א 2ומיעוטם מתקופת נקאדה 

2.(  

אלו הם השכיחים ביותר במצרים ). Icקבוצה (ראשי אלות חרוטיים בעלי משטח עליון קעור  •

ואולם , א1הקדומים ביותר מתוארכים לתקופת נקאדה . פריטים 117, שושלתית-דםבתקופה הק

, 2–1: 2לוח , 3–2: 1לוח , 20–19, 1987' אלוביץ'צ(א 2–ג1רובם המכריע מתקופת נקאדה 

 ).3: 1ציור , 264, 1989; 1ציור 

  ):IIשושלתי -קדםטיפוס (שושלתית -אגסיים מהתקופה הקדם-ראשי אלות חרוטיים

, 65–64, 1989; 3: 2לוח , 1ציור , 22–21, 1987( ‘אלוביץ‘צי האלות החרוטיים הבחין לצד ראש

המתאפיינים במתאר פחוס ובמשטח עליון , )IIטיפוס (אגסיים -חרוטיים –בקבוצה נוספת ) 4: 1ציור 

-רובם מהתרבות הניאוליתית של סודן ומיעוטם מאתרים פוסט; הם אינם שכיחים. ישר או קמור קלות

  .ליתיים במצריםניאו

  )IIIשושלתי -קדםטיפוס ( שושלתית-ראשי אלות אגסיים מהתקופה הקדם

כלל הוא כמו קודמיו . רובם המכריע מקברים, פריטים 143התבסס במחקרו על מדגם של  ‘אלוביץ‘צ

ציין שהאחידות המאפיינת ו, חביתיים, כדוריים, אגסיים –קבוצה זו את כל ראשי האלות המעוגלים ב

למעט הפרדה בין אגסיים פשוטים ומעוטרים , מאפשרת חלוקה טיפולוגית מפורטת נהאיאותם 

                                                                                                                                        

המסתמכת , אין סתירה בכך שהרי האחת היא תקופה ארכיאולוגית; )1990קייזר (השושלת הראשונה 

לענייננו חשובה העובדה שההגדרה . והאחרת היא תקופה היסטורית, על שינויים בתרבות החומרית

 .2650-ל) או מעט קודם( 3000מכוונת לתחום הכרונולוגי שבין השנים " ארכאיתהתקופה ה"
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ראשי האלות בהתייחס למכלול  133ומתמקד בהצגת , והדיון הינו קטלוגי בעיקר .בבליטות

  .בו הם נחשפו –קבר  –הארכיאולוגי 

שכיח זה  שטיפוס קימס )25–22, 1987( ‘אלוביץ‘צ): IIIaטיפוס (ראשי אלות אגסיים פשוטים  •

).89הערה ' ר( 2ד2–א2במצרים בתקופת נקאדה 
96

 

, פריטים המעוטרים בבליטות מעוגלות 10המכלול מונה ): IIIbטיפוס (ראשי אלות בעלי בליטות  •

אלות ראשי השמסכם  )26–25, 1987( ‘אלוביץ‘צ. ראשי גברים מזוקניםאו , חיים-ראשי בעלי

תקופת מפי רוב במכלולים -מופיעים עלושושלתית -בעלי הבליטות אינם שכיחים במצרים הקדם

).89הערה ' ר( 3נקאדה 
97

 

  ):Iארכאי טיפוס (ראשי אלות חרוטיים מהתקופה הארכאית 

מונה  ‘אלוביץ‘צכלול אליו התייחס המ. שושלתית-בהשוואה לתקופה הקדםבשישים שכיחותם בטלה 

  :רובם ככולם מהמקדש בהיירקונפוליס, פריטים 27

 ‘אלוביץ‘צ(המתאפיינים גם במשטח עליון ישר או קעור קלות  ,)Iaקבוצה (בעלי דפנות קמורות  •

  ).2ציור , 29, 1987

, 1987 ‘אלוביץ‘צ(המתאפיינים גם במשטח עליון ישר או קעור ) Ibקבוצה (בעלי דפנות קעורות  •

  ).2ציור , 30

אלו יוצאי דופן בממדיהם הגדולים ומתאפיינים גם בדפנות קעורות ). Icקבוצה (בעלי צוואר ארוך  •

  ).2ציור , 30, 1987 ‘אלוביץ‘צ(ומשטח עליון דק וקעור 

  )IIארכאי טיפוס ( ראשי אלות אגסיים מהתקופה הארכאית

ועל מספר , בהיירקונפוליס Main Deposit-התבסס במחקרו על המכלול הגדול שנחשף ב ‘אלוביץ‘צ

.פריטים שנחשפו בקברים המלכותיים באבידוס
98

כמו בדיון על ראשי האלות  –גם במקרה זה  

                                            

 1488ר בנקאדה בקב )22, 1987( ‘אלוביץ‘צתו של דעראש האלה האגסי הקדום ביותר נחשף ל  .96

 סעיף' ר( האישמן הראוי לציין כי בקבר נקברה . יחד עם ראש אלה מזווה א2תקופת נקאדה שמ

 6.5.2.2.(  

קבר  ,בבדארי )25, 1987( ‘אלוביץ‘צראש האלה בעל הבליטות הקדום ביותר נחשף לשיטתו של   .97

ראש האלה נחשף בסמוך לראשה ו, בקבר נקברו גבר ואישה. ג–ב2המתוארך לתקופת נקאדה , 3740

 ).6.5.2.2  סעיף' ר(של האישה 

ראשי אלות  25-ראשי אלות מעוגלים ו 125למקדש בהיירקונפוליס  –מבלי לפרט  –מייחס  ‘אלוביץ‘צ  .98

  ).6.2.1.4.1  סעיף' ר(מזווים 
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מגוון  משום שלטענתו טיפולוגיתמחלוקה ' אלוביץ'צנמנע , שושלתית-המעוגלים מהתקופה הקדם

.להיעדרן או" תוספות"והתייחס רק ל, שכזאת על חלוקה ההצורות והגדלים מקש
99

  

דיון קטלוגי המתייחס רק למספר מצומצם של פריטים מתוך המכלול ): IIaטיפוס (פשוטים  •

, 1987( ‘אלוביץ‘צ. בהיירקונפוליס ובקברים המלכותיים באבידוס Main Deposit–שנחשף ב

המצויים באוספי , מתייחס גם למספר פריטים ממקור לא ידוע מאזור היירקונפוליס )31–30

  .םהמוזיאוני

הקבוצה כוללת את ראשי האלות המעוטרים שנחשפו ): IIbטיפוס (מעוטרים בתבליט  •

בהרחבה  דן, כמו באומגרטל, )45–31, 1987( ‘אלוביץ‘צ. Main Deposit-בבהיירקונפוליס 

 .בעיטורים ובמשמעותם

, פריטים המעוטרים בבליטות מעוגלות שלושההקבוצה מונה ): IIcטיפוס (מעוטרים בבליטות  •

שלישי הינו ממוצא לא וה, Main Deposit-נחשפו ב יםשני. ראשי גברים מזוקניםאו , חיים-יבעל

רואה בהם המשכיות ישירה של ראשי האלות  ‘אלוביץ‘צ). 46–45 ,1987 ‘אלוביץ‘צ(ידוע 

.שושלתית-המעוטרים בבליטות מהתקופה הקדם
100

  

  גילברט .4.1.4

 )41–35, 2004( עסק גילברט, "קהלוחמים ומלחמה במצרים העתי ,כלי נשק"במסגרת מחקרו על 

תפוצה , שימוש, טיפולוגיה, טכנולוגיה, תיעוד בתיאורים תמונתיים: היבטים הבאיםובעיקר בגם באלה 

התייחסות להיבטים  ;להלן אתמקד במסקנותיו הטיפולוגיות והכרונולוגיות. גיאוגרפית וכרונולוגיה

  ).6 פרק(שימושים ומשמעויות , )3 פרק(יצור האחרים מובאים בפרקים שעניינם חומרי גלם ותהליכי י

  :טיפולוגיה

אגסיים -חרוטיים, )1טיפוס (כדוריים  – הבחין בשש קבוצות עיקריות ,'אלוביץ'צבעקבות  ,גילברט

, )6טיפוס ( טקסיים )5טיפוס (צדדיים -דו, )4טיפוס (אגסיים , )3טיפוס (דמויי דיסקוס , )2טיפוס (

' ר; אינם ראשי אלות ולא נדונו אפוא בעבודה זו 6d-ו 6cוטיפוסים  5ס טיפו. הנחלקות לקבוצות משנה

                                            

חלוקה מ ‘ץאלובי‘צנמנע שושלתית -בדיון על ראשי האלות האגסיים מהתקופה הקדםעומת זאת ל  .99

 .כך כי האחידות הצורנית מקשה עלבטענה טיפולוגית מפורטת 

 הלתקופה הארכאית אינהמתוארך  Main Deposit-ב" משוכבים"שני הפריטים החשיפתם של   .100

לא מן הנמנע שהם שייכים לקבוצת ראשי האלות המעוטרים . בהכרח את תאריך ייצורם פתמשק

  ).4.5.3 עיף ס' ר(שושלתית -בבליטות מהתקופה הקדם
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כמו כן אין דיון קטלוגי  ;הסיבות והמאפיינים שמאחוריה נימוקהחלוקה מוצגת ללא . 92הערה 

.בקבוצות השונות
101

  

  ):19 לוח(להלן פירוט הקבוצות הטיפולוגיות של ראשי האלות 

  ראשי אלות כדוריים. 1טיפוס 

 ראשי אלות חרוטיים אגסיים. 2טיפוס 

  ראשי אלות דמויי דיסקוס. 3טיפוס 

• 3a .בעלי משטח עליון קמור 

• 3b .בעלי משטח עליון שטוח 

• 3c .בעלי משטח עליון קעור  

  ראשי אלות אגסיים. 4טיפוס 

 ראשי אלות טקסיים. 6טיפוס 

• 6a . גילברט לא פירט ?ובתבליט בחריתה(מעוטרים( 

• 6b .מעוטרים בבליטות 

  :כרונולוגיה

ראשי אלות לטיפוסיהם מופיעים במצרים בכל התקופות  :את הדיון בקביעה כלליתגילברט פותח 

הדיון כשלעצמו קצר ומסקנותיו  102.שכיחותם של הטיפוסים משתנה לאורך התקופות ;הקדומות

  :להלן עיקרי הדגשים, )4.1.1 סעיף  'ר(תואמות את מסקנות קודמיו למן פיטרי 

, מופיעים אם כי לא בשכיחות גבוהה, וראשי אלות כדורייםאגסי -ראשי אלות בעלי מתאר חרוטי •

 .באתרים במצרים התחתונה, במכלולים מהתקופה הניאוליתית הקדומה והתיכונה

                                            

את הקבוצות הטיפולוגיות מתוך הקורפוסים של כלי הנשק המוצגים בנספחים " לבנות"על הקורא   .101

  6.3.5 גם סעיף ' ר ).189–187, 184–183, 178–177, 170–166, 148, 2004גילברט (

אוליתית ועד התקופה ימתייחס במחקרו לפרק הזמן שבין התקופה הפל )145–143, 2, 2004( גילברט  .102

  :הנקוטה במחקרו הלהלן הכרונולוגי. ארכאיתה

  .4500–5500 –התקופה הניאוליתית הקדומה 

  .4000 –4500 –התקופה הניאוליתית התיכונה 

  .3700–4000 –ב –א1נקאדה , התקופה הניאוליתית המאוחרת

  .3500–3700 –ב2–ג1נקאדה , שושלתית הקדומה-הקדםהתקופה 

  .3300–3500 –ד –ב2נקאדה , שושלתית התיכונה-התקופה הקדם

  .3050–3300 –ב –א3נקאדה , שושלתית המאוחרת-התקופה הקדם

  .2700–3050 – 2–1שושלות , ד–ג3נקאדה , התקופה השושלתית הקדומה
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ביותר והן בעיקר של ראשי אלות דמויי העדויות מהתקופה הניאוליתית המאוחרת מועטות  •

.דיסקוס שנחשפו במספר קברים במצרים העליונה
103

  

  .שושלתית הקדומה-ראשי אלות דמויי דיסקוס שכיחים במיוחד בתקופה הקדם •

הם נפוצים גם בתקופה , שושלתית התיכונה-ראשי אלות אגסיים שכיחים למן התקופה הקדם •

 .יחים גם ראשי האלות האגסיים הטקסייםבפרק זמן זה שכ. שושלתית המאוחרת-הקדם

, מתאפיינת במכלולים גדולים של ראשי אלות שנחשפו בעיקרם במקדשים ארכאיתהתקופה ה •

לקראת סופה של התקופה נעלמים ראשי האלות כמעט . רובם המכריע במתחם בהיירקונפוליס

  .לחלוטין מהמכלולים הארכיאולוגיים

  סולימאן .4.1.5

עסק " תחותו של נשק האלים במסופוטמיה הקדומה ומשמעותוהתהוותו והתפ"במסגרת מחקרו 

  ).269 הערה' ר(וזהו למעשה המחקר המקיף היחיד שנכתב עד כה בנושא , סולימאן גם באלה

, כלי נשק –כרונולוגיים ושימושיים , םמתייחס להיבטים טיפולוגיי )100–65, 46–19, 1968( סולימאן

למסקנותיו לגבי שימושי האלה ; כרונולוגיות–להלן אתמקד במסקנותיו הטיפולוגיות. ליםנשק הא

  .6בפרק  ותמוצג

ששלושה מתוכם נחלקים , גליליים ואגסיים, משוטחים, כדוריים – הבחין בארבעה טיפוסיםסולימאן 

פית והדגיש שחלוקה זו אינה חד משמעית אלא יחסית ומאפשרת תצ, כל אחד לשני טיפוסי משנה

את תמונת החתך הטובה ביותר מספק לדעתו הממצא מטפה גאורה . נוחה יותר על הצורות הקיימות

המתוארכות למן המחצית השנייה של האלף החמישי ועד , XVIII–VIשם נתגלו כל הטיפוסים בשכבות 

).20 לוח' ר(לסוף האלף השלישי 
104

  

                                            

 .פריטים 32הדיון מתבסס על מכלול המונה , םקורפוס ראשי האלות מהתקופה הניאוליתית מצומצ  .103

  :סולימאן נוקט בעבודתו בטרמינולוגיה הבאה  .104

  התקופה הניאוליתית

  התקופה הכלקוליתית

  התקופה השושלתית הקדומה

  תקופת אכד

  IIIתקופת אור 

  התקופה הבבלית הקדומה
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  ראשי אלות כדוריים. 1

. מתאפיינים בדרך כלל ראשי האלות הקדומים ביותרבמתאר זה ). a1טיפוס (דמויי דלעת  •

תקופת ( VIIIוהם מופיעים עד שכבה , )כלקולית( XVIII–XVIדוגמתם נמצאו בטפה גאורה שכבות 

גם על בסיס ראשי אלות שנמצאו באתרים אחרים מתוארך טיפוס זה בין התקופה ). נאצר-מדת'ג

  ).4–1: 1לוח , 21–20, 1968 סולימאן(הכלקוליתית לסוף התקופה השושלתית הקדומה 

בטפה גאורה הם מופיעים לראשונה . אלו מאוחרים לדמויי הדלעת). b1טיפוס (דמויי רימון  •

מדת 'תקופת ג( IVואולם דוגמתם נמצאו כבר בטפה סיאלק שכבה , )תקופת אכד( VIבשכבה 

או קדומה ואחרים מתוארך טיפוס זה בין התקופה השושלתית ה אלועל סמך ראשי אלות ). נאצר

  ).10–5: 1לוח , 22–21, 1968סולימאן ( IIIלסוף תקופת אור מעט קודם לכן 

  ראשי אלות משוטחים. 2

אלו מופיעים כמעט בו זמנית עם ראשי האלות הכדוריים דמויי הרימון ). a2טיפוס (דמויי פטריה  •

 – 4עוביד  תקופת( XVI ,XIII–XIIדוגמתם נמצאו בטפה גאורה שכבות . וחופפים את משך קיומם

–13: 2, 12–11: 1לוחות , 23–22, 1968סולימאן ) (IIIתקופת אור ( VIIIaושכבה ) ארך קדומה

16.(  

–XIIIהדוגמאות הקדומות ביותר של טיפוס זה נמצאו בטפה גאורה שכבות ). b2טיפוס (דמויי דלי  •

XII , ומופיעות שוב לאחר תקופת פער ארוכה בשכבהVIIIa .פפת תקופת קיומם חו, ככלל

  ).23–18: 2לוח , 24–23, 1968סולימאן (לתאריכם של ראשי האלות המשוטחים דמויי הפטריה 

  ראשי אלות גליליים. 3

ראש אלה נוסף . XIIIדוגמה בודדת מטיפוס זה נמצאה בטפה גאורה שכבה ). a3טיפוס (קמורים  •

הם מתוארכים . )6.3.3.2 סעיף ' ר( מברונזה נמצא בקבר בכרכמיש מתקופת הברונזה הקדומה

–24: 3לוח , 24, 1968סולימאן (אפוא בין התקופה הכלקוליתית והתקופה השושלתית הקדומה 

25.(  

על סמך ראשי אלות שנחשפו בקברי . דוגמתם לא נמצאו בטפה גאורה). b3טיפוס (בעלי זיזים  •

לוח , 26–24, 1968סולימאן (דומה המלכים באור ובשושן הם מתוארכים לתקופה השושלתית הק

3 :25–29.(  

  )4טיפוס (ראשי אלות אגסיים . 4

בטפה גאורה הם . סולימאן מציין כי הופעתם של אלו מאוחרת במעט לראשי האלות הכדוריים
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ועשרות נוספים  ועל בסיס ראשי אלות אל. VIIIaומוכרים עד שכבה  XIIמופיעים לראשונה בשכבה 

 IIIקדמון מתוארך טיפוס זה בין שלהי התקופה הכלקוליתית ותקופת אור שנחשפו ברחבי המזרח ה

  ).4, 32–30: 3לוחות , 31–26, 1968סולימאן (

  ראשי אלות מעוטרים בתבליט. 5

תחת ההגדרה ) גפרק (הקבוצה מוצגת בנפרד , סולימאן אינו עוסק בטיפוס זה בדיונו הטיפולוגי

על בסיס ). 37–31, 26, 23, 4לוחות , 46–43: 1968סולימאן " (ראשי אלות נושאי תמונות"

  ):21 לוחכאן (המוטיבים המעטרים את הפריטים מחולקת הקבוצה לשלוש קבוצות משנה 

מדת נאצר 'מתוארכים בין תקופת ג. ראשי אלות מעוטרים במוטיבים גיאומטריים וצימחיים •

בתל , I2שכבה  הפריטים הקדומים ביותר נחשפו בטפה סיאלק. לתקופה השושלתית הקדומה

�, 6.2.1.3.1 סעיפים ' ר, 22לוח , 37–36: 4לוח , 1968סולימאן " (העיניים"מקדש  – ברא

 6.2.2.2.(  

ראשי האלות המעוטרים בתבליט רוב . )אימדוגוד(אנזו ראשי אלות מעוטרים באריות ודמויות  •

.IIIתקופה השושלתית הקדומה ולתקופת אור מתוארכים ל
105

ראש  –דוגמתם נמצאו בתל לוח  

מוקדש שמש ראש אלה ה –באור ו, ראש האלה של גודיאה –ה 'בחפאג, האלה של מסילים מכיש

: 34, 33, 226, 223: 32, 222–219: 31, 22לוחות , 1968סולימאן ( בו ממאריאנידי המלך -על

 ).6.2.2.2  סעיף ‘ר; 37, 230

מתוארכים . בעלי חיים מקרינים ודמויות אנושיות, אנזודמויות , ראשי אלות מעוטרים בהידרות •

ראש אלה המוקדש  –דוגמתם נמצאו בתל לוח . IIIלתקופה השושלתית הקדומה ולתקופת אור 

: 27, 26, 22וחות ל, 1968סולימאן ( וראש אלה מעוטר ללא כתובת, נתוםאאדי -לנינגירסו על

  ).6.2.2.2  סעיף ‘ר;  36–35, 218: 31, 207

ידועים בארץ ישראל ראשי אלות כדוריים דמויי דלעת  וטיפוסימבין . כאן מסקנותיו של סולימאן עד

מכונים  בעבודה זו הם. ונושאי תמונות ,אגסיים, גלילים בעלי זיזים, משוטחים דמויי דלי, ורימון

אגסיים פחוסים בעלי כתף , אגסיים, חביתיים, כדוריים בעלי צוואר, כדוריים פחוסים, כדוריים

  ).4.2 ף סעי' ר( גלילייםמעוגלים בעלי תבליט ו, מודגשת

                                            

  .לשיטתו של סולימאן ראשי אלות מעוטרים אינם משמשים בתקופת אכד  .105
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  סיכום .4.1.6

, יםוהכרונולוגי םהטיפולוגיימההיבטים , חקר ראשי האלות המעוגלים במסופוטמיה ובמצרים  .א

החלוקות הטיפולוגיות המוצגות במחקרים אינן נשענות על ניתוח מדוקדק של . עדיין לא מוצה

  .מידות ומשקלים וחומרי גלם, הממצאים תוך התייחסות למתאר

מסקנותיו  ;מחקרו החלוצי של פיטרי מהווה עדיין אבן יסוד, אשר לחקר האלה בעמק הנילוס  .ב

וגילברט  ‘אלוביץ‘צמחקריהם של . קורת המחקרהטיפולוגיות והכרונולוגיות עומדות בבי

, קורפוס – ארכאיתוהמציגים תמונה עדכנית של האלה במצרים בתקופה הקדם שושלתית 

לטעמי חסרים מחקריהם את ההיבטים . תפוצה גיאוגרפית ושכיחות, הקשר ארכיאולוגי

תייחסות וכן את הה חומרי גלם, תחום המידות והמשקלים, מתאר הצורות –הטיפולוגיים 

  .ולמסופוטמיה לבנטהמתבקשת לדרום ה

למעט , סולימאן וגילברט, באומגרטל, פיטרי כל הטיפוסים של ראשי האלות המעוגלים שמנו  .ג

-שכיחים בארץ, הפריטים המונומנטאליים המעוטרים בתבליט והפריטים הזואומורפיים

בעלי תבליט , יתייםחב, אגסיים פשוטים, בעבודה זו הם מכונים ראשי אלות כדוריים. ישראל

  ).4.2 סעיף ' ר(

הינו עדיין , השישיםשנכתב בשלהי שנות , מחקרו של סולימאן על האלה במסופוטמיה  .ד

למרות שהוא חסר את מאות ראשי האלות המעוגלים שנחשפו  בנושאהמחקר החשוב 

הטקסיים והפולחניים  םיבטיהמחקר דן בעיקר בה. ,במסופוטמיה בעשרות השנים האחרונות

מעצם טבעו הוא . ופחות בהיבטים הטיפולוגיים, אטריבוט האלים, נשק האלים –של האלה 

  .ששימשו בחיי היום יום ככלי נשק" הרגילים"אינו עוסק בראשי האלות 

מחקרים מקיפים העוסקים באלה במרחב הגיאוגרפי של אנטוליה עדיין חסרים למיטב ידיעתי   .ה

 2.1.1 סעיף ב .הינה מעבר לאופק של עבודה זו אלוקות מעמיקה באזורים התעס. ואיראן

לגבי איראן  ;הצבענו על חשיבותה של אנטוליה לעצם הופעתה של האלה במזרח הקדמון

המכלולים הגדולים והמתוארכים היטב של ראשי אלות עשויים אבן ומתכת מהאלפים החמישי 

 ימחבל, השליש האחרון של האלף השני ומהמחצית הראשונה של האלף הראשוןמ, והרביעי

סעיף ' ר( לוריסטן וגילן מלמדים על החשיבות הגדולה של האזור לחקר האלה במזרח הקדום

 6.3.4(.  
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  הטיפולוגיה המוצעת ועקרונותיה – מזווים וגליליים, ראשי אלות מעוגלים .4.2

כרונולוגי -הדגש הטיפולוגי. ישראל חסר עבודה מקיפה שעניינה האלה-רכיאולוגי של ארץהמחקר הא

, 1967לדוגמה הנסי (במחקרים מסכמים העוסקים בתקופות הכלקולית והברונזה הקדומה מצומצם 

במקרים המעטים בהם ). 164, 1986, הנברי טניסון; 55–53, ט"תור תשכ-בן; 43–42, 33–32

, 1983הולנד (דוגמת יריחו , מוגבל הדיון לממצא מאתר בודד, וגית מפורטת יותרמוצעת חלוקה טיפול

).294–289, 1990ביב (דראע -ובאב א) 813–804
106

ישראל נחשף ברובו המכריע -המכלול מארץ 

מדובר בקורפוס . שנערכו במהלך שישים השנים האחרונות, סקרים וליקוטים, במהלכן של חפירות

כרונולוגי מדוקדק שלו הינו בעל חשיבות לחקר ראשי האלות -וח טיפולוגינית. זמין ומתוארך היטב

  .במזרח הקדמון בכלל

רוב ראשי . וגליליים מזווים ,ראשי האלות למעוגלים על פי הגיאומטריה של מתארם חילקתי את

לצידם ידועה בארץ ישראל קבוצה . האלות מארץ ישראל כמו מן המזרח הקרוב כולו הם מעוגלים

 .שמוצאם או מקור השראתם בעמק הנילוס, ראשי אלות מזווים מהתקופה הכלקוליתית קטנה של

מהקבוצה . נחלקים לטיפוסי משנה לרוב) 4.5 , 4.4 להלן וסעיפים ' ר(הפריטים בשתי קבוצות אלה 

  .נמצאו בארץ ישראל ארבע דוגמאות בלבד, )4.6 סעיף (ראשי אלות גליליים , תהשלישי

עקרונות חלוקת המשנה של ראשי האלות המזווים מאלו של ראשי האלות בגלל מהות הממצא שונים 

  :המעוגלים

בעוד שבין , אשי האלות המעוגליםטיפוסים של ר-קוטר משמעותיים בחלוקה לתת–יחסי גובה •

  .ראשי האלות המזווים הם בעלי משמעות רק לגבי תת טיפוס יחיד

משמעותית בחלוקה הטיפולוגית  –או קמורה , או קעורה, ישרה –לעומת זאת צורת הדפנות  •

דפנותיהם של ראשי האלות המעוגלים הן מטבע הדברים לעולם ; של ראשי האלות המזווים

  .קמורות

                                            

טיפוס (אגסיים , )Aטיפוס (אגסיים דחוסים : לנד חילק את מכלול ראשי האלות מיריחו לתשע קבוצותהו  .106

B( , כדוריים דחוסים) טיפוסC( , כדוריים מאורכים) טיפוסD( , חביתיים) טיפוסE( , גליליים) טיפוסF( ,

חילק את מכלול ראשי ביב ). Jטיפוס (כדוריים פחוסים ו) Hטיפוס (כדוריים , )Gטיפוס (דמויי דיסקוס 

בשני הפרסומים . אגסייםומאורכים , יםיספרואיד, מעוגלים :דראע לארבע קבוצות-האלות מבא א

  .מוצגות החלוקות כעובדה מוגמרת ללא דיונים והסברים
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  יה של ראשי אלות מעוגליםטיפולוג  .א

קבוצות ראשיות ישראל סיווגתי על פי מיקום קוטרם הגדול לשתי -את ראשי האלות המעוגלים מארץ

חלוקה בסיסית זו טובה גם . )22לוח ( הנחלקות מצדן לקבוצות משנה –ספרואידיים ואגסיים  –

עד כה לא נוסחו  אולם, והיא נקוטה במחקר למעשה, לראשי האלות המעוגלים ממקומות אחרים

שהרי כל ראש , הרבגוניות הצורנית בכל קבוצה הינה גדולה. עבורה קריטריונים טיפולוגיים ברורים

).3.2.2 , 3.2.1 סעיף ' ר(פעמית -אם ביציקה בתבנית חד, אם ביד, אלה יוצר בנפרד
107

החלוקה  

למן התקופה , ישראל-הטיפולוגית נקבעה על סמך בחינת כלל ראשי האלות המעוגלים מארץ

חלוקה זו תקפה גם לגבי ). 1נספח : קטלוג' ר( הקדומה גהניאוליתית הקראמית ועד תקופת הברונזה 

 ;האלף הראשוןמהאלף השני ומ םראשי האלות המעוגלים המעטים שנחשפו במכלולים ארכיאולוגיי

  ).4.4.6 סעיף ' ר(טיפוסים יוצאי דופן פריטים או למעט  אינם נידונים כאןאלו 

  ")ספרואידיים(" שקוטרם הגדול במרכז הגובהראשי אלות 

".ספרואידיים"אלו בהמשך ראשי אלות מכונים  בהיעדר מונח קצר טוב יותר
 108

הם נחלקים לשלוש  

  :קוטר–משנה על פי יחסי גובהקבוצות 

  קוטרםגובהם דומה ל: כדוריים .1

:כדוריים פחוסים .2
109

  מקוטרםבמידה ניכרת גובהם קטן  

:חביתיים .3
 110

  גובהם גדול במידה ניכרת מקוטרם 

  ראשי אלות אגסיים

 ,קוטר–ש קבוצות משנה על פי יחסי גובהשלוהם נחלקים ל. קוטרם הגדול מצוי מעל מרכז הגובה

  :רת הכתףצובהמשך על פי ו

  .בעלי כתף מודגשת חלקם, גובהם גדול מעט מקוטרם: אגסיים פשוטים .1

                                            

סעיפים , 126הערה ' ר( ראשי אלות אחדים מנחושת הם מקרי גבול בין שתי קבוצות משנה או יותר  .107

  .הם צורפו לאחת הקבוצות תוך הדגשת תכונותיהם הנוספות; )11–8

, העדפתי במקרה זה את המונח הלועזי. גוף הנוצר על ידי סיבוב אליפסה סביב אחד מציריה: ספרואיד  .108

י אפשר א; "בעל צורה קרובה לכדורית"או " כדור-דמוי"על העברי , המבטא את הצורה ביתר דיוק

  .הקבוצות-כי זהו שמה של אחת מתת" כדוריים"לכנות את הקבוצה כולה בשם 

  .oblateבאנגלית   .109

וזאת , 4.3.2  למשל בסעיף, בכל זאת נזכרים כאן לעיתים ראשי האלות החביתיים כקבוצה ראשית  .110

  .לות הכדוריים והאגסייםהשונה כל כך מזה של ראשי הא, בגלל טווח המשקל שלהם
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  .בעלי כתף מודגשת חלקם ,קוטרם או שווה לוגובהם קטן מ: אגסיים פחוסים .2

ובזאת הם קרובים לראשי האלות , גובהם גדול במידה ניכרת מקוטרם: אגסיים מאורכים .3

  .חלקם בעלי כתף מודגשת, )לעיל( החביתיים

  תוספותות מעוגלים בעלי ראשי אל

התוספות  חמשמבין  .ם ספרואידיים ואגסיים על צורות המשנה שלהםהינהטיפוסים הבסיסיים 

  :ה של ראש האלהגיאומטריחלק מן ה ןאינ ותשלוש האחרונ ,שלהלן

  ).2: 23לוח (צינורי  –או ארוך ) 1: 23לוח (צוואר קצר  .1

  .)3: 23לוח (בצד אחד או בשניהם , בליטה סביב הקדח: צווארון .2

 ).5–4: 23לוח (זיזים או חריצים , בליטות מעוגלות .3

 ).7: 23לוח (ודמויות יעלים , להבים, חודים, בליטות דמויות פטריה: תוספות תלת ממדיות אחרות .4

  ).6: 23לוח (תה או בצביעה יבחר, עיטור תמונתי בתבליט .5

  טיפולוגיה של ראשי אלות מזווים  .ב

-דווחרוטיים  –קבוצות ראשיות  תילשי על פי מיקום קוטרם הגדול סיווגתאת ראשי האלות המזווים 

קוטר עקרוניים רק לגבי –יחסי גובה, שלא כמו במקרה של ראשי האלות המעוגלים .)51לוח ( חרוטיים

ראשי . קמור או קעור, ישר –תי את טיפוסי המשנה בעיקר על פי קו הדופן הגדרכך ו ,דבודטיפוס 

מבין חמש  .קמור או קעור, ישר –לאה על פי צורת המשטח העליון האלות החרוטיים נחלקים ה

  .מצוי בין המזווים רק הצוואר, )לעיל' ר(המאפיינות חלק מראשי האלות המעוגלים " התוספות"

  ראשי אלות חרוטיים

  )קמורי דופןאו  ישרי( חרוטיים גבוהים .1

 חרוטיים ישרי דופן .2

 בעלי משטח עליון שטוח  .א

  בעלי משטח עליון קמור  .ב

  חרוטיים קעורי דופן .3

 בעלי משטח עליון שטוח  .א

 בעלי משטח עליון קעור  .ב

  וצוואר, בעלי משטח עליון קעור  .ג
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  חרוטיים קמורי דופן .4

 בעלי משטח עליון שטוח  .א

 בעלי משטח עליון קעור  .ב

  חרוטיים-ראשי אלות דו

  חרוטיים ישרי דפנות-דו .1

  ."עדשתיים"ם הינהנמוכים מביניהם  .חרוטיים קמורי דפנות-דו .2

  קעורי דפנות–טיים קמוריחרו-דו .3

  טיפולוגיה של ראשי אלות גליליים  .ג

 .)59, 58לוחות ' ר( בלבד" תוספות"ראשי האלות הגליליים נבדלים ביניהם ב. אין תת טיפוסים

 משקליםהמידות וה מיתחו .4.3

והמשקל של ראשי אלות נמנים עם הקריטריונים העיקריים ) קוטר קדח, קוטר, גובה(המידות 

זעירים או (ובין אלו שגודלם ומשקלם , אלות ששימשו או יכלו לשמש ככלי נשקלהבחנה בין ראשי 

). 6.2.2 סעיף ' ר(מבטלים אפשרות זאת ויש לראותם כחפצים טקסיים או פולחניים , )גדולים מאוד

ומשקולות , קדחיםמאפשרים גם להבחין בין ראשי אלות לבין גלגלי תנופה של פלכים ומ אלונתונים 

ישראל התברר שיש בנתוני הגודל והמשקל גם -מריכוז הנתונים מארץ, יתרה מזאת. למקלות חפירה

' ר(כדי לסייע בהבחנה בין ראשי אלות כלקוליתיים לראשי אלות מתקופת הברונזה הקדומה ובכלל 

בולט חסרונם של תחומי המידות והמשקל , של הנתונים הנדונים על רקע חשיבותם). 4.4 סעיף 

.מעבודות המחקר שעניינן האלה במזרח הקדמון
111

-הגדול של ראשי אלות מעוגלים מארץ בחרהמ 

מספר הפריטים המצומצם , )4.5 סעיף ( באשר לראשי האלות המזווים .מלא חסר זהישראל מ

  .ראל אינו מאפשר לקבוע מסמרות בנושא ואולם יש בו כדי להצביע על מגמותיש-שנחשף בארץ

                                            

 ,5–3נספחים , )2004(חסרונם של נתוני המידות והמשקלים בולט במיוחד בעבודתו של גילברט   .111

מהקדום  –פי הטיפוסים ובהתייחס לכרונולוגיה -שעיקרם קורפוס כלי הנשק במצרים הקדומה על

וכאמור , מזוויםכעוגלים מ ,ראשי אלות 200-בקורפוסים מוצגים כ. )2–1 שושלות(למאוחר ) ניאולית(

את פרסומו יוצא הדופן של לחיוב מן הראוי לציין  עומתםל. הם חסרים לחלוטין נתוני מידות ומשקלים

  .שהקפיד בנתוני המידות והמשקלים של מכלול ראשי האלות מנחל משמר, )ב"תשל(אדון -בר
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  פריטי אבן קדוחים אחריםראשי אלות לבין על פי המידות והמשקל הבחנה  .4.3.1

ומשקולות למקלות , גלגלי תנופה של פלכים ומקדחים, ראשי אלותקריטריונים ברורים להבחנה בין 

המתוארכים כולם לברונזה , )טרם פורסמו( מערד לולבבדיקת החפצים ה. כה לא הוגדרו עד חפירה

עד כי ניתן , )כה מעטים גבולהמקרי ו(מצאתי כי ההבדלים במידות ובמשקל הם כה ברורים , הקדומה

אף הוא התחבט ) 38, 2004(מן הראוי לציין שגילברט . להשתמש בהם כמגדיר עיקרי של החפץ

ראה לנכון להתבסס הוא . לגלגלי תנופה של פלכים בסוגיה כיצד ניתן להבדיל במצרים בין ראשי אלות

בין משמעית -מבדילים חדשלטעמי , התעלם מנתוני המידות והמשקלאך , על חומרי הגלם והמתאר

  .שני סוגי החפצים

  :הנתונים מערד ואל

  )מ"ס(קוטר קדח   )מ"ס(קוטר   )מ"ס(גובה   )גרם(משקל   פריטים שנבדקו  החפץ

  1.2–0.3  4–2.6  2.4–0.6  31–5.15  51  גלגל תנופה לפלך

  2.0–0.5  6.5–3.5  3.6–1.6  150–35  105  גלגל תנופה למקדח

  1.8–1.2  6–4.8  7.2–4.1  365–101  21  ראש אלה

  4.0–2.0  17–9.5  10–3.5  2700–500  68  משקולת מקל חפירה

  בין ראשי אלות קרביים ללא קרבייםעל פי המידות והמשקל הבחנה  .4.3.2

, הספרואידיים –ישנם הבדלים ניכרים לעין בין הקבוצות ץ ישראל מארראשי האלות המעוגלים  יןב

  :הנתונים אלו. מעוטרים בתבליט ובעלי תוספות, מעוגלים בעלי צוואר, האגסיים

פריטים   טיפוס

שנבדקו
112

  

  )מ"ס(קוטר קדח   )מ"ס(קוטר   )מ"ס(גובה   )גרם(משקל 

  2.4–0.8  6.8–3.1  7.2–3.1  560–65  123  ספרואידיים

  3.0–1.0  7.5–2.4  7.5–2.9  519–40  39 חביתיים

  2.5–0.8  8.0–3.6  9.3–2.5  800–30  276  אגסיים

, מעוגלים בעלי צוואר

  תוספות ותבליט

14  113–975  5.4–11.2  3.5–14  1.1–1.8  

  :כי מניתוח הנתונים עולה

                                            

שלמותם "פוגמת ב לצד פריטים שבורים במידה שאינה, "תמימים" –פריטים שאין בהם מתום   .112

למעט , מהאחרונים ניתן להפיק את נתוני המידות. פרופיל מלא מהראש ועד הבסיס –" הארכיאולוגית

  .4.4.5 –4.4.2  טבלאות בסעיפים' ר. המשקל



  שרי חוץכרונולוגיה וק, טיפולוגיה. 4פרק   84

  

נובע , המתחיל בערכי משקל נמוכים, של ראשי האלות המעוגלים טווח המשקלים והמידות הרחב .1

שהוגדרו בעבודה זו , רובם מהתקופה הכלקוליתית ,פר מצומצם של ראשי אלות זעיריםממס

לטעמי קשה לראות ראשי ). 24לוח , 124, 121הערות ' ר( או כמנחות הקדשה כפריטים טקסיים

או שקוטר הקדח שלהם קטן מסנטימטר  גרם 150-אלות קרביים בפריטים שמשקלם פחות מ

וידיות שקוטרן קטן , עוצמת ההכאה והניפוץ של אלות שראשיהן בעלי משקל כה קטן מועטה. אחד

.מסנטימטר יתקשו לעמוד בעומס הנוצר עם תנופת ההכאה ויישברו
113

יש אפוא לתופסם כראשי  

 ).6.2.2  סעיף' ר(אלות שיועדו לשימושים טקסיים 

והם אפוא , ראשי האלות האגסיים על פי רוב גדולים וכבדים יותר מראשי האלות הספרואידיים .2

 סעיפים' ר(תקופת הברונזה הקדומה ב באים לידי ביטוי אלוהבדלים . יעילים יותר ככלי נשק

 4.4.4 , 4.4.5.(  

חורגים במשקלם ובמידותיהם מכלל ראשי , בעלי תבליט ובעלי תוספות, י האלות בעלי צווארראש .3

. מייעודם לשימושים טקסיים ושהבדלים אלשלגבי הראשונים נובעים דומה . האלות המעוגלים

מן הראוי לציין כי ראשי . תופעה דומה הובחנה גם בראשי אלות טקסיים ממסופוטמיה ומצרים

ישראל רק במכלולים -הקים החורגים במשקלם ובמידותיהם נחשפו עד כה בארץאלות טקסיים מוב

 ).4.4.3.3 סעיף ' ר(רובם ככולם עשויים מנחושת , מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת

  :אלו תחומי המידות והמשקלים של ראשי האלות המזווים מכנען

  

  חומר

מספר 

  הפריטים

קדח /קוטר נקב  )מ"ס(קוטר   )מ"ס(ה גוב  )גרם(משקל 

  )מ"ס(

15  אבן
114

  118–312  2.4–4.5  5.4–8.2  0.9–3.2  

  1.9–1.3  6.6–5.6  3–1.4  275–103  12  חסרי צוואר ובעלי צוואר קצר, נחושת

  1.9–1.4  8.8–6.8  10.8–6.6  382–287  6  בעלי צוואר ארוך, נחושת

  1.9–1.3  8.8–5.6  10.8–1.4  382–103  18  כ"סה, נחושת

  :מניתוח הנתונים עולות המגמות הבאות

השווה סעיף (את תחומי המשקל והגובה " מקפיצים"ראשי האלות מנחושת בעלי הצוואר הארוך  .1

 .ראשי האלות האחרים מנחושת דומים בתחומי המידות והמשקלים למזווים מאבן; )4.4.3.3 

                                            

צרים וממסופוטמיה אנו למדים שהידית מתיאורים אומנותיים ממ. לקוטר החלק המשולב בקדחהכוונה   .113

  ).5, 2 לוחות' ר(מ "ס 5–4ככל הנראה לקוטר של  הוהגיע, כלפי אזור הלפיתה הוהתרחב כההל

נחל , מתבססים על הפריטים מבאר צפאד, נתוני המידות והמשקלים של ראשי האלות המזווים מאבן  .114

  .112הערה ' ר, וגילת, גוברין-גת, גרר
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 150-שמשקלם קטן מ –אחד מאבן ואחד מנחושת  –ם מקורם בשני פריטים ערכי המשקל הנמוכי .2

.'ג
115

  

ללא הצוואר " (הרגילים) "אבן ונחושת(מריכוז נתוני המידות והמשקלים של ראשי האלות המזווים  .3

 4.5בגובהם על , גרם 320עולה כי רובם ככולם אינם עולים במשקלם על , ישראל-מארץ) הארוך

על פי הנתונים הכלליים שהציגה באומגרטל . מ"ס 3ובקוטר הקדח על מ "ס 8בקוטרם על , מ"ס

; מ"ס 8הוא סביב ) כולם כאמור מאבן(קוטרם של ראשי האלות המזווים במצרים ) 107, 1960(

 –ורחב בבסיסו , מ"מ 6-לרוב לא יותר מ –הם מתאפיינים בדרך כלל בקדח צר בחלקו העליון 

אינם עולים בקנה אחד עם התפיסה שראשי אלות מזווים  אלונתונים . מ"מ 10-לרוב לא יותר מ

, 1989; 60–57, 25–22, 1987 ‘אלוביץ‘צ(א 2–1שימשו ככלי נשק אפקטיבי בתקופת נקאדה 

שכן קשה להניח שידיות שקוטרן קטן מסנטימטר יעמדו בעומס הנוצר עם תנופת , )263–262

שי האלות המזווים במצרים אני סבור שמחקר מדוקדק יגלה שתחום המידות של רא. ההכאה

סביר אם כן שמשקלו של ראש אלה קרבי מזווה . תואם את תחום המידות של מקביליהם בישראל

  .מ"ס 2–1.1הנקב /וקוטר הקדח, מ"ס 8–5.4קוטרו , גרם 320-ל 150הינו בין 

  ולחומרי הגלם לתקופותיהםבהתייחס  מארץ ישראל ראשי אלות מעוגלים טיפוסי .4.4

ישראל במכלולים ארכיאולוגים למן התקופה הניאוליתית -ם שכיחים בארץראשי אלות מעוגלי

בדיון שלהלן מוצג . שלהי האלף השלישי – הקדומה גהאלף השישי ועד תקופת הברונזה  –הקראמית 

חומרי ולתמונה הכרונולוגית מתאר ותחום המידות והמשקלים בהתייחסות ל –ההיבט הטיפולוגי 

קטן בתקופה הניאוליתית והכלקוליתית הקדומה כמו גם בברונזה  מספרם של תת הטיפוסים .גלםה

לצד ראשי אלות : עיקר הגיוון ניכר בתקופה הכלקוליתית. ורוב ראשי האלות עשויים אבן גיר, הקדומה

של התקופות  מרובים מאלוטיפוסים ה ותת, מאבן גיר נפוצים אז אלו העשויים המטיט או נחושת

 ,ראשי אלות מזוויםלצד המעוגלים גם מופיעים  סולי'בכלקולית הערק , זאת ועוד. הקודמות והבאות

  ).4.5 סעיף ' ר(על מגוון חומרי הגלם ותת הטיפוסים שלהם , ממוצא מצרי או בהשראה מצרית

                                            

  .'ג 118משקלו , 115 ' קטלוג מס, חרוטי מגילת-ראש אלה דו  .115

 .'ג 103משקלו , 178 ' קטלוג מס, חרוטי בעל צוואר קצר מנחל משמר-ראש אלה דו



  שרי חוץכרונולוגיה וק, טיפולוגיה. 4פרק   86

  

 קראמיהניאולית הממעוגלים ראשי אלות  .4.4.1

ניאולית ל )7–1, 1999(גרפינקל ייחסתי בעקבות  Vהגושרים ו שער הגולן, 2bמנחה , IXאת יריחו 

ישראל במכלולים מהתקופה הניאוליתית -ראשי אלות מעוגלים מופיעים לראשונה בארץ .מיהקרא

תמונת ). 5.1.1.1 סעיף ' ר( Vהגושרים , 2B1-2B2מנחה , שער הגולן, IXיריחו  –הקראמית 

לול כלי היומיום של התקופה אינה נהירה דיה ואולם עצם הופעתם באתרים הנדונים שכיחותם במכ

). 6.1.1.2.1  סעיף' ר(מרמזת על היותם מרכיב במכלול כלי הנשק ואפשר גם הפולחן של התקופה 

  :ת משנהטיפולוגית הם נמנים על קבוצת ראשי האלות הספרואידיים ושייכים לשתי קבוצו

  )2–1: 25 לוח(דוריים כ •

  כדוריים פחוסים •

לשכיחות הטיפוסים  .מיעוטם יוצרו מבזלת ;רוב אבן גיר-חומרי הגלם ששימשו לייצורם הם על פי

  .ל"הנ סעיףסוף ה' רלסיכום ומסקנות , 4.4.2  סעיף' וחומרי הגלם ולתחום המידות והמשקלים ר

  )סולי'קדם עה( קדוםהכלקולית המוגלים מעראשי אלות  .4.4.2

 )2007בנינג גם ' ר; 104, 7–1, 1999(גרפינקל ייחסתי בעקבות  VIIIאת תרבות ואדי רבה ויריחו 

: גרפינקל הציע לחלק את התקופה הכלקוליתית לשלושה שלבים. הקדומה תהכלקוליתילתקופה 

לא בא לידי ביטוי בעבודה זו  "לקולית תיכוןכ"). סולי'ע(מאוחר ו )Ibתל עלי (תיכון , )ואדי רבה(קדום 

  ).186הערה ' ר(

מנחה , IVרבה שכבה 'ג-עין אל –ראשי אלות מעוגלים נחשפו במכלולים המיוחסים לשלב ואדי רבה 

2A1-2A2 )דים לרשותנו מפרק זמן זה מצומצמים ולמרות זאת יש הנתונים העומ). 5.1.1.3 סעיף ' ר

הם , כקודמיהם –טיפולוגית . בהם כדי להצביע על המשכיות ברורה מהתקופה הניאוליתית הקראמית

  :שתי קבוצות משנהאותן נמנים על קבוצת ראשי האלות הספרואידיים ושייכים ל

  כדוריים •

 )4–3: 25 לוח(כדוריים פחוסים  •

  .מיעוטם יוצרו מבזלת ;רוב אבן גיר-הם על פי, כמו אצל קודמיהם –לייצורם חומרי הגלם ששימשו 

בראשי . ניאולית קראמי וכלקולית קדום –תחום המידות והמשקלים , שכיחות הטיפוסים וחומרי הגלם

, במתאר הטיפוסיםהאלות המעוגלים מהכלקולית הקדום ניכרת המשכיות מהניאולית הקראמי 
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מהם נמצאו בהקשרים  רביםולנוכח העובדה ש, בשל כך .דות והמשקליםבחומרי הגלם ובתחום המי

סעיף ' ר(ארכיאולוגיים שאינם מאפשרים הבחנה כרונולוגית ברורה בין אחת משתי התקופות 

 5.1.1.2(,
116
  ).5.2.1 טבלה מסכמת בסעיף (ראיתי לנכון להציגם יחד  

  :להלן הנתונים שעניינם מתאר הטיפוסים ושכיחותם

ניאולית   תקופה/צורה

  קראמי

כלקולית  – ניאולית קראמי

  קדום

  כ באחוזים"סה  כ"סה  כלקולית קדום

  63  17  2  7  8  כדורי

  29.6  8  3  4  1  כדורי פחוס

  3.7  1    1    חביתי

  3.7  1      1  מעוגלים 

  100  27  5  12  10  כ"סה

    100  18.5  44.4  37.1  כ באחוזים"סה

  :להלן הנתונים שעניינם חומרי הגלם ושכיחותם

–ניאולית קראמי  ניאולית קראמי  תקופה/חומר

  כלקולית קדום

  כ באחוזים"סה  כ"סה  כלקולית קדום

  70.4  19  5  6  8  אבן גיר

  18.5  5   4  1  בזלת

  3.7  1      1  המטיט

  7.4  2    2   אבן

  :נתוני המידות והמשקליםאלו 

פריטים   צורה

דקושנב
117

  

קוטר קדח   )מ"ס(קוטר   )מ"ס(גובה   )גרם(משקל 

  )מ"ס(

  2.4–1.1  7.4–4.5  6.8–4.5  520–210  10  כדוריים

  2.1–1.1  8.5–4.8  5.7–3.1  536–120  8  כדוריים פחוסים

  :מניתוח הנתונים עולה כי

ראשי האלות , מן המכלול 60%-ראשי אלות בעלי מתאר כדורי הינם השכיחים ביותר ומהווים כ. 1

  .30%-בעלי המתאר הכדורי הפחוס מהווים כ

                                            

, XVIIIשאן -כללתי את ראשי האלות שנחשפו בית, כלקולית קדום –הגדרה ניאולית קראמי תחת ה  .116

  .ואת הפריטים שנלקטו באתר הגושרים על פני השטח במהלך חפירות, 2A/2Bמנחה , כברי

  .112הערה ' ר  .117
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-ראשי האלות מבזלת מהווים כ. מהמכלול 70%-כ, רובם המכריע של ראשי האלות יוצרו מאבן גיר. 2

ראש אלה בודד מהמטיט שנחשף בחפירות הגושרים יוצא דופן ואינו מרמז על . מהמכלול 18%

).4.4.3.2 עיף ס' ר(התעשייה המתמחה שתשגשג בתקופה הכלקוליתית המאוחרת 
118

  

טווח . תחום המידות והמשקלים של ראשי האלות הכדוריים גדול מזה של הכדוריים הפחוסים. 3

נובע מפריט בודד עשוי , הגבוה כביכול של ראשי האלות הכדוריים הפחוסים, המשקל והמידות העליון

  ).14 ' קטלוג מס(בזלת שנחשף בחפירות הגושרים 

-במהלך האלף השישי מופיעים לראשונה בארץ. ניאולית קראמי וכלקולית קדום –סיכום ומסקנות 

קראמיים הינה זמנית ויש לצפות -להערכתי העדרותם מאתרים קדם, ישראל ראשי אלות מעוגלים

  ).2רק פ' ר(קראמיים במזרח הקדמון -בדומה להופעתם באתרים קדם, להופעתם

בשלב זה לא ניתן להבדיל טיפולוגית בין ראשי האלות של התקופה הניאוליתית הקראמית ובין  •

על בסיס ראשי האלות שנחשפו באתרים . ראשי האלות של התקופה הכלקוליתית הקדומה

-קראמיים ניתן לקבוע כי לא ניתן להבדיל טיפולוגית גם בין ראשי אלות מהמכלולים הקדם-קדם

  ).2.2.1 סעיף ' ר(ראמיים קראמיים והק

מן הראוי להדגיש את . כדורי או כדורי פחוס –ראשי האלות מתאפיינים במתאר ספרואידי  •

 .של ראשי האלות האגסיים לטיפוסיהם, העדרותם המוחלטת מהמכלול

ל הפריטים מכל 37%-כ, כאשר חלק גדול מהם, רוב מאבן גיר-ראשי האלות עשויים על פי •

).3.1.2.1 סעיף ' ר(יוצרו מאבן גיר ליתוגרפית , העשויים מאבן גיר
119
העדפה מכוונת זו תמשיך  

                                            

דומה שהאומנים המקומיים לא השכילו  ;ך הקידוחראש האלה מהגושרים נשבר ככל הנראה במהל  .118

כאן המקום לציין כי מתוך המדגם של עשרות ראשי האלות מהמטיט . להתמודד עם קשיות האבן

דומה שהאומנים . אין ולו גם ראש אלה אחד נשבר במהלך ייצורו, המאוחרת תהכלקוליתימהתקופה 

ראשי , ר מתבטא גם בשיטת הקידוחהדב, המתמחים הכלקוליתיים הגיעו לרמת מיומנות גבוהה

הקדח של ראש האלה  ,להבדיל). 3.2.2  ףסעי' ר(האלות מהמטיט מתאפיינים בקדח בעל חתך ישר 

דומה לגוון , הגוון האדמדם של ראש האלה מהמטיט מהגושרים. חרוטי-מהגושרים מתאפיין בחתך דו

מקורם ככל , )236 ' קטלוג מס' ר(בודד מהמטיט שנחשף ברסם חרבוש שבגולן של ראש האלה ה

ראשי אלות מהמטיט מאתרים , להבדיל). 237, 1998 ןאפשטיי(הנראה מערוצי תחמוצת ברזל צפוניים 

 –לדרום  םהאופיינייתחמוצת ברזל  הם הופקו מערוצי, מתאפיינים בגוון שחור או כסוף, הכלקוליתיים

  ).3.1.3  סעיף 'ר(דרום סיני , המכתשים, הערבה

שלושה משער הגולן : ראשי האלות מאבן גיר זוהו כעשויים מאבן גיר ליתוגרפית 17פריטים מסך  7  .119

) 27 , 26 ' קטלוג מס(רבה 'ג-שניים מעין אל) 16 ' קטלוג מס(ראש אלה מכברי , )10 , 6 , 5 ' קטלוג מס(

  ).1 ' קטלוג מס(וראש אלה מהגושרים 
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קופות ובת) 4.4.3.5 , 4.4.3.1 סעיפים ' ר(ותתעצם במהלך התקופה הכלקוליתית המאוחרת 

  ).4.4.5  סעיף' ר( ג–אהברונזה הקדומה 

ידי אמנים מקומיים בהתאם לדרישות -ראשי האלות יוצרו באתרים השונים ככל הנראה על •

חיזוק להנחה זו מהווים אותם ראשי אלות שנשברו במהלך ייצורם או שייצורם לא . המקומיות

באתרים הניאוליתיים הנדונים נחשפו מכלולים גדולים של ). 21 , 18 , 6 ' קטלוג מס' ר(הושלם 

, )?(משקולות אבן, חפצי אבן קדוחים שונים עשויים אבן גיר ובזלת דוגמת גלגלי תנופה

.יםפרי תוצרתם של אותם האמנ) ?(טבעות
120

  

  )סולי'עה(מאוחר הכלקולית הממעוגלים ראשי אלות  .4.4.3

לוח ( אופיינית לראשי האלות המעוגלים בתקופה הכלקוליתית המאוחרת םחומריהו ותצורהרבגוניות 

' ר(הם שכיחים בכל אתרי התקופה ומהווים חלק בלתי נפרד ממכלול כלי היומיום והפולחן . )26

כל , למעט ראשי האלות המעוגלים בעלי הצווארון, טיפולוגית). 5.2.3 , 5.1.3.1 , 5.1.1.5 סעיפים 

  .שכיחות בתקופה הנידונה) 4.2 סעיף (הקבוצות שהגדרנו 

  :הקבוצות וקבוצות המשנהלהלן פירוט 

  ):28–27 לוחות(ראשי אלות ספרואידיים . 1

  ).5–1: 27 לוח(ראשי אלות כדוריים  •

  ).10–6: 27 לוח(ראשי אלות כדוריים פחוסים  •

  ).4–1: 28 לוח(ראשי אלות חביתיים  •

  ):30–28 לוחות(ראשי אלות אגסיים . 2

 )5–1: 29 לוח(ראשי אלות אגסיים פשוטים  •

  )9–7: 30 לוח(ראשי אלות אגסיים בעלי כתף מודגשת  •

  )9–6: 29 לוח(ראשי אלות אגסיים פחוסים  •

  )6–5: 28 לוח(ראשי אלות אגסיים פחוסים בעלי כתף מודגשת  •

  ).6–1: 30 לוח(ראשי אלות אגסיים מאורכים  •

                                            

  .)רוזנברג ושלומי בדפוס(והגושרים ) בעיבוד, לא פורסם(מכלולים גדולים נחשפו בשער הגולן   .120
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 :בעלי תוספות, בעלי תבליט, ראשי אלות מעוגלים בעלי צוואר. 3

  )3–1: 32, 3: 31 ותלוח(ראשי אלות מעוגלים בעלי צוואר קצר או ארוך  •

  )7–4: 32, 4, 2: 31 ותלוח(בעלי בליטות מעוגלות זיזים או חריצים , ראשי אלות מעוגלים •

, מעוטרים בבליטות דמויות פטריה: בעלי תוספות תמונתיות ואחרות, ראשי אלות מעוגלים •

  )33 לוח(ם להבים ודמויות יעלי, חודים

רוב -על פי, הם אבן גיר לסוגיהוגלים ראשי אלות מעלייצור סולי 'בכלקולית העחומרי הגלם ששימשו 

ראשי האלות , אשר לשכיחות הטיפוסים. מיעוטם יוצרו מבזלת ;המטיט ונחושת, אבן גיר ליתוגרפית

הספרואידיים לטיפוסיהם מהווים , מהמכלול 58%-מהווים כו, האגסיים לטיפוסיהם הם הנפוצים ביותר

ניתוח . מהמכלול 5%-תבליט מהווים יחד כאו תוספות , המעוגלים בעלי צווארו, מהמכלול 36%-כ

הנתונים מלמד כי הרבגוניות הצורנית אופיינית לראשי האלות העשויים נחושת והמטיט ואינה קיימת 

ראשי האלות מנחושת מתאפיינים גם במשקלם ובגובהם הרב בהשוואה . בראשי האלות מאבן גיר

 ,הבאים סעיפיםהאלה סידרתי את מסיבות ). בזלת, גיר, המטיט(לראשי האלות העשויים אבן 

  .הטיפוסיםבין ם ונבישוהשתדלתי להראות את הקשר , על פי חומרי הגלם ,4.4.3.3 –4.4.3.1 

  טיפוסים אופייניים – מאבן גירמעוגלים ראשי אלות  .4.4.3.1

,ם ושלושה ראשי אלותהמכלול מונה שישי
121

להלן ריכוז הנתונים שעניינם מתאר הטיפוסים  

  :ושכיחותם

                                            

שמשקלם  –במספר  18–פריטים זעירים ; פי טיפוסיהםלהלן פירוט ראשי האלות העשויים אבן גיר ל  .121

 –במספר  16 –פריטים שזוהו כעשויים מאבן גיר ליתוגרפית , )ז(מסומנים באות ' ג 150-קטן מ

  ):ק(מסומנים באות  –במספר  8 –פריטים שזוהו כעשויים מאבן קירטון , )ל(מסומנים באות 

, )ל(142 , 132 , 131 , 117 , 91 , )ק) (ז( 79 , )ל(68 , )ל(56 , )ק( 52 ' קטלוג מס: ראשי אלות אגסיים

  ).ז( 235 , )ז( 234 , )ל(205  ,)ל( 143 

  .41 ' קטלוג מס: ראשי אלות אגסיים פחוסים

, )ז(81 , )ק) (ז(80 , )ק) (ז(78 , )ק) (ז(69 , )ל(59 , 58 , 51 , 50 , )ק( 49 ' קטלוג מס: לות כדורייםראשי א

  ).ק(245 , 218 , 217 , )ל(161 , )ל(153 , 149 , 138 , 137 , )ל(136 , 135 , 134 , 133 , 119 

  ).ל(139 , 92 , )ז(85 , )ז(84 , )ל(,)ז(75 , )ל(64 ' קטלוג מס: ראשי אלות כדוריים פחוסים

, )ז(76 , )ל(,)ז(74 , )ק(, )ז(71 ) ק(,)ז(70 , )ז(67 , 63 , )ל(53 , 36 ' קטלוג מס: אשי אלות חביתייםר

  .220 , 130 , 112 , )ל(98 , 94 , 93 , )ל(88 , )ז(87 , )ז(82 

  ).ז(150 , 129 ' קטלוג מס: ראשי אלות מעוגלים בעלי בליטות

  ).ל(89 , )ל(57 : ראשי אלות מעוגלים
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  כ באחוזים"סה  כ"סה  טיפוס

  20.5  13  אגסיים

  1.6  1  אגסיים פחוסים

  35  22  כדוריים

  9.5  6  כדוריים פחוסים

  27  17  חביתיים

  3.2  2  מעוגלים בעלי תבליט

  3.2  2  מעוגלים 

  100  63  כ "סה

  :ונים של תחום המידות והמשקליםלהלן ריכוז הנת

פריטים שנבדקו  טיפוס
122

  )מ"ס(הקדח  קוטר  )מ"ס(קוטר   )מ"ס(גובה   )גרם(משקל   

  2–0.9  6.3–4.1  5.2–3.1  64240–  18  כדוריים

  1.8–0.9  5.3–2.7  5.3–2.2  191–30  7  אגסיים

  0.72.5–  2.97.5–  6.5–2.9  40240–  13  חביתיים

  :מניתוח הנתונים עולה כי

ראשי , מן המכלול 45%-י האלות הספרואידיים לטיפוסיהם הינם השכיחים ביותר ומהווים כראש. 1

תמונה זו שונה לחלוטין מהתמונה . 27%-והחביתיים כ 22%-האלות האגסיים לטיפוסיהם מהווים כ

לא כל שכן , )4.4.3.3 (ומנחושת ) 4.4.3.2 סעיף (המתקבלת מראשי האלות העשויים מהמטיט 

  ).4.4.5 , 4.4.4  סעיפים' ר( ג–אמראשי האלות העשויים מאבן גיר מתקופות הברונזה הקדומה 

; )3.1.2.1 סעיף ' ר( דומה שמבין הסוגים של אבן גיר העדיפו האמנים את אבן הגיר הליתוגרפית. 2

' ר(ויש יסוד להניח ששכיחותם הייתה גדולה יותר , מכלל ראשי האלות מאבן גיר נעשו מאבן זו 25%

עשויים ככל , ללא פירוט נוסף" אבן גיר"ראשי אלות המוצגים בקטלוג תחת ההגדרה ). 121הערה 

ואולם מאחר ולא יכולתי לבדקם הותרתי את ההגדרה המקורית של , ה מאבן גיר ליתוגרפיתהנרא

.החוקר
123

את " מעוותים", העשויים רובם ככולם מאבן קירטון, כמו כן ראשי האלות הזעירים 

  .התוצאה

טווח המידות . האגסיים והחביתיים דומה, תחום המידות והמשקלים של ראשי האלות הכדוריים. 3

טבלה ' ר(פריטים  18 –מקורו בראשי האלות הזעירים הכלולים בקבוצה , ים התחתון הנמוךוהמשקל

                                            

  112הערה ' ר  .122

–129 ' קטלוג מס Aאתר , ראשי אלות מהבשור, 41 , 36 ' חמיד קטלוג מס לדוגמה ראשי האלות מאבו  .123

  .220 , 218 –217 ' קטלוג מס, סול'אלות מעראשי , 134 
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כאן המקום ). בהמשך' ר(תופעה דומה הובחנה גם בראשי האלות מהמטיט ). 121והערה , 4.4.3 

העליון של ראשי האלות האגסיים נופל במעט מזה  להסב את תשומת הלב לעובדה שתחום המשקל

) 4.4.3.2 סעיף (תופעה זו אינה אופיינית לראשי האלות העשויים מהמטיט . של הכדוריים והחביתיים

לך תקופת הברונזה ותשתנה לחלוטין גם לגבי ראשי האלות מאבן גיר במה, )4.4.3.3 (ונחושת 

  )4.4.5 , 4.4.4 פים סעי(הקדומה 

  טיפוסים אופייניים – מהמטיטמעוגלים ראשי אלות  .4.4.3.2

,ואחד ראשי אלות יםהמכלול מונה שיש
124
  :להלן ריכוז הנתונים שעניינם מתאר הטיפוסים ושכיחותם 

  וזיםכ באח"סה  כ"סה  טיפוס

  19.7  12  אגסיים

  16.4  10  אגסיים פחוסים 

  16.4  10  אגסיים בעלי כתף מודגשת

  8.2  5  אגסיים פחוסים בעלי כתף מודגשת

  11.5  7  אגסיים מאורכים

  13.1  8  כדוריים

  4.9  3  כדוריים פחוסים

  4.9  3  חביתיים 

  4.9  3  מעוגלים

  100  61  כ"סה

                                            

 14 –' ג 150-פריטים זעירים שמשקלם קטן מ. טיפוסיהםלהלן פירוט ראשי האלות מהמטיט לפי   .124

, 104 ' קטלוג מס(שני ראשי האלות מגבעת האורנים גם כלולים בטבלה ). ז(מצויינים באות  –במספר 

  .שאינם עשויים המטיטהעלתה  )3.1.3  סעיף' ר( שהבדיקה הכימית) 105 

, 240 , 231 , )ז(212 , 209 , 204 , 203 , 200 , 147 , )ז(97 , 65 , 35 ' קטלוג מס: ראשי אלות אגסיים

 241.  

, 199 , 128 , )ז(109 , )ז(105 , 104 , )ז( 90 , )ז(62 , )ז(61 ' קטלוג מס: ראשי אלות אגסיים פחוסים

 239 . 246.  

, 211 , )ז(157 , 152 , )ז(141 , 110 , 109 , 38 ' קטלוג מס: ראשי אלות אגסיים בעלי כתף מודגשת

 216 , 242 , 243.  

  ).ז(213 , )ז(156 , 111 , 43 , )ז(34 ' קטלוג מס: סיים פחוסים בעלי כתף מודגשתראשי אלות אג

  ).ז(237 , 155 , 154 , 106 , 66 , )ז(44 , 42 ' קטלוג מס: ראשי אלות אגסיים מאורכים

  .236 , 215 , 210 , 202 , 116 , 108 , 86 , 40 ' קטלוג מס: ראשי אלות כדוריים

  .201 , 103 , 45 ' קטלוג מס: ראשי אלות כדוריים פחוסים

  .232 , 39 , 37 ' קטלוג מס: ביתייםחראשי אלה 

  .245 , 148 , 95 ' קטלוג מס: ראשי אלות מעוגלים



  93        כרונולוגיה וקשרי חוץ, טיפולוגיה. 4פרק 

  

  :משקליםלהלן ריכוז הנתונים של תחום המידות וה

פריטים שלמים שנבדקו  טיפוס
125

  )מ"ס(קוטר קדח   )מ"ס(קוטר   )מ"ס(גובה   )גרם(משקל   

  1.6–0.8  5.8–3.1  7.2–2.5  348–65  26  אגסיים

  1.7–0.9  5.5–4.1  5.2–3.4  375–175  6  כדוריים

  :מניתוח הנתונים עולה כי

שכיחים . תוספות בעלי תבליט ובעלי, בהמטיט קיימים כל טיפוסי המשנה למעט בעלי צוואר .1

ראשי האלות . מהמכלול 73%-ביותר ראשי אלות בעלי מתאר אגסי לטיפוסיהם המהווים כ

וראשי האלות , מהמכלול 20%-מהווים כ, הספרואידיים לטיפוסיהם שכיחים הרבה פחות

  .)34לוח ( 5%-החביתיים מהווים רק כ

טווח . ידיים דומהתחום המידות והמשקלים העליון של ראשי האלות האגסיים והספרוא .2

מקורו בפריטים הזעירים , המידות והמשקלים התחתון הנמוך של ראשי האלות האגסיים

  ).124טבלה והערה ' ר(פריטים  14 –הכלולים בקבוצה 

  טיפוסים אופייניים – מנחושתמעוגלים ראשי אלות  .4.4.3.3

ראשי האלות מנחושת 288בין 
126

, 33, 32ות ולוח 4.4.3 סעיף ' ר(סים הנזכרים קיימים כל הטיפו 

ראשי אלות בעלי , דומה שמאחורי רבגוניות זו עומדת השליטה בטכניקת השעווה הנעלמה). 35

                                            

  .112הערה ' ר  .125

מבאר צפד  1, )48 –46 ' קטלוג מס(מטר  שלושה מבאר: ממקומות אחרים 20-ממערת המטמון ו 268  .126

מנחל להט  1, )122 ' מס(מגן השלושה  1, )102 –99 ' קטלוג מס(מגבעת האורנים  4, )54 ' קטלוג מס(

' מס(מפלמחים  1, )229 –227 ' מס(מחורבת עשן  3, )208 –206 ' מס(מנחל צאלים  3, )162 ' מס(

  ).234 ' קטלוג מס(מפקיעין  1-ו) 158 ' מס(מנווה נוי  1, )238 ' מס(מים משיק 1, )230 

  :ידי כדלקמן-הוגדרו על, 1נספח  –רובם אינם נמנים בקטלוג , ראשי האלות מנחל משמר

, 281, 279, 270 267, 265, 256, 252, 248, 237, 236, 221, 209, 207, 197אדון -בר: כדוריים .1

289 ,290 ,292 ,293 ,294 ,296 ,298 ,318 ,329 ,346 ,349 ,350 ,351 ,355 ,357 ,362 ,

364 ,365 ,372 ,373 ,375 ,377 ,378 ,382 ,383 ,386 ,388 ,390 ,392 ,409 ,420 ,425 ,

426 ,429 ,436 ,442.  

  .427, 433, 424, 421, 400, 334, 331, 223, 200, 198אדון -בר: כדוריים פחוסים .2

, 347, 345 339, 319, 295, 292, 278, 249, 222, 215, 208, 194, 183אדון -בר: חביתיים .3

353 ,414 ,422 ,428.  

, 230, 229, 226, 224, 219, 213, 211, 204, 202, 199, 195, 193, 180אדון -בר: אגסיים .4

231 ,232 ,234 ,235 ,241 ,238 ,242 ,244 ,247 ,254 ,255 ,261 ,264 ,272 ,274 ,277 ,

280 ,284 ,285 ,287 ,305 ,306 ,308 ,313 ,314 ,317 ,326 ,327 ,328 ,337 ,338 ,340 ,
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תאר להלן ריכוז הנתונים שעניינם מ. צוואר ובעלי תוספות אינם ניתנים לייצור אלא ביציקה בשיטה זו

  :הטיפוסים ושכיחותם

  כ באחוזים"סה  כ"סה  טיפוס

  22.6  65  אגסיים

  15.6  45  אגסיים פחוסים 

  16  46  אגסיים בעלי כתף מודגשת

  6.6  19  אגסיים פחוסים בעלי כתף מודגשת

  3.1  9  אגסיים מאורכים

  19.1  55  כדוריים

  3.8  11  כדוריים פחוסים

  6.2  18  חביתיים 

  0.7  2  מעוגלים

  2.8  8  ם בעלי צווארמעוגלי

  2.1  6  מעוגלים בעלי תבליט

  1.4  4  מעוגלים בעלי תוספות

  100  288  כ"סה

                                                                                                                                        

354 ,356 ,358 ,359 ,360 ,380 ,384 ,396 ,397 ,398 ,405 ,406 ,407 ,411 ,437 ,438 ,

439 ,440.  

, 262, 259, 253, 243, 228, 227, 225, 220, 212, 203אדון -בר: אגסיים בעלי כתף מודגשת .5

263 ,271 ,273 ,275 ,276 ,283 ,288 ,303 ,307 ,309 ,310 ,323 ,325 ,330 ,335 ,367 ,

368 ,369 ,370 ,371 ,376 ,391 ,393 ,394 ,395 ,399 ,401 ,404 ,408 ,410 ,417 ,430 ,

432.  

, 250, 245, 240, 233, 218, 217, 216, 214, 210, 206, 205, 196אדון -בר: אגסיים פחוסים .6

257 ,260 ,266 ,268 ,269 ,282 ,286 ,291 ,297 ,299 ,300 ,315 ,316 ,320 ,321 ,324 ,

336 ,342 ,343 ,348 ,352 ,374 ,379 ,381 ,385 ,389 ,412 ,413 ,435 ,441.  

, 344, 341, 333, 332, 322, 258, 251, 246, 239אדון -בר: יים פחוסים בעלי כתף מודגשתאגס .7

361 ,363 ,366 ,387 ,402 ,415 ,418 ,419 ,423 ,431.  

, 312 ,311, 304, 303, 302, 301, 201, )167 ' קטלוג מס( 114, 179אדון -בר: אגסיים מאורכים .8

403.  

  ).193 ( 177, )166 ( 103, )165 ( 58, )164 ( 41, )163 ' קטלוג מס( 32, 146 אדון-בר: בעלי צוואר .9

, )196 ( 181, )195 ( 179, )169 ( 116, )168 ' קטלוג מס( 115, 103, 58, 32אדון -בר: בעלי תבליט .10

182 ) 197( ,184 ) 198.(  

  ).189 ( 150, )188 ( 146, )187 ' קטלוג מס( 145, 144, 41אדון -בר: בעלי תוספות .11

בכוכבית מצויינים מקרי הגבול שיכלו להשתייך גם לקבוצה הנידונה אלא ששובצו בקבוצה אחרת על 

  .תבסיס תכונה אחר
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  :להלן ריכוז נתוני המידות והמשקלים

פריטים שנבדקו  טיפוס
127

  )מ"ס(קוטר הנקב   )מ"ס(קוטר   )מ"ס(גובה   )גרם(משקל   

  1.8–1.1  5.3–4  5.1–3.5  559–162  66  ספרואידיים

  1.8–1.1  6.1–4.1  6–3.7  619–110  184  אגסיים

  1.8–1.1  5.3–4.9  5–4.4  519–185  18  חביתיים

 ,מעוגל בעל צוואר

  תוספות, תבליט

18  113–975  5.4–11.2  3.5–14  1.1–1.8  

  :מניתוח הנתונים עולה כי

ראשי האלות האגסיים . בדיקתם של ראשי אלות מנחושת מלמדת כי קיימים כל טיפוסי המשנה. 1

ראשי האלות הספרואידיים לטיפוסיהם , מהמכלול 64%-יחים ביותר ומהווים כלטיפוסיהם הינם השכ

התבליט ובעלי התוספות מהווים יחד , ראשי האלות בעלי הצוואר. 6%-והחביתיים כ 23%-מהווים כ

  ).4.4.3.2 סעיף ' ר(יחסים דומים הובחנו גם בראשי האלות העשויים מהמטיט . מהמכלול 6%-כ

ערכי המשקל והגובה . מ"ס 11.2–3.5וגובהם ' ג 975–110משקלם של ראשי האלות מנחושת . 2

המאפיינים רק את , בעלי תבליט ובעלי תוספות, מקורם בראשי אלות בעלי צוואר ארוך, הגבוהים

ולגובה של , גרם 620בלעדיהם מצטמצמים התחומים למשקל של עד . ראשי האלות העשויים נחושת

ערכי המשקל הנמוכים של ראשי . של ראשי האלות מאבן אלושהם כשלעצמם גבוהים מ, מ"ס 6.5 עד

נובעים משלושה , התבליט והתוספות, האלות האגסיים ושל קבוצת ראשי האלות בעלי הצוואר

.'ג 150-פריטים שמשקלם קטן מ
128

' ג 200-מספרם של ראשי האלות מנחושת שמשקלם קטן מ 

.מהמכלול 10%-שהם כפריטים  31-כ, מצומצם
129

בתוך ראשי האלות מנחושת טווח המשקלים  

.גבוה מזה של הספרואידיים והחביתיים, והמידות העליון של ראשי האלות האגסיים
130
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', ג 130, 410' אדון מס-בר, אגסי בעל כתף מודגשת', ג 110, 251' אדון מס-בר, ראש אלה אגסי פחוס  .128

 .'ג 113, )193 ' קטלוג מס( 177אדון -בר, אגסי בעל צוואר

, 249, 245, 244, 237, 236, 232, 217, 214, 201, 195, 192' אדון מס-בר: להלן ריכוז הפריטים  .129

260 ,263 ,276 ,277 ,278 ,280 ,282 ,289 ,297 ,325 ,335 ,347 ,363 ,380 ,385 ,391 ,434 ,

 –ראש אלה מצאלים , 101 , 99 קטלוג  –לקבוצה זו יש להוסיף גם את ראשי האלות מפקיעין . 439

  .207 ' קטלוג מס

התייחסה , בניתוח תחום המידות והמשקלים של ראשי האלות מנחל משמר) 142, 2001(קרנר   .130

הנתונים הממוצעים שהיא מציגה אינם משקפים את . ראשי אלות מעוגלים –למכלול באופן אחיד 

  .תחומי המידות והמשקלים של ראשי האלות מנחושת לטיפוסיהם
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  עם המטמון מנחל משמר ובלעדיו –והטיפוסים  שכיחות חומרי הגלם .4.4.3.4

נות בתכלית עם בבואנו לקבוע את שכיחות חומרי הגלם אנו ניצבים בפני הבעיה של תוצאות שו

):35–34לוחות (להלן ריכוז הנתונים  .המטמון מנחל משמר ובלעדיו
131

  

נחושת  חומר/צורה
132

  אחוז  כ"סה  שונות  בזלת  אבן גיר  המטיט  

  21.3  91  1  -  זעיר 1+  12  זעירים 2+  10  65  אגסי

  13.8  59  2  1  1  זעירים 5+  5   45  וסאגסי פח

  13.1  56  -  -  -  זעירים 2+  8  46  אגסי בעל כתף מודגשת

  5.6  24  -  -  -  זעירים 3+  2  19  אגסי פחוס בעל כתף מודגשת

  3.7  16  -  -  -  זעירים 2+  5  )1( 9  ךאגסי מאור

  21.6  92  2  5  זעירים 5+  17  8  55  כדורים

  5.4  23  זעיר 1  2  זעירים 3+  3  3   11  כדורי פחוס

  9.1  39  -  1  זעירים 7+  10  3  18  חביתי

  1.6  7  -  -  2  3  2  מעוגל

  1.9  8  -  -  -  -  )1( 8  מעוגל בעל צוואר

  1.9  8  -  -  זעיר 1+  1  -  )3( 6  מעוגלים בעלי תבליט

  1.0  4  -  -  -  -  )1( 4  מעוגלים בעלי תוספות

    427  6  9  63  61  288  כ"סה

  100  100  1.4  2.1  14.8  14.3  67.4  כ באחוזים"סה

פעמים ; ממעגל חיי היומיום אוצרים בתוכם מספר גדול של חפצים שהוצאו, מעצם טבעם, מטמונים

במטמונים השתמרו חפצים שאינם נשמרים . מדובר בפריטים שנצברו במשך תקופת זמן ארוכה

לכן למרות נדירותם יש . דוגמת חפצי מתכת שמוחזרו כל הזמן, יםגדול מספריםבדרך כלל ב

                                            

  :הקבוצות הבאותשלוש הטבלה המסכמת אינה כוללת את   .131

העשויים , כלקולית מאוחר – כלקולית קדום, שישה ראשי אלות מעוגלים שתיארוכם אינו חד משמעי. א

, 30 ' קטלוג מס(בעלי מתאר כדורי שניים , )29 , 28 ' קטלוג מס(בעלי מתאר אגסי שניים : מאבן גיר

סעיף ' דיון בעניינם ר). 32 ' קטלוג מס(ראש אלה אגסי פחוס , )33 ' קטלוג מס(ראש אלה חביתי , )31 

 5.1.1.4.  

, קדומה אברונזה  – כלקולית מאוחר, משמעי-עשרה ראשי אלות מעוגלים שתיארוכם אינו חד. ב

 1, )261 , 259 , 255 , 253 , 252 ' קטלוג מס(בעלי מתאר כדורי חמישה : העשויים מאבן גיר ובזלת

אגסי בעל כתף אחד , )258 , 251 ' קטלוג מס(בעלי מתאר אגסי  שניים, )260 ' קטלוג מס(כדורי פחוס 

  .5.1.1.6 סעיף ' בעניינם רדיון ). 254 ' קטלוג מס(בעל מתאר חביתי  1, )256 ' קטלוג מס(

העשויים מאבן , ברונזה קדומה –כלקולית , משמעי-ארבעה ראשי אלות מעוגלים שתיארוכם אינו חד. ג

' קטלוג מס(בעל מתאר כדורי  1, )417 , 416 , 442' קטלוג מס(בעלי מתאר אגסי  3: גיר והמטיט

 415.(  

דונה ואולם הם יכלו להיות שייכים לקבוצה הני תכונותיהםבסוגריים צויינו ראשי אלות מנחושת שלפי   .132

  ).126הערה ' ר(שובצו על בסיס תכונותיהם הנוספות בקבוצה אחרת 
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מלמד על המטמון מנחל משמר על מאות חפציו  אלוברוח דברים . במטמונים כדי ללמד על הכלל

השכיחות הגדולה של חפצי מתכת בכלל ושל ראשי אלות בפרט במכלול הכלים של התקופה 

.הכלקוליתית
133

שישה , מנחושת) 97.5%–כ(מהם  268 – ראשי האלות המעוגלים שנמצאו בו 275 

ישראל -מגדילים פי שלושה את מספר ראשי האלות המעוגלים מארץ – ואחד מאבן גיר, מהמטיט

היחס המספרי הממשי שהיה בכלקולית . פריטים 150שמניינם ללא המטמון , יתיתבתקופה הכלקול

השפעת המטמון מועטה לפיכך על ; בין ראשי אלות מאבן ומנחושת לבטח אינו משתקף במטמון

  .פריטים 132שמניינו ללא המטמון , קורפוס ראשי האלות מאבן

  ):2–1: 30לוח (ראשי האלות מתפלגים כדלקמן 

  ממצא מלבד המטמוןה  כלל הממצא  

  אחוז  מספר  אחוז  מספר  

  13.1  20  67.4  288  נחושת

  41  62  14.8  63  אבן גיר

  36.1  55  14.3  61  המטיט

  5.9  9  2.1  9  בזלת

  3.9  6  1.4  6  אבנים אחרות

  100  152  100  427  כ"סה

כאמור לעיל חלק ניכר מחפצי . אף אחת מעמודות הטבלה אינה משקפת את התמונה האמיתית

ממוחזרים ונעלמים מן התמונה , לא כל שכן חפצים שנפגמו במהלך שימושם או יציקתם, תהמתכ

גם מחוץ למטמון , על רקע זה בולט מספרם הגדול של ראשי אלות שלמים מנחושת. הארכיאולוגית

עד כה לא נחשף ולו גם ראש אלה שבור ; מהמכלול 13%-המהווים כ ,פריטים 20 – מנחל משמר

כמו כן בולט מספרם הגדול של ראשי . רים תקפים גם לממצא ממערת המטמוןוהדב, אחד מנחושת

גם , לעומת זאת ראשי אלות מאבן. מהמכלול 30%-המהווים כ ,פריטים 44, אלות שלמים מהמטיט

ראשי  152). ומוצגים בעבודה זו(נחשפים בחפירות , אם נשברו במהלך ייצורם או שימושם ונזרקו

, מאבן גיר 36, מהמטיט 10: שבורים 54מהם , מאבן 132כוללים ) ללא מערת המטמון(האלות 

                                            

ומכפר מונש ) 76–69איורים , 99–34, 1898בליס (חסי -דוגמה דומה מספקים לנו המטמונים מתל אל  .133

ה והנשק שנחשפו בהם מכפילים את מצאי עשרות כלי העבוד). 3נספח ' ר, 1963הסטרין ותדמור (

מירון (הגרזנים והכילפות  49מבין , לדוגמה. חפצי הנחושת מארץ ישראל בתקופת הברונזה הקדומה

חלק מהפריטים , מעבר לכך. חסי וכפר מונש-הם ממטמוני תל אל 22) 80–32' מס, 15–11, 1992

  .מכלולי תקופתםשאר מ אינם מוכרים ובמטמונים אל שנחשפו
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.שישה מבזלת ושניים מאבנים אחרות
134

אולי  פריטים המספקים 98יוותרו  ,אלואם נגרע חפצים  

  :במיוחד לגבי חלקם של ראשי האלות מנחושת והמטיט, תמונת מצב מהימנה יותר

  אחוז  מספר  חומר

  20.4  20  נחושת

  26.5  26  אבן גיר

  46.9  46  מטיטה

  3.1  3  בזלת

  3.1  3  אבנים אחרות

  100  98  כ"סה

הרי שלא נדע לעולם את היחס שהיה בין ראשי האלות מנחושת והמטיט לאלו , אם צדקתי בהנחתי

, כדי לקרבנו אל התמונה האמיתית של השימוש בחומרי הגלם ואך יש בנתונים אל, העשויים אבן גיר

  .חושת וההמטיטועל המרכיב החשוב שמילאו בו הנ

  סיכום ומסקנות – מאוחרהכלקולית הממעוגלים ראשי אלות  .4.4.3.5

: בתקופה הכלקוליתית התקיימו בכנען שלוש תעשיות נפרדות שעסקו בייצורם של ראשי אלות

ד על עושר הצורות וחומרי הגלם מלמ). 3פרק   'ר(תעשיית נחושת , תעשיית המטיט, תעשיית אבן גיר

, 26לוחות (פולחני -אם כחפץ טיקסי, אם ככלי נשק, חשיבותה הרבה של האלה בתקופה הכלקוליתית

  ).6ק פר  'ר, 42, 35, 34

.ראשי האלות מאבן גיר נעשו בעיקר מאבן גיר ליתוגרפית •
135

הם יוצרו במגוון מצומצם יחסית של  

על ידי אומנים , אגסיים פחוסים מעוטרים בתבליט, אגסיים, וסיםכדוריים פח, כדוריים –טיפוסים 

מסקנה זו . מקומיים שישבו באתרי המגורים וניצלו את חומרי הגלם הטבעיים בסביבתם הקרובה

, אמתחזקת לנוכח הצמצום הניכר במגוון הצורות של ראשי האלות למן תקופת הברונזה הקדומה 

ל ראשי האלות מנחושת ומהמטיט לאחר התקופה צמצום שעולה בקנה אחד עם היעלמותם ש

  ).81, 88הערות ' ר(הכלקוליתית 

                                            

, 135 –134 , 119 , 117 , 91 , 89 –87 , 85 –84 , 81 –74 , 71 –70 , 64 –63 , 57 –49 ' קטלוג מס :אבן גיר  .134

, 124  :בזלת ;244 –242 , 215 , 148 , 147 , 116 , 95 , 86 , 34  :המטיט ;149 , 143 –142 , 139 –137 

  .83 , 60  :אבנים אחרות ;250 –247 , 150 

  .העדפה ברורה זו המשיכה גם בתקופת הברונזה הקדומה  .135
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העדפה זו . נעשו מנחושת ומהמטיט, וקרוב לוודאי שיותר, כמחצית מראשי האלות בכלקולית •

והפקתם , אינם זמינים בארץ הנושבת כמו אבן הגיר אלורי גלם בולטת לנוכח העובדה שחומ

שמן הסתם יְִ,רו את המוצר , מיומנות והתמחות, ועיבודם חייבו שליטה במקורות חומרי הגלם

יש לשער שתעשיות אלה היו בידי קבוצות של . המוגמר בהשוואה לראשי האלות מאבן גיר

הם ). 3.2.1 סעיף ' ר(גופם אלא נעו ביניהם  חרשים ואומנים שלא ישבו באתרים הכלקוליתיים

ראשי אלות אגסיים , ראשי אלות ספרואידיים לטיפוסיהם –ייצרו ראשי אלות במגוון צורות 

, בעלי צוואר לטיפוסיהם, בעלי תוספות, ראשי אלות מעוגלים מעוטרים בתבליט, לטיפוסיהם

בכלקולית וגם , רות בתעשיית ראשי האלות מאבן גיר בכנען ובמזרח הקדמון בכללשאינן מוכ

  .בברונזה הקדומה

לנוכח תעשיית הבזלת בולטת עובדה , ראשי אלות מבזלת אינם שכיחים במכלול, עומת זאתל •

ם מהממצא בתקופת תמונה דומה עולה ג). 3.1.4.2 סעיף ' ר(המתמחה בתקופה הכלקוליתית 

  .אהברונזה הקדומה 

 14תאריכי פחמן , הנתפס במחקר ככלקולית מאוחר, סולי'אשר למשך הזמן של הכלקולית הע

למן המחצית השנייה , סול וגילת'ע, מלמדים על קדמותם ומשך קיומם הארוך של היישובים בשיקמים

האתרים של . ף החמישיחלקם אף מושכים למחצית הראשונה של האל, של האלף החמישי לפחות

ודומה שגם משך קיומם , שבע נוסדו ככול הנראה מאוחר יותר לקראת סוף האלף החמישי-בקעת באר

ברנטון ולוי ; 1992לוי ; א"אלון ולוי תשנ; 2007; 1994; 1988גלעד ; 1984ויינסטין (היה קצר יותר 

).2004; 2001בורק ואחרים ; 2006לוי וברנטון ; 2001
136

ניבו מספר גדול של ראשי ה ואתרים אל 

אבל בשלב זה קשה לקשור ראש אלה ספציפי לשכבת יישוב מסוימת נושאת , אלות מאבן ומנחושת

. ולכן אין אפשרות לצמצם את הטווח הכרונולוגי של ראש אלה מטיפוס זה או אחר, 14תאריך פחמן 

שמשכו למחצית , ןהיו עד לא מכבר חריגים דווקא התאריכים ממערת המטמו אלועל רקע נתונים 

לוי ; 4, 1טבלאות , 1994; 2ציור , 402–401, 1988גלעד ; 1984ויינסטין (השנייה של האלף הרביעי 

                                            

על בסיס התרבות החומרית ) 2007(גלעד . מספקים נופך חדש להגדרה כלקולית מאוחר אלונתונים   .136

: שבע-לצד חשיפתם של אתרים חדשים בבקעת באר, )חפירות מקדונלד(ה באתרי הבשור שנחשפ

אפיין שלב קדם , סול וגילת'מע 14כמו גם נתונים חדשים כולל תאריכי פחמן , 3רמות נוף ורמות 

שלב זה כונה . המתוארך לשיטתו לשלהי האלף השישי ולמחצית הראשונה של האלף החמישי, סולי'ע

הבשורית והוא רואה בו שלב מעבר בין התקופה הניאוליתית הקראמית והתקופה  ידו התרבות-על

  .סולית'הכלקוליתית הע
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שלוש דגימות חדשות שנלקחו ). 132–131, 125–123, 1992כרמי וסגל ; 356–353, 1992

מים מספקים תאריכים חדשים הממק, )198, ב"אדון תשל-בר(ממחצלת הגומא שעטתה את המטמון 

).2001ארדסמא (במחצית השנייה של האלף החמישי , את המטמון בזמן הטמנתו
137

ברור על פי  

נחל , נווה נוי, באר מטר, באר צפד, בשיקמים, אלות המתכת וראשי האלות שנחשפו בנחל משמר

שטכניקת השעווה הנעלמה פרחה בכנען , אלואם מקבלים את התאריכים של אתרים , פקיעין, קנה

או לפחות , ושאותם טיפוסים של אלות וראשי אלות מתכת, 4000השנים שקדמו לשנת  כבר במאות

ברוח זו יש לייחס משך זמן ארוך גם לתעשיית ראשי האלות מהמטיט . נודעו כבר אז, חלקם

יהיה עלינו לקבל את העובדה שבמשך קרוב לאלף , אם כך. ששיגשגה במקביל לתעשיית המתכת

  ).והאבן והשנהב(וההמטיט חפצי המתכת  שנה לא חלו שינויים באופנת

  אקדומה הברונזה הממעוגלים ראשי אלות  .4.4.4

על רקע . הצטמצמו באופן ניכר הצורות וחומרי הגלם של ראשי האלות אבתקופת הברונזה הקדומה 

חלק  תהוומשיכים להם מו, מן הראוי להדגיש כי שכיחותם ותפוצתם הגיאוגרפית לא קטנה אלונתונים 

במערות קבורה , שכיחים באתרי מגורים הם – כלול כלי הנשק והפולחן של התקופהבלתי נפרד ממ

  )5.2.4 , 5.1.4.3 , 5.1.4.2 , 5.1.3.2 , 5.1.1.8 , 5.1.1.7 סעיפים ' ר(ובמתחמים פולחניים 

  :להלן פירוט הקבוצות וקבוצות המשנה שהובחנו

  ראשי אלות ספרואידיים. 1

  .)40 ,3–2: 36 ותלוח(כדוריים    •

  .)7–4: 37 לוח(כדוריים פחוסים    •

 ).3–1: 38לוח (חביתיים    •

  ראשי אלות אגסיים. 2

  ).40, 3–1: 39 ותלוח(שוטים אגסיים פ   •

  ).3–1: 37לוח (אגסיים פחוסים    •

                                            

לצד הסבירות הגבוהה שתהליך איסופם וצבירתם של חפצי המתכת המרכיבים את המטמון עד , זאת  .137

מוסיפים נופך נוסף לקדמותה , )6.2.1.2.1  סעיף' ר(היה הדרגתי , להטמנתם והוצאתם משימוש

  .ולמשך קיומה הארוך של תעשיית המתכת בטכניקת השעווה הנעלמה
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פריטים בודדים . רוב אבן גיר ליתוגרפית-על פי, חומרי הגלם ששימשו לייצורם הם אבן גיר לסוגיה

' דיון מפורט בשכיחות חומרי הגלם והטיפוסים ר(נחושת , בזלת, המטיט –יוצרו מחומרי גלם אחרים 

  ).בהמשך

עשוי , ראש אלה מעוגל בעל צוואר –ן אני מתארך גם את ראש האלה מכפר מונש לפרק הזמן הנידו

כי אם תוצר של , פריט ייחודי זה שיוצר בטכניקת השעווה הנעלמה אינו מקומי, לטעמי. נחושת

  )3ונספח  4.4.6 סעיף ' ר(חרושת מתכת מצרית 

בדיון שלהלן ראיתי לנכון להציג את  .המידות והמשקלים מיתחווי הגלם חומר, שכיחות הטיפוסים

 –יותר  מוקדתהנתונים בצורה שתאפשר לבחון את הנתונים בהתייחסות להבחנה כרונולוגית מ

בשתי התקופות ואולם דומה שניתן זהות הקבוצות הטיפולוגיות , ככלל. 2א, 1ברונזה קדומה א

 ףבהמשך וסעי' ר( ג–הקדומה בויתעצמו בתקופות הברונזה להצביע על מגמות התפתחות שילכו 

 4.4.5.(  

:להלן ריכוז הנתונים שעניינם מתאר הטיפוסים ושכיחותם
138

  

  כ באחוזים"סה  כ"סה  2ק א"ב  1ק א"ב  תקופה/צורה

  55.9  33  25  8  אגסי

  6.8  4  1  3  פחוס גסיא

  1.7  1  1    בעל צוואר גסיא

  10.2  6  3  3  כדורי

                                            

  .להלן פירוט ראשי האלות בהתאם למתארם והגדרתם הכרונולוגית  .138

  :1תקופת הברונזה הקדומה א

  .286 –284 , 280 –278 , 272 , 271 ' קטלוג מס: ראשי אלות אגסיים

  .283 , 276 , 275 ' קטלוג מס: ראשי אלות אגסיים פחוסים

  .282 , 274 , 267 ' קטלוג מס: ראשי אלות כדוריים

  .281 , 270 , 268 ' קטלוג מס: ראשי אלות כדוריים פחוסים

  .266 –262 ' קטלוג מס: ראשי אלות מעוגלים

  :2תקופת הברונזה הקדומה א

  .306 –304 , 302 –293 , 290 , 288 , 287 ' קטלוג מס: ראשי אלות אגסיים

  .292  'קטלוג מס: ראשי אלות אגסיים פחוסים

  .309 ' קטלוג מס: ראשי אלות אגסיים בעלי צוואר ממתכת

  .321 , 303 , 289 ' מס קטלוג: ראשי אלות כדוריים

  .307 ' קטלוג מס: ראשי אלות כדוריים פחוסים

  .318 , 308  'קטלוג מס: ראשי אלות חביתיים

  .319  'קטלוג מס: ראשי אלות מעוגלים
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  כ באחוזים"סה  כ"סה  2ק א"ב  1ק א"ב  תקופה/צורה

  6.8  4  1  3  פחוס דוריכ

  8.4  5  2  3  חביתי

  10.2  6  1  5  כללי מעוגל

  100  59  34  25  כ"סה

    100  57.6  42.4  כ באחוזים"סה

  :להלן ריכוז הנתונים שעניינם חומרי הגלם ושכיחותם

  כ באחוזים"סה  כ"סה  2ק א"ב  1ק א"ב  תקופה/חומר

  78  46  28  18  גיראבן 

  1.7  1   1  בזלת

  1.7  1    1  דיוריט

  3.4  2  2   המטיט

  1.7  1  1    נחושת

  13.5  8  3  5  אבן

  100  59  34  25  כ"סה

  :המידות והמשקליםשל  םנתוניהלהלן ריכוז 

פריטים שנבדקו  תקופה /צורה
139

  )מ"ס(קוטר קדח   )מ"ס( קוטר  )מ"ס( גובה  )גרם( משקל  

  2.1–1.1  6.2–4.6  5.0–3.2  )152(  9  כדוריים

  2.1–1.1  6.8–4.0  8.0–3.6  318–210  19  אגסיים

  2.1–1.2  6.4–5.4  6.8–6.7  )137(  4  חביתיים

  :מניתוח הנתונים עולה כי

ראשי האלות . מהמכלול 63%-ביותר ומהווים כ םראשי האלות בעלי המתאר האגסי הנם השכיחי. 1

דומה שמגמה זו הולכת ומתעצמת במהלך תקופת . 10%-והחביתיים כ 17%-הספרואידיים מהווים כ

בעוד שראשי , מהמכלול 79%-בפרק זמן זה מהווים ראשי האלות האגסיים כ, 2זה הקדומה אהברונ

, החלוקה מאוזנת יותר 1בתקופת הברונזה הקדומה א, להבדיל. 11%-האלות הספרואידיים מהווים כ

לגבי ראשי האלות החביתיים . 24%-מהמכלול והספרואידיים כ 33%-ראשי האלות האגסיים מהווים כ

כלל הם , ן מכדי שאפשר יהיה להצביע באמצעותו על מגמות התפתחות בתוך התקופההמדגם קט

  .מהמכלול 9%-מהווים כ

ברצוני לציין . )40לוח ( מהמכלול 78%-מהווים כ, רובם המכריע של ראשי האלות יוצרו מאבן גיר. 2

חלק הארי הדעת נותנת ש. ממעיט לדעתי משכיחות השימוש שעשו באבן גיר, כי נתון חד משמעי זה

                                            

  .112הערה ' ר  .139
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, מהמכלול 14%-המרוכזים בטבלה תחת ההגדרה אבן והמהווים כ, מראשי האלות הלא מזוהים

.מן המכלול 90%-ומכאן שראשי אלות מאבן גיר היוו למעלה מ, עשויים סוגים שונים של אבן גיר
140
 

, בזלת, המטיט –חיזוק להנחתי אני מוצא בעובדה שראשי האלות העשויים מחומרי גלם אחרים 

.מהמכלול 8%-אינם שכיחים בלשון המעטה ומהווים יחד רק כ, נחושת, וריטדי
141

לגבי , יתרה מזאת 

ראשי האלות מהמטיט כבר הצענו שייחוסם הסטרטיגרפי אינו חד משמעי ואפשר שהם מהווים 

מנחושת מכפר מונש לגבי ראש האלה , )ערד, שאן-בית: 5.1.1.7 סעיף ' ר(מהכלקולית " ירושה"

  ).3נספח , 4.4.6 סעיף ' ר(העלנו שהוא אינו תוצר מקומי 

 30%-המהווה כ, דומה שמבין טיפוסי אבני הגיר העדיפו האמנים את אבן הגיר הליתוגרפית. 3

.מהמכלול
142

ותר מן שכיחותם של ראשי אלות מאבן גיר ליתוגרפית הייתה קרוב לוודאי גדולה י 

, גזר ויריחו, דראע-האחוז הנמוך מקורו בדרך פירסומם של ראשי האלות מבאב א; המספר הנקוב

.אבן גיר –שִח-ֵיב לעשות שימוש בהגדרה הכללית בה נקטו המפרסמים 
143

אני סבור שאילו יכולתי  

  .לבדקם היה מתברר שרובם עשויים אבן גיר ליתוגרפית

' ר(שהוצג לעיל המשקף את כל ראשי האלות שנבדקו  לצד טווח המידות והמשקלים הרחב. 4

  :ניתן לצמצם ולקבוע כי, )טבלה

 7.0–4.5גובהם ', ג –220280ראשי האלות האגסיים נעים בעיקרם בטווח המשקלים שבין  •

  .מ"ס 1.8–1.1קוטר הקדח שלהם , מ"ס 6.5–5.0קוטרם , מ"ס

 6.0–4.6קוטרם , מ"ס 5.0–4.0ראשי האלות הספרואידיים נעים בעיקרם בטווח הגובה שבין  •

קרי ראשי , לגבי טווח המשקלים הנתונים שעומדים לרשותנו. מ"ס 1.6–1.1קוטר הקדח , מ"ס

 .אינם מאפשרים לנו לקבוע מסמרות בנושא, אלות שלמים

                                            

דראע -נחשפו בבאב א, ראשי האלות שלא ניתן מדרך פרסומם לעמוד על חומר הגלם ששימש לייצורם  .140

  .290 –288  'קטלוג מס, 265  – 261 ' קטלוג מס

ראש אלה מדיוריט  ,)319  'קטלוג מס(ערד , )292  'קטלוג מס(שאן -ראשי אלות מהמטיט נחשפו בבית  .141

ראש אלה מבזלת נחשף בלכיש במערת מגורים , )274 ' קטלוג מס( A71דראע בקבר -נחשף בבאב א

  ).309  'מסקטלוג (ראש אלה מנחושת נחשף במטמון מכפר מונש , )282 ' קטלוג מס( 1538

קטלוג (ניצנים : פריטים העשויים מאבן גיר ליתוגרפית שנחשפו באתרים שונים 14ידינו -עד כה זוהו על  .142

 ,)294  ,293  'קטלוג מס(ים -בת, )287 ' קטלוג מס(אזור , )286 ' קטלוג מס(נצבה -תל אל, )284 ' מס

קטלוג (מגידו , )312 , 311  'קטלוג מס(מאחז , )304  'קטלוג מס(יריחו , )302 , 301  'קטלוג מס(חולון 

  ).320  'קטלוג מס(ערני , )316 –314  'מס

 .308 –306 , 300 –295  ,273 –267 ' קטלוג מס' ר  .143
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לגבי ראשי האלות החביתיים מסד הנתונים העומד לרשותנו אינו מאפשר לצמצם את טווח  •

 .לההמידות והמשקלים המוצג בטב

  .4.4.5  סעיףסוף ' לסיכום ומסקנות ר

  ג–הקדומה בברונזה הממעוגלים ראשי אלות  .4.4.5

ממשיכה ואף , ראשי אלות במגוון מצומצם של צורות וחומרי גלם, מגמת הסטנדרטיזציה שעיקרה

יקר שלושה טיפוסי דומה שבפרק זמן זה יוצרו ושימשו בע. ג–בהקדומה מתעצמת בתקופות הברונזה 

  :משנה שהפכו למעשה לקבוצות ראשיות

  ).41 ;8–5: 36 ותלוח(כדוריים  .1

  ).41 ;9–4: 39 ותלוח(אגסיים  .2

  ).41 ;8–5: 38 ותלוח(חביתיים  .3

, מגנטיט, המטיט –בודדים עשויים מחומרי גלם אחרים  ;רובם המכריע עשויים מאבן גיר ליתוגרפית

הם מהווים חלק בלתי נפרד ). בהמשך' הגלם והטיפוסים רדיון מפורט בשכיחות חומרי (דיוריט 

  ).5פרק  ' ר(שכיחים באתרי מגורים ובמקדשים , ממכלול כלי היומיום והפולחן של התקופה

ראשי , במהלך המחצית השנייה של האלף השלישי מופיעה במזרח הקדמון קבוצה טיפולוגית חדשה

פריטים בודדים מקבוצה זו נחשפו גם בארץ במכלולים מתקופות ". בצווארון"וטרים אלות מעוגלים מע

כי , הם אינם פרי ייצור מקומי, לדעתי. והברונזה המאוחרת בהברונזה התיכונה , הקדומה גהברונזה 

דיון מפורט ' ר(בדרכי מסחר , סוריה ומסופוטמיה –אם פריטים מיובאים שהגיעו לאזורנו מהצפון 

  ).4.4.6.2  סעיף

, מכיוון שההבדלים במתאר הטיפוסים. המידות והמשקלים מיתחווחומרי הגלם  ,שכיחות הטיפוסים

 הקדומה בוגלים בתקופות הברונזה בחומרי הגלם ובתחום המידות והמשקלים של ראשי האלות המע

ולוגיים שאינם מאפשרים הבחנה אינם מהותיים ומכיוון שחלק מהם נמצאו בהקשרים ארכיא גו

.ראיתי לנכון להציגם יחד, כרונולוגית ברורה
144

  

                                            

-בטבלאות המסכמות מוצגים גם ראשי אלות שתיארוכם בתוך תקופת הברונזה הקדומה אינו חד  .144

אחוז ). 5.1.4.7 , 5.1.1.13 סעיפים (ברונזה קדומה , )5.1.1.9 סעיף ( ב–אק "משמעי תחת ההגדרה ב

אבן גיר בקבוצות אלה דומה לזה של הפריטים מתקופות הברונזה העשויים  יםראשי האלות האגסי

  .ג-ו הקדומה ב
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:להלן ריכוז הנתונים שעניינם מתאר הטיפוסים ושכיחותם
145

  

  אחוזים  כ"סה  ק"ב  ג–בק "ב  גק "ב  ב–אק "ב  בק "ב  תקופה/צורה

  58.7  54  9  8  16  12  9  אגסי 

  1.1  1  1  -  -  -  -  כתף מודגשתבעל אגסי 

  18.4  17   3  3   1  5  5  כדורי 

  2.2  2  -  -   1  -   1  פחוס  דוריכ

  2.2  2  -  -  2  -  -  צווארון  דורי בעלכ

                                            

: בסוגריים מצויין סוג חומר הגלם. להלן פירוט ראשי האלות בהתאם למתארם והגדרתם הכרונולוגית  .145

, )מגנ(מגנטיט , )המ(המטיט , )א(אבן גיר איאוליתית , )ק(קירטון , )ג(אבן גיר , )ל(ית אבן גיר ליתוגרפ

  )א(אבן לא מזוהה 

  :ברונזה קדומה ב

, )ל(352 , )ל(346 , )ל(345 , )ג(343  ,)ג(342 , )ל(341 , )ג(340 ' קטלוג מס: ראשי אלות אגסיים

  ).ל(358 , )ל(353 

  ).א(355 , )א(349 , )א(348 , )ג(344 ' קטלוג מס: ראשי אלות כדוריים

  ).א( 354 ' קטלוג מס: ראשי אלות כדורים פחוסים

  ).ק(356 , )ל(351 ' קטלוג מס: ראשי אלות חביתיים

  ).המ(360 , )ל(357 , )ל(350 ' קטלוג מס: ראשי אלות מעוגלים

  :ג–ברונזה קדומה ב

  ).א(371 –)א(367 , )ל(365 , )ג(364 , )ל(361 ' קטלוג מס: ראשי אלות אגסיים

  ).א(366 , )ג(363 , )ל(362 ' קטלוג מס: ראשי אלות כדוריים

  ).א(372 ' קטלוג מס: ראשי אלות חביתיים

  :ברונזה קדומה ג

 ,)ג(381 , )ל(379 , )ל(377  ,)ל(376 , )ג(375 , )ג(374 , )גר(373 ' קטלוג מס: ראשי אלות אגסיים

  ).א(347 , )ל(392 , )ל( 390 –)ל(388 , )ג(386 , )ל(383  )ל(382 

  ).ל(378 ' קטלוג מס: ראשי אלות כדוריים

  ).המ(393 ' קטלוג מס: ראשי אלות כדוריים פחוסים

  ).מגנ(394 , )א(380 ' קטלוג מס: ראשי אלות כדוריים מעוטרים בצווארון

  ).ל(391 , )א(385 , )א(384 ' קטלוג מס: ראשי אלות חביתיים

  :ב–קדומה אברונזה 

–)ל(334 , )ל(331 , )ל(329 , )ל(327 , )ל(326 , )ל(324 , )ל(323 ' קטלוג מס: ראשי אלות אגסיים

  ).ל(339 

  ).ג( 322 , )ק( 333 , )ל(332 , )ל(330 , )ל(325 ' קטלוג מס: ראשי אלות כדוריים

  ).ל(328 ' קטלוג מס: ראשי אלות מעוגלים

  :ברונזה קדומה

  ).ל(412 –)ל(409 , )ל(404 , )ל(403 , )ל(401 , )ל(399 , )ל(396 ' קטלוג מס: ראשי אלות אגסיים

  ).ל(395 ' קטלוג מס: ראשי אלות אגסיים בעלי כתף מודגשת

  ).המ(413 , )ל(402 , )ק(398 ' קטלוג מס: ראשי אלות כדוריים

  ).ל(407 –)ל(405 , )ל(400 , )ל(397 ' קטלוג מס: ראשי אלות מעוגלים
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  אחוזים  כ"סה  ק"ב  ג–בק "ב  גק "ב  ב–אק "ב  בק "ב  תקופה/צורה

  6.5  6  -  1  3  -  2  חביתי

  10.9  10   6  -  -  1  3  מעוגל 

  100  92  19  12  23  18  20  כ "סה

    100  20.7  13  25  19.6  21.7  באחוזים 

  :להלן ריכוז הנתונים שעניינם חומרי הגלם ושכיחותם

  אחוזים  כ "סה  ק "ב  ג–בק "ב  גק "ב  ב–אק "ב  בק "ב  תקופה/חומר

  84.7  78  18  7  16  17  20  גיר 

  2.2  2  1    1      המטיט 

  1.1  1       1      מגנטיט 

  10.9  10    5  4  1    אבן 

  1.1  1      1      גרניט 

    92  19  12  23  18  20  כ "סה

  :להלן ריכוז נתוני המידות והמשקלים

פריטים שלמים   תקופה/צורה

שנבדקו
146

  

  )מ"ס(קוטר קדח   )מ"ס(קוטר   )מ"ס( גובה  )גרם( משקל

  1.9–1.1  6.0–4.2  5.6–3.8  214–100  12  כדוריים

  1.9–1.1  7.9–4.2  9.3–5.1  828–200  39  אגסיים

  2.5–1.1  6.0–5.2  7.1–5.2  )200(  5  חביתיים

  :מניתוח הנתונים עולה כי

ראשי אלות בעלי . המכלול מן 60%-מהווים כ, ראשי אלות בעלי מתאר אגסי הנם השכיחים ביותר .1

תמונה דומה הובחנה כבר בתקופת הברונזה . 20%מהווים רק , השניים בשכיחותם, מתאר כדורי

  ).4.4.4  סעיף' ר( אהקדומה 

מגמה דומה מסתמנת גם לגבי ראשי האלות . ראשי אלות בעלי מתאר אגסי פחוס נעלמו מהמכלול .2

, 7%-ראשי האלות החביתיים הם מהווים כ. 2%-ורי פחוס המהווים רק כבעלי המתאר הכד

  .אבדומה ליחס שלהם בתקופת הברונזה הקדומה 

מהמכלול ודומה שבמציאות  85%-הם מהווים כ, רובם המכריע של ראשי האלות יוצרו מאבן גיר .3

אלות חיזוק להנחתי אני מוצא בעובדה שראשי ה. )41לוח ( היה האחוז שלהם גבוהה יותר

 4%-אינם שכיחים ומהווים יחד רק כ, גרניט, מגנטיט, המטיט –העשויים מחומרי גלם אחרים 

                                            

  .112הערה ' ר  .146
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.מהמכלול
147

והברונזה  הקדומה במבדיקת מכלול ראשי אלות מתקופת הברונזה , כמו כן 

ידי עולה כי הפריטים העשויים מאבן גיר מהווים -שרובם המכריע היו זמינים ונבחנו על, הקדומה

.לולמן המכ 96%
148
  .אתמונה זהה הובחנה בתקופת הברונזה הקדומה  

מכלל ראשי  65% ;מבין טיפוסי אבני הגיר העדיפו האמנים המקומיים את אבן הגיר הליתוגרפית .4

.נעשו מאבן זו, )מאבן גיר(האלות 
149

 

' ר(לצד טווח המידות והמשקלים הרחב שהוצג לעיל המשקף את כל ראשי האלות שנבדקו . 5

,"החריגים"ריטים כולל הפ, )טבלה
150

ניתן , שמעלים או מורידים את הטווחים ומעוותים את התמונה 

  :לצמצם ולקבוע כי

 7.7–5.5גובהם ', ג 400-ל 200ראשי האלות האגסיים נעים בעיקרם בטווח המשקלים שבין  •

  .מ"ס 1.6–1.1וקוטר הקדח , מ"ס 6.4–5.0קוטרם , מ"ס

 5.5–5.0קוטרם , מ"ס 5.0–4.0בה שבין ראשי האלות הכדוריים נעים בעיקרם בטווח הגו •

קרי ראשי , לגבי טווח המשקלים הנתונים שעומדים לרשותנו. מ"ס 1.6–1.1קוטר הקדח , מ"ס

אם כי , בשלב זה המחקר יש להתייחס. אינם מאפשרים לקבוע מסמרות בנושא, אלות שלמים

 .לטווח המשקלים המוצג בטבלה, בזהירות

ד הנתונים העומד לרשותנו אינו מאפשר לצמצם את טווח מס, לגבי ראשי האלות החביתיים •

  .המידות והמשקלים המוצג בטבלה

                                            

ראש אלה ). 413 (רמת הנדיב ו, )393 (מגידו , )360  'קטלוג מס(ראשי אלות מהמטיט נחשפו בערד   .147

ראש האלה ממגנטיט אינו פרי ). 373 (דראע -מגרניט בבאב או, )394 (ממגנטיט נחשף ברמת הנדיב 

ים מתוארכים טטקסנחלקם נחשפו בקו ,לגבי ראשי האלות מהמטיט, )3.1.3  סעיף' ר(ייצור מקומי 

 סעיף' ר" (צפים"ד לא מן הנמנע שמדובר בממצאים ואולם מכיוון ששרדו מהם שברים קטנים בלב

 4.4.4.(  

מקורו בראשי האלות מתקופת הברונזה , של ראשי אלות מאבן גיר) 85%( "הנמוך"האחוז הכללי   .148

הדוחות העוסקים בפרסומם אינם מספקים . עיבשנחשפו ביריחו ו, ג–הקדומה בוהברונזה  הקדומה ג

' ר(עבודה זו תחת ההגדרה הכללית אבן ב אפואנים לגבי חומר הגלם ששימש לייצורם והם מוצגים נתו

  ).145הערה 

 9. שנחשפו באתרים ובקברים שונים, פריטים העשויים מאבן גיר ליתוגרפית 51 יעד כה זוהו על יד  .149

תשעה , הקדומה גבמכלולים מתקופת הברונזה  12, הקדומה ברונזה נחשפו במכלולים מתקופת הב

 17-ג ו–הקדומה ב ההברונזבמכלולים מתקופת  ארבעה, ב–הקדומה אבמכלולים מתקופת הברונזה 

  ).145הערה בפירוט חומרי הגלם (במכלולים המתוארכים באופן כללי לתקופת הברונזה הקדומה 

  )335 ' קטלוג מס(ראש אלה אגסי מתל ערני , )348 ' קטלוג מס(ראש אלה כדורי מערד   .150
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  .ג–אתקופת הברונזה הקדומה  – סיכום ומסקנות

בכנען רק תעשייה שייצרה ראשי בתקופת הברונזה הקדומה נותרה , לעומת הכלקולית המאוחר .1

מגנטיט ונחושת אך מחזקים , יטהמט, דיוריט, ראשי אלות בודדים העשויים בזלת. אלות מאבן גיר

מהתקופה " בירושה"מה עוד שאנו סבורים שחלקם מיובאים ושחלקם עברו , מסקנה זו

  .)42–40לוחות ( הכלקוליתית

שדרו ביישובים וייצרו את תוצרתם , האמנים שייצרו ראשי אלות מאבן גיר הנם אמנים מקומיים .2

סורת של אמני האבן הכלקוליתיים ממשיכים את המ אלואמנים . בהתאם לדרישות המקומיות

המשכיות זו מתבטאת במספר הצורות הטיפולוגיות המצומצם . שייצרו ראשי אלות מאבן גיר

  .)42לוח ( ובהעדפתה של אבן הגיר הליתוגרפית

בממדיהם של ראשי , ק לעומת הכלקולית"בתקופת הב, היעלמות ההמטיט והנחושת והגידול .3

ההסבר . בון הכדוריים מהווים בסיס להבחנה כרונולוגיתהאלות ובמספרם של האגסיים על חש

את העדפתם של ראשי אלות אגסיים ניתן לייחס : לחלק מהשינויים עשוי להיות פונקציונאלי

. שכן שטח פניהם ומשקלם גדולים יותר, לעובדה שהם יעילים יותר להכאה מראשי אלות כדוריים

אשי אלות מעוגלים בתקופת הברונזה ברוח זו ניתן להבין גם את העלייה במשקלם של ר

את היעלמותם של ראשי אלות מנחושת ומהמטיט . כניסיון להקנות להם יתר עוצמה, הקדומה

יש אולי לייחסה להיעלמותן של קבוצות החרשים והאמנים שהכירו את ; קשה יותר להסביר

  ).3.1.3  ,3.1.1 סעיפים ' ר(מקורות חומרי הגלם ושלטו בטכניקות ייצורם 

כאמור ראשי האלות בתקופת הברונזה הקדומה גדולים יותר מראשי האלות בתקופה  .4

כמו כן ניכרת לעומת הכלקולית עלייה במספרם של ראשי האלות האגסיים על . הכלקוליתית

ה חדות וברורות במיוחד כאשר משווים רק בין ראשי מגמות אל. חשבון ראשי האלות הכדוריים

 :האלות העשויים אבן גיר

, 22%-מהמכלול והאגסיים כ 71%-והחביתיים כ בכלקולית מהווים ראשי האלות הכדוריים •

-ראשי האלות האגסיים מהווים כ, ואילו בתקופת הברונזה הקדומה התמונה שונה לחלוטין

 .כדוריים וחביתיים 26%-לעומת כ 61%

לא , אלמעט ראשי האלות הכדוריים והאגסיים הפחוסים האופייניים לתקופת הברונזה הקדומה  .5

בין ראשי אלות הכדוריים והאגסיים  –מתאר ותחום המידות והמשקלים  –ניתן להבחין טיפולוגית 

  .ג, ב, אמתקופת הברונזה הקדומה 
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מזה של ראשי האלות  תחום המידות והמשקלים הממוצע של ראשי האלות האגסיים גדול יותר .6

ראשי האלות החביתיים קרובים בטווח המידות והמשקלים לקבוצת ראשי האלות . הכדוריים

  .האגסיים

 בברזל העד  אקדומה הברונזה ראשי אלות מעוגלים מיוחדים מה .4.4.6

  ראש אלה בעל צוואר מכפר מונש – אברונזה קדומה  .4.4.6.1

הסטרין ). 43 לוח(אגסית וצוואר בעל צורה , במטמון מכפר מונש נחשף ראש אלה עשוי נחושת

השוו אותו לראשי אלות כלקוליתיים מנחושת ) 231, ה"תשמ(וכן גופנא ) 285–284, 1963(ותדמור 

שכן ראש האלה מכפר , השוואה זו לוקה בחסר. שבע-שנמצאו במערת המטמון ובאתרי בקעת באר

הוא אינו מכיל ארסן . הכימימונש נבדל מראשי האלות הכלקוליתיים בעלי הצוואר בצורתו ובהרכבו 

אם כי גם ראש ). 3.1.1.1 סעיף ' ר(המצויים בראשי האלות הכלקוליתיים , )290, 1963קי (ואנטימון 

כי החרשים  אלומעידים הבדלים , )2נספח ' ר(האלה מכפר מונש נוצק בטכניקת השעווה הנעלמה 

אינם שייכים לעולם התרבותי של החרשים שייצרו את ראשי האלות וחפצי הפולחן שייצרו אותו 

שלראש האלה מכפר מונש אין בשלב זה ) 205, 1971(תור -אני מקבל את דעתו של בן. הכלקוליתיים

ממצא לא משוכב שהחוקרים  –והעובדה שראש האלה שייך ְלמטמון , זאת. הקבלות במזרח הקדמון

מקשים על תיארוכו ועל קביעת אזור מוצאו  –ך תקופת הברונזה הקדומה חלוקים על מקומו בתו

). 3בהמשך נספח ' ור 1975וטקינס ; 1971תור -בן; ה"תשמ; 1968גופנא , 1963הסטרין ותדמור (

. הארה בלתי צפויה של סוגיה זו עולה מתיאורי אלות באומנות מצרים מראשית התקופה השושלתית

) 2: 7, 4 :2 לוחות(ובלוחית שנהב מאבידוס של המלך דן ) 6 ;3: 2 ותלוח(בלוח השחיקה של נערמר 

.הדומים לראש האלה הנדון כאן, האלות המתוארות מתאפיינות בראשים בעלי צוואר
151

למרות  

יש בשניהם הקפדה על תיאור , באופיים וברמתם האומנותית, שהתיאורים נבדלים זה מזה בגודלם

סצינות אלה למקורות חשובים ללימוד ולשחזור האלה בתקופה בכך הפכו . מדויק של האלה לפרטיה

פרק זמן בו שימשה עדיין ככלי נשק , שבין סוף האלף הרביעי והמחצית הראשונה של האלף השלישי

כרונולוגיים של כלל –התייחס להיבטים הטיפולוגייםבו אלועל סמך תיאורים . מן השורה הראשונה

                                            

אבן אינם שכן ראשי אלות מ, התיאורים הללו משקפים קרוב לוודאי אלות בעלות ראשים ממתכת  .151

 .בצוואר מתאפיינים
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לסוף תקופת הברונזה הקדומה , ה כמו גם את המטמון כולואני נוטה לתארך את ראש האל, המטמון

  .אין להוציא מכלל אפשרות שטיפוס זה יוצר והיה בשימוש לאורך כל תקופת הברונזה הקדומה. א

טכניקה זו כמעט שאינה מתועדת . ראש האלה נוצק בשיטת השעווה הנעלמה: באשר לארץ המוצא

אני . א ידועה באותו זמן במסופוטמיה ובמצריםלעומת זאת הי. בתקופת הברונזה הקדומה בכנען

, כילפות –נוטה לראות במצרים את ארץ המוצא של ראש האלה כמו גם של חפצים נוספים מהמטמון 

  ).3נספח ' ר(משור 

 תפוצתםוישראל -מארץ ראשי אלות בעלי צווארון – מאוחרתעד ברונזה  קדומה גברונזה  .4.4.6.2

  במזרח הקדמון

שלישי הופיעו במסופוטמיה ובאנטוליה ראשי אלות מעוגלים שנוספה במחצית השנייה של האלף ה

נראה שאין לייחס  ;"צווארון"זו כונתה במחקר בשם . םבצד אחד או בשניה, להם בליטה סביב הקדח

  .לצווארון משמעות פונקציונאלית

  :בארץ נחשפו ופורסמו חמישה ראשי אלות מטיפוס זה

).4–2: 45; 4: 44 ותלוח, 394 ' קטלוג מס(מאזור רמת הנדיב  .1
152  

  ).1: 45; 1: 44 ותלוח, 380 ' קטלוג מס(חסי -מתל אל .2

  )2: 44לוח , 418  'קטלוג מס(מתל פארעה דרום  .3

  ).3: 45; 3: 41לוח , 419  'קטלוג מס(מתל אבו הואם  .4

  .מידותיו הזעירות אינן מותירות ספק באשר לשימושו הטקסי). 420  'קטלוג מס(מתל אבו הואם  .5

תארכו את ראש ) 17–12: 6ציור , 55–54, ט"תשכ(תור -ובן) 12–6: 76לוח , 82, 1967(הנסי 

על סמך השוואות לראשי אלות בעלי צווארון  הקדומה גחסי לתקופת הברונזה -האלה מתל אל

.שנחשפו בארצות השכנות
153

-שייחוסם השכבתי ותיארוכם אינם תמיד חד, אלולראשי אלות  

ניתן להוסיף קבוצה של ראשי אלות בעלי צווארון ועליהם כתובות , )54, ט"תור תשכ-בן(משמעיים 

: 27לוח , 22, 1968סולימאן (לדוגמה ראשי האלות של המלכים רימוש ומנשתש מאכד , הקדשה

                                            

 .ראש האלה עשוי ממגנטיט  .152

אנטוליה ; )10לוח , 1934נוייק 'ז(תל לוח , )2: 42לוח , 195, 1935ספייזר (טפה גאורה  –מסופוטמיה   .153

תל  –סוריה ; )78: 420ציור , 265, 1956גולדמן (ותרסוס ) 6: 109לוח , 1951קושיי (ה הויוק 'אלג –

  ).6ציור , 99, 1962שפר (ואוגרית ) 4: 377ציור , 482–481, 1960 בריידווד(ודידה 'ג
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ראש האלה מתל , )2לוח , K20, K25: 47–46, 1991הולצינגר -בראון; 238: 38לוח , 46–45, 209

ראש , )K44: 53, 1991הולצינגר -בראון; 214: 28לוח , 23, שם(לוח מתקופת גודיאה מלך לגש 

-בראון; 30–29וחות ל, 23, שם(מייסד השושלת השלישית של אור , האלה מאור מתקופת אורנמו

, שם(לגי בן השושלת השלישית של אור ווראש האלה של המלך ש, )K78: 60–59, 1991הולצינגר 

כתובות ההקדשה שעליהם אינן מותירות ספק באשר ). K83: 61, 1991הולצינגר -בראון, 28לוח , 8

  .לתיארוכם למחצית השנייה של האלף השלישי

 השלוש הדוגמל :י צווארון נחשפו גם במכלולים מאוחרים יותרמן הראוי להדגיש כי ראשי אלות בעל

 כאן לוח ;N ,U ,Y:121לוח , 117, 1937סטר ( 1475המתוארכת לשנת  IIמשכבה  ,בנוזי Aממקדש 

-וה 14-ה ותלמא יםמהספינה באולו בורון המתוארכ םיימהספינה בכף גלידוניה ושנאחד , )9–7: 44

אלו ). 6: 44 לוח כאן; 26ציור , 92, 1988פולאק ; 5: 44 כאן לוח; 134ציור , 126, 1967טיילור ( 13

 אלומשך הזמן הארוך בו שימשו ראשי אלות . מלמדים כי טיפוס זה היה בשימוש גם באלף השני

לא כל שכן של , מחייב לנקוט זהירות בתיארוכם של הפריטים שייחוסם הסטרטיגרפי אינו חד משמעי

  .אלה שנלקטו על פני השטח

  :ישראל-אשר לתיארוכם של ראשי האלות בעלי הצווארון שנמצאו בארץב

בו נחשף ראש האלה הוא אחד מעשרות רגמי קבורה  700קבר : ראש האלה מאזור רמת הנדיב .1

. מתוכם נחפרו שישה שהכילו מספר זעום של ממצאים. שאותרו בקצה הדרומי של רמת הנדיב

פגיון נחושת בעל תקע  –ם העדויות העיקריות החופר מציין כי תיארוך שדה הקברים קשה ואול

מצדדות בתיארוך למחצית , וראש האלה הנדון, 701רחב וארבעה מסמרים שנחשף בקבר 

אם כי אין להוציא מכלל אפשרות , הקדומה גתקופת הברונזה  –השנייה של האלף השלישי 

, 96, ג"תשנ; 150, 1992; 11–10, א"גרינברג תשנ(שהקבורה בשדה הרגמים החלה קודם לכן 

מן הראוי לציין כי תיארוכו של ראש האלה למחצית השנייה של האלף ). 591–588, 2000

השלישי מסתמך לא על ממצא קראמי אינדיקטיבי אלא על כך ששדה הקברים שייך באופיו 

הארכיטקטוני לתקופת הברונזה הקדומה ושראשי אלות מטיפוס זה אינם מוכרים בכנען ובמזרח 

שייך למחצית  700עלינו מקובל שקבר . ם למחצית השנייה של האלף השלישיהקדמון קוד

  .השנייה של האלף השלישי
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ח החפירה אינם "הנתונים בדו) "54, ט"תשכ(תור -כפי שציין בן: חסי-ראש האלה מתל אל .2

דומה שנטייתם של החוקרים לתארכו לתקופת הברונזה ". מאפשרים קביעת מקום המצאו

נשענת גם על העובדה שהוא , בלות לראשי אלות דומים מארצות שכנותלבד מההק, הקדומה ג

שמספר , )76–69איורים , 39–34, 1898בליס (נדון בדוח בסמיכות לדיון במטמון כלי הנשק 

אינם מותירים ספק באשר לתיארוכו ) 69איור (גרזן הסהר , פריטים שבו דוגמת ראשי הרמחים

מירון ; 80–79, 1967הנסי ; 66–62, 59, 56, ט"תור תשכ-בן( הקדומה גלתקופת הברונזה 

, הקדומה גתיארוכם של ראשי רמחים וגרזן התקע לתקופת הברונזה , לטעמנו. )49–48, 1992

 אפת הברונזה הקדומה היו בשימוש למן תקו אלולא מן הנמנע שכלים , אינו מחוייב המציאות

קיומה של , חסי-לה מתל אלבאשר לראש הא). 3נספח  כאן; 2006זאס וסבן  ;ג"סבן תשס(

, באתר מחזקת את הסבירות שראש האלה הנידון הקדומה גשכבת יישוב מתקופת הברונזה 

ואולם אין . אכן שייך לפרק זמן זה, )82איור , 1898בליס " (רגיל"שנמצא לצד ראש אלה אגסי 

, רתהברונזה התיכונה או המאוח, להוציא מכלל אפשרות שהוא שייך לתקופה מאוחרת יותר

  .המיוצגות אף הן באתר

והעובדה שבאתר נחשפו , גילוי ראש האלה על פני השטח: ראש האלה מתל פארעה דרום .3

מחייבים לתארכו , והברונזה המאוחרת בשכבות יישוב מרשימות מתקופת הברונזה התיכונה 

  .באופן כללי לתקופות אלה

וד לקירו המערבי יחד עם בצמ 50שני ראשי האלות מתל אבו הואם נחשפו על גבי רצפת חדר  .4

ממכלול קראמי הכולל כלים מקומיים וכלי יבוא מיקניים וקפריסאיים מתקופת הברונזה המאוחרת 

  ).304–302, 286: 17, 11לוחות , 304–286מספרים  49–47, 13–11, 1935המילטון ( ב

של האלף ראשי אלות בעלי צווארון מופיעים לראשונה במזרח הקדמון במחצית השנייה : לסיכום

לאורך כל האלף , אם כי בשכיחות קטנה בהרבה, הם מצויים. שהיא עבורם גם תקופת השיא, השלישי

  .השני

והמפוארים , הקדומים, נחשפו הפריטים הרבים אלובחבלי ארץ ; מוצאם במסופוטמיה ובאנטוליה .1

וס זה ראשי אלות מטיפ. קטנה ובמצרים הם אינם מופיעים כלל לבנטשכיחותם בדרום ה. ביותר

לסוף תקופת הברונזה  הקדומה גשנמצאו בארץ ישראל הם מפרק הזמן שבין תקופת הברונזה 

סביר להניח . ניתן לתארך את ראש האלה מרמת הנדיב הקדומה גלתקופת הברונזה . המאוחרת

  .חסי-שלפרק זמן זה שייך גם ראש האלה מתל אל
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אבן , מגנטיט(שאינם מצויים בארץ  והעובדה כי חלקם נעשו מחומרי גלם, נדירותם בארץ ישראל .2

 .מחזקים את ההשערה שהם אינם תוצר מקומי אלא הגיעו לכאן בדרכי מסחר, )מטמורפית

של טיפוס זה תפוצתו ו מתל דן מעוטר בארבעה ראשי אריותראש אלה  – בתקופת הברזל  .4.4.6.3

  במזרח הקדמון

מעוטר בתבליט בדגם עלים  ,עשוי ברונזה ומצופה כסף, ר צינוריבעל צוואכדורי שרביט /ראש אלה

נחשף במתחם הפריט ). 1: 46לוח , 421 ' קטלוג מס(צוואר ה במעלהארבעה ראשי אריות בו, סביב

מתחת לצמד מזבחות שהיו ממוקמים בסמוך , "חדר מזבח" – 2844בחדר , הפולחני הברזלי בדן

, 1996; 32לוח , 156איור , 198, 1994; 156–155 איורים, 184–176, 1992בירן (לקיר הדרומי 

מחצית , בIVלתפיסתו של בירן המתחם הפולחני נוסד בימיה של שכבה ). 29–28, 2008אריה ; 47

ראש . IIIימיה של שכבה , תשיעיתשוקם והורחב במהלך המאה ה, עשיריתשנייה של המאה ה

הרבע השני והשלישי של , השניירבעם שתוארכה לימיו של , IIידיו לשכבה -שרביט יוחס על/האלה

. השיג לאחרונה על הכרונולוגיה של בירן לגבי תקופת הברזל בדן) 2008(אריה . המאה השמינית

ראשית  – תשיעיתשלהי המאה ה, בלשיטתו המתחם הפולחני נוסד רק בראשית תקופת הברזל 

 IIIלקבוע ששכבה רק ניתן  ;II-ו IIIהעדויות והממצאים אינם מאפשרים להבחין בין שכבות . שמיניתה

בעקבות מסעו , 732-חרב ב – IIשכבה  –ושהאתר שמינית התקיימה במחצית הראשונה של המאה ה

שרביט מציין אריה כי העובדה שהוא נחשף מתחת /לגבי ראש האלה. שלישישל תגלת פלאסר ה

כמנחת  IIשכבה הוטמן בהוא . ב ;IIIשייך לשכבה הוא . א: שתי אפשרויותאחת מלמזבח מחייבת 

שכלל גם , בסיס מכלול חפצי מתכת שנחשף בארמון הצפון מערבי בנימרוד-על. יסוד מתחת למזבח

כתובות בעלות של מלכים שחמישה מהם נושאים , הפריטשרביטים דוגמת /שמונה ראשי אלות

 שלל מלחמה ממסעותיהם של מלכי אשור לצפון סוריה, )1967(מכלול המשקף לדעת ברנט , ארמיים

שרביט מתל דן היה שייך /שגם ראש האלה) 29–28, שם(הציע אריה , ולבנון כנגד מלכי ארם ופניקיה

היה . א: החפץ לדן" התגלגל"תוך שהוא מעלה שתי אפשרויות להסביר כיצד , במקורו למלך ארמי

במהלך , נלקח כשלל מלחמה מאחד ממלכי ארם. ב. ששלט בדן, ככל הנראה חזאל, שייך למלך ארמי

  .הובא לדן והוטמן במהלך ייסוד המזבח, ימותים עם ממלכת ישראלהע

דומה שהתמונה הארכיאולוגית לגבי אזור מוצאם ותיארוכם של ראשי האלות הנדונים כמו גם של 

 אלוהנשענת בעיקרה על קבעתו של ברנט שחפצים , הפריט מדן מורכבת יותר מפרשנותו של אריה

  :להלן מספר דגשים בנושא). 4, שם(ם הינם במקורם צפון סוריים או פניקיי
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נפוצים במאות , חלקם מעוטרים בראשי אריות וחלקם לא, שרביטים מטיפוס זה/ראשי אלות •

איראן יוון והאיים , צפון סוריה, המסופוטמי –במערב אסיה  השמינית והשביעית, )?(התשיעית

ים גם בתבליטים לצד הממצא הם מתועד, הקורפוס מונה עשרות רבות של פריטים. האגאיים

ובמיוחד הרינק ; 1988אלבנדה ; 1994קרטיס ; 1982קרטיס וגרייסון ' ר(חיתיים -ניאוואשוריים 

 ).2004ואוברלט 

 ןארמומפריטים  54של מתוכו נציין את המכלול המרשים ו, אשור יעיקר הממצא נחשף בתחומ •

בתבליטים האשוריים זאת לצד הופעתם  ,)5 :46 לוח( בחורסבד היא נינווה) 18חדר (סרגון 

 ולוח 6.1.2.2.2  סעיף' ר(כחלק מציודם של קצינים ואנשי שררה ומנהל כמו גם של יחידות עילית 

, גם אם הוא עשוי מאבן, העובדה שראש האלה הקדום ביותר המוכר עד כהעדויות אלה ו .)48

הודות  824–858אות וניתן לתארכו לשנים הינו אשורי בווד, נמצא בתרביצו היא שריף חאן

מאפשרים , )3 :46לוח ( לכתובת הקדשה מלכותית לנרגל נושאת שמו של שלמנאסר השלישי

 –אם כסמל שררה ופיקוד , שרביטים הנדונים היו בשימוש סדיר באשור/לקבוע שראשי האלות

 .כת האשוריתידי תעשיית המת-סביר להניח שהם יוצרו על. אלה –אם ככלי נשק , שרביט

גם אולם לא מן הנמנע ש, אפשר ולצד מרכזי הייצור האשוריים התקיימו גם מרכזי ייצור ארמיים •

 חילופיןאו ל ,במרכזי ייצור אשורייםהיה מקורם של ראשי האלות נושאי הכתובות הארמיות 

ערב בלוריסטן וגם בצפון מ בהאחרונים שגשגו בתקופת הברזל  אלו. במערב איראן במרכזי ייצור

ניתן ללמוד מהמכלולים , על עוצמתה והיקפה של תעשייה זו ובפרט של תעשיית כלי הנשק. איראן

ור , מהזי מומה'ובקברים בצ) 1989; 1988מוסקרלה ; 1989דייסון (העשירים שנחשפו בחסנלו 

ה לענייננו נציין כי התעשייה הלוריסטנית ייצר). 2004; 1998הרינק ואוברלט (ובי גוהר 'ודז כבוד

זיקתם לטיפוס , )6.5.5.3  סעיף' ר(במגוון טיפוסים ראשי אלות ממתכת עשרות רבות של 

; 2 :46לוחות ( ביניהם נמצא גם ראש אלה זהה לחלוטיןו, הספציפי הנדון כאן אינה מוטלת בספק

47(.
154

, IVלה שנחשף בחסנלו שכבה בהקשר זה ברצוני להסב את תשומת הלב לראש א 

, הראשון אם נכון התיארוך .)2008מגי (או מהלך השמינית  תשיעיתבשלהי המאה ה שחרבה

  ).325והערה  6.1.3 סעיף ' ר(בשלב זה בפריט המתכת הקדום ביותר של טיפוס זה מדובר 

                                            

ראש האלה . פיגיון וראשי חיצים, חרב: יחד עם כלי נשק נוספים B182-5 ראש האלה נמצא בקבר  .154

ואולם הוא אינו מעוטר בראשי , בדומה לפריט מדן הוא מעוטר בדגם של עלים, עשוי מברונזה וברזל

  ).65לוח , b: 22לוח , B182-5: 17איור , 2004הרינק ואוברלט (אריות 
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  :סיכוםל

זאת , והמפוארות של טיפוס זהשרביט מדן מהווה את אחד הדוגמאות המרשימות ה / להראש הא. 1

  .גם בהשוואה לראשי האלות שנחשפו בארמונות האשוריים

הגיע לאתר במהלך המחצית הראשונה של ו הכרונולוגית של אריה הרי שהוא אם נקבל את הצעת. 2

כנראה כבר בראשיתה של , מתחת למזבחמנחת יסוד  –ולנוכח שיוכו הסטרטיגרפי  ,שמיניתהמאה ה

  .המאה

.ארמי או לוריסטני ,מרכז ייצור אשורי – בשלב זה לא ניתן להכריע לגבי אזור מוצאו. 3
155

אין  

מסחר בדומה לפריטים אחרים  – שרביט לדן/הגיע ראש האלה הבאפשרותנו גם לעמוד על הדרך ב

  .אולי כשלל מלחמה כפי שמציע אריהאו , מטיפוס זה שתפוצתם מגיעה עד יוון והאיים האגאיים

ההקשר הארכיאולוגי בו הוא נחשף אינו מותיר ספק לגבי תפקידו , לגבי ייעודו הספציפי בדן .4

הוא לא , לפחות בשלב האחרון של שימושו, ניתן גם לקבוע שבדן, מנחת יסוד במקדש –הפולחני 

  ).6.2.3.1.2 , 6.1.2.2.2 סעיפים ' ר(שימש כראש אלה וגם לא כראש שרביט 

 ראש זיתחורבת ראש אלה בעל צוואר מ – בתקופת הברזל  .4.4.6.4

רצפת חדר גבי -על, IIaנחשף במצודה ) 422 ' קטלוג מס(ראש אלה אגסי בעל צוואר עשוי מהמטיט 

החופרים הבחינו ). III.119 :2איור ו, 134, 22–16 'עמ 'לראש האלה ר, 2000גל ואלכסנדר ( 18

מתוארכת , משקפת את השלב הקדום במצודה IIIשכבה : כרונולוגיים-בשלושה שלבים סטרטיגרפיים

 בסופה חרבהו, לערך 880–960לשנים מתוארכת  IIשכבה . עשיריתלמחצית הראשונה של המאה ה

, משקפת את היישוב שהתקיים בתחומי המצודה לאחר הריסתה Iשכבה . המצודה בכיבוש אלים

, מזהים את ראש זית עם כבול המקראיתה ,החופרים). 8, שם( 880–860 שניםמתוארכת לו

  .פניקית או ישראלית –מתלבטים לגבי שיוכה של המצודה 

 –הפינה הצפון מערבית של המצודה לבד מראש האלה ועשרות ראשי חיצים מברזל שנחשפו באזור 

אולם למעט ציון , חרבות וארבעה ראשי רמחים שתינמצאו גם , עדות להתקפה שהתמקדה בנקודה זו

  .איוראותם בהחופרים לא דנו בהם ולא פרסמו , )129–128, 22, שם( םהימצאות

                                            

ביניהם גם שלושה ראשי אלות , ור כבודולאחרונה פורסמו בדיקות מטלורגיות שנערכו לחפצי מתכת מ  .155

, ייתכן ומחקר מטלורגי מקיף שיבדוק מגוון ראשי אלות מאזורים שונים). 2006; 2005פלמינג ואחרים (

יוביל לפריצת דרך בנושא ויאפשר להבדיל בין מרכזי , יקות ייצורתוך שימת דגש על הרכב כימי ועל טכנ

 .הייצור



  שרי חוץכרונולוגיה וק, טיפולוגיה. 4פרק   116

  

ראש האלה היחיד  עתי זהוידי מיטבל. מפתיע ויוצא דופן, גילויו של ראש האלה במצודה של ראש זית

 – יתרה מזאת הוא חורג במתארו. ישראל במכלול מתקופת הברזל-שנחשף עד כה בארץמהמטיט 

. ישראל למן ראשית הופעתם ועד בכלל-מראשי האלות העשויים אבן שנחשפו בארץ –בעל צוואר 

לף מצויים במסופוטמיה ובאיראן במכלולים מן האעשויים אבן ראשי אלות מעוגלים בעלי צוואר 

לראש האלה מראש זית  אבןעשויות נציין כי הקבלות  –האלף הראשון  –לענייננו  .השלישי והשני

לוח , 36–33, 1995נגהבן ( עשיריתראשית המאה השתוארכו למרליק בנמצאו בקברים המלכותיים 

  ).6.3.4.3  סעיף כאן; 665, 662, 661: 119לוח , 256–255, 1996; 28–25, 20: 2

וכך  ,תקופת הברזל בפרטבישראל בכלל ו-ממצא מארץבזית חריג ראש ראש האלה מחורבת  :לסיכום

קשה להחליט לגביו אם הוא הינו עתיקה מקומית מן הכלקולית או הברונזה הקדומה שנחשפה 

או עתיקה ממסופוטמיה או איראן שהובאה לאתר , במקרה בברזל ב והוכנסה לשימוש כלשהו

דומני שהאפשרות השניה . או שהוא יוצר באזורנו בתקופת קיומו של האתר, ראשית האלף הראשוןב

  .אם גם לא ניתנת להוכחה, היא הסבירה ביותר

עמק הנילוס ובקשרי ועיון מחדש במוצאם מ ,מהכלקולית ישראל-ארץמ ראשי אלות מזווים .4.5

  מצרים עם ארץ ישראל

.במצריםראשי אלות מזווים שכיחים מאוד בנוביה ו
156

בכנען הנה יוצאת דופן מהם  38חשיפתם של  

סעיף ' אלות מתכת בעלות ראש מזווה ר(מתוכם עשויים נחושת  18-מה עוד ש, ומפתיעה בהיקפה

יבטים דיון מפורט בה). 1987 ‘אלוביץ‘צ; 32, 1967הנסי (ואין להם הקבלות בעמק הנילוס  )4.5.1 

  :הטיפולוגיים והכרונולוגיים חייב להתבסס על הממצא מנוביה וממצרים

  טיפולוגיה –ראשי אלות מזווים  .4.5.1

; הוא לא הקפיד על אחידות בסיווג ראשי האלות: ‘אלוביץ‘צלא יכולתי להשתמש כאן בטיפולוגיה של 

באלו מן ו, שושלתית הוא התמקד במשטח העליון של ראשי האלות-בפריטים מן התקופה הקדם

להלן הצעה לחלוקה טיפולוגית המתבססת קודם כל על מתארם . בדפנותיהם –התקופה הארכאית 

 ,כאמור. ואחר כך על משטחם העליון והיעדרו או מציאותו של צוואר, במבט צדשל ראשי האלות 

                                            

דמויי צלחת , משמשת כאן לראשי אלות המוכרים במחקר כדמויי דיסקוס" ראשי אלות מזווים"ההגדרה   .156

  ).258, 1984נידלר ; 58, 51, ג"ידין תשכ; 5, 1926וולף ; 22, 1920לדוגמה פיטרי (וחרוטיים 
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, שנמצאו בעמק הנילוסכמותם ומאות , ישראל-ראשי האלות הנידונים מארץ 38העדפתי לכנות את 

והמבדילה , זאת על פי התכונה הבולטת ביותר המשותפת לכולם מחד; "ראשי אלות מזווים"ם בש

משפחה זו נחלקת על פי המתאר לשלוש . מאידך, האופייניים לכנען, אותם מראשי האלות המעוגלים

  ).51לוח (ובכל אחת קבוצות משנה , חרוטיים ועדשתיים-דו, חרוטיים –קבוצות גדולות 

:ונים שעניינם מתאר הטיפוסים ושכיחותםלהלן ריכוז הנת
157

  

  אחוזים  כ"סה  אק "ב  כלקולית  תקופה/צורה

  5.3  2    2  חרוטיים ישרי דפנות

  2.6  1  1    חרוטיים קעורי דפנות

          חרוטיים קמורי דפנות

          חרוטיים גבוהים

  34.2  13    )11( 13  חרוטיים ישרי דפנות-דו

  15.8  6    )2( 6  חרוטיים קמורי דפנות-דו

  5.3  2    )1( 2  קמורים-חרוטיים קעורים-דו

  36.8  14    )3( 14  עדשתיים

  100  38  1  )18( 37  כ"סה

    100  2.7  97.3  אחוזים

  ראשי אלות חרוטיים .4.5.1.1

היא הגדולה בין ) בסיס ראש האלה הוא הקודקוד הקטום של החרוט(קבוצת ראשי האלות החרוטיים 

פריטים  שני בארץ נחשפו עד כה רק). 54–52 ותלוח( 90%-כ –ראשי האלות המזווים בעמק הנילוס 

  .מקבוצה זו

למעט חלק , שושלתית והארכאית-מהתקופה הקדם ‘אלוביץ‘צהקבוצה כוללת את כל החרוטיים של 

, )Iaטיפוס (שושלתית -מהתקופה הקדם" חרוטיים בעלי משטח עליון קמור"מראשי האלות ה

חרוטיים -כללתי אותם בקבוצת הדו( ‘אלוביץ‘צשמתארם אינו תואם את הגדרתם הטיפולוגית על ידי 

אגסיים של -בקבוצת החרוטיים מניתי גם את ראשי האלות החרוטיים). בהמשך' ר, או העדשתיים

שהוא ייחס להם חשיבות רבה בשחזור ) IIטיפוס (שושלתית -מהתקופה הקדם )21, 1987( ‘אלוביץ‘צ

לדעתי אין בינם לבין ראשי האלות . ההתפתחות הטיפולוגית של ראשי אלות חרוטיים ואגסיים

נבדלים בפרופורציות ) ‘אלוביץ‘צאגסיים של -החרוטיים(ולמרות שהם , האגסיים מן הלבנט דבר

  ).בהמשך' ר(שייכותם למשפחה זו אינה מוטלת בספק , שלהם משאר ראשי האלות החרוטיים

                                            

  .ויינים ראשי האלה העשויים נחושתבסוגריים מצ  .157
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בעלי , דפנות ישרות בעלי, גבוהים –ראשי האלות החרוטיים בארבע קבוצות משנה  יןהבחנתי ב

מאליו יובן שלצד . שכל אחת מהן נחלקת למספר טיפוסים –ובעלי דפנות קמורות , דפנות קעורות

, המכנה המשותף כוללים כל קבוצת משנה וכל טיפוס פריטים הנבדלים זה מזה בגודלם ובמתארם

  .רבגוניות הנובעת מהייצור האינדיבידואלי של כל פריט

).2–1: 52 חלו(חרוטיים גבוהים . א
158

למרות . זו הקבוצה הפחות שכיחה בין ראשי האלות החרוטיים 

די בהתרשמות חיצונית כדי להבדיל בינם ובין , שנתוני מידות ומשקל מפורטים אינם בנמצא בדוחות

קוטרם המקסימלי . הם כפולים מהם בגובהם וככל הנראה גם במשקלם. שאר ראשי האלות החרוטיים

שקוטרם פי , חס בין השניים קטן בהשוואה לראשי האלות החרוטיים האחריםגדול מגובהם ואולם הי

הם קדומים למרבית ראשי האלות החרוטיים האחרים ואופייניים לנוביה . שניים או שלושה מגובהם

במצרים נחשפו ). 3: 2לוח  1987 ‘אלוביץ‘צ; 4ציור , 32, 1955; 14ציור , 49, 1953לדוגמה ארקל (

). 2: 26כאן לוח ; 19: 26לוח , 1902קויבל וגרין ; 22: 42לוח , 1937ברנטון (ים עד כה פריטים בודד

ישראל לא -בארץ). 5, 1: 2ות ולוח 6.1.2.1 סעיף ' ר(ראשי אלות מטיפוס זה מתוארים בלוח הציידים 

  .נמצאו כמ$תם

).10–3: 52לוח (חרוטיים בעלי דפנות ישרות . ב
159

י אלות מאבן ומודלים מחרס נחשפו במצרים ראש 

  :הם נחלקים לשניים. בקברים ובאתרי מגורים

-רנדל( 102-ו 90עמרה בקברים -דוגמתם נמצאו באל). 8–3: 52לוח (בעלי משטח עליון שטוח  .1

: 42לוח , 71, 1937ברנטון ( 1808במוסטגדה בקבר , )6: 10לוח , 32, 16, 1901מקאיוור ומייס 

במקדש , )5: 26כאן לוח ; 5: 7לוח , 27, 1896פיטרי וקויבל ( 824קבר בנקאדה ב, )23

–5, 3: 94לוח , 51, 1988ריזקאנה וזיהר (ובמעאדי , )8: 5לוח , 5, 1974אדמס (בהיירקונפוליס 

  .ישראל-ראשי אלות מטיפוס זה לא נמצאו בארץ). 6

מקדורו באזור , ת כאלוזיהיתי רק שלושה ראשי אלו). 10–9: 52לוח (בעלי משטח עליון קמור  .2

ומגילת ) 2: 29לוח , 1934תומפסון וגרדינר -קייטון(מאזור הפיום , )96, 1993נייק 'ז'קז(חרטום 

  ).114 ' קטלוג מס(

                                            

  ).16 לוח' ר, IIטיפוס ( ‘אלוביץ‘צאגסיים של -זוהי קבוצת ראשי האלות החרוטיים  .158

 ‘אלוביץ‘צקבוצת משנה זו כוללת חלק מראשי האלות החרוטיים בעלי המשטח העליון השטוח של   .159

  ).16 לוח' ר, שושלתית-מהתקופה הקדם Ibטיפוס (
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).53לוח (חרוטיים בעלי דפנות קעורות . ג
160

עשרות ראשי ; זוהי קבוצת המשנה השכיחה ביותר 

  :ניתן להבחין ביניהם בשלושה טיפוסים. צרים בקברים ובאתרי מגוריםנחשפו במ אלואלות כ

פיטרי וקויבל ( 1443דוגמתם נחשפו בנקאדה בקבר ): 4–1: 53לוח (בעלי משטח עליון שטוח  .1

אדמס ; 10, 8, 3, 1: 26לוח , 1902קויבל וגרין (במקדש בהיירקונפוליס , )7: 7לוח , 1896

ראשי אלות ). 21: 42לוח , 1937ברנטון ( 1100בקבר ובמוסטגדה ) 10–9: 5לוח , 5, 1974

  .ישראל-מטיפוס זה לא נמצאו בארץ

, 875ראשי אלות מטיפוס זה נמצאו בנקאדה בקברים ): 11–5: 53 לוח(בעלי משטח עליון קעור  .2

 85H-ו, 23H ,29Hבמחסנה בקברים , )1: 26לוח , 28, 1896פיטרי וקויבל (-1416ו 1401

, 1914פיט ( 1Uבאבידוס בקבר , )3: 20, 4, 2: 19לוחות , 21, 19, 11, 1911איירטון ולואוט (

, )83–79: 22ציור , 114–111, 1984נידלר (ובבית הקברות שחפר מורגן , )5–4: 26לוח , 15

טיפוס זה הוא השכיח מבין ראשי האלות החרוטיים ). 95: 8ציור , 8, 1984נידלר (עדימה -ובאל

 XIXבארץ נמצא ראש אלה בודד כזה במגידו שכבה ). מהמכלול 90%-כ(בעלי הדפנות הקעורות 

  ).2: 50לוח , 1948לאוד (

דוגמתם ; ראשי אלות מטיפוס זה אינם שכיחים): 14–12: 53לוח (בעלי משטח עליון קעור וצוואר  .3

, 1902קויבל וגרין (לבד מהצוואר הם מתאפיינים גם בגודלם . נחשפו רק במקדש בהיירקונפוליס

  .ישראל-ראשי אלות מטיפוס זה לא נמצאו בארץ). 10: 5לוח , 1974אדמס ; 12, 6, 2: 26לוח 

,)54לוח (חרוטיים בעלי דפנות קמורות . ד
161

  :הנחלקים לשני טיפוסים 

-1864ו 1854דוגמתם נמצאו במוסטגדה בקברים ): 4–1: 54לוח (בעלי משטח עליון שטוח  .1

, )9, 2: 94לוח , 51-52, 1988זקאנה וזיהר רי(במעאדי , )16-17: 42לוח , 72, 1937ברנטון (

ראשי ). 5-6: 5לוח , 5, 1974אדמס , 11: 26לוח , 1902קויבל וגרין (ובמקדש בהיירקונפוליס 

  .ישראל-אלות מטיפוס זה לא נמצאו בארץ

קויבל וגרין (דוגמתם נמצאו במקדש בהיירקונפוליס ): 6–5: 54לוח (בעלי משטח עליון קעור  .2

                                            

בעלי , )שושלתית-מהתקופה הקדם Icטיפוס (וללת את בעלי המשטח העליון הקעור קבוצת משנה זו כ  .160

של ) מהתקופה הארכאית Icטיפוס (ובעלי הצוואר ) מהתקופה הארכאית Ibטיפוס (הדפנות הקעורות 

  ).16 לוח' ר( ‘אלוביץ‘צ

 Ib טיפוס(קבוצת משנה זו כוללת חלק מראשי האלות החרוטיים בעלי המשטח העליון השטוח   .161

 Iaטיפוס (ואת ראשי האלות החרוטיים בעלי הדפנות הקמורות ) שושלתית-מהתקופה הקדם

  ).16 לוח' ר( ‘אלוביץ‘צשל ) מהתקופה הארכאית
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ראשי אלות ). 4: 94לוח , 51-52, 1988ריזקאנה וזיהר (ובמעאדי ) 13-14: 26לוח , 1902

  .ישראל-מטיפוס זה לא נמצאו בארץ

  חרוטיים-ראשי אלות דו .4.5.1.2

מצוי בדרך כלל במרכז או ) הבסיס המשותף של שני החרוטים(הקוטר הגדול של ראשי אלות אלו 

חרוטיים לשלוש -אשי האלות הדוחילקתי את ר). 56–55; 8–7: 54 לוחות(בשליש העליון של הגובה 

ושוב יודגש כי לצד המכנה , קעורות-וקמורות, קמורות, ישרות –פי דפנותיהם -קבוצות משנה על

רבגוניות , המשותף נבדלים הפריטים הבודדים בכל קבוצת משנה זה מזה בגודלם ובמתארם

  .שמקורה בשיטות הייצור

פריט בודד נמצא במקדש בהיירקונפוליס ). 55; 8–7: 54לוחות (חרוטיים בעלי דפנות ישרות -דו. א

לוח , 23, 1920(קבוצה נוספת ממצרים מופיעה בעבודתו של פיטרי ). 27:18לוח , 1902קויבל וגרין (

וכך גם מוצאו של ראש האלה המוצג , אולם מוצאם של הפריטים אינו ידוע במדויק, )62, 57–55: 25

שני ראשי אלות . פריטים 13בארץ נמצאו ). 147: 37 לוח, 206, 1984נידלר (במוזיאון ברוקלין 

-ובגת, )160 ' קטלוג מס, 7: 54לוח (נמצאו בנחל גרר , הדומים מאוד לראשי האלות ממצרים, מאבן

' קטלוג מס(במערת המטמון  ראשי אלות עשויים נחושת נמצאו 11). 125 ' קטלוג מס, 50 לוח(גוברין 

' קטלוג מס(ובנחל קנה ) 151 ' קטלוג מס(בכתף יריחו , )186 –184 , 181 , 178 –177 , 174 –170 

אם גם שאבו יוצריהם של ראשי האלות מנחושת את השראתם מראשי אלות מצריים ). 55לוח , 214 

האבן ויש לראות בהם תוצר אופייני שונים פריטי הנחושת במתארם ובגודלם מפריטי , העשויים אבן

  ).4.5.4  סעיף' ר(לתרבות הכלקוליתית של דרום כנען 

ראש אלה בודד ממצרים שמוצאו המדויק אינו ). 4–1: 56לוח (חרוטיים בעלי דפנות קמורות -דו. ב

מאבן ארבעה , ישה פריטיםבארץ נמצאו ש). 54: 25לוח , 1920(ידוע מופיע בעבודתו של פיטרי 

שני פריטים מנחושת ממערת ו, )121 –120 , 118 , 115 ' קטלוג מס(מהמתחם המקודש בגילת 

  ).185 , 184 ' קטלוג מס(המטמון 

בארץ נמצאו . דוגמתם לא נמצאו במצרים). 5: 56לוח (קעורות -חרוטיים בעלי דפנות קמורות-דו. ג

  ).153' קטלוג מס(סול 'ומהמטיט בע) 109' קטלוג מס(מנחושת במערת המטמון , שניים

, עדים כקבוצה נפרדת בעבודותיהם של באומגרטלאינם מתו) לפי הגדרתי(חרוטיים -ראשי אלות דו
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.או חוקרים אחרים ‘אלוביץ‘צ
162

, 57–54: 25לוח , 23, 1920(דוגמאות בודדות מוצגות אצל פיטרי  

, דומה שקבוצה זו אינה שכיחה במצרים כמו ראשי האלות החרוטיים. בין ראשי האלות האגסיים) 62

ידי החוקרים לא כראשי אלות אלא -ים נתפשו עלאך יתכן גם שהיעדרה מהספרות נובע מכך שהפריט

  ).4.5.1.3 גם בהמשך סעיף ' ר(כגלגלי תנופה ואפשר גם בגלל קדמותם 

מכלל הממצא  62.5%-ראשי אלות שהם כ 20: חרוטית היא השכיחה ביותר-בכנען הקבוצה הדו

פעמים קצר , לחלק מהאחרונים צוואר. עשויים נחושת, במספר 14, רוב הפריטים. נמנים עליה

וכבר הערתי ששכלול זה אופייני בעיקר לתעשיית , ששיפר את חיבור ראש האלה לידית, ופעמים ארוך

השכילו לייצר , אשר שלטו בטכניקת השעווה הנעלמה, דומה שהחרשים הכלקוליתיים; המתכת

כפי שעשו גם במקרה של ראשי , המזווים מאבןבנחושת של ראשי האלות " גרסאות משופרות"

  .האלות המעוגלים

  ראשי אלות עדשתיים .4.5.1.3

)57לוח (ראשי אלות אלו 
163

דוגמתם ; קדומים בעמק הנילוס למרבית ראשי האלות המזווים האחרים 

תומפסון וגרדינר -קייטון(בפיום ובמעאדי  –ובמצרים ) 17, 15ציור , 50, 1953ארקל (נמצאו בנוביה 

שכיחותם קטנה בהשוואה ). 3–1: 57כאן לוח ; 14: 94לוח , 1988ריזקאנה וזיהר ; 3: 29ח לו, 1934

חרוטיים היעדרם מן הספרות נובע -ואולם יתכן שבדומה לראשי האלות הדו, לראשי האלות החרוטיים

בפרסום הממצא ממעאדי למשל תוארו מספר פריטים כגלגלי . גם מכך שלא ראו בהם ראשי אלות

, 52, 1986ריזקאנה וזיהר (תוך העלאת האפשרות שהם שימשו גם כראשי אלות , לכיםתנופה של פ

  ).16, 13–11: 94לוח 

-נחל גרר וגת, גילת, סול'ע', חוארג, באר צפאדבעשויים אבן נמצאו  11 – פריטים 14בארץ נחשפו 

: 57 לוח(במערת המטמון  –לושה עשויים נחושת וש) 6–1: 57 ולוח 4.5.2.2 טבלה בסעיף ' ר(גוברין 

  ).183 , 182 , 179 ' קטלוג מס, 8–7

                                            

–26, 1987( ‘אלוביץ‘צשל ) IVטיפוס (חרוטיים -קבוצה זו אינה דומה כלל לקבוצת ראשי האלות הדו  .162

' עמ( 1989–לטיפוס זה במאמרו מ ‘אלוביץ‘צ שנקט" Double-pointed mace head"ההגדרה ). 27

" ראשי אלות"עד כה לא נחשפו ). 122–114, 1960באומגרטל (מתאימה יותר ומקובלת במחקר ) 265

  ).311 ,92הערות ' ר(לטעמי אין לכלול אותם תחת הגדרה ראשי אלות , מטיפוס זה בכנען

כללתי בתוכה כמה מראשי האלות החרוטיים ; ‘אלוביץ‘צקבוצת משנה זו אינה מוגדרת בטיפולוגיה של   .163

  ).17 לוח' ר, Iaטיפוס (שושלתיים שלו בעלי משטח עליון קמור -הקדם



  שרי חוץכרונולוגיה וק, טיפולוגיה. 4פרק   122

  

 חומרי גלם –מארץ ישראל ראשי אלות מזווים  .4.5.2

  מנחושת ראשי אלות מזווים .4.5.2.1

, 175 –170  'קטלוג מס(מנחל משמר  16, פריטים 18שת מונה מכלול ראשי האלות המזווים מנחו

קטלוג (בכתף יריחו  VIII/28רה ואחד ממע) 214  'קטלוג מס(אחד מהמערה בנחל קנה , )186 –177 

המכילות  –חרוטיים ועדשתיים -דו –טיפולוגית הבחנתי בהם בשתי קבוצות גדולות ). 151 ' מס

שיוצרו , הפריטים). 8–7: 57; 6–5: 56; 55; 49 לוחותו, 4.5.1.3 , 4.5.1.2 סעיפים ' ר(קבוצות משנה 

עובדה המלמדת , שונים זה מזה בגודלם ובמתארם, )3.2.1 סעיף ' ר(בטכניקת השעווה הנעלמה 

  .פעמיים-שכל חפץ עוצב בנפרד באמצעות דגם שעווה ותבנית חרס חד

התמונה העולה מבדיקות אלה דומה לזו שהתקבלה . רה פריטים נבדקו בדיקה כימית ורדיוגרפיתעש

וחפצי המתכת האחרים שנוצקו בטכניקת ) 2נספח , 3.1.1 סעיף ' ר(מראשי האלות המעוגלים 

  ):3.1.1.1 יף השווה סע(וניתן לסכמה בארבע נקודות , השעווה הנעלמה

-עשויים נחושת אנטימונית) 1995תדמור ואחרים ; ב"שליו תשנ(כל הפריטים שנבדקו לאחרונה  .1

לא אותרו ראשי אלות מזווים העשויים נחושת ארסנית; ארסנית
164

 .ארסנית-או ניקל 

, 2002סגל וקאמנסקי (י מנחושת טהורה עשו, בכתף יריחו VIII/28ראש האלה שנחשף במערה  .2

' ר(ובכך הוא מצטרף לקבוצה המצומצמת שאותרה עד כה של אלות וראשי אלות ) 160–159

ובכך , ")זיהומים("אנטימון וניקל כלשהם , לא הובחנו בו ריכוזי ארסן). 2נספח , 3.1.1.1 סעיף 

  .ם האחריםהוא יוצא דופן בהשוואה לפריטי

  .ליבת טין בעלילא היו ביניהם ראשי אלות מזווים ; הפריטים שנבדקו עשויים על טהרת המתכת .3

לצד פריטים המתאפיינים באיכויות : טיב היציקה והגימור של ראשי האלות שנבדקו אינו קבוע .4

שרמתו ירודה ) 177  קטלוג(אותר פריט ) 184 , 174  ,173 , 171  קטלוג(מטלורגיות מעולות 

  ).19–15: 2טבלה , 108–106, 1995תדמור ואחרים (

  ראשי אלות מזווים מאבן .4.5.2.2

סעיפים ' ר(נחשפו באתרים כלקוליתיים  19, פריטים 20אבן מונה מכלול ראשי האלות המזווים מ

                                            

לאור . ויים נחושת ארסניתזוהו על ידו כעש) 143, ב"תשל(ידי קי -שלושת ראשי האלות שנבדקו על  .164

  ).3.1.1.1 סעיף ' ר(הנתונים החדשים מן הראוי לבדקם שוב 
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סעיף ' ר( 2במכלול המתוארך לתקופת הברונזה הקדומה א, ואחד במגידו) 5.1.3.1 , 5.1.1.5 

  :)7–4: 57; 1-4: 56; 7: 54; 10: 52לוח ; 50 לוחות( להלן הפירוט). 5.1.3.2 

  קטלוגי' מס  חומר גלם  מתאר  מתאר חומר ומוצא

  55   צור  עדשתי  באר צפאד

  73   בזלת  עדשתי  באר צפאד

  145   דיוריט  עדשתי  אל', חוארג

  146   דיוריט  עדשתי  אל', חוארג

  125   דיוריט-קוורץ  חרוטי -דו  גוברין-גת

  126   גרניט  עדשתי  גוברין-גת

  127   אבן שחורה  עדשתי  גוברין-גת

  113   גרניט  עדשתי   גילת

  114   גרניט  חרוטי  גילת

  115   בנחושת אבן עשירה  חרוטי-דו  גילת

  118   דיוריט-קוורץ  חרוטי-דו  גילת

  120   גרניט  חרוטי-דו  גילת

  121   דיוריט-קוורץ  חרוטי-דו  גילת

  159   פורפיר-דיוריט  עדשתי  נחל גרר

  160   דיוריט-גרנו  חרוטי-דו  נחל גרר

  222   המטיט  חרוטי-דו  סול'ע

  223   דיוריט  עדשתי  סול'ע

  224   דיוריט  עדשתי  סול'ע

  225   אבן גיר  עדשתי  סול'ע

  313   פורפיר  חרוטי  מגידו

המכילות  –עדשתיים , חרוטיים-דו, חרוטיים –טיפולוגית הבחנתי בהם בשלוש קבוצות גדולות 

ראשי האלות עשויים  20ארבעה עשר מבין ). 4.5.1.3 , 4.5.1.2 , 4.5.1.1 סעיפים ' ר(קבוצות משנה 

תמונה דומה עולה גם מממצא ראשי האלות המזווים ). 3.1.4.1 סעיף ' ר(דיוריט או פורפיר , גרניט

; 23, 1920פיטרי (גרניט וסיאניט  ,פורפיר, דיוריט –רובם המכריע עשויים סלעים מגמטיים , במצרים

מעטים ראשי האלות המזווים ( אלוהעדפתם הברורה של חומרי גלם ). והלאה 16, 1987 ‘אלוביץ‘צ

שבגללן הם היו  –מתאר חיצוני מרשים וקשיות גבוהה  –נובעת אולי מתכונותיהם , )שנעשו מאבן גיר

  .בכל התקופות, חומרים מועדפים גם לפיסול במצרים

  :חיזוק להשערתי אני מוצא בנתונים הבאים, הניח שראשי האלות המזווים יובאו ממצריםסביר ל

פריטים בשישה אתרים  19עד כה נחשפו ; ראשי אלות מזווים מאבן אינם שכיחים בכנען .1

שרובו , בלבד מכלל קורפוס ראשי האלות הכלקוליתיים מאבן 10%-הם מהווים כ, כלקוליתיים

התעשיה המקומית , השוני ניכר גם בבחירת חומרי הגלם. מעוגליםהמכריע מורכב מראשי אלות 
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' ר(ולא השתמשה בסלעיים מגמטיים לייצורם של ראשי אלות , עשתה שימוש באבן גיר ובהמטיט

לשם השוואה במצרים לאחר כניסתם לשימוש של ראשי האלות המעוגלים החל ). 4.4.3.5 סעיף 

אחוז הרכבם במכלול , הם מיוצרים לצד ראשי האלות המזווים המקומיים, א2אדה מתקופת נק

שושלתית של -קורפוס ראשי האלות מהתקופה הקדם, להמחשת הדברים. עולה בהדרגה

ראשי האלות המעוגלים הפכו , מעוגלים 143-ראשי אלות מזווים ו 258מונה  )1987( ‘אלוביץ‘צ

היינו מצפים למצוא גם בכנען תמונה . מהמכלול 35%-ים כלחלק מתעשיית הייצור המקומית ומהוו

  .דומה אם אכן היו ראשי אלות מזווים מיוצרים במקום

עשוי לחזק במידת מה את התחושה מה ש, ראשי האלות מגילת נחשפו בהקשרים פולחניים .2

.שמדובר בחפצים מיובאים
165

 ,לוחיות שחיקה, צלמיות דמויות כינור(איתם נמצאו עוד חפצי אבן  

סעיפים ' ר(שהגיעו לאתר בדרכי המסחר כמוצרים מוגמרים , )להבים, קערות ומקטרים מבזלת

מתחם  –נחשף בהקשר פולחני מובהק , ידוגם ראש האלה המזווה ממג ).6.2.1.2.1 , 5.1.3.1 

  ).6.2.1.2.3  ,5.1.3.2 סעיפים ' ר( 4050מקדש /  4050-ו 4047 דשיםשל צמד המק, XIXשכבה 

  כרונולוגיה – ראשי אלות מזווים .4.5.3

שתחם את ראשי האלות המזווים , ריעיקרי מסקנותיו הכרונולוגיות של פיט, )4.1.1  סעיף(יין וכפי שצ

. שרירים וקיימים גם היום, ג2כשמיעוטם המשיכו עד לתקופת נקאדה , א2–א1בין התאריכים נקאדה 

אולם עיקרי מסקנותיו , כרונולוגית מפורטת יותר-הציע חלוקה טיפולוגית) 4.1.3  סעיף( ‘אלוביץ‘צ

)אגסיים-חרוטיים(ראשי אלות חרוטיים גבוהים  –הטיפוסים הקדומים : דומים לאלו של פיטרי
166

 ,

לפרק . א1ידו לא יאוחר לתקופת נקאדה -מתוארכים על, )חרוטיים בעלי משטח עליון קמור(עדשתיים 

את ראשי האלות החרוטיים בעלי הדפנות . חרוטיים-זמן זה שייכים לדעתי גם ראשי האלות הדו

הטיפוסים . ב–א1הוא מתארך לתקופת נקאדה , )ח עליון שטוחחרוטיים בעלי משט(הישרות 

לתקופת , )חרוטיים בעלי משטח עליון קעור(ראשי אלות חרוטיים בעלי דפנות קעורות  –המאוחרים 

חרוטיים בעלי , חרוטיים בעלי דפנות קמורות(ראשי האלות מהמקדש בהיירקונפוליס , א2–ב1נקאדה 

  .לתקופה הארכאית, )ר ארוךחרוטיים בעלי צווא, דפנות קעורות

                                            

בפרק הדן , ח החפירה"בדו. ראשי אלות מזווים המוצגים גם בקטלוגלשישה הדיון שלהלן מתייחס   .165

ואולם מדרך הצגת הדברים לא ניתן לעמוד על פריטים עשרה בראשי האלות מצויין כי המכלול מונה 

תחומי המידות והמשקלים ועל חומרי הגלם ששימשו לייצורם של הפריטים הנוספים ולכן הם , מתארם

  ).5.1.3.1 סעיף ' טבלה מסכמת ר ;592–590, 2006רואן ואחרים (אינם כלולים בעבודתי 

  .‘אלוביץ‘צוסים שבסוגריים הם אלו של הטיפ  .166
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המתאפיין בדפנות ובמשטח עליון , למעט ראש האלה החרוטי ממגידו, ישראל-באשר לממצא מארץ

ראשי , 2ומתוארך לתקופת הברונזה הקדומה א XIXשנחשף במתחם הפולחני של שכבה , קעורים

שנמצאו  –יים חרוטיים ועדשת-דו, חרוטיים בעלי דפנות ישרות –האלות המזווים מאבן ומנחושת 

הינם מהתקופה , נחל קנה וכתף יריחו, מערת המטמון, נחל גרר, באר צפד, סול'ע, בגילת

  ).סולית'ע(הכלקוליתית המאוחרת 

בין המחצית השנייה של האלף החמישי והמחצית  14מתוארכים על בסיס תאריכי פחמן  אלואתרים 

עולה בקנה אחד עם , רחב ככל שהינו, טווח זה). 4.4.3.5 סעיף ' ר(הראשונה של האלף הרביעי 

שנחשפו , בעיקר של הטיפוסים הקדומים, הטווח הכרונולוגי של ראשי האלות המזווים במצרים

.א1במכלולים ניאוליתיים ובמכלולים מתקופת נקאדה 
167

  

אומנם הוא . קונפוליס לתקופה הארכאיתמתארך את ראשי האלות המזווים מהמקדש בהייר ‘אלוביץ‘צ

שושלתית ואולם מאחר ואין ביכולתו להפריד -אינו מוציא מכלל אפשרות שחלקם מהתקופה הקדם

). 95 הערה' ר(מהתקופה הארכאית הוא מעדיף לתארך את כולם לפרק הזמן המאוחר  אלובינם לבין 

שנים לראשי האלות המזווים המאוחרים ביותר שהיו בשימוש  400–300-תאריך זה מאוחר ב

פער זה גדול אפילו לגבי ראשי אלות ). 18 לוח(א 2לתקופת נקאדה  ‘אלוביץ‘צוהמתוארכים על ידי 

קשה . ושכמותם לא נמצאו באתרי היישוב ובקברים, חרוטיים בעלי צוואר שאופיים פולחני מובהק

שנים לאחר שחפצים מאות יוצרו  –" הרגילים"מזווים לא כל שכן ראשי האלות ה –לקבל שהם 

משקף את סוף תהליך צבירתו של  ‘אלוביץ‘צנראה שהתאריך שנוקט . שכמותם לא היו בשימוש

.המכלול במקדש ואת תהליך הטמנתו והוצאתו משימוש
168

סביר להניח שראשי האלות המזווים יוצרו  

הם מהווים אפוא את הפריטים , ד2קאדה לא יאוחר לנ, 2ונצברו במקדש במהלך תקופות נקאדה 

ראשי האלות המעוגלים הגדולים המעוטרים בתבליט של המלכים עקרב . Main Deposit-הקדומים ב

,ונערמר
169

אדמס ; 1902וגרין קויבל ( Main Deposit-משקפים את ראשי האלות המאוחרים ב 

  ).6.2.1.4.1  עיףס' ר) (1איור , 1990קייזר ( 1ג3יש לתארכם לתקופת נקאדה , )1974

                                            

מאפשרים לשחזר במידת מה את המסגרת הכרונולוגית של מצרים העליונה  14תאריכי פחמן   .167

ולהתאימה עם התרבות הכלקוליתית של , )1988; 1985חסן (הרביעי –והתחתונה באלף החמישי

  ).4ציור , 1992לוי (דרום כנען 

שושלתית ומהתקופה -לצד חפצים מהתקופה הקדם. אינו ברור Main Deposit-תאריך הטמנתו של ה  .168

, )'שושלת ו(נמצאו חפצים מימי הממלכה הקדומה , המהווים את רוב רובו של המכלול, הארכאית

  .)6.2.1.4.1  סעיף' ר) (1974אדמס (התיכונה והחדשה 

  .ויש הסבורים שאינו אלא שם נוסף או תואר של נערמר, לא הוכח ם עקרבקיומו העצמאי של מלך בש  .169
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  ומסקנות סיכום –ראשי אלות מזווים  .4.5.4

אינם שכיחים במכלולים , לתרבות הקדם שושלתית בנוביה ובמצרים םהאופייניי, ראשי אלות מזווים. 1

 .אינם מוכרים במכלולים ארכיאולוגיים אחרים מחוץ לעמק הנילוסו ישראל-הארכיאולוגיים של ארץ

דומה שהם תוצר של שתי . גם בטכנולוגית ייצורםישראל יוצאי דופן -שי האלות המזווים מארץרא

 :תעשיות מתמחות שונות

לתעשייה זו . תעשיית אבן מצרית שהתמחתה בייצור ראשי אלות מזווים מסלעים מגמטיים •

 ובפרט אל, גת גוברין ומגידו, סול'ע, נחל גרר, ניתן לייחס את הפריטים שנחשפו בגילת

  .מסחרהשהגיעו ככל הנראה כמוצרים מוגמרים בדרכי , העשויים דיוריט או פורפיר

בה נוצרו בין השאר גם , תעשיית נחושת כנענית שהתמחתה ביציקה בשיטת השעווה הנעלמה •

לצד ההשראה המצרית הניכרת . ראשי אלות מזווים העשויים מנחושת אנטימונית ארסנית

ויש , במתארם ובגודלם מראשי האלות המזווים מאבןנבדלים ראשי האלות מנחושת , בהם

ראשי האלות המזווים מנחושת מנחל  .לראות בהם תוצר ייחודי לתרבות הכלקוליתית הכנענית

סעיף ' ר(מתכת בעלות ראש מזווה ממערת המטמון ומשיקמים האלות ו, ומנחל קנה משמר

,ת ההשפעה המצרית על צורותיהםלמרו, )4.7 
170

מהווים חלק בלתי נפרד מהתעשייה  

).3.1.1 סעיף ' ר(המקומית שהמטמון הנו תוצר שלה 
171

  

שייכים , ראשית האלף הרביעי–המחצית השנייה של אלף החמישי, לפרק הזמן הקדום ביותר. 2

-והדו) חרוטיים בעלי משטח עליון קמור(העדשתיים , )אגסיים-חרוטיים(ם ראשי אלות חרוטיים גבוהי

, הם אופייניים לתרבות הניאוליתית של נוביה וממנה הגיעו למצרים ‘אלוביץ‘צכפי שציין . חרוטיים

. א1טיפוס זה לא תקע יתד בתרבות המצרית ונעלם במהלך תקופת נקאדה . בעיקר לאזור הפיום

, באר צפד ונחל משמר, נחל גרר, גילת, סול'חרוטיים בע-עדשתיים ודובארץ נחשפו ראשי אלות 

                                            

ממערת  –בעל מתאר צמחי ודמוי מטה רועים  –השפעה מצרית ברורה ניכרת גם בשני שרביטים   .170

' ר(שימשו מאוחר יותר כסימני כתב  אלוסמלים -תמונותיהם של חפצים). 120–119אדון -בר(המטמון 

הנחשב למסמל את , נסולסימן האחד דומה מאוד ). 38Sסימן : 23M ,508 סימן: 482, 1957גרדינר 

שהינו אחד , האחר זהה לסימן חקא; "מלך מצרים העליונה"מצרים העליונה ונכתב בו התואר 

באשר לשרביט דמוי ). 135–134, 1992גייטס  'ר" (שליט"משרביטי המלך והאלים ונכתבת בו המילה 

הצביעו על הדימיון בינו ובין , )ב–א: 4איור , 9–8, 1996(קבותיו בק ובע, )1988(מורי , מטה רועים

  ).1981קמרון (סול 'השרביט הנישא בידיו של מנהיג התהלוכה בציור הקיר מע

תעשיית צלמיות השנהב הכלקוליתית היא דוגמה נוספת להשפעה סגנונית מצרית על מוצר מקומי   .171

 ).ב"לוי ואלון תשנ; 1964; 1959פרו (
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, בעיקרם לא יאוחר לשליש הראשון של האלף הרביעי) 14ידי פחמן -בחלקם על(אתרים המתוארכים 

 .ראשיתם כבר במחצית השנייה של האלף החמישי

חרוטיים בעלי , תחרוטיים בעלי דפנות ישרו – עיקר המכלול של ראשי האלות המזווים במצרים. 3

ומכל מקום לא יאוחר לתקופת , לפרק זמן זה. א2–ב1לתקופת נקאדה  ךמתואר – דפנות קעורות

כולל הטיפוסים בעלי , Main Deposit-יש לייחס גם את ראשי האלות המזווים שנמצאו ב, ד2נקאדה 

ייחודיים בשלב ה, בעלי הדפנות הקמורות ומשטח העליון שטוח או הקמור, הדפנות הקעורות והצוואר

סביר להניח שראש . 2שהובאו למקדש ונצברו בו במהלך תקופת נקאדה  ,זה רק להיירקונפוליס

או לשיטתם של  ,4050+4070המיוחס למקדש בעל צמד האולמות , XIXהאלה המצרי ממגידו 

המתוארך לתקופת , )5.1.3.2 סעיף ' ר(בודד האולם הבעל  4050פינקלשטיין ואוסישקין למקדש 

 Main Deposit-משקף תהליך דומה לזה של ראשי האלות המזווים מה, 2הברונזה הקדומה א

ניתן לשער שהוא הובא למקדש כמנחת ו, מאוחר לתקופת שימושו במצרים ותיארוכ. בהיירקונפוליס

.הקדשה כבר בראשיתה של תקופת הברונזה הקדומה א
172

  

  במזרח הקדמון והופעתם המאוחרתבכלקולית  ארץ ישראלמת ממתכ ראשי אלות גליליים .4.6

  כלקולית בלבדב – ארץ ישראלמ מתכתמראשי אלות גליליים  .4.6.1

–190 קטלוג (ההגדרה ראשי אלות גליליים משמשת כאן לארבעה חפצי נחושת ממערת המטמון 

) 121–120, ב"תשל(אדון -ידי בר-שתוארו על) 4.7  גם סעיף' ר ,59; 2–1: 58 ותלוח, 194 , 192 

, ג"תשנ(למעט מרחב ". קנים חביתיים או חרוטיים המעוטרים בבליטות משוננות או בטורי פטמות"כ

ותדמור ואחרים , ת מעוטר במוטיבים צימחייםשתיארה את אחד החפצים כשרביט נחוש) 4: 2ציור 

לא זכו , שני פריטים" ראשי אלות בעלי זיזים"שהציגו תחת ההגדרה , )10–9איורים , 105, 1995(

לא כל שכן לדיון , החפצים הנידונים לציון כלשהו במאמרים הרבים שעניינם המטמון מנחל משמר

ובדה שעד כה לא נמצאו להם מקבילות באתרים זאת אולי בשל הע. פונקציונלי-טיפולוגי-כרונולוגי

הגדרתי את ארבעת הפריטים . או באתרים אחרים בני הזמן במזרח הקדמון, הכלקוליתיים בארץ

                                            

הקשר זה נציין כי בחפירות החדשות במגידו עמדו פינקלשטיין ואוסישקין על קיומו של מקדש קדום ב  .172

לא מן הנמנע שראשיתו אך , 2ידם לתקופת הברונזה הקדומה א-גם מקדש זה יוחס על. 4050למקדש 

  ).מגידו: 5.1.3.2 סעיף ' ר( 1כבר בתקופת הברונזה הקדומה א
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הללו כראשי אלות בגלל דמיונם לחפצי מתכת מאוחרים יותר שנמצאו באתרים שונים במזרח הקדמון 

  ).4.6.2 בהמשך סעיף ' ר(והנתפשים במחקר כראשי אלות 

ומהבדיקות עולות המסקנות , שלושה פריטים נבדקו בדיקה כימית ורדיוגרפית. נחושת – גלםהחומר 

  ):ג: 2נספח , 3.1.1.1 סעיפים ' ר(הבאות 

.נחושת ארסנית, רסניתא-ראשי האלות הגליליים עשויים מנחושת אנטימונית .1
173

בראש אלה  

  ).9: 2טבלה , 1995תדמור ואחרים (נתגלו לצד האנטימון והארסן גם ריכוזי ניקל גבוהים , 194 

  .ואין זה מפתיע בהתחשב בדפנותיהם הדקות, ללא ליבת טין, הם עשויים על טהרת המתכת .2

, לא אותרו פגמים). 194 ראש אלה (עד מעולות ) 191 ה ראש אל(איכויות היציקה שלהם טובות  .3

  .נקבוביות ותיקונים

והם שונים זה מזה במתארם , ראשי האלות הגליליים יוצרו בשיטת השעווה הנעלמה. טיפולוגיה

נושא שמונה טורי זיזים ) 1: 59; 1: 58ות לוח( 190 ' ראש אלה מס). 3.2.1 סעיף ' ר(ובגודלם 

; 2: 58ות לוח(אחד עשר בטור , שמונה טורי זיזים חרוטיים 191 ' למס, שישה זיזים בטור, חרוטיים

עשרה  194 ' ולמס, ששה עשר בטור –חמישה עשר, שישה טורי זיזים מעוגלים 192 ' למס, )2: 59

 אלובפרט , את ראשי האלות" המעטרים"דומה שהזיזים . שמונה בטור–שבעה, טורי זיזים מעוגלים

הוסיפו ליכולת ההכאה והניפוץ , 191 –190 מעין עוקצים המופיעים בפריטים , בעלי המתאר החרוטי

  .של ראשי האלות הגליליים מימד של חיתוך וריסוק

  :יים הנו כדלקמןגלילשל ראשי האלות ה המידות והמשקלים תחום

  )מ"ס(קוטר הנקב   )מ"ס(קוטר   )מ"ס(גובה   )גרם(משקל   פריטים

4  322–428  7.3–14.2  3.2–3.4  1.2–1.7  

האלף מ – )מרליק וחסנלו(ואיראן  )אור(מסופוטמיה מ ראשי אלות גליליים ממתכת .4.6.2

  השלישי עד הראשון

לא נמצאו לראשי האלות הגליליים ממערת המטמון מקבילות בנות תקופתם בכנען , כאמור, עד כה

 –נמצאו במסופוטמיה , ברונזהעשויים , אם כי מאוחרים יותר, פריטים דומים. ובמזרח הקדמון בכלל

.חסנלו – מערב איראןבו, מרליק –בחבל גילן ובאיראן  ,שושן – עילםב, אור
174

  

                                            

לאור . )108' מס, 1טבלה , 242: תשלב(ידי קי -נבדק על, ראש האלה שזוהה כעשוי נחושת ארסנית  .173

  .הנתונים החדשים מן הראוי לבודקו שוב
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בשלב זה ההקבלה הקרובה ביותר טיפולוגית , ראש אלה גלילי מהקברים המלכותיים באור .1

; 9137U: 224לוח , 542, 53–46, 1934וולי (וכרונולוגית לראשי האלות הגליליים מנחל משמר 

, /580PGנמצא בקבר  ,)6.3.3.2  סעיף' ר; 3: 58 כאן לוח; 26: 3לוח , 26–24, 1968ולימאן ס

ראש האלה עשוי . 2600סביב , ידי החופר לתקופת שלטונם של מסכלמדוג ואכלמדוג-המשויך על

. ארבעה זיזים בטור, וריםשמונה ט –מ והוא מצויד בזיזים "ס 4.5קוטרו , מ"ס 7.5גובהו , נחושת

  .ציין כי לא נמצאו עוד דוגמתו בקברים המלכותיים באור ובכלל ווולי אשר עמד על ייחודיות

ברונזה וברזל שנחשפו בחסנלו במכלולים המתוארכים , בין עשרות ראשי האלות העשויים אבן .2

–56, 1988מוסקרלה ; 1989דייסון ( IVBשכבה  – או למאה השמינית לסוף המאה התשיעית

שניים . ישנם אחדים שהנם גליליים ומצויידים בזיזים, )6.1.3  סעיף' ר ;2008מגי ; 26, 1989; 60

חלק מהנתונים (מ "ס 1.5-קוטר הנקב כ, מ"ס 8-קוטרו כ, מ"ס 8.5האחד אורכו : פורסמו עד כה

, )4: 58 כאן לוח; d: 4ציור , 26, 1989; 69' מס, 57, 1988מוסקרלה ) (הוערכו מציור הכלי

כל אחד נושא שנים עשר זיזים ). 70' מס, 57, 1988מוסקרלה (מ "ס 7.4והאחר אורכו 

צורה זו אפשרה לנצל באופן מקסימאלי את ; שישה זיזים בכוכב, המסודרים בדגם כוכבים שלובים

 .הזיזים בשעת ההכאה

במכלולים המתוארכים לשלהי , חשפו במרליקברונזה שנ, בין עשרות ראשי האלות העשויים אבן .3

–251, 1996; 6–5: 1איור , 35–25, 1995; 1981נגהבן (ראשית האלף הראשון  –האלף השני 

ישנם אחדים שהם גליליים המעוטרים בזיזים חרוטיים , )6.3.4.3  סעיף ‘ר; 118–117לוח , 256

,ובבליטות מעוגלות
175
 .של ראשי אדם ובדגמים 

' מס: 252, 1996נגהבן ( 45נחשף בקבר , ראש אלה גלילי מעוטר בדגמים של ראשי אדם •

קוטרו , מ"ס 14.3גובהו , ראש האלה עשוי ברונזה). 639: 117לוח , 639: 31ציור , 638

  .שלושה ראשים בטור, והוא מעוטר בשלושה טורים, מ"ס 2.7קוטר הנקב , מ"ס 6.0

                                                                                                                                        

כלי נשק ממתכת במזרח " ,רנז'של גיום ז דוקטורהעל עבודת  נודע לי הז מחקרשל  ובסיום כתיבת  .174

העבודה עוסקת . שפורסמה פירסום חלקי באינטרנט "1750עתם ועד למן ראשית הופ, הקרוב והתיכון

טיפוסים  –ביניהם גם בראשי האלות הגליליים בעלי הזיזים , ראשי האלות ממתכתבגם באלות ו

M.2.A.a, M.2.A.b )לענייננו נציין כי ראשי האלות הגליליים ממערת ). 279–276, 2007 רנז'ז

 .המטמון אינם נכללים בדיון

אופי הזיזים . ראוי לציין כי במרליק נחשפו גם ראשי אלות מעוגלים בעלי צוואר המעוטרים בזיזיםמן ה  .175

לוח , 642' מס: 253, 1996נגהבן ( 26שנחשף בקבר , 642' בפרט אלו המעטרים את ראש אלה מס

 .יםיגלילמלמד כי יוצריו התכוונו להעניק לו יכולת ריסוק וחיתוך בדומה לראשי האלות ה, )642: 117
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, 645' מס: 253, 1996נגהבן ( 47נחשף בקבר , ר בזיזים חרוטייםראש אלה גלילי מעוט •

, מ"ס 4.8קוטרו , מ"ס 18גובהו , ראש האלה עשוי ברונזה) 645: 117לוח , 645: 31ציור 

של ) הערכה מתוך ציור המופיע בפרסום(הוא מעוטר בעשרה טורים , מ"ס 2.8קוטר הנקב 

האלה קיימים שני חורי סמרור ששימשו  בחלקו התחתון של ראש. עשרה זיזים בטור, זיזים

  .לקיבוע ראש האלה לידית העץ שלא שרדה

, 646' מס: 253, 1996נגהבן ( 47נחשף בקבר , מעוטר בזיזים חרוטייםגלילי ראש אלה  •

, מ"ס 2.8נקב הקוטר , מ"ס 4.7קוטרו , מ"ס 20גובהו , עשוי ברונזה הוא). 646: 117לוח 

. שבעה בטור, זיזים) תוך הצילום המופיע בפרסוםהערכה מ(הוא מעוטר בעשרה טורי 

שתי לולאות ישנן בחלקו התחתון . הזיזים מעטרים רק את חציו העליון של ראש האלה

  .שלא שרדה ,מתכת קטנות שנועדו לעזור בקבוע וסמרור ראש האלה לידית העץ

  ומסקנות סיכום –ממתכת ראשי אלות גליליים  .4.6.3

  .ישראל ובמזרח הקדמון בכלל-שכיחים בארץ ראשי אלות גליליים ממתכת אינם. 1

נוצקו בטכניקת השעווה , מסופוטמיה ואיראן, ראשי האלות הבודדים שנמצאו בנחל משמר. 2

פער . מאות שנים אם לא יותר מבדילות בין ראשי האלות מנחל משמר וראש האלה מאור. הנעלמה

פערים כרונולוגיים . מחסנלו ומרליק גדול עוד יותר מפריד בין הפריטים מנחל משמר ומאור לבין אלו

התועלת שניתן להפיק ; מחייבים לדחות על הסף כל ניסיון לקשור תרבותית בין החפצים אלו

  .אלומההשוואות הטיפולוגיות הנידונות הנה בהבנת השימוש שעשו בחפצים 

  במזרח הקדמון הופעתן המאוחרתובכלקולית  ארץ ישראלמ תמתכ אלות .4.7

  כלקולית בלבדב – אלישר-מארץ אלות מתכת .4.7.1

 89: שרביטים מנחושת שנחשפו במספר מכלולים כלקוליתיים/אלות 96 מונהישראל -מארץ ממצאה

, 118, 112–104, 102–59, 57–42, 40–33, 31–28, 26–23 ,22, 18 אדון-בר(מערת המטמון ב

, )423 (באר מטר ופריטים בודדים ב, )427  ,426 ' קטלוג מס(בגבעת האורנים שניים , )129, 122

).58, ב"שליו תשנ(ואדי מכוך ו )428 (פקיעין , )425 (שיקמים , )424 (נווה נוי 
176

  

                                            

לכן לא ראיתי לנכון להציגו בקטלוג של , אדון-ידי בר-המכלול ממערת המטמון פורסם קטלוגית על  .176

  .ידי-מהקטלוג נעדרת גם האלה מואדי מכוך שלא פורסמה עדיין ולא נבדקה על. עבודה זו
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אדון -לדוגמה בר(או מטות , קנים, נה שהחפצים המכונים במחקר שרביטיםיהשלי הנחת היסוד 

הנם אלות במובנן הקרבי או , )ג"מרחב תשנ; 44–43, 1978אליוט ; 42, 1967הנסי ; 45, ב"תשל

שהשליטה בטכניקת השעווה הנעלמה אפשרה לצקת , )1995תדמור ואחרים ; 1988מורי (קסי הט

הטיפולוגיים והכרונולוגיים של , כאן אתמקד בהיבטים הטכניים. ידית וראש –ה אחת אותן מקש

דיון ). 4.7.2 בהמשך סעיף (במזרח הקדמון  ה קצרה של דגם הופעתם ותפוצתםובהצג, החפצים

  .6פרק  צא בנמ –או סמלי שררה , ויותהמסמלים אלוה טקסייםשרביטים , שימוש קרבי–בייעודם 

התוספות הפלסטיות ועיטורי . האלות יוצרו בטכניקת השעווה הנעלמה. נחושת –חומר הגלם 

התבליט הרבים המאפיינים אותן עוצבו כחלק בלתי נפרד מדגם השעווה ומעידים על רמתם 

העובדה שעד כה ). 3.1.1 יף סע' ר(האומנותית של החרשים ועל שליטתם המלאה בטכניקות היציקה 

לא נמצאו שני חפצים זהים מחזקת את ההנחה שכל פריט עוצב בנפרד ושלא עשו שימוש בתבנית 

קשווית מאבן ליציקת דגמי השעווה דוגמת מחצית התבנית שנחשפה -דו) master mould(ראשית 

  ).3.2.1  סעיף ‘ר; 1992מינוף ( אבתל דן במכלולים מתקופת הברונזה המאוחרת 

מהבדיקות עולות המסקנות הבאות , רדיוגרפית ופטרוגרפית, ארבעים ותשע אלות נבדקו כימית

  ):ה–ד: 2נספח ' פירוט התוצאות ר(

' מסקטלוג (האלות משיקמים ומנווה נוי . ארסנית-רובן המכריע של האלות עשוי נחושת אנטימונית .1

גורן ; 2:14.3טבלה , 359–358, 1987שליו ונורתובר (ארסנית -עשוית נחושת ניקל) 425 , 424 

עשויות נחושת כמעט , )80אדון -בר(האלות ממערת המטמון ומוואדי מכוך ). 1: 2טבלה , 2008

שליו ; 3: 2טבלה , 1995תדמור ואחרים (אנטימון וניקל , סןטהורה בתוספת כמות קטנה של אר

כפי , "סתם"בבדיקות החדשות לא אותרו אלות העשויות מנחושת ארסנית ). א8: 60, ב"תשנ

' ר(לאור הנתונים החדשים מן הראוי לבדקם שוב , )243, ב"תשל(שהתקבל מבדיקותיו של קי 

  ).164הערה 

לצד פריטים המתאפיינים באיכויות מטלורגיות . יקה והגימור של החפצים אינו אחידטיב היצ .2

, פגמים ביציקה –ישנם פריטים שרמתם ירודה , )112, 108, 106, 102, 25אדון -בר(מעולות 

  ).2טבלה , 1995תדמור ואחרים ; 80, 73, 40אדון -בר(היעדר גימור וליטוש , תיקונים, נקבוביות

שנבדקו , )56הערה ' ר(שרידים מתבניות היציקה  אמיתו של דברל ,מיותהקרא" הסתימות" .3

מעידות לדעתו שהאלות כמו כלל חפצי המתכת שיוצרו  ,)2008; 2005(ידי גורן -פטרוגרפית על

חבל ארץ הסמוך לנקודת המפגש בין ההר , גדי-נוצקו באזור עין, בטכניקת השעווה הנעלמה
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רכזי של ארץ ישראל בו שכיחה תצורת מוצא ובין דרום עבר הירדן המזרחי בו שכיחה אבן המ

כמו  ,האלות .לטעמי אין בסיס פטרוגרפי לקביעותיו הגורפות של גורן. החול ובזלת אוליבין

לאו דווקא במדבר , באזורים שונים בארץ, ויוצרולדעתי גם , להיות מיוצרותיכלו  ,החפצים האחרים

  ).3.1.1.1 סעיף ' ר(יהודה 

  :לשלוש קבוצותעל פי ראש האלה נחלק  מכלולה. טיפולוגיה

או  94מתוך  86 ,רובם המכריע של הפריטים). אגסי, יספרואיד(אלות בעלות ראש מעוגל  .1

  ).60 ;4–3: 3 ותלוח; 4–2: 1 לוחות(מנים על קבוצה זו נ ,91.5%

ממערת המטמון  שישה – נמנים על קבוצה זו שבעה פריטים. )חרוטי-דו(אלות בעלות ראש מזווה  .2

' ר; 425 ' קטלוג מסאלה משיקמים ; 129, 112 ,104 ,42, 31, 23אדון -בר( משיקמים אחדו

, ישראל-קבוצה זו הינה ייחודית לתעשיית המתכת הכלקוליתית של ארץ). 2–1: 3; 6: 1ות לוח

  .)4.5.4 ף סעי' ר(בעלות הראש המזווה  מהאלות המצריות מה שהיא שואבת את השראתהדוו

  ).59 לוח כאן; 122 אדון-בר(זיזים  בעלת ראש גלילי נושאאלה  .3

הדגמים המופיעים על . הרבגוניות במידותיהן ובמתארן של האלות אינה מאפשרת חלוקות משנה

 –קווים שקועים או בולטים ) ב(; דמויי פטריה, גליליים, כדוריים–זיזים ) א: (יותהראשים ועל היד

הרבגוניות באה לידי ביטוי בשיבוץ היסודות . דמויי אידרה, סכסכיים, אלכסוניים, לולייניים, מעגליים

.גבי ראש האלה-לאורך הידית ועל, הללו בהרכבים ובמרווחים שונים
177

עיטור הקווים הבולטים  

–82' מס, ב"אדון תשל-לדוגמה בר(גבי חלק מהפריטים לאורך הידית וסביב ראש האלה -ע עלהמופי

מחקה לדעתי את רצועות העור והחבלים שנהגו ללפף סביב הידית ) 33, 4–3: 6כאן לוחות ; 84

  ).3–2' עמ' ר(כדי להיטיב את האחיזה באלה ולאבטח את החיבור שבין הראש לידית , וראש האלה

אין ולו גם חפץ אחד הדומה (לנוכח הרבגוניות הגדולה במידות ובמתאר . והמשקלים תחום המידות

משקלים של כל להלן טווח המידות וה. לא ראיתי צורך לחלק את האלות לקבוצות משנה, )למשנהו

  .הפריטים כחטיבה אחת

  )מ"ס(קוטר הידית   )מ"ס(הגובה   )גרם(המשקל   פריטים שנבדקו
178

93 200–600  13–35  1.6–2.5  

                                            

 .53, 51, 50, 49' אדון מס-בר: מספר מצומצם של אלות חסרות עיטור כלשהו  .177

  ).176הערה ' ר(אדי מכוך ללא האלה מו  .178
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גרם  290–210הפריטים הקלים יחסית שמשקלם . אין יחס קבוע בין גובהן של האלות למשקלן

לשימושים  נועדו ככל הנראה, )110, 96, 95, 57, 52, 51, 45, 42, 40, 33אדון -לדוגמה בר(

את הפריטים . באשר לאלות האחרות לא מן הנמנע שנעשו בהם גם שימושים קרביים. טקסיים

, 34, 29 ,26, 24, 23אדון -לדוגמה בר(גרם  300ואולם משקלם עולה על , מ"ס 20-שגובהם קטן מ

 .כוונה לעשות בהם שימוש קרבי הייתההיה צורך לשלב בידיות עץ אם , )91, 73, 66, 65, 36, 34

 מרוריסי נקבו) 3הערה ' ר(נמצאו במספר אלות ששיירי עץ  שילובן של ידיות מהוויםרמז נוסף ל

, 29' מס, 45–44, ב"אדון תשל-בר( התחתון של הידית קכלל בחל-בדרך, הקיימים בחלק מהפריטים

האלה לידית העץ וקיבוע חיבור שנועדו לעזור ב ,)106 ,94, 93, 88, 82, 76, 66, 53, 48, 45, 44

 .)4.6.2 סעיף ' ר(

  שלישיהאלף השניה של המחצית ב – מסופוטמיהמו איראןממתכת אלות  .4.7.2

אלות מתכת היצוקות ראש וידית מקשה אחת אינן שכיחות בממצא המתכת של תרבויות המזרח 

מחצית השנייה של האלף ל ןמיה ניתן לתארכעל בסיס הפריטים שנחשפו באיראן ובמסופוט .הקדום

טלון ; 97–90, 1971מורי (ריסטנית לתעשיית המתכת הלו ןהחוקרים נוטים לייחס את מוצאו, ישיהשל

.)282–276, 2007 רנז'ז; 134–128, 1987
179

  

הרבגוניות , ישראל-בדומה לתמונה שציירתי לגבי אלות המתכת הכלקוליתיות מארץ. טיפולוגיה

כלל ניתן כ. לקבוצות וקבוצות משנה הדגמי עיטורם של הפריטים מקשה על חלוקוב םבמידותיה

 סעיףב 3-ו 1קבוצות (ישראל -לממצא מארץ שקבענוקבוצות דוגמת הת פיין שתי קבוצות גדולולא

 4.7.1(:  

 .אליפסיות, כדוריות –בבליטות מעוגלות  ותהמעוטר) אגסי, ספרואידי( אלות בעלות ראש מעוגל. 1

 טבעות מעוטרות בדגמי, באזורי החיבור עם הראש המעוגלבחלקן התחתון ובעיקר , הידיות

: 52לוח , 204, 1937שמידט ( IIIc היסרמטפה  האלה דוגמתעל קבוצה זו נמנים אלות  .מחורצות

H.771(, לערך  2250 ,מלך אכד סין-רםנשל  האלה נושאת כתובת בעלות)159–158, 1962 ןדוס ,

  ).94, 93: 10לוח , 93–92, 1971מורי (אלות מאוספי מוזיאון האשמוליין , )25לוח 

                                            

עובדה , לבין האלות השלמותלא הבדילו בין ראשי האלות ממתכת  חומר הנידוןהחוקרים שעסקו ב  .179

מבלי להיכנס לפירוט נדגיש כי . האחרונותשל  ןושכיחות ןתפוצת, ןשייצרה תמונה שגויה לגבי תיארוכ

באופן אוטומטי לתעשיית המתכת שייצרה את  ןאין לייחסו, מצומצם באופן ניכר ןצתותפו זמנןתחום 

  .ראשי האלות
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, הידיות. זיזים .ואליפטיותכדוריות  –מעוטרות בזיזים ובבליטות מעוגלות , עלות ראש גליליבאלות . 2

על קבוצה . מחורצות מעוטרות בדגמי טבעות, בעיקר בחלקן התחתון ובאזורי החיבור עם ראש האלה

–1: 75ציור , 92, 1943דה מקנם ואחרים (שנחשפו בשושן הפריטים  שלושת זו נמנים אלות דוגמת

, 1987 טלון; 29–27: 3לוח , 26–25, 1968סולימאן ; C10 ,E26: 41ציור , 119, 1957ברטון  ;3

, אלוחפצים ). 7–5: 58 לוח כאן; 187: 177, 186: 176, 185, 184: 175, 12איורים , 134–130

הם עשויים . צאו בקבריםנמ, )6.3.4.2  סעיף' ר(שאפשר ששימשו כאלות או כשרביטים טקסיים 

המידות חושבו מתוך דה מקנם ואחרים (מ "ס 3.6–3.2מ וקוטרם "ס 19–15גובהם , )?(ברונזה

החופפים , c–ו eשלבים , Dתיארכם לשושן ) 124, 119, 1957(ברטון ). 3–1: 75ציור , 92, 1943

טבלה ( מאור גליליבהסתמכו על ראש האלה ה, )26–25, 1968(כך גם סולימאן . 1לתקופת אור 

' מס, 391, 1988(ומוסקרלה ) 97–95: 20ציור , 96–95, 1971(מורי . )133, 1987טלון ' רמסכמת 

-עילמיוייחסום לרקע , כדלתקופת א, לשליש האחרון של האלף השלישי אלוארכו חפצים ית, )516

  .מסופוטמי

  ומסקנות סיכום –אלות מתכת  .4.7.3

. במכלול כלי הנשק לא כל שכן, כת של המזרח הקדמוןאלות מתכת אינן שכיחות במכלול כלי המת. 1

, מחצית שנייה של האלף השלישי –שבפרק הזמן בו הן מופיעות דומה שיש לייחס זאת לעובדה 

  .חיתוך וביקוע, הורכב ארסנל נשק המתכת בעיקר מכלים שנועדו לדקירה

ממצא המתכת של יא חריג בהישראל -מאתרים כלקוליתיים בארץ הקבוצה הגדולה של האלות. 2

מחצית המחצית השנייה של האלף החמישי או ה – מפרק זמן כה קדוםובמיוחד , המזרח הקדמון

עד החוקרים  ובמחקרים העוסקים באלות מתכת במזרח הקדמון נקט. ראשונה של האלף הרביעיה

ומהאתרים  בכרונולוגיה נמוכה לתיארוכם של האלות וראשי האלות ממערת המטמוןלאחרונה 

שאינה מאפשרת להם לעמוד על עובדה , מחצית שנייה של האלף הרביעי –וליתיים האחרים הכלק

  .חשיבותם וייחודם של המכלולים הנדונים

, 3–2' עמ' ר(לידיעותינו על צורת האלה בכלל  ישראל מוסיפות-אלות המתכת הכלקוליתיות מארץ. 3

' ר(החמישי והרביעי  פיםי טקסי באלועל מעמדה המרכזי ככלי נשק וככל )60; 59; 3 ;4–3 :1 לוחות

  .)6פרק  
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  .5 פרק

  ותפוצה גיאוגרפית הקשר ארכיאולוגי –ישראל - בארץ האלה

  :לפרק זה שתי מטרות

  .של ראשי האלותוזמנם  יםהארכיאולוגי יהםהקשרל לעמוד ע .1

ובעבר הירדן המזרחי של האלה בארץ ישראל והשכיחות לצייר את תמונת התפוצה הגיאוגרפית  .2

.מן האלף השישי ועד האלף השלישיל
180

  

  הקשר ארכיאולוגי .5.1

  :חטיבות חמשהממצא מוצג ב

  "רגילות" יחידות מגורים •

  ארמונות •

  מקדשים ומתחמים פולחניים •

  קברים •

  מטמונים •

סדר אלפביתי ובתוך כל תקופה ב, בסדר כרונולוגיכל חטיבה מוצגת  .שטח-פניליקוטים מלכך נוספו 

במקרים בהם לא ניתן ללמוד מתוך הפרסומים על ההקשר . הופעתם בקטלוגכ האתריםשל שמות 

. מספר הפריטים ותיארוכם הטיפולוגי, הארכיאולוגי ותאריכו הובא דיווח קצר שעיקרו שם האתר

אינם מאפשרים קביעה , במקרים בהם המכלולים הארכיאולוגיים בהם נחשפו או נלקטו ראשי האלות

.מוצגים הממצאים תחת הגדרה כרונולוגית פחות מחייבת, עיתמשמ-כרונולוגית חד
181

לעיתים  

  .התיארוך בו אני נוקט אינו עולה בקנה אחד עם קביעתם של החופרים

                                            

הינו , קראמי בניאולית קדם  –המתוארך לאלף השביעי , גה שבעבר הירדן'הדיון בראש האלה מבע  .180

  .2.1.3 סעיף ב

–כלקולית מאוחר, כלקולית מאוחר–כלקולית קדום, כלקולית קדום–אמיניאולית קר: ההגדרות הן  .181

ברונזה , ג–קדומה בברונזה , ב–קדומה אברונזה , ברונזה קדומה–כלקולית מאוחר, קדומה אברונזה 

 .קדומה
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  בתים פרטיים: מגורים .5.1.1

 מערות, קרקעיות-יחידות תת, )בורות וממגורות, רחובות, חצרות, מחסנים, תאים, חדרים( מבנים

  .שטחים פתוחים, מגורים

  ת קראמיניאולי .5.1.1.1

שכבה  –) PPNC( גניאולית קדם קראמי : באתר הובחנו שכבות יישוב מהתקופות הבאות :הגושרים

VI , שכבה  –ניאולית קראמיV , שכבות  –כלקולית קדוםIV–III , שכבה  –כלקולית מאוחרII ,

.)רוזנברג ושלומי בדפוס; 2008 גצוב; 3–2, ס"גצוב תש( Iשכבה  – התקופה ההלניסטית
182

שני  

 ,שנשבר במהלך קידוחו והאחר) 1 ' קטלוג מס( גיר ליתוגרפית אבןהאחד עשוי  ,אשי אלות כדורייםר

שרידיה של שכבה זו נחשפו . IXהמקבילה ליריחו  V שכבהנחשפו ב, )2 ' קטלוג מס(עשוי מהמטיט 

מכיוון שהיסודות בנויים משורה . אבן של מבנים מעוגלים ומלבנייםדות כוללים יסווהם , Mבשטח 

  .ו מחומרים מתכליםמניח גצוב כי המבנים עצמם נעש, אחת של אבנים

שפורסם  קראמיהממצא ה. IX שכבהנחשף ב) 3  'קטלוג מס(ראש אלה כדורי עשוי אבן גיר : יריחו

אופייני לתקופה המכונה על ידי חלק מהחוקרים ניאולית ) 30–29לוחות , 1936גרסטנג (זו  שכבהמ

, 276–273, ב"גרפינקל תשנ( IXיריחו / שלב שער הגולן : ועל ידי אחרים ניאולית קראמי אקראמי 

321–328 ;1993 ,130–131.(  

 ;)3–6שכבות ( בהקדם קראמית  הניאוליתיתבאתר הובחנו שכבות יישוב מתקופה : חורבת, מנחה

) 2B1שכבה (ושלב מנחה ) 2B2שכבה (שלב שער הגולן , מהתקופה הניאוליתית הקראמית

, 1992גרפינקל ; ב1992פרו ( 2A1-2)שכבה (שלב ואדי רבה , ומהתקופה הכלקוליתית הקדומה

15–28.(
183

  

בשטח פתוח ללא , האתרנחשף בשטח הצפוני של , )4 ' קטלוג מס(עשוי אבן גיר ראש אלה כדורי 

גופר (המתוארך לתקופה הניאוליתית , 3–2ראש האלה נמצא במפלס של שכבות . שרידי בנייה

  ).15: 33ור אי, 56, 1995ל אגופר ואור; 81–80, 1989

                                            

הצגתם בעבודה התאפשרה הודות לאדיבותם של . ראשי האלות מחפירות הגושרים לא פורסמו  .182

 .דניאל רוזנברג וורדה שלומי, ר נמרוד גצוב"ד ,החופרים וצוות החוקרים

פורסמו ) 1995ל גופר ואורא(והאבן ) 1992גרפינקל (הקראמיקה , )1989גופר (מכלולי הצור   .183

  .קטלוגית
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גיר  אבן, )10 , 6 , 5 ' קטלוג מס( גיר ליתוגרפית שישה ראשי אלות כדוריים עשויים אבן: שער הגולן

.E ,H ,Nנחשפו בשטחים , )7 ' קטלוג מס(בזלת ו, )9 , 8 ' קטלוג מס(
184

  

קטע מרובע מגורים המכיל הובילו לחשיפתו של  החפירות, שטח החפירה המרכזי: Eשטח 

, 2002גרפינקל ומילר ; 60–51, 2002גרפינקל ( שלוש יחידות מונומנטאליות ושני רחובות

  .)2.11איור , 23–21

גרפינקל ומילר ( Aבחלקה הצפוני של החצר המרכזית , II נחשף ביחידה, שבור :5 ' קטלוג מס

 ).2.11איור  ,2002

  .הקשרו האדריכלי אינו ברור, נחשף בשטח פתוח :9 ' קטלוג מס

–62, 2002גרפינקל ( מבנה גדול המורכב מחדרים הבנויים מסביב לחצר מרכזית: Hשטח 

  ).2.21איור , 29–25, 2002גרפינקל ומילר ; ;64

  .ברור הקשרו האדריכלי ביחס למבנה אינו, שבור :8 ' קטלוג מס

  .לא פורסמו נתונים כלשהם על שטח זה: Nשטח 

 .נשבר במהלך קידוחו, יצורו של פריט זה לא הושלם :6 ' קטלוג מס

  .שבור: 7 ' קטלוג מס

  םכלקולית קדו – ניאולית קראמי .5.1.1.2

קטלוג ) (?(עשוי אבן, והאחר אגסי פחוס, האחד כדורי עשוי בזלת, שני ראשי אלות מעוגלים: שאן-יתב

קמורות -מאופיינת בשרידי קירות בנויים מלבנים שטוחות שכבהה .XVIII שכבהנחשפו ב) 12 –11 ' מס

.ורות מעוגלות מדופנות באבניםובממג, ללא יסודות אבן
185

הקראמיקה שפורסמה היא מהניאולית  

: 3, 25, 23: 1לוחות , שם(ומהכלקולית ) 25, 19–18: 2לוחות , 1935ראלד 'לדוגמה פיצג( קראמיה

                                            

' הצגתם בעבודה התאפשרה הודות לאדיבותו של פרופ. ראשי האלות מחפירות שער הגולן לא פורסמו  .184

 .גרפינקל

בורות מתחת "ראלד כשכבה אלא כ'ידי פיצג-בורות אשר לא הוגדרו על מתחת לשכבה זו התגלו  .185

, XIXכשכבה  אלוהגדיר שרידים ) 36–33, 10–8, 2004(בראון ). 1934ראלד 'פיצג" (XVIIIלשכבה 

שמסמלת לשיטתו את ראשית ההתיישבות באתר בפרק הזמן שבין הניאולית הקראמי המאוחר 

  .לכלקולית הקדום
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הציעה לתארכה ) 1962(עמירן  :XVIIIכן החוקרים מתלבטים בתיארוכה של שכבה וא). 28, 20–16

' ר(שנחשפו מתחת לשכבה סולי בדרום הארץ ואילו את הבורות 'העלכלקולית המקביל לכלקולית 

 שכבהסולי ואילו את 'ע-תיארכה לכלקולית הקדם) 1968(גופנא . לתקופה הניאוליתית) 185הערה 

XVII שכבהואת ) האלף החמישי( קראמיתיארכה לניאולית ה) 200, 1992(מזר . סולי'לכלקולית הע 

XVII 328–324, 268–267, 233–231, ב"תשנ(גרפינקל ). האלף הרביעי(סולי 'לכלקולית הע ;

.הציע לשיטתו כלקולית תיכון) 155' ור, 199 –153, 1999
186

בראון הבחין בשני שלבים  

מעורבת ולא ניתן , זו על שני שלביה שכבהלתפיסתו הקראמיקה מ, XVIIIa, XVIIIb –גרפיים יסטרט

–36, 12–9, 2004(שהישוב התקיים בין הניאולית המאוחר והכלקולית הקדום ר יותר מאשלהציע 

  ).3.3–3.2, 2.5–2.4איורים , 43

כדורי פחוס  והאחר) 13 ' קטלוג מס(האחד חביתי עשוי מאבן גיר , ראשי אלות שבורים שני :הגושרים

מכיוון ששכבות היישוב  .פני השטח-החפירות על נחשפו במהלך) 14 ' קטלוג מס(עשוי בזלת 

ראיתי לנכון להציגם תחת ההגדרה , ולית הקדוםת שנחשפו באתר מיוחסות לניאולית ולכלקהעיקריו

  .הכרונולוגית הנדונה

ת המתוארכ, IV שכבה; נציין כי) שריםהגו: 5.1.1.1 סעיף ' ר(להשלמת התמונה היישובית של האתר 

שמהם שרדו רצפות , מתאפיינת בשני מקבצים צפופים של מבנים, שלב ואדי רבה, לכלקולית הקדום

גצוב (ששימשו ככל הנראה מסד לקירות לבנים , ויסודות שנבנו מנדבך אחד או שניים של אבנים

אף להציע שחזור של רובע בנוי ניתן , במקבץ הגדול הממוקם במזרח האתר). בדפוס; 3–2, ס"תש

, סביבו חצר שרצפתה עשוייה גיר כתוש ומהודק, )A(מבנה עגול במרכז  –) IVbשלב (משלב זה 

 שנייהידי גצוב למחצית ה-המתוארכת על, III שכבה). G ,H ,F ,E ,D ,C ,B(מוקפת מבנים מרובעים 

  .במספר בורות) ל מחקר האתרש בשלב זה(מתאפיינת , VIIIוחופפת ליריחו , של הכלקולית הקדום

; ט"פראוסניץ תשכ; ט"שטקליס תשי(מהאתר שנלקטו  בעקבות הממצאים המרשימים: כברי

שכבות יישוב  3במהלכה נחשפו , נערכה באתר חפירת בדיקה, )5.1.6.1  סעיף ‘ר; 1992קמפינסקי 

הובחנו שרידי קירות ורצפות  2-ו 3בשכבות ; קדום כלקולית –שתוארכו לתקופות הניאולית הקראמית 

ראש שבר של החפירות הניבו ). ט"פראוסניץ תשכ(הכילה מספר קברים  1שכבה , של מבני מגורים

                                            

אופק זה אינו יכול לבוא לידי ביטוי . כרונולוגי כלקולית תיכון-יומו של המינוח התרבותיבראון משיג על ק  .186

שהינו לטעמו מכלול מעורב ולפיכך אינו יכול להוות סמן מנחה להגדרה , XVIIIבמכלול של שכבה 

  ).43–36, 2004(הנדונה 
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אני נוטה להניח שהוא שייך  )124' עמ, שם( מדרך הצגת הנתונים). 19 ' קטלוג מס(מאבן  אלה כדורי

.3של שכבה ים מכלולל
187

  

ושני האחרים , )20 ' קטלוג מס(אבן גיר  שלושה ראשי אלות כדוריים אחד שבור עשוי: חורבת, מנחה

ים של שכבה מכלולב נחשפו, האחרון נשבר במהלך קדוחו,)22 , 21 ' קטלוג מס(בזלת שבורים אף הם 

 ניאולית 2Bשכבה (בהקשרים שאינם מאפשרים לקבוע בוודאות האם הם שייכים לשלב הקדום , 2

 11–10: 33איור , 80–78, 56, 1995ל אגופר ואור) (כלקולית קדום 2Aשכבה (או המאוחר , )קראמי

  )5.1.1.1 וראה מנחה בסעיף 

  )סולי'ם עקד(כלקולית קדום  .5.1.1.3

חתך בדיקה  –נחשף באופן מצומצם ביותר , האתר השוכן בשטח שדות קיבוץ הזורע: רבה'ג-עין אל

פני רבים לאת האתר והעלתה ממצאים " שחתכה"שנחפר משני צידיה של תעלת ניקוז חקלאית 

.השטח
188
  ).ט"קפלן תשכ( וחסים כולם לתקופה הכלקוליתית הקדומההמי, שלבים 4באתר הובחנו  

נחשפו בחפירה ) 27 –26  'קטלוג מס( גיר ליתוגרפית ראשי אלות כדוריים פחוסים עשויים אבן שני

בורות מטויחים , קטע רצפה מטויחת, ממנו נחשפו מספר קטעי קירות, הקדום – IVומיוחסים לשלב 

כולו נתפש  מכלולוה, יחד עם קבוצת אבני קלעגבי הרצפה -עלאו ראשי האלות נמצ. וקבורה מישנית

".אוצר כלי נשק"כ) 17, ט"תשכ(על ידי קפלן 
189

ממפלס זה משייך את היישוב  קראמיהממצא ה 

  .התקופה הכלקוליתית הקדומה –לתרבות ואדי רבה 

) 25 –24 ' קטלוג מס(ושני ראשי אלות כדוריים ) 23 ' קטלוג מס(ראש אלה כדורי פחוס : חורבת, מנחה

ל אגופר ואור(המשוייכת לתרבות ואדי רבה  2Aנחשפו במכלולים של שכבה , עשויים אבן גירשבורים 

דרך פרסומם של הפריטים אינה ). 5.1.1.1 סעיף במנחה  'ור 18–16: 33איור , 80–78, 56, 1995

שראשי האלות  ניתן להציע על בסיס הנתונים שפורסמו, מאפשרת לקשור אותם ללוקוס ספציפי

                                            

חפירות שנערכו באתר שני ראשי אלות כדוריים פחוסים וראש אלה אגסי נחשפו במסגרת פרויקט ה  .187

לא ניתן לקשור אותם למכלול , ראשי האלות פורסמו בציור בלבד ללא דיון מלווה. ידי קמפינסקי-על

  ).9, 7–6: 10.20איור , 2002קמפינסקי (כלשהוא ולכן הם אינם משולבים בעבודתי 

יוסף וגרפינקל  בר, 2003 גרפינקל) (?(ביניהם גם הקנקן הפערורי המעוטר בתבליט בדמויות רוקדות  .188

2008 ,265– 271(.  

 .6.1.3 , 6.1.1.2.1  פיםסעי' על היחס שבין ראשי אלות ואבני קלע ר  .189
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ראש , )9איור , 1992 גרפינקל(נחשפו בשטח הדרומי , )25 , 23 ' לוג מסקט( 16Q ,19Qמריבועים 

  .)8איור , 1992גרפינקל (נחשף בשטח הצפוני ) 24 ' לוג מסקט( U19אלה מריבוע 

  כלקולית מאוחר –כלקולית קדום  .5.1.1.4

, Gנמצאו בשטח ) 29 –28  'קטלוג מס( גיר ליתוגרפית שני ראשי אלות אגסיים עשויים אבן: תל, קירי

שובית באתר באלפים והתמונה היי, )ר"מ 75(השטח החפור מצומצם . 1883–ו 1879לוקוסים 

שקערוריות חצובים בסלע /בורות ומכתשים, נחשפו קטעי קירות. אינה ברורההרביעי –החמישי

על סמך . אונזה הקדומה והתקופות הכלקוליתית המאוחרת והבר, קה של תרבות ואדי רבהקראמיו

יש לנקוט בתאריך כללי , )69–67ציורים , 1987ברוך (הקראמיקה שפורסמה מהלוקוסים הנזכרים 

אבל מתארם האגסי של ראשי האלות  .כלקולית מאוחר–כלקולית קדום, ובלתי מחייב לראשי האלות

קדום לא הובחנו שכן בכלקולית ה, לייחסם לתקופה הכלקוליתית המאוחרת שישמעלה את הסבירות 

  ).4.4.2 סעיף ' ר(עד כה ראשי אלות אגסיים 

; נחשפו בחפירותיו של פראוסניץ, ארבעה ראשי אלות מעוגלים שבורים עשויים אבן גיר: תל, עלי

קטלוג (ואחד חביתי , )32 ' קטלוג מס(אחד אגסי פחוס  ,)31 , 30 ' קטלוג מס(שניים בעלי מתאר כדורי 

  ).33 ' מס

 שכבות( בהגדיר בחפירותיו שלושה שלבים מהתקופה הניאוליתית הקדם קראמית ) 1970(פראוסניץ 

B4 ,A4 ,3( ,הקראמי  יאוליתיתהנמ יםשני)1-ו 2 כבותשC( ,םכלקולית הקדוהמ אחד ) 1שכבהB( ,

המכלולים מחפירות אלה לא פורסמו ולפיכך לא ניתן לקשור ). 1Aשכבה (סולי 'הכלקולית העמ ואחד

  .הארכיאולוגי בו הם נחשפו טלקונטקסאת ראשי האלות 

ך בעקבות חפירות בדיקה שער) 106, 1999; 268–224, ב"תשנ; 1242–1241, א1992(גרפינקל 

התקופה הניאוליתית הקדם : הגדיר את השלבים הבאים, באתר ובהתייחסות לחפירותיו של פראוסניץ

, )IBשכבה (כלקולית תיכון , )ICשכבה (שלב ואדי רבה , כלקולית קדום, )4B-2שכבות ( בקראמית 

).IAשכבה (כלקולית מאוחר 
190

ות ראיתי לנכון לנקוט בהגדרה כרונולוגית פח אלועל בסיס נתונים  

 .כלקולית מאוחר –כלקולית קדום , מחייבת לגבי ראשי האלות הנדונים

                                            

של  1C, 2שכבות (לשיטתו של גרפינקל לא התקיים באתר יישוב בתקופה הניאוליתית הקראמית   .190

 ).פראוסניץ
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  )סולי'ע(כלקולית מאוחר  .5.1.1.5

המכסים את פרק הזמן  מרכזייםבאתר הובחנו שלושה שלבי יישוב : )עבר הירדן מרכז( אבו חמיד

רים דולפוס ואח; 1993; 1987דולפוס וכפאפי ) (סולי'הע(שבין הניאולית הקראמי והכלקולית המאוחר 

  .)א2007; 1993ואחרים  לובל; 1988

בהם קירות ורצפות  הובחנוש, בבורות ששימשו בחלקם למגוריםמתאפיין  :)5-4שכבות ( Iשלב 

לניאולית  14כלולים הקראמיים ובדיקות פחמן בסיס המ-שלב זה תוארך על. ממצאיםנושאות 

  ).58–57, 55–54, א2007; 1993ואחרים  לובל(לרבע האחרון של האלף השישי , הקראמי

, חצרות, במבני לבנים בעלי מתאר מלבני הכוללים חדרי מגוריםמתאפיין ): 3A-Eשכבות ( IIשלב 

, 14בסיס המיכלולים הקראמיים ובדיקות פחמן -שלב זה תוארך על. בורות ומתקני איחסון שונים

, א2007ים ואחר לובל(חצית הראשונה של האלף החמישי המ, תרבות ואדי רבה, ית הקדוםלכלקול

55–57 ,58–74.(  

,היישוב של שלב זה נחשף בצורה הרחבה ביותר ):2d-1שכבות ( IIIשלב 
191

נים מתאפיין במב 

בסיס -שלב זה תוארך על. אבן יסודותגבי -שהושתתו על שטוחות-מלבניים העשויים מלבנים קמורות

כלולים החומריים העשירים שנחשפו בומה
192

לתקופה הכלקוליתית , כלי צור וכלי בזלת, כלי חרס – 

דולפוס ואחרים (וראשית האלף הרביעי של האלף החמישי  שנייהלמחצית ה, )סולית'ע(המאוחרת 

).58–57, א2007ואחרים  לובל; 1988
193

  

 שמונה המכלול מונה. IIIשנחשפו ופורסמו עד כה שייכים ליישוב של שלב  אשי האלות המעוגליםר

, 35  'קטלוג מס(י מתאר אגסי עשויים המטיט ואבן גיר ארבעה בעל, קבוצה –שנמצאו ביחד  פריטים

ואחד , )39  ,37  ,36 ' קטלוג מס(שלושה בעלי מתאר חביתי עשויים המטיט ואבן גיר , )42 –41  38 

ם שפורסמו אינם מאפשרים לעמוד על יהמאמרים הכללי). 40 ' קטלוג מס(כדורי עשוי המטיט 

                                            

 .ר"מ 2200נחשפו  IIIמשלב , ר"מ 550נחשפו  IIמשלב , ר"מ 60נחשפו  Iמשלב   .191

  .14משלב זה לא נאספו במהלך החפירות דגימות לבדיקות פחמן   .192

מעידים , )1: 13, 12–11איור , 1988דולפוס ואחרים (כלי הצור הקדוחים דמויי הדיסקוס והמקרצפים   .193

קשרים ). 56–49לוחות , 283–277, 1998נוי (ם עם האתרים הכלקוליתיים של תרבות הגולן על קשרי

באים לידי ביטוי גם במכלולים שנחשפו באתרים כלקוליתיים נוספים במרכז עבר הירדן המזרחי  אלו

' ר(ובעין תאו שבעמק החולה , )250הערה  'ר( ונווה אור) 200הערה ' ר( ‘חוארגוהמערבי דוגמת 

  ).262ושם גם הערה  5.2.3 סעיף 



  שכיחות ותפוצה גיאוגרפית, הקשר ארכיאולוגי. 5פרק   142

  

ופרים מציעים הח ,)מפלס, לוקוס, מבנה(ראשי האלות  חשפוהקונטקסט הארכיאולוגי המדויק בו נ

דולפוס ; 595, 1988דולפוס ואחרים (מחצלת  או עורמאוחסנים בתוך תיק  שאולי במקורם הם היו

לא מן הנמנע שהמכלול מאבו חמיד משקף בהקשר זה ברצוני להעיר כי  ).12לוח , 1987וכפאפי 

.או מנחת הקדשה יסודמנחת  –הטמנה טיקסית 
194

  

, 8–9מפלסים  –ה הכלקוליתית ששימשה תחילה כקבר גלוסקמאות צובה מן התקופמערה ח: אזור

, 1980פרו ולדירא ( 6מפלס  –ולבסוף כמערת מגורים , 7מפלס  –אחר כך כקבר ללא גלוסקמאות 

עשוי  ,כתף מודגשת אגסי פחוס עם, שבורראש אלה נחשף  6במפלס ). 23–21, 1992; 44–42

  .)34  'קטלוג מס(המטיט 

כמו גם בבאר אתר הבחין ב ופר. ובמבנים עיליים קרקעיים-היישוב מתאפיין במבנים תת :באר מטר

, קרקעיים-לדעתו הם מגורים תת) I ,II(שהקדומים מביניהם , שלושה שלבי יישובב) בהמשך' ר(צפאד 

, 1987; 1955פרו ( )III(ביניהם קיים פער יישובי ; פני הקרקע-כולל מבני מגורים על) IV(והמאוחר 

בבאר מטר קרקעיים -קדמות החללים התתעל  השיג) 4–3, 1994; ו"תשמ(גלעד . )א1992; 24–15

לדעתו מפלסי המגורים על פני השטח . בכלל שבע-ביישובים הכלקוליתיים של בקעת בארו

.קרקעיים הינם בו זמניים-התת" המגורים"ו
195

  

, שלושה מהאחרונים. ואחד עשר ראשי אלות מעוגלים התגלו בחפירה) 254  'קטלוג מס(אלת נחושת 

, )45 –43  'קטלוג מס(עשויים המטיט , כדורי פחוס ואגסי מאורך, אגסי פחוס בעל כתף מודגשת

 ,שבורים אגסיים וחביתי, םוחמישה כדוריי, )48 –46  'קטלוג מס(שלושה כדוריים עשויים נחושת 

  ).53 ' קטלוג מס( גיר ליתוגרפית ואבן )52 –49 ' קטלוג מס(עשויים קירטון ה

ובמכלולים  בסטרטיגרפיההדן  סכםדוח מעדיין פורסם לא , למעט פרסום הקראמיקה של אבו מטר

הארכיאולוגי בו  טהקונטקסלכן לא ניתן לעמוד על  –מתכת , עצם, כלי אבן –ריים האחרים החומ

.נמצאו ראשי האלות
196

  

                                            

ומעצם היותה מרכיב יסוד , נדון ובכלללנוכח מעמדה הטיקסי החשוב של האלה בפרק הזמן ה  .194

אפשר וההקשר , )6.2.1  סעיף' ר(הטמנות , מנחות הקדשה –במקדשים של המזרח הקדמון 

  ?אולי מקדש, מרמז על קיומו של מבנה ציבורי טיקסי, חמיד-הארכיאולוגי של ראשי האלות באבו

מכיוון שהדוחות הסופיים העוסקים בארכיטקטורה , ד מקובלת היום יותר במחקרתפיסתו של גלע  .195

ראיתי לנכון להציג את ראשי האלות בהתאם , של האתרים הנדונים טרם פורסמו הובסטרטיגרפי

 .לתפיסתו של החופר

-המכלול מאוחסן במחסני רשות העתיקות בבית(דוח סופי של חפצי האבן מבאר מטר ובאר צפד   .196
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עיליים ועל פני  במבנים, קרקעיות-שלושים ושישה ראשי אלות נחשפו במערכות התת: באר צפד

העוסק דוח טרם פורסם  )1990פלרן -'קומנז( קראמיבשלב זה פורסם רק המכלול ה. השטח

מפות כלליות ודברי הסבר קצרים הובאו בדוח  .)195הערה ' ר( הנייד בארכיטקטורה ובממצא

-ל, אולוגי של חלק מראשי האלותועליהם התבססתי בתיאור הקונטקסט הארכי) 1990פרו ( קראמיה

פריטים לא הצלחתי למצוא ייחוס סטרטיגרפי או הקשר ארכיאולוגי כלשהוא והם מוצגים תחת  22

  ).196הערה ' ר(מוצא מדויק לא ידוע , ההגדרות לא משוכבים

בריבוע , 560לוקוס , נמצא בממגורה) 61 ' קטלוג מס(עשוי המטיט זעיר ראש אלה אגסי פחוס : Iשלב 

6M.  

רקעית המורכבת מתשעה חדרים ק-מהם שלושה במערכת תת, נמצאו חמישה ראשי אלות: IIשלב 

  .קרקעית ועילית-ושניים במערכת משולבת תת, ת ביניהםומנהרות מקשרש

, 2Oריבוע , 307לוקוס , נמצא במנהרה) 68 ' קטלוג מס( גיר ליתוגרפית ראש אלה אגסי עשוי אבן .1

 ).a2ציור , 1990פרו ( 309לוקוס , קרקעי-המוליכה לחדר תת

נמצא ) 70  'קטלוג מס(ומעוטר בחריתות בדגם רשת עשוי קירטון  ,שבורזעיר ראש אלה חביתי  .2

  .הנזכר 309בלוקוס 

, 3Oריבוע , 303לוקוס , קרקעי-נמצא בחדר תת) 73 ' קטלוג מס(י עשוי בזלת ראש אלה עדשת .3

  .307 באמצעות מנהרה 309המתחבר לחדר 

וחביתי זעיר שבור עשוי ) 60 ' קטלוג מס(עשוי גרניט , כדורי פחוס זעיר שבור – שני ראשי אלות. 4–5

פרו ( S4R–4ריבוע , 354לוקוס , "יחידה שקועה"נמצאו בחדר השייך ל, )71  'קטלוג מס(רטון קי

 ).a2ציור , 1990

  .שלושה ראשי אלות נמצאו במבנים עיליים: IVשלב 

ריבועים , 409לוקוס , ידת מגוריםנמצא ביח) 66 ' קטלוג מס(ראש אלה אגסי מאורך עשוי המטיט  .1

7N ,7O ,6P ) ציורים, 1990פרו :a2 ,7.( 

פרו ( 5Xריבוע , 538לוקוס , נמצא בממגורה) 69 ' קטלוג מס(עשוי קירטון , זעירראש אלה כדורי  .2

 ).a2ציור , 1990

                                                                                                                                        

הדוח . פלרן-'ידי קומנז-נמצא בשלבי הכנה על, הכולל בתוכו גם את ממצא ראשי האלות ,)שמש

אינו מסייע בדיון על ) 1990; 1987פלרן -'קומנז(הקראמי הסופי שפורסם משני האתרים הנידונים 

  .ראשי האלות
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 .C8B–8נמצא בריבוע ) 72 ' קטלוג מס(עשוי בזלת זעיר ראש אלה כדורי פחוס  .3

  .תשעה ראשי אלות: לא משוכבים

 – 561לוקוס , 5Lנמצא בריבוע ) 56  'מסקטלוג ( גיר ליתוגרפית עשוי אבן, שבורראש אלה אגסי  .1

  .קיר קטע

 745לוקוס , 5Kנמצא בריבוע ) 57 ' קטלוג מס( גיר ליתוגרפית עשוי אבן, שבורראש אלה מעוגל  .2

  ).b2ציור , 1990פרו ( 756מנהרה המובילה לחדר  –

  .4V–5Vנמצא בריבוע ) 58 ' קטלוג מס(ראש אלה כדורי עשוי אבן גיר  .3

ריבוע , 711לוקוס , נמצא בממגורה) 59 ' קטלוג מס( גיר ליתוגרפית ראש אלה כדורי עשוי אבן .4

5K–6K ) ציור , 1990פרוb2.(  

  .5Eריבוע , 626נמצא בלוקוס ) 62 ' קטלוג מס(עשוי המטיט זעיר ראש אלה אגסי פחוס  .5

  .5J–5Kנמצא בריבוע  )63 ' קטלוג מס(עשוי אבן גיר  שבור ראש אלה חביתי .6

לוקוס , נמצא בממגורה) 64 ' קטלוג מס( גיר ליתוגרפית עשוי אבן, שבור ראש אלה כדורי פחוס .7

  .5Mבריבוע , 319

  .5Eריבוע , 626נמצא בלוקוס ) 65 ' קטלוג מס(ראש אלה אגסי עשוי המטיט  .8

  .544נמצא בלוקוס ) 67 ' קטלוג מס(עשוי אבן גיר  זעיר תיראש אלה חבי .9

אחד , )54 ' קטלוג מס(מהם אחד כדורי מנחושת , ראשי אלות 18: מוצא מדויק באתר אינו ברור

בזלת , עשויים אבן גיר, )חביתיים, אגסיים, כדוריים(מעוגלים  16-ו, )55 ' קטלוג מס(עדשתי מצור 

  ).89 –74 ' קטלוג מס(והמטיט 

דותן הבחין בשלושה שלבים . קרקעיים ובמבנים עיליים-היישוב מתאפיין במבנים תת: חורבת, בתר

, אסמים ושקערוריות, בורות דמויי פעמון, קרקעיים-אפיין במבנים תתמת) III(הקדום , סטרטיגרפיים

 )II( לב האמצעישל. יוריבועבעלי מתאר מלבני , מתאפיין במבנים עיליים בנויים) I(השלב המאוחר 

כוללים כלי החומריים המכלולים  ).ח"תשי–ז"דותן תשי(מייחס החופר את שרידיו של מבנה מעוגל 

החפירות ). סולית'ע(לתרבות הכלקוליתית המאוחרת  םהאופייניי, וכלי צור כלי עצם, כלי אבן, חרס

בעלי מתאר , שניים מתוכם. בזלת והמטיט, שמונה ראשי אלות מעוגלים עשויים אבן גירהניבו גם 

בעלי מתאר , ששת ראשי האלות האחרים ,I כבהשנחשפו ב, )92 –91  'קטלוג מס(אגסי וכדורי פחוס 

אינו  הפרסום. II–IIIיוחסו על ידי החופר לשכבות , )98 –93 ' קטלוג מס(כדורי פחוס ואגסי , חביתי

  .מפרט את מקומות חשיפתם המדויקים של ראשי האלות
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החופרות הבחינו ביניהן בין מערכות ששימשו  ,קרקעיות-מערכות תתמונה נחשפו ש: גבעת האורנים

קבורה : ששימשו לייעודים אחרים מערכות ובין) 1597, 1595, 1778, 1779, 1780(למגורים 

עדויות . פרטים 15בתוך מערכות המגורים נחשפו שרידי עצמות אדם של ). 1186(איחסון , )1185(

מערכת  – 1309לוקוס , 1595מערכת  – 1293לוקוס (ושה לוקוסים ברורות לקבורה הובחנו רק בשל

ראשי  שלושהו מתכת שרביט ).36–9, 2004שפטלוביץ ואורן ) (בור פתוח – 1423לוקוס , 1597

 1599, 1597, 1595 – קרקעיות-מערכות תת שלושנחשפו ב וברקציה המטיט אלות מעוגלים עשויים

  .)5.1.5.1 , 5.1.4.1 סעיפים ' רק ממכלול קבורה דיון בפריטים הנתפסים כמטמונים וכחל(

רק בחלקה הצפוני של המערכת שרדו שני  ;התקרה של מערכת זו קרסה ברובה: 1595מערכת  .א

וקוס ל(מתחת למפולות התקרה נחשפה רצפת החדר המרכזי ). 1387, 1293ים לוקוס(חדרים 

שרביט נחושת  .)1401, 1350, 1349, 1542, 1284, 1255( ששולבו בתוכהומספר בורות ) 1254

,)427 ' קטלוג מס(מעוטר בשלושה ראשי יעלים הבוקעים מראש אלה מעוגל 
 

ממזרח ' כחצי מנחשף 

.)15–14, שם( 1300לוקוס  –בין מפולות התקרה , )5.1.5.1 סעיף ' ר( 1255לבור 
197

  

, 1314, 1335, 1443, 1373 יםלוקוס(חללים /המערכת מורכבת משמונה חדרים: 1597מערכת . ב

שני ראשי אלות . )17, 2004שפטלוביץ ואורן ( הםינהמקושרים בי, )1357, 1356, 1309 ,1310

:)17, שם( 1288, 1252וסים נחשפו בלוק
198

  

  ).106 ' קטלוג מס(עשוי מהמטיט , אגסי מאורך בעל כתף מודגשת ראש אלה. 1

  ).107 ' קטלוג מס( עשוי ברקציה, ראש אלה אגסי פחוס. 2

.1369נחשף בלוקוס , )103 ' קטלוג מס(ראש אלה כדורי פחוס עשוי מהמטיט : 1599מערכת . ג
199

  

רים תמקדו בחמישה שטחים הממוקמים באזוהחפירות ה: )עבר הירדן מרכז(אדי ריאן ו ,אל, 'גחואר

בדרום  Eשטח , בצפון Dשטח , דרום מערב Cשטח , בדרום Bשטח , במזרח Aשטח  – באתר שונים

                                            

לק במפתח הלוקוסים הוא מוגדר כח, 1300ללוקוס  התייחסותאין , 1595בדיון העוסק במערכת   .197

  .5.1טבלה  ,5שיוך השרביט ללוקוס הנדון מתבסס על פרק ). P-S 20-23ריבוע (מתקרת המערכת 

 1597בדיון העוסק במערכת . 4.3טבלה , 4שיוך ראשי האלות ללוקוסים הנדונים מתבסס על פרק   .198

ן בדיון הסטרטיגרפי אי, ללא פירוט נוסף, מצויין באופן כללי כי שני ראשי האלות נמצאו במערה

במפתח הלוקוסים הם מוגדרים כמפולת מתקרת המערכת שקרסה . התייחסות ללוקוסים הנדונים

  ).1597כניסה למערכת  P24 ,N/P 22-24ריבוע (

, 4מתבסס על פרק  1369שיוך ראש האלה ללוקוס , 1599בדיון הסטרטיגרפי אין התייחסות למערכת   .199

 .4.3טבלה 



  שכיחות ותפוצה גיאוגרפית, הקשר ארכיאולוגי. 5פרק   146

  

עשירים  ,ורצפותקירות , של יחידות מגורים בעלי מתאר מלבני םבכולם נחשפו שרידי –מזרח 

כלי , כלי צור, הכוללים כלי חרס) סולית'ע(האופייניים לתרבות הכלקוליתית המאוחרת  במכלולים

ואחרים  לובל; 2007 לובל(וחרוזים עשויים צדף ואבן , של פלכים ומקדחיםגלגלי תנופה  ,בזלת

2006 ;2007.(
200

אחד שלם נמצא ה, עשויים דיוריט נחשפו במהלך החפירותשני ראשי אלות מזווים  

קטלוג ( Eנמצא בשטח , שבור והאחר )145  'קטלוג מס(גבי רצפה של יחידת מגורים -על Dבשטח 

) 4.5.1.3 , 4.5.2.2 סעיפים ' ר( כמצרייםידי החופר -ות המזווים מזוהים עלראשי האל. )146  'מס

תקופה למן ה לבנטשהתפתחו בין מצרים ודרום ה והכלכליים םהמסחריי םומיוחסים לקשרי

  ).2007 לובל( הפקת שמןכשבבסיסם ביות הזית ו, הכלקוליתית

נחשף בתל , )153 ' קטלוג מס(שקידוחו לא הושלם , גיר ליתוגרפית ראש אלה כדורי מאבן: תל, משוש

המתוארך לתקופת , 2102' ראש האלה נתגלה בבית מס. במהלך עונת החפירות הרביעית משוש

למעט , לראש האלה בדוח אין התייחסות). 10: 12, 5איורים  16–14, 7–5, 1996גבעון ( אהברזל 

יין כי כלי חרס כלקוליתיים נמצאו גבעון מצ. II-Iיחד עם ממצאים נוספים משכבות  12הצגתו באיור 

לצד , אלונתונים ). 3, 1996(וכן מתחת לרצפות הבית , 2102מפולות של בית המעורבים בתוך 

, )1983טוסן ( IVשכבה  –העובדה שבעונות הראשונות נחשפו באתר שרידי יישוב כלקוליתי 

  .מאפשרים לתארך את ראש האלה הנדון לתקופה הכלקוליתית

לאורך  צפאד וסביר להניח שמדובר באותו אתרמצפון מזרח לבאר ' מ 150-תר מצוי כהא :נווה נוי

קרקעיות -נחשפו שמונה מערכות מגורים תת בחפירות ההצלה. שבע-גדתו הדרומית של נחל באר

ראשי  אלת נחושת ושלושה). 134–132, 1992; 1985אלדר ובאומגרטן ; 35, ז"באומגרטן תשמ(

מערכת " ידי החופרים-עלהמכונה  ,144נמצאו במערכת  יט ונחושתעשויים המט אלות מעוגלים

הכלים " :במטמון או בהטמנה טיקסית כלשהיאההקשר הארכיאולוגי מלמד כי אין מדובר ". המטמון

" שולחן וסדן עבודה, בנים ששימשו ודאי מכתשליד שלוש א, לתעלת הכניסה הצפוניתנמצאו סמוך 

לדעתם  השהתקיימפרים קושרים את המכלול לתעשיית מתכת החו). 133, 1992אלדר ובאומגרטן (

                                            

והמתאר , )21, 12–11: 14איור , 122, 2007לובל ואחרים (כב כלי הצור דמוי הדיסקוס ודמויי הכו  .200

בו נחשפו מספר . Eהארכיטקטוני המלבני המאורך והצר של המבנים שנחשפו באתר בפרט בשטח 

מעידים על , )6–5אחורים , 111–107, 2007; 8איור , 42–39, 2006לובל ואחרים (יחידות בשלמותן 

הערה ' ר, 283–277, 1998נוי ; 12–8, 1998אפשטיין (לן קשרים עם האתרים הכלקוליתיים של הגו

  ).5.2.3 סעיף , 193
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בנוסף  ללהנחושת כ "מטמון. "הפקה שנחשפו במקום כור היתוך ותנורבמערכת כפי שעולה משרידי 

  :להלן פירוט ממצא ראשי האלות והאלה, שני גרזנים ושבר עטרה ,לממצאים הנזכרים

 ).156  'קטלוג מס(עשוי המטיט ) טיקסי/ווטיבי(זעיר , ראש אלה אגסי פחוס בעל כתף מודגשת. 1

 ).157 ' קטלוג מס(עשוי המטיט , )ווטיבי/טיקסי(זעיר , ראש אלה אגסי בעל כתף מודגשת. 2

 ).158 ' קטלוג מס(עשוי נחושת , ראש אלה כדורי בעל צוואר. 3

  ).424 ' קטלוג מס(אלת נחושת בעלת ראש מעוגל . 4

 'קטלוג מס(עשויים אבן גיר , אגסי וחביתי, שישה ראשי אלות בעלי מתאר כדורי: Aאתר  –נחל בשור 

על ) 11–10, 4–3, 1932מקדונלד (ולם לא ניתן לעמוד מתוך הפרסום וא, נמצאו בחפירה )134 –129 

נחל הבשור את  אזורסקר וחפר מקדונלד ב Aלבד מאתר . ההקשר הארכיאולוגי המדויק שלהם

לתקופה , Hלמעט אתר , מקובל כיום ליחס את האתרים הללו. B ,D ,E ,H ,M ,Oהאתרים 

–65, ט"גלעד ואלון תשמ; 1981רושוולב ( 1אמה ואת האחרון לתקופת הברונזה הקדו, הכלקוליתית

  ).107–105, 1995גלעד ; 37, 1993סבן ואבנר ; 1990גופנא ; 66

 ,A, B( החפירות נערכו במספר שטחים, אתר משתרע לאורך גדתו הצפונית של נחל גררה :נחל גרר

C, D, E, G( , מלבנים לצד שנחשפו בכול השטחים כוללים קטעי קירות ומתקנים עשויים השרידים

מאפיינים את היישוב  אלוכי שני מרכיבים  מצייןגלעד . גדלים מגווןעשרות רבות של בורות ב

  ).135–25, 1995גלעד ( של נחל הבשור יםיים הכלקוליתבדומה ליישוב הכלקוליתי של נחל גרר

,גיר ליתוגרפית ראש אלה כדורי עשוי אבן
201
. רהממוקם על שפת המצוק של נחל גר Cנחשף בשטח  

בהצטברות אופקית של  המתאפיינים, שני שלבי יישוב לפחותהחופרים הבחינו בשטח הנדון ב

  ).3.21–3.19איורים , 78– 64, 1995גלעד (ובמספר קטעי קירות בנויים ) 'מ 2עובי בממצאים 

על פי הממצא כנראה  ,נחשף במערה) 162 ' קטלוג מס(ראש אלה מעוגל עשוי נחושת : נחל להט

' ר(במערה דומה לזו שהובחנה במערות במדבר יהודה התמונה הארכיאולוגית . מערת מגורים

ומהתקופה  אמתקופת הברונזה הקדומה , כוכבא-מפלסי יישוב מתקופת מרד בר –) בהמשך

ראש . מוקדים ומצבורים של חומר אורגני, נמצאו במערה שברי כלי חרסמהאחרונה . הכלקוליתית

                                            

. בתקופה זונול המשקולות לא היה בשימוש בכנען  אף כי ,345–337, 1995ד גלעאצל " משקולת נול"  201.

  ).4.3.1 סעיף ' ר(למקדחים לפלכים ואינם אלא גלגלי תנופה  8.3, 8.2ים המרוכזים בלוחות הפריט
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והוא מתוארך , )ה"אלון וגלעד תשמ(האלה נחשף בריבוע בדיקה בפאתה הדרומית של המערה 

.לתקופה הכלקוליתית על פי חומר הגלם ועל פי ההקשר הארכיאולוגי
202

  

שלושה מתוכם עשויים , )כדוריים ואגסיים לטיפוסיהם(חמישה ראשי אלות מעוגלים : נחל צאלים

נחשפו במערת מגורים  )210 –209 ' קטלוג מס(ושניים עשויים המטיט  )208 –206 ' קטלוג מס(נחושת 

, לצד היעדר דיווח על נקברים, אופי הממצא במערה). 1961(אהרוני  שניהלבסקר וחפירה  49' מס

ראשי האלות מתוארכים לתקופה הכלקוליתית על פי . מחייב לתופשה בשלב זה כמערת מגורים

, שברי כלי חרס –ועל פי הממצאים שנחשפו יחד איתם ) 4.4.3.3 , 4.4.3.2 סעיפים ' ר(חומרי הגלם 

.יים עצם וצדףוחרוזים עשונטיפות , גרזן נחושת
203

  

ארבעה מתוכם כדוריים , אבן גיר ודיוריט, אחד עשר ראשי אלות עשויים המטיט: תלילאת, סול'ע

' קטלוג מס(שניים אגסיים , )225 –223 ' קטלוג מס(שלושה עדשתיים , )219 –217 , 215 ' קטלוג מס(

נחשפו באתר בחפירות , )222 ' ג מסקטלו(חרוטי -ואחד דו) 220 ' קטלוג מס(אחד חביתי , )221 , 216 

והפריטים מתוארכים לתקופה הכלקוליתית על , הפרסום אינו מפרט את הקונטקסט הארכיאולוגי. מלון

  ).2000ברוק ואחרים (ראשי אלות  החפירות המחודשות לא הניבו .פי תאריך האתר

תקופתי ששימש ככל הנראה מרכז ייצור לתעשיית -טן חדאתר ק: )דרום עבר הירדן) (מקץ-אל(עקבה 

, כלי אבן, כלי צור, כלי חרס, בורות, בחפירות המצומצמות נחשפו שרידי קירות. צדף ונחושת, צור

 חליל(מרצעי נחושת , כוריות, סיגים, עופרות: שרידי תעשיית מתכת הכוללים ,צדפים וצמידי צדף

, החופר מציין שהוא עשוי בהט, )149 ' קטלוג מס(כדורי בחפירות נחשף ראש אלה ). 1992; 1987

  ).66הערה , 3.1.2.1 סעיף ' ר( גיר ליתוגרפית סביר להניח שהוא עשוי מאבן

יחד עם כלי  11נחשף על גבי רצפת מבנה ) 236 ' קטלוג מס(ראש אלה כדורי מהמטיט : רסם חרבוש

סברה שהמבנה ) 57–56, 1998, א1978(אפשטיין . קערות בזלת ואבני טחינה ושחיקה, אגירה

  .שימש בעיקר לאחסון יבולים ולעבודות לוואי חקלאיות

                                            

הניתוח שלהלן נשען על ). ?אבדו? נמצאים ברשות החופרים(ידי -הממצאים מחפירה לא נבדקו על  .202

  .הדיווח של החופרים

המאוחסנים במחסני אוצרות , הממצאים. י באופן ראשוניידי אהרונ-המכלול מנחל צאלים פורסם על  .203

שני ראשי האלות . ידי במהלך כתיבת עבודה זו-שמש נבחנו על-המדינה של רשות העתיקות בבית

המכלול בשלומותו הועבר לידי אורי דווידוביץ מהאוניברסיטה . מהמטיט לא אותרו ודומה שהם אבדו

  .העברית לעיבוד במסגרת כתיבת עבודת מוסמך
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נחשף , )237 ' קטלוג מס(בעל מתאר אגסי מאורך , מהמטיט) טיקסי/ווטיבי(ראש אלה זעיר  :שוהם

לה נמצא ראש הא). 1994נדלמן (כהכנה להקמת היישוב  במהלך חפירות ההצלה שנערכו בשוהם

צאים המילויים כללו ממ. מתחת למבני יישוב של תקופת הברונזה הקדומה במילויים, בבשטח 

ראש האלה . והכלקולית המאוחר קראמיה ליתהניאו, קראמי בהמיוחסים לתקופות הניאולית הקדם 

, 4.4.3 סעיפים ' ר(חומר הגלם ומתארו  –מתוארך לתקופה הכלקוליתית משיקולים טיפולוגיים 

 4.4.3.2.(  

 סעיף' לאחרונות ר(ת שנהב של אלות אלת מתכת ושתי ידיו, תשעה ראשי אלות מעוגלים: שיקמים

, ששה ראשי אלות הינם אגסיים). ב"לוי ואלון תשנ; 1987שלו ונורתובר ( התגלו בחפירות )6.2.2.1 

שניים בעלי , )246 , 243 –239  'קטלוג מס(עשויים המטיט , אגסיים פחוסים ואגסי בעל כתף מודגשת

 'קטלוג מס(עשוי נחושת , אחד אגסיו) 245 –244 ' קטלוג מס(עשויים המטיט ואבן גיר , מתאר כדורי

שנהב מעוטרת אחת מידיות ה). 425 ' קטלוג מס(ת המתכת הינה בעלת ראש מזווה אל). 238 

בחמישה פסים חרותים היוצר דגם  –ככל הנראה בסמוך למקום חיבור ראש האלה  –בחלקה העליון 

 מחורץ –ככל הנראה מקום הלפיתה  –אחרת שבר קטן של ידית ו, )429 ' קטלוג מס" (צווארון"

תמונה טרם פורסם ולכן אין באפשרותי להציג ברובו הממצא ). 429 ' קטלוג מס(בשמונה חריצים 

איור , 163, 1987לוי ( 1בחדר לגבי אלת המתכת שנחשפה  למעט, מפורטת של דגם פרישתו באתר

  ).359–358, 1987שלו ונורתובר ; 6.5

את פרק , יישובייםפערים  תקופות של עם ,המכסות, שכבות יישוב 11הובחנו בחפירות  :תל, תאו

ראשית למן האלף השישי ועד  – הקדומה בותקופת הברונזה  ג–קראמי בהניאולית הקדם הזמן שבין 

 XIII–XIשכבות  .)14.1טבלה , 213–197, 2001גופר וגרינברג , אייזנברג(האלף השלישי 

הניאוליתית  מיוחסות לתקופה X-VIII שכבות, ג–בהניאוליתית הקדם קראמית  תקופותמתוארכות ל

חופפת לשיטתם  VIIIשכבה ו IXחופפת לתפיסת החופרים ליריחו  X-IXכאשר שכבות , הקראמית

תקופה הכלקוליתית כות למתואר VII-VIשכבות  ).כלקולית קדום בעבודה זו(לתרבות ואדי רבה 

לתקופת  IIIשכבה ו 1אתקופת הברונזה הקדומה ל V–IVשכבות , )מאוחר בעבודה זוכלקולית (

ננטש האתר ונושב שוב רק בתקופות  הקדומה בתקופת הברונזה במהלך  .הקדומה בהברונזה 

  .)II-I שכבות( האיסלמיות

נחשפו ) 248 ' קטלוג מס(ואגסי פחוס , )247 ' קטלוג מס(שני ראשי אלות מבזלת בעלי מתאר כדורי 
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גופר , אייזנברג(המתוארך לתקופה הכלקוליתית המאוחרת , VIIכבה ש – 582גבי רצפת בית -על

 ,לסיכום ).10–9: 9.4איור , 140, 2001גופר ואייזנברג ; 3.7לוח , 30–29, 2001וגרינברג 

מעידים על זיקה ברורה לאתרים הכלקוליתיים  תאובתל  שנחשפווכלי הבזלת ים קראמיהמכלולים ה

זאת לצד קיומם של מאפיינים , )5.2.3 סעיף וסיכום ב, 250, 193הערות ' ר( של תרבות הגולן

לתרבות  םאופיינייחלקם , הכלקוליתית של עמק החולה לתרבות םייחודייחלקם , מקומיים

גם בהמשך תל תורמוס ' ר; 2001גופר ואייזנברג  ;2001אייזנברג (הכלקוליתית המאוחרת בכלל 

  ).206והערה 

באתר הובחנו שלוש שכבות יישוב המתוארכות לתקופה הכלקוליתית : )מרכז עבר הירדן(תבנא 

אולם לא אותרו שרידים , במהלך החפירות נלקטו גם חרסים ביזאנטיים ,)סולית'ע(וחרת המא

הניבה רק ממצאים , המייצגת את השלב הקדום 1כבה ש .מתקופה זו וסטרטיגרפייםאדריכליים 

החופרים מניחים שהיישוב בפרק זמן זה התאפיין בבורות , גבי סלע אם-קראמיים וליתיים שנמצאו על

, בורות, נחשפו שרידיהם של שני בתי מגורים גדולים בעלי מתאר מלבני 3–2בות בשכ. מגורים

בנינג (כאמור לתרבות הכלקוליתית המאוחרת  םהאופייניי, כלי צור וכלי אבן, כלי חרס, ממגורות

נחשפו , )148 –147 ' קטלוג מס(שני שברים של ראשי אלות מעוגלים עשויים המטיט ). 1998ואחרים 

ניתן לייחסם לשכבות  ,דרך פרסומם אינה מאפשרת לקשור אותם ללוקוס ספציפי, במהלך החפירות

  ).11איור , 153, 1998בנינג ואחרים ( 3–2

המתוארכות לתקופה  בחפירה המצומצמת שנערכה באתר הובחנו שש שכבות יישוב :תל, תורמוס

).1969דיין ( ת המאוחרתהכלקוליתי
204

  

:5–6שכבות 
205

, 68–67, 1969דיין (ת בחריתה ואדום ומעוטר–שחור מחופות קערותמתאפיינות ב 

).21–1: 7, 9–1: 6איורים 
206

  

                                            

מקביל תרבותית וכרונולוגית ליישוב , )6–1שכבות (דומה שהיישוב הכלקוליתי בתל תורמוס   .204

  ).2001אייזנברג ) (VII-VIשכבות (הכלקוליתי בתל תאו 

לא נחשפו  6משכבה ). 14–13לוקוסים (ושתי רצפות חלוקים ) 4לוקוס (נחשפו פלטפורמה  5משכבה   .205

  ).2איור , 67, 1969דיין (שרידים ארכיטקטוניים 

המתוארכות לתקופה  VII–VIבמכלולים של שכבות , קראמיקה דומה הובחנה לאחרונה בתל תאו  .206

) Hula Ware(קערות אלה שיוכו למשפחה שהוגדרה משפחת החולה . הכלקוליתית המאוחרת

 ).6.2–6.1איורים , 106–105, 2001אייזנברג (
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:2שכבה 
207

, 4איורים , 1969דיין (קה האופיינית לתרבות הכלקוליתית של הגולן קראמית במתאפיינ 

.1-ו, 3–4פיינה גם את המכלולים של שכבות קה דומה אקראמיאני נוטה להניח ש ).3–1: 8
208

  

דרך פרסומם כמו , נחשפו באתר) 250 –249  'קטלוג מס(בעלי מתאר כדורי , שני ראשי אלות מבזלת

אינה מאפשרת לקשור אותם למפלס , )208הערה ' ר(של מרבית הממצאים החומריים מהחפירה 

לפרק  הכללי של האתר ותיארוכה הכלקוליתית המאוחרת מתבסס על לתקופ םתיארוכ. כלשהויישוב 

הכלקוליתיים יישוב הכלקוליתי בתל תורמוס שייך לקבוצת האתרים לסיכום ה. )204הערה ' ר(זמן זה 

, 250, 193הערות ' ר(סולית 'הכלקוליתית של הגולן והתרבות הכלקוליתית העהמקשרים בין תרבות 

  ).5.2.3 סעיף וסיכום ב

  אברונזה קדומה  –מאוחר  כלקולית .5.1.1.6

  :שלושה ראשי אלות מעוגליםנחשפו  :אפרידר, אשקלון

, היישוב מתאפיין בבורות). 251 ' קטלוג מס( 1Eראש אלה אגסי עשוי בזלת נחשף בשטח  .1

).62–9, 2004גולני (לא נמצאו עדויות למבנים או שרידי בנייה כלשהם ו
209
גולני מתארך את  

נחשפו עד כה בדרום ומציין שהוא מהגדולים ש 1האתר לתקופת הברונזה הקדומה א

כמו גם של תארכי פחמן ) חפצי נחושת, כלי צור, קהקראמי(ניתוח הממצא החומרי . לבנטה

מאפשרים לדעתו לראות בו אתר מפתח להבנת , מהמחצית הראשונה של האלף הרביעי 14

, שם( אתקופת המעבר שבין התרבות הכלקוליתית המאוחרת ותקופת הברונזה הקדומה 

 כלי בזלת וכלי צור, ו גם כלי חרספני השטח נמצא-י לציין כי בבורות ועלמן הראו). 48–42

זבנוביץ ; 95–90, 2004אן רו; 41, 2004גולני (תית המאוחרת האופייניים לתקופה הכלקולי

מניתוח האתר והממצאים מתחזקת בי התחושה שהתקיים במקום יישוב ). 66–65, 2004

' ר(הנמנע שחלק מהבורות שימשו בפרק זמן זה ולא מן , גם בתקופה הכלקוליתית המאוחרת

                                            

) 15, 3לוקוסים (ושתי רצפות , )1לוקוס (מתקן מעוגל , )6, 2לוקוסים (נחשפו שתי ממגורות  2משכבה   .207

  ).3–2איורים , 1969דיין (

לא , שהחופר ראה לנכון להדגיש שהיא השכבה העשירה במכלולים קראמיים וליתיים, 1משכבה   .208

לא פורסמו ממצאים למעט שני  4–3גם משכבות . פורסמו ממצאים ושרידים ארכיטקטוניים כלשהם

כלי הבזלת והעצם המוצגים , יתרת הממצאים הקראמיים). 10–9: 5איור , 1969 דיין(שברי קנקנים 

 .באיורים אינם מיוחסים לשכבה כלשהיא

  .E3בשטח  E2 ,14בשטח  E1 ,24בשטח  109: בורות 149נחפרו   .209



  שכיחות ותפוצה גיאוגרפית, הקשר ארכיאולוגי. 5פרק   152

  

ש לאורך עצמו מציין כי חלק מהבורות היו בשימוגולני ). IIשכבה , Fבהמשך דיון באתר 

).14, 2004גולני (ידי בורות שנחפרו בשלב מאוחר יותר -על תקופה ארוכה ונחתכו
210

ראש  

מובהקים דוגמת בסיסי כמו גם ממצאים כלקוליתיים ) 1: 2איור , 2004ואן ר(האלה השבור 

-נחשפו על) 6איור , 4איור , 2004ואן ר(וקערות בזלת  )2–1: 30איור , 2004גולני (יכים בז

 .לפיכך יש לנקוט זהירות בתיארוכם, מעל או מחוץ לבורות החפורים, פני השטח

היישוב מתאפיין במבנים . )253 ' קטלוג מס( F1ראש אלה כדורי עשוי המטיט נחשף בשטח  .2

חלאילה הבחין באתר בשני שלבים הנבדלים זה ). 2004חלאילה (ים ובורות חפורים סגלגל

, 150בניינים (לים מגורים סגלגמבני : Iשכבה . מזה כרונולוגית כמו גם באופיים היישובי

: IIשכבה ). 136–128, 127–123, 2004( 1אמתקופת הברונזה הקדומה ) 210, 132

, 2004(מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת ) 217, 227, 233, 226בורות (ת חפורים בורו

 )147לוקוס ( 132שבר ראש האלה מהמטיט נמצא בבניין ). 144 –136, 128–127

מכיוון שראשי אלות מהמטיט אינם משמשים לאחר התקופה אך , מהברונזה הקדומה

ממפלס יישוב " עלה"הוא אפשר ש) 4.4.4 , 4.4.3.2 , 3.3  סעיפים' ר(הכלקוליתית המאוחרת 

 ).ערד: 5.1.1.7 גם סעיף ' ר(כלקוליתי 

פנא הבחינו בשתי בראון וגו). 252 ' קטלוג מס( Gראש אלה כדורי עשוי בזלת נחשף בשטח  .3

 Initial(בדרום  אלראשית תקופת הברונזה הקדומה  הםידי-עלשיוחסו , ברורות שכבות

Southern EBI .( 2שכבה ; "נקניקדמוי "יסודות אבן של מבנה מעוגל ומבנה : 1שכבה :

, שברי חרסים(נחשפו ממצאים  2מתחת לשכבה ". דמויי נקניק"קירות לבנים של שני מבנים 

ותוארכו , -2השרידים סומנו כשכבה . אקדומים לתקופת הברונזה הקדומה ) כלי אבן וכלי צור

ראש האלה ). 200–191, 2004בראון וגופנא ( אקדומה ברונזה -המעבר כלקוליתלתקופת 

תי לנכון לנקוט לגביו הגדרה פחות ולכן ראי, איננו משוכב, )6: 24איור , 218–217, 2004(

  .אברונזה קדומה  –ת כלקולית מאוחר מחייב

, XVII שכבהנמצא ב) 254 ' קטלוג מס) (?אבן גיר אדומה(ראש אלה חביתי עשוי אבן : תל, בית שאן

                                            

שיטה זו הינה לטעמי בעייתית כאשר דנים . הצור והאבן הינו טיפולוגי, הדיון כמו גם הצגת כלי החרס  .210

את המכלולים שיצאו מהבורות " לבנות"כאשר מנסים . Eדוגמת זה מאתר , ביחסמכלולים קטנים ב

מכיוון שמדובר בבורות שהחופר בעצמו מציין שחלקם . מתברר שמדובר בשברים בודדים מכל בור

  .קדומים מן הראוי להציג את המכלולים בהתאם לשיוכם הסטרטיגרפי
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החוקרים נוטים . מתקנים ושרידי קירות לבנים, ממנה נחשפו מספר רובדי יישוב הכוללים בורות

ואולם הממצא שפורסם מכיל חרסים ) 200: 1992מזר , 1968גופנא (י סול'לתארכה לכלקולית הע

שדה וגופנא ; 13–12: 3, 18: 1לוחות , 1935ראלד 'פיצג(לתקופה הכלקוליתית הן האופייניים 

: 3, 9–7: 2לוחות , 1935ראלד 'פיצג( אלתקופת הברונזה הקדומה הן ו) 1טבלה , 147–145, 1992

הבדיל סטרטיגרפית וכרונולוגית בין השרידים , )2.10, 2.9איורים , 16–12, 2004(בראון ). 10–9, 5

הכלקוליתית הקדומה  –ידו לתקופה הניאוליתית -שתוארכו על, שנחשפו בשטח הצפוני של החפירה

ברונזה  –שתוארכו לכלקולית המאוחר , לבין שרידים שנחשפו בשטח הדרומי) 45–43, 2004(

אינם מאפשרים לייחס את ראש האלה לאחד מהשלבים  דינויהנתונים שב). 46–45, שם( אקדומה 

  .אברונזה קדומה  –לפיכך נקטתי בהגדרה הכרונולוגית כלקולית מאוחר , הנדונים

בשטח בחפירות האמריקאיות נמצא ) 255 ' קטלוג מס( גיר ליתוגרפית ראש אלה כדורי עשוי אבן: גזר

I  היישוב בשטח . 13–14וחס על ידי החופרים לשכבות המי, 1077בלוקוסI  נחשף בקטעים קטנים

משקפת  14 שכבה, ככלל .אופיו והיקפו אינם ברורים, )מספר ספלולים חצובים בסלע וקטעי קירות(

תרבות  –לטענת החופרים את תחילת היישוב באתר ומתוארכת לתקופה הכלקוליתית המאוחרת 

 2קודמתה ללא סימני פער ומתוארכת לתקופת הברונזה הקדומה א גבי-מונחת על 13 שכבה; סול'ע

).IVמפה , 19–9, 1974דיוור (
211

  

רצפת ( 1182נחשף בלוקוס ) 258  'קטלוג מס( גיר ליתוגרפית ראש אלה אגסי עשוי אבן: תל, ערד

המועט שפורסם מהלוקוס  קראמיהממצא ה. 1153סמוך לחומה ולמגדל  Kבשטח ) ?בית מגורים

  ).10: 112, 1: 92, 21: 8לוחות , 1978עמירן ואחרים ( 2אכלקולית וברונזה קדומה , הנידון מעורב

נמצא על פני ) 259 ' קטלוג מס) (?סרפנטין(עשוי אבן ירוקה , ראש אלה כדורי: )עין תאו(צומת כוח 

נחפרו ונלקטו מהאתר הנם מהתקופה הכלקוליתית ומתקופת הממצאים ש. השטח במהלך חפירה

  ).14–13, א"אפשטיין תשל( אהברונזה הקדומה 

נמצאו בשטח ) 261 –260  'קטלוג מס( גיר ליתוגרפית שני ראשי אלות כדוריים עשויים אבן: תל, קירי

G  כלקולית , מעורב ולפיכך נקטו החופרים בתיארוך כללי קראמיהממצא ה. 1115, 1835בלוקוסים

  .)288 ,1987ברוך ( אברונזה קדומה  –מאוחר 

                                            

ענים כי לא היה פער יישובי בין השכבות אך מתעלמים מתקופת קיימת סתירה בתפיסת החופרים הטו  .211

 .1ק א"הב
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  1אברונזה קדומה  .5.1.1.7

, אלתקופת הברונזה הקדומה  ים המתוארכיםמכלולשמונה ראשי אלות מעוגלים נחשפו ב: תל, יריחו

ניים מתוכם מחפירת קניון ניתן לייחס לברונזה ש. שניים מהם בחפירות גרסטנג ושישה בחפירות קניון

  .5.1.1.8 השישה הנותרים נידונים בסעיף ; 1אהקדומה 

  :שתי הערות מקדימות

נחשפו קטעים . שיטות החפירה של קניון לא אפשרו חשיפה נרחבת של השכבות הקדומות •

אך לא נחשף בית מגורים אחד , בני מגוריםמרצפות ומקירות של מ, קטנים ממערכת הביצורים

אבל אין , אנו מכירים אפוא את הרצף הכרונולוגי של היישוב בתקופת הברונזה הקדומה. שלם

  .בידינו נתונים לגבי אופיו

. הנם מצומצמיםמן השכבות ים של תקופת הברונזה הקדומה שפורסמו קראמיהמכלולים ה •

קופה בין עשרה לעשרים שברי כלים ופעמים אף בדרך כלל עומדים לרשותנו מכל שלב של הת

תיארוך חד משמעי לאחת מתקופות הברונזה תמיד אינם מאפשרים  אלוים מכלוליוצא ש. פחות

  ).5.1.1.11 , 5.1.1.9 סעיפים ' ר(הקדומה 

  :האלותראשי שני להלן פירוט 

עשויים , האחד אגסי והאחר כדורי פחוס, שבורים שני ראשי אלות: xcivשלב , XIX בהשכ, Mריבוע 

נחפר כדי לאפשר חקירה נוחה יותר של השלבים  Mריבוע ). 281 –280  'קטלוג מס(אבן גיר 

 קראמיה מכלוליחד עם ה) 258–257, 1981קניון (שרידי הבניה הדלים . אוליתיים באתריהנ

הם שלב הקיום הקדום ביותר מתקופת הברונזה ) 12–4: 113ציור , 1983קניון והולנד (המצומצם 

  .במקום אהקדומה 

) 283 –282  'קטלוג מס(עשוי אבן גיר , עשוי בזלת והאחר אגסי, האחד כדורי, שני ראשי אלות: לכיש

לוח , 41–40, 1958טפנל ( 1אהמתוארכת לתקופת הברונזה הקדומה  1538נמצאו במערת מגורים 

11 :16–32.(  

החפירות  ךנחשפו במהל) 285 –284 ' קטלוג מס(שני ראשי אלות אגסיים עשויים אבן גיר : ניצנים

, )3–5שכבות ( 1אשכבות ישוב מתקופת הברונזה הקדומה  3והעלו  המצומצמות שנערכו באתר

 )1שכבה (שכבה מהתקופה הרומית ביזאנטית , )2שכבה ( הקדומה גשכבה מתקופת הברונזה 
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ממנה נחשפו , הקדומה באתר, 5ים של שכבה מכלולראשי האלות נחשפו ב. )1994יקותיאלי וגופנא (

).109, 136(ושני בורות חפורים ) 194, 191לוקוסים (רצפה 
212

  

. 68נחשף במערה ) 286  'קטלוג מס( גיר ליתוגרפית עשוי אבן, ראש אלה אגסי: -תל אל, נצבה

לוח , 69–68, 1947מקקאון (החופר . כלי צור ומכתש אבן, הממצא מהמערה כולל שברי כלי חרס

, 7, 66, 65, 60, 52, 32, 12, 5על השוני בין מכלול זה והמכלולים שנחשפו בקברים עמד ) 8–5: 12

מתארך את  קראמיהממצא ה. והציע שהמערה הנדונה שימשה למגורים בתקופה הכלקוליתית, 315-ו

  .1אהמערה לאמיתו של דבר לתקופת הברונזה הקדומה 

נחשף , )320 ' קטלוג מס( ר ליתוגרפיתאבן גיעשוי , ראש אלה אגסי שקידוחו לא הושלם: תל, ערני

' ר כמו גם ראשי האלות מתל ערני המוצגים בהמשך(פריט זה . Xשכבה , 11003, לוקוס', בשטח ד

נות אלה הממצאים מעו. 1961–1956נחשף בחפירותיו של ייבין שנערכו בין השנים , )5.1.1.9 סעיף 

ין ושל כרונולוגית שונה מזו של ייב-ידי ברנדל שהציע חלוקה סטרטיגרפית-עובדו עיבוד ראשוני על

  ).1997 ;1989ברנדל (חוקרים אחרים 

את  VIII–IVשכבות , 1אמשקפות את תקופת הברונזה הקדומה  XII–IXלשיטתו של ברנדל שכבות 

, הקדומה באשונה של תקופת הברונזה רהמחצית את ה IIIכבה ש, 2אתקופת הברונזה הקדומה 

את תקופת הברונזה  Iשכבה ו הקדומה בשל תקופת הברונזה  שנייההמחצית את ה IIשכבה 

  .הקדומה ג

                                            

מדגישים את זיקתה של שכבה , 3–5את שכבות  1המייחסים לתקופת הברונזה הקדומה א ,החופרים  .212

, בקערות הבזלת, על ההמשכיות במכלולים הקראמיים בהסתמכם, לתרבות הכלקוליתית המאוחרת 5

, 3–4להבדיל המכלולים של שכבות . בראשי האלות ובמנהגי הקבורה, בטבעות הבזלת והפוספוריט

בהקשר ). 182, שם(מעידים לשיטתם על התפתחותה של מסורת חדשה , בפרט המכלולים הקראמיים

כפי שפורסמו במאמר הנדון אינם יכולים  3–5זה ברצוני לציין כי המכלולים החומרים של שכבות 

בזלת ופוספוריט וראשי אלות " טבעות", קערות בזלת .לשמש בסיס למסקנותיהם של החופרים

 IVלענייננו נציין את הופעתם בערד בשכבה . שכיחים במכלולים של תקופות הברונזה הקדומה בכלל

 ההברונזהמתוארכות לתקופת  III–IIכמו גם בשכבות , 2הקדומה אהמתוארכת לתקופת הברונזה 

 4-ו 5לגבי הממצא הקראמי של שכבות ). פורסם סבן לא, 57–56, 1978עמירן ואחרים ( הקדומה ב

, 1הקדומה אלטעמי מדובר במכלול הומוגני האופייני לתקופת הברונזה , 12–11המוצג באיורים 

 3הממצא הקראמי של שכבה . 1הקדומה אהמכלול אינו יכול ללמד על קדום ומאוחר בתוך הברונזה 

ואינו מאפשר יותר  –ומספר ידיות מדף , ערורשפת פ, קנקן קבורה –ביותר  מצומצם 10המוצג באיור 

  .הקדומה אמאשר תיארוך כללי לתקופת הברונזה 
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 2אברונזה קדומה  .5.1.1.8

הממצא . XV שכבהנמצא ב) 291 ' קטלוג מס(עשוי אבן גיר , שבורראש אלה אגסי : תל, שאן-בית

 אזו מועט ביותר ודומה שיש לייחסו לתקופת הברונזה הקדומה  שכבהורסם משפ קראמיה

בתיארוך זה נוקט גם בראון ).200, 1992מזר , 17–15: 6, 28–25: 5לוחות , 1935ראלד 'פיצג(

דמוי "במבנה הקדום המתאפיין  XVb, וניים של שכבה זו בשני שלביםטדים הארכיטקישהבחין בשר

ככל הנראה מלבניים  ,המתאפיין בקטעי קירות של מבנים XVa, עוגלומבנה מ )כהגדרתו" (יקנקנ

  ).2.24–2.23איורים , 51–49, 20–18, 2004(

החופר מציין כי לנוכח . XIV שכבהנחשף ב) 292 ' קטלוג מס(ראש אלה אגסי פחוס עשוי המטיט 

י שנ שכבהם הספורים שנחפרו יש לייחס להשיפוצים והתיקונים הרבים שהובחנו בחדרי המגורי

גרפית בשני יהבחין סטרט, גראלד'כמו פיצ ,בראון). 200, 1992מזר ; 12, 1935ראלד 'פיצג(שלבים 

זו על שני שלביה משקפת לדעתו שלב מאוחר  שכבההקראמיקה מ). XIVa, הקדום XIVb(שלבים 

מן הראוי לציין כי . )2.31–2.29רים איו, 53–51, 23–22, 2004בראון ( אבתקופת הברונזה הקדומה 

–10, 5–3: 6, 21, 14–9, 4–2: 5לוחות , 1935(ראלד 'ידי פיצג-שפורסם על קראמיגם הממצא ה

  .2אמשתייך לתקופת הברונזה הקדומה ) 14

יוצא  2אט של תקופת הברונזה הקדומה בקונטקס ל ראש אלה אגסי פחוס תמים מהמטיטגילויו ש

יותר  ים לתקופה הכלקוליתית המאוחרת ואינם משמשיםימהמטיט אופיינראשי אלות , ככלל. דופן

 קראמימן הראוי לציין כי במהלך עיבוד הממצא ה). 4.4.5  ,4.4.4 , 4.4.3.5 סעיפים ' ר(לאחריה 

ברוח זו . משכבות קדומות והציע לתופסו כשאריות, ומר קדוםעל קיומו של חעמד בראון , משכבה זו

  .לייחס את ראש האלה מהמטיט לאותם מרכיבים קדומים ניתן

 –2אתקופת הברונזה הקדומה : באתר הובחנו שכבות יישוב מהתקופות הבאות :-תל אבו אל, חרז

, 5שכבה  – ג–בהקדומה רונזה תקופת הב, 7-6שכבות  – הקדומה בתקופת הברונזה , 9-8שכבות 

תקופת הברונזה של היישוב . 1-3שכבות  –תקופת הברזל , 4שכבה  –תקופת הברונזה המאוחרת 

השרידים שנחשפו כוללים  .גבי סלע האם-על הושתת ,משקף את השלב הקדום באתרה 2אהקדומה 

לתקופה  םאופיינייפו המכלולים הקראמיים שנחש .אלייםים מלבניות ושני מבנים אפסידייחידות מגור

החופרים מציינים כי . וצרו באתר בסגנון מצרישי אלובין מיובאים בין כ ,יםמצרי וכוללים גם כלי חרס

הברורה הקיימת עם היישוב של תקופת  בנתה החומה ומדגישים את ההמשכיותכבר בשלב זה נ
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שני ראשי אלות מפרק זמן זה נחשפו ). 2002; 1996. 1995; 1994פישר ( הקדומה בהברונזה 

יחד עם  ,שנמצאו בשני יחידות מגורים, )300 –299 ' קטלוג מס(עשויים אבן גיר , אגסיים תמימים

  .)328–327, 2002פישר (ם גליליים מצריים ים הכוללים גם קנקנקראמימיכלולים 

נשבר  –שייצורו לא הושלם  כדורי והאחר אגסיהאחד , שויים אבן גירע שני ראשי אלות: תל, יריחו

על בסיס ). 304 –303 ' קטלוג מס( VII שכבהים של מכלולנחשפו בחפירות גרסטנג ב, במהלך הקידוח

גרסטנג ( 2את הברונזה הקדומה ים המפורסמים בדוח ניתן לתארכם לתקופקראמיים המכלולה

  ).22–11: 36, 23–15: 35, 34לוחות , 1936

  :נחשפו בחפירות קניוןמתקופה זו ארבעה ראשי אלות 

נחשפו מספר שרידי ). 306 קטלוג (ראש אלה אגסי עשוי אבן גיר : Vשלב , EIII–IVריבוע  •

יחד עם מכלול קראמי דל מתקופת הברונזה הקדומה  ,)320, 1981קניון ( ZZO)קיר (קירות 

  ).15–13: 126ציור , 1983קניון והולנד ( א

הובחנו ). 305 ' קטלוג מס) (?(ראש אלה אגסי עשוי קלציט: T–Vשלב , EIII–IVריבוע  •

: 126ציור , 1983 קניון והולנד; 320, 1981קניון (מפולות ותהליכי ארוזיה שהתרחשו במקום 

17.( 

 'קטלוג מס(עשוי אבן גיר  ,כדורי פחוסשבור בעל מתאר ראש אלה : Xiשלב , EIII–IVריבוע  •

קניון והולנד ; 319, 1981קניון (קה קראמיהובחן שקע רדוד עם שכבות אפר ושברי ). 307 

  ).12–1: 25ציור : 1983

 'קטלוג מס(עשוי אבן גיר  ,חביתישבור בעל מתאר ראש אלה : Iiaשלב , XV שכבה, IIתעלה  •

מהשלב הנידון . נועדה לעמוד על מערכות הביצור שתחתמו את התל ממערב IIתעלה ). 308 

קניון והולנד ; 148, 1981קניון (שרידי רצפות ומפלסי אפר , נחשפו מפלסי יישוב ברורים

  ).18–1: 62, 21–12: 46ם ציורי: 1983

גבי -על IVaנחשף בלוד בשכבה , )310 ' קטלוג מס(ראש אלה אגסי עשוי אבן גיר : )נוה ירק(לוד 

הכילה קטעי קירות לבנים ומספר רצפות  שכבהה). 287, 2002ון דן ברינק ( 147לוקוס  –רצפה 

  ).2002ון דן ברינק ( 2אכה לשלהי תקופת הברונזה הקדומה תוארו ת ומצריתנושאות קראמיקה כנעני

נחשפו ) 312 –311 ' קטלוג מס( גיר ליתוגרפית שני ראשי אלות אגסיים עשויים אבן: תל, מאחז

והעלו שתי שכבות במהלך החפירות המצומצמות שנערכו בשלושה שטחים קטנים במרכז האתר 
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ידי בורות -נחשפה בשני קטעים קטנים ומאופיינת על IIשכבה . 2אמתקופת הברונזה הקדומה 

הממצא . רצפות ומתקנים, נחשפו מספר קטעי קירות Iמשכבה ; חפורים באדמה ובתוכם אפר וחרסים

ן מירן וון דע; 1992עמירן וגופנא ; 1977עמירן (כולל חרסים כנעניים ומצריים מהתקופה הנידונה 

מן הראוי לציין את העובדה . Iגבי רצפות של שכבה -ראשי האלות נחשפו על). 2002 ;2001ברינק 

  ).3.2.2 סעיף ' ר(לא נקדח  –לא הושלם , )311  'קטלוג מס(שייצורו של ראש אלה 

מתארו . III שכבהב Aנחשף בבניין ) 317 ' מסקטלוג (אבן גיר  ראש אלה אגסי עשוי: עין בשור

בתחילה . ים והליתיים שנמצאו בו מלמדים כי הוא מצריקראמיהארכיטקטוני של המבנה והממצאים ה

 בחינה. הקדומה בלתקופת הברונזה , III–IIשהתקיים בשכבות , את המבנה) 8, 1976(תיארך גופנא 

העלתה  III שכבהמחודשת של כלי החרס המצריים וגושי הטין נושאי חותמות גליל מצריים שנמצאו ב

קרי סוף , ראשית ימיה של השושלת הראשונה במצרים –כי יש לתארכם לסוף ימיה של שושלת אפס 

  ).14, 1995; 1186–1184, 1992גופנא ( אתקופת הברונזה הקדומה 

ושבר קטן של ראש ) 318  'קטלוג מס( אלה חביתי עשוי קירטוןנחשפו ראש  IVבשכבה : תל, ערד

 1264בתוך ממגורה  1284האחד נמצא במערת מגורים ). 319 ' קטלוג מס(אלה מעוגל עשוי המטיט 

דיו הקטנים של השבר ממ. 5575לוקוס  –והאחר בשטח פתוח ) 19–18, 1978עמירן ואחרים (

 ,4.4.4 , 4.4.3.5 סעיפים ' ר(לאחר התקופה הכלקוליתית  אלות מהמטיט נעלמים והעובדה שראשי

  .V שכבהמ" עלה"מאפשרים להניח כי שבר זה ) 4.4.5 

בחפירה . נלקטו באתר) 322 –321 ' קטלוג מס(לות כדוריים עשויים אבן גיר שני ראשי א: פלמחים

הממצא שנחשף במהלך . קירות ומפלסי יישובהמצומצמת שנערכה במקום נחשפו מספר קטעי 

שברים רבים של כלי , עשויים נחושת מרצע ולוחית, שני גרזניםהחפירה או שנלקט מפני השטח כולל 

  ).ט"רייך תשמ( אכלי שחיקה וכלי חרס כנעניים ומצריים מתקופת הברונזה הקדומה , בזלת

  ב–אברונזה קדומה  .5.1.1.9

שלבים המכסים את פרק הזמן שבין הכלקולית  4באתר הובחנו : )מרכז עבר הירדן(תל , אום חמד

  .)1995 פיליפ; 1992הלמס ואחרים ( הקדומה בהמאוחר ותקופת הברונזה 

לא נחשפו , ידי החופרים לתקופה הכלקוליתית המאוחרת-משלב זה אשר יוחס על): 0שכבה ( 1שלב 

  ).166, 1995 פיליפ(עצם קיומו עומד בסימן שאלה  ,למעשה שרידים של ממש



  159      שכיחות ותפוצה גיאוגרפית, הקשר ארכיאולוגי. 5פרק 

  

עובי . 1אמתוארך לתקופת הברונזה הקדומה , שלב היישוב העיקרי באתר): 1-10שכבות ( 2שלב 

ומספר הרב של השכבות מאפשרים להניח כי היישוב התקיים לאורך ) 'מ 2-למעלה מ(רויות ההצטב

  .1אכול תקופת הברונזה הקדומה 

  .2אמתוארך לתקופת הברונזה הקדומה ): 11-12שכבות ( 3שלב 

  .הקדומה במתוארך לתקופת הברונזה ): 14-15שכבות ( 4שלב 

מספר קטעי קירות של מבנים  חשפו כולליםהשרידים שנ, נחפרו באופן מצומצם 4-ו 3שלבים 

  .2ביחס לשלב  לא כל שכן, משקפים פרקי זמן קצרים אלושלבים . בורות ומתקנים, מלבניים

מהנתונים המוצגים בדוח עולה שראש ). 323 ' קטלוג מס(שבר בודד של ראש אלה אגסי  תגלהה

  ).12: 20טבלה , 12: 283איור , 132, 1992 בתוך בטס ואחריםאוטול (פני השטח -האלה נמצא על

ממנה , XIII שכבהנמצא ב) 324  'קטלוג מס(עשוי אבן גיר , שבורראש אלה אגסי : תל, בית שאן

תוך , )XIIIa-XIIIc(גרפיים יזו בשלושה שלבים סטרט שכבהבראון הבחין ב. נחשפו מספר מבנים

 אלתארכם לשלהי תקופת הברונזה הקדומה  ניתןים קראמימציין שעל סמך המכלולים השהוא 

  ).3.23–3.20, 2.38–2.36איורים , 29–23, 2004( הקדומה בהברונזה ו

נחשף בשטח פתוח בין החומה ובין ) 325 ' קטלוג מס( גיר ליתוגרפית ראש אלה כדורי עשוי אבן: יריחו

קניון ( Iviiשלב , XVשכבה , )שנועדה לעמוד על הביצור בדרום התל( IIIבנה הסמוך לה בתעלה מ

–1: 87ציור , 1983קניון והולנד (המצומצם  קראמיהמכלול ה). 267–265לוחות , 202–196, 1981

כלליות לגבי חפירת  הערות( הקדומה בלברונזה  אאינו מאפשר להכריע בין הברונזה הקדומה ) 21

  ).יריחו: 5.1.1.7 סעיף ' ר ון ביריחוקני

  .T-ו, Mבשטחים , על פני השטחנמצאו שבורים ראשי אלות  ארבעה: ערד

נלקט ברחוב הנכנס למאגר ) 327  'קטלוג מס( גיר ליתוגרפית ראש אלה אגסי עשוי אבן •

  .Mבשטח , 5226בלוקוס , המים

, נלקט באתר) 328 ' קטלוג מס( גיר ליתוגרפית שבר קטן של ראש אלה מעוגל עשוי אבן •

  ).לא ברשות העתיקות(ומוצאו המדויק לא ידוע 

וקוס בל נלקט על פני השטח) 329  'קטלוג מס( גיר ליתוגרפית ראש אלה אגסי עשוי אבן •

  ).166, 1966עמירן ואילן ( שטח פתוח ממזרח לארמון ,4826
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  .Mנלקט בשטח ) 330  'קטלוג מס( אבן גיר ליתוגרפיתראש אלה כדורי עשוי  •

  קדומה בברונזה  .5.1.1.10

לוקוס ( II שכבהגבי רצפת -לנמצא ע) 340 ' קטלוג מס(ראש אלה אגסי עשוי אבן גיר : תל, בית העמק

).6–5, 3, 1993גבעון ( הקדומה בקה מתקופת הברונזה קראמייחד עם  11' של בית מס) 7
213

  

, 2075בלוקוס  Iנמצא בשטח ) 341 ' קטלוג מס( גיר ליתוגרפית ראש אלה אגסי עשוי אבן: גזר

ואופיו והיקפו ) קטעי קירות ורצפות(ו דלים ביותר ז שכבההשרידים שנחשפו מ. 12 שכבההמיוחס ל

על סמך  הקדומה בלתקופת הברונזה  שכבההחופרים מתארכים את ה. של היישוב אינם ברורים

  ).8–5לוחות , 23–19, 1974דיוור ( 1702, 2075שנחשף בלוקוסים  קראמיה מכלולה

מתאפיין בבנייה צפופה של , 5-7שכבות  – הקדומה בהיישוב של תקופת הברונזה : -תל אבו אל, חרז

התקיים לאורך כול אשר היישוב . 'מ 6–4ית שרוחבה מסיביחידות מגורים בעלי מתאר מלבני ובחומה 

 בחפירות. ככול הנראה עקב רעש אדמה, הגיע לסופו בחורבן אלים, הקדומה בתקופת הברונזה 

, 2002פישר (מגורים  חידותישנחשפו בשלוש  ,עשויים אבן גיר וקלציט שלושה ראשי אלות נמצאו

ואחד כדורי נמצא שלם  ,)343 –342 ' קטלוג מס(שניים בעלי מתאר אגסי נמצאו שבורים  .)328

  .נשבר במהלך הקידוח, לא הסתיים) 343 ' קטלוג מס(ייצורו של ראש אלה ). 344 ' קטלוג מס(

 ,)?(נמצא במבנה מגורים) 346  'קטלוג מס( גיר ליתוגרפית ראש אלה אגסי עשוי אבן: 62חדר  :עי

  ).92לוח , 1949קראוזה מרקה ( .מצפון מזרח למקדש האקרופוליס

עגול של החומה -גבי המגדל החצי-החדר בנוי על). 347 קטלוג (ראש אלה אגסי עשוי אבן : 220חדר 

  ).100לוח , 1949קראוזה מרקה ( הקדומה במתקופת הברונזה " הפנימית"

                                            

אך בבית כזה היה צפוי לגלות קראמיקה , גבעון פירש את שרידי הבנייה כשייכים לבית אפסידלי  .213

העלה את האפשרות שמדובר בשני ) 16ציור , א1989(ואכן בראון . מתקופת הברונזה הקדומה א

הצעה זו . והאחר מלבני, )20דוגמת מבנה (ממנו נחשפה רק האפסיס , האחד מעוגל: שונים מבנים

טסים ופכים  –ים שפורסמו יהשברים האינדיקטיב. 11עולה בקנה אחד עם המכלול הקראמי ממבנה 

גבעון (מרצפת המבנה המלבני , 7הינם מלוקוס  –) וגם ראש האלה(מתקופת הברונזה הקדומה ב 

מהלוקוסים מאזור האפסיס לא פורסמו ממצאים ). 11: 13, 11–10, 8, 7, 3, 1: 12 איורים, 1993

כי ניתן להצביע באופן ודאי רק על  ,לטעמי בצורה משכנעת ,הבהיר) ב1989; א1989(בראון . כלשהם

את שאר המבנים מסווג . והאחר בגבל )Stage IV(האחד במגידו , שני בתים אפסידליים של ממש

לא (ישראל -התקיימו בלבנון ובצפונה של ארץ אלומבנים . או עגולים "דמוי נקניק", בראון כסגלגלים

  .1בתקופת הברונזה הקדומה א) דרומה לפלמחים
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ברחובות ובשטחים , ראשי אלות מעוגלים נחשפו בחדרים וחצרות של יחידות מגורים העשר: ערד

  .III–IIאחד לשכבות ו III אחד לשכבה ,II שכבהמיוחסים ל שמונה. פתוחים

  .T-ו K ,Mשמונה ראשי אלות נמצאו בשטחים : II שכבה. א

, נמצא ביחידת מגורים) 348  'קטלוג מס(עשוי אבן גיר איאוליתית זעיר ש אלה כדורי רא. 1

  .Kבשטח , 2313לוקוס 

לוקוס  –נמצא בתא ) 349 ' קטלוג מס(איאוליתית עשוי אבן גיר שבור ראש אלה כדורי . 2

עמירן ואילן ( Kבשטח , 2368+2572+2575 –בחצר של יחידת מגורים גדולה , 2503

1996 ,82(  

רחוב נמצא ב) 350 'קטלוג מס( אבן גיר ליתוגרפיתשבר קטן של ראש אלה מעוגל עשוי . 3

  ).24, 1996עמירן ואילן ( Tבשטח , 4275לוקוס , ראשי ליד הארמון

נמצא בחדר מגורים ) 351 'קטלוג מס( אבן גיר ליתוגרפיתראש אלה חביתי עשוי שבר של . 4

  ).92, 1996עמירן ואילן ( Tשטח , 4311לוקוס , ליד הארמון

, נמצא בשטח פתוח) 353  'קטלוג מס( אבן גיר ליתוגרפיתראש אלה אגסי עשוי שבר של . 5

  ).68, 1996עמירן ואילן ( Tבשטח , 4193לוקוס 

, 4303לוקוס  –נמצא בחצר ) 354 ' קטלוג מס(ראש אלה כדורי עשוי אבן גיר איאוליתית . 6

  ).91, 1996עמירן ואילן ( Tשטח ב, 4526של יחידת מגורים 

נמצא ) 356  'קטלוג מס( לא נקדח –שייצורו לא הסתיים , ראש אלה חביתי עשוי קירטון. 7

  ).127, 1996עמירן ואילן ( Mבשטח , 5910לוקוס , בשטח פתוח

 –נמצא בחצר ) 357 ' קטלוג מס( אבן גיר ליתוגרפיתשבר קטן של ראש אלה מעוגל עשוי . 8

  ).123, 1996עמירן ואילן ( Mבשטח , a5060  +a5063, של יחידת מגורים, 5056לוקוס 

, )359  'קטלוג מס(שנשבר במהלך קידוחו  אבן גיר ליתוגרפיתראש אלה אגסי עשוי : III שכבה. ב

  ).94, 1996עמירן ואילן ( Tבשטח  4668+4851של יחידת מגורים , 4673לוקוס  –בחצר נמצא 

, נמצא בשטח פתוח) 360  'קטלוג מס(שבר קטן של ראש אלה מעוגל עשוי המטיט : III–II שכבה. ג

" עלה"לא מן הנמנע שהשבר ) 5.1.1.7 הדיון בערד בסעיף ' ר(גם כאן . Mבשטח , 5067לוקוס 

  ).122, 113, 1996עמירן ואילן ( V שכבהמ



  שכיחות ותפוצה גיאוגרפית, הקשר ארכיאולוגי. 5פרק   162

  

  ג–קדומה בברונזה  .5.1.1.11

שטח  –נחשף על פני השטח , )361 ' קטלוג מס( אבן גיר ליתוגרפיתראש אלה אגסי עשוי : תל, דלית

A , שכבה ; הבחינו בחמש שכבות החופרים). 151, 1996שדה (במהלך החפירות שנערכו באתרV 

עיר מבוצרת מתקופת הברונזה  IV-IIשכבות , 2ישוב כפרי מפורז מתקופת הברונזה הקדומה א

החפירה התמקדה בחשיפת . הקדומה גישוב קטן מפורז מתקופת הברונזה  Iשכבה , הקדומה ב

ולא ניתן , ליםמועטים וד, V ,Iהממצאים והשרידים משכבות , הקדומה בהעיר של תקופת הברונזה 

סביר להניח שראש האלה ). 1996גופנא (לעמוד מתוכם על אופיים של היישובים בתקופות הנדונות 

אך מציאתו על פני השטח מחייבת זהירות בתיארוכו ולכן , הקדומה ב הברונזהשייך לעיר של תקופת 

.ג–בהקדומה ראיתי לנכון לייחסו לתקופת הברונזה 
214

  

: 5.1.1.8 סעיף ' ר( הקדומה בחורבן שעבר היישוב של תקופת הברונזה לאחר ה: -תל אבו אל, חרז

חודש היישוב לפרק זמן קצר והגיע אל סופו ככול הנראה עקב רעש אדמה נוסף , )-תל אבו אל, חרז

גבי -בחפירות נחשפו מספר יחידות מגורים שנבנו על). 324, 2002פישר (שפקד את האתר 

המכלולים . תוך שימוש באבנים ובשרידים של המבנים ההרוסים, שרידים של היישוב הקודםה

האחד , שני ראשי אלות שבורים עשויים אבן גיר הניבו גם –כלי אבן וצור , כלי חרס –החומריים 

  ).364 ' קטלוג מס(אגסי  האחרו, )363 ' קטלוג מס(נשבר במהלך הקידוח , שייצורו לא הסתיים, כדורי

-נמצאו בהקשרים סטרטיגרפיים שאינם מאפשרים הבחנה חדארבעה ראשי אלות מעוגלים  :יריחו

  ).יריחו: 5.1.1.7 סעיף ' ר( הקדומה גוהברונזה  קדומה במשמעית בין הברונזה 

, האחד כדורי והאחר אגסי, שני ראשי אלות: xlvii ,xlix–xlviiiשלבים , XXXVIIIשכבה , Iתעלה 

נחפרה לאורך השיפולים המערבים של התל  Iתעלה . )366 –365  'קטלוג מס(עשויים אבן לא מזוהה 

). 101–100, 1981קניון (ונזה הקדומה ובה נחשפו קטעים ממערכת הביצורים של תקופת הבר

אינו מאפשר אלא תיארוך כללי ) 11–1: 17, 17–1: 16ציורים , 1983קניון והולנד ( קראמיהמכלול ה

  .ג–קדומה בברונזה  –

פלס מ). 368 ' קטלוג מס(ראש אלה אגסי עשוי אבן : Ixvii–Ixviiiשלבים , XX–XXIשכבות , IIתעלה 

קניון ; 166–165, 1981קניון (הרס המהווה את סופו של היישוב מתקופת הברונזה הקדומה באתר 

  ).14–12: 65, 24–12: 61ציורים , 1983והולנד 

                                            

 .פי רוב על פני השטח-נמצאו על Iממצאיה של שכבה   .214
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, 1981קניון ) (365 ' קטלוג מס( אבן גיר ליתוגרפיתראש אלה אגסי עשוי : xiשלב , IIIשכבה , Hריבוע 

  ).20–16: 154ציור , 1983קניון והולנד ; 344

התגלה בחפירות ) 369 ' קטלוג מס( אבן גיר ליתוגרפיתראש אלה אגסי עשוי : תל, )קניטרה(רקת 

ישנם מרכיבים , שלא פורסם, בממצא. אין נתונים על הקשרו הארכיאולוגי. אדון-פראוסניץ ובר

.ג–הקדומה בברונזה האופייניים לתקופות ה
215

  

  קדומה גברונזה  .5.1.1.12

האחר ו) 374  'קטלוג מס( XII האחד בשכבהשני ראשי אלות אגסיים עשויים אבן גיר נמצאו : שאן-בית

, טסים, ית ירחכלי ב( קראמיהממצא ה .)375  'קטלוג מס( XI בשכבה, לא נקדח –שייצורו לא הושלם 

הוא ) 200, 1992מזר ' ר, 10–7לוחות , 1935ראלד 'פיצג(שפורסם ) פכים בעלי בסיסים גדומים

  .הקדומה גמתקופת הברונזה 

שלושה בעלי מתאר אגסי , התגלו בחפירהמאבן גיר ליתוגרפית ארבעה ראשי אלות : רבת'ח, זרקון

.הם לא פורסמו ואין בידי נתונים על הקשרם הארכיאולוגי). 379 –376  'קטלוג מס(ואחד כדורי 
216

  

קטלוג ( לא מזוהה עשויים אבן, אגסי והאחרהאחד כדורי בעל צווארון , שני ראשי אלות: -תל אל, חסי

אינם ) 40, 1898בליס (נמצאו בסמיכות זה לזה אך הנתונים בדוח החפירה ) 381 –380  'מס

). 54, ט"תור תשכ-בן(או לתארכם באופן חד משמעי ים לעמוד על מקום המצאם המדויק מאפשר

אך אין להוציא  ,הקדומה געל הדעת תקופת הברונזה  תמתקבל) הצווארון(משיקולים טיפולוגיים 

  ).4.4.6.2  סעיף' ר(ותר מכלל אפשרות תאריך מאוחר י

, IV–EIIIנחשפו ריבוע ) 385 –384  'קטלוג מס(שני ראשי אלות חביתיים עשויים אבן לא מזוהה : יריחו

המזרחי של התל  האזורבפרק זמן זה וקניון מציינת כי , משקף שבר יישובי באתר Cשלב . Ciשלב 

רצפות המלמדים על חזרה הדרגתית לאזור ו )ZCE(קירות נחשפו קטעי  Ciמשלב . לא היה מיושב

שנחשף ופורסם משלב זה ומהשלב הקודם לו  קראמיה מכלולה). 319לוח , 336–335, 1981קניון (

)D ( הקדומה גהוא מתקופת הברונזה ) 18–1: 144, 143ציורים , 1983קניון והולנד.(  

                                            

  .יִדי-נבדקו על) מאוחסנים במחסני רשות העתיקות(המכלולים הקראמיים   .215

  .על הרשות להציגם כאן אני מודה לחופרי האתר  .216
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  ברונזה קדומה .5.1.1.13

  .כאן נמנים ראשי האלות שאי אפשר אלא לתארכם תיארוך כללי לתקופת הברונזה הקדומה

מהם  12, נמצאו באתר אבן גיר ליתוגרפיתארבעה עשר ראשי אלות מעוגלים עשויים : תל, ירח-בית

–400 ' קטלוג מס( ושניים בחפירות דלוגז, )409 –402 , 399 –396  'קטלוג מס(אדון -בחפירות בר

ביצורים ומבני ציבור , ריםבחפירות שנערכו באתר על ידי משלחות שונות נחשפו בתי מגו. )401 

אין בשלב זה ). 2006גרינברג ואחרים  ;181–175, 1992הסטרין ( ג–אמתקופות הברונזה הקדומה 

השוקדים בשנים ) 2006(גרינברג ואחרים  .באפשרותי לקשור בין ראשי האלות ובין ממצאי החפירה

הדן בממצאים  הדוחאת  אמורים לפרסם בקרוב ,ירח-האחרונות על עיבודם של ממצאי חפירות בית

אז יעמדו לרשותנו ללא ספק נתונים שיאפשרו גם תיארוך טוב יותר של ראשי ושאינם קראמיים 

  .האלות

  ארמונות: מגורים .5.1.2

  ב–אברונזה קדומה  .5.1.2.1

) 339 –334 , 331 ' קטלוג מס(שבעה אגסיים , תשעה ראשי אלות נחשפו בחפירות ייבין: תל, ערני

ייצורם של שני ראשי . אבן גיר או, אבן גיר ליתוגרפיתעשויים , )333 –332 ' קטלוג מס(ושניים כדוריים 

האומנים הקנו להם את מתארם ואולם קידוחם לא החל , )335 –334 קטלוג (אלות אגסיים לא הושלם 

ברנדל " (המבנה הציבורי"ככל הנראה במתחם ', ראשי האלות נחשפו בשטח ד). 3.2.2 סעיף ' ר(

ום לא ניתן בשלב זה לקבוע בוודאות את שיוכם לנוכח מצב הפירס). 8–7איורים , 368–365, 1989

  .הסטרטיגרפי והכרונולוגי של ראשי האלות

  קדומה בברונזה  .5.1.2.2

פני שטח -משתרע על, III-IIאשר שימש בשכבות " ארמון"מכלול הבניינים המכונה : הארמון – ערד

דות לא כל שכן בהשוואה ליחי, ומתאפיין בתוכנית אדריכלית מורכבת, ר"מ 1000-נרחב של כ

הגרעין מורכב : התוכנית היא דמוית גרעין מרכזי המוקף בשתי מעטפות. המגורים הערדיות הרגילות

בכניסה אליו היו , המעבר אליו משאר חלקי הארמון לא היה חופשי. חדר מבוא וחצר, מחדר מרכזי

, וןתאי שירותים ומחסנים לאיחסון מז, מורכבת מחצרות הייתההמעטפת הפנימית . קבועות דלתות
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עמירן אילן וסבן . (חדרי מגורים ותאי שירות נוספים, במעטפת החיצונית היו חצרות. לבישול וכדומה

  ).87–85לוחות , 45–27, 1996עמירן ואילן ; 105–103, 1997

גדולה החצר ה – a4148בלוקוס  IIIנמצא בשכבה ) 358 ' קטלוג מס(ראש אלה אגסי עשוי אבן גיר 

  ).35, 1986עמירן ואילן (הממוקמת בכנף המערבית של הארמון , של יחידת המעטפת החיצונית

  קדומה גברונזה  .5.1.2.3

 – 3177נחשף בארמון , )?(אבן גיר ליתוגרפיתראש אלה אגסי שבור עשוי : 3177ארמון  - מגידו

הנתונים הארכיאולוגיים העומדים , )387  'קטלוג מס, 5: 270לוח , 70-78, 1948לאוד ( XVIIשכבה 

–6ציורים , 14, ג"דונאיבסקי וקמפינסקי תשל(לרשותנו אינם מאפשרים קיומו של דיון כלשהוא בנושא 

  ).2–1: 74יור א, 143–142, 1993קמפינסקי : התייחסות לארמון; 7

  ומקדשים םימתחמים פולחני .5.1.3

  )סולי'ע(כלקולית מאוחר  .5.1.3.1

, פולחני בגילתמתחם האו נלקטו בו פרעשרים וחמישה ראשי אלות נח :פולחניהמתחם ה –גילת 

מרכז פולחני ליישובים הכלקוליתיים  )2006לוי ; א"אלון ולוי תשנ; ן"אלון תש(החופרים  ששימש לדעת

.רביעיבמחצית השנייה של האלף החמישי ובראשית ה, בכלל ובצפון הנגב בפרט לבנטבדרום ה
217

  

, גרניט: חומרי גלם גווןשלמים ושבורים העשויים מ, י אלות מזווים ומעוגליםהמכלול מורכב מראש

 – אזור מוצאםמתמקד בשאלת המוצג בדוח הדיון המסכם . בזלת, דיוריט, קירטון, אבן גיר, המטיט

חומרי הגלם ותחומי המידות , הסטרטיגרפימספק נתונים לגבי ההקשר ו, ותיארוכם כנען, מצרים

ינם א, ארבעה למעט, וראשי האלותהנתונים כשלעצמם אינם מלאים  .מהפריטיםשל חלק , והמשקלים

  ).5–1: 12.25איור , 12.24טבלה , 592–590, 2006 ואחרים רואן(מוצגים באיורים ובלוחות 

:הנתוניםלהלן טבלה המרכזת את 
218

  

                                            

בעקבות בדיקות פטרוגרפיות שערך למכלולים הקראמיים , )298–296, 295–293, 1995(גורן   .217

ערער על מרכזיותו של המקדש בגילת לכלל היישובים , וממערת המטמון, גדי ובגילת-מהמקדשים בעין

 .ל צפון הנגב והרי יהודהלדעתו הוא שימש את היישובים הכלקוליתיים ש. הכלקוליתיים בדרום הלבנט

ואת הנתונים המוצגים ) 592–590, 2006רואן ואחרים (הטבלה מסכמת את הנתונים המוצגים בדוח   .218

  .של עבודה זו )1נספח (בקטלוג 
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  כ"סה  ואחר דיוריט  וקירטון  אבן גיר  גרניט  המטיט  לא מוגדרטיפוס   מזווים  מעוגלים  

  12  )בזלת IIc 2  3  7  5  5  -  2 )1שכבה 

  IIb   2      1  1    2שכבה 

  IIa  2  2  2  1  2  2  1  6שכבה 

  I 1    1  1    1    2שכבה 

  3  2  1        3    0שכבה 

  25  5  5  8  7  10  10  5  כ"סה

, חצרות, פני שטח – ראשי האלות נחשפו בשכבות יישוב שונות ובהקשרים ארכיאולוגיים שונים

ידי -על )קודם לפרסום הנדון(אשר נבדקו בשעתו  גים אחד עשר פריטיםבקטלוג מוצ. בורות, חדרים

מכיוון  אותם בקטלוג נמנעתי מלכלול יתרת ארבעה עשר ראשי האלותלגבי , )121 –111 ' קטלוג מס(

, 2006 רואן( מידות ומשקלים, מתאר דוגמתחסרים נתונים בסיסיים מוצגים בדוח באופן חלקי ושהם 

להלן פירוט דגם הופעתם של ראשי  .)24–23, 19–16, 14–13, 11, 8 –7, 5, 4, 2: 12.24טבלה 

  :בהם הם נמצאוהאלות בהתייחס לשכבות היישוב 

חדרי פולחן : הכוללת נוסד לראשונה המתחם הפולחני במתכונתו המורכבתבשלב זה  :IIcשכבה 

, 112–109, 2006לוי ואחרים ( )Jשטח ( ורחבת התקהלות ציבורית )Dשטח ( יקסיתחצר ט, קטנים

צר החופרים מציינים כי הכניסה לחדרים ולח .)68לוח  כאן; 5.21, 5.16, 5.5איורים , 137–136

 –סיים טיקהחפצים טענתם הם מוצאים בדגם פיזור החיזוק ל .הטיקסית לא הותרה לכלל הציבור

ובעובדה שריכוזים גדולים שלהם נמצאו בבורות  –קנקני טורפדו , ות שחיקהלוחי, צלמיות כינור

  .ולחצר הטיקסית פולחנייםלחדרים ה מסביבהממוקמים ובהטמנות 

  :לדגם תפוצתםלמתארם ולהלן מספר דגשים הקשורים , שנים עשר ראשי אלות מיוחסים לשלב זה

על מתארם ועל תחומי המידות מוד מתוך הפרסום לא ניתן לע, פריטים נמצאו שבוריםה שמונ. 1

:)24–23, 20–17, 15: 12.24טבלה , 2006רואן ואחרים (המשקלים ו
219

  

ולחצר  פולחנייםהממוקמים מצפון וממזרח לחדרים השברים נמצאו בלוקוסים שישה  •

 .)24–23, 20–18, 15: 12.24טבלה , שם( הטיקסית

, 6: 12.24טבלה , שם( 11, 7לוקוסים  – בחדר הפולחני הצפון מזרחי שברים נמצאושני  •

17.( 

                                            

  .אינם כלולים בקטלוג של עבודה זו אלופריטים   .219
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מסביב  שוניםנחשפו בהקשרים  ,ושניים מזווים שניים בעלי מתאר מעוגל, נוספים פריטיםארבעה . 2

  :והחצר הטיקסית פולחנייםלחדרים ה

הממוקם ממזרח ) L6ריבוע ( 293המטיט נחשף בבור מראש אלה אגסי בעל כתף מודגשת  •

 ).21: 12.24טבלה , 2006ואחרים  רואן, 111 ' מסקטלוג (לחדרים הפולחניים 

הממוקם בחלקה הצפוני של חצר ) N3ריבוע ( 92עדשתי מגרניט נחשף בבור ראש אלה  •

 ).22: 12.24טבלה , 2006ואחרים  רואן, 113 ' קטלוג מס(הציבורית  ההתקהלות

הממוקם מצפון לחדרים הפולחניים ) Ai6ריבוע ( 5נחשף בלוקוס  ראש אלה חרוטי מגרניט •

 ).25: 12.24טבלה , 2006ואחרים  רואן, 114 ' קטלוג מס(

הממוקם ממזרח ) L4ריבוע ( 859נחשף בבור  )?(ראש אלה אגסי שבור עשוי אבן גיר •

  ).16: 12.24טבלה , 2006ואחרים  רואן, 117 ' קטלוג מס(לחדרים הפולחניים 

 כנון אדריכלי מובנהמתאפיין בת IIcהמתחם הפולחני שנוסד לאחר ההרס של מתחם  :IIbשכבה 

, )T ,J ,Yשטחים ( המתחם החדש .חמישה חדרי פולחן רוחביים הבנויים מסביב לחצר מרכזית: יותר

החופרים . IIcות הציבורית הגדולה של מתחם גבי שטחה של חצר ההתקהל-הושתת למעשה על

 איורים, 138–137, 111–102, 2006לוי ואחרים ( מציינים כי גם שלב זה הגיע לסופו בחורבן אלים

5.17, 5.4 ,5.20(.  

  :מיוחסים לשלב זהמזווים שני ראשי אלות 

' לוג מסקט( 5' בחדר פולחני מס) L4ריבוע ( 1215נחשף בלוקוס מגרניט  חרוטי-דוראש אלה  •

 ).13: 12.24טבלה , 2006ואחרים  רואן, 120 

 רואן( 11' בחדר פולחני מס) N2ריבוע ( 763 נחשף בלוקוסרטון ימק )?(אלה מזווהראש  •

).14: 12.24טבלה , 2006ואחרים 
220

  

דריכלי המובנה התכנון הא. וחשיבותו ומייעוד בד המתחם הפולחניידומה שבשלב זה א: IIaשכבה 

השינוי מתבטא גם בהרכב . אבן במשטחיבורות ובהאזור מתאפיין ו, נעלם IIbהמאפיין את מתחם 

מציינים החופרים את העלייה המשמעותית , טקסייםלצד ירידה בכמות החפצים ה :הממצאים

מלמדים על צביונו  אלושינויים . ושל המגרדים והמקרצפים מצור, במספרם של משקולות הפלך

  .)5.19, 5.18, 5.3איורים , 139–138, 130–128, 2006לוי ואחרים " (המתחם"תעשייתי של ה

                                            

 .אינו כלול בקטלוג של עבודה זו  .220
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  :שישה ראשי אלות מיוחסים לשלב זה

, )Tשטח ( 618לוקוס , )Dשטח ( 2לוקוס  –נמצאו על פני השטח  שבוריםה ראשי אלות שלוש. 1

מי המידות והמשקלים מתוך הפרסום לא ניתן לעמוד על מתארם ועל תחו ,)Jשטח ( 1295לוקוס 

).12, 9–8: 12.24טבלה , 2006ואחרים  רואן(
221

  

  :ים הבאיםהקשרנמצאו ב שלושה ראשי אלות נוספים. 2

 )K4ריבוע ) (?(רצפה של חדר – 818נחשף בלוקוס , ראש אלה כדורי שבור מהמטיט •

 .)11: 12.24טבלה , 2006ואחרים  רואן, 116 ' קטלוג מס(

) k1ריבוע ( )?(חדר – 1030נחשף על פני השטח בלוקוס , ראש אלה כדורי שבור מאבן גיר •

 ).10: 12.24טבלה , שם, 119 ' קטלוג מס(

ריבוע ( 5נחשף על פני השטח בלוקוס , דיוריט-חרוטי קמור דפנות עשוי מקוורץ-ראש אלה דו •

Ai 6) (7: 12.24טבלה , שם, 121 ' קטלוג מס.( 

נפגעו קשות במרוצת , מ בלבד מתחת לפני השטח"ס 40-שרידיה של שכבה זו הטמונים כ :I שכבה

לא נחשפו שרידים , םמודרנייהניבו ממצאים כלקוליתיים מעורבים עם ממצאים  חפירותה. השנים

 אלותחמשה ראשי  וחסולשכבה זו י ).5.2ר איו, 139, 2006לוי ואחרים (ארכיטקטוניים כלשהם 

  :על פני השטחמשנמצאו או נלקטו 

' קטלוג מס) (L5ריבוע ( 275פני השטח בלוקוס -נמצא על, חביתי מאבן גיר אדומהראש אלה  •

 ).5: 12.24טבלה , 2006ואחרים  רואן, 112 

' קטלוג מס(נלקט מפני השטח , שירה בנחושתחרוטי קמור דפנות עשוי מאבן ע-ראש אלה דו •

 ).3: 12.24טבלה , 2006ואחרים  רואן, 115 

, 118 ' קטלוג מס(נלקט מפני השטח , דיוריט-חרוטי קמור דפנות עשוי מקוורץ-ראש אלה דו •

 ).1: 12.24טבלה , 2006ואחרים  רואן

מתוך הפרסום לא ניתן לעמוד על מתארם ועל תחומי , ן נלקטו עוד שני פריטים שבוריםכמו כ •

).4, 2: 12.24טבלה , 2006ואחרים  רואן(המידות והמשקלים 
222

  

                                            

 .בודה זואינם כלולים בקטלוג של ע אלופריטים   .221
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  2אברונזה קדומה  .5.1.3.2

ף על נחש) 313 ' קטלוג מס(ראש אלה חרוטי קעור דפנות עשוי פורפיר : XIXמקדש שכבה  – מגידו

איור , 63–61, 1948 לאוד) (3( 4050למקדש ) 1( 4047בין מקדש ) 2' מס(גבי רצפתו של חדר קטן 

נוסד בשכבה , 4047/4050צמד המקדשים ). 3, 1: 72לוח  כאן; ג"פשטיין תשלא ;2: 270לוח , 390

XIX בן, ג"דונאייבסקי וקמפינסקי תשל( אשל תקופת הברונזה הקדומה  שנייהותוארך למחצית ה-

סבר אוסישקין  1993–1992לאור תוצאות חפירות בדיקה מצומצמות שנערכו בשנים ). ג"תור תשל

וחדר מחסן בינו , 4047 –אינם מאפשרים לשחזר כאן מקדש נוסף  4050שהשרידים שסביב מקדש 

פינקלשטיין ( 1992-1996בדוח הסופי של עונות ).53–52, ד"אוסישקין תשנ( 4050לבין מקדש 

לשיטתם מקדש , XIXמתארכים החופרים את מקדש , )2: 72לוח  כאן; 74–25, 2004 ואוסישקין

לפרק זמן זה הם . 2לתקופת הברונזה הקדומה א, J-3שכבה , וחצר) 4050(בעל אולם בודד 

שרידיו נחשפו . J-2שכבה , XIXמתארכים גם את שרידי המקדש שהתקיים במקום קודם למקדש 

 הסטרטיגרפיים טיעוניהםאם נקבל את ). XIX )4050מתחת לרצפת הטיח של חצר מקדש 

 יש לייחס את ראש האלה החרוטי לאחד משני המקדשים, והכרונולוגיים של פינקלשטיין ואוסישקין

  .2הקדומה אה לתארכו לתקופת הברונזבמקום ו

, 2000זאס ( אבן גיר ליתוגרפיתעשויים משבורים שלושה ראשי אלות אגסיים : J-4מקדש  –מגידו 

המקדש . J-4 נחשפו בסמיכות לשרידיו של מקדש .)316 –314 ' קטלוג מס, 10–8: 12.22איור , 382

פינקלשטיין ( 2תוארך גם הוא לתקופת הברונזה הקדומה א. XIX/J-3גבי שרידי מקדש -שנבנה על

  ).52, 50–48, 2006יין ואחרים פינקלשט; 65–55, 2004ואוסישקין 

 קדומה בברונזה  .5.1.3.3

, II שכבהעיקר חשיפתו הינה ב, III-IIשימש בשכבות  המתחם הפולחני :המתחם הפולחני –ערד

עמירן ואילן (מקדשים  ר לערך וכלל שלושה"מ 1000י שטח של פנ-בשלב זה השתרע המתחם על

  ):73לוח  כאן; 102–91, 1997אילן וסבן , עמירן; 89–88לוחות , 59–45, 1996

. ובעלי קיר משותף שני אולמות דומים זה לזה בגודלם מונח המגדיר –צמד מקדשים גדול  •

היה כנראה קודש , מול הפתח, שהקטן שבהם, האולם הצפוני מחולק לשלושה מרחבים

. ככל הנראה מצבת פולחן, באולם הדרומי נמצאה אבן מסותת תקועה ברצפה. הקודשים

 .מי נחשף חדר צדדיבצמוד לאולם הדרו
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. לכל אחד מהם צמודה חצר ובה מזבח, מורכב משני אולמות קטנים –צמד מקדשים קטן  •

כלי צור וגושי , באולם הדרומי נחשפה מנחת יסוד שנטמנה מתחת לרצפה והכילה כלי חרס

 .ביטומן

  .חדר צדדי וחצר גדולה בעלת תאים, מורכב מאולם גדול –מקדש בעל אולם אחד  •

  :המתחם הפולחני יאלות נמצאו בתחומ שלושה ראשי

נמצא בתא נספח של האולם ) 352  'קטלוג מס( אבן גיר ליתוגרפיתראש אלה אגסי עשוי  .1

–53, 1996עמירן ואילן ( 4712לוקוס , IIשכבה , מצמד המקדשים הגדול) 1894(רומי דה

54.(  

נמצא באולם הדרומי של ) 355  'קטלוג מס(וליתית עשוי אבן גיר איא ,שבור ראש אלה כדורי .2

 .1818לוקוס , IIשכבה , צמד המקדשים הגדול

) 326  'קטלוג מס( אבן גיר ליתוגרפיתעשוי , נשבר במהלך קידוח –שבור ראש אלה אגסי  .3

, 1996עמירן ואילן ( 4911לוקוס , IIשכבה  ,ל האולם האחדנלקט בתא בחצר המקדש בע

59.( 

  ג–קדומה בברונזה  .5.1.3.4

מרקה (מקדש האקרופוליס גבי רצפת -עלשלושה ראשי אלות נמצאו : מקדש האקרופוליס – עיה

 25בלוקוס  )372 –371  'קטלוג מס(שניים , )75לוח  כאן; 92לוח , 16–14, 12–9, 1949אוזה קר

 הסטרטיגרפיהשבחנו את  ידי חוקרים-עלמבנה זה נידון בהרחבה . 5בלוקוס ) 370  'קטלוג מס(ואחד 

, ג"תור תשל-בן, 12איור , 39–31, 1965 יקלווי(והארכיטקטורה שלו והתלבטו בסוגיית תאריך ייסודו 

לפרטי הדיון נציין את  סלהיכני לענייננו מבל). 54–53, ה"אילן תשנ, 52, ז"קמפינסקי תשמ, 97–96

  :הדגשים הבאים

תמכו את תקרת האולם ) ?קדומה בברונזה (בשלב הקדום  .רוחב בנוי במתכונת של אולם המבנה. 1

מתעגל שייצר  ניין קירבשלב זה הקיף את הב. שבסיסי האבן שלהם נחשפו) ?(ארבעה עמודי עץ

גבי הבסיסים הישנים -מוקמו על, )קדומה גברונזה (בשלב המאוחר . 'מ 2-וחב של כמסדרון בר

הקיר המתעגל נעלם ובמקומו הוצמד לבניין מרחב מלבני סגור שרוחבו  .מסותתיםבסיסים מלבניים 

  .'מ שניכ

, הקדומה גשהשלב המאוחר שייך לתקופת הברונזה  בו מוסכם ים שנתגלועל יסוד הממצא. 2
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יע בסוגיית תאריך אילן בניסיונה להכר. הקדומה בכבר בתקופת הברונזה ול הנראה ככושראשיתו 

והגיעה למסקנה שהם אינם , גבי רצפות המקדש-בחנה את הממצאים שנחשפו עלהקמתו 

שמרמזות  הראשונהשושלת היוצאים מהכלל הן שתי קערות בהט מצריות מימי . אינדיקטיביים דיים

ושהן עברו ממנו בירושה למקדש  הקדומה בבתקופת הברונזה  על כך שאפשר והמבנה אכן נוסד

  ).54, ה"אילן תשנ( הקדומה גשהמשיך להתקיים בתקופת הברונזה 

  קדומה גברונזה  .5.1.3.5

בשטח  נחשפו ראשי אלות מעוגלים חמישה: 4040ומקדש  4017מזבח : המתחם המקודש – מגידו

ארבעה , 4017ממערב למזבח  – XVIIשניים בשכבה : במהלכן של חפירות לאוד ,המתחם המקודש

מקדשי ). 394, 392איורים , 10–6: 270לוח , 84–70, 1948לאוד ( 4040מקדש  – XV שכבהב

, מגידו בתקופות הברונזה הקדומה נדונו במחקר בהרחבה תוך שימת דגש על היבטים סטרטיגרפיים

; ג"תור תשל-בן; ג"שלדונאייבסקי וקמפינסקי ת; 1958לדוגמה קניון (כרונולוגיים ואדריכליים 

פינקלשטיין ; 74–68בפרט , 74–25, 2000פינקלשטיין ואוסישקין ; 168–157, 1993קמפינסקי 

לענייננו , עבודה זו דיון בסוגיות אלה אינו מעניינה של). 75לוח  כאן; 52, 43–42, 2006ואחרים 

הקדומה ופת הברונזה חזר לשמש בתק) Jשטח (נציין כי אזור המתחם הפולחני במגידו ראשי האלות 

לאחר זאת , J-5 – J-7תאמה לחפירות פינקלשטיין ואוסישקין שכבות הוב XVII-XVשכבות  – ג

באתר מעלות שאלות לגבי החפירות המחודשות . הקדומה בבתקופת הברונזה  תקופת פער יישובי

לות יומיומית זאת מכיוון שמהלכן נחשפו עדויות לפעי, XVII-XVIאופיו הפולחני של המתחם בשכבות 

  :להלן פירוט ראשי האלות שנחשפו .של בתי מגוריםרות ורצפות קי שרידי –לה רגי

, )389 –388 ' קטלוג מס( )?(אבן גיר ליתוגרפיתעשויים מ, שני ראשי אלות אגסיים: 4017מזבח 

  .5210לוקוס  –נמצאו ממערב למזבח 

' קטלוג מס( אבן גיר ליתוגרפיתעשויים , שלושה ראשי אלות בעלי מתאר אגסי וחביתי: 4040מקדש 

  .נמצאו על גבי רצפת המקדש, )392 –390 

  קברים .5.1.4

  )סולי'ע(כלקולית מאוחר  .5.1.4.1

". בקבר גלוסקמאות"נחשף ) 90  'קטלוג מס( עשוי המטיט זעיר ראש אלה אגסי פחוס: בני ברק
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הגלוסקמאות  –החופר ציין כי תקרת המערה קרסה והממצאים נמצאו כשהם מחוצים תחת המפולת 

לא פורסמו נתונים כלשהם על . וכלי החרס והממצאים האחרים במרכזה, בצמוד לפיאות המערה

  ).246, 1992; 303–300, 1963קפלן (שרידי הנקברים 

אולם , מורכבת מארבעה יחידות, המערכת הארוכה ביותר באתר: 1185מערכת  :גבעת האורנים

). 1190לוקוס (אולם פנימי , )1189לוקוס (מסדרון , )1188לוקוס (מבואה , )1187לוקוס (כניסה 

  ).21, 2004שפטלוביץ ואורן (החופרות הציעו שהמערכת שימשה לקבורה 

, כמו גם שברי חרס של גלוסקמה, )99 ' קטלוג מס(עשוי נחושת , אגסי בעל כתף מודגשתראש אלה 

  .באולם הכניסה מכלול גדול של כלי צור ומצבות אבן נחשפו ,שברי כלי בזלת

 151  'קטלוג מס' ר" (טהורה"עשוי נחושת , ראש אלה מזווה בעל צוואר :VIII/28מערה , כתף יריחו

לבד מראש ). 6.3.2.1  סעיף ‘ר; 2002חלאילה (רת קבורה נחשף במערה ששימשה כמע ,)2ונספח 

, קדרות, קעריות, קערות –כלי חרס כלקוליתיים , האלה המזווה נחשפו גם גרזן ואזמל מנחושת

  ).5–1איורים , שם, שם( הקדומה אם מתקופת הברונזה ומספר מצומצם של כלי; קנקנים

). 2002נגר (נשים ילד ותינוק  4, זכרים 3 –פרטים  9במהלך החפירה והעיבוד זוהו שרידיהם של 

 בוודאיהנרחב במערה מונע שחזור של צורת הקבורה ו ןהשימורי של העצמות תקין ואולם פיזור ןמצב

  .קבר כלשהואעם נ, שאינו מאפשר לקשור את ראש האלה

חרוטי -וראש אלה דו) 213 –211  'קטלוג מס(שלושה ראשי אלות אגסיים עשויים המטיט : נחל קנה

מספר  משתרעת על פנינחשפו במערה קארסטית ה) 214 ' קטלוג מס(בעל צוואר עשוי נחושת 

המערה הייתה . אולם הטראסות, מסדרון מעבר, חדר נחושת, אולם ראשי, כניסה: ואזוריםמפלסים 

אולם עיקר הממצא , הקדומה אבשימוש למן התקופה הניאוליתית המאוחרת ועד לתקופת הברונזה 

, ראשי האלות התגלו באולם הראשי. עת שימשה לקבורה, הוא מהתקופה הכלקוליתיתשנחשף בה 

, 1996; א"גופר וצוק תשנ(ובמסדרון המעבר שבין חדר הנחושת ואולם הטראסות " ר הנחושתבחד"

).6.3.2.1  סעיף' ור 226–217
223

שבחדר  VIIבקבר : להלן פירוט הקבורות בהתייחס לראשי האלות 

                                            

 שני, בוגרים צעירים ארבעה, בוגריםשישה : פרטים 23במהלך החפירה והעיבוד זוהו שרידיהם של   .223

בקברים בחדר  שלושה, נמצאו בקברים שבאולם הראשי 12. תינוקות שישהילדים ו חמישה, מתבגרים

העצמות נחשפו במצב השתמרות . באולם הטראסות אחדהמעבר ובקברים בפרוזדור שישה , הנחושת

וסביר להניח שהן מהוות רק מדגם קטן מכלל עשרות ואולי מאות הנקברים שהוטמנו במערה , ירוד

  ).1996הרשקוביץ וגופר (
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מתבגר , בתנוחה מלאהבוגר זכר ככל הנראה : פריטים 3זוהו במרכז החדר שרידיהם של , הנחושת

ראש אלה אגסי ). 31–30, 1996גופר וצוק ; 8.2, 8.1טבלאות , 1996הרשקוביץ וגופר (וילד 

נחשפו , )214 ' קטלוג מס(חרוטי בעל צוואר מנחושת -וראש אלה דו) 211 ' קטלוג מס(מהמטיט 

לקשור את ראשי האלות עם " מפתים"למרות שהנתונים . בחלקו הדרומי של החדר ,בסמיכות זה לזה

. שעצמותיהם לא שרדו, נקברים אחרים/לא מן הנמנע שהם שייכים לנקבר, שרידי הנקבר הבוגר

, 1996הרשקוביץ וגופר (זוהו שרידיו של תינוק , הממוקם בחלקו הצפוני של האולם הראשי Iבקבר 

קטלוג (מהמטיט  זעיר בקבר נחשף ראש אלה אגסי פחוס). 21, 1996וצוק  גופר; 8.2–8.1טבלאות 

אינו מאפשר לקשור את ראש האלה ואת הממצאים הנוספים  מכלולמצב השתמרות ה). 213 ' מס

, חרוזים, כלי בזלת, כלי צור, גלגלי תנופה של פלכים, שברי גלוסקמאות, חרסים –שנחשפו בקבר 

, הממוקם במסדרון המעבר שבין האולם הראשי וחדר הנחושת Xבקבר . עם נקבר כלשהוא –צדפים 

בקבר ). 8.2–8.1טבלאות , 2006הרשקוביץ וגופר (ילד קטן ומתבגר : זוהו שרידיהם של שני פריטים

אינו מאפשר לקשור  מכלולרות המצב השתמ). 212 ' קטלוג מס(מהמטיט זעיר נחשף ראש אלה אגסי 

, כלי בזלת, שברי גלוסקמאות –את ראש האלה ואת הממצאים הנוספים והייחודיים שנחשפו בקבר 

 .עם נקבר כלשהוא –מטילי זהב טבעתיים , חרוז טורקיז, כלי צור

 9' נחשף במערת קבורה מס )230  'קטלוג מס(ראש אלה אגסי בעל צוואר עשוי נחושת : פלמחים

הפרסום אינו מכיל נתונים על שרידי הנקברים . שהכילה קבורות גלוסקמה מהתקופה הכלקוליתית

  ).1980גופנא וליפשיץ (

 וחמישה ראשי אלות מעוגלים נמצאו במערה) 428 ' קטלוג מס(בעל ראש אגסי  שרביט נחושת: פקיעין

בעלי ) טקסיים/ווטיביים(זעירים מהם שניים . משה בתקופה הכלקוליתית לקבורהקארסטית ששי

 שניים מהם עשויים מהמטיט ובעלי מתאר כדורי, )235 –234 ' קטלוג מס(מתאר אגסי עשויים אבן גיר 

קטלוג (ואחד בעל ראש כדורי פחוס וצוואר עשוי נחושת  ,)232 ' קטלוג מס(חביתי ו )236 ' קטלוג מס(

  ).233 ' מס

' מ 6העליון אורכו ; פני שלושה מפלסים-משתרעת על', מ 7–5ורוחבה ' מ 17-המערה שאורכה כ

שהוצבו , רצפתו מרוצפת באבני גוויל ובצדו הדרומי נבנתה אצטבת אבן, 'מ 1.7וגובהו ' מ 3רוחבו 

-קיימים הפרשי גובה של כ. 'מ 1.7וגובהו ' מ 3רוחבו ' מ 4.5המפלס התיכון אורכו . עליה גלוסקמאות

במרחב נמצאו שרידי טראסות שנבנו לשם פילוס ולהנחת . בין חלקו התחתון והעליון של המרחב' מ 2
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 2-וגובהו כ' מ 5.5רוחבו המירבי ', מ 6.5המפלס התחתון משתרע על פני . ני קבורהגלוסקמאות וקנק

. ובפינתו הדרומית נבנו טראסות מוגבהות ששימשו להנחת חפצים מערבית-בפינתו הצפונית. 'מ

לעמוד ההקשרים ואינם מאפשרים  נקבריםאינם מספקים נתונים על שרידי ה הפרסומים הראשוניים

).1997 ;ו"סמיטליין ושלם תשנ, גל( ם נחשפו השרביט וראשי האלותהארכיאולוגיים בה
224

  

, קבר בנוי מטיפוס מעגל קבורה – 51מהמטיט נחשף בקבר  זעירראש אלה אגסי פחוס : שיקמים

בית הקברות הנדון מהווה חלק ממערך בתי ). ן"לוי ואלון תש; 239  'קטלוג מס( 2בבית קברות 

-פני סדרה של גבעות קירטון המקבילות לערוץ נחל באר-על', מ 800-קברות שהשתרעו לאורך כה

).1987גם לוי ואלון ' ר(שבע 
225

  

שיוכו , הינו הממצא היחיד שהוטמן בקבר, ראש האלה. זכר בוגר –הקבר שימש לקבורת יחיד 

  .לנקבר אינו מוטל בספק

  1קדומה אברונזה  .5.1.4.2

 13-נתגלו ב, Cושניים בשטח  Aבשטח  16מהם , אלות מעוגליםראשי  שמונה עשרה: דראע-באב א

.קברים
226

  :םומאפייניהלהלן מספר דגשים על הקברים  

קברים רדודים בעלי חדר קבורה  Cחדרי קבורה ובשטח  4–2ישנם קברי פיר בעלי  Aבשטח  .1

.בודד
227

 כלים מעוטרים בדיקור בקברי הפיר –ים קראמיהם נבדלים אלו מאלו גם במכלולים ה 

 אלומאפיינים . וכלים מחופים וממורקים אדום ומעוטרים בבליטות מעוגלות בקברים הרדודים

  ).555–554, 203–185, 1989(הבדלים חברתיים לדעת שאוב ורסט משקפים 

ערמה מרכזית של עצמות  –הקבורה היא מישנית  הקדומה אבכל הקברים מתקופת הברונזה  .2

הדיווח האנתרופולוגי על שרידי הנקברים מינימאלי ופעמים  .ריכוז של גולגלות או על גביה ולצידה

                                            

  .החופריםלדעת  זמן לא רב אחרי התקופה הכלקוליתית, המערה נשדדה בעת העתיקה  .224

 .3-ו 1קברות  תיב רקפורסמו   .225

מחפירות שאוב  31-מחפירות לפ ו 30(מתוכם  61, הקדומה אקברים מתקופת הברונזה  69נחפרו   .226

) מחפירות שאוב ורסט 5-מחפירות לפ ו 3( 8-ו, 1הקדומה אמתוארכים לתקופת הברונזה ) ורסט

 .2הקדומה אלתקופת הברונזה 

בין  Aבשטח  1הקדומה אונזה מבדילים בקברי הפיר מתקופת הבר) 29–27, 1989(שאוב ורסט   .227

, 71A ,68A ,67A ,81A ,76A ,72Aמיוחס למאוחרים וקברים  65Aקבר . תיכוניים ומאוחרים, קדומים

  .לקדומים
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ראשי האלות עם נקבר  את לא ניתן לקשור את מנחות הקבורה כמו גם. רבות חסר לחלוטין

  .כלשהוא

של תקופת הברונזה כלי הנשק היחידים שנחשפו בכל עשרות הקברים  ראשי האלות הינם .3

 -חנית , רומח, פיגיון –לתקופה  םאופיינייה נחושתנשק עשויים  יהעדרותם של כל ,הקדומה א

  .)6.5.4 , 6.3.2.2  פיםסעי' ר( ולטתב

  :ולתיאור הממצא

נמצאו ) 263 –262  'קטלוג מס) (?(עשויים אבן) ?(שני ראשי אלות מעוגלים: A 78קבר  •

מתוך הפרסום לא ניתן לעמוד על המתאר וחומר הגלם של . מערבי-בחדר הקבורה הדרום

  ).4–1ציורים , 71–69, 1979שאוב (ראשי האלות 

-נמצא בחדר הקבורה הצפון) 264  'קטלוג מס) (?(עשוי אבן) ?(ראש אלה מעוגל: A 89קבר  •

שאוב (מתוך הפרסום לא ניתן לעמוד על המתאר וחומר הגלם של ראשי האלות  .בימער

1979 ,50.(  

מתוך הפרסום לא ניתן , )265  'קטלוג מס) (?(עשוי אבן) ?(ראש אלה מעוגל: A 91קבר  •

  ).50, 1979שאוב (לעמוד על המתאר וחומר הגלם של ראשי האלות 

מתוך הפרסום לא ניתן , )266  'קטלוג מס) (?(עשוי אבן) ?(ש אלה מעוגלרא: A 92קבר  •

  )50, 1979שאוב (לעמוד על המתאר וחומר הגלם של ראשי האלות 

נמצא בחדר הקבורה ) 275  'קטלוג מס(ראש אלה אגסי פחוס עשוי אבן גיר : A 65קבר  •

ארבעה  –גולגלות  5במרכז הקבר נמצא ריכוז של ). 90–83, 1989שאוב ורסט (ערבי המ

  ).42ציור , 85, םש(בוגרים וילד ולצדן ריכוז של עצמות גפיים 

נמצא בחדר הקבורה הצפוני ) 273 ' קטלוג מס(ראש אלה חביתי עשוי אבן גיר : A 67קבר  •

שלושה בוגרים  –גולגלות  4במרכז הקבר נמצא ריכוז של ). 98–91, 1989שאוב ורסט (

  ).51איור , 98, םש(וילד ולצדן ריכוז של עצמות גפיים 

' קטלוג מס(שלושה ראשי אלות בעלי מתאר אגסי וכדורי פחוס עשויים אבן גיר : A 68קבר  •

שניים מביניהם נמצאו בחדר הקבורה המזרחי ואחד בחדר הקבורה הדרום  ).272 –270 

, גולגלותשתי בחדר הקבורה הדרום מזרחי נמצאו ). 110–98, 1989שאוב ורסט (מזרחי 

  ).53איור , 106, םש(במרכז הקבר היה ריכוז קטן של עצמות גפיים 

נמצא בחדר הקבורה הדרומי ) 274 ' קטלוג מס(ראש אלה כדורי עשוי דיוריט : A 71קבר  •
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גולגלות  6-במרכז הקבר נמצא ריכוז של עצמות גפיים ו). 131–110, 1989שאוב ורסט (

  ).64איור , 113, םש(

 'קטלוג מס(שלושה ראשי אלות בעלי מתאר כדורי וחביתי עשויים אבן גיר נמצאו : A 72קבר  •

שאוב ורסט (שניים בחדר הקבורה הצפון מערבי ואחד בחדר הקבורה הדרומי  ,)269 –267 

ילדים (נמצאו ריכוז של עצמות אדם , רכזומב ,בחדר הצפון מערבי). 150–132, 1989

  ).81, 76איורים , 140, םש(גולגלות  שלושולצדן , )ובוגרים

נמצא בחדר הקבורה ) 276  'קטלוג מס(קירטון  פחוס עשויראש אלה אגסי : A 76קבר  •

במרכז הקבר נמצא ריכוז של עצמות אדם ולצידן ). 156–151, 1989שאוב ורסט (המזרחי 

, 156, םש(בצמוד לדופן המזרחית של הקבר , בקבר נמצאו שתי גולגלות נוספות. גולגלות

  .)1989 קרוגמן(אחת זוהתה כשל זכר בוגר  גולגולת). 95–90איורים 

שאוב (נמצא בחדר הקבורה המערבי ) 277 קטלוג (אבן גיר מראש אלה חביתי : A 81קבר  •

  ).165, םש(גולגולת ושרידים של גולגולת נוספת לצד ) 165–162, 1989ורסט 

בקבר ). 278  'קטלוג מס(עשוי אבן גיר ראש אלה אגסי ): 189, 1989שאוב ורסט ( C 1קבר  •

  ).115איור , 187, םש(גולגלות שתי נמצאו 

). 279 ' קטלוג מס(ראש אלה אגסי עשוי אבן גיר ): 192–190, 1989שאוב ורסט ( C 2קבר  •

  ).119איור , 190, םש(גולגלות  4בקבר נמצאו 

 2קדומה אונזה בר .5.1.4.3

המתוארך לתקופת , 4נחשף בקבר ) 287  'קטלוג מס( אבן גיר ליתוגרפיתראש אלה אגסי עשוי : אזור

תור -בן(עשויים נחושת , להב פגיון וראש חנית –בקבר נמצאו כלי נשק נוספים . 2הקדומה אהברונזה 

מצבורי העצמות נחשפו בעיקר , ר נטמנו עשרות פרטיםבקב). 3–2: 22לוח , 6–5: 12ציור , 1975

שלדים בארטיקולציה  –לא הובחנו עדויות לקבורה ראשונית , הן הונחו ללא סדר, D-ו Cבשטחים 

על בסיס הבדיקות , פרטים 21שנערכו לגולגלות זוהו  האנתרופולוגיותעל בסיס הבדיקות . מלאה

–8, 1975תור -בן(פרטים  164ועל בסיס השיניים זוהו , פרטים 60שנעשו לעצמות גפיים וידיים זוהו 

9.(
228
ואז כיסו את , חרוזים, כלי נשק, כלי חרס –לאחר הטמנתם של העצמות הונחו מנחות הקבורה  

                                            

 12, נקבה בוגרת 1, בוגרים זכרים 7: על בסיס הגולגלות זוהו. ידי ברוך ארנסברג-הבדיקות נעשו על  .228

 8, נקבות בוגרות 19, בוגרים זכרים 32: ות הארוכות זוהועל בסיס העצמ. ילד 1, בוגרים ללא זיהוי מין

 .בוגרים 129, ילדים 35: על בסיס השיניים זוהו. ילד 1, בוגרים ללא זיהוי מין
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לסיכום צורת הקבורה אינה מאפשרת לקשור בין מנחות הקבורה כמו גם ראש . המכלול בשכבת עפר

 .ובין הנקברים ,האלה

מהם שניים בעלי מתאר אגסי ואחד , )?(שלושה ראשי אלות עשויים אבן: L 88 Aקבר  :דראע-באב א

לעמוד על חומר הגלם ממנו יוצרו ראשי  ןמתוך הפרסום לא נית ).290 –288  'קטלוג מס(כדורי 

  ).17–9ציורים , 74–72, 1979שאוב (האלות 

נחשפו במערת ) 294 –293  'קטלוג מס( אבן גיר ליתוגרפיתי ראשי אלות אגסיים עשויים שנ: ים-בת

והתיכונה  2הקדומה אהמערה שימשה בתקופת הברונזה ). 45, ד"תשל; 24, ל"גופנא תש( בקבורה 

גבי ריצוף אבן יחד עם כלי -נמצאו מונחים על, חנית מנחושתכמו גם להב פגיון וראש , ראשי האלות. א

.2הקדומה אחרס מתקופת הברונזה 
229

  

נחשפו ) 298 –295  'קטלוג מס) (?ליתוגרפית(ארבעה ראשי אלות אגסיים עשויים אבן גיר : גזר

.בוגרים וילד 5רידיהם של בקבר נחשפו ש. I27במערת קבורה 
230
מתוך התיאור הקצר בדוח מתקבל  

שני מקאליסטר מציין כי . השלדים נחשפו בארטיקולציה מלאה, הרושם שמדובר בקבורות ראשוניות

. בר זכר ששכב במרכז המערהנחשפו מתחת לנק, ושתי קנקניות) 296 –295  'קטלוג מס(ראשי אלות 

שני ראשי האלות הנוספים וייתרת הממצאים נחשפו במצב שאינו מאפשר לקשור אותם עם נקבר 

).20, 11, 8, 3–2: 28לוח , ג1912, 110–109, א1912מקאליסטר . (כלשהוא
231

  

נחשפו בקברים ) 302 –301  'קטלוג מס( אבן גיר ליתוגרפיתשני ראשי אלות אגסיים עשויים : חולון

הדיווח מהחפירות דל ביותר ). 19, ג"שפירא תשכ(אזור -בגבול חולון 2הקדומה אמתקופת הברונזה 

.של ראשי האלות דויקלגבי מוצאם המ לא כל שכן, וחסרים נתונים לגבי מספר הקברים שנחפרו
232

  

                                            

נבדק על ידי , שמש-בבית המאוחסן במחסני אוצרות המדינה של רשות העתיקות, המכלול. לא פורסם  .229

 .ר אלי ינאי לעיבוד"נמסר החומר לד 2006-ב. 2הקדומה אועל בסיס זאת תוארך לתקופת הברונזה 

 .למעט התיאור הקצר של מקאליסטר, העוסק בשרידי הנקברים יאנתרופולוגאין דוח   .230

סביר יותר לשייך את ראשי האלות ). 9: 28לוח , שם( אהקבר שימש גם בתקופת הברונזה התיכונה   .231

זו ונדירותם בתקופת הברונזה התיכונה  בגלל שכיחותם הגדולה בתקופה הקדומה אלתקופת הברונזה 

  .אעד כה לא נמצאו ראשי אלות בקברים של תקופת הברונזה התיכונה . א

שמש ונבדקה -מאוחסנת במחסני אוצרות המדינה של רשות העתיקות בבית אלוהקראמיקה מקברים   .232

 .אינו מוטל בספק 2הקדומה אתיארוכה לתקופת הברונזה . ידי-על
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  ב–קדומה אברונזה  .5.1.4.4

ממצא הקבר כולל ). 395  'קטלוג מס( אבן גיר ליתוגרפיתמראש אלה אגסי : כינרת–ירח-בית

וקבוצה ) 4ציור , 178, ג"עמירן והאס תשל, מזר( הקדומה אקה מועטה מתקופת הברונזה קראמי

).1993עמירן ; 6–5ציורים , שם( הקדומה בגדולה של כלים מהברונזה 
233

שרידי  בקבר נחשפו 

החופר מציין כי העצמות נטמנו . ככל הנראה לפני הטמנתם נשרפוש, עצמות של עשרות נקברים

ליד העצמות . במגמה להשאיר מקום רב ככל האפשר לקבורות נוספות, ללא סדר, ערימות ערימות"

 םוגייאנתרופוללמעט תיאור כללי זה אין נתונים ). 176, ג"מזר עמירן והס תשל" (הונחו חפצי הלוואי

.על הרכב הנקברים
234
  .אינם מאפשרים לקשור בין חפצי הלוואי לבין הנקברים אלונתונים  

  קדומה גברונזה  .5.1.4.5

, 1960(וקניון , הקדומה גהם מתקופת הברונזה  F2ומקבר  Aים מקבר קראמיים המכלולה: יריחו

  .כבר הצביעה על החפיפה הכרונולוגית ביניהם) 52

הקבר הכיל מאות מנחות . 300-להערכת החופרים כ, רטיםשימש לקבורתם של מאות פ: Aקבר 

 ,8–2לוחות , 22–18, 1932גרסטנג ( אבן גיר ליתוגרפיתראש אלה אגסי עשוי גם  הקדשה ביניהם

  ).383  'קטלוג מס' ר, 28–21

גם ראש אלה  עשרות מנחות הקדשה ביניהם והכיל, ורתם של עשרות פרטיםשימש לקב: F2קבר 

קניון מציינת שעצמות  .)382  'קטלוג מס' ר, 172–156, 1960קניון ( אבן גיר ליתוגרפיתאגסי עשוי 

להערכתה . פרטים 54-נמנו כ הגולגלותעל סמך , הנקברים נמצאו במצב סתור ומופרע לחלוטין

איור , 156, 1960קניון (ככל הנראה נסחפו שלבים נוספים , מדובר בשלב הקבורה הקדום במערה

.לא ניתן לקשור בין המנחות ובין הנקברים, מתוך הנתונים שפורסמו ובכלל). 56
235

  

                                            

תיארכה את המכלול מכנרת למחצית השנייה של תקופת הברונזה ) ג"ירן והאס תשלמזר עמ(עמירן   .233

, 2001; 17הערה , 1א"גרינברג תשנ; 42–41, 1991אסי (וכך הוא גם נתפש במחקר , הקדומה ב

 .הקדומה גחזרה בה עמירן ותיארכה את המכלול לתקופת הברונזה ) 1993(מאוחר יותר ). 92

זכר : של הממצאים הצליח לשחזר שני שלדים שרופים של נקברים יופולוגהאנתרהאס במהלך העיבוד   .234

 ).193–192, ג"עמירן והאס תשל, מזר( 30–24נקבה בת , 40–35בן 

בדוח מציג את  56איור . למעט התיאור הקצר של קניון, אין דוח אנתרופולוגי העוסק בשרידי הנקברים  .235

האיור אינו מתייחס , )151' פריט מס(אלה כולל ראש ה, מיקומם של הממצאים שנחשפו במערה

  .לשרידי הנקברים
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הדוח אינו מכיל נתונים על . 1519נמצא בקבר ) 386  'קטלוג מס(ראש אלה אגסי עשוי אבן גיר : לכיש

קה היא משלב מאוחר קראמימציינת כי רוב ה) 60לוח , 261–260, 1958(טפנל , שרידי הנקברים

המעידים על שימוש ) 261, 215, 204: 60לוח (למעט מספר פריטים , הקדומה גבתקופת הברונזה 

של " הקדומים"כולל הפריטים (קה קראמילדעתי יש לתארך את ה. הקדומה בכבר בתקופת הברונזה 

  .הקדומה גלתקופת הברונזה ) טפנל

אחד , 700נמצא בקבר ) 394  'קטלוג מס(ראש אלה כדורי בעל צווארון עשוי מגנטיט : ת הנדיברמ

, 704, 703, 700(נחפרו שישה קברים . מעשרות רגמי קבורה שאותרו בקצה הדרומי של רמת הנדיב

לבד מראש האלה לא ). 2000; ג"תשנ; 1992גרינברג (שהכילו מספר זעום של ממצאים ) 736, 724

).2000סמית (נחשפו בקבר ממצאים נוספים ולא נמצאו שרידי עצמות נקברים 
236

על תיארוכו  

  .4.4.6.2 סעיף ' ר הקדומה גהאפשרי של ראש האלה לתקופת הברונזה 

  ג–קדומה בברונזה  .5.1.4.6

בית "שמטיפוס  51Aנחשף בקבר ) 373  'קטלוג מס(ראש אלה אגסי עשוי גרניט : דראע-באב א

פתח  ).2: 259ציור , 449, 1989וילקינסון (בקבר נמצא גם גרזן סהר ). charnel house" (מתים

נמצאו בסמיכות לפתח , גולגלות ועצמות גפיים 15ריכוז של . ידי לוחות אבן-על חדר הקבורה נחתם

, )21A ,41A ,44A(אחרים " בתי מתים"כמו גם , קבר זה). 384–381, 1989שאוב ורסט (הכניסה 

.ג–הקדומה בלתקופת הברונזה ) 443–397, והלאה 324, 1989(ידי שאוב ורסט -תוארכו על
237

  

  ברונזה קדומה .5.1.4.7

  .כאן נמנים ראשי האלות שאי אפשר אלא לתארכם תיארוך כללי לתקופת הברונזה הקדומה

נחשפו על ) 412 –410  'קטלוג מס( אבן גיר ליתוגרפיתגסיים עשויים שלושה ראשי אלות א: נחל תבור

. אין נתונים על שרידי הנקברים, הקברים לא פורסמו. 49-ו 46, 6' ידי דלוגז במערות קבורה מס

                                            

הכילו שרידים דלים של עצמות ושיניים במצב  – 736, 733, 724, 701 –קברי הרגמים מרמת הנדיב   .236

  ).2000סמית (שימורי ירוד 

 מאוחסנים במחסני אוצרות המדינה, וגרזן הסהר) לא פורסמו בלוחות הציורים של הדוח(כלי החרס   .237

  .שמש-של רשות העתיקות בבית
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אין נתונים המאפשרים , ג–הקדומה אכלי החרס מלמד שהקברים שימשו בתקופות הברונזה  מכלול

.את ראשי האלות לאחד משלבי התקופהלייחס 
238

  

לבד מראש האלה לא . 704נמצא בקבר ) 413 ' קטלוג מס(ראש אלה כדורי עשוי המטיט : רמת הנדיב

  ).236הערה ' ור 2000סמית (נמצאו בקבר ממצאים נוספים ושרידי עצמות נקברים 

  מטמונים .5.1.5

  )סולי'ע(כלקולית מאוחר  .5.1.5.1

  :)69לוח ( להלן פירוט הממצא, אלות וראשי אלות 385 המכלול מונה: נחל משמר

  כמות  מתאר וחומר גלם

מעוגלים מנחושת
239

  268  

מעוגלים מהמטיט
240

  6  

מעוגלים מאבן גיר
241

  1  

מזווים מנחושת
242

  17  

גליליים מנחושת
243

  4  

מתכת אלות
244

  89  

  385  כ"סה

מתוך . 1שבמערה ' המטמון נתגלה ארוז במחצלת גומא ומכוסה בלוח אבן בכוך טבעי באולם ב

חלל האולם או לקשור בין המטמון ובין השרידים יחס להפרסום קשה לעמוד על מיקומו של הכוך ב

ות בישול וחמש כיר, מכתשים, חפצי עצם, הכוללים כלי חרס, הכלקוליתיים האחרים שנחשפו במערה

                                            

המכלולים המאוחסנים במחסני אוצרות . שלא הספיק להביאם לפרסום, ידי אסי-הממצאים עובדו על  .238

ידי ועל בסיס זאת תוארכו לתקופות הברונזה -נבדקו על, שמש-המדינה של רשות העתיקות בבית

  .ג–הקדומה א

, 4.4.3.3 סעיף ' ר; ב"אדון תשל-בר' על היתר ר, 198 –195 , 193 , 189 –187 , 169 –163  'קטלוג מס  .239

  .126והערה 

  .204 –199 ' קטלוג מס  .240

  .205 ' קטלוג מס  .241

  4.5.1 סעיף ' ר, 186 –170  'קטלוג מס  .242

 .4.6.1  סעיף' ר, 194 , 192 –190  'קטלוג מס  .243

  .4.7  סעיף‘ ר; 129, 122, 118, 112–104, 102–59, 57–42, 40–33, 31–28, 26–23' אדון מס-בר  .244
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).1973האס ונתן (' קבורות שנמצאו באולם ב
245

 סעיף' רכגניזה של מקדש משמעותו למטמון ול 

 6.2.1.2.1.  

המטיט ומנגן אשר , שרביט נחושת ושמונה ראשי אלות מעוגלים עשויים נחושת/אלה :גבעת האורנים

נתפסים על סמך הקשרם הארכיאולוגי , 1595, 1780 – קרקעיות-נחשפו בשתי מערכות מגורים תת

  .)גבעת האורנים: 5.1.1.5 סעיף ' ר( כחלק ממטמונים

, )998, 1038, 977, 993, 1002, 967, 995לוקוסים (מורכבת משבעה חדרים : 1780מערכת . א

צפתו בסמוך לדופן המערבית נחשפו ששה גבי ר-ועל, הינו החדר הגדול והמרכזי במערכת 967לוקוס 

. עשויים נחושת וחרוז אבן) ?(כילף ומגרד, גרזן, תחמוצת מנגן והמטיט, ראשי אלות עשויים נחושת

לנוכח שרידי אפר שהובחנו סביב הפריטים הועלתה ההנחה , "מטמון חפצי יוקרה"המכלול הוגדר 

להלן פירוט  .)10, 2004שפטלוביץ ואורן ( יריעה עשויים מחומר אורגני/שהם היו ארוזים בתוך תיק 

  :ראשי האלות שנחשפו במכלול

  ).100 ' קטלוג מס(ראש אלה אגסי פחוס עשוי נחושת  .1

 ).102  'קטלוג מס(עשוי נחושת , ראש אלה חביתי .2

 ,)101 ' קטלוג מס(עשוי נחושת , מודגשתראש אלה אגסי פחוס בעל כתף  .3

 )108 ' קטלוג מס(עשוי תחמוצת מנגן , ראש אלה כדורי .4

 ).109 ' קטלוג מס(זעיר , ראש אלה אגסי פחוס .5

  ).110 ' קטלוג מס(עשוי המטיט , ראש אלה אגסי בעל כתף מודגשת .6

מתחת למפולות התקרה נחשפה רצפת  ,התקרה של מערכת זו קרסה ברובה: 1595מערכת . ב

אלה /שרביט, שני ראשי אלות מהמטיט. ומספר בורות ששולבו בתוכה) 1254לוקוס (החדר המרכזי 

 ).15–14, 2004שפטלוביץ ואורן (מון המכלול הוגדר כמט, 1255וגרזן עשויים נחושת נחשפו בבור 

:להלן פירוט ראשי האלות והאלה שנחשפו במכלול
246

  

                                            

הממצאים . )155–141, ב"תשל אדון-בר(המכלול הקראמי ממערת המטמון פורסם באופן ראשוני   .245

-המכלול בשלמותו הועבר ב. שמש-ת העתיקות בביתמאוחסנים במחסני אוצרות המדינה של רשו

  .במסגרת כתיבת עבודת מוסמך, לידי אורי דווידוביץ מהאוניברסיטה העברית לעיבוד מחודש 2007

ובאלות וראשי האלות ) 4.3טבלה , 4פרק (בפרקים הדנים בראשי האלות העשויים המטיט ומנגן   .246

גרפי העוסק במערכת יבדיון הסטרט. 1253לוקוס משוייכים הפריטים ל) 5.1טבלה , 5פרק (מנחושת 

גבי המפה המציגה את המערכת -אין התייחסות ללוקוס הנדון והוא גם אינו מצויין על, 1595
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  ).104 ' קטלוג מס(עשוי המטיט , ראש אלה אגסי פחוס. 1

  ).105 ' קטלוג מס(עשוי המטיט , ראש אלה אגסי פחוס זעיר. 2

  ).426 ' קטלוג מס(ראש מעוגל ) ת(עשוי נחושת בעלאלה /שרביט. 3

 2קדומה אברונזה  .5.1.5.2

כלי נשק וכלי  34נמצא יחד עם עוד , )309 ' קטלוג מס(עשוי נחושת , ראש אלה בעל צוואר: כפר מונש

הסטרין (הלוי -לומטר מדרום למושב ביתכחצי קי, בשדהלוחיות נחושת  800-עבודה מנחושת וכ

  .3נספח ו, 4.4.6 סעיף ' דיון במטמון ובתיארוכו ר). 1971תור -בן; ה"גופנא תשמ; 1963ותדמור 

  פני שטח .5.1.6

  .לא במהלכן של חפירות ארכיאולוגיותשנלקטו ראשי אלות  שלושים וארבעה

 כלקולית קדום –ניאולית קראמי  .5.1.6.1

–15 קטלוג (שלושה בעלי מתאר כדורי פחוס  ,אבן גיר נלקטו מהאתרמארבעה ראשי אלות  :יכבר

נלקטו ממצאים נוספים המיוחסים לניאולית הקראמי ). 18 קטלוג (ואחד כדורי שייצורו לא הושלם , )17 

, חרוזי אבן, פסלון בדמות אייל, דיאןיאובסגרעין , אובסידיאןת מרא, קערות אבן: קדוםהכלקולית ה –

).1992קמפינסקי ; ט"פראוסניץ תשכ; ט"שטקליס תשי( שברי כלי חרסוכלי צור 
247

  

  )סולי'ע(כלקולית מאוחר  .5.1.6.2

). 6, 1978ערב (נמצא על פני השטח ) 122  'קטלוג מס(אלה אגסי מנחושת ראש : קיבוץ, גן השלושה

כמעט אך  םאופייניי ראשי אלות מנחושת – גלםהחומר  מתבסס עלתיארוכו לתקופה הכלקוליתית 

  .)4.4.3.3  סעיף' ר( לתרבות הכלקוליתיתורק 

, קערות, מחבצות, קנקנים(כלי חרס  –מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת  ממצאים :קיבוץ, גוברין-גת

נלקטו מהאתר , להבים, )כילפות, גרזנים(פניים -כלי צור דו, )קובעות, קערות(כלי בזלת , )בזיכים

                                                                                                                                        

 1595כחלק ממערכת  1253במפתח הלוקוסים מוגדר לוקוס ). 2.18איור , 2004שפטלוביץ ואורן (

  .R22ומיוחס לריבוע 

, )פסלון דמוי אייל וקערת אבן המוצגים במוזיאון ישראל, מראה, למעט גוש האובסידיאן(הממצאים   .247

  .מאוחסנים במחסני אוצרות המדינה של רשות העתיקות
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). 1959איתאי (לאחר עבודות חריש עמוק שנערכו בו , המהווה חלק משדות הפלחה של הקיבוץ

ראש אלה חרוטי בעל דפנות ; אלות מזווים ושני ראשי אלות מעוגלים נמצאו באתר שלושה ראשי

 גרניט ואבן שחורה שני ראשי אלות עדשתיים עשויים, )125 ' קטלוג מס( דיוריט-קוורץ ישרות עשוי

. עשויים בזלת) 124 ' קטלוג מס(חביתי ו) 123 ' קטלוג מס(וראש אלה כדורי , )127 , 126 ' קטלוג מס(

עוצמתם של . מתה את תמונת המצביחפירת בדיקה קטנה שא) 1961(בעקבות הגילוי ערך פרו 

 35-פני כ-כזיותו של האתר שהשתרע ככל הנראה עלדת על חשיבותו ומרהממצאים ואיכותם מלמ

ראשי אלות , )קובעות(קערות על רגל , קערות–זלת כלי ב, מחבצות, הריכוז הגדול של בזיכים. דונם

, מחזקת את התחושה שבאתר התקיים גם מקדש או מרכז פולחני, )4.5.2.2  סעיף' ר(מזווים מצריים 

.שבגילת דוגמת זה
248

  

יחד עם ממצאים נוספים מהתקופה , )128  'קטלוג מס(ראש אלה כדורי עשוי המטיט  :קיבוץ, גלאון-גת

, )כילפות, גרזנים(פניים -כלי צור דו, )קערות על רגל, קערות(כלי בזלת  –הכלקוליתית המאוחרת 

ח סמיכותו של השטח לאתר הכלקוליתי הגדול של לנוכ. נלקטו בשדות הפלחה של הקיבוץ, להבים

.סביר להניח שמדובר באותו אתר, גוברין-גת
249

  

קטלוג ( אבן גיר ליתוגרפיתעשוי , ראש אלה כדורי זעיר מעוטר בארבע בליטות מעוגלות: הזורע

ראשי אלות  – ים טיפולוגייםהוא מתוארך לתקופה הכלקוליתית משיקול. נמצא על פני השטח, )150 

  ).4.4.3 סעיף ' ר( ישראל רק לתקופה הכלקוליתית-רץאב םאופייניימעוטרים בתבליט 

הוא . נמצא על פני השטח) 152 קטלוג (ראש אלה אגסי בעל כתף מודגשת עשוי המטיט  :-אל, אר'מע

  ).4.4.3.5 , 4.4.3.2 סעיפים ' ר(מתאר וחומר הגלם על פי ה פה הכלקוליתיתמתוארך לתקו

המכלולים . האתר הכלקוליתי המצוי בשדות הפלחה של קיבוץ נווה אור לא נחפר: קיבוץ, נווה אור

, קובעות, קערות(כלי בזלת ) פיטסים, קנקנים, גניםא, קובעות, קערות(כלי החרס : העשירים הכוללים

וכלים קדוחים דמויי דיסקוס ) גרזנים וכילפות(פניים -כלי צור דו, )גלגלי תנופה, אבני שחיקה, מכתשים

                                            

במהלך פרויקט רישום , 1996ידי רשות העתיקות בשנת -הממצאים שנלקטו מהאתר נרשמו ותועדו על  .248

. שמש-העתיקות בבית והועברו לאחרונה למחסני אוצרות המדינה של רשות, האוספים הקיבוציים

 .ר יהודה דגן לעיבוד"החומר נמסר לד

ידי רשות -האוסף נרשם ותועד על. פני השטח בעקבות עבודות חריש-על" עלו" םהכלקוליתייהממצאים   .249

האוסף מוצג בארכיון של . במהלך פרויקט רישום האוספים הקיבוציים, 1998–1996העתיקות בשנים 

  .קיבוץ גלאון
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יש בהם ללמד על , שערכו במקום" חיטוטים"ידי המחברים במהלך הסיורים וה-נלקטו על, ודמויי כוכב

).1967צורי ורייך , פרו(חשיבותו ומרכזיותו של האתר 
250
הניבו גם שני ראשי אלות בעלי  אלוליקוטים  

  ).155 –154  'קטלוג מס(מתאר אגסי מאורך עשויים המטיט 

כמו ראשי האלות  .האתר הכלקוליתי המצוי בשדות הפלחה של קיבוץ גן השלושה לא נחפר :'ח, נזלה

, )בזיכים, קנקניות, קנקנים(שברי כלי חרס  –גם ממצאים נוספים מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת 

נלקטו , )169, ד"אלון ולוי תשנ(צלמית כינור , )כילפות, גרזנים(פניים -כלי צור דו, שברי כלי בזלת

.מהאתר
251

 עשויים, מזווה אחדבעלי מתאר מעוגל ותשעה , מכלול ראשי האלות מונה עשרה פריטים 

שני  ,)139 –135 ' קטלוג מס(חמישה בעלי מתאר כדורי עשויים אבן גיר . בזלת והמטיט, אבן גיר

שני ראשי אלות  ,)144 , 139 ' קטלוג מס(בזלת  יםעשוי, כדורי פחוסראשי אלות בעלי מתאר כדורי ו

בעל , )טיקסי/ווטיבי(ראש אלה אגסי זעיר , )143 –142 ' קטלוג מס(עשויים אבן גיר , בעלי מתאר אגסי

עשוי בזלת , חרוטי בעל דפנות ישרות-וראש אלה דו) 141 ' קטלוג מס(כתף מודגשת עשוי המטיט 

  ).140 ' קטלוג מס(

-עשוי גרנו, חרוטי-פורפיר והאחר דו-עשוי דיוריט, האחד עדשתי, שני ראשי אלות מזווים: נחל גרר

תיארוכם לתקופה הכלקוליתית נעשה על פי . נמצאו על פני השטח, )160 –159  'קטלוג מס(דיוריט 

היותו של האתר חד תקופתי כפי ועל סמך ) 4.5.1.3 , 4.5.1.2 סעיפים ' ר(המתאר וחומר הגלם 

  .)5.1.1.5 סעיף  'ר( שעולה מהחפירות שנערכו בו

קטלוג (שלושה ראשי אלות מנחושת בעלי מתאר אגסי פחוס ואגסי בעל כתף מודגשת : חורבת, עשן

קרקעית בגדה -מקורם ככל הנראה במערכת מגורים תת. נלקטו על פני השטח) 229 –227  'מס

                                            

מעידים על קשרים עם האתרים הכלקוליתיים , יי הדיסקוס ודמויי הכוכב וחלק מכלי החרסכלי הצור דמו  .250

, 1998נוי ; 41–38לוחות , 17:1, 5–4, 1: 16, 11–1איורים , 1967פרו צורי ורייך (של תרבות הגולן 

 ).5.2.3 סעיף , 200, 193הערות ' ר, 56–49איורים , 283–277

במהלך פרויקט רישום , 1996בשנת . ידי חבר הקיבוץ יצחק מיוחס-על" בצורה יזומה"הממצאים נלקטו   .251

יטים נבחרים מוצגים במועדון פר. ידי רשות העתיקות-נרשם האוסף ותועד על, האוספים הקיבוציים

. שמש-יתרת האוסף מאוחסנת במחסני אוצרות המדינה של רשות העתיקות בבית, החברים בקיבוץ

  .הביזנטית והאסלמית, לבד מהממצאים הכלקוליתיים נלקטו מהאתר גם ממצאים מהתקופות הרומית
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הם מתוארכים ). 1976כהן (שהתמוטטה בעקבות הגשמים וחתירת הנחל , פונית של נחל עשןהצ

.ועל פי שברי החרס שנמצאו איתם) 4.4.3.3 סעיף ' ר(לתקופה הכלקוליתית על פי חומר הגלם 
252

  

 ברונזה קדומה –מאוחר  כלקולית .5.1.6.3

–414 ' קטלוג מס(אגסי וכדורי עשויים אבן גיר והמטיט  ארבעה ראשי אלות בעלי מתאר: תל, קישיון

.ידי אנשי קיבוץ עין דור-נלקטו מהאתר על) 417 
253

בחפירה הארכיאולוגית שנערכה בהמשך באתר  

כמו ). IV–Iשכבות ( ג–א הקדומהממגורות ומשטחי עבודה מתקופת הברונזה , נחשפו יחידות מגורים

עמירן ( מתקופה זו עדיין לא נחשפה שכבהאם כי ה, כן נמצאו חרסים וכלי צור ואבן כלקוליתיים רבים

  ).1431–1429, 1992וארנון 

  ההקשרים הארכיאולוגיים סיכום .5.1.7

יחידות : הקשר הארכיאולוגיתקופה ובהתייחס ל ראשי האלותהאלות ותמצית הנתונים של להלן 

 95-ראשי אלות ו 625המכלול מונה  .קברים ומטמונים, קדשים ומתחמים פולחנייםמ, מגורים

גת , גת גוברין, גן השלושהאתרים האלות שנלקטו מהראשי גרעתי מהסיכום את  .שרביטים/אלות

ארכיאולוגיות  שלא במהלכן של חפירות, נחל גרר וחורבת עשן, נזלה, נווה אור, אר'מע, הזורע, גלאון

  .מה והקשרה הארכיאולוגי אינו ברורואת האלה מואדי מכוך שלא פורס )5.1.6 סעיף ' ר(מסודרות 

  מגורים .5.1.7.1

-יחידות תת, מבנים(ם יניהוב שנחשפו במכלולי מגורים אלות וראשי אלות ושבעהעשרים מאתים 

ית ניאוליתה תקופההלמן השל יישובים ) שטח-פניושטחים פתוחים  ,מערות מגורים רחובות, תקרקעיו

  .מוצגים בעבודה זו הקדומה גברונזה ה ועד

  כלקולית קדום –ניאולית קראמי 

 6-מהם שלמים ו 7,ובחצרות של יחידות מגורים בחדריםנחשפו  13 ,ראשי אלות 27המכלול מונה 

' ר(שלמים מהם שבורים ושניים  12, בשטחים פתוחים ראשי האלות נמצאו 14יתרת  .שבורים

  :להלן פירוט הממצא ).5.1.1.3 , 5.1.1.2 , 5.1.1.1 פים סעי

                                            

שברי . ידי-שמש ונבחנו על-ראשי האלות מאוחסנים במחסני אוצרות המדינה של רשות העתיקות בבית  .252

  .לא אותרו, החרס שלפי הדיווח נלקטו יחד איתם

 .אוצרות המדינה של רשות העתיקותב הם נמצאים; 1980-הפריטים נרשמו ותועדו ב  .253
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  כ"סה  שטחים פתוחיםב  ביחידות מגורים שבורים   ביחידות מגורים שלמים  ← ראשי אלות  ↓אתר 

  4  2  1  1  הגושרים

  1  -  -  1  יריחו 

  7  )שלם 1( 7  -  -  נחהמ

  6  )שלם( 1  4  1  שער הגולן

  XVIII  2  -  -  2בית שאן 

  5  4  1  -  כברי

  2      2  רבה'ג-אלעין 

  27  )שלמים 2( 14   6  7  כ"סה

  כלקולית מאוחר –כלקולית קדום 

' ר( שלם אחדשבורים ו חמישה ,חדרים וחצרות של יחידות מגוריםמראשי אלות שישה המכלול מונה 

  :להלן פירוט הממצא ).5.1.1.4 סעיף 

  כ"סה  שטחים פתוחיםב  ביחידות מגורים שבורים  ביחידות מגורים שלמים  ←ראשי אלות   ↓אתר 

  2    1  1  קירי

)?(4    4    עלי
254

  

  6    5  1  כ"הס

  )סולי'ע(כלקולית מאוחר 

, קרקעיות ומערות מגורים-תת תיחידו, חצרות, בחדריםנחשפו  108, ראשי אלות 115המכלול מונה 

, ו בשטחים פתוחים ממגורות ובורותראשי האלות נחשפ שבעהיתרת . שבורים 41-מהם שלמים ו 67

  ).5.1.1.5 סעיף ' ר(שלמים חמישה מהם שבורים ושניים 

  :להלן פירוט הממצא

  כ"סה  בשטחים פתוחים  ות מגוריםביחיד שבורים  ביחידות מגורים שלמים  ←ראשי אלות   ↓אתר 

  8    -  8  אבו חמיד

  1    1    מערת מגורים ,אזור

-מערכות תת, באר מטר

  קרקעיות

  12    5  )אלה 1( 7

-ות תתכמער, באר צפד

, מבנים עיליים, קרקעיות

  ממגורות

  )?18( 36  )שלמים 2( 3  22  11

  )?(8    6  2  בתרחורבת 

-מערכת תת, גבעת האורנים

  קרקעית

  4      )אלה 1( 4

  2    1  1  'חוארג

  1      1  משושתל 

  4      )אלה 1( 4  קרקעית-מערכת תת, נווה נוי

                                            

  .באתר אינו ברור דויקבסוגריים מצויינים ראשי האלות שהקשרם הארכיאולוגי המ  .254
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  כ"סה  בשטחים פתוחים  ות מגוריםביחיד שבורים  ביחידות מגורים שלמים  ←ראשי אלות   ↓אתר 

  )?A 6)?(      6)בשור 

  1      1  נחל גרר

  1      1  מערת מגורים, נחל להט

  5      5  מערת מגורים, נחל צאלים

  )?(11      )?(11  סול 'ע

  1      1  עקבה

  1    1    שוהם

  )?(10    )?(4  )אלה 1( 6  שיקמים

  1      1  רסם חרבוש

  2    1  1  תאותל 

  2  2      תבנא

  2  2      תורמוס

  119  )שלמים 2( 7  41  71  כ"סה

  ברונזה קדומה א–כלקולית מאוחר

שלושה ראשי . שבורים 3-מהם שלמים ו 3, מגורים תביחידונחשפו  6, ראשי אלות 9המכלול מונה 

  :להלן פירוט הממצא ).5.1.1.6 סעיף ' ר( אלות שבורים נוספים נמצאו בשטחים פתוחים

  כ"סה  בשטחים פתוחים  ביחידות מגורים שבורים  ביחידות מגורים שלמים  ←ראשי אלות   ↓אתר 

  3  2  1  -  אשקלון אפרידר

  1  -  -  1  שאן-בית

  1  -  -  1  גזר

  1  -  1  -  ערד

  1  1  -  -  צומת כוח

  2  -  1  1  קירי

  9  3  3  3  כ"סה

  ברונזה קדומה א

. שבורים 9-שלמים ו 10מהם , של יחידות מגורים נחשפו בחדרים 19, ראשי אלות 23 המכלול מונה

להלן פירוט  ).5.1.1.8 , 5.1.1.7 סעיפים ' ר(פני השטח -ם ועליראשי האלות בשטחים פתוח 4יתרת 

  :הממצא

  ראשי אלות

  אתר

  כ"סה  שטחים פתוחיםב  ביחידות מגורים שבורים  גוריםביחידות מ שלמים

  2    1  1  שאן-בית

  2      2  חרז

  8    5  3  יריחו

  1      1  לוד
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  ראשי אלות

  אתר

  כ"סה  שטחים פתוחיםב  ביחידות מגורים שבורים  גוריםביחידות מ שלמים

  1    1    מערת מגורים, לכיש

  2      2  מאחז

  1    1    מערת מגורים, נצבה

  1      1  עין בשור

  1    1    ערני

  2  2      ערד

  2  2      פלמחים

  23  4  9  10  כ"סה

  ב–ברונזה קדומה א

' ר(מגורים  תיחידמשבור  אחדו, חצרותשבעה משטחים פתוחים ומ, ראשי אלותשמונה ונה המכלול מ

  ).5.1.1.9 סעיף 

  :להלן פירוט הממצא

  כ"סה  שטחים פתוחיםב  ביחידות מגורים שבורים  ביחידות מגורים שלמים ←ראשי אלות   ↓אתר 

  1  1      אום חמד

  1    1    שאן-בית

  1  )שלם( 1      יריחו

  5  5      ערד

  8  )שלם 1( 7  1    כ"סה

  ג–ברונזה קדומה ב

מתקופת הברונזה , ראשי אלות שנחשפו במכלולים מתקופת הברונזה הקדומה ב 35המכלול מונה 

ראשי  23 .ג–כללי לתקופת הברונזה הקדומה ב ובמכלולים שלא ניתן אלא לתארך באופן הקדומה ג

, ראשי האלות 12יתרת . שבורים 11-שלמים ו 12מהם  ,מגוריםיחידות חדרים של אלות נחשפו ב

, 5.1.1.11 , 5.1.1.10 סעיפים ' ר(רחובות , נחשפו בשטחים פתוחים, שלמים ארבעהשבורים ושמונה 

 5.1.1.12.(  

  :ניםלהלן פירוט הנתו

  כ"סה  שטחים פתוחיםב  ביחידות מגורים שבורים  ביחידות מגורים שלמים  ←ראשי אלות   ↓אתר 

  1  -  -  1  בית העמק

  2  -  1  1  שאן-בית

  1  -  -  1  גזר

  1  1  -  -  דלית

  )?(4  -  -  )?(4  זרקון
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  כ"סה  שטחים פתוחיםב  ביחידות מגורים שבורים  ביחידות מגורים שלמים  ←ראשי אלות   ↓אתר 

  5  -  4  1  חרז

  2  שלמים 2  -  -  חסי

  6  )שלמים 2( 4  1  1  יריחו

  2  -  -  2  עי

  10  4  5  1  ערד

  1  1  -  -  רקת

  35  )שלמים 4( 12  11  12  כ"סה

 תשעהביחידות מגורים ו 104 –שלמים  113ראשי אלות ממכלולי מגורים נמצאו  227מתוך , לסיכום

אם כתוצאה משימוש , נמצאו שבורים, 50%-או כ, ראשי אלותוארבעה עשר מאה . בשטחים פתוחים

סביר להניח שהם הושלכו ). 3.2.2 סעיף ' ר(רוב בשלב הקידוח -על פי, או עקב תקלה במהלך ייצורם

 –מגורים  תגם אם הם נחשפו ביחידו" אשפה"ויש אפוא להגדירם כ, לאחר שלא צלחו עוד לשימוש

 .פריטים 38 –רחובות ובורות , לא כל שכן אם הם נחשפו בשטחים פתוחים, פריטים 76

  ומקדשים פולחנייםמתחמים  .5.1.7.2

שי אלות שנחשפו במקדשים ובמתחמים פולחניים מהתקופה הכלקוליתית ומתקופות ראארבעים 

 17-יתרת הו, ודאיהינו  פריטים 23שיוכם הארכיאולוגי של  .מוצגים בעבודה זו ג–הקדומה אהברונזה 

. בטבלה המסכמתסומנו בסימן שאלה ם ה ;משמעיים-נחשפו בהקשרים ארכיאולוגיים שאינם חד

 I-ו IIAשל שכבות נחשפו במכלולים חלקם ראשי אלות מגילת ש 11פק הינם המוטלים בספריטים ה

שלושה  .)5.1.3.1 סעיף ' ר( מפני השטחנלקטו  חלקםו, יםפולחני כמתחמיםשאפשר וכבר ולא שמשו 

 ושני ראשי אלות )5.1.3.2 סעיף ' ר( J-4 למקדש בסמיכותנחשפו ממגידו ששבורים ראשי אלות 

נלקט  צורו לא הושלםישימערד ראש אלה שבור  .)5.1.3.5 סעיף ' ר( 4017שנחשפו ממערב למזבח 

  .)5.1.3.3 סעיף ' ר(ייחוסו למקדש אינו ודאי ו, בתא בחצר המקדש בעל האולם האחד

אך אפשר להניח בסבירות גבוהה שלפני , עם המטמונים 5.1.5.1 מון מנחל משמר נידון בסעיף המט

  .הטמנתו במערה הוא נמצא במקדש

  :להלן פירוט הנתונים
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  ראשי אלות

  אתר

מתחם , גילת

  פולחני

מקדש , העי  פולחנימתחם , ערד  פולחנימתחם , מגידו

  האקרופוליס

  כ"סה

  IIC :12  לקוליתכ

IIB :2  

IIA-I  +11: ש"פ?  

      14  +

11?  

  :XIX מקדשי שכבה     2אק "ב

4050+4047/4050 

(J-3) :1  

  ?XVIII J-4 :3מקדש שכבה 

    1  +3?  

  2: צמד מקדשים גדול  –    בק "ב

מקדש בעל אולם 

  ?1: בודד

  2  +1?  

  3  3        ג–בק "ב

 XVII-XV שכבות    גק "ב

  ?2: 4017מזבח 

  3 :4040מקדש 

    3  +2?  

מסקנות חד משמעיות לגבי שכיחותם של ראשי הסקת הנתונים העומדים לרשותנו אינם מאפשרים 

לצד . האלות במקדשים ובמתחמים הפולחניים של התקופה הכלקוליתית ותקופות הברונזה הקדומה

אוסישקין (גדי -מהמקדש הכלקוליתי בעין םהיעדרותבולטת , שכיחותם במתחם הפולחני בגילת

 ,שנחשפו בו האלות וראשי האלותעל מאות  המטמון מנחל משמרמוצאו של ייתכן ומאידך ). 1980

  ).6.2.1.2.1  סעיף' ר( מקדש זההינו מ

ם א בין ,XIX/J-3 המתחם הפולחני של מגידומשל ראשי אלות  םהיעדרהוא , ולטעמי מפתיע ,בולט

מדובר ). 4050(או מקדש בעל אולם בודד , )4050+4070(אולמות מקדש בעל צמד במקום שימש 

על בסיס . גדולה מרוצפת ומתוחמת טקסיתחדרי פולחן וחצר /מונומנטאלית המורכבת מחדר ביחידה

, )6.2.1.3.3 , 6.2.1.3.2  סעיפים' ר( ראשית האלף השלישי במסופוטמיהמהשוואה ליחידות דומות 

מאידך החפירות הניבו ראש , ו יניב מכלול מרשים של ראשי אלותניתן היה לצפות שהמתחם במגיד

  ).313 ' קטלוג מס, 5.1.3.2 סעיף ' ר(ד יחיאלה מצרי מזווה 

במגידו תואמת לתפישה המוצגת  4040ובמקדש  בעיליס במקדש האקרופוראשי אלות הופעת 

. פצי פולחןאם כמנחות הקדשה אם כח, במקדשי התקופה יסודמהווים מרכיב הם לפיה בעבודה זו 

 ענייננול ."פשוטים"ראשי אלות שישה  –כשלעצמם אינם מרשימים בהיקפם ובסגנונם המכלולים 

דומה שגם ראש . חדרי הפולחן המרכזייםם על רצפותיהם של יחשובה העובדה שהם נחשפו שלמ

  .המרכזיים מחסן הצמוד לחדרי הפולחן/גם אם נחשף בתא ,האלה מערד עונה לתפישה זו



  191      שכיחות ותפוצה גיאוגרפית, הקשר ארכיאולוגי. 5פרק 

  

  יםקבר .5.1.7.3

ראשי אלות ושרביט מתכת שנמצאו בקברים מהתקופה הכלקוליתית ומתקופות חמישים ושלושה 

  .ומוצגים בעבודה ז, ג–הקדומה אהברונזה 

  )סולי'ע(מאוחר  כלקולית

  ):5.1.4.1 סעיף ' ר( קברים משבעהראשי אלות ושרביט מתכת  14מכלול מונה ה

  ראשי אלות  מוצא

  טיפוס הקבר

 מעוגלים

  מנחושת

מזווים 

  מנחושת

שרביט 

  מנחושת

אבן מ מעוגלים

  גיר לסוגיה

 מעוגלים

  מהמטיט

  כ"סה

  חצובה מערה  בני ברק

  קבר גלוסקמאות

  קבורת רבים

        1  1  

גבעת 

  האורנים

קבר  ,קרקעית-מערכת תת

  גלוסקמאות

1          1  

  מערה טבעית  כתף יריחו

  קבורה משפחתית מצומצמת

  1        1  

  מערה קרסטית  נחל קנה

  קבר גלוסקמאות

  קבורת רבים

  1      3  4  

  מערה חצובה – 9קבר   פלמחים

  קבר גלוסקמאות

  קבורת רבים

1          1  

  מערה קרסטית  פקיעין

  אותקבר גלוסקמ

  קבורת רבים

1    1  2  2  6  

  מעוגל בנוי – 51 קבר  שיקמים

  קבורה בודדת

        1  1  

  :קברים 7  כ"הס

  מערות חצובות 2

  מערות קרסטיות 2

  מערה טבעית 1

  קרקעית-מערכת תת 1

  קבר בנוי 1

3  2  1  2  7  15  

  קדומה אברונזה 

  ):5.1.4.3 , 5.1.4.2 סעיפים ' ר(קברים  27-ראשי אלות שנחשפו ב 29המכלול מונה 

  ותאחרמאבנים ו מאבן גיר מעוגלים  טיפוס קבר  מוצא

  קבר פיר חצוב A78  דראע-באב א

  קבורה משפחתית מצומצמת

  )אבן לא מזוהה( 2

  קבר פיר חצוב – A89  דראע-באב א

  קבורה משפחתית מצומצמת

  )אבן לא מזוהה( 1
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  ותאחרמאבנים ו מאבן גיר מעוגלים  טיפוס קבר  מוצא

  קבר פיר חצוב – A91  דראע-א באב

  משפחתית מצומצמת קבורה

  )אבן לא מזוהה( 1

  קבר פיר חצוב – A92  דראע-באב א

  קבורה משפחתית מצומצמת

  )אבן לא מזוהה( 1

  קבר פיר חצוב – A65   דראע-באב א

  מצומצמתקבורה משפתית 

1  

  קבר פיר חצוב – A68  דראע-באב א

  מצומצמתקבורה משפתית 

3  

  קבר פיר חצוב – A71  דראע-באב א

  מצומצמתקבורה משפתית 

  )דיוריט( 1

  קבר פיר חצוב – A72  דראע-באב א

  מצומצמתקבורה משפתית 

3  

  קבר פיר חצוב – A76  דראע-באב א

  מצומצמתקבורה משפתית 

1  

  קבר פיר חצוב – A81  דראע-באב א

  מצומצמתקבורה משפתית 

1  

  קבר פיר חצוב –A88L  דראע-באב א

 מצומצמתת קבורה משפתי

3  

  מערה חפורה – C1  דראע-באב א

  מצומצמתקבורה משפתית 

1  

  מערה חפורה – C2  דראע-באב א

  מצומצמתקבורה משפתית 

1  

  מערה חצובה – 4קבר   אזור

  קבורת רבים

1  

  מערה חצובה –I 27  גזר

  קבורה משפחתית מצומצמת

4  

  מערה חצובה –קבר ב   ים-בת

  קבורה משפחתית מצומצמת

2  

  2  )?(ערה חצובהמ  חולון

  :קברים 17  כ"הס

  קברי פיר 11

  מערות חפורות 2

  מערות חצובות 4

29  

  ג–קדומה בברונזה 

, 5.1.4.5 סעיפים ' ר(להלן הפירוט  .כל אחד בקברראשי אלות שנחשפו חמישה המכלול מונה 

 5.1.4.6:(  

  ותאחראבנים מעוגלים מאבן גיר ו  ברטיפוס ק  מוצא

  "בית מתים" – A51  דראע-באב א

  קבורת רבים

  )גרניט( 1

  מערה חפורה – A  יריחו

  קבורת רבים

1  

  מערה חצובה – F2  יריחו

 קבורת רבים

1  

  1  מערה חפורה – 1519   לכיש

  רגם –700קבר   רמת הנדיב

  קבורה בודדת

  )מגנטיט( 1

  5  קברים 5  כ"הס
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  הברונזה קדומ

, 5.1.4.4 סעיפים ' ר( להלן הפירוט .קברכל אחד בראשי אלות שנחשפו  חמישההמכלול מונה 

 5.1.4.7(:  

  מהמטיט ואמעוגלים מאבן גיר   טיפוס קבר  ךותיארו מוצא

  )אבן גיר( 1  קבורת רבים, מערה חצובה  ב–קדומה אברונזה : כנרת–בית ירח

  )אבן גיר( 1  )?(קבורת רבים, מערה חצובה – 6' ק  ג–קדומה אברונזה : נחל תבור

  )אבן גיר( 1  )?(קבורת רבים, מערה חצובה – 48' ק  ג–קדומה אברונזה : נחל תבור

  )אבן גיר( 1  )?(קבורת רבים, מערה חצובה – 49' ק  ג–קדומה אברונזה : נחל תבור

  )המטיט( 1  ) קבורה בודדת(ריק  רגם – 704' ק  מהברונזה קדו: רמת הנדיב

  5  קברים 5  כ"הס

בכלקולית אשי אלות אינם שכיחים במכלולי קבורה שר ,עולה מסקנה מרכזית ברורההממצא מן 

בקברים מהתקופה הניאוליתית  אזורנואינם מוכרים ב ראשי אלות בשלב זה. ובברונזה הקדומה

מאידך ניתן . )2.3 , 2.1.3  סעיפים' ר(זו תשתנה בהמשך הקראמית ואולם לא מן הנמנע שתמונה 

 .ממכלולי הקבורהראשי האלות לחלוטין נעלמים  ואילך אלקבוע כי למן תקופת הברונזה התיכונה 

תקופת הברונזה שק למן עותי במספרם של קברי הנעובדה זו בולטת במיוחד לנוכח הגידול המשמ

  ).6.3.6.2  סעיף' ר( בהתיכונה 

  :זוהי התמונה המתקבלת לגבי ראשי אלות בקברי הכלקולית והברונזה הקדומה

, במישור החוף. עשרות רבות של מערות קבורה כלקוליתיות נחפרו במרוצת השנים. כלקולית .1

נחשפו מערות קבורה כלקוליתיות חצובות  ,נחל שורק ונחל חדרה שבין באזורלאורך רכס הכורכר 

פרו ; 1980גופנא וליפשיץ ; ו"אריה תשכ-זוסמן ובן; 1963קפלן ; 1946עורי ; 1937לדוגמה סוקניק (

ו מערות קרסטיות פרהרי שומרון והגליל העליון נח, השפלה אזורב). 2005ון דן ברינק  ;1980ולדירא 

 ,גל; 1996פרומקין ; 1996לדוגמה גופר וצוק (הכלקוליתית לקבורה  טבעיות ששימשו בתקופה

לצד הקבורות המשניות בגלוסקמאות חרס ואבן נחשפו ). 2005ון דן ברינק ; 1997סמיטליין ושלם 

 ,בעיקר כלי חרס מהטיפוסים האופייניים לאתרי המגורים, בכל מערה עשרות רבות של מנחות קבורה

.כלי צורו הבזלת עם רגל ובלעדי קערות
255

ראשי  14רק כאמור הניבו  אלומכלולי קבורה עשירים  

                                            

ודיון מסכם תוך שימת דגש , ישראל-החוף וההר של ארץבאזור  תהכלקוליתיוריכוז מערות הקבורה ל  .255

 –סגנון הקבורה , קרסטית טבעית, מלאכותית חצובה –טיפוס המערה , על תפוצה גיאוגרפית

ון דן  'ר, כלי צור, כלי בזלת, כלי חרס –החפצים הנלווים לקבורה ו, גלוסקמאות אבן, גלוסקמאות חרס

  .2005ברינק 
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; 1982לוי ואלון (הקבורה בדרום  במכלוליהיעדרותם של ראשי האלות בולטת גם  .אלות ואלת מתכת

קופל , מלון(ובעבר הירדן , )95–94, 78–76, 61–59, 1995גלעד ; ג"גורן ופביאן תשנ; ן"תש; 1987

 'קטלוג מס( 51בשיקמים בקבר  שהניבו ראש אלה בודד, )1961קליס שט; 50–48, 1934ונוויל 

 239.(
256

 218-ובורות קבורה שמונה , מערות קבורה 40-מסקנות אלה מתבססות על ניתוח של כ 

ששימשו  ,בהקשר זה ראוי להדגיש כי להבדיל ממערות הקבורה. בורות ומבני קבורה בנויים

הבורות ומבני הקבורה , של עשרות ומאות פרטים והכילו כמות גדולה של מנחות קבורהלקבורתם 

בכל קבר  והממצאים שהוטמנ, הבנויים נועדו לקבורת פרט בודד או מספר מצומצם של פרטים

  .ועדיין בולטת העובדה שמאות קברים מטיפוס זה הניבו רק ראש אלה בודד, אם בכלל ,יםמועט

. נחפרו במרוצת השנים הקדומה את הברונזה מתקופ ת מערות קבורהמאו. ברונזה קדומה. 2

חלק נכבד שכן  ,ה זומהממצא יכול להתקבל הרושם כאילו ראשי אלות שכיחים בקברים של תקופ

טבלה ' ר(בקברים  נחשפו ,48%-כ או ,במספר 29, של התקופה המוצגים בעבודה זו מראשי האלות

הקדומה ולתקופת הברונזה  בהשוואה לתקופה הכלקוליתית תמונה זו הינה חריגה). 5.2.4  סעיףב

נחפרו עשרות רבות  הקדומה אדומה שיש לייחסה לעובדה שמתקופת הברונזה ). בהמשך' ר( ג–ב

די בהשוואה בין סך כל מאידך . יותר םמצומצ היקףחשפו בבעוד שאתרי מגורים נ ,של קברים

שנחפרו לבין מספר ראשי האלות שנחשפו בהם כדי לקבוע  הקדומה ארונזה הקברים מתקופת הב

.שהם אינם שכיחים במכלולי הקבורה של התקופה יותר מאשר במכלולי היומיום
257

כאמור ראשי  

                                            

, )1997סמיטליין ושלם , גל(פקיעין : בהם לא נחשפו ראשי אלותוליתיים שהכלקקבורה המכלולי  אלו  .256

, )1937סוקניק (חדרה , )ואחרים 2004ון דן ברינק (קסטרא , )א"ון דן ברינק תשס(חורבת גובית 

ון דן ( B1 ,B3 ,4קברים  –שהם , )1998אורן ושפטלוביץ ( אפריםשער , )ה"פורת ודר תשמ(מעברות 

זוסמן ( 7–1קברים  –גבעתיים , )1946עורי (בני ברק , )ז"גופנא ופלדשטיין תשנ; ז"ברינק וגופנא תשנ

בורות ומבני קבורה בנויים  50 –פלמחים , )58–41, 1980פרו ולדירא (אזור , )ו"ובית אריה תשכ

פארעה , )1980פרו ולדירא ( 530, 516, 510, 506, 502קברים  –בן שמן , )ז"תשס ;2006גורזלזני (

; ס"מילבסקי ושבו תש( E1 ,K1 ,K2 ,J1 ,J2קברים  –קולה , )557–553, 1957דה וו ( Uקבר  –צפון 

בית  –שיקמים , )2002גורן ופביאן (בורות קבורה  4, חדר קבורה –כיסופים , )ב"מילבסקי תשס

 נחל, )1987לוי ואלון ( 24, 23מעגלי קבורה בנויים , 39, 37, 35, 34בורות קבורה בנויים : 3קברות 

–76, 61–59, 1995גלעד ( 716בור קבורה : Cשטח , 572, 523, 539בורות קבורה : Bשטח  –גרר 

בורות ומעגלי  168 –עדימה -אל, )1998שיק " (קבר הלוחם", מערת קבורה –ואדי מכוך , )94, 78

  ).1935שטקליס (קבורה בנויים 

, 13A ,94Aקברים  –יריחו : לותלא הכילו ראשי א הקדומה אמערות קבורה מתקופת הברונזה  90-כ  .257

114A ) דה ( 12, 11, 9, )138–102, 1949דה וו ( 8, 5, 2קברים  –פארעה צפון -תל אל; )1960קניון

 B ,C ,Gקברים  –העי ; )583–551, 1952דה וו ( 17, 16, 14, )590–566, 430–393, 1951וו 
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-חמישה ראשי אלות או כ, ג–הקדומה באינם שכיחים במכלולי הקבורה של תקופות הברונזה  אלות

.נחשפו בקברים 9%
258

 

מערות , מערות חצובות –בכלקולית  :טיפוסי הקבריםבכול ראשי אלות מופיעים . קבריםטיפוסי ה. 3

קברי  –ברונזה הקדומה ב ;רהוקבר בנוי מטיפוס מעגל קב, מערות טבעיות קטנות, קרסטיות טבעיות

כמו כן נמצאות אלות בקברים ". בית מתים"בר לבנים בנוי מטיפוס ק, רגמים, מערות חצובות, פיר

  .יחיד בקברי משפחה מצומצמים וקברי, יםרבקברי  –ים מכל הגדל

  מטמונים .5.1.7.4

' ר(מטמונים מוצגים בעבודה זו  3-שרביטים שנחשפו ב/אלות 90-שלוש מאות וחמשה ראשי אלות ו

  ).5.1.5 סעיף 

  :להלן פירוט הממצא

                                                                                                                                        

לא , חפירות דרוקס( 6, 4, 2 ,1קברים , )1979תור -בן( 1קבר  –אזור ; )1949מרקה קראוזה (

 4קבר  –גבעתיים ; )שמש-מאוחסנים במחסני אוצרות המדינה של רשות העתיקות בבית, פורסמו

מאוחסנים במחסני אוצרות , לא פורסמו, חפירות קפלן( 13, 12קברים , )ו"זוסמן ובן אריה תשכ(

, חפירות דלוגז( 50, 48, 44, 42, 4, 2קברים  –נחל תבור ; )שמש-בבית, המדינה של רשות העתיקות

 2קבר  –טירת צבי ; )שמש-מאוחסנים במחסני אוצרות המדינה של רשות העתיקות בבית, לא פורסמו

עין ; )מאוחסן במחסני אוצרות המדינה של רשות העתיקות בבית שמש, לא פורסם, חפירות צורי(

ות המדינה של רשות מאוחסן במחסני אוצר, לא פורסם, חפירות פנחס פורת( 120קבר  –הנציב 

קבר  –הזורע ; )1988סיגר ( a3קבר  –גזר ; )1986עמירן ואחרים ( 134קבר , )שמש-העתיקות בבית

 –דראע -באב א; )1970דותן (אסאויר ; )1986עמירן ואחרים ( 1קבר  –ערד ; )ו"מאירהוף תשמ( 33

, 5A ,6A ,7A ,9A ,10A ,11A ,12A ,13A ,14A ,45A ,46A ,47A ,52A, 66A ,69A ,70Aקברים 

75A ,76A ,77A ,82A ,3C ,4C ,5C ,6C ,7C ) סבן ואבנר (בקעת נמרה , )1989שאוב ורסט

ון דן ברינק (חורבת תנשמת , )2001גרינברג (גדות , )2001ין יסמיטל( 4קבר  –אושרת , )1993

  .ורסמולהוסיף כעשרים קברים מחפירותיהם של שאוב ורסט שלא פעוד יש  כאןל). 2004וגרוסינגר 

 הקדומה גחלקם מתקופת הברונזה  ,חלקם מעורבים( ג–הקדומה בקברים מתקופות הברונזה  20-כ  .258

, )1960קניון ( 108A ,127A ,122A ,12D ,2F ,3F ,4Fקברים  –יריחו : ראשי אלות הכילולא , )בלבד

, 1949דה וו ) (98הערה ' ר, הקדומה אראשיתו כבר בתקופת הברונזה ( 2קבר  –פארעה צפון -תל אל

, )444–319, 1989שאוב ורסט ( 8A ,21A ,41A ,42A ,44A ,4Cקברים  –דראע -באב א, )120

ראשיתו כבר ( 2קבר  –טירת צבי , )61–60לוחות , 40, 1958טפנל ( 1538, 1513קברים  –לכיש 

 1קבר , ת'ג, )98הערה ' ר, חפירות דלוגז( 49קבר  –נחל תבור , )98הערה ' ר, הקדומה אבברונזה 

  ).ט"ינאי וכשר תשנ, פורת(
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  כ"סה  שרביטים/אלות  ראשי אלות  

  385  89  296  מערת המטמון

  9  1  8  גבעת האורנים

  1    1  כפר מונש

  395  90  305  כ"הס

צב יהמטמון ומכפר מונש כמטמונים ע ממערתשל המכלולים ניתן לקבוע כי גילויים המפתיע והמקרי 

 בהיבטיםהן , ברונזה הקדומהבישראל בכלקולית ו-של ארץ תמונת המטלורגיהמחדש את 

 3.1.1  ףסעי' ר(העבודה הנשק וכלי  ו של מכלולחזורהן בשו, תהליכי ייצורוחומרי גלם  –התעשייתיים 

  .לגבי המכלול מגבעת האורנים הגדרתו כמטמון נשענת על פרשנותם של החופרים .)3נספח ו

  תפוצה גיאוגרפית .5.2

פרק הזמן שבין ב האלות וראשי האלותלהלן המסקנות העולות מדגם תפוצתם הגיאוגרפית של 

  .הקדומה גלית הקראמי והברונזה הניאו

  קראמי-קדםהניאולית ב תפוצה גיאוגרפית .5.2.1

על בולט זה  חסר .באו  קראמי א-הקדם ניאוליתישראל באתרים מה-בארץראשי אלות אינם מוכרים 

וקרמז  9נמריק , אשיקלי הויוק וקורטיק טפה באנטוליה, ורי‘צנוולי , יונו'צ, מי'הלן צהופעתם ב רקע

ציינתי כי להערכתי  2פרק  ב. )8לוח ( ה שבדרום עבר הירדן'וטמיה ובקבר בבעגבצפון מסופדרה 

עם חשיפתם של אתרים חדשים ועם פרסומם המלא של , היעדרות זו תבוא על תיקונה בעתיד

אב לנוכח חיזוק נוסף להנחתי אני שו. קראמיים שנחשפו בעשורים האחרונים-מכלולים ניאוליתים קדם

  .הירדן ובמערבו אתרי התקופה במזרח ביןהתרבותית הקירבה 

  קדוםהכלקולית ה – קראמיהניאולית ב תפוצה גיאוגרפית .5.2.2

ולאור העובדה שחלק מראשי האלות , נומצומצם ביחס העומד בשלב זה לרשותלנוכח מסד הנתונים ה

ראיתי לנכון ; שמעיתנחשפו בהקשרים ארכיאולוגיים אשר אינם מאפשרים הבחנה ברורה וחד מ

.להציג את תמונת התפוצה הגיאוגרפית של שתי התקופות יחד
259

חשוב להדגיש כי אנו עוסקים  

מפות התפוצה והשכיחות של האלה בתקופה הניאוליתית ו ,בקורפוס שחקירתו נמצאת בראשיתה

                                            

 –ראשי האלות שנחשפו במכלולים מעורבים כלקולית קדום  ששתן אינו לוקח בחשבון את מנייה  .259

  ).5.1.1.4 סעיף ' ר(מתל עלי ארבעה , מתל קירי שניים: כלקולית מאוחר
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ה קודם לכתיבתו של מחקר ז .התהוותהקראמית ובתקופה הכלקוליתית הקדומה נמצאות בתהליך 

מקובל היה לייחס את ו, IXלמעט ראש האלה מיריחו לא היו מוכרים ראשי אלות מהתקופות הנדונות 

  .ראשית הופעתם באזורנו לתקופה הכלקוליתית המאוחרת

  ):5.1.1.3 , 5.1.1.2 , 5.1.1.1 סעיפים ' ר( פריטים 27מונה המוצג בעבודה זו המכלול 

  אלותראשי   אתר

  4  הגושרים

  7  מנחה

  6  שער הגולן

  5  כברי

  2  שאן-בית

  2  רבה'ג-עין אל

  1  יריחו

  :לגבי תפוצת האלה בניאולית הקראמי ובכלקולית הקדום מן הממצא הזה עולות המסקנות הבאות

שבין עמק החולה בצפון ועמק הירדן בואכה  ים במרחבתרים הניאוליתיראשי האלות נחשפו בא. 1

, מנחה, שאן-בית, שער הגולן, הגושרים – מרכזייםעצם הופעתם באתרים הניאוליתים ה. יריחו בדרום

ניתן . )61 לוח' ר( כלי הנשק של התקופה מכלולמאפשר להניח כי האלה החלה להוות מרכיב ב, יריחו

י הכלים של אתרים נוספים בני התקופה בארץ מכלוללצפות להופעתם של ראשי אלות ב אפוא

חיפוש "שסביר להניח  ).6איור , 19–16, 1999גרפינקל (בכלל  לבנטובדרום הממערב לעמק הירדן 

  .יוביל לגילויים של פריטים נוספים, במכלולים חדשים שנחשפים במהלך השנים האחרונות" ממוקד

של ראשי האלות שהוצגה לגבי התקופה  דומה שתמונת התפוצה הגיאוגרפית והשכיחות. 2

ניתן לייחס  בשלב זה. הניאוליתית הקראמית מתאימה גם לגבי התקופה הכלקוליתית הקדומה

, 2A שכבה, ובחורבת מנחה, רבה'ג-בוודאות לתקופה הנדונה רק את ראשי האלות שנחשפו בעין אל

ופעתם של ראשי הי על בסיס דומה שלא יהיה זה נמהר להסיק כאולם . המיוחסת לתרבות ואדי רבה

 – קראמיניאולית  ,מעורבים םבקונטקסטיגם אם , כבריו הגושרים, שאן-אלות באתרים דוגמת בית

  .)61 לוח' ר( דגם תפוצתם תואם לדגם התמונה היישובית של התקופה, כלקולית קדום
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  )סולי'עה(מאוחר ה כלקוליתב תפוצה גיאוגרפית .5.2.3

מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת אלות ושש  ותשעים ארבע מאות שישים ותשעה ראשי אלות

,בעבודה זו מוצגים
 

:)5.1.4.1 , 5.1.3.1 , 5.1.1.5 סעיפים ' דיון מפורט ר( להלן הפירוט
260

  

  אלות  ראשי אלות  אתר
  -  1  רסם חרבוש

  1  5  פקיעין
  -  2  תל תאו

  -  2  תל תורמוס
  -  2  נווה אור

  -  8  אבו חמיד
  -  2  תבנא
  -  2  'חוארג

  -  1  גן השלושה
  -  1  הזורע
  -  1  אזור

  -  1  בני ברק
  -  4  נחל קנה

  -  10  חורבת נזלה
  2  12  גבעת האורנים

  -  1  שוהם
  -  5  גוברין-גת
  -  1  גלאון-גת

  -  1  פלמחים
  89  296  נחל משמר
  -  5  יםנחל צאל

  -  11  סול'ע
  -  1  עקבה

  -  1  נחל להט
  -  1  כתף יריחו
  1  11  באר מטר
  -  36  באר צפאד

  1  3  נווה נוי
  -  8  חורבת בתר

  -  11  גילת
  -  A 6נחל בשור 
  -  3  נחל גרר

    3  חורבת עשן
  1  10  שיקמים

  -  1  תל משוש

                                            

שישה שהוגדרו כלקולית . א :חד משמעי אינוות שזיהויים הכרונולוגי ראשי אל 19מספר זה אינו כולל   .260

: קדומה אברונזה – תשעה שהוגדרו כלקולית מאוחר. ב). 259הערה ' ר(כלקולית מאוחר  –קדום 

סעיף ' ר) (עין תאו(מת כוח צוו, ערד, גזר, מבית שאןאחד  ,מתל קירישניים , מאשקלון אפרידרשלושה 

  ).5.1.6.3 סעיף ' ר(ברונזה קדומה  –מתל קישיון שהוגדרו כלקולית מאוחר  רבעהא. ג). 5.1.1.6 
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  :סולי'לגבי תפוצת האלה בכלקולית הע מן הממצא הזה עולות המסקנות הבאות

תפוצתה הגיאוגרפית תואמת . האלה שימשה מרכיב קבוע במכלול כלי הנשק והפולחן של התקופה.1

היא שכיחה  .התמונה היישובית בבד עם התרחבותבד  תומתפתח, את דגם היישוב הכלקוליתי

  ).62 לוח' ר(שבע ומדבר יהודה בדרום -באתרים למן עמק החולה בצפון ועד בקעת באר

, מגורים(ביישובי בקעת באר שבע והנגב ובמערות  ,בדרוםכביכול  ל הממצא מרוכזשרובו המכריע 

אם נגרע מהתמונה את  .מכלל האלות 97%-מכלל ראשי האלות וכ 87%-כ, במדבר יהודה) קבורה

מכלל  50%-מכלל ראשי האלות וכ 64%-כ ;במידה ניכרת יצטמצמו הפערים המטמון מנחל משמר

  .אתרי הדרוםמרוכזים ב האלות

  הממצא מלבד המטמון  כלל הממצא  

  אחוז  מספר  אחוז  מספר  

  64  111  87  407  ראשי אלות באתרים בדרום

  36  62  13  62  ראשי אלות באתרים אחרים

  100  173  100  469  כ"סה

  50  3  97  90  אלות באתרים בדרום

  50  3  50  3  אלות באתרים אחרים

  100  6  100  93  כ"סה

של  האמיתייםעל תמונת התפוצה והשכיחות  מזיםמר –משמר  ללא המטמון מנחל – אלו נתונים

 .להצטמצם עוד יותרעתידים הפערים להערכתי  .)4.4.3.4 גם סעיף ' ר(במכלולי התקופה  האלה

 :תקטן לחקר התקופה הכלקוליתית של האתרים הכלקוליתיים בדרום הארץ מרכזיותם, יתרה מזאת

ה וסקרים שנערכו בשנים האחרונות הביאו לגילויים של עשרות אתרים כלקוליתיים חפירות הצל

בחבלי ארץ שנתפשו עד לא מכבר כשוכנים מעבר לתחום ההתיישבות הכלקוליתית " חדשים"

, גל; 1994נדלמן ; א"לדוגמה גופנא וצוק תשנ(והשפלה הרי יהודה , השומרון, הגליל –סולית 'הע

ון דן ברינק ; 75–74, ז"ון דן ברינק תשנ; 93–91, ו"דגן תשנ; 1997; 22–20, ו"סמיטליין ושלם תשנ

שפטלוביץ ; 2001גופר וגרינברג , אייזנברג; 110–109, ז"גופנא ופלדשטיין תשנ; 108, ז"וגופנא תשנ

מ הפרסומים המוקדמים עולה כי התרבות ). 2005ון דן ברינק ; 2005ון דן ברינק וגופנא ; 2004ואורן 

זהה לזו המוכרת לנו  –ראשי אלות , שנהב, מתכת, בזלת, צור, כלי חרס – אלובאתרים  החומרית

חשוב להדגיש כי הם נחקרו במסגרת חפירות . מדרום הארץ" הקלאסיים"מהאתרים הכלקוליתיים 

נחשפו באופן יזום בהשוואה לאתרים הכלקוליתיים ש נחשפו מהם שטחים קטניםלפיכך , הצלה
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הידע ניתן אפוא לצפות כי עם התרחבות . נחל שקמה ונחל גרר, הבשור בחבל, שבע-בבקעת באר

, תפוצתה של האלהאודות  יותרגם  נלמדהיישובים הכלקוליתיים  התפוצה הגיאוגרפית שלאודות 

יותר מכול מעיד על מגמה זו  .חפצי היומיום והפולחן של התקופה מכלולחלק בלתי נפרד מ הייתהש

  ).2004שפטלוביץ ואורן (חפירות הצלה בשנחשף  ,ורניםהיישוב הכלקוליתי בגבעת הא

החל  באזורוזאת לאחר העבודה המקיפה שנערכה , ראשי אלות נעדרים כמעט לגמרי בגולן. 2

; 1979; א1978; 1977אפשטיין (שבמהלכה נחקרו עשרות יישובים , מראשית שנות השבעים

ניתן ו, מרסם חרבוש, ה בודד עשוי המטיטהניבו ראש אל אלומחקרים ). 62 כאן לוח; 1998; ז"תשמ

שתבוא על תיקונה בהמשך " טעות ארכיאולוגית"אפוא לקבוע כי מציאות זו הינה עובדה מוגמרת ולא 

.המחקר
261

מסמן גם את גבול , סול'המהווה אזור מפגש בין תרבות הגולן ותרבות ע ,עמק החולה 

.מזרח-בכיוון צפון תפוצתם הגיאוגרפית של ראשי האלות
262

  

שרבים מהם נסקרו ונחפרו בשנים , ראשי אלות נחשפו ביישובים הכלקוליתיים בעבר הירדן. 3

). 1995ואחרים  בורק; 1994קלרק ואחרים ; 1992מקדונלד ; 1992סימונס וכפאפי (האחרונות 

" ישנים"ואולם על בסיס הממצאים ה, עדיין לא פורסמו פירסום סופי אלוהנתונים מרובם של אתרים 

והדוחות הראשוניים שפורסמו מאתר המפתח אבו חמיד ניתן לעמוד על שכיחותם הגדולה  סול'מע

האלה  הייתהדומה שגם ביישובים הכלקוליתיים בעבר הירדן . טיפוסיהם של ראשי האלות מגווןו

כי העדרם של  הוסיףברצוני ל). 142, 2001 בורק(חפצי היומיום והפולחן  מכלולמרכיב קבוע ושכיח ב

זמנית שתבוא על תיקונה " מציאות"ים בעבר הירדן הינה לדעתי מכלולמתכת מה שי אלותאלות ורא

                                            

חפצי מתכת בתרבות הכלקוליתית בגולן  על היעדרם של, יחד עם אורנית אילן, במקום אחר עמדתי  .261

ממכלולי היישובים , ושל ראשי אלות, היעדרם של חפצי נחושת ושנהב). 142–140, 1989אילן וסבן (

הבדלים , שבע-באר–סול'הכלקוליתיים בגולן מהווה עוד אחד מן ההבדלים בין תרבות הגולן ותרבות ע

לדוגמה (' תעשיית הבזלת וכו, כלי הצור, כמו גם בכלי החרס, המתבטאים בדגם היישוב ובכלכלה

בהקשר זה ברצוני להעלות את האפשרות שכלי הצור ).1993; ז"תשמ; א"תשמ; 1978אפשטיין 

שולבו בידיות עץ , )283–277, 1998נוי (הקדוחים במרכזם , דמויי הדיסקוס ודמויי הכוכב, המעוגלים

ים בדומה ישימשו ככלי נשק וככלים טיקס ,גולןהאופייניים לתרבות ה ,וכלים אל. ושימשו להכאה וחיתוך

  .שבע-באר-סול'לראשי האלות המעוגלים והמזווים בתרבות ע

אזורי מפגש נוספים היו בגליל העליון כפי שהדבר עולה מכלי החרס הגולניים שנחשפו במערה   .262

, פרו(אור  עולה מכלי הצור שנחשפו בנווהשובעמק הירדן כפי ) 1997סמיטליין ושלם , גל(בפקיעין 

' ר ;1989דולפוס ואחרים ; 49–46: 1986דולפוס ( ובאבו חמיד) 250גם הערה ' ר, 1967צורי ורייך 

  ).לעיל 193גם הערה 
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, כלי חרס – אלוחיזוק להנחתי אני מוצא בעובדה שהממצא החומרי שנחשף באתרים . בעתיד הקרוב

  .אזורנוב רבות הכלקוליתית המאוחרתמעיד שהם היו חלק בלתי נפרד מהת, נחושת וצור, אבן, בזלת

, )154–145, 1997; 22–20, ו"סמיטליין ושלם תשנ, גל(פקיעין  אזורבורה שנחשפה במערת הק. 4

בטכניקת השעווה הנעלמה  מרחיבה מאוד את תחום תפוצתם של חפצי המתכת הכלקוליתיים שיוצרו

.)62לוח ( בפרטוראשי האלות ושל אלות המתכת , בכלל
263

על רקע גילוי מפתיע זה חשוב להדגיש  

ואולם , צביע על רצף אתרים כלקוליתיים ממדבר יהודה בדרום ועד לפקיעין בצפוןשלא ניתן עדיין לה

מאפשרים לקבל ביתר הבנה את הופעתו החריגה עד כה של ראש האלה מנחושת  אלוממצאים 

מתכת במרחב  אלות וראשי אלותבעתיד של האפשרי כמו גם את גילויים , שנמצא בגן השלושה

.עליוןהגליל ההשפלה והגיאוגרפי שבין 
264

  

  קדומההברונזה ב תפוצה גיאוגרפית .5.2.4

להלן פירוט דגם , ומה מוצגים בעבודה זוראשי אלות מתקופות הברונזה הקדושלושה מאה חמישים 

פריטים , ג–קדומה בברונזה , קדומה אברונזה : שלוש חטיבות מרכזיותבהתייחס ל הופעתם

והשכיחות העולים מדגמי התפוצה מסקנות ודיון . אינו חד משמעילאחד משלבי התקופה שתיארוכם 

  ).להלן( בסיכוםמוצגים 

.ראשי אלות שישים ואחדהמכלול מונה . קדומה אברונזה 
265
  :)63 לוח( להלן הפירוט 

  ראשי אלות  אתר

  2  שאן-בית

  2  חרז-תל אבו אל

  4  מגידו 

  1  כפר מונש

  1  אזור

  2  חולון

                                            

מרצעים , כילפות, גרזנים –" טהורה"ויים נחושת גם תחום תפוצתם הגיאוגרפית של כלי העבודה העש  .263

 .התרחב מאוד עם הממצאים שנחשפו בפקיעין) 142–140, 1989אילן וסבן (ואיזמלים 

דומה שקו התפוצה הגיאוגרפי של תעשיית המתכת הכלקוליתית המתמחה שייצרה בטכניקת השעווה   .264

גופר (לויים של המכלולים בנחל קנה עם גי, הנעלמה התייצב לאחרונה באזור השפלה ומערב השומרון

  ).2004נמדר ואחרים (ובגבעת האורנים ) 1996וצוק 

הדיון והמסקנות אינם לוקחים בחשבון את ראשי האלות שנחשפו במכלולים שאינם מאפשרים תיארוך   .265

  .260הערה ' ר ;קדומה אברונזה –חד משמעי המוצגים בעבודה תחת ההגדרה כלקולית מאוחר
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  ראשי אלות  אתר

  2  ים-בת

  1  לוד

  2  פלמחים 

  2  ניצנים

  4  גזר

  2  לכיש

  1  נצבה-תל א

  1  ערני

  2  מאחז

  1  עין בשור

  8  יריחו

  2  ערד

  21  דראע-באב א

  :)63 לוח( להלן הפירוט. ראשי אלותה חמישים ושלושהמכלול מונה . ג–קדומה בברונזה 

  ראשי אלות  אתר

  5  חרז-אבו אלתל 

  2  שאן-בית

  1  בית העמק 

  6  מגידו

  1  רקת

  1  רמת הנדיב

  1  גזר

  1  לכיש

  1  דלית

  5  העי 

  2  תל חסי

  14  ערד

  8  יריחו

  1  דראע-באב א

  4  זרקון

לאחד משלבי התקופה ראשי אלות שתיארוכם  שלושים ושבעההמכלול מונה . ברונזה קדומה כללי

, 5.1.1.9 סעיפים ' ר( ב–הקדומה אהמתוארכים לתקופות הברונזה במכלולים  18 ,אינו חד משמעי

, 5.1.1.13 סעיפים ' ר(במכלולים המתוארכים באופן כללי לתקופת הברונזה הקדומה  19-ו) 5.1.2.1 

  :)63 לוח( להלן הפירוט). 5.1.4.7 
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  כמות  תקופה  אתר

  1  ב–אק "ב  חמדאום 

  1  ב–אק "ב  שאן-בית

  9  ב–אק "ב  ערני

  1  ב–אק "ב  יריחו

  5  ב–אק "ב  ערד

  1  ב–אק "ב  פלמחים

  14  ק"ב  ירח-בית

  1  ק"ב  כינרת

  3  ק"ב  נחל תבור

  1  ק"ב  רמת הנדיב

  :לסיכום

 תתפוצאינן תואמות את  ג–הקדומה אבתקופות הברונזה של ראשי האלות התפוצה והשכיחות . 1

  :יבות הבאותוזאת מהס ,וכות מידינמלכאורה הן  ;של התקופה םהיישובי

ובמיוחד המרכזיים שבהם ששרידיהם טמונים בתחתית  ,רבים מיישובי הברונזה הקדומה  .א

  .אם בכלל ,ים קטנים ביחסמכלולנחשפו בשטחים קטנים ובאופן טבעי הניבו , התילים

אינם מתוארכים  – 23%-שהם כ 36 – מהברונזה הקדומה חלק ניכר מראשי האלות  .ב

אם נתייחס ). 5.1.4.7 , 5.1.1.13 , 5.1.1.9 סעיפים ' ר(לאחד משלביה של התקופה בדייקנות 

, ביחסלתקופת הברונזה הקדומה כלחטיבה אחת נקבל מפת תפוצה גיאוגרפית צפופה 

.חותה של האלהגם הפריסה היישובית כמו גם את שכיאת ד ותנאמנביתר המשקפת 
266

  

במרחב ביישובים ובקברים  נחשפו ,70%-פריטים או כ 105, רובם המכריע של ראשי האלות. 2

רסמו עד כה פו. מערב-ים ואזור בצפון-בת, וחולון מזרח-וערד בדרום דראע-הגיאוגרפי שבין באב א

. תמונה זו אינה משקפת בהכרח את המציאות. )63 לוח( מצפון לקו זה 30%-או כ ראשי אלות 47רק 

, )6.2.1.2 , 6.1.1.2  סעיפים' ר( של התקופהוהפולחן האלה שימשה מרכיב קבוע במכלול כלי הנשק 

דומה  .בצפון הארץגם באתרים ובקברים , ומכאן שיש לצפות להופעתה בכל אתר ואתר בן התקופה

 ;מבדרוםבצפון פחות  הידועת הברונזה הקדומה קופעשוי לנבוע גם מכך שת" אי שיקוף המציאות"ש

מכלולים גם מספר אתרי מפתח בדרום נחשפו בהיקפים נרחבים וכתוצאה מכך הניבו  ,זאתיתרה מ

  :הנה שתי דוגמאות .גדולים של ראשי אלות

                                            

רבים מן האתרים המרכזיים של התקופה אינם מכוסים  .סולי'בעיה זו אינה קיימת בכלקולית הע  .266

  .לחטיבה אחתלתקופה ככמו כן מקובל להתייחס ו, בהתיישבות מאוחרת יותר
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מכלל  28%-ראשי אלות או כ 43ו עלדומה הערד הקוהיישוב ב דראע-באב אשל הקברות  יתב •

מהיקף החפירות הינם פועל יוצא  אלומכלולים גדולים כאמור . ראשי האלות של התקופה

ראשי האלות מספרם הגדול של שכבר הצבעתי על העובדה  לעיל. שנערכו באתרים הנדונים

' ר(באתר חשפו נובע ממספרם הרב של הקברים שנ – פריטים 22 – דראע-באב אבשנחשפו 

מוסבר בחשיפת שטח גדול ביחס של , פריטים 21 – ולהגד הריכוזלגבי ערד  ).5.1.7.3  סעיף

.שלמים כשבורים, ובאיסוף הקפדני של הממצאים) עשרה דונם(האתר 
267

 

 הינו אחד מאתרי המפתח הבודדים של תקופת הברונזה הקדומה בצפון שנחשףבית ירח  •

 14מוצגים  בעבודה זו. ת ראשי אלותהחפירות הניבו ככל הנראה עשרו. בהיקפים גדולים

ועדיין יש במכלול זה כדי ללמד  .)5.1.1.13 סעיף ' ר( וםמינימערכי  בטחהמבטאים ל ,בלבד

ציין חשוב לבהקשר זה  .פוטנציאל הטמון באתרי תקופת הברונזה הקדומה בצפון הארץעל ה

ת ובשכבות היישוב של תקופבעבר הירדן  חרז-ים שנחשפו בתל אבו אללים החשובהמכלו את

ו אני חיזוק נוסף להנחה ז ).5.1.1.11 , 5.1.1.10 , 5.1.1.8 סעיפים ' ר( ג–הקדומה אהברונזה 

במערב סוריה דוגמת המכלול במספר אתרי מפתח  של ראשי האלות שכיחותםעצם מוצא ב

 57של והמכלול המרשים , )מערב סוריה: 6.1.1.3.3  סעיף' ר(עשרה המונה ודידה 'תל גמ

דרום : 6.1.1.3.3  סעיף' ר( בדרום סוריהבמדבר השחור  אומבשי-מחורבת אלראשי אלות 

  .)סוריה

, גם אם בהיקפים קטנים ,ופעתם של ראשי אלות בחלק ניכר מאתרי הברונזה הקדומה שנחפרוה. 3

כי כול בהקשר זה חשוב להדגיש . לאורך כול תקופת הברונזה הקדומה מדת שהאלה הייתה נפוצהמל

גם מכלולים גדולים  עלורונזה הקדומה ההאתרים בהם נחשפו שטחים גדולים ביחס מתקופות הב

:להלן הפירוט .ביחס של ראשי אלות
268

 

                                            

מתפרסמים במספרים ם רוב אינ-שעל פי, החפירות בערד הניבו קורפוסים גדולים של כלים ומכשירים  .267

משקולות , לפלכים ולמקדחים גלגלי תנופה :אתרים אחרים בני התקופהכאלו בדוחות החפירה של 

כלי , )85–75, 1997אילן וסבן , עמירן(בוכיירים , מחטים, מרצעים –כלי עבודה מעצם , מקלות חפירה

  ).2001סבן (וח משחקי ל, )1989אילן וסבן (מרצעים , איזמלים, גרזנים –עבודה מנחושת 

בסוף הטבלה . אינם כוללים את ראשי האלות שנחשפו בקברים באתרים הנדונים ובכלל ונתונים אל  .268

  .ראיתי לנכון להציג את הנתונים הדומים העולים מאתרים בני התקופה במערב סוריה ובדרומה
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  ראשי אלות  אתר

  7  חרז-אבו אל

  14  ירח -בית

  10  מגידו 

  10  ערני

  15  יריחו

  21  ערד

  10  ודידה'ג: סוריה

  57  אומבשי-חרבת אל: סוריה

מתקופות הברונזה הקדומה ים תם של מפלסי יישוב נרחביפחשניתן לקבוע כי  אלובסיס נתונים על 

מכלולים גדולים של גם בהתאם תניב  ,תוך כדי הקפדה על איסוף ותיעוד של פריטים שלמים כשבורים

מעצם  יםנובע םה ;יםמיקרי םאינ אומבשי-בערד ובחרבת אל נושהובח יםהגדול יםהריכוז .ראשי אלות

של ראשי אלות חותם משכי ,שאפשרו חשיפה של שטח נרחב ,תקופתיים-חדהאתרים ה שלטבעם 

  .איסופם בחפירה ובסקרההקפדה בומ, במכלול כלי היומיום והפולחן של תקופת הברונזה הקדומה

  מסקנות כמותיות .5.3

מבוא ' ר( ושש מאות שבעים וחמישה ראשי אלות מארץ ישראל ומעבר הירדן נידונים בעבודה ז

בטבלה הבאה ). לות בחישובאלות המתכת וידיות השנהב מהוות מקרה מיוחד ואינן נכל; לנספח א

  .ומעלה פריטיםעשרה  – האתרים שבהם התגלו ראשי האלות הרבים ביותר 13נמנים 

  כ"סה  מטמון  קבר  מקדש  מגורים  אתר

  296  -  -  296  -  נחל משמר

  36  -  -  -  36  באר צפאד

  25  -  -  25  -  גילת

  22  -  22  -  -  דראע-באב א

  21  -  -   3  18  ערד

  17  -  2  -  15  יריחו

  14  -  -  -   14  ירח-בית

  12  8  1  -  3  גבעת האורנים

  11  -  -  -   11  באר מטר

  11         11  סול'ע

  10  -  1  -   9  שיקמים

  10  -  -  -  10  ערני

  10  -  -   9  1  מגידו

  495  8  26  333  128  כ"סה

  199  8  26  37  128  כ ללא נחל משמר"סה

  100  4  13  19  64  באחוזים ללא נחל משמר
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תקופת הברונזה מושישה ) סולית'ע(ופה הכלקוליתית המאוחרת התקהינם מ אתריםשבעה מה

רק ארבעה אתרים . כידוע מנחל משמר םרוב, ראשי אלות 495מונה  והמכלול מאתרים אל .הקדומה

התקופה המובילה היא אפוא על פי המטמון . ראשי אלות 20-העלו יותר מ) מחוץ לנחל משמר(

 333 – וההקשר המוביל הוא המקדשי, ה הקדומהמהברונז 94מול ראשי אלות  401 – הכלקולית

זאת  .)6.2.1.2.2  סעיף' להקשר המקורי המוצע של מטמון נחל משמר ר( 67%-כ אוראש אלות 

 סעיף' ר(אם נוציא את המטמון מן החישוב . מהקשר מגורים, 26%-כ ,ראשי אלות 128לעומת 

בהפרש זעום אם כי  ,התקופה המובילה תהיה עדיין הכלקולית .פריטים 199המכלול  ימנה, )4.4.3.4 

ראשי  128 –מגורים לפן חד ובאהמוביל ישתנה ההקשר  .94מול  105 – לעומת הברונזה הקדומה

  .מקברים) 13%( 26-ו, 19%-כ שהם מהקשר מקדשיראשי אלות  37מול , 64%-כ אואלות 

אלות מהווים מרכיב קבוע במכלול כלי הנשק והפולחן של התקופה כי ראשי לעיל י תכבר הדגש

כמו כן ציינתי כי חשיפתם של ). 5.2.4 סעיף (ושל הברונזה הקדומה ) 5.2.3 סעיף (הכלקוליתית 

יניבו , וף ותיעוד מלא של פריטים שלמים כשבוריםמפלסי יישוב נרחבים תוך כדי הקפדה על איס

' ר – ממחישה ומחזקת את הנחותי הטבלה שלהלןדומה ש. מכלולים גדולים של ראשי אלותבהתאם 

ניתן לקבוע כי שכיחותם  .במיוחד את אתרי נחל באר שבע מהכלקולית ואת ערד מהברונזה הקדומה

את האתרים המרכזים של התקופה  ייצגיםהם מ ;של ראשי האלות באתרים הנדונים אינה מקרית

שנחשפו בהיקפים הגדולים ביותר ובאופן טבעי גם , הכלקוליתית ושל תקופות הברונזה הקדומה

גם כאן ממחישה הטבלה  ,קבורההלגבי הקשר . הניבו את המכלולים הגדולים ביותר של ראשי אלות

סעיף (קולית והברונזה הקדומה את מסקנתי כי ראשי אלות אינם שכיחים במכלולי קבורה של הכל

 5.1.7.3.(  
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  .6 פרק
  ומשמעויות שימושים – בעמק הנילוסובמזרח הקדמון , האלה בארץ ישראל

 –מסקירת הספרות העוסקת בחקר האלה במזרח הקדמון עולה כי על בסיס הממצא הארכיאולוגי 

כלי נשק וחפץ טקסי  :לאלה שני ייעודים מרכזיים מיוחסים –תיאורים תמונתיים , ראשי אלות, אלות

אדזרד ; 1980קלמייר ; 100–65, 46–39, 1968סולימאן ; 179–166, 1945לדוגמה ון ביורן (

, 40–33, 22–21, 2003רהם ; 69–26, 1991הולצינגר -בראון; 63–47, 1987 ‘אלוביץ‘צ; 1980

  ).2006 המבלין; 92–81, 41–35, 2004גילברט ; 108–107

  :לפרק זה שתי מטרות

בין האלף התשיעי , ישראל ובמזרח הקדמון בכלל-לעמוד על תפקידה ומעמדה של האלה בארץ.1

  .הראשוןו

המזרח הקדמון בין כלי נשק ובין פריטים מישראל ו-מארץ האלות וראשי האלותלהבדיל בממצא . 2

  .טקסיים

הקשר  –ישראל -בארץ להאה: "5ישראל ומעבר הירדן המזרחי מתבסס על פרק -הדיון בממצא מארץ

ושל האתרים  ,לנוכח סמיכותה הגיאוגרפית והתרבותית של סוריה". ארכיאולוגי ותפוצה גיאוגרפית

הנתונים . ראיתי לנכון לנסות ולהציג תמונה רחבה ככול האפשר גם מאזור זה, במערבה בפרט

ם גם הדיון בשימושים הארכיאולוגיים שהצלחתי לדלות מתוך הפרסומים מוצגים בפרק זה ובהמשכ

. כללי יותר, איראן, מסופוטמיה –המזרח הקדמון שאר מטבע הדברים הדיון בממצא מ. ובמשמעויות

חומרי גלם (לצד חסרונן של עבודות מסכמות עדכניות העוסקות במגוון ההיבטים  ,פו העצוםהיקעקב 

,)ייעוד, כרונולוגיה, טיפולוגיה, מידות ומשקלים
269

שימוש הגמות כלליות לגבי אתמקד בהצגתן של מ 

מחקריהם המקיפים  ,לגבי מצרים. מנחות הקדשה וחפצי פולחן במקדשיםו, קבורהה, קרביה

מאפשרים דיון המתבסס על קורפוס מתועד היטב , )2004(וגילברט ) 1987( ‘אלוביץ‘צוהעדכניים של 

  .של ראשי אלות

                                            

שם דגש על בחינת  מתייחס במחקרו להיבטים טיפולוגים וכרונולוגיים ואולם הוא) 1968(סולימאן   .269

עוסקת בראשי ) 1991(הולצינגר -בראון. האלה וכלי נשק בכלל מההיבט הטיקסי של נשק האלים

במחקרה על , )2003(רהם . האלות מההיבט של מנחות הקדשה מסופוטמיות באלף השלישי והשני

לה הא. שמה דגש על מכלולי קבורה, כלי נשק במזרח הקדמון באלף השלישי וראשית האלף השני

 .אלוכשלעצמה כבר כמעט אינה מצוייה בקברים בפרקי זמן 
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  נשקכלי האלה כ .6.1

 שימשההינה שהאלה , כיאולוגי כפי שיודגם בהמשךהנשענת על הממצא האר, הנחת יסוד בעבודה זו

רק מתוך הפנמת חשיבותה . ככלי נשק מן השורה הראשונה בין האלף התשיעי והשלישיבמקורה 

נזקקו לה תפקיד אותו המשיכה ומלאה גם לאחר שלא  ,ככלי נשק ניתן להבין כיצד הפכה לכלי טקסי

  .עוד בשדה הקרב

  :דגשים שיורחבו ויידונו בהמשך באשר לשימושיה הקרביים להלן מספר

ראשי אלות הינם כלי הנשק המובהקים היחידים לקרב פנים אל פנים המוכרים לנו מתוך  •

בשעת הצורך . ראשונה של האלף הרביעיהמחצית ה עדהממצא החומרי של האלף התשיעי 

ם ואול, אבנים אחרות ונחושת, השתמשו בכלים נוספים דוגמת גרזנים וכילפות עשויים צור

ראשי אלות לא צלחו , לעומתם. דומה כי הללו נועדו בראש ובראשונה למלאכות היומיום

  .דומה שהמניע היחיד מאחורי פיתוחם וייצורם היה ליצור כלי נשק יעיל ;למלאכות שכאלה

-הופעתם במזרח הקדמון של ראשי אלות מעוגלים עשויים אבן במכלולים ניאוליתיים קדם •

מלמדים על כניסתה לשימוש של אלה , שביעיה עדהתשיעי קראמיים המתוארכים לאלף 

סביר להניח . ששולבו באמצעות חיבור פותה, עצם ומראש קרבי מאבןאו המורכבת מידית עץ 

ושהן המשיכו לשמש , נבוט –העשויות מקשה אחת  עשו שימוש באלות עץ, שקודם להופעתה

אשר ייתכן ויש , פיתוח ניאוליתימדובר אפוא ב. לצדן של האלות המורכבות מידית וראש קרבי

על כל המשתמע מכך , לקשור אותו למהפכה החקלאית והקמתם של יישובי קבע ראשוניים

 .ועימותים, ריבוד חברתי, התמחויות, לגבי היווצרותם של עודפים

דומה כי . באלפים החמישי והרביעי הגיעה האלה לשיא תפוצתה ושכיחותה במזרח הקדמון •

  .פנים-ימשה ככלי הנשק המשמעותי ביותר לקרב פנים אלבפרק זמן זה היא ש

) ?סנונית ראשונה, שבמערב איראן ינה‘פרצבקבר בראש אלה בודד ו(ישראל -הופעתם בארץ •

של האלף  הבמכלולים המתוארכים בין המחצית השניי, של אלות וראשי אלות ממתכת

ה הינה כלי הנשק מאפשרים לקבוע כי האל, החמישי והמחצית הראשונה של האלף הרביעי

 .בטכניקת השעווה הנעלמה לא כל שכן, במתכת המובהק הראשון שיצק האדם

, ובשימוש ככלי נשק בקרב פנים אל פנים, אלות כחלק מציודם הקרבי של לוחמים וציידים •

 ,מהיירקונפוליס 100תמשיח הקיר בקבר  – מן האלף הרביעי במצרים בתמונותמתוארות 

  .ערק-אלבל 'מג ידית הסכין, לוח הציידים
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למרות כניסתם לשימוש של כלי נשק מובהקים חדשים  ,של האלף הרביעי הבמחצית השניי •

לא נפקד , ולצידם, גרזני קרבו ראשי חניתות, ראשי רמחים, גיונותפ –העשויים נחושת 

במכלולים בני המחצית , שלמים כשבורים, שכיחותם של ראשי אלות מאבן. מקומה של האלה

לף הרביעי והמחצית הראשונה של האלף השלישי בארץ ישראל ובמזרח של הא ההשניי

 .עדיין גבוהה, הקדמון בכלל

במהלך המחצית השנייה של האלף השלישי נדחקת האלה ממכלול כלי הנשק הקרביים של  •

של ראשי אלות מסקנה זו מתבססת על התמעטותם . המזרח הקדמון בכללשל ארץ ישראל ו

שכיחותם במסופוטמיה בהקשרים טקסיים גדלה במקביל . בריםכמו גם בק ,באתרי המגורים

  ).6.2.1  סעיף' ר(מנחות הקדשה במקדשים  –ופולחניים 

ולא רק ( מפתיעה בשימושה של האלה ככלי נשק" תחייה"והשביעית חלה  במאות השמינית •

 ,וריסטן וגילן ובמסופוטמיהל יחבל –במרחב הגיאוגרפי של מערב איראן , )כחפץ טקסי

מסקנה זו נסמכת על . השפעתה של האימפריה האשוריתשבתחומי שלטונה או  אזוריםב

רמחים , חרבות :שהכילו מכלולים גדולים של כלי נשק –בקברי לוחמים מובהקים חשיפתם 

המתאפיינים בראש מעוגל או מזווה וצוואר , של עשרות ראשי אלות ממתכתגם  – חיציםו

  .)6.3.4.4 סעיף ' ר(המעוטרים בתבליט בבליטות מעוגלות או בזיזים מזווים , יצינור

אלות כחלק מציודם הקרבי של לוחמים ובעיקר כסמל פיקודי של קצינים וכסמל שררה של  •

  .טקס ותעמולה, קרב ימתוארות בתבליטים האשוריים שעניינם תיאור, אנשי מנהל ושלטון

  מהאלפים התשיעי עד השלישי ממכלולי מגורים –כנשק " רגילה"הלה הא .6.1.1

ושימושם של אלו מקברים אינו , )6.2  סעיף(כאן כטקסיים  יםממקדשים נמנ" רגילים"הראשי האלות 

אלות שנחשפו הראשי וא חלק מאפ צאנמ "כלי נשק"הגדרה התחת ). 6.3 סעיף (בהכרח קרבי 

שאינם מעוטרים  –" פשוט"מדובר בבעלי מתאר  .אתרי מגוריםבמפלסי יישוב של בהקשרים 

עומדים בתחומי המידות והמשקלים הממוצעים וה –או בתוספות פלסטיות , בתבליט, בצבע, יתהבחר

שעוצמת ההכאה והניפוץ של אלות הינה ) 4.3.2  ףסעי(כבר ציינתי . ינם זעירים או גדולים מאודא –

או  'ג 150-סביר אם כן להניח שפריטים שמשקלם קטן מ. פועל יוצא מגודל ראשיהן ומקוטר ידיותיהן

מידות ומשקלים  להלן תחומי. לא שימשו כראשי אלות קרביים סנטימטרשקוטר הקדח שלהן קטן מ

  :םשנקבעו בעבודה זו עבור ראשי אלות קרביי
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 1.1וקוטר הקדח בין , מ"ס 6.5-ל 4הגובה בין ', ג 650-ל 150משקל בין : בעלי מתאר מעוגל •

 .מ"ס 2.2-ל

-ל 1.1 בין קוטר הקדח, מ"ס 8-ל 5.4 בין קוטר', ג 350-ל 150 בין משקל: בעלי מתאר מזווה •

.מ"ס 2.2
270

 

לנוכח . ת השכנותמהארצוישראל ו-מארץ ,)בפועל או בכוח( להלן סקירה של ראשי האלות הקרביים

 ,ממסופוטמיההקרביים חסרונן של עבודות מסכמות עדכניות המציגות את ממצא ראשי האלות 

בהמשך . בהקשרם הקרבי אלוהחלטתי לא לדון במכלולים , מאות אתריםממונה אלפי פריטים ה

  ).6.2.2.2  סעיף' ר(אעסוק במכלולים החשובים ממסופוטמיה בהקשרם הטקסי 

  קראמי-קדםהבניאולית  קרובמזרח הב .6.1.1.1

המעוגלים אני נוטה לסווג את ראשי האלות  ,תחת ההגדרה כלי נשק. בין האלף התשיעי והשביעי

קרמז דרה שבמסופוטמיה ו 9ואשיקלי הויוק שבאנטוליה ונמריק ורי 'נוולי צ, יונו'צ, מי'שנחשפו בהלן צ

בדרום מזרח אנטוליה ובקבר אלות שנחשפו בקברים בקורטיק טפה ראשי ה). 2.4 , 2.3 סעיפים ' ר(

דוגמתם לא נתגלו עד כה במכלולים  .הדן במכלולי קבורה ,6.3 בסעיף  נידונים גה שבעבר הירדן'בבע

  .ישראל-מקבילים בארץ

 אלישר-ארץב .6.1.1.2

תוך שימת דגש על ההיבטים , להלן הצגה מפורטת של ראשי האלות הקרביים שנחשפו

  .הכרונולוגיים והטיפולוגיים, םהפונקציונאליי

  וכלקולית קדום ניאולית קראמי .6.1.1.2.1

אני מסווג את ראשי האלות שנחשפו באתרים הניאוליתיים הקראמיים , תחת ההגדרה כלי נשק

יריחו , )14 , 1 ' קטלוג מס(הגושרים : תרבות ואדי רבה – ובאתרים המתוארכים לכלקולית הקדום

' קטלוג מס(כברי , )10 –9 , 5 ' קטלוג מס(שער הגולן , )25 –22  ,4 ' קטלוג מס(מנחה , )3 ' קטלוג מס(

–5.1.1.1 סעיפים ' ר) (27 –26 ' קטלוג מס(רבה 'ג-עין אל, )12 –11 ' קטלוג מס(שאן -בית, )18 –15 

למרות שהם , רבה ומכברי'ג-אלצה גם את ראשי האלות מעין ראיתי לנכון לכלול בקבו .)5.1.1.3 

                                            

של ראשי האלות תחום המידות והמשקלים  מסתמך, מאחר ואין בנמצא נתונים מהמכלולים ממצרים  .270

  .ישראל-על המכלול המצומצם מארץהמזווים 
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נחשפו יחד עם  ,המתאפיינים במתאר כדורי פחוס ,אלופריטים . 'ג 150נופלים במשקלם מתחום 

 )17, ט"תשכ( אני נוטה לקבל את פרשנותו של קפלן. עשרות רבות של אבני קלע עשויות אבן גיר

  .)6.1.3 סעיף ' ר( שמדובר במכלול כלי נשק

,)6.1.1.5.1  סעיףבטבלה מסכמת (פריטים  18המונה ראשי האלות מכלול 
271

מורכב מבעלי מתאר  

המהווים את העדויות הקדומות ביותר לכניסתה לשימוש , כדורי וכדורי פחוס העשויים אבן גיר ובזלת

ששולבו יחד באמצעות , עצם ומראש קרבי מעוגל מאבן/מידית עץ בארץ ישראל של אלה העשוייה

.חיבור פותה
272

וחומרי הגלם אינם  ,שלהם תחום המידות והמשקלים, של ראשי האלות מתארם 

 ,יתרה מזאת ;)4.3.2  סעיף' ר(מותירים ספק באשר ליכולתם לשמש ככלי נשק יעיל להכאה וניפוץ 

  .ים שמדובר בכלי נשק שימושי ומקובלהם מעיד

  )סולי'ע(כלקולית מאוחר  .6.1.1.2.2

אבו : ראשי אלות שנחשפו ביחידות מגורים באתרים הבאים 40תחת ההגדרה כלי נשק אני מסווג 

, )86 , 73 , 68 , 66 –65  ,59 –58 , 55 (באר צפד , )48 –45 , 43 (באר מטר , )42 –35 ' קטלוג מס(חמיד 

) מקץ-אל(עקבה , )145 (' חוארג, )106 , 103 (ורנים גבעת הא, )98 , 96 , 94 –92 (חורבת בתר 

, 238 (שיקמים , )236 (רסם חרבוש , )208 –206 (נחל צאלים , )161 (נחל גרר , )158 (נווה נוי , )149 (

המכלול מורכב מראשי ) 5.1.1.5  סעיף' ר) (249 (תל תורמוס , )248 ( תאותל , )246 , 241 –240 

דיוריט ובזלת , גרניט ,המטיט ,אבן גיר, נחושת –אלות מעוגלים ומזווים במגוון טיפוסים וחומרי גלם 

).1: 6.1.1.5 סעיף בטבלה מסכמת (
273

וחומרי הגלם אינם  ,תחום המידות והמשקלים, מתארם 

                                            

, )22 , 21 , 13 , 6 , 2 ' קטלוג מס(חמישה שנשברו במהלך הייצור : גרעתי מהמכלול תשעה ראשי אלות  .271

שרדו מהם קטנים מכדי לעמוד על מתארם ועל תחומי המידות והמשקלים שלהם וארבעה שהשברים ש

  ).20 , 19 , 8 , 7 ' קטלוג מס(

ראשי אלות ו אלות –מספק המטמון מנחל משמר על מגוון כליו  ,חיבור פותה בתעשיית המתכתלגבי   .272

ישראל ובמזרח -את העדות הקדומה ביותר לשימוש מכוון בארץ – גרזניםושרביטים , לטיפוסיהם

עמד על קדמותם ) 64, ג"תשכ(בהקשר זה מן הראוי לציין כי כבר ידין ). ב"אדון תשל-בר(הקדמון 

וציין כי הם מקדימים כרונולוגית וטכנולוגית את , ורמתם הטכנולוגית החריגה של הגרזנים מנחל משמר

לחילופין אפשר . גרזני הקרב השומריים בעלי חיבור הפותה מן המחצית הראשונה של האלף השלישי

  ).6.2.2.1.2 6.2.2.1.1  ףסעי' ר( שעוטרו בגרזניםראשי נסים אינם אלא נחל משמר שהפריטים מ

אשי האלות הקרביים יש להוסיף את ראש האלה מתל קירי שנחשף בהקשר ארכיאולוגי שאינו חד רל  .273

ושלושה ראשי אלות שנחשפו , )5.1.1.4 סעיף ' ר, 28 ' קטלוג מס(כלקולית קדום או מאוחר  –משמעי 
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אלו ערכי מן הראוי להדגיש כי  .מותירים ספק באשר ליכולתם לשמש ככלי נשק יעיל להכאה וניפוץ

את הפריטים , ויירים שיועדו לשימושים טקסייםגרעתי את ראשי האלות הזעירים והמצ :מינימום

למרות , לא הצלחתי לעמודשעל נתוני המידות והמשקלים שלהם השבורים ואת ראשי האלות 

.)6.1.1.5.1 סעיף ' ר(יועדו ושימשו כראשי אלות קרביים לדידם קיימת סבירות גבוהה שהם אכן ש
274

  

פישה זו עומדת בניגוד לדעתם של חוקרים הרואים בראשי אלות העשויים כאן המקום לציין כי ת

שליו ; 85, 1986לדוגמה תדמור (ומייחסים להם שימושים טקסיים  ,נחושת והמטיט חפצי יוקרה

דומה שגישה זו באה לידי ביטוי בצורה הנחרצת ). 25, 1990מרחב ; 359–358, 1987ונורתובר 

לטענתם אין עדויות . ושליו בדיונם על חפצי המתכת מגבעת האורניםגורן , סגל, ידי נמדר-ביותר על

בין אם , גבי גולגולת-בין אם בצורת סימני הכאה על, לשימוש באלה ככלי נשק בתקופה הכלקוליתית

).83–82, 2004נמדר ואחרים (בעדויות לשינויים בדגם היישוב 
275

לדעתי יש קושי רב בקבלת  

העומד לרשותנו מתוך הקברים הכלקוליתיים שנחפרו מצומצם  המדגם. ללוהטיעונים והמסקנות ה

לא כל שכן בנושא , אינו מאפשר לעסוק בהיבטים בסיסיים הקשורים לאוכלוסיה הכלקוליתיתו, ביותר

סעיף ' ר(עקרוני שעניינו אלימות ועימותים חברתיים על בסיס ממצאים פתולוגיים בשלדי הנקברים 

                                                                                                                                        

כלקולית מאוחר או ברונזה  –גזר וקירי בהקשרים ארכיאולוגיים שאינם חד משמעיים , שאן-בבית

 ).5.1.6.3 סעיף ' ר, 260 , 255 , 254 ' קטלוג מס( קדומה א

  :פריטים 69גרעתי מהמכלול   .274

, תחום המידות והמשקלים המתבקשים של םראשי אלות זעירים שאינם עומדים בקריטריוני 29  .א

, 87 , 85 –84 , 82 –74 , 72 –69 , 67 , 62 –60 , 44 , 34 ' קטלוג מס(וסביר שיועדו לשימושים טקסיים 

  ).24לוח , 239 , 237 , 157 –156 , 150 , 97 , 90 

שיועד קרוב לוודאי לשימושים טקסיים , עשוי מקירטון ומעוטר בצבע, ש אלה כדורי מבאר מטררא  .ב

  ).2: 85לוח , 49 ' קטלוג מס(

, 148 –146 , 95 , 91 , 89 –88 , 83 , 64  –63 , 57 –56 , 54 –50 ' קטלוג מס(ראשי אלות שבורים  23  .ג

 229 , 242– 245 , 250.(  

ראשי אלות שפורסמו בצורה שאינה מאפשרת לעמוד על תחום המידות והמשקלים שלהם ושלא  16  .ד

  ).226 –215 , 210 –209 , 162 , 54 ' קטלוג מס(עלה בידי לבחון אותם בעצמי 

, ושים יומיומייםלא נועדו לשימ –כילפות אזמלים , גרזנים –לשיטתם גם כלי העבודה העשויים נחושת   .275

מכיוון שהמאמץ וההערכות שנדרשו לייצורם אינם מתיישבים עם התועלת הכלכלית שניתן היה להפיק 

פניים מצור שנועדו לאותם שימושים לא -לא כל שכן לנוכח העובדה שייצורם של כלי עבודה דו, מהם

מיומנות והערכות , תפניים חייב התמחו-בעניין זה כבר ציינתי שגם ייצורם של כלי צור דו .פסק

, הם שעומדים מאחורי המעבר לייצור של כלי עבודה מנחושת אלודומה שדווקא קשיים . חברתית

ולא , התהליך היה יעיל ומהיר יותר וכמובן איפשר מיחזור של כלים שנפגמו במהלך הייצור או השימוש

 ).80הערה , 3.2.1 ף סעי' ר(פניים מצור -כך הם פני הדברים כאשר מדובר בייצורם של כלים דו
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אנו . נציין כי הערה זו תקפה לגבי התקופות הקדומות בארץ ישראל ובמזרח הקדמון בכלל). 5.1.4.1 

בין אם נועדו , חסרים מאוד עדויות פתולוגיות למוות אלים כתוצאה משימוש בכלי נשק מכל סוג שהוא

סביר דיין לא וע) 'אלות וכו, רמחים, חיצים, פגיונות, גרזני קרב(ריסוק או דקירה , חיתוך, לביקוע

מחקרם של בהקשר זה אני רואה לנכון להפנות ל. אלולקבוע שלא נעשה שימוש בכלי נשק לייעודים 

המלמדות על , שיקמיםלגלתו של נקבר זכר מוהמציג עדויות פתולוגיות מג, )2003(לוי וסמית , סוןדו

לבעייתיות ושם גם התייחסות , ככל הנראה ראש אלה, ות אלים כתוצאה מהכאה בכלי עגולומ

.ולמוגבלות של הנתונים האנתרופולוגיים העומדים לרשותנו
276

עוד חיזוק להנחתי לגבי שימושם  

הקרבי של ראשי אלות מנחושת ומהמטיט אני מוצא בעובדה שרובם מתאפיינים בתחומי מידות 

מגמה זו קיימת גם בפריטים שנחשפו במקדשים . המתאימים לשימושים קרביים, ומשקלים תקניים

יש בכך כדי להעיד ). 6.3.2.1 , 6.2.1.2.1 סעיפים ' ר(ובקברים , )ובנחל משמר(תחמים מקודשים ומ

.הם שימשו ככלי נשק –קודם להוצאתם ממכלול כלי היומיום  –שבייעודם המקורי 
277
אין בכך , מאידך 

  .האלות העשויים מנחושת ומהמטיט שימשו גם כסמלי מעמד כדי לסתור את ההנחה שראשי

לצד מגוון הטיפוסים וחומרי , שכיחותם הגדולה של ראשי האלות באתרים הכלקוליתיים: לסיכום

, 62, 42, 35–26לוחות ( מלמדים על חשיבותה של האלה במכלול כלי הנשק של התקופה, הגלם

  .)6.1.3 יף סע' של התקופה ר ארסנללשאלת מעמדה של האלה ב

  קדומהברונזה  .6.1.1.2.3

  :ראשי אלות שנחשפו ביחידות מגורים באתרים הבאים 25תחת ההגדרה כלי נשק אני מסווג 

, )284 (ניצנים , )282 (לכיש , )306 , 305  303  'קטלוג מס(יריחו : הקדומה אתקופת הברונזה  •

) 317 (עין בשור , )310 (לוד , )300 , 299 ( חרז-אבו אל, )292 (שאן -בית, )286 (נצבה 

 ).5.1.1.8 , 5.1.1.7 סעיפים (

                                            

המלמדות , ארכאיתלריכוז עדויות פתולוגיות ממצרים משרידי נקברים מהתקופות הקדם שושלתית וה  .276

כמו גם כלי , לי נשק דוגמת אלהביניהם גם כתוצאה מהכאה בכ, על מוות כתוצאה מאירועים אלימים

  .80–73, 2004גילברט ; 1992פיילר ' ר, נשק אחרים

מתאפיינים בממדים זעירים המעידים שלא , מכלל הקבוצה 23%-כ, ארבעה עשר ראשי אלות מהמטיט  .277

תמונה זו בולטת עוד יותר בממצא ראשי ). 342והערה  6.2.2.1.1 סעיף ' ר(יועדו לשימושים קרביים 

מכלל  10%-כ, פריטים 30רק , יתרה מזאת. כאחוז אחד, רק שלושה פריטים; האלות מנחושת

והערה , 6.2.2.1.1 סעיף , 129, 128והערות  4.4.3.3 סעיף ' ר(' ג 200-נופלים במשקלם מ, הקבוצה

344.(  
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 ).5.1.1.9 סעיף ' ר) (339 –336 , 331 (ערני , )325 (יריחו : ב–הקדומה אתקופת הברונזה  •

העי , )344 , 342 (חרז -אבו אל, )341 (גזר , )340 (בית העמק : הקדומה בתקופת הברונזה  •

 ).5.1.1.10 סעיף ) (347 (

 ).5.1.1.11 סעיף ) (367 , 365 (יריחו : ג–קדומה בברונזה  •

  ).5.1.1.12 סעיף ) (374 (שאן -בית: הקדומה גתקופת הברונזה  •

מאתרי  חלקם, השבוריםהלא גמורים או ראשי האלות  וגדל פי שלושה אם יתווספו אלימספר זה י

.מפתח דוגמת ערד
278

, חביתייםוכדוריים , אגסיים –המכלול מורכב ממגוון מצומצם של טיפוסים  

תחומי המידות והמשקלים אינם מותירים ספק באשר . )42–36לוחות ( רוב מאבן גיר-העשויים על פי

הסטנדרטיזציה הברורה ). 4.4.5 , 4.4.4 סעיפים ' ר(ליכולתם לשמש ככלי נשק יעיל להכאה וניפוץ 

המידות והמשקלים המאפיינת את ראשי האלות בתקופה זו מחזקת  ,חומרי הגלם, בתחומי המתאר

.)6.1.3 סעיף ' ר( את התחושה שמדובר בכלי נשק מן השורה שיוצר בהתאם לקריטריונים קבועים
279

  

  סוריהב .6.1.1.3

שכיחות של האלה התפוצה והתמונת את  ,ראשונהלמיטב ידיעתי זו פעם , הסקירה שלהלן מציגה

מסד . הקדומה גהברונזה  עדהתקופה הניאוליתית הקראמית מ – בסוריה בין האלף השישי והשלישי

  .ידייםכיווני מחקר עתעל ויש בו כדי להצביע על מגמות ו ,הנתונים הינו ראשוני

                                            

  !:70%-כ, לותראשי א 56גרעתי מהמכלול   .278

, שלושה ראשי אלות זעירים שאינם עומדים בקריטריונים המתבקשים של תחום המידות והמשקלים  .א

  .348 , 333 , 318 ' קטלוג מס: וסביר שיועדו לשימושים טקסיים

 320 , 311 , 304 , 283 ' קטלוג מס: שלושה עשר ראשי אלות שייצורם לא הושלם או שנשברו במהלכו  .ב

 326 , 334 , 335 , 343 , 356 , 359 , 363 , 375 , 379.  

, 324 , 323  321 , 319 , 308 , 307 , 285 , 281 , 280 ' קטלוג מס: ישה ראשי אלות שבוריםשלושים וש  .ג

 327– 330 , 332 , 322 , 349– 351 , 353– 355 , 357 , 360 , 366 , 368 , 396– 401 , 405– 409.  

ראשי אלות שלא ניתן לעמוד על הקשרם הארכיאולוגי המדויק ועל תחומי המידות והמשקלים  ארבעה  .ד

  .404 –402 , 381 ' קטלוג מס: שלהם

שיוצרו במיוחד , מעוטרים בתבליט ישראל ראשי אלות מפוארים-בפרק זמן זה נעלמים לגמרי בארץ  .279

כטקסיים מתבסס בעיקרו מתקופת הברונזה הקדומה זיהויים של ראשי אלות . עבור שימושים טקסיים

, 5.1.3.3 , 5.1.3.2 יפים סע' ר(קברים ואולי , מקדשים ומתחמים פולחניים –על ההקשר הארכיאולוגי 

 5.1.3.5 , 5.1.4.2 , 5.1.4.3 , 5.1.4.5 , 5.1.4.6 , 5.1.4.7.(  
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  ניאולית קראמי .6.1.1.3.1

  .האלף השישי

  מערב סוריהצפון 

צונקי ; 13–12' עמ' לגבי ראשי האלות ר, 2007 היידרצונקי ו; 2002צונקי ) (Kerkh(כרח -תל אל. 1

ראשיתו ): 2006; 2000; 10: 11איור , 16, 5' עמ' לראשי האלות ר, 1999; 1998; 1997ואחרים 

ניתן לשייכו לקבוצת אתרי הענק ו, )7–12שכבות ( בראמית של היישוב בתקופה הניאוליתית הקדם ק

)mega sites ( שהתפתחו בפרק זמן זה)היישוב שמר על גודלו גם בתקופה ). 2.1.3 סעיף ' ר

מפרק זמן זה פורסמו עד כה שלושה ראשי אלות שלמים בעלי  ).1–6שכבות (הניאוליתית הקראמית 

ים ניתן לעמוד על הקשרו מוקדממתוך הפרסומים ה. עשויים אבן גיר קשה, וכדורי פחוס מתאר כדורי

תא של /ראש אלה כדורי שנחשף בחדר – 6הארכיאולוגי המדויק של פריט אחד המיוחס לשכבה 

צונקי ואחרים (ה שהוטמנה מתחת לרצפ יסודאפשר והוא שייך למנחת ). Str. 167(מבנה מגורים 

  ).ראשון משמאל ,13, 2007 היידרצונקי ו; 10: 11 איור, 16, 5, 1999

, 11: 65איור , 90' עמ' לראש האלה ר, 99–68, 1960ובריידווד  בריידווד( Bשלב  עמוק –ודידה 'ג. 2

כוללים קטעי קירות ורצפה של יחידת ו ,)JK3:24(שרידי היישוב נחשפו בשטח קטן ): 5: 68לוח 

חרוזים , חותמות, מלוטשים כילפותלי אבן הכוללים גרזנים וכ, כלי חרס –הממצאים שנחשפו . מגורים

משלב זה נחשף ראש אלה . ראשית השישי –מאפשרים לתארכו לשלהי האלף השביעי  –וכלי עצם 

)."ישיש(" עשוי אבן גיר קשה, שבור בעל מתאר כדורי פחוס
280

  

' גבי ראשי האלות רל, 136–100, 1960 בריידוודו בריידווד( B–Fשלב מעורב  עמוק –ודידה 'ג. 3

מעורבים  םשרידי היישוב משלב זה כוללים בעיקרם מכלולים קראמיי): 6–5: 98איור , 126' עמ

המתוארך למחצית הראשונה של  Fולשלב  המתוארך לראשית האלף השישי Bלשלב  םהאופייניי

  .JK3:22-ו JK3:23 ,גבי שתי רצפות-שנחשפו על ,האלף הרביעי

, שם(חביתי  והאחר) 5: 98איור , שם(האחד כדורי פחוס , שויים אבן גירשני ראשי אלות שבורים ע

                                            

ן לשחזר את נתוני המידות נית) 11: 65איור , 1960בריידווד ובריידווד (על בסיס האיור שפורסם   .280

החופרים מציינים שראש האלה . חרוטי-קדח דו, מ"ס 6.5קוטר מקסימאלי , מ"ס 3.4גובה : הבאים

  .אני מניח שמדובר באבן גיר ליתוגרפית; "שייש"עשוי 
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.23מיוחסים לשכבה , )6: 98איור 
281

סוף  החופרים מציינים כי שכבה זו משקפת את פרק הזמן שבין 

.מחצית הראשונה של האלף השישי קרי, Cשלב  וראשית Bשלב  עמוק
282

  

  והחבור 'הבליח ,הפרת – צפון מזרח סוריה

 קולט; 2006ואחרים  אקרמנס; 1996 אקרמנס( 'שוכן בעמק הבליח) Sabi Abyad( ביידתל סבי א

' עמ' לראשי האלות ר, 1999ורהובן ; 15: 7.7איור , 425–424' עמ' לראשי האלות ר, 1996וספור 

ראשיתו של היישוב בתקופה הניאוליתית הקדם  .)2004ורהובן ; 2000 אקרמנסורהובן ו; 237

שכבות (והוא ממשיך ומשגשג לאורך התקופה הניאוליתית הקראמית ) Sabi Abyad II( בקראמית 

11–1.(  

.4-ו 6שני ראשי אלות כדוריים שבורים עשויים מאבן גיר נחשפו בשכבות 
283

מיוחסות שכבות אלה  

) 7–11שכבות (חלאפית -קדםבין התרבות ה) חלאפית-פרוטו(פרים לשלב המעבר ידי החו-על

.ראשית השישילומתוארכות לשלהי האלף השביעי ו, )1–3בות שכ(ותרבות חלאף הקדומה 
284

מתוך  

של מבנה  2שנחשף בחדר  6י של ראש האלה משכבה ארכיאולוגניתן לעמוד על ההקשר ה הפרסום

IV )73–38, 1996 אקרמנסורהובן ו(.
285

המכונה גם , 6לציין כי היישוב של שכבה  ראוילענייננו  

קר היישוב הניאוליתי באתר ולחקר התרבות הניאוליתית הינו בעל חשיבות לח, "הכפר השרוף"

                                            

  :על בסיס הנתונים והאיור שפורסמו ניתן לשחזר את הנתונים הבאים  .281

 7.0קוטר מקסימאלי , מ"ס 5.2גובה , 23שכבה , JK3שטח , X4618סל , פחוס יראש אלה כדור .1

  .חרוטי-קדח דו, מ"ס

, מ"ס 5.0קוטר מקסימאלי , מ"ס 5.7גובה , 23שכבה , JK3שטח , X4167סל , ראש אלה חביתי .2

  .חרוטי-קדח דו

המתוארכים למחצית השנייה של  D-ו Cשלבים . Fושלב  Bודידה קיים פער יישובי בין עמוק שלב 'בג  .282

בריידווד ) (Kurdu(המתוארך לראשית האלף החמישי הובחנו בתל כורדו  Eי ושלב האלף השיש

רק לאחר סיום [ .בתל כורדו לא הניבו ראשי אלות אלוהחפירות משלבים ). 225–137, 1960ובריידווד 

למשל ' ר, המחקר נודע לי על מציאתו של ראש אלה אחד לפחות בחפירות החדשות בתל כורדו

istanbul.org/kurdu/publications.htm-http://www.nit ,13.8.09.[  

, 6-ו 4מציינים כי גרזני אבן מלוטשים וראשי אלות נחשפו רק בשכבות ) 424, 1996(קולט וספור   .283

היחס שבין גרזני האבן המלוטשים לגבי . שנחשפו בהיקף נרחב, 1–3ומדגישים את העדרם משכבות 

  ).2.4 סעיף ' קראמית ר-וראשי האלות בתקופה הניאוליתית הקדם

 3-1שכבות ו, IIIA' לבליח 7/6-4שכבות , IIC' לבליח 11-7/8בטרמינולוגיה המקומית מיוחסות שכבות   .284

  .IIIB' לבליח

: ניתן לשחזר את נתוני המידות הבאים) 15: 7.7איור , 1996קולט וספור (פורסם על בסיס האיור ש  .285

 .מ"ס 5.6גובה , מ"ס 6קוטר מקסימאלי 
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 קרואלס; 1999ורהובן (ששגשגה בצפון מזרח סוריה בכלל , ית הקדומהחלאפחלאפית וה-הפרוטו

).2004ניונהאוסה ו
286

  

  כלקולית קדום ומאוחר .6.1.1.3.2

  .האלף החמישי והמחצית הראשונה של האלף הרביעי

  מערב סוריה

: 135איור ' לגבי ראשי האלות ר, 201–199, 39–29, 1992 דה קונטנסון( IVראס שמרה שכבה . 1

בין הרבע  התוארכ – IVC, IVB, IVA –שכבה זו על שלביה  ).18טבלה : 262' עמ, 9–6, 4–3

חשוב לציין כי היישוב . כאלף שנים ,האחרון של האלף השישי והרבע השלישי של האלף החמישי

לא נחשף ולו גם מבנה מגורים אחד  ;כי בדיקהנחשף בצורה מצומצמת ביותר במספר ריבועים וחת

מתאר מלבני  ותהשרידים כשלעצמם מלמדים שהיישוב התאפיין ביחידות מגורים בעל. בשלמותו

  .שכללו חדרים וחצרות

 C, D, Eשלבים  עמוקמקבילה לזו שנחשפה ב –עצם וצדף , אבן, צור, כלי חרס –התרבות החומרית 

הינה הקרמיקה הצבועה בסגנון חלאפי  IVדומה שהמאפיין הבולט ביותר של שכבה ). 282הערה ' ר(

  ).183–156, שם(

. רובם ככולם שבורים ,IVAשכבה מושניים  IVBשכבה מ 13, פריטים 15מכלול ראשי האלות מונה 

באיורים  IVBפריטים משכבה  שבעהבדוח אין דיון ממצה בעניינם למעט ריכוזם בטבלה והצגתם של 

).1: 99, 96לוחות , 9–6, 4–3: 135איור , 18טבלה , שם(
287

  

                                            

  .מבנים המכילים עשרות חדרים 12נחשף רובע מגורים ובו  6מהיישוב של שכבה   .286

  :האיוריםהמידות הוערכו מ, להלן ריכוז הנתונים של ראשי האלות שפורסמו באיורים ובתמונות  .287

קוטר קדח , קדח ישר, מ"ס 5.2קוטר , מ"ס 4.7גובה , המטיט, IVB 1שכבה , ראש אלה כדורי שבור .1

  ).3: 135איור , 1992קונטנסון (מ "ס 2.1קוטר קדח תחתון , מ"ס 1.7עליון 

קוטר , מ"ס 3.8גובה , המטיט, IVB 3שכבה , שבור, ראש אלה כדורי זעיר מעוטר בבליטות כדוריות .2

: 135איור , 1992קונטנסון (מ "ס 1.4קוטר קדח תחתון , מ"ס 1.4קוטר קדח עליון , דח ישרק, מ"ס 5

 ).1: 99לוח , 4

, מ"ס 4.4קוטר , מ"ס 5.6גובה , המטיט, IVB 5שכבה , שבור, ראש אלה אגסי בעל כתף מודגשת .3

 ).6: 135איור , 1992קונטנסון (מ "ס 1.2קוטר קדח תחתון , מ"ס 1.2קוטר קדח עליון , קדח ישר

 ).7: 135איור , 1992קונטנסון ( IVB 6שכבה , סטאטיט, שבר קטן, ראש אלה כדורי .4

 ).8: 135איור , 1992קונטנסון ( IVB 6שכבה , סטאטיט, שבר קטן, ראש אלה מעוגל .5
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  :לענייננו חשובים הדגשים הבאים

מעוטר בבליטות  ,זעיר, אחד מהם כדורי, אגסייםוטיפולוגית ניתן לסווגם לראשי אלות כדוריים  •

 .כדוריות

 .אבן גיר וסטאטיט, המטיט: חומרי הגלם ששימשו לייצורם מגוונים •

ישראל בתקופה -ון רב במגוון הטיפוסים וחומרי הגלם לתעשיית ראשי האלות בארץניכר דמי •

  ).סולית'הע(הכלקוליתית המאוחרת 

איור , 167' עמ' לגבי ראש האלה ר, 2003מתיאס ; 2003פר ( באזור העמוק, )Arjoune(ון 'ערג. 2

בחלקם , אחדים ספר חתכי בדיקה בהם נחשפו בורותמב – היישוב נחפר בצורה מצומצמת): 1: 60

מתיאס ; 2003קמפבל ופיליפס (על בסיס המכלולים הקראמיים . אחסון ואשפהלמגורים ובחלקם ל

: ביניהםפער עם הבחינו החופרים בשני שלבי יישוב , )2003גאולט ( 14ובדיקות פחמן ) א2003

רס כלי הח .מחצית השנייה של האלף השישיה, השלב הקדום והעיקרי מיוחס לניאולית הקראמי

השלב השני מיוחס לתקופה הכלקוליתית . ואריאנט מקומי – חלאףמלמדים על זיקה לתרבות 

.ראשונה של האלף החמישיהומתוארך למחצית , תרבות עובייד –הקדומה 
288

משלב זה נמצא ראש  

 VI )Trenchבחתך  1מהפרסום ניתן ללמוד שהוא נחשף בבור מספר . עשוי אבן, אלה כדורי שבור

VI, Pit 1.(
289

  

: 145איור ' לגבי ראשי האלות ר, 202 –201, 52–39, 1992דה קונטנסון ( IIIשמרה שכבה  סרא. 3

מתוארכת לפרק הזמן שבין הרבע  – IIIC, IIIB –שכבה זו על שלביה ): 26, 23טבלאות , 11–10

  ).בסעיף הבא' ר IIICדיון בשכבה (האחרון של האלף החמישי והמחצית הראשונה של האלף הרביעי 

השרידים הארכיטקטוניים שנחשפו  .מתוארך לרבע האחרון של האלף החמישי IIICלב ש •

מעבר בין ההחופרים מייחסים שלב זה לתקופת . היישוב מתאפיין בבורות בנויים ;דלים ביותר

 ,פריטיםתשעה מכלול ראשי האלות מונה . E עמוקועובייד ומקבילים אותו ל חלאףת יותרבו

אין דיון בעניינם והם גם  ,)23טבלה , 272' עמ, שם( בטבלה ואולם למעט הצגתם הכללית

  .אינם מוצגים באיורים

                                                                                                                                        

  ).9: 135איור , 1992קונטנסון ( IVB 6שכבה , המטיט, שבר קטן, ראש אלה מעוגל .6

  .לשלב המאוחר – Dבשטח  VIחתך , ים לשלב הקדוםמתוארכ Bבשטח  VII-ו Vחתכים   .288

קוטר : ניתן לשחזר את הנתונים הבאים) 1: 60איור , 2003מתיאס (על בסיס האיור שפורסם   .289

  .מ"ס 1.8קוטר קדח עליון ותחתון , חרוטי-קדח דו, מ"ס 6.1גובה , מ"ס 6.5מקסימאלי 
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השרידים הארכיטקוניים שנחשפו  .מתוארך למחצית הראשונה של האלף הרביעי IIIBשלב  •

, כוללים חדרים ,המתאפיינים במתאר מלבני ,מבניםה – מלמדים על התאוששות יישובית

החופרים מייחסים שלב זה לתרבות עובייד ומקבילים אותו . בורות חפורים ובנוייםו, חצרות

איור , שם( אגסי פחוס וחביתי, משלב זה פורסמו שני ראשי אלות שבורים. G-ו F עמוקל

.םהואולם אין דיון ב, )26טבלה , 277' עמ, 11–10: 145
290

  

  קדומהרונזה ב .6.1.1.3.3

  .והאלף השלישי, המחצית השנייה של האלף הרביעי

  מערב סוריהצפון 

–323' עמ' לגבי ראשי האלות ר, 344–259 ,1960ובריידווד  בריידווד( Gמוק שלב ע – ודידה'ג .1

, JK 3:12-20שטח (באופן מצומצם  שרידי היישוב נחשפו). 7–1: 68לוח , 250איור , 334, 324

, קירות ומתקנים מעוגלים בנויים לבנים, כוללים קטעי רצפותהם  .)TT 20: XV-XIV1-3חתך 

 החופרים מדגישים כי לצד ההשתכבות והרצף היישובי המאפיינים. לק מיחידת מגוריםהמהווים ח

מאידך  ).263–259, שם(לא נחשף ולו גם חדר מגורים אחד בשלמותו , תשע שכבות –שלב זה 

מאפשרים להניח כי מדובר  – מתכתואבן , כלי עצםו, צלמיות, חותמות, כלי חרס – הממצאים ואיכותם

  ).63, 1967גם הנסי ' ר( הקדומה בלתארכה על שלביה לתקופת הברונזה ביחידה מרכזית ו

. מעוצבים בקפידה ומלוטשים, "שייש"פריטים עשויים מאבן גיר ועשרה מכלול ראשי האלות מונה 

, )6: 250איור , 1960 בריידוודו בריידווד(שמונה צלעות גסי בעל לדגש מיוחד ראוי ראש אלה א

  ).6.2.2.2 סעיף ' ר(שבאזור הדיאלה  בתל אגרבנחשף במקדש שרה לו דומה ש

:להלן פירוט הממצא
291

  

                                            

  :)המידות הוערכו מהאיור(להלן הנתונים   .290

קוטר מקסימאלי , מ"ס 5גובה , IIIB 5שכבה ) ?ליתוגרפית(אבן גיר , שבור, פחוס ראש אלה אגסי .1

דה קונטנסון (מ "ס 2.0קוטר קדח תחתון , מ"ס 1.7קוטר קדח עליון , חרוטי-קדח דו, מ"ס 5.3

  ).10: 145איור , 1992

 קדח, מ"ס 5.6קוטר מקסימאלי , מ"ס 5.0גובה , IIIB 7שכבה , ראש אלה חביתי שבור מבזלת .2

: 145איור , 1992דה קונטנסון (מ "ס 3.0קוטר קדח תחתון , מ"ס 3.0קוטר קדח עליון , חרוטי-דו

11.(  

  :על בסיס הנתונים והאיור שפורסמו ניתן לשחזר את הנתונים הבאים  .291
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  כ"סה  חביתי  כדורי  אגסי  

  1    1    19שכבה 

  3  1  1  1  18שכבה 

  3      3  17שכבה 

  1    1    16-17 שכבה

  1  1      15שכבה 

        TT20XIV 1חתך 

  10  2  3  5  כ"סה

 נתגלה מטמון של שש, Gידי החופרים לשלב -המיוחס על, TT20 XIVנו חשוב לציין כי בחתך נלעניי

של  ושלוש, חניתות ואלות –ככול הנראה אלים לוחמים נושאי נשק  ,של גברים שלוש ,צלמיות מתכת

  ).6.2.3.2  סעיף' ר(לות אֵ /נשים

איור , 383' עמ' לראשי האלות ר, 395–345, 1960 ריידוודבו בריידווד( Hשלב  עמוק – ודידה'ג. 2

כירות  ,חצר מרכזית, כוללים חדרים) JK 3: 11-6(השרידים שנחשפו משלב זה ). 5–4: 295

, כלי חרס – הממצאים המגוונים. גבי מסד אבן-על שנבנתה מלבנים חלק מיחידת מגורים – ומתקנים

קרי , מתארכים את היחידה על שלביה – כלי נשק מנחושתמטמון , צלמיות, חותמות, חרוזים, כלי אבן

                                                                                                                                        

, מ"ס 5.4קוטר מקסימאלי , מ"ס 7.4גובה , XIV2שכבה , TT20חתך , X2314סל , ראש אלה אגסי. 1

, 1960בריידווד ובריידווד (מ "ס 1.4קוטר קדח תחתון , מ"ס 1.1ח עליון קוטר קד, קדח ישר

  ).1: 250איור 

, מ"ס 6.0קוטר מקסימאלי , מ"ס 8.2גובה , 17שכבה , JK 3שטח , X3110סל , ראש אלה אגסי. 2

  ).2: 250איור , שם(מ "ס 2.0קוטר קדח תחתון , מ"ס 1.2קוטר קדח עליון , קדח ישר

, מ"ס 6.2קוטר מקסימאלי , מ"ס 7.2גובה , 17שכבה , JK3שטח , X3101ל ס, ראש אלה אגסי. 3

  ).3: 250איור , שם(מ "ס 1.8קוטר קדח עליון , קדח ישר

 5.8קוטר מקסימאלי , מ"ס 7.6גובה , 17שכבה , JK3שטח , X3125סל , ראש אלה אגסי מצולע. 4

  ).4: 250איור , שם(מ "ס 1.8קוטר קדח תחתון , מ"ס 1.8קוטר קדח עליון , קדח ישר, מ"ס

 6.0קוטר קדח מקסימאלי , מ"ס 6.2גובה , 18שכבה , JK3שטח , X3209סל , ראש אלה אגסי. 5

  ).5: 250איור , שם(מ "ס 1.8קוטר קדח תחתון , מ"ס 1.1קוטר קדח עליון , קדח חרוטי, מ"ס

קדח , מ"ס 5.2 קוטר מקסימאלי, מ"ס 5.2, 16-17שכבה , JK3שטח , X3060סל , ראש אלה כדורי. 6

  .מ"ס 1.4קוטר קדח עליון , ישר

, מ"ס 4.8קוטר מקסימאלי , מ"ס 6.0גובה , 15שכבה , JK3שטח , X2971סל , ראש אלה חביתי. 7

  .מ"ס 1.8קוטר קדח תחתון , מ"ס 1.4קוטר קדח עליון , קדח ישר

, מ"ס 7.4קוטר מקסימאלי , מ"ס 7.0גובה , 19שכבה ,JK3שטח , X3339סל , ראש אלה כדורי. 8

  .מ"ס 1.4קוטר קדח עליון , קדח ישר

, מ"ס 5.6קוטר מקסימאלי , מ"ס 6.6גובה , 18שכבה , JK3שטח , X3261סל , ראש אלה חביתי. 9

  ).9: 250איור , שם(מ "ס 1.2קוטר קדח עליון , קדח ישר

 7.4 קוטא מקסימאלי, מ"ס 7.0גובה , 18שכבה , JK3שטח , X3246סל , שבור, ראש אלה חביתי. 10

  ).10: 250איור , שם(מ "ס 1.2קוטר קדח עליון , קדח ישר, מ"ס
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אגסיים מעוצבים  ראשי אלותשני משלב זה נחשפו . הקדומה גלתקופת הברונזה , Hאת שלב 

אבן "עשוי , 12משכבה  אחרוה, )5: 295איור ( עשוי אבן גיר, 11שכבה מהאחד , ומלוטשים בקפידה

).4: 295איור ( "ירוקה
292

  

, 482' עמ' לגבי ראשי האלות ר, 497–458, 1960 בריידוודו בריידווד( H–Jב של עמוק –ודידה 'ג. 3

לא נחשפו שרידים , ידי החופרים כמעורב-הנתפס על ,משלב זה ).7: 68לוח , 4–3: 377איור 

 קדומה גברונזה , משמעי-הממצאים אינם מאפשרים תיארוך חד). JK3:1-2(ארכיטקטוניים של ממש 

כדורי  אחרה, )3: 259איור (האחד אגסי מאבן גיר , ראשי אלותשני כאן פו נחש .אברונזה תיכונה  –

  ).4.4.6.2 דיון סעיף ' ר, 4: 377איור (עשוי דיוריט , צווארוןבעל 

): 7: 107לוח , 29טבלה  ,280 ,202–201, 52–48, 1992 קונטנסוןדה ( IIIAראס שמרה שכבה . 4

תחדש לאחר תקופת פער ארוכה בין המחצית השנייה של האלף הרביעי והמחצית היישוב באתר ה

החופרים , היישוב הוקף בשלב זה בחומה). 6.1.1.3.2 סעיף ' ר(הראשונה של האלף השלישי 

ם מתארכים אותו למחצית השנייה של האלף השלישי ומקבילים אותו על בסיס המכלולים הקראמיי

של  ואיורולמעט הופעתם בטבלה כללית  .שלושה ראשי אלות נחשפו ככל הנראה בשלב זה. H עמוקל

.עניינםאין דיון ב, )4.4.6.2 סעיף ' ר(ראש אלה כדורי בעל צווארון העשוי מסטאטיט 
293

  

  המדבר השחור –דרום סוריה 

, 69–68' עמ' לראשי האלות ר, 1955–1954 ןאודונדוברטרה ) (Umbashi( אומבשי-אלחרבת . 1

הובחנו שרידי ): 296–292, 2004 ברמראשלייה ו' לגבי ראשי האלות ר; 2004ואחרים  ברמר; 6לוח 

 .מאות קברים מטיפוסים שוניםעם ושני בתי קברות גדולים , עשרות יחידות מגוריםעם מספר כפרים 

למן שלהי האלף הרביעי ועד אמצע  14ובדיקות פחמן מכלולים הקרמיים תוארכו על בסיס הכל אלו 

  ).45איור , 2004ואחרים  ברמראצל  טבלה כרונולוגית מסכמת(האלף השני 

                                            

  :על בסיס הנתונים והאיור שפורסמו ניתן לשחזר את הנתונים הבאים  .292

, 4.6קוטר מקסימאלי , מ"ס 7.1גובה , 12שכבה , JK3שטח , X2677סל , ראש אלה אגסי .1

  ).4: 295איור , שם(מ "ס 1.4קוטר קדח תחתון , מ"ס 1.2קוטר קדח עליון , קדח ישר

, מ"ס 5.6קוטר מקסימאלי , 6.2גובה , 11שכבה , JK3שטח , X2626סל , ראש אלה אגסי .2

 ).5: 295איור , שם(מ "ס 1.4קוטר קדח תחתון , מ"ס 1.3קוטר קדח עליון , קדח ישר

וטר ק, מ"ס 5.1גובה , סטאטיט, שבור, ראש אלה כדורי בעל צווארון. להלן הנתונים שהוערכו מהלוח  .293

קוטר קדח , מ"ס 1.1קוטר קדח במרכז , מ"ס 1.5קוטר קדח עליון , חרוטי-קדח דו, מ"ס 5.1מקסימאלי 

 .מ"ס 1.6תחתון 



  דמוןבעמק הנילוס ובמזרח הק, האלה בארץ ישראל. 6פרק   222

  

ראשי אלות  57הניבו  1994–1983 החפירות והסקרים של משלחת החפירות שעבדה באתר בשנים

עשרות  נו להוסיףעלימכלול מרשים זה ל). 2004 ברמראשלייה ו(רובם ככולם שבורים , אגסיים

–1954ן אודונ טרהדובר( 1933-ממשלחת החפירות  ידי-שנאספו על, חלקם שלמים, פריטים

1955(.
294

  

ם את החופרים מצייני .ב–2הקדומה אתקופת הברונזה מ )?(ראשי האלות מיוחסים ליישוב המבוצר

אם  ,חשיבותם עובדות המלמדות לדעתם על, המנהלי אזורהריכוז יוצא הדופן של הפריטים בתחומי ה

.אם ככלי נשק, שררה יסמל –ים טיקסי םככלי
295

כולם עשויים אבן , למעט פריט בודד העשוי המטיט 

,הבזלת המקומיתן החופרים מדגישים שלא נמצאו ראשי אלות העשויים מ .גיר
296

ומסיקים כי ראשי  

  .האלות יובאו לאתר

, 1991הלמס ואחרים ' האלות רלגבי ראשי , 1991הלמס ואחרים ; 1981הלמס ) (Jawa( אוה'ג. 2

).195–194איורים , 160–159
297

תקופת הברונזה  – באלף הרביעי אוה‘גהיישוב המבוצר ב 

 בחפירות נחשפו ותועדו מערכת הביצור. העיקרית באתר ותיישבתההמשקף את תקופת , הקדומה א

  .מאגר המים ויחידות מגורים, החומה והשער –

רובם ככולם , גסיים וכדוריים העשויים מאבן גיר ומבזלתו חמישה ראשי אלות אעלהחפירות ה

.שבורים
298

תופעה , ראשי האלות העשויים מאבן גיר יובאו ככול הנראה לאתר כמוצרים מוגמרים 

                                            

אינה מאפשרת לקשרם לשרידים  1933ידי המשלחת של -דרך פירסומם של ראשי האלות שנאספו על  .294

המאפשרים לעמוד על  כמו כן לא פורסמו נתונים. לוקוס, מבנה, שטח –ספציפיים שנחשפו באתר 

 .חומרי גלם, תחום המידות והמשקלים –היקף המכלול והרכבו 

' סמ 2.0–0.9קוטר קדח ', סמ 6.4–4.3קוטר ', סמ 6.9–5.1גובה : תחומי המידות של ראשי האלות  .295

תואמים לתחומי המידות של  אלונתונים ). 541איור , 11–9הערות , 292, 2004אשלייה וברמר (

  ).6.1.1 סעיף ' ר(ישראל -ארץראשי האלות מ

 .שבזלת כמעט לא שימשה לייצורם של ראשי אלות כךהצבעתי על  3.1.4.2 סעיף ב  .296

רוב שטחו של חבל ארץ . ןנכללת בתחומה של ירד, השוכנת בחלקו הדרומי של המדבר השחור, אוה‘ג  .297

מכיוון שכך ולאור העובדה שבאלף הרביעי אנו עוסקים ביחידה גיאוגרפית . זה שייך כיום לסוריה

של אתרים מדבריים רחבי ידיים ומבוצרים " צפוף"המתאפיינת במערך יישובי , ותרבותית הומוגנית

  .עיף הדן בדרום סוריהראיתי לנכון להציג את האתר תחת הס, אומבשי-דוגמת האתר בחורבת אל

. חומרי הגלם ותחומי המידות של ראשי האלות המופיעים בדוח, להלן פירוט הנתונים הארכיאולוגים  .298

  :ידי מתוך האיורים-תחומי המידות הוערכו על

קוטר , מ"ס 5.4גובה , אבן גיר, 820.1סל , LF2ריבוע , 698קטלוגי ' מס, ראש אלה כדורי שבור. 1

  .מ"ס 2.1קוטר קדח , קדח ישר, מ"ס 6.4מקסימאלי 
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בזלת מלמדת כי ראשי אלות יוצרו גם באתר  מציאת פריטימאידך . אומבשי-אלהובחנה גם בחרבת ש

, מכתשים: אחרים ומית ייצרה מגוון כלים ומכשיריםתעשיית הבזלת המק. ידי אומנים מקומיים-על

  .וגלגלי תנופה" טבעות", קערות וקעריות

  במצרים .6.1.1.4

  המעוגלים ממוצא ארץ ישראלי וניוראש ,ראשי אלות מזווים – התקופה הניאוליתית .6.1.1.4.1

מסקנותי שלהלן  .בין המחצית השנייה של האלף החמישי והמחצית הראשונה של האלף הרביעי

  ).2004(ים שאסף גילברט יוצאות מן הנתונ

אתרי התקופה בהם חסרים  ;ראשי אלות נחשפו במרימדה ובאתרי הפיום שבמצרים התחתונה

פירוט ( יםמזוו שלושהו, יםכדורי –מעוגלים  11מהם , פריטים 14המכלול מונה . במצרים העליונה

 ,ניגוד לתמונה המסתמנת מתוך קברי התקופהמציאות זו עומדת ב). 6.5.1.1  סעיף' הממצא ר

,החסרים לחלוטין ראשי אלות מעוגלים
299

כמו גם מהאתרים ומהקברים של התקופה הקדם  

 סעיפים' ר(מעוגלים עדיין אינם שכיחים שאז ראשי אלות , ב2–ג1נקאדה  –ה שושלתית הקדומ

ייתכן ואת הופעתם החריגה של ראשי האלות הכדוריים באתרים הניאוליתיים ). 6.3.5.2 , 6.1.1.4.2 

ישראל בפרט במהלך האלף החמישי -בכלל וארץ לבנטהקדומים ניתן לייחס לקשרי מסחר עם דרום ה

לציין את הופעתם של ראשי האלות המזווים בהקשר זה ראוי . והמחצית הראשונה של האלף הרביעי

גוברין -גת, גרר, גילת –ישראל ועבר הירדן המזרחי -באתרים הכלקוליתיים של ארץממקור מצרי 

דומה שהם מייצגים את הפן השני של  .אך גם ממבני מגורים, בעיקר ממקדשים ומקברים, 'חוארגו

חסרונם של נתוני מידות ומשקל אינם מאפשרים מיון פרטני כפי ). 4.5.2.2 סעיף ' ר( אלוקשרי מסחר 

                                                                                                                                        

 5.4קוטר מקסימאלי , אבן גיר, 804.14סל , LF2ריבוע , 699קטלוגי ' מס, ראש אלה אגסי שבור. 2

  .מ"ס

 7.4קוטר מקסימאלי , אבן גיר, 420.3סל , F4cריבוע , 700קטלוגי ' מס, ראש אלה אגסי שבור. 3

  .מ"ס

קוטר , מ"ס 7.4גובה , בזלת, 903.4סל , LT1 ריבוע, 701קטלוגי ' מס, ראש אלה כדורי שבור. 4

  חרוטי-קדח דו, מ"ס 7.4מקסימאלי 

, מ"ס 6.4גובה , בזלת, 700.1סל , UT1ריבוע , 702קטלוגי ' מס, ראש אלה כדורי פחוס שבור. 5

  .חרוטי-קדח דו, מ"ס 8.4קוטר מקסימאלי 

הם , תקופה במצרים התחתונההשוני בא לידי ביטוי גם בעובדה שראשי אלות אינם בנמצא בקברי ה  .299

 ).6.3.5.1  סעיף' ר(מופיעים רק בקברים במצרים העליונה 
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לא מן ו, )6.1.1.2.2 , 6.1.1.2.1  לדוגמה סעיפים' ר(ישראל -שערכנו לממצא ראשי האלות מארץ

.כראשי אלות קרביים הנמנע שחלק מהפריטים המוצגים כאן לא יכלו לשמש
300

  

  התקופה הקדם שושלתית .6.1.1.4.2

, בל טריף'ג, ראשי אלות בהיירקונפוליסבמצרים העליונה נחשפו . המחצית השנייה של האלף הרביעי

הם אינם , יתניאוליתלהבדיל מהתקופה ה. תבי ונקאדה, מוסטגדה, מחסנה, ארמנת, בדארי, עדיימה

, פריטים 51מונה ממצרים כולה המכלול . מעאדילמעט ב, מצויים באתרי המגורים במצרים התחתונה

רובם המכריע נחשפו במכלולים קדומים ). 6.5.1.2  סעיף' פירוט הממצא ר( יםמזוו 35-ו, מעוגלים 16

 ,ב–א3נקאדה  – הם נעדרים כמעט לחלוטין מהמכלולים המאוחריםו, ב2–ג1נקאדה  –של התקופה 

סעיף בטבלה מסכמת (את שכיחותם הגדולה במכלול של ראשי אלות מזווים מסביר מה שגם 

 6.1.1.5 :3.(
301

מאפשר  וחסרונם של נתוני מידות ומשקל אינ, )לעיל' ר(בדומה לתקופה הניאוליתית  

.ייםלא יכלו לשמש כראשי אלות קרב מהם לא מן הנמנע שחלקו, מיון פרטני של ראשי האלות
302

  

  הארכאיתהתקופה  .6.1.1.4.3

שנחשפו הראשונה  מימי השושלתראשי אלות מעוגלים  שלושההמכלול מונה רק . האלף השלישי

דומה שמציאות זו עולה בקנה אחד גם עם היעלמותם ). 6.5.1.3  סעיף' פירוט הממצא ר(בקופטוס 

של  הייתכן ויש בכך כדי ללמד על היעלמות). 6.3.5.3  סעיף' ר(מקברי התקופה של ראשי אלות 

נציין כי תמונה זו עומדת . הקדומהתקופה הארכאית והממלכה במצרים במהלך ה הארסנלהאלה מ

 סעיף' ר(מנחות הקדשה  –בניגוד לשכיחותה הגדולה של האלה בהקשרים טקסיים בני התקופה 

  ).6.2.3.1.1  סעיף(תיאורים תמונתיים ו, )6.2.1.4 

                                            

וראש אלה כדורי שיצורו לא הסתיים , שני ראשי אלות כדוריים שבורים מאתרי הפיוםלא כללתי כאן   .300

  ).158, 148: 3נספח , 2004גילברט (ממרימדה 

לצד  :דומה מסתמנת ממכלול ראשי האלות שנחשפו בקברים של התקופה הקדם שושלתית תמונה  .301

ראשי אלות , ב2–ג1נקאדה  –שכיחותם של ראשי אלות מזווים בקברים הקדומים של התקופה 

טבלה מסכמת בסעיף ( ב–א3נקאדה  –מעוגלים שכיחים מאוד בקברים המאוחרים של התקופה 

 6.1.1.5.3(.  

; אחמר שבהיירקונפוליס-ום אלכמזווים מ 20(עשרים וארבעה ראשי אלות שבורים לא נלקחו בחשבון   .302

–183, 178–177, 170–166: 4נספח , 2004גילברט ) (שלושה מעוגלים ואחד מזווה ממוסטגדה

184.(  
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  סיכום – ממכלולי מגוריםכנשק " רגילה"האלה ה .6.1.1.5

להלן , סוריה ומצרים, ישראל-ארץבהקשרי מגורים מבהמשך לסקירת ממצא ראשי האלות הקרביים 

  .וטבלאות המסכמות את תמונת המצב ודגשים החשובים לדיוננ

  ישראל-הממצא מארץ .6.1.1.5.1

  מתאר וחומר גלם

  תקופה

 מעוגלים

  מנחושת ונתכיה

אבן ממעוגלים 

  גיר לסוגיה

 מעוגלים מאבן

  אחרת

 מעוגלים

  מהמטיט

 מזווים

  מאבן

  כ"סה

  6  –  –  –  6  –  ניאולית קראמי

  7  –  –  3  4  –  כלקולית קדום - ניאולית קראמי

  5  –  –  –  5  –  כלקולית קדום

כלקולית  – כלקולית קדום

  )סולי'ע(מאוחר 

–  1  –  –  –  1  

  40  3  16  3  10  8  )סולי'ע(כלקולית מאוחר 

– )סולי'ע(כלקולית מאוחר 

  ברונזה קדומה א

–  3  –  –  –  3  

  3  –  –  1  2  –  1ברונזה קדומה א

  8  –  1  1  6    2ברונזה קדומה א

  6  –  –  –  6  –  ב–ברונזה קדומה א

  5  –  –  1  4  –  ברונזה קדומה ב

  2  –  –  1  1  –  ג–ברונזה קדומה ב

  1  –  –  –  1  –  ברונזה קדומה ג

  87  3  17  10  50  8  כ"סה

ישראל ועבר הירדן המזרחי נשענים על מכלולים מתועדים היטב שאפשרו מיון -הנתונים מארץ •

אינה כוללת את ראשי ו, םהטבלה מציגה את ערכי המינימו. קפדני של ראשי האלות הקרביים

).5.1.7.1  סעיף' ר(שימוש הייצור או הלך שנשברו במההזעירים ואת ראשי האלות האלות 
303
 

על היקף  תמרמז, מכלל הממצא 56%-כ ,שכיחותם של ראשי האלות השבורים, מאידך

 .בשימוש קרביבמקורם היו , ואפשר שאף רובם, לבטח חלקם: הופעתם

                                            

עשויים ללמד על דות והמשקלים שלהם תוני המישנ ,קבריםמהטבלה אינה כוללת את ראשי האלות   .303

היא חסרה גם את  ).6.3.2.2 , 6.3.2.1 סעיפים ' ר(קודם להטמנתם כמנחות קבורה  שימושם הקרבי

שגם , ת ראש האלה ממטמון כפר מונשוא מאות ראשי האלות הסטנדרטיים מהמטמון מנחל משמר

ונספח  6.2.1.2.2 , 4.4.6  פיםסעי 'ר(לגביהם קיימת סבירות שבמקורם שימשו כראשי אלות קרביים 

3.( 
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  הממצא מסוריה .6.1.1.5.2

  מתאר וחומר גלם

  תקופה

כולל , מאבנים אחרות םמעוגלי  אבן גירמ מעוגלים

  המטיט

  כ"סה  מאבן לא מזוהה מעוגלים

  8  -  -  8  ניאולית קראמי

  15  9  )סטאטיט 2, המטיט 4( 6  -  כלקולית קדום

  11  9  )בזלת( 1  1  כלקולית מאוחר

  5  -  )בזלת( 2  3  קדומה אברונזה 

  57  -  )המטיט( 1  56  ב–אברונזה קדומה 

  10  -  -  10  ברונזה קדומה ב

  7  3  )סטאטיט 1, דיוריט 1( 2  2  ה גקדומברונזה 

  113  21  12  80  כ"סה

על השכיחות והתפוצה בדייקנות לא ניתן לעמוד מהם  ;בחסרעדיין הנתונים מסוריה לוקים  •

מאידך גם מתוך הממצא . על מגוון הטיפוסים והשימושים לא כל שכן, הגיאוגרפית של האלה

ית ניאוליתים למן התקופה ההחלקי שפורסם ניתן להתרשם שראשי האלות היו מצוי

להבדיל מהטבלה המסכמת , הטבלה כשלעצמה .הקדומה גהקראמית ועד תקופת הברונזה 

ראשי אלות  –ממצא שהצלחתי לקבץ הל ומציגה את כ ,)6.1.1.5.1 סעיף ' ר(ישראל -של ארץ

  .שלמים ושבורים

ירדן לישראל ו-קרובים גיאוגרפית ותרבותית לארץאזורים ה, התמונה ממערב סוריה ומדרומה •

. השייכת גיאוגרפית ותרבותית לעולם המסופוטמי, ברורה יותר מהתמונה מצפון מזרח סוריה

הינה בעלת חשיבות לחקר " משני העולמות"העובדה שהארכיאולוגיה של סוריה מכילה 

, ונה ממסופוטמיהלנוכח הקושי בהבנת התמ ובמיוחד, ובמסופוטמיה לבנטהאלה בדרום ה

עשו סדר בים י"שומהיעדרם של מחקרים מסכמים , הנובע מהיקף הממצא מחדקושי 

עם פרסומם המלא של אתרי מפתח שנחפרו בעשורים שסביר להניח  .מאידך "הנתונים

כוסך , חלולה דוגמת ,'בליחהחבור וה, הפרת התיכון יבאזור –במזרח סוריה האחרונים 

המתוארכים למחצית השנייה של האלף השישי ולאלף  ,שנקהזיאדה ומ, חמאם-אל, שמאלי

מהאלף הרביעי  תורכמאן ותל לילאן-חמאם אל, שיח חסן, חבובה כבירהוב, החמישי

) 232–154, 2003בינתיים אקרמנס ושוורץ ' ר(ומהמחצית הראשונה של האלף השלישי 

  .הקדמון בכלל יעמדו לרשותנו נתונים חדשים בעלי משמעות לחקר האלה בסוריה ובמזרח
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  הממצא ממצרים .6.1.1.5.3

  כ"סה  מעוגלים  מזווים  מתאר      תקופה

  16  13  3  אוליתינ

  65  11  54  ב2–ג1נקאדה  :קדם שושלתית קדומה

  8  8  -  ד–ג2נקאדה  :קדם שושלתית תיכונה

  1  -  1  ב–א3נקאדה  :קדם שושלתית מאוחרת

  3  3  -  ד –ג3נקאדה  :ארכאית

  93  35  58  כ"סה

שלא . 2004וגילברט  1987 ‘אלוביץ‘צמצרים מתבססים על רים במכלולי מגוהנתונים מ •

שלמים  ,כל ראשי האלות – מציגה את ערכי המקסימוםכאן הטבלה  ,6.1.1.4 כבסעיף 

ציינתי שהעדרם של נתוני מידות ומשקלים בפרסומים  לעיל. )309 , 307 הערות ' ר( כשבורים

שהצבנו  םעומד בקריטריוני ואינ מראשי האלות וייתכן שחלק ,אינו מאפשר מיון מדוקדק

  ).6.1.1  ףסעי' ר(קרבי  שימושל

התמקד עד ההיקף המצומצם של המכלול נובע מהעובדה שהמחקר הארכיאולוגי במצרים  •

' ר( אלורים הקשואכן עיקר מכלול ראשי האלות מקורו מ, וקברים מקדשים לאחרונה בחפירת

לאחרונה בחשיפת  ותהמתמקדהיש לצפות שמגמת ). 6.3.5  ,6.2.2.3  ,6.2.1.4  סעיפים

תעשיר גם את קורפוס ראשי האלות  ארכאיתמגורים מהתקופה הקדם שושלתית והאתרי 

את השימוש הקרבי שעשו במצרים בראשי האלות המזווים באופן מושכל יותר ותאפשר לבחון 

  .והמעוגלים

  בני תמותהבשימוש קרבי בין האלה של תיאורים תמונתיים  .6.1.2

או בשימוש ככלי נשק קני של לוחמים ק מציודם הקרבי התתאורים תמונתיים המציגים אלות כחל

בשדה הקרב אינם שכיחים בממצא הארכיאולוגי של המזרח הקדמון ונעדרים לחלוטין מן הממצא 

דומה . )6.2.3.3 סעיף ' לתיאורים תמונתיים של הַאָ!ה כנשק האלים ר( הארכיאולוגי של ארץ ישראל

 ית השנייה של האלף הרביעי הינם היחידים המוכרים לנו בשלב זהשהתיאורים המצריים מהמחצ

לנוכח חשיבותם החלטתי . לקרב פנים אל פנים, מפרק הזמן בו שימשה האלה ככלי נשק של ממש

  .לעסוק בהם בהרחבה

ככלי נשק מופיעים רק בתבליטים האשוריים מהמאות מונתיים נוספים המציגים את האלה תיאורים ת

 –עולה כי האלות שימשו יותר ככלי פקודי של קצינים  אלומניתוח תיאורים . יתהשמינית והשביע
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לנוכח חשיבותם של התבליטים הבודדים בהם מוצגת האלה . ופחות כנשק –המפקד טהמ/שרביט

  .בחרתי לדון גם בהם, באוריינטציה קרבית

  במצריםבשימוש קרבי האלה של תיאורים תמונתיים  .6.1.2.1

בשימוש קרבי קיימים במצרים רק בתקופה הקדם שושלתית המאוחרת תיאורים תמונתיים של האלה 

, ערק ואת לוח הציידים-אלבל 'ראיתי לנכון להציג את הסכין מג. אלף הרביעיהמחצית השנייה של ה –

אם בשעת קרב אם במהלך מסע , ציידים–בהם מתוארות אלות כחלק מציודם הקרבי של לוחמים

, ע את אויביו באמצעות הכאתם באלהשעניינם פרעה מכני, התיאורים התמונתיים הרבים. צייד

  .העוסק באלה כסמל שלטון ושררה 6.2.3.1.1 מוצגים בסעיף 

שעניינם הכאת הבאים בהקשר זה החלטתי לא לעסוק בתיאורים התמונתיים הקדם שושלתיים 

  :שבויים כפותים באלה

איור , 504–503, 2002קוהלר ( U-239אבידוס בקבר הציורים המעטרים קנקן שנחשף ב .1

יים ביותר ויש להתייחס בזהירות טציורים אלו הינם סכמ .)8.1איור , 88, 2004גילברט ; 31.7

  .משמעי כתאורי הכאה-לפרשנות המציגה אותם באופן חד

 Main Deposit-חותמות גליל עשויים שנהב מהשלושה גבי -התיאורים המופיעים על .2

גילברט ; 31.2איור , 501, 2002קוהלר ; 15לוח , 1900קוויבל ופיטרי (פוליס בהיירקונ

  ).8.9איור , 89, 2004

שלושה שבויים  בהיירקונפוליס המציג דמות מכה 100אחד מהציורים בתמשיח הקיר בקבר  .3

גילברט ; 31.6יור א, 503, 2002קוהלר ( )306 הערה' ר(ככל הנראה באלת עץ  ,כפותים

  ).8.2איור , 2004

 סעיף' ר(התמונתיים הטקסיים  םשייכים בסגנונם לתיאורי, םייטלבד מהיותם סכמ ,ותיאורים אל

האומנותיים , דיון בהיבטים הטקסייםל, בהיירקונפוליס 100לגבי תמשיח הקיר מקבר ). 6.2.3.1.1 

 –ספינות במסע טקסי , צייד –מורכב זה על מגוון הנושאים המופיעים בו והכרונולוגיים של ציור 

' ר –שליט מכניע החיות ה/הגיבור, הכאתוהכנעת האויב ו, קרב בין לוחמים-דו? או בקרב ימי, קבורה

. 511, 503, 2002קוהלר ; 1998 ‘אלוביץ‘צ; 1973 קמפ; 1962קייס ופיין ; 1902לדוגמה קויבל וגרין 

גילברט (קרב חמושים ככל הנראה במקלות עץ -לוחמים המתוארים בעיצומו של דוצמדי י שנ, ענייננול

  .בתיאורים התמונתיים הנדונים תיולכן גם אותם לא כלל, )3–2: 5.45איורים , 69–68, 2004
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בקברים בדשאשה ובסקארה מימי  ותהמצור והקרב המתואר סצנותבהקשר זה ראוי לציין כי ב

עוד עדות , )358, 2006 המבלין; 155–150; 85–84, ג"ידין תשכ(ות אלות לא מתועד 6–5שושלות ה

  .לכך שבתקופה זאת הן כבר לא שימשו שימוש קרבי

).4 לוח(ידית שנהב של סכין צור מעוטרת בתבליט משני צדדיה  :ערק-אלבל 'הסכין מג. 1
304

התיאור  

המדורים העליונים מתוארים  בשני. קרבות יבשתיים וימייםמציג בחמישה מדורים  'התמונתי בצד א

במדור ). ?מסופוטמיים(ולוחמים מגודלי שער ) ?םמצרי(בין לוחמים גלוחי ראש , פנים אל פניםקרבות 

) ?מסופוטמיות(השלישי והחמישי מתוארים קרבות ימיים בין ספינות בעלות חרטום וירכתיים גבוהים 

, כפות בחבל, וחמים מתים ולוחם שבויבמדור הרביעי מתוארים ל). ?ותמצרי(וספינות דמויות קשת 

גם הוא , מציג 'התיאור התמונתי בצד ב. השלישי שבו אוחז ככל הנראה הלוחם המתואר במדור

השליט /הגיבור – כניעה צמד אריותמבמדור העליון דמות מזוקנת . נושאים טקסיים, בחמישה מדורים

הערוכות בהתאמה סביב , ת ברבארבעת המדורים האחרים מציגים חיו םהתיאורי. מכניע החיות

דיון ל. מדור רביעי וחמישי –צייד  יותיאור, מדור שני ושלישי –מעוגלת במרכז הידית הבליטה ה

ערק ושל ידיות סכיני הצור המעוטרות -אלבל 'בהיבטים הטקסיים והאומנותיים של ידית הסכין מג

; 1996פיטמן ; א1992 ‘אלוביץ‘צ; 1992י 'ורטסלג; 273–268, 1984 נידלרלדוגמה ' ר בתבליט בכלל

 .83–82 ,2006זאס וסבן ; 78–74, 2005וטרן ; 511, 503, 2002קוהלר ; 214–213 1999דרייר 

  :י הדברים החשובים לענייננועיקרלהלן בקצרה 

, U-503 ,U-127על בסיס ידיות מעוטרות בתבליט ושברי ידיות שנחשפו באבידוס בקברים  •

ערק כמו גם -אלבל 'ניתן לתארך את הסכין מג )1999דרייר ( ד2המתוארכים לתקופת נקאדה 

.)83, 2006זאס וסבן ; 76, 2005וטרן גם ' ר( לפרק זמן זה, את הידיות המעוטרות בכלל
305

 

, עדרים –חיים -המעוטרות בצפיפות בתיאורי בעלי כאלה) 1(בתוך קבוצת הידיות ניתן להבדיל  •

, ורי בעלי חיים הטורפים זה את זהת בתיאידיות המעוטרו) 2( .דוגמת הידית מאבו זידאן

דוגמת , מבניםו, ספינות, ידיות המעוטרות בדמויות אדם) 3( .טריף-אלבל 'דוגמת הידית מג

  .ערק-אלבל 'הידית מג

                                            

 .מ"ס 9.5ידית אורך ה, מ"ס 18.8אורך להב הצור , מ"ס 28-אורכו של הסכין כ  .304

ערק שבמצרים -בל אל'עבור מוזיאון הלובר ומוצאו יוחס לכפר ג 1914הסכין נרכש בקהיר בשנת   .305

עם חשיפתם ספקות הוסרו ה; העלו בשעתו תהיות באשר למקוריותו של הסכין ונתונים אל. העליונה

  .של הסכינים והידיות הדומים באבידוס
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 יצירותמדובר ב ,למרות ההשפעות והמוטיבים המסופוטמיים הברורים המשולבים בתיאורים •

  .תומצרייוקרה ופולחן 

, בהם מופיעים תשעה לוחמים, הקרב המעטרים את שני המדורים העליוניםלהלן אתמקד בתיאורי 

גלוחי הראש . אלות עץ ובסכינים/במקלות, הלוחמים חמושים באלה. הנלחמים זה בזה בקרבות מגע

  .םבידייבעיקר נושאים כלי נשק ואילו מגודלי השער נלחמים 

במדור השני מתוארים קרבות בין צמד  ,קרב-במדור העליון מתוארים שני צמדי לוחמים בעיצומו של דו

כאשר הלוחם המצוי בתווך מתמודד עם שני לוחמים , ובהמשך בין שלישיית לוחמים, לוחמים

  .התוקפים אותו משני צדדיו

  :להלן פירוט הלוחמים לפי כלי נשקם

 .לוחם בודד –לוחם גלוח ראש חמוש באלה בעלת ראש כדורי  •

 .לוחמים שלושה–אלת עץ בלוחם גלוח ראש חמוש  •

 .לוחם בודד –לוחם גלוח ראש חמוש בסכין  •

 .לוחם בודד –לוחם מגודל שער חמוש בסכין  •

 .לוחמיםשלושה –לוחם מגודל שער לא חמוש  •

  :להלן מספר דגשים, לגבי כלי הנשק ותיאורי הקרב

ראש כדורי מתאפיינת בידית הנמשכת מעבר לראש האלה ומסתיימת עלת האלה ב .1

לא , בהם נראות אלות, קדומים כמאוחרים, בעשרות תיאורים מצריים. בבליטה דמוית דיסקוס

מגוון טיפוסים (אלות דומות בסגנונן הינן אלות המתכת ממערת המטמון . נמצא תיאור דומה

דומה שהבליטה דמוית ). 3; 2: 2; 4–2: 1ת ולוח כאן; 89–60, ב"אדון תשל-בראצל 

על ). 4.7 סעיף ' ר(כיחידה אחת  –ית ראש ויד –הדיסקוס אופיינית לאלות מתכת שנוצקו 

 את האפשרות שהלוחם חמוש באלת מתכת ,גם אם בזהירות ,ניתן לשקול אלובסיס נתונים 

המתוארכת לתקופת  ,מן הראוי לציין כי ידית הסכין .יותכלקוליתדוגמת אלות המתכת ה

מאוחרת מאות שנים למכלול , )102הערה ' ר( מחצית שנייה של האלף הרביעי –ד 2נקאדה 

  .מנחל משמר
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המקנה את התחושה שאין מדובר במקל , אלות העץ מתאפיינות בקצה מעובה .2

.שיועדה לשימושים קרביים) נבוט(ית מסיבאלא באלה , מזדמן
306

  

 ;וגדרתהם חסרים ידית מ ונראה כאילו, הסכינים מתאפיינים בלהב דמוי סהר .3

מקובל לזהות את הסכינים עם סכיני הצור . הלוחמים מתוארים כשהם אוחזים בלהב עצמו

מן . ב3–ד2נקאדה  –שהיו שכיחים במצרים בתקופה הקדם שושלתית התיכונה והמאוחרת 

' קטלוג מס(ובצמד להבים  יעליםהמעוטר בצמד  ,הראוי לציין כי ראש האלה ממערת המטמון

-אלבל 'גבי ידית הסכין מג-להב דוגמת הסכינים המתוארים עלכולל גם , )1: 33לוח , 189 

' ר ;26–24, ג"מרחב תשנ; 105–104, ב"אדון תשל-בר(וסכיני הצור המצריים בכלל , ערק

  ).6.2.2.1.2  סעיף

גבי ידית הסכין הינם הקדומים ביותר המוכרים לנו -לתיאורי הקרב היבשתי והימי המופיעים ע: לסיכום

דומה שתיאור הקרב היבשתי המציג צמדי לוחמים בקרב מגע משקף נאמנה את . עד כה ממצרים

שעשו שימוש במספר מצומצם של סוגי , מועט של לוחמים מספר :אלוהעימותים בפרקי זמן קדומים 

.סכינים, אלות –כלי נשק 
307

הדל של הלוחמים בהשוואה לחימוש המאפיין  בהקשר זה בולט חימושם 

  .המתוארים בלוח הציידים אנשיםאת ה

, יעלים, אריות –התיאור מציג צייד חיות בר  .לוח שחיקה טקסי מעוטר בתבליט: "לוח הציידים". 2

ספנסר ; 105–97, 1960באומגרטל ; A3לוח , 13–12, 1953פיטרי : לדוגמה(יען , תנים, ארנב

).5לוח  כאן; 2004גילברט ; 19–16, 2002אוקונור ; 56–55, 1991 ‘ביץאלו‘צ; 79, 1980
308

הלוח  

רובם משוק , שייך לקבוצה מצומצמת של לוחות שחיקה מעוטרים בתבליט הנושאים תיאור תמונתי

) Heraldic Animals’ Palette(הגדול " החיים-לוח בעלי", לוח השחיקה של נערמר רק ;העתיקות

חיים שנחשף לאחרונה בקבר במנשת -ולוח שחיקה מעוטר בבעלי, ונפוליסדש בהיירקומתחם המקמה

הטקסיים , הכרונולוגיים היבטיםדיון ב. נמצאו בחפירות ארכיאולוגיות, שבאזור הדלתה תעז

                                            

המתאר דמות מכה שלושה שבויים , בהיירקונפוליס 100בקבר אלה דומה מתוארת באחד מציורי הקיר   306.

 .5.45איור , 69–68, 2004גילברט ' על השימוש במצרים באלות עץ ר. כפותים

אופי התיאור וסגנונו נובעים כמובן מהשטח המצומצם שעמד לרשותו של האומן המצרי אשר גילף את   .307

 .ה מסויימת את המציאותועדיין אני סבור שהתיאור שהתקבל משקף במיד, הידית

 25.7רוחבו , מ"ס 66.8אורכו , לוח הציידים הינו לוח השחיקה המעוטר הגדול ביותר המוכר עד כה  .308

, 79, 1980ספנסר (חלק שלישי  –ובמוזיאון הלובר , שני חלקים–הלוח מוצג במוזיאון הבריטי . מ"ס

  ).575' מס
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 נידלרלדוגמה ' ר(הינו מעבר לאופק של עבודה זו , והאומנותיים של לוחות השחיקה המעוטרים

להלן דגשים , )2002קוהלר ; 2002אוקונור ; 1999 אטיין ;1991 ‘אלוביץ‘צ; 329–328, 1984

  :החשובים לדיוננו

מתוארכת הקבוצה לתקופה הקדם שושלתית  תעל בסיס הלוחות מהיירקונפוליס וממנשת עז •

 .ג–א3נקאדה , ארכאיתראשית התקופה ה –המאוחרת 

המעוטרים " ההיסטוריים"ואילו הלוחות  ,חיים נתפסים כקדומים-הלוחות המעוטרים בבעלי •

לוח ": נתפסים כמאוחרים אולי לתהליך איחודה של מצרים קשוריםבתיאורים תמונתיים ה

 ".לוח הפרים", "לוח הערים", "שדה הקרב

ואילו לוח השחיקה של , כקדום" לוח שדה הקרב"בתוך קבוצת הלוחות ההיסטוריים נחשב  •

  .אחרוןנערמר כ

החוקרים נוטים לשייכם . אינו מוטל בספק –" ניידיםמונומנטים " – ייעודם הטקסי של הלוחות •

טקס צביעת  –המצרי  יים להם תפקיד מרכזי במערך הפולחני והאידיאולוגייחסלמקדשים ומ

 .סדרלטת בלימת הכאוס והש, ציידאו ל הגוף לפני היציאה לקרב

פור האומן המצרי השכיל לשלב ביצירתו סי .לוח הציידים מיוחס לקבוצת לוחות השחיקה ההיסטוריים

כל זאת תוך הקפדה על רמה אומנותית  ,משמעות האירוע –לצד מסר טקסי , דימסע הצי –עלילתי 

, בשילובם של מרכיבים סמליים, גבי הלוח-ותיעודית הבאה לידי ביטוי בדרך העמדת הדמויות על

ם להלן אתמקד בציידי. של כלי הנשק דויקבתיאור טכני מו תבתיאור הנטורליסטי של החיות הניצודו

  .ואנסה להציע מסגרת כרונולוגית לתאריך ייצורו של הלוח, בפרט באלות, וכלי נשקם

.בשתי שורות מקבילות, מתוארים כשהם צועדים בסך, במספר 19 –הציידים 
309

דומה שמדובר  

. )?(מחוז מנהיג נושא נס/שכן בראש כל קבוצה מתואר מפקד, בשתי חבורות שחברו למשימת הצייד

 –מלכודת /שני ציידים האוחזים בחבל: גבי הלוח-ת בתאורן ובדרך העמדתן עלארבע דמויות נבדלו

–" מחוץ לשורות"שני ציידים הנמצאים ; הן הדמויות היחידות שאינן חמושות אלו – אחד בכל קבוצה

ידי האריה הניצוד מתואר כשהוא -צייד שנפגע עלו, הממוקם בחזית לוח השחיקה ,קשת בתנוחת ירי

  .מוטל לרגליו

                                            

בשורה עשר –דמויות  19יך שבמקור תיאר האומן אולם ניתן להערו, ציידים 17שרדו תיאוריהם של   .309

  ).בהמשך' ר(מחוץ לשורות " מדה חופשיתבע"שתיים , בשורה התחתונהשבע , העליונה
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: דומה שהאומן הקפיד לשלב את כל סוגי הנשק שהיו בפרק זמן זה בשימושו, ור הציידים חמושיםכאמ

,קימוריות וחיצים בעלי ראש רוחבי-קשתות דו
310

,צדדיים-דוכלי הכאה , אלות 
311

מקלות , רמחים 

חניתות, הטלה
312

ומגינים 
313

למעט שני , כל צייד). 186–166: 4נספח , 72–33, 2004גילברט ' ר( 

כלי . לטווח רחוק והאחר האחד למגע, חמוש בשני סוגי כלי נשק, נושאי הנס ושני הקשתים המפקדים

  .מקל הטלה וחנית, קשת –לטווח רחוק ו, הנשק לקרב מגע הם אלה ורומח

 ןואולם דומה שצורת ארגונ, עיצומו של מסע ציידנמצאות ב") לוח הציידים("הדמויות המתוארות בלוח 

 ןמחייבת לתופס והארכאיתות החברתית במצרים הקדם שושלתית לצד הבנת המציא, ןוחימוש

  ).315–314, 2006 המבלין; 86–84, 2004גילברט ; 510–508, 2002קוהלר (ציידים –לוחמיםכ

  :םציודציידים לפי ה–לוחמיםלהלן פירוט ה

  .ארבעה –נושא מקל הטלה ורומח  •

  .שלושה –נושא אלה וקשת  •

  .אחד –נושא אלה ומקל הטלה  •

  .אחד –קל הטלה וצמד חניתות נושא מ •

 .אחד –נושא אלה ורומח  •

  .אחד –צדדי וקשת -נושא כלי הכאה דו •

  .יםשני –נושא קשת  •

 .מפקד –נושא אלה ונס  •

                                            

הינה מהדוגמאות הקדומות " הלוחם"קימורית שנחשפה במערה מדבר יהודה בקבר -הקשת הדו  .310

  .)1998מקיואן (גם ביחס למכלולים ממצרים , והמרשימות שנחשפו עד כה

גרזנים מסוג אלא ש, כגרזנים כפולים אלומזהים כלי נשק ) 57, ג"תשכ(וידין ) 13–12, 1953(פיטרי   .311

צדדיים -פריטים דומים מוגדרים בטיפולוגיה של באומגרטל כראשי אלות דו. זה אינם בנמצא במצרים

, IVטיפוס  –חרוטיים -כראשי אלות דו )1איור , 37–36, 1987( ‘אלוביץ‘צאצל , )110–105, 1960(

, 5: 5.1איורים , 39–37, 2004גילברט ( 5טיפוס  –צדדיים -ובטיפולוגיה של גילברט כראשי אלות דו

  ).92הערה ' ר(אינם יכולים להיות מוגדרים כראשי אלות  אלולשיטתי כלים ). 5.5

איור , 58, 2004(בשורה העליונה נכלל אצל גילברט ברמחים  צמד החניתות בהן אוחז הצייד האחרון  .312

העובדה שהצייד . הם קצרים יותר: נבדלים מהרמחים האחרים המתוארים בלוח אלופריטים ). 1: 5.35

שעקב ייעודן הן קצרות וקלות , אוחז בשני פריטים מלמד שאין מדובר ברמחים אלא בחניתות הטלה

  ).3נספח ' ר(נושא רומח לעולם אוחז ברומח אחד , ככלל. שנועדו לדקירה בקרב מגע, מרמחים

  ).315–314, 2006המבלין ; 79, 1980ספנסר (כשקים או תיקים  אלוחלק מהחוקרים מזהים פריטים   .313



  דמוןבעמק הנילוס ובמזרח הק, האלה בארץ ישראל. 6פרק   234

  

  .מפקד –צדדי ונס -נושא כלי הכאה דו •

  :המתועדים בלוח צדדיים-דולגבי האלות וכלי ההכאה הלהלן מספר דגשים 

, חמושים בה לוחמים–שישה ציידים, ק השכיח בלוחהינה כלי הנש –יחד עם הקשת  –האלה . 1

להבדיל מהקשת שהייתה מכלי הנשק . ביניהם גם המפקד נושא הנס בראש השורה העליונה

יעילותה של האלה  – בחיצים והאריות נורו וניצוד, והראייה – המשמעותיים והחשובים במסע הצייד

נשק ומחזקת את הנחתי שמדובר  נובעת מחשיבותה ככליכאן שכיחותה . צייד הייתה מועטהב

  .ציידים ולא בציידים סתם–בלוחמים

  :י סוגי אלותנש יםברצוני להציע שבלוח מתועד. 2

חמושים בהם  .פריטיםשלושה : אלות בעלת ראש קרבי מזווה המתאפיין במתאר חרוטי •

, צייד הלפני אחרון בשורה התחתונהה–הלוחם, המפקד הצועד בראש השורה העליונה

  .)5; 1: 2 ותלוח' ר(ידי האריה -ייד שנפגע עלצה–לוחםה

ציידים –חמושים בהם שני לוחמים .פריטיםשלושה : אלות שחלקן העליון מעובה ומעוגל •

צייד הצועד במאסף של השורה –ולוחם ,הדמות השנייה והרביעית, הצועדים בשורה העליונה

 .תחתונהה

יאורים התמונתיים המצריים בני התקופה חשוב להדגיש כי אלות בעלות ראש מזווה אינן מתועדות בת

 זוהו וצוירוהאלות , במחקרים העוסקים בלוח הציידים. הופעתן בלוח הציידים הינה יוצאת דופן ;ובכלל

דומה שזיהוי זה נובע ). 58, 1987 ‘אלוביץ‘צ; 13–12, 1953לדוגמה פיטרי (כבעלות ראש אגסי 

רים התמונתיים המצריים של התקופה הקדם מעצם שכיחותן של האלות בעלות הראש האגסי בתיאו

, לגבי האלות האחרות המתוארות בלוח). 6.2.3.1.1  סעיף' ר(ובכלל  ארכאיתוה, שושלתית המאוחרת

ובמיוחד בהשוואה  ,מעלה שאלה באשר לכוונת האומן לתאר אלות מטיפוס זה אורסגנון התי

דוגמת לוח השחיקה של , אחרים בהם מוצגות אלות בעלות ראש אגסילתיאורים תמונתיים מצריים 

אפשר ומתוארות כאן אלות עץ בעלות ראש . )6; 3: 2כאן לוחות ; 1: 6.2.3.1.1 סעיף ' ר(נערמר 

).306 הערה' ר(מעובה כפי שהציע גילברט 
314

  

                                            

לפיו המפקד הצועד בראש השורה העליונה אוחז גם הוא באלת , הזיהוי הספציפי של גילברט, מאידך  .314

 .אוחז באלה בעלת ראש חרוטי גבוהלדעתי הוא . הינו בעייתי, עץ
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, שורה התחתונהב חמושים בהם המפקדש, בלוח מתועדים שני פריטים: צדדי-כלי הכאה דו. 3

אם נכונה פרשנותי מדובר בכלי נשק המוגדרים . בשורה העליונההדמות לפני האחרונה  ,צייד–לוחםו

, )5.5, 5: 5.1איורים , 39–37, 2004(וגילברט ) 1איור , 37–36, 1987( ‘אלוביץ‘צבעבודותיהם של 

עוד כלי נשק מטיפוס זה אינם מתועדים ). 311 הערה' ר(צדדיים -רוטיים או דוח-כראשי אלות דו

  .בתיאורים התמונתיים המצרים בני התקופה ובכלל

לוח הציידים נבדל בסגנונו ובתיאורו התמונתי מקבוצת לוחות השחיקה המעוטרים בכלל וההיסטוריים 

,צדדי ורוחבי-מתייחד הלוח בעובדה שהוא חד, )308 ההער' ר(לבד מגודלו . בפרט
315

וכן בתיאור  

.התמונתי של צייד חיות הבר
316

הובילו את החוקרים להציע כי לוח הציידים  אלומאפיינים ייחודיים  

ות הראש חיזוק לתפיסה זו אני מוצא גם באלות בעל. הינו הקדום מבין לוחות השחיקה ההיסטוריים

אף  ודומה שהם מאפשרים להקדים את תיארוכ. המתועדים בו צדדיים-דוהמזווה ובכלי ההכאה ה

  :יותר

שכיחים במצרים באתרי מגורים ובמכלולי קבורה בתקופה  צדדיים-דוראשי אלות מזווים וכלי הכאה 

, ד–ג2הם מתמעטים מאוד במהלך תקופת נקאדה , ב2–ג1נקאדה  –הקדם שושלתית הקדומה 

לגבי ראשי . ב–א3נקאדה  –ונעלמים לחלוטין מהמכלולים בתקופה הקדם שושלתית המאוחרת 

ד –ג2שכיחותם הולכת וגדלה במהלך תקופת נקאדה , האלות האגסיים אנו עדים לתופעה הפוכה

על בסיס ). 6.3.5.2 , 6.1.1.5.3 , 6.1.1.4.2  סעיפים' ר(ב –א3ומגיעה לשיאה בתקופת נקאדה 

                                            

אחד באוספי מוזיאון , צדדיים-לבד מלוח הציידים אותרו עד כה רק עוד שני לוחות שחיקה חד  .315

, 1991 ‘אלוביץ‘צלדוגמה ' ר(ואחר שנחשף במנשת עזת שבאזור הדלתה , )28.9.8(המטרופוליטן 

לוח הציידים הינו כאמור ). 7, 5 איורים, 24, 16, 2002אוקונור ; 1999בגדאדי ; 13איור , 49–48

) 18–16, 2002(אוקונור . כל שאר הלוחות עוטרו על ציר האורך; היחיד שעוטר לאורך ציר הרוחב

הבדיל פונקצינאלית ואומנותית בין שני , משמעותם וייעודם, במחקרו על לוחות השחיקה המעוטרים

–טיקסית–נושא סצינה פולחנית, זה עם שקערורית השחיקה, לשיטתו הצד הראשי. צידי הלוחות

, המשני בחשיבותו, הצד השני. שעוצבה בדגם של תנועה מעגלית סביב קערית השחיקה, מיתולוגית

. שעוצבה על ציר האורך, הצגת השליט המצרי –נושא סצינה שעיקרה הכנעת הכאוס והשלטת הסדר 

טרת אותו את שני התפקידים הינו ייחודי ומשלב בסצינה המע, המעוטר רק מצידו האחד, לוח הציידים

  .והנושאים

. אלא מתמקדים בהצגת מיגוון חיות בר, לוחות השחיקה אינם נושאים תאורים תמונתיים של ציידרוב   .316

-בהיירקונפוליס ועל 100מופיעים בציור הקיר מקבר , דוגמת זה המעטר את לוח הציידים, תיאורי צייד

 .ערק-בל אל'גבי ידית הסכין מג
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.ד2אני נוטה לתארך את לוח הציידים לתקופת נקאדה  אלונתונים 
317

תיארוך זה מציב את לוח  

תיארוכם של יש בו כדי להקדים את  ,יתרה מזאת .הציידים כקדום מבין לוחות השחיקה המעוטרים

בהקשר זה נציין כי . ג3עד ד 2טרים בכלל ולייחס את ייצורם לתקופת נקאדה לוחות השחיקה המעו

ערק ועם ציור הקיר בקבר -אל בל'יחד עם הסכין מג ותו זמןאב התיארוך הנדון מציב את לוח הציידים

דומה שחפיפה כרונולוגית זו תואמת גם את התפישה האומנותית ). לעיל' ר(בהיירקונפוליס  100

הכנעת , קרב, צייד – באה לידי ביטוי בתיאורים המעטרים את הפריטים הנדוניםה תוהאידיאולוגי

  .ת הסדרלטהש, האויב

  מסופוטמיהבבשימוש קרבי האלה של תיאורים תמונתיים  .6.1.2.2

  המסופוטמיים היעדרה של האלה מרוב תיאורי הקרב .6.1.2.2.1

ים על כלי לוחמ האלה אינה מתועדת בתאורים התמונתיים המסופוטמיים שעניינם תאורי קרב והצגת

–91לוחות , 62–61, 1934וולי (גם בנס מאור  בהקשר זה חשוב לציין כי האלה אינה מוצגת. נשקם

ת אסטלוב, )65לוח  כאן; 50–49, 2006 המבלין; 100–97, 2003 ריד; 71–70, ג"ידין תשכ; 93

 זוטר; 265 :45לוח , 1968סולימאן ; 73–72, ג"ידין תשכ; 6לוח , 23איור , 95, 1948פארו (העיטים 

הנתפסים , )64לוח  כאן; 59–55, 2006 המבלין; 191–189, ב2003הנסן ; 215–214, 2000

שיטות הלחימה וכלי הנשק , כתיאורים התמונתיים החשובים ביותר ללימוד המערך הלוחם

האומנותיים , ההיסטוריים היבטיםדיון בל. במסופוטמיה במחצית השנייה של האלף השלישי

לשאלת מעמדה של האלה בשדה הקרב  .הספרות המצוטטת לעיל' ר אלוונומנטים והטיקסיים של מ

  .6.1.3 סעיף ' המשתנה של המזרח הקדמון במהלך האלף השלישי ר

  אשוריים-ניאותבליטים האלה כנשק ב –חריג  .6.1.2.2.2

חמושים באלות אינם  מצור וקרב עולה כי קצינים ימסקירת התבליטים האשוריים שעניינם תיאור

, 88, 1965הרודה (האלות משמשות אותם כסמל פיקוד ושררה  ;מתועדים בהקשרים של לחימה

                                            

–ג1נקאדה  –המתוארך לתקופה הקדם שושלתית הקדומה , במחסנה H23לציין כי בקבר  מן הראוי  .317

ודגם עשוי חרס של ראש , צדדיים-דו" ראשי אלות"שלושה , נחשפו זה לצד זה ראש אלה מזווה, ב2

  ).מחסנה: 6.5.2.2 סעיף ' ר; 32, 21, 1911איירטון ולואוט (אלה מעוגל 
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 סעיף ‘ר; 34לוח , 103–102, 99, 1971ריד ; 67:4, 2: 66, 1-15: 32לוחות , 105–104

 6.2.3.1.2.(  

בתבליט של אשורבניפל , והכאתו למוותהעילמים  תאומן מלך ןבתיאור הכנעתו באלה של תמריתו 

, ג"ידין תשכ(מספק את הדוגמה היחידה לשימוש קרבי באלה , מנינווה המציג את הקרב על נהר אולי

קרטיס וריד ; 7איור , 20, 1999קאלין ; 583, 1980קלמייר ; 4: 67לוח , 1965הרודה ; 387–386

לאחר הנפילה  מתהדומה שגם בהקשר זה מדובר בה ).67 כאן לוח; 22–20לוחות , 77–72, 1995

בסצינה הקודמת לסצינת ההכאה מתואר הבן כשהוא כורע על ברכיו . לחימהתוך כדי בשבי ולא 

.ומתחנן על חייו
318

בתבליטים האשוריים  ;קרטיס מציין כי השימוש שעשה האומן באלה אינו מקרי 

).77–73, 1995קרטיס וריד ( מדובר אפוא בהכאה סמליתו, סמל לסמכות ושלטון אהי
319

הרודה  

מציין כי אלות מטיפוס זה שבתבליט " ההיסטוריה התרבותית של התבליט האשורי"במחקרו על 

. השניסרגון  –הקרב על נהר אולי מופיעות בתבליטים האשוריים למן שלהי המאה השמינית 

, 105, 1965(ם דמוי רשת בדג, טיפולוגית הוא מסווגן כאלות בעלות ראש אגסי מחורץ לאורך ולרוחב

  ).9: 32לוח 

עם ראשי האלות ממתכת המתאפיינים בראש  טיפוס זה לזהות אפשרעל בסיס הממצא הארכיאולוגי 

, מסופוטמיה, דוגמתם נחשפו במערב איראןשוצוואר צינורי , מעוגל נושא בליטות מעוגלות וזיזים

כלולים בני המאה השמינית והשביעית במ ,ולפחות אחד בארץ ישראל, יוון והאיים האגאיים, סוריה

 6.3.4.4 , 4.4.6.3 פים סעי כאן ;9ציור , 22, 1989ואוברלט  הרינק; 9–2:7ציור , 1979ונדן ברגה (

, וספיםוהופעתם בקברי נשק מובהקים לצד כלי נשק נ אלושכיחותם של ראשי אלות  .)47לוח ו

  .לדעתי על השימוש המחודש שנעשה בפרק זמן זה באלה ככלי נשק של ממש ותמלמד

אין להוציא מכלל אפשרות שאלות היו חלק מציודם הקרבי התקני לקרב פנים אל פנים של וכך 

מתוארות  ןדומה שיחידות אלה על כלי נשק. קבוצות לוחמי עילית אשר נמנו על משמר המלך

בציור קיר בארמון בתיל , )89לוח , 139, 1986אלבנדה (בארמונו בנינווה  שניהבתבליטים של סרגון 

 אזידה גבי לוח שנהב שנחשף במקדש-על, )ג–א 47: 52לוח , 1936ן ודונאן 'דנז-תירו( ברסיפ

                                            

ציין  )386, ג"תשכ( ידין. לחזות גם בכריתת ראשו של המלך תאומןניתן , לצד הכאתו למוות של הבן  .318

  .בטעות כי המלך תאומן הוא זה שמוכה למוות באלה

אפשר שהלוחמים הכורתים את ראשו של תאומן ומכים למוות באלה את בנו נמנים על יחידות משמר   .319

 ).בהמשך' ר(חימושם אינו אופייני לזה של הלוחמים האשוריים מכל מקום הרכב . המלך
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שעיטרו במקורם את , ארסלן טשובתבליטים מ) א61: 17לוח , 28, 1970ויס יומלואן ודי( נימרודב

ות יחידה). 1988אלבנדה ; 11–7לוחות , 1931ן ואחרים 'דנז-תירו( השער המערבי של העיר

חלקם מצויידים במגינים עגולים וחובשים ו, החמושים גם באלות ,קשתים ורמחים, מורכבות מפרשים

לית אלה היו נבדלות מכלל יאלבנדה הציעה שיחידות ע. )48 לוחכאן ( קסדות חרוטיות מחודדות

מעידות , האלות מעצם היותן סמל שררה. יקודו הישיר של המלךוהיו נתונות לפ, הצבא האשורי

  ).17, 12, 1988(לדעתה על מעמדם המיוחד של הלוחמים 

בעת הן  ,בעיתות שלוםהן של היחידות היה שמירה פיסית על המלך  ןסביר להניח שעיקר תפקיד

ארסלן ים מהתיאורים המפורטים המופיעים בתבליט. כאשר המלך היה נוכח בשדה הקרב, לחימה

מעידים לדעתי על , בהתייחס לתיאור הטכני של האלה ולמעמדה בהרכב חימושם של הלוחמים טש

  .היותה כלי נשק של ממש

חשובים הדגשים  ענייננול. הרחבה יתרלנוכח חשיבותם של התבליטים ראיתי לנכון לעסוק בהם ב

  :הבאים

כזי למלכים האשוריים שימשה תחנת מעבר ובסיס התארגנות מר, היא חדתו ,ארסלן טש •

 –ת תשיעילמן המחצית השנייה של המאה ה, ישראל-במסעותיהם לעבר צפון סוריה וארץ

 .שניהסרגון  –ועד שלהי המאה השמינית , שלישישלמנאסר ה

, המציגים את המצעד הצבאי של מרכבת המלך ויחידות המשמר ,תבליטי השער המערבי •

 .)1988 אלבנדה( נ"לפסה 722–726 – חמישיהלימי שלמנאסר מתוארכים 

תהלוכה צבאית  כך הוצגה. הצפוני והדרומי של השער החיצוני ותהקיר עיטרו אתהתבליטים  •

  .המורכבת משני טורים של אנשי שררה ולוחמים הצועדים בסך

בהמשך לאחר המרכבה  ;צועדים שלושה אנשי שררה, לפני המרכבה המלכותית, בראש הטור הצפוני

ולאחריו יחידות משמר המלך , ל הנראה את יחידות משמר הפרשיםהמסמל ככ, מתואר פרש

  .המורכבות משתי קבוצות סדירות של לוחמים רגליים
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 .המסמלים ככל הנראה את יחידות משמר הפרשים ,בראש הטור הדרומי מתוארים שני פרשים

ות מורכבות משתי קבוצ אלה; מנהיג את יחידות המשמרהלאחריהם מתוארת דמות של איש שררה 

.סדירות של לוחמים רגליים
320

  

  :)48לוח ( להלן פירוט הלוחמים הרגליים בטור הצפוני לפי כלי נשקם

 .לוחמים חמושים בחרב ובאלהחמישה  •

 .חרב ורומח, חמושים באלה, לוחמים חבושים קסדות חרוטיות מחודדותארבעה  •

  :הלוחמים הרגליים בטור הדרומי לפי כלי נשקם ואלו

 .אלה וקשת, חמושים בחרבחמישה  •

 .נושאים מגן עגול וחמושים ברומח וחרב, חבושים בקסדות חרוטיות מחודדותשישה  •

  :לגבי האלות והרכב חימושם של הלוחמיםהערות להלן מספר 

תופעה . חמושים באלות 20-מסך ה 14 :האלה מהווה מרכיב חשוב בציודם של הלוחמים הרגליים. 1

שעיקר כוח המחץ שלו  ,אופיינית לצבא האשורי הסדיר אינה, לצד הרכב כלי הנשק של הלוחמים ,זו

עשרה מתוארים רק  ן טשבתבליטים מארסל). 296–295, ג"ידין תשכ(נשען על קשתים ורמחים 

מתוך התבליטים . חמושים בחלקם גם באלה ובחרבה, נושאי קשת חמישהלוחמים נושאי רומח ו

הרמחים מצויידים תמיד במגן . באלותהאשוריים עולה כי הרמחים והקשתים לעולם אינם חמושים 

המגוננים עליהם , ידי לוחמים נושאי צינה-שפעמים מלווים על, פי רוב גם הקשתים-כך על, וקסדה

הרמחים בטור הדרומי משקפים נאמנה את ששת דומה כי רק  אלועל בסיס נתונים . במהלך הירי

 ארסלן טשתוארים בתבליטים מהרכב ציודם של הלוחמים המ. היחידות הסדירות של הצבא האשורי

יחידות אלה לא נדרשו לשדה . מחזק את ההנחה שאכן מדובר ביחידות עילית ששימשו כמשמר המלך

פנים אל כי אם לספק הגנה למלך ולכן סביר להניח ששמו דגש על יכולת לחימה בקרב , הקרב הרגיל

  .הדבר בא לידי ביטוי בחימושם באלות ובחרבותו, פנים

אצל הלוחמים . בתנוחת הצדעה, טור הצפוני אוחזים באלה ביד ימין פרושה לפניםהלוחמים ב. 2

, שיטת נשיאה של כלי נשק המתאפיינים בידית ארוכה –בטור הדרומי האלה מונחת על כתף ימין 

                                            

והצועד בראש הטור הדרומי חמוש , אנשי השררה הצועדים בראש הטור הצפוני חמושים בחרב ארוכה  .320

הרכב חימושם ומלבושם מאמת כי אכן מדובר באנשי שררה ולא בלוחמים או קצינים . בגרזן ובחרב

  .קרביים
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בהקשר זה נציין כי כאשר מתוארים בתבליטים ). 4: 46לוח ( בדרך זו הם נושאים גם את הרמחיםו

הם תמיד אוחזים בהן בקצה העליון של הידית קרוב , ה וקצינים נושאי אלותהאשוריים אנשי שרר

  ).6.2.3.1.2  סעיף' ר( לא קרבית, דרך אחיזה זו הינה מנהלית באופייה. לראש האלה

ניתן מתוך התיאורים  ;ית וארוכהמסיבהאלה מורכבת מראש מעוגל בעל צוואר צינורי וידית אחיזה . 3

האחידות המובהקת במתארן של האלות מלמדת שמדובר בכלי נשק . מ"ס 70–60ריך שאורכה עלה

החוקרים זיהו נכונה את ראש האלה כשייך ". פס ייצור" –שיוצר על פי מאפיינים קבועים , תקני

 ארבעהאר צינורי מעוטרים בתבליט בדגם של וולטיפוס ראשי האלות ממתכת בעלי ראש מעוגל וצ

סוריה , עשרות דוגמתם נחשפו באשור. )5, 1 :46לוח ( חלקו העליון של צוואר האלהבאריות ראשי 

, 2005הולצינגר –בראון; 176, 1995קרטיס ; 17, 1988אלבנדה (יוון והאיים האגאיים , ישראל-וארץ

 9-בין ראש אלה ממתכת שאורכו כהשילוב  ).48 לוחו 4.4.6.3  סעיף כאן; 11–10לוחות , 45–44

יצר כלי נשק יעיל ואפקטיבי , מ"ס 4-וקוטרה כ, מ"ס 70–60וידית שאורכה ', ג 350-מ ומשקלו כ"ס

).6.1.1 סעיף ' ר( פנים אל פניםלקרב 
321

  

  באלפים התשיעי עד השלישי מקומה של האלה בארסנל .6.1.3

  רסנל בניאוליתמקומה של האלה בא .6.1.3.1

כי האלה הינה כלי הנשק המובהק היחיד לקרב פנים אל פנים המוכר לנו מתוך הממצא  תיציינלעיל 

הופעתם של ראשי אלות . החומרי של האלף התשיעי עד המחצית הראשונה של האלף הרביעי

 על כניסתה לשימוש של אלה קראמיים מלמדת-ים ניאוליתיים קדםמעוגלים עשויים אבן במכלול

פיתוחו של כלי נשק עצם . חיבור פותה תהמורכבת מידית עץ ומראש קרבי מאבן ששולבו באמצעו

 העמוקים שהתרחשו וייםד על השינמעי, ולהרוג למחוץ –אדם -שנועד לעימותיים פיזיים בין בני

הניאוליתיים ראשי האלות קורפוס . בחברה הניאוליתית עם הקמתם של יישובי הקבע הראשונים

בשלב של  בתחום זה נמצאהמחקר  .מצומצם ביותר תנובשלב זה לרשוהעומד ) מי וקראמיקרא-קדם(

ובחיי  ארסנלהאלה ב לעמוד על מלוא היקף משמעותה של תנולפיכך אין באפשרוו, איסוף נתונים

                                            

, 1995לדוגמה קרטיס (אין בנמצא נתוני משקל וקוטר נקב ; תוני גובה וקוטרהפירסומים מספקים נ  .321

פריט הבודד שנחשף ל הנזכרים כאן שייכיםנתונים ה). 71–63, 2005הולצינגר -בראון; 179' מס, 176

אלות הנדונים ניתן לשער שהם לנוכח האחידות במתארם של ראשי ה ;)421 ' קטלוג מס(בתל דן 

  .משקפים את נתוני כלל הקבוצה



  241     בעמק הנילוס ובמזרח הקדמון, האלה בארץ ישראל. 6פרק 

  

ישראל המצב בעייתי עוד יותר שכן עדיין לא נחשפו ראשי אלות באתרים -בארץ .)2פרק ' ר( היומיום

מצומצמים והכלקוליתית הקדומה ם וגם המכלולים מהתקופה הניאוליתית הקראמית קראמיי-קדם

  ).5.1.7.1 , 5.1.1.3 , 5.1.1.2  ,5.1.1.1  סעיפים' ר( בהיקפם

 צור ם עשוייםראשי חץ וגרזנילראשונה גם לשימוש  ווב לציין כי בפרק זמן זה נכנסחשבהקשר זה 

הראשונים נועדו בעיקרם לצייד שהיווה עדיין מרכיב חשוב . )2005ברקאי ; 268–262, 1994גופר (

גם במהלכם  סביר להניח שהשתמשו בהם .למלאכות היומיום שימשובכלכלה הניאוליתית והגרזנים 

נקברים שרידי יות בהם נמצאו ניאוליתיזים והדברים באים לידי ביטוי במספר קבורות פ של עימותים

  .)34–14, 2005המבלין ; א2000קויט ( ת ראשי חציםוהנושאים עדויות לפגיע

מרכיב נוסף וחשוב בארסנל בפרק הזמן שבין המחצית השנייה של האלף השישי והמחצית השנייה 

דרש הקלע  –רצועות ואבן הטלה , כף עור או בד –טותו הרבה לצד פש .הקלעהוא של האלף הרביעי 

חשובה העובדה לענייננו ). 21, ג"ידין תשכ(ושימש הן לצייד והן ככלי נשק , מיומנות גבוהה בהפעלתו

הקלע "קורפמן במחקרו . יחד עם ראשי אלותמצאו באתרים שונים במזרח הקדמון נ אבני קלעש

, 1972" (הקדום ביותר ועד ראשית הערים ההיסטוריות מן הממצא, והקשת בדרום מערב אסיה

לאר באנטוליה 'בצפון סוריה ובהג תל חלאףהצביע על הופעתם יחד ב) 199, 109, 106–105

במחצית השנייה ) איראן(בטפה סיאלק , במכלולים המתוארכים למחצית השנייה של האלף השישי

. מחצית השנייה של האלף הרביעיב) מיהמסופוט(ובארך ) איראן(ובטורנג טפה , של האלף החמישי

רבה ובכברי 'בעין אל ג ואדי רבהבמיכלולים של תרבות עם ראשי אלות  ישראל הם נחשפו יחד-בארץ

 –י אלות כמו גם ראשי חץ וראש – אבני הקלע וראשי האלות). 6.1.1.2.1 , 5.1.1.3  פיםסעי' ר(

והאחר נשק הכאה , צייד מטווח רחוק/האחד נשק הטלה לקרב, מייצגים שני סוגי נשק שונים בתכלית

).2: 6.1.2.1 סעיף ' ר(מתבקש  ואלהשילוב שבין שני סוגי כלי נשק דומה ש. מגע לקרב
322

  

                                            

אורך  –אבני קלע מתרבות ואדי רבה מתאפיינות במתאר אליפטי ובתחום מידות ומשקלים אחידים   .322

גרפינקל (ובאסור , דוגמתן נמצאו גם באזור הזורע. 'ג 80–40מ ומשקל "ס 4–3.2רוחב , מ"ס 6–4.5

קלע מטיפוס זה משמשות גם בתקופה " אבני"ת העובדה שמאלפ). 162–161, 2002ומצקביץ 

, ישראל בדור-דוגמתן נחשפו בארץ. שאז הן עשויות עופרת וחלקן מעוטרות בטביעות, ההלניסטית

תחום המידות והמשקלים של אבני הקלע . אזור ופלמחים, שער העמקים, אלפא-בית, קיסריה, ציפורי

מידותיהן הקטנות בהשוואה לאבני הקלע . 'ג 60–30קל ומש, מ אורך"ס 5.5–3.0: ההלניסטיות הינו

אבני הקלע הנדונות מאוחסנות (של תרבות ואדי רבה נובעת מהמשקל הסגולי הגבוה של העופרת 

אבני קלע מתקופת הברזל שנחשפו , להבדיל). ידי-שמש ונבחנו על-במחסני אוצרות המדינה בבית
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  מקומה של האלה בארסנל בכלקולית .6.1.3.2

במזרח הקדמון למן הניאולית מן השורה ופעתה של האלה ככלי נשק אם נכונה פרשנותי לגבי ה

הרי שבתקופה הכלקוליתית המאוחרת מדובר , קראמי ובארץ ישראל למן הניאולית הקראמי-הקדם

שחשיבותו הלכה והתעצמה במהלך האלף החמישי , בעל היסטוריה של אלפי שנים, בכלי נשק מוכר

חשיבות זו היא שעומדת מאחורי ייצורם של ראשי אלות רבים מהמטיט ). 5.1.7  סעיף(והרביעי 

האומנים והחרשים הכלקוליתיים ששלטו במקורות חומרי הגלם ). 4.4.3.4 סעיף ' ר(נחושת מו

, שעווה נעלמה(ובטכניקת הייצור ) 3.1.1 ף סעי, ארסן וניקל ארסן–ונחושת אנטימון, נחושת, המטיט(

ובהשוואה לראשי אלות מאבן , הקפידו לייצרם מתוך שהכירו ביעילותם ועוצמתם בכלל, )3.2.1 סעיף 

ארסן הגביר את -ארסן וניקל-השימוש בנתכים העשויים נחושת אנטימון, יתרה מזאת. גיר בפרט

לגבי ההמטיט הצעתי שאת . ככלי נשק להכאה וניפוץ ן של האלותשל המתכת ואת יעילותקשיותה 

אדום והברק –גונו השחור, קשיותו, העדפתו כחומר גלם יש לזקוף לזכות משקלו הסגולי הגבוה

  .המתכתי שלו

  :שבע של ראשי האלות הראשונים-עם גילויים באתרי באר עמד כבר ידין אלועל יתרונות 

-מעניינות ביותר ראוי לציין את קבוצת ראשי האלות מן התקופה הכלקוליתית שנתגלו ליד בארמן האלות ה

, בדומה לאלות משאר האתרים מתקופה זו –כגון המטיט , לא רק שרבות מהן עשויות אבן קשה וכבדה. שבע

הייתה  ועדיין לא, כשנודעה הנחושת לראשונה –את העובדה שבתקופה זו . אלא שכמה מהן עשויות נחושת

עד שלא , שנשק זה היה חיוני כל כך, ידי כך-ניתן להסביר רק על, יצקו ראשי אלות מחומר זה –חזון נפרץ 

  .)41, ג"תשכ(חסכו מאמץ ועמל כדי להגביר את עוצמתו 

בולט חסרונם של כלי נשק  הנשק בכלקולית המאוחר כליבמכלול אלות השכיחותם של ראשי על רקע 

.של ראשי חיצים ואבני קלעמהמיכלולים  גם העלמותםכמו , אחרים
323
שכיחותם של כלי גדלה מאידך  

לצידם מופיעים ו, המהווים מרכיב קבוע במכלול הכלים, גרזנים וכילפות –צור מפניים -עבודה דו

הם יכלו אולם  ,מעיקרם למלאכות היומיום אלוכלים נועדו כאמור . נחושתמקביליהם מלראשונה גם 

ראוי לציין את הופעתם יוצאת הדופן  בהקשר זה. קועכלי נשק להכאה ובית הצורך גם כלשמש בשע

                                                                                                                                        

שמשקלם , ל טבעיים מצור בעלי מתאר ספרואידימדובר בחלוקי נח. בלכיש שונות במתארן ובמשקלן

  ).1982–1974, 2004זאס ואוסישקין ( 'ג 350–240כאשר רובם נמצאים בתחום שבין , 'ג 600–100

למעט באיזורים  –דומה שיש לייחס תופעה זו למרכיב השולי שהיווה הצייד בכלכלה הכלקוליתית   .323

  .זו בולטת גם באתרי הברונזה הקדומה תופעה. לא כל שכן בהשוואה לניאולית –המדבריים 
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; 143–142' מס, 100, ב"תשל אדון-בר(לי חיבור פותה במטמון בנחל משמר של שני גרזני נחושת בע

 ,)6.2.2.1.2  סעיף' ר(ייתכן והם יוצרו ויועדו לשמש כראשי שרביטים טקסיים ). 2–1: 84 לוח כאן

ויותר את  השנ 1500-המקדים בכ .רב עוצמה לקרב מגעפוטנציאלי מאידך הם מהווים גם כלי נשק 

 ארסנל של התקופההגרזני הקרב השומריים בעלי חיבור הפותה על כל המשתמע מכך לגבי שחזור 

: 84 לוח, ת העיטיםאסטליון בנס מאור ובהדאת ובהמשך  ,272כאן הערה  'ראך  ;64 ג"דין תשכי(

  .חייב שליטה בטכניקת השעווה הנעלמהייצורם של גרזנים מטיפוס זה מוסגר נציין כי במאמר . )3

אולי משקפת את התאמתם לתפקיד נחל משמר במטמון של גרזנים וכילפות הופעתם הספוראדית 

אך נקודה זו  .תקופה הכלקוליתיתאת שכיחותם במכלול הכלים של ה דווקא של מנחות הקדשה ולאו

  .לא מן הנמנע שפריטים נוספים ייחשפו בעתידו, נותרת לא ברורה

  מקומה של האלה בארסנל באלף הרביעי המאוחר ובאלף השלישי .6.1.3.3

במזרח הקדמון נכנסים לראשונה לשימוש  ,קדומה אברונזה , במחצית השנייה של האלף הרביעי

, גרזני סהר לחיתוך, פגיונות ורמחים לדקירה: נחושת ישראל כלי נשק מובהקים עשויים-בארץו

ת ולאורך כל תקופשכיחותם בממצא הארכיאולוגי ). המטמון מכפר מונש – 3נספח ' ר(חניתות הטלה 

בעצם תהליך ; ניםרובם המכריע נחשף בקברים ובמטמו: אינה גדולה ג–הקדומה אהברונזה 

כאן המקום להדגיש כי לצד כלי הנשק ). 6.5.4 יף סע' ר(ולפיכך שרדו " הוצאו מהמחזור"הטמנתם הם 

נחשפו , שלמים כשבורים, עשרות ראשי אלות מאבן. לא נפקד גם מקומה של האלה" החדשים"

. ושכיחותם בממצא עולה עשרות מונים על שכיחותם של כלי הנשק העשויים נחושת, באתרי המגורים

מוחזרו , )וחפצי מתכת בכלל(כלי נשק ממתכת . לם ומתהליכי הייצור השוניםהדבר נובע מחומרי הג

ראשי אלות מאבן , לעומתם. ובוודאי פריטים שנפגמו במהלך ייצורם או שימושם, בעת העתיקה

כולל פריטים , למיחזור ולפיכך הם שורדים יותר בממצא הארכיאולוגי םאינם ניתני) חפצי אבן בכללו(

  .שתהליך ייצורם לא הושלם ום או שימושם וכאלשנפגמו במהלך ייצור

שכיחותם הגבוהה יחסית של ראשי האלות במכלולים מאפשרת להניח כי האלה היוותה מרכיב בעל 

חיזוק להנחתי מספקים המכלולים שנחשפו במטמון מכפר מונש ובקברי הנשק מאזור ובאב . חשיבות

). 6.5.4 , 6.3.2.2 סעיפים ' ר(כולל ראשי אלות  ,לתקופה םהמכילים מגוון כלי נשק האופייניי, דראע-א

וראש , ארבעה ראשי רמחים, ארבעה פגיונות – נכבד של כלי נשקמספר המטמון מכפר מונש מכיל 

סכין צור , חושתמאזור מכיל פגיון וראש חנית מנ 4קבר ). 3נספח ' ר(אלה מנחושת בעל צוואר 
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). 13:13, 7–5: 12איורים , 23–22, 1975תור -בן(מצרית וראש אלה אגסי עשוי אבן גיר ליתוגרפית 

דראע מכיל גרזן סהר ושני פגיונות עשויים נחושת ולצידם ראש אלה אגסי עשוי -מבאב א A51קבר 

  ).4: 263איור , 459, 2: 259, 4–3: 258איורים , 450–444, 1990וילקינסון (גרניט 

לקראת ו, ארסנל של המזרח הקדוםהלה מנדחקת האבמהלך המחצית השנייה של האלף השלישי 

העלמותה באה . ם ממכלולי הקבורהשל אתרי המגורים כמו ג שלהי האלף היא נעלמת ממכלול הכלים

ונה המכילים ערכות רונזה התיכתקופת הבברי הנשק וקברי הלוחמים של בקלידי ביטוי באופן נחרץ 

  ).6.3.6.3  ,6.3.6.2 סעיפים ' ר(האלה אינה כלולה בהן ש שק סטנדרטיותנ

 על מעמדה המשתנה של האלה בשדה הקרב של האלף השלישי ניתן ללמוד מתוך התיאור התמונתי

נס הגבי -עלעם התיאורים התמונתיים שנייה של האלף הרביעי והשוואתו המחצית מהלוח הציידים ב

עמדתי על מעמדה  2: 6.1.2.1 בסעיף . )מחצית שנייה של האלף השלישי(ת העיטים אסטלו מאור

כלי הכאה , הארסנל כולל אלות. "לוח הציידים"ציידים בה–המרכזי של האלה בחימושם של הלוחמים

דרך אירגונם , ציידים–מניין הלוחמים .קימוריות ומקלות הטלה-תות דוקש, תחניתו, רמחים, צדדים-דו

של  חברתי–ה את המערך האירגוניאיפיינוהרכב חימושם משקפים נאמנה את המציאות השבטית ש

מספקים את ) 6.1.2.2 סעיף ' ר(הנס מאור ואסטלת העיטים , להבדיל. במצרים האלף הרביעי

אור  –המערך הלוחם בשני הצבאות . יות הראשונות לקיומו של צבא ממלכתי מקצועי ומיומןהעדו

הארסנל כולל חניתות המשמשות את . חיל מרכבות וחיל רגלים: מאורגן ומצויד בצורה דומה –ולגש 

. לוחמי המרכבות ורמחים ארוכים וכבדים המשמשים את חיל הרגלים ומצריכים אחיזה בשתי הידיים

חיל הרגלים . וחבושים בקובעי מתכת, ם מצוידים גם בגרזני קרב בעלי חיבור פותה או פיגיונותהלוחמי

 ).65–64לוחות (המסוככים על כול הגוף , של אאנתום מלך לגש מצויד גם במגינים מלבניים גדולים

היעדרה של האלה מציודם הקרבי של לוחמי שני הצבאות הינו לטעמי עובדה בעלת חשיבות להבנת 

  .עמדה ככלי נשק במסופוטמיה במחצית השנייה של האלף השלישימ

, מקבל משמעות נוספת לנוכח הופעתה בצד הטקסי של אסטלת העיטיםשל האלה דומה שהיעדרה 

בה מוצג האל הלוחם נינגירסו כשהוא אוחז בימינו באלה בעלת ראש כדורי וביד שמאל ברשת 

בפרק זמן זה שימשה אכן . אויביו של אאנתום, )Umma(בתוכה כלואים בני אומה , המלחמה הגדולה

היא איבדה מחשיבותה ככלי  .)66 ולוח 6.2.3.2 סעיף ' ר(כנשק האלים כמעט אך ורק כבר האלה 

 אלוצבאות . נשק בצבאות המקצועיים שהתגבשו עם כינונן של הממלכות הגדולות הראשונות

על הפעלת כוח מסיבי בשדה הקרב הפתוח תוך שהם משתמשים בחיל מרכבות להסתערות  התבססו
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המתבסס על רמחים ארוכים ונעזר בשעת הצורך , ושבירת קו האויב ובחיל רגליים כבד להכרעה

.בגרזני קרב בעלי חיבור פותה לקרב מגע
324

דומה שלאלות לא היה מקום בסוג זה של לחימה והן  

עובדה זו תואמת גם את ממצא כלי הנשק שנחשף בבתי . באות הממוסדיםנעלמו מהארסנל של הצ

הניבו מאות כלי , ככול הנראה קברי לוחמים, הקברים. של אור –המלכותיים והפרטיים  –הקברות 

ראשי , ראשי חניתות: נשק התואמים את ציודם של הצבאות המתוארים בנס מאור ובאסטלת העיטים

למעט ראש אלה גלילי ייחודי מברונזה , ראשי אלות. ופיגיונות, פותה גרזני קרב בעלי חיבור, רמחים

  .נעדרים לחלוטין ממכלולי הנשק, )3: 58 ולוח 6.3.4.2 סעיף ' ר(המעוטר בזיזים 

  מקומה של האלה בארסנל באלף הראשון .6.1.3.4

ארסנל הלמותה של האלה משנים ויותר לאחר היע 1500-כ ,במחצית הראשונה של האלף הראשון

הופעתה המחודשת והמפתיעה במרחב הגיאוגרפי של מערב איראן אנו עדים ל ,של המזרח הקדום

במיגוון  ויוצרש ממתכתת אלוככלל מדובר בראשי  .)6.3.4.3 , 4.6.2 , 4.4.6.3 סעיפים ' ר( ובאשור

בליטות מעוגלות  ונושאי חלקם מעוטרים בתבליט, גלילייםו, מעוגלים ומזווים בעלי צוואר: טיפוסים

, חרבות –בהשוואה לכלי נשק האחרים  .)47–46לוחות ( הוסיפו לכח המחץ והריסוק שלהםש וזיזים

ע כי למרות הופעתה המחודשת ניתן לקבוו, מצומצמתשכיחותם בארסנל  –רמחים , חניתות, ונותפגי

הדברים באים לידי ביטוי גם  .כלי נשק מכריע בשדה הקרב של האלף הראשוןהאלה לא היוותה 

בקברי לוחמים נוכחותם של ראשי אלות ועדיין . בתבליטים האשוריים שעניינם תאורי מלחמה ומצור

, באלות ורי היו חמושותדות עילית בצבא האשכמו גם העובדה שיחי, מובהקים לצד כלי נשק אחרים

א חיזוק להצעתי אני מוצ. )67, 48ות ולוח 6.1.2.2.2 סעיף ( שימוש בקרבות מגע מלמד כי עשו בהן

–57, 19–15, 1988מוסקרלה ; 1989דייסון ( שנחשף בחסנלו בבמיכלול החשוב מתקופת הברזל 

נמצאו במבנים , ראשי אלות, מגינים, פיגיונות, חרבות, תראשי חניתו –מגוון כלי נשק ). 1989; 60

ברונזה או ברזל , פריטים עשויים אבן 76מכלול ראשי האלות מונה . שונים בכל שטחי האתר המבוצר

                                            

ידין (ובמיוחד על רקע כניסתם לשימוש של קובעי מגן ממתכת , גרזני הקרב היו יעילים יותר מאלות  .324

 ).23–22ג "תשכ
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מעוגלים בעלי צוואר מעוטרים בתבליט –במגוון טיפוסים 
325

גליליים , מעוגלים מעוטרים בתבליט, 

.בעלי זיזים
326

  

חפץ פולחן או , מנחת הקדשה, סמל שררה וניצחון לבני תמותה – סמלי/האלה כחפץ טקסי .6.2

  נשק האלים, סמל אלוהי

-ולסמל טקסי רב חפץהאלה ל הייתהו כי מתוך מעמדה ככלי נשק מן השורה הראשונה ציי. לעיל

  :ייעודים טקסיים מרכזיים באים בחשבון לאלה ארבעה .חשיבות במזרח הקדמון

 )הן בממצא החומרי והן בתיאורים תמונתיים( סמל שררה וניצחון לבני תמותה .1

 )בממצא החומרי( ת הקדשהמנח .2

  )הן בממצא החומרי והן בתיאורים תמונתיים( חפץ פולחן או סמל אלוהי .3

 )רק בתיאורים תמונתיים ככל הידוע( נשק האלים .4

. במנחות ההקדשה של מקדשי המזרח הקדמון יסודאלות וראשי אלות מהווים מרכיב  •

מטמונים או  למן ראש אלה בודד ועד למצבורים, נים בכמותם ובעוצמתםהמכלולים מגוו

ראשי אלות סטנדרטיים , "איכותם"ובהמכלולים מגוונים גם בסגנונם . םהמונים מאות פריטי

  .לצד אלות וראשי אלות מפוארים

 .אולי בשל הקושי לזהותן ככאלה, או כסמלי אלים ידועות פחות פולחןאלות כחפצי  •

מעוטרים בתבליט  –ות וראשי האלות הטקסיים נמנים פריטים מפוארים על קבוצת האל •

מחומרי גלם וכאלו העשויים  ,גדולים במיוחד ,נושאי כתובות הקדשה ,ובתוספות תמונתיות

 .שפארם מלמד כי הם יוצרו ויועדו לשימושים טקסיים –שנהב וכסף , יקרים דוגמת זהב

 ,משקלם מלמדים שלא נועדו לשימושים קרבייםשגודלם ו ,ראשי אלות זעיריםמופיעים  םדילצ

 .רק הקשרם המקדשי מלמד על שימושם הטקסיש, "סטנדרטיים"וראשי אלות 

שנחשפו במטמון  ,בעלי התוספות התמונתיות ,האלות וראשי האלות המפוארים מנחושת •

ישראל במכלולים -מנחל משמר ובמספר אתרים וקברים כלקוליתיים נוספים בארץ

                                            

הינו אב טיפוס לראשי האלות של תקופת , )73' מס, 60–59, 1988מוסקרלה (דומה שהטיפוס הנדון   .325

המתאפיינים בצוואר צינורי וראש מעובה בעל מתאר מעוגל המעוטר  ,נ"לפסה' ז-'מאות ח – גהברזל 

 .בבליטות

מסד . כוללים רק מדגם קטן מכלל ראשי האלות שנחשפוום מקדמייהפרסומים העוסקים בחסנלו הינם   .326

  .ייעודי–כרונולוגי–הקיים אינו מאפשר דיון טיפולוגי הנתונים
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ן המחצית השנייה של האלף החמישי והמחצית הראשונה של האלף הרביעי המתוארכים בי

לאלות וראשי אלות טקסיים ביותר במזרח הקדמון את העדויות הקדומות  מספקים בשלב זה

  .מובהקים

 ,ופולחןשררה , בהקשרים שעניינם שלטוןביותר של אלות  התיאורים התמונתיים הקדומים •

ניתן לייחסם לתקופת . )6.2.1.4.1 סעיף ( היירקונפוליסב Main Deposit-מופיעים במצרים ב

שלהי האלף , 1ג3תקופת נקאדה  – שושלת אפסמ ם אחריםשל נערמר ושל שליטי םשלטונ

תיאורים תמונתיים של אלות בהקשרים טקסיים שכיחים במצרים , ככלל. הרביעי

הם נפוצים גם באלף השני והראשון ומציגים פן  במסופוטמיה. ובמסופוטמיה באלף השלישי

מגוונים בסגנונם במצרים התיאורים . האלה כנשק האלים – נוסף שאינו מוכר במצרים

ידיות עצם , לוחיות שנהב, לוחות שחיקה, אסטלות, כתובות סלע, תבליטי קיר – במיקומםו

של אלות בהקשרים ישראל אנו חסרים בשלב זה תיאורים תמונתיים -בארץ. חותמות גלילו

 .ופולחןשררה , של שלטון

  ממקדשים – ממצא החומריב מנחת הקדשהמוסבת ל" רגילה"ההאלה  .6.2.1

תחת הגדרה זו נמנים האלות וראשי האלות שנחשפו בהקשרים ארכיאולוגיים שאינם מותירים ספק 

הם  ישראל-בארץ. במקדשים ובמתחמים מקודשים –באשר למשמעויותיהם הטקסיות והפולחניות 

המתפרשים , מפלסי יישוב של אתרי מגוריםמאינם נבדלים במתארם מראשי האלות הסטנדרטיים 

המכלולים מכילים פריטים פשוטים לצד  ;התמונה מגוונת יותר במסופוטמיה ובמצרים. ככלי נשקלרוב 

ראשי אלות  .פריטים מפוארים מעוטרים בתבליט ובתיאורים תמונתיים ונושאי כתובות הקדשה

שמקורו מיוחס כאן למקדש , בתבליט ובתיאורים תמונתיים מצויים גם במטמון מנחל משמרמעוטרים 

  ).2: 6.2.1.2.1  סעיף(

מרכיב חשוב במנחות ההקדשה של מקדשי המזרח הקדום באלפים הרביעי הינם אלות וראשי אלות 

-בראון' רבמקדשי התקופה  ןהיווצרות ותהליך ןמשמעות, ןהרכב ,הקדשההמנחות על . והשלישי

  :קדשיםממספר דגשים החשובים להבנת מעמדם של האלות וראשי האלות ב הנה .1991הולצינגר 

לקבל את חסותו וחסדו ולהבטיח את  כדיאם , ידי המאמינים לאל-מנחות ההקדשה הובאו על •

אירועים בעלי  אם כמנחות תהילה לציון, אם כמנחות תודה, של המקדיש במקדש" נוכחותו"

  .השלמת מפעל בנייה מונומנטאלי, בקרב ןניצחו, חשיבות דוגמת הכתרה
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-ההבחנה במכלולים שנחשפים במקדשים בין מנחות הקדשה ובין חפצים שנקנו או יוצרו על •

הבחנה ברורה ה. תתמיד אפשרי האינ, יום-ידי אנשי המקדש לצורכי פולחן וטקס ולצורכי היום

  .אות כתובות הקדשהבמקרים בהם המנחות נוש

 אלות וראשי אלות נמנים על קבוצת הכלים והחפצים שניתן לקבוע לגביהם במידה רבה של •

מכיוון שקשה לייחס להם שימוש פונקציונאלי , מקדשים כמנחות הקדשהלדאות שהם הובאו ו

להנחה זו ניתן לקבל מראשי אלות נושאי כתובות הקדשה שנחשפו  קחיזו. בתחומי המקדש

במסופוטמיה גם לאחר שהאלה נעלמה  נותר בעינונוהג זה . במסופוטמיהרבים  במקדשים

לריכוז ראשי האלות נושאי (ממכלול הכלים ולא שימשה עוד כנשק פעיל בשדה הקרב 

סוגיית מעמדה ותפקידה של האלה , מאידך). 66–42, 1991הולצינגר -בראון' הכתובות ר

העדויות , להבנתי. חייבת עדיין להבחן, פולחן כמוקד וכסמל אלוהות א, בתהליך הפולחן עצמו

מהמכלולים הקדומים שנחשפו במקדשים המתוארכים לאלף הרביעי ולמחצית הראשונה של 

מאפשרות לייחס לאלה בפרק הזמן הנדון גם תפקיד של ממש בתהליך , האלף השלישי

 ).6.2.3.2 סעיף  'ר(הפולחן 

  .ממקדשים מארץ ישראל ומשכנותיה" רגילות"ם מוצג ממצא האלות הבסעיפים הבאי

  אל עדיין – והקראמי )הויוק ואשיקלי ורי'צ נוולי ,יונו'צ( קראמי-הקדם בניאולית הקדמון במזרח .6.2.1.1

בסעיף  .מקדשייםבהקשרים ניאוליתיים ראשי אלות  על חשיפתם שלעד כה לא דווח עתי ילמיטב יד

שימשה האלה כסמל  תוקראמי-כבר בתקופות הניאוליתית הקדםשסביר להניח כי  הצעתי 2.1.1 

 –מובהקים  פולחנייםוכי העדרותם של ראשי אלות מהקשרים  ,לעוצמה ומעמד ושולבה בפולחן

ני הינו זמ ואשיקלי הויוק ורי'נוולי צ, יונו'בצדוגמת אלו שנחשפו  )?(מקדשים, ציבורי ימבנים בעלי אופ

  ).2.3 סעיף (עם פרסומם המלא של האתרים הנדונים ושל אתרים נוספים " תיקונו"ויבוא על 

  בארץ ישראל .6.2.1.2

  המתחם הפולחני בגילת – )סולי'ע(כלקולית מאוחר  .6.2.1.2.1

עשרים וחמישה ראשי אלות מעוגלים ומזווים במגוון טיפוסים וחומרי גלם נמצאו במתחם הפולחני 

 ,אזורנומדובר במכלול הקדום ביותר שנחשף עד כה ב בשלב זה). 5.1.3.1 סעיף ' רבלה מסכמת ט(

ראשי אלות מהווים . )אודות נחל משמר להלן' אך ר( בהקשר מקדשי, ואפשר במזרח הקדמון בכלל
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ופעה זו שכיחה למן ואולם דומה שת ,במנחות ההקדשה של מקדשי המזרח הקדמון יסודמרכיב 

לעומת זאת בגילת מתארכות  ).6.2.1.4 , 6.2.1.3  סעיפים' ר(המחצית השנייה של האלף הרביעי 

לוי (את המתחם על שלביו למחצית השנייה של האלף החמישי וראשית הרביעי  14בדיקות פחמן 

  ).2006וברטון 

 .הפולחני הגדרתם של ראשי האלות מגילת כטקסיים מתבססת על עצם חשיפתם בשטח המתחם

  :להלן דגשים החשובים להבנתם

 או כאלו, פריטים מעוטרים בתבליט: המכלול אינו מכיל ראשי אלות טקסיים מובהקים •

שהצבנו לראשי  םמהקריטריוני –גדולים או זעירים  –החורגים בתחומי המידות והמשקלים 

מאידך המכלול מכיל ריכוז גדול ויוצא דופן ). 6.1.1  סעיף' ר(אלות הקרביים הסטנדרטיים ה

להמחשת . 52%-פריטים או כ 13-כ, של ראשי אלות מזווים העשויים מגרניט ודיוריט

ה נמצאו עד כ :התופעה אציין כי ראשי אלות מזווים מאבן אינם שכיחים מחוץ לעמק הנילוס

' ר(פריטים  14ישראל ובעבר הירדן המזרחי לבד מגילת רק עוד -באתרים הכלקוליתיים בארץ

שראשי האלות המזווים מגילת הגיעו מעמק הנילוס  לוודאיקרוב ). 50 ולוח 4.5.2.2 סעיף 

חומרי בגילת במגוון לבד מראשי האלות מתאפיין הממצא ה. בדרכי המסחר) נוביה, מצרים(

קערות ומקטרים , לוחות שחיקה, צלמיות כינור, טורפדוקנקנים דמויי  –חפצי חרס ואבן 

דומה ששכיחותם של הממצאים המיובאים . שהגיעו כמוצרים מוגמרים –להבי צור , מבזלת

בהקשר זה ברצוני להשיג על לוי ואחרים . נובע מעצם מעמדו הציבורי של המתחם הפולחני

והמזווים  ,ו לייחס את שכיחותם הגדולה של ראשי האלות באתרהציעש) 137–136, 2006(

לפעילות צבאית ועימות אלים בין מצרים הקדם שושלתית והתרבות הכלקוליתית , בפרט

ישראל -חברתי במצרים ובדרומה של ארץ–לטעמי המערך המדיני. המאוחרת בדרום כנען

  .זמן הנדון אינו מאפשר עימות שכזהבפרק ה

במתחם של  ף בגילתנחש, 48%-פריטים או כ 12 ,הריכוז הגדול ביותר של ראשי אלות •

המהווה למעשה את השלב בו התפתח לראשונה המתחם הפולחני במתכונתו , IIcשכבה 

ראשי האלות נחשפו בכול . )68 לוח( חצר טקסית, חצר מרכזית, חדרי פולחן –המורכבת 

. חדר פולחן, שטח-פני, חצרות, בורות הטמנה: שונים םשטח המתחם בהקשרים ארכיאולוגי

פעמים בשני ופי רוב מדובר בפריט בודד -על ;בולטת העובדה שהם לא נחשפו במצבורים

של ראשי המכריע  םהעובדה כי רוב. אישיותבמנחות הקדשה כנראה מדובר אם כן . פריטים
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הפולחן הצפון  פריטים שבורים נמצאו בחדרשני רק  –מחוץ לתחום המקודש  ףנחשהאלות 

או כחפצים טקסיים , מלמד כי הם לא נועדו לשמש כמצבור כלי נשק של הקהילה – מזרחי

מהמצבורים  ומכלול זה שונה לחלוטין באופיו ובייעוד. בחדרי הפולחן שעשו בהם שימוש

בתל ) Shara" (שרה"במקדש בהיירקונפוליס ובמקדש , הגדולים שנחשפו במערת המטמון

  ).81, 78, 69לוחות ו, 6.2.1.4.1 , 6.2.1.3.2 וסעיפים בהמשך ' ר(אגרב 

  המטמון מנחל משמר – )סולי'ע(כלקולית מאוחר  .6.2.1.2.2

מזווים וגליליים , אלות וראשי אלות מעוגלים 383ביניהם ש ,כולל מגוון חפציםהוא  .1נתגלה במערה 

למן גילויו המפתיע דנים ומתלבטים בשאלת ). 69 ולוח 5.1.5.1 סעיף ' רה מסכמת טבל(לטיפוסיהם 

לנסות ולקשרו עם  ציעאוסישקין ה. למה יועד והיכן שימש במקורו, כיצד נצבר –מהותו ומשמעותו 

מינו כאן את חפצי הפולחן עד יעבור שהכוהנים שנמלטו מהמקדש הט – גדי-המקדש הכלקוליתי בעין

עד כה טרם הוברר " :אם כי זהירה יותר ,אדון נקט גישה דומה-בר). 70 כאן לוח ;1980; 1971(זעם 

לצד ". קרובההשמוצאם ממקדש שבסביבה , אך מותר להניח, לנו מאין הובאו כלי הפולחן למערה

–12, ב"תשל(על למערות נחל משמר המקדש בעין גדי הוא מציין גם את המתחם הפולחני הגדול שמ

).71 לוח כאן; 13
327

, הציע לראות במטמון אוצר כלי נשק ופולחן של הקהילה )182, 1988( מורי 

) 252, 1989(לעומת זאת העלתה תדמור  .גדי-שבמקורו היה מאוחסן בבניין ציבורי דוגמת מקדש עין

גרפינקל . של קבוצות סוחריםאינם אלא מרכולתם , והמכלול מנחל צאלים, את הסברה שהמטמון

. הציע לראות במטמון גניזה מכוונת של כלים פולחניים שלא צלחו עוד לשימוש) 176–174, 1994(

העלה את האפשרות שהמטמון והממצאים הכלקוליתיים האחרים ממערות מדבר ) לא פורסם(אילן 

האישיות החשובה המכלול המרשים ממערת המטמון מלמד לדעתו על . יהודה הינם מנחות קבורה

.שנקברה כאן
328

  

, שהתייחסו למטמון באופן הומוגני כמכלול של כלים פולחניים, להבדיל מגישתם של מרבית החוקרים

או כמנחת (בנחל משמר מחייב להניח שבמקורם שימשו במקדש " שכוחה"שעצם גילויים במערה 

וים נקודת מפתח להבנתו המהו, אלותהראשי בבאלות וקודם כל להתמקד לדעתי מן הראוי , )קבורה

                                            

  .מתחם זה לא נחפר, דוןא-ידי בר-למעט חפירת בדיקה קטנה שנערכה על  .327

אדון -בר' ר, עשר קבורות 3שש קבורות ובמערה  2מלבד הקבורה במערת המטמון נחשפו במערה   .328

  .11–6, ב"תשל
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הוא היחיד שתהה על שכיחותה של , )183–182, 178–174, 1988(דומה שמורי . של המטמון

. אלוהתעלמו כמעט לחלוטין מכלים ) ג"תשנ(מרחב ו) 1989(בק , )1985(עמירן  ;האלה במטמון

י המטמון חפצ 437מסך , פריטים לכל היותר 52 :משמעית-הדומיננטיות של האלה במטמון חדאולם 

.חפצי המטמון הינם כאמור אלות וראשי אלות לטיפוסיהם 385יתרת  ;אינם קשורים לאלה
329

להלן  

  :שני דגשים החשובים להבנת המכלול

" הפשוטים"רובם המכריע של ראשי האלות נמנים על קבוצת ראשי האלות הסטנדרטיים  •

והערה  6.1.1.2.2 , 6.1.1  סעיפים' ר(ועומדים בקריטריונים שהגדרנו לראשי האלות הקרביים 

 אולא מן הנמנע שחלקם אכן יוצרו ושימשו כראשי אלות קרביים קודם להטמנתם ). 277

 .הבאתם למקדש כמנחות הקדשה

' ר(בעלי עיטור תמונתי ובעלי תוספות  ,בעלי בליטות וחריצים –ראשי האלות המעוטרים  •

, 3 לוחות(שרביטי המתכת /וחלק נכבד מאלות) 33–31לוחות ו, 6.2.2.1.2 , 4.4.3.3  פיםסעי

ניתן לקבוע בוודאות כי הם יוצרו ויועדו מלכתחילה לשימושים . טקסיים מובהקיםהם ) 60

לקבוצה זו יש לשייך גם את קבוצת ראשי האלות המעוגלים הפשוטים . קסיים ופולחנייםט

' ר(המתאפיינים בתחומי מידות ומשקלים שאינם מאפשרים שימושים קרביים , הזעירים

  ).277הערה 

  ?טיפוסיםמגוון ה מה פשר? אלותוראשי אלות כל כך הרבה במטמון יש  ,אם כן ,מדוע

דומה שהתשובות לשאלות אלה טמונות בהבנת חשיבותה ומעמדה המרכזי של האלה במזרח 

פשוטים  אלות וראשי אלותהובילו להבאתם של  ומאפיינים אל. הן ככלי נשק והן ככלי טקסי, הקדמון

ר המטמון מנחל משמ, במילים אחרות. והובילו להיווצרותם של מצבורים גדולים, כמפוארים למקדשים

המכלול המגוון . רק במקדשים ףנצבר במקדש שכן מכלולים בסדר גודל ובאיכות שכאלה יכלו להיאס

, שימשו כאוצר כלי נשק של הקהילה כי חלק מראשי האלות 1988בעקבות מורי להניח אולי מאפשר 

דוגמת ראש האלה נושא תאומי יעלים וצמד הלהבים  ,כמנחות הקדשה וחלקםלבטח חלקם נצברו 

                                            

, )6–1' מס, ב"אדון תשל-בר(שישה חפצי שנהב : החפצים שאינם קשורים לאלה 52להלן פירוט   .329

-בר(עשר עטרות , )121–119, 117, 113, 21–20, 19, 17' מס, ב"אדון תשל-בר(ניסים /תשעה קנים

אדון -בר(שלושה בזיכים ) 157, 142' מס, ב"אדון תשל-בר(שני גרזני פותה , )16–7' מס, ב"אדון תשל

, ב"אדון תשל-בר(חמישה כלי קיבול , )151' מס, ב"אדון תשל-בר(נס הנשר , )149–147' ב מס"תשל

  ).173–158' מס, ב"אדון תשל-בר(גרזנים ואזמלים  16, )156–152' מס
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אם כסמל , שימשו בפולחן עצמו ,)1: 33 לוח, 189 ' קטלוג מס כאן; 105–104, ב"דון תשלא-בר(

ועדיין מדהימה העובדה שהמכלול מנחל ). 6.2.2.1.2 סעיף (אם כמוקד פולחן  )ג"תשנ מרחב(אלוהות 

קודם מאות שנים , )4.4.3.5 סעיף ' ר(האלף החמישי המתוארך למחצית השנייה של  ,משמר

מהמקדש  Main deposit-דוגמת ה, למצבורים דומים שנחשפו במצרים ובמסופוטמיה

המתוארך , בתל אגרב" שרה"והמכלול ממקדש , המתוארך לשלהי האלף הרביעי, בהיירקונפוליס

  ).82, 81, 78לוחות ו, 6.2.1.4.1 , 6.2.1.3.2  סעיפים' ר(של האלף השלישי  למחצית הראשונה

  העיוערד , מגידומקדשי  – קדומהברונזה  .6.2.1.2.3

המתוארכים לתקופת  ,XIX במקדשי שכבה, מגידו: ראשי אלות נחשפו במקדשים ובמתחמים הבאים

המיוחס לתקופת הברונזה  4040ובמקדש ) 72לוח ו 5.1.3.2 סעיף ' ר( 2קדומה אהברונזה ה

, בצמד המקדשים הגדול ובמקדש בעל האולם הבודד, ערד). 74לוח ו 5.1.3.4 סעיף  'ר( הקדומה ג

במקדש האקרופוליס , העי). 73לוח ו 5.1.3.3 סעיף ' ר( הקדומה בהמיוחסים לתקופת הברונזה 

המכלול סך הכול מונה ב). 75לוח ו 5.1.3.4 סעיף ' ר( ג–הקדומה בהמיוחס לתקופות הברונזה 

  ).5.1.7.2  סעיףבטבלה מסכמת (ראשי אלות ודאיים  תשעהכ

  :להלן דגשים החשובים להבנתם

 :4.5.4 , 4.5.2.2  :סעיפים' ר( XIXלמעט ראש האלה המצרי המזווה ממגידו , ראשי האלות •

הגדרתם כטקסיים  ;"הפשוטים"קבוצת ראשי האלות המעוגלים  םנמנים ע, )2: 50לוח ו, 3

  .ל חשיפתם במקדשיםמתבססת ע

בהשוואה  במיוחד – מקדשבשלושה אחד לפריט בין  –המכלולים מצומצמים ביותר  •

, מאידך. למצבורים הגדולים והמגוונים המאפיינים את מקדשי התקופה במסופוטמיה

תאים /או בחדרים, גבי רצפותיהם של חדרי הפולחן המרכזיים-על(ההקשרים הארכיאולוגיים 

אם , ומלמדים על השימוש שעשו בהם ,דומים) דים לחדרי הפולחןצמוששימשו כמחסנים 

  ).6.2.1.3  סעיף' ר(אם בתהליך הפולחן עצמו  ,כחפצי הקדשה

  בצפון מזרח סוריה ובמסופוטמיה .6.2.1.3

לנוכח שכיחותם של ראשי אלות במקדשים . במחצית השנייה של האלף הרביעי ובאלף השלישי

 ברא�בתל " העיניים"ה ראיתי לנכון להתמקד בהצגתם המפורטת של המכלולים ממקדש במסופוטמי

)Brak ( שרה"שבאזור החבור העליון וממקדש) "Shara (הראשונים . בתל אגרב שבאזור הדיאלה
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את העדות הקדומה ביותר מצפון מזרח סוריה ומהקדומות במזרח הקדמון  מהווים בשלב זה

המצבורים . של פריטים מעוטרים בתבליט ובוודאי, שר מקדשילהופעתם של ראשי אלות בהק

חשיבותם להבנת  ;מספקים את הדוגמה המרשימה ביותר לתופעה" שרה"העצומים שנחשפו במקדש 

  .מעמדה ותפקידה של האלה ככלי טקסי ופולחני במקדשי המזרח הקדמון מכריעה

  ברא�בתל " העיניים"קדש מ .6.2.1.3.1

�בתל ברא הם נחשפקבוצה של חמישה ראשי אלות אגסיי )Brak( , סמוך לפן החיצוני של הקיר

ארבעה עשויים אבן גיר ומעוטרים בתבליט בדגם של פסים אופקיים , "העיניים"הדרומי של מקדש 

. )76לוח ( כותרת אבן חול אדומה ומעוטר בתבליט בדגם פרח בעל שמונה עליואחד עשוי , ואנכיים

נחשף על פני , מעוטר בתבליט בדמות אריהוטין שחורה של ראש אלה אגסי מאבן סרפנ ,שבר נוסף

לגבי , 1994אוטס ואוטס ; 2002; 1985; 1982אוטס ; 62–49, 1947מלואן (המתחם  ןהשטח בצפו

ציון  עם 57, 15–11: 52, 8:5, 2–1: 6לוחות , 211–210 ,99–98, 96, 1947מלואן ' ראשי האלות ר

 לוחו 6.2.2.2 סעיף כאן  ;69, 1991הולצינגר -ןבראו; 31–26, 1968סולימאן ; הממצא מותמקו

76.(
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  :להלן דגשים החשובים להבנת המכלול ותיארוכו 

 – םממדיפודיום לבנים עצום  מבנה הניצב על –ונתו המאוחרת במתכ" העיניים"מקדש  •

ף את השלב ומשק ,I ,3200–2900קדומה השושלתית וה מדת נאצר'ת גומתוארך לתקופ

, "הלבן: "שלושה מקדשים שנבנו זה על גבי זהלו קדמו ". עיניים"ההאחרון ברצף מקדשי 

 ,תהליך של בנייה ;בתוך הפודיום" קבורים" אלומקדשים . הקדום מכולם ,"האדום"ו" האפור"

  .יצר למעשה את הפודיום, בנייה של מקדש חדש ,הוצאה משימוש ואטימה

                                            

מעוטר בדגם של חריצים , אבן גיר, מ"ס 5.6קוטר מקסימאלי , מ"ס 7.0גובה , G.437ראש אלה . 1  .330

  ).12: 52לוח , 211, 1947מלואן (אופקיים ואנכיים 

מלואן (מעוטר בדגם של חריצים אופקיים ואנכיים , אבן גיר, מ"ס 7.2גובה , G.438ראש אלה . 2  

  ).1: 6לוח , 96, 1947

מעוטר בדגם של חריצים אורכיים , אבן גיר, 4.6קוטר מקסימאלי , 6.8גובה , G.439ראש אלה . 3  

  ).11: 52לוח , 2: 6לוח , 211, 96, 1947מלואן (

מעוטר בדגם של חריצים , אבן גיר, מ"ס 5.4קוטר מקסימאלי , מ"ס 7.5גובה , G.440aראש אלה . 4  

  ).14: 52לוח , 211, 1947מלואן (אופקיים 

מעוטר בדגם של עלים , אבן חול אדומה, 5.8קוטר מקסימאלי , 7.0גובה , G.440cראש אלה . 5  

  ).15: 52לוח , 211, 1947מלואן ) (רוזטה(

, אבן סרפנטין שחורה, שבור, מ"ס 6.0קואר מקסימאלי , מ"ס 9.0גובה משוער , B.902ראש אלה . 6  

  ).13: 52, 5: 8לוחות , 211, 98, 1947מלואן (אריה דמות מעוטר ב
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התאמה לתמונה הארכיאולוגית שהתקבלה בעקבות החפירות על בסיס הממצאים שנחשפו וב •

לאלף  ,דהיינו את הפודיום ותהליך היווצרותו, ניתן לתארך את המקדשים הקדומים ,החדשות

.התיכונה והמאוחרת ארךתקופת , 3200–3800 או הרביעי
331

 

לפיכך לא ניתן לייחסם , ראשי האלות לא נמצאו בהקשר ארכיאולוגי ברור וחד משמעי •

מאידך חשיפתם בשטח . דאות למקדש ספציפי מסדרת המקדשים שנחשפו במתחםבוו

המתחם הפולחני והעובדה שהם מעוטרים בתבליט מאפשרים לקבוע שבמקורם אכן שימשו 

 ,סגנוניעל סמך ניתוח  ,מלואן". העיניים"כחפצים טקסיים או כמנחות הקדשה באחד ממקדשי 

. המאוחר" העיניים"למקדש  הנאצר וייחס מדת'ארך את קבוצת ראשי האלות לתקופת גית

ובין קבוצה של רוזטות  G.440cראש אלה  שעלדגם הרוזטה בין חיזוק להנחתו מצא בדמיון 

ושימשו לעיטור החזית הדרומית של המקדש , עשויות אבן שנחשפו בסמוך לראשי האלות

ברצוני ו, לואןאני נוטה לקבל את דעתו של מ). 76 לוח כאן; 5לוח , 96–95, 1947מלואן (

חומרי הגלם ודגם , המתבטא בתחומי המידות ,כי לנוכח הדמיון הרב בין ראשי האלות הוסיףל

יצר גם את רוזטות יאפשר שש ,מלאכהידי אותו בית -ניתן להניח שהם יוצרו על, העיטור

לתקופה השושלתית  )211, 1947( את ראש האלה המעוטר באריה תיארך מלואן. האבן

פריט זה . למקדש שהתקיים במקום לאחר יציאתו משימוש של מקדש העיניים הקדומה וייחסו

דוגמת  ,אלות המעוטרים באריותהראשי  תהוא שייך לקבוצ ;יםהקודמנבדל כאמור בסגנונו מ

-בראון; 226, 224–223' מס :32 לוח, 43, 1968סולימאן (מארי ו לגש, ה‘חפאגמ אלו

).K4 ,K5: 1לוח  ,K4 ,K5 ,K8 ,67: K111-113 ,K116-118: 43, 36, 1991הולצינגר 
332

  

                                            

בהם נחשפו הצטברויות , TW-ו CHמתבססת על שטחים  ברא�הכרונולוגיה של האלף הרביעי בתל   .331

  ):2002אוטס (כרונולוגי –להלן פירוט הרצף הסטרטיגרפי. 'מ 10-בעובי כ

  CH 22-18 , 4200 –עובייד מאוחר  

  TW 20-19 , 3800–4000 –ארך קדום  

  TW 18-13 , שלב קדום מקדש העיניים, 3500–3800 –ארך תיכון  

  TW11-12 , 3200–3400 –ארך מאוחר  

  TW 10-9 ,3100 –מדת נאצר 'ג  

  TW 8-2 , שושלתי קדוםI – 3000–2900  

המעוטר באריה ניצב על רגליו חורג  �בראתל מציינת כי ראש האלה מ) 36, 1991(הולצינגר -בראון  .332

ומציעה לייחסו , ם לתקופות השושלתיות הקדומותבסגנונו מראשי האלות המעוטרים באריות האופייני

  .לתקופת אכד
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  בתל אגרב שבאזור הדיאלה" שרה"מקדש  .6.2.1.3.2

)Shara" (שרה"החפירות במקדש 
333

נמצאו  בסך הכל. הניבו מכלולים מרשימים של ראשי אלות 

השלב "המכונה  ,בשלב המאוחר 328, בשלב הקדום 103: ראשי אלות 437במקדש על שלביו 

, 229' עמ' לראשי האלות ר, 288–218, 1942לויד (פני השטח -לעושישה , )Main Level" (העיקרי

  ).193, 185–184איורים , 284–268' עמבורשימה  266, 257, 255, 253, 245, 239–238

  :בחדרי המקדש ודגשים החשובים להבנתם ראשי האלות ם שללהלן פירוט תפוצת

  :השלב הקדום" שרה"מקדש . א

  ראשי אלות  לוקוס/חדר

M14:1 1  

M14:4 1  

M14:12 3  

M14:15 38  

N13:1  2  

N13:4  23  

N13:5  35  

  103  כ"סה

  :)77 לוח( )Main Level(השלב המאוחר " שרה"מקדש . ב

  ראשי אלות  לוקוס/חדר

L13:3  1  

L13:4 5  

L13:6 17  

L13:8 1  

L14:1 21  

M13:1 22  

M13:2 12  

M14:1 2  

M14:2  66  

M14:4 175  

M14:5  2  

                                            

זיהויו של המקדש כמקדש שרה מתבסס על שבר קערת אבן נושאת כתובת שנחשפה בבור מאוחר   .333

הולצינגר -בראון ;229, 1942לויד (וי זה מוטל בספק זיה. M13:2שמצידו נחפר לתוך רצפת חדר 

  ).231הערה , 1991
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  ראשי אלות  לוקוס/חדר

M14:8 1  

M15:2 2  

M15:3 1  

  328  כ"סה

המורכב ממספר  ',מ 60 × 60הינו מבנה לבנים מונומנטאלי ריבועי בגודל " שרה"מקדש  •

קירותיו ". הבאר הקדושה" –בנויות סביב חצר מרכזית שבמרכזה באר יחידות אדריכליות 

 לצד ,זאת .נסגותבנויים קדמות ו', מ שבעהשעוביים מגיע עד כדי  ,החיצוניים של המבנה

 מאפשרים להניח כי שימש, של העיר מיקומו של המקדש בסמוך לקיר המזרחי של חומת

 .)77 לוח( מצודה–כמקדש

בראשיתה של התקופה  ,מהשלב הקדום. החפירות התמקדו בחשיפתם של שני שלבים •

נחשפו קטעים מהקירות החיצוניים התוחמים את המבנה ממזרח , IIהשושלתית הקדומה 

שהושתת , )Main Level(מהשלב המאוחר . ף המערבי של המקדשוחלקים מהאג ,ומצפון

 ,IIגבי שרידיו של השלב הקדום והתקיים עד לסופה של התקופה השושלתית הקדומה -על

.נחשף האגף המערבי על יחידותיו
334

 

חרוזים במגוון , חותמות גליל –כמו אלפי החפצים האחרים שנחשפו במקדש  ,ראשי האלות •

 –חיים וצלמיות דמויות אדם -צלמיות בעלי, כלי עבודה וכלי נשק ממתכת, כלי אבן, חומרי גלם

 ,המציין את אזור מוצאם של המצבורים המרכזיים ,לבד מתיאור קצר. פורסמו באופן ראשוני

 –לא פורסמו נתונים כלשהם  ,המספקת את מספר הסל והלוקוס של הפריט ,וקטלוג בסיסי

, כרונולוגיה, ולא נערך דיון בטיפולוגיה –וצילום  ציור, חומרי גלם, תחומי מידות ומשקלים

המציגים את המצבורים שנחשפו  ,כללייםצילומים . שימושים ומשמעויות, תהליכי ייצור

; 193איור , 246, 184איור , 237, 1946לויד ( M14:4-ו M14:2במקדש המאוחר בחדרים 

י אריות שנחשף גם הוא ראש אלה כדורי המעוטר בארבעה ראש וצילום המציג) 78לוח  כאן

מרמזים על המכלול המגוון שנצבר , )4: 86 לוח כאן; 185איור , 238, שם( M14:2בחדר 

 ,מצולעים –טקסיים  גם פריטים" הפשוטים"במקדש הכולל לצד ראשי האלות האגסיים 

  ).2: 79 לוח' ר(בעלי תוספות תמונתיות ומתובלטים 

                                            

שרידיו הקדומים נחשפו בשלביה . Iול הנראה בתקופה השושלתית הקדומה מקדש שרה נוסד ככ  .334

 ).260, 1942לויד (הבנתו ושחזורו מחייבים חפירה מחודשת  .האחרונים של החפירה
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, M14:15ולים גדולים במיוחד נמצאו בחדרים מכל. ראשי האלות נחשפו בכול תחומי המקדש •

N13:4 ,N13:5 , של המקדש הקדום ובחדריםL14:1 ,M13:1 ,M14:4 ,M14:2 , של

 –שימש כחדר הפולחן המרכזי  M14:15חדר ). 78ולוח לעיל  טבלאותה' ר(המקדש המאוחר 

).B:27לוח , 256–255, 1942לויד (של המקדש הקדום , חדר המזבח
335

ית במסינוכחותם ה 

קבוצה של שמונה פריטים  –של ראשי האלות בחדר והעובדה שהם נמצאו בסמיכות למזבח 

קבוצה שנייה בפינה הצפון , מעוטרים נמצאו בגומחה שבין המזבח והקיר הצפוני של החדר

מאפשרים  –מזרחית של המזבח וקבוצה שלישית בצמוד למרכז הקיר הדרומי של המזבח 

ריכוז גדול נוסף של ראשי אלות נתגלה בחדר . בפולחן עצמו להניח שהם שימשו בדרך כלשהי

N13:4 –  27לוח , 255, שם(' מ 2 × 2חדר קטן שמידותיו:B .(בחדר נמצאו ממצאים נוספים ,

חדר אוצר של  –מאפשרים להניח ששימש כמחסן הם ומיקומו  מידותיו הקטנותלצד ו

.המקדש
336

של המקדש המאוחר , זבחחדר המ –שימש כחדר הפולחן המרכזי  M14:2חדר  

שנבנה בצמוד לקיר הרוחב הצפוני  ,במהלך חשיפת מזבח הלבנים הגדול). 239–229, שם(

 ככיראשי אלות במגוון גדלים וחומרי גלם שהוטמנו בתו 40-נמצאה קבוצה של כ, של החדר

איורים , 237, שם(ראש האלה המעוטר בארבעה ראשי אריות  קבוצה זו כללה גם את. המזבח

חשוב לציין שראשי האלות הוטמנו כאשר המזבח היה ). 79, 78ות כאן לוח ;185–184

קבוצה  .על היותם מרכיב בפולחן עצמוגם  ואולי עובדה המלמדת על חשיבותם, בשימוש

 M14:1שנייה של ראשי אלות נמצאה בחלקו הדרומי של החדר בסמוך לפתח שהוביל לחדר 

 –נחשף אגף המורכב משלושה חדרים , חדר המזבחבצמוד לקיר המערבי של  ).239, שם(

L14:1, M14:4, M14:3 – הכניסה לאגף זה התאפשרה רק . שתחם את המבנה ממערב

המהווים יחידה  ,החדרים. L14:1באמצעות דלת שהובילה לחדר , מתוך חדר המזבח

 175ו נמצא M14:4בחדר  ענייננולו, נמצאו עמוסים בממצאים רבים ומגוונים, אדריכלית אחת

כחדרי האוצר של תכולתם מאפשרים להניח שהם שימשו מיקומם של החדרים ו. ראשי אלות

 ).241–239, שם(המקדש המאוחר 

                                            

עובדה , גבי שרידיו של חדר המזבח הקדום-הושתת על ,M14:2, חדר המזבח של המקדש המאוחר  .335

  .המלמדת על המשכיות הפולחן במקום

ודומה שגם הוא שימש כחדר , N13:4במיקומו ובעושר ממצאיו לחדר , תואם במידותיו M14:12ר חד  .336

  ).258–257, 1942לויד (אוצר של המקדש הקדום 
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  תמונת מצב –במסופוטמיה בסוריה ומקדשים תפוצת ראשי האלות ב .6.2.1.3.3

שנחשפו במקדשים , והשושלתית הקדומהשי אלות מהתקופות השומרית הקדומה להלן ריכוז של רא

; 284–218, 214–156, 1942לויד ; 1940דלוגז ; 82–69, 1991הולצינגר -בראון( במסופוטמיה

  ).73לוח , 234איור , 190–187, 1967; 54לוח , 132–129, 1956פארו ; 152–1, 1942דלוגז 

  שושלתית קדומה  מדת נאצר'ג –שומרית קדומה   כרונולוגיה/הקשר

    5  ברא�תל  –" העיניים"מקדש 

  431    גרבתל א –" שרה"מקדש 

  31  )?(שברים  תל אסמר –מקדש אבו 

   84    ה 'חפאג –" נינתו"מקדש 

    3  ה'חפאג –" סין"מקדש 

  70     ה'חפאג –המקדש הסגלגל 

  22    מארי –מקדש אשתר 

  6    מארי – זזה-מקדש ניני

  644  8  כ"סה

פוטמיה ובמקדשי התקופה במסושנחשפו במקדש שרה הגדולים והמגוונים של המכלולים  יבותםחש

ת מצב על ראשי האלות במקדשי המזרח הקדמון בשלב הקדום בכך שהם מספקים תמונ ההינ

ראשי אלות ו" פשוטים"ראשי אלות  –מגוון הטיפוסים . והראשוני של הופעתם הטקסית והפולחנית

מחסנים –לצד דגם פרישתם במקדשים ,חלקם בעלי תוספות תמונתיות ,מפוארים מעוטרים בתבליט

מלמדים כי הם שימשו  –משולבים במזבחות , )חדרי המזבח(חדרי פולחן מרכזיים , רוחדרי אוצ

וכחפצים ששולבו  )6.2.1.4.1 , 2: 6.2.1.2.1 סעיפים ' ר(כאוצר נשק של הקהילה , כמנחות הקדשה

  :קשר זה ברצוני להסב את תשומת הלב לדגשים הבאיםבה .גם כמוקדי פולחן וליבטקסי הפולחן וא

הם  ;מרכיב מרכזי במצבורים" הפשוטים"בתקופה השושלתית הקדומה מהווים ראשי האלות  •

ראשי אלות , מאידך. למן תקופת אכד הם מצויים פחות. מונים בין עשרות למאות פריטים

, לדוגמה. ת הקדומהנושאי כתובות הקדשה אינם שכיחים במכלולים של התקופה השושלתי

למן תקופת אכד קיימת , להבדיל. ממקדש שרה לא הכילו אפילו אחדהעשירים המכלולים 

.הם שכיחים במיוחד בתקופה השומרית החדשהו, עלייה ברורה במספרם
337

אפשר ותהליך  

                                            

הם מופיעים לראשונה , ראשי אלות נושאי כתובות הקדשה אינם משמשים בתקופה השומרית הקדומה  .337

 18-בראון הולצינגר ריכזה כ. זה עדיין קטנהבתקופה השושלתית הקדומה ואולם שכיחותם בפרק זמן 

לעומת ). 45–42, 1991(מקדשים  –שרק מיעוטם נחשפו בהקשרם הארכיאולוגי המקורי , פריטים
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יציאתה  עם –זה קשור למעמדה המשתנה של האלה במסופוטמיה במהלך האלף השלישי 

המכלולים העצומים . וסמלם י לצד קיבוע מעמדה כנשק האליםההדרגתית משימוש קרב

חשיבותה של האלה ככלי נשק של גם מעדיין במקדשי התקופה השושלתית הקדומה נובעים 

גם המצבורים שימשו ואולי  ,ידי כלל האוכלוסיה-דומה שראשי אלות הובאו למקדשים על. ממש

גם להסביר את המצבורים הגדולים של ברוח זו ניתן  .)1988מורי ( "אוצר נשק של הקהילה"

  ).6.2.1.4.1  סעיף' ר(בהיירקונפוליס  Main Deposit-ושל ה) 6.2.1.2.1 סעיף ' ר(נחל משמר 

  במצרים .6.2.1.4

  .השלישי מחצית הראשונה של האלףהאלף הרביעי וב שלהיב

  וההטמנות בחדרים הנספחים Main Deposit-ה –ליס המתחם המקודש בהיירקונפו .6.2.1.4.1

ממזרח למקדש הלבנים ' מ 25-כ, 216נחשף בתחומי המתחם המקודש בלוקוס  Main Deposit-ה

שגם בחדריו נמצאו הטמנות של חפצי , 6שושלת  –בעל חמשת החדרים המיוחס לממלכה הקדומה 

–28, 1987 ‘אלוביץ‘צ; 58–37, 1986ר דריי; 1974 אדמס; 1902קויבל וגרין ; 1900קויבל (יוקרה 

קודם להצגתו להלן מספר דגשים ). 189–187, 38–37, 2004גילברט ; 89–84, 1992אוקונור ; 29

 :חשובים להבנתו

. דתי של מצרים העליונה בתקופה הקדם שושלתית-היירקונפוליס שימשה מרכז מדיני •

כיבוש מצרים התחתונה  גם לאחר, )לצד מרכזים נוספים(בתפקיד זה המשיכה ושימשה 

 .ארכאיתואיחודן של שתי הארצות למן התקופה ה

נוסד ככל הנראה בתקופה הקדם  Main Deposit-בתחומו נחשף השהמתחם המקודש  •

דומה שכבר בשלב הקדום הוא התאפיין בממדיו . ארכאיתה – שושלתית המאוחרת

 .)1: 81 וחל( במרכזו במה', מ 142 × 82מתחם מלבני בגודל : םהמונומנטאליי

הדיון והרשימות הקטלוגיות . לא התבררו במלואם Main Deposit-גודלו והרכבו של ה •

 53, ראשי אלות 58: ממצאים 200-ידי קויבל וגרין מציגים לבד מחפצי השנהב כ-שפורסמו על

על הבעייתיות . חפצים עשויים קוורץ 19, חפצי פיאנס 50, צלמיות אבן 25, כלי קיבול מאבן

                                                                                                                                        

-כ אלובראון הולצינגר ריכזה מפרקי זמן ; זאת הם נפוצים בתקופת אכד ובתקופה השומרית החדשה

  ).66–46, שם(הם משמשים גם בתקופה הבבלית הקדומה  .ראשי אלות 82
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ראשי ל אשר. מכלול זהיוק שברשימות אלה ניתן ללמוד מפרסומים מאוחרים שדנו בוחוסר הד

, 2: 81לוחות ( לטיפוסיהם, מעוגלים ומזוויםפריטים  150-כהם מנו ניתן להעריך ש, אלותה

82(.
338

 

לצד חפצים . מאוחר בכל מקרה לשושלת אפס Main Deposit-תאריך הטמנתו של ה •

הוא מכיל חפצים , המהוים את רוב רובו של המכלול ,ארכאיתשושלתית וה-מהתקופות הקדם

תיכונה ממלכה , רים חלוקים לגבי תיארוכווכן שבר קנקן חרס שהחוק, מימי הממלכה הקדומה

 .18שושלת  –ממלכה חדשה או , 11שושלת  –

 מרכיביועל פי  כוהדעת מחייבת לתאר, הנחה שהמכלול הוטמן מקשה אחתהאם נצא מ •

חוסר הבהירות , מאידך. החדשה אותקופת הממלכה התיכונה , דהיינו, ביותר םהמאוחרי

גרפית יולגבי התמונה הסטרט Main Deposit-לגבי הרכב החפצים שהוטמנו במקורם ב

הנשען  ,תיארוך המאוחרהמערערים על , בפרט Main Deposit-במתחם בכלל ובהתייחס ל

אפשר , מלכה הקדומהמה–ך קדום ומצדדים בתארי ,קנקןבודד של כשלעצמו על שבר 

 .שישיתקודם לייסודו של מקדש הלבנים המתוארך לשושלת ה, שלישיתשושלת הב

במכלול הקדום של המתחם  האלות וראשי האלותהדומיננטיות של  ,כמו במטמון מנחל משמר

 150-המכלול מונה כ. בפרט ברורה וחד משמעית Main Deposit-המקודש בהיירקונפוליס בכלל וב

,אבן גיר: העשויים מגוון חומרי גלם, אש אלות מעוגלים ומזווים לטיפוסיהםר
339

, דיוריט, פורפיר 

ולא מן , המהווים את רוב רובו של המכלול ,"הפשוטים"לצד ראשי האלות . ודגמי חרס, שנהב, גרניט

                                            

ודנה  University Collegeשריכזה את ממצאי היירקונפוליס מאוספי , )I-XVII ,3–13, 1974( אדמס  .338

ושלושה , שבעה מזווים, מעוגלים 71: ראשי אלות לטיפוסיהם Main Deposit 81-מייחסת ל, בהם

מצויים באוספי אדמס מציינת כי ראשי אלות אגסיים נוספים ה. גדולים במיוחד המעוטרים בתבליט

מייחס למקדש  )29–28, 1987( ‘אלוביץ‘צ. המוזיאונים מלמדים כי המכלול היה גדול יותר

 )189–187, 2004( גילברט. מזווים 25-ראשי אלות מעוגלים ו 125 –מבלי לפרט  –בהיירקונפוליס 

שת הכוללים גם את שלו, מעוגלים 90: ראשי אלות לטיפוסיהם 140-כ Main Deposit-מייחס ל

ועשרה דגמים של ראשי אלות , הכוללים גם שני פריטים מונומנטאליים, מזווים 40, המעוטרים בתבליט

) Main Deposit-מחוץ ל(מייחס גילברט למתחם בהיירקונפוליס  אלולצד פריטים . מזווים ומעוגלים

אלו ניהם בי(הכוללים גם ארבעה מעוטרים בתבליט , מעוגלים 29: ראשי אלות לטיפוסיהם 36-עוד כ

  .עשרה דגמים ושבעה פריטים מזווים, )נערמר והמלך עקרבשל 

המתבטאת גם , לדעת גילברט הביקוש הגדול לראשי אלות אגסיים הוביל לירידה באיכות הייצור  .339

ייצורם של ראשי אלות לגיר  ןלדעתי השימוש באב. אבן גיר –במעבר לשימוש בחומרי גלם רכים יותר 

ואימצו גם  ,האלה המזווהראש במקום שהמצרים סיגלו טיפוס זה לשימושם אגסיים נובע מהעובדה 

  .ישראל ודרום הלבנט-ארץ –ת חומר הגלם ששימש לייצורו באזור מוצאו א
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נמצאו בהטמנה גם ראשי אלות שאינם , הנמנע שחלקם שימשו כראשי אלות קרביים קודם להקדשתם

גם ראשי אלות טקסיים  לכאן מצטרפים. יוצרו במיוחד כמנחות הקדשה הםסביר להניח ש. קדוחים

הידועים גם , ראשי אלות מעוגלים גדוליםמדובר ב .ראויים לציון חמישהשמתוכם , מעוטרים בתבליט

הסצנות המורכבות המעטרות את ראשי האלות הינן כתובות . כראשי אלות של המלכים עקרב ונערמר

אם כי ( לכל דברמונומנטים  –צחה והקדשה המציגות את פועליהם ושאיפותיהם של המלכים הנ

-ב. )במרכז 2: 81, 13: 53ות לוח( ראוי לציון גם ראש אלה מזווה המתייחד בממדיו הגדולים .)ניידים

Main Deposit חיים -על פי רוב בדמויות בעלי, נמצאו גם עשרות ידיות שנהב מעוטרות בתבליט

שרק  ,הידיות). 1: 83 לוח כאן; 1992יטהאוס יו; 325: 39לוח , 325: 38לוחות , 60, 1974ס אדמ(

אלה לידית הדמיונן . אלות טקסיות שהובאו למקדשלככל הנראה השתייכו , םפורסשומר ומיעוטן 

). 1: 1 לוחו 6.2.2.3 ף סעי' ר(ן יאת זיהוי מאשש ה פח זהב שנחשפה בקבר בסיאלה שבנוביהמצופה

, גבי אחת מידיות השנהב המעוטרות בתבליט-דוגמת התיאור המופיע על, אפשר והן הוצבו במקדשים

לשחזר אולי ברוח זו ניתן . חיים-בין בעליהניצבות לות מונומנטאליות בעלות ראש מעוגל אארבע של 

ו ציי. 6.2.1.3.3 בסעיף . ונערמרגם את הצבתם המקורית של ראשי האלות המונומנטאליים של עקרב 

גבי תבליטים מהתקופה -נמצאו גם על, הג דומהונהמשקפים ככול הנראה , דומים םכי תיאורי

  ).2–1: 80, 79ות לוח' ר(במסופוטמיה והשומרית החדשה השושלתית הקדומה 

, ידך על בסיס הממצאים שנחשפו בומא :אינו ברור Main Deposit-כאמור מועד הטמנתו של ה

. של חלק מהחפצים הקדומים, צבירתם למקדש–ניתן לשחזר את מועד הבאתם, בפרט ראשי האלות

שעל פי חלק מהחוקרים אינם אלא , ימי עקרב ונערמר, 1ג3נקאדה  – ארכאיתלראשית התקופה ה

ס את ראשי האלות יש לייח, )לערך 3050–3100פרק זמן שבין (תאריו השונים של אותו המלך 

וככל הנראה גם חלק ממכלול ראשי האלות המעוגלים , המעוגלים הגדולים המעוטרים בתבליט

שכיחותם הולכת וגדלה , ב2ים למן תקופת נקאדה צרראשי אלות מעוגלים מופיעים במ". הפשוטים"

ר סבי ועל בסיס נתונים אל. ב–א3ד ומגיעה לשיאה בתקופת נקאדה –ג2במהלך תקופת נקאדה 

להניח שחלק מראשי האלות המעוגלים הובאו למקדש כבר במהלך התקופה הקדם שושלתית 

חיזוק להנחה זו ). 6.3.6.5  ,4.1.4 , 4.1.3  סעיפים' ר(ב ואולי אף קודם לכן –א3נקאדה –המאוחרת

שכיחים במצרים אלו האחרונים . ן למצוא בעשרות ראשי האלות המזווים שנמצאו בהטמנהנית

הם מתמעטים מאוד במהלך תקופת נקאדה , ב2–ג1נקאדה  –בתקופה הקדם שושלתית הקדומה 

 סעיפים' ר( ב–א3נקאדה  – ונעלמים לחלוטין מהמכלולים בתקופה הקדם שושלתית המאוחרת, ד–ג2
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. הם מייצגים את הפריטים הקדומים ביותר בהטמנהשייתכן , זהעל רקע ). 6.3.6.5 , 4.5.4  ,4.5.3 

נקאדה  – תקופה הקדם שושלתית התיכונהכבר לשל מכלול ההקדשה ראשיתו  תתוארך, ואם כך הוא

מעלים שאלות לגבי תאריך ייסודו של המתחם הפולחני  אלונתונים . םקודמעט אף  או ד–ג2

סעיף ' רלמקדש בתל איברהים עואד (אפשרות קיומו של שלב קדום את יש לבחון ו, בהיירקונפוליס

  ).340והערה  6.2.1.4.3 

ידי שליטי -קשור לכיבוש מצרים התחתונה על Main Deposit-של ה לא מן הנמנע שהרקע להיווצרותו

זה ניתן אולי להבין גם את על רקע . מצרים העליונה ואיחודן של שתי המדינות תחת כתר משותף

כסמל ו כמוקדי פולחן – הן כחפצים טקסיים, הן ככלי נשק, במכלול האלות וראשי האלותשל  שכיחותם

 האלות וראשי האלותסמכותו ועוצמתו הינם אלוהיים ומכאן ש .פרעה סמכותו ושלטונו של, לעוצמתו

באומגרטל הציעה לראות בראשי האלות מנחות  :בעבר כברמסקנות דומות הוצגו . לאל מוקדשים

אדמס ). 63–61, 1987( ‘אלוביץ‘צבדעה זו מחזיק גם ו ,)112, 1966(הקדשה לאל המלחמה הורוס 

ציון להובאו למקדש כמנחות  ,המעוטרים בפרט וואל ,ת בכללכי ראשי האלו )XIII, 1974( הציעה

משקף את הביקוש  כי המכלול הגדול )37, 2004( גילברט מציין. מררם של עקרב ונעותיהנצחונ

בסופה של התקופה הקדם שושלתית ובראשיתה ומלכים ) chiefs(ידי מנהיגים מקומיים -על אלותל

לגבי משמעותו של המכלול בהיירקונפוליס . שררה הן ככלי נשק הן כסמל, ארכאיתשל התקופה ה

  .הקהילהשל חלק ממצבור כלי נשק . ב, מנחות הקדשה. א: גילברט מעלה שתי אפשרויות

  המקדש בייב .6.2.1.4.2

למן , בהמשך .כחדר חצוב בסלע ארכאיתככל הנראה בראשית התקופה ה נוסד המקדש בייב

להלן ). 137, 135, 88, 12–11, 1986דרייר (מבנה לבנים נבנה , 2שושלת המחצית השנייה של 

  :פירוט השלבים של המקדש

  תאריך  שכבה

VIIId–VIIIc  1–0שושלות  

VIIIb–VIIIa  2ראשית שושלת  

VIIz–VIIy  3ראשית  2שושלת  

VIIx–VIIw  4–3שושלות  

VIIv–VIIu  לא מתוארך  

VIb–VIa לא מתוארך  

V  6ראשית שושלת  

IV  6אמצע שושלת  

III  6סוף שושלת  

II–I   11ראשית שושלת  



  263     בעמק הנילוס ובמזרח הקדמון, האלה בארץ ישראל. 6פרק 

  

שני שברים של ראשי אלות כדוריים פחוסים : שבורים שלושה מהם ,ארבעה ראשי אלותנחשפו 

ראש אלה אגסי  .4–3שושלות מ ,VIIx–VIIwשכבות , 6955נמצאו בלוקוס ) 370' מס, 1986דרייר (

אגסי פחוס  שבר ראש אלה .ומתוארך לתקופה הארכאית 6956קוס נמצא בלו, )369' מס, שם(שלם 

בהטמנה המיוחסת , )6.1.3 סעיף  'ר(יחד עם אבני קלע  5930נמצא בלוקוס , )368' מס, שם(

  .12-לשושלת ה

  ההטמנות מהמקדש בתל איברהים עואד .6.2.1.4.3

מתוארכים לסוף ימיה של שנחשפו הקדומים ביותר של המקדש בתל איברהים עואד  הבנייה שלבי

מספר . ככל הנראה כבר בתקופה הקדם שושלתית המאוחרתנוסד המקדש  אך, דומההממלכה הק

הנחה מחזקים , הטמנות טקסיות –ממצאים שנחשפו בחדרים חתומים המיוחסים לממלכה הקדומה 

.)2000 ;1998ון הארלם (לדעתו של החופר זו 
340

מתוך הפירסומים המוקדמים לא ניתן לעמוד על  

הזכירה ) 2004( שרקובה; וחומרי הגלם מהם הם עשויים םמתאר, מספרם של ראשי האלות

ן את נההטמנות מזכירות בסגנו ".תריסרים אחדים של ראשי אלות אגסיים עשויים קלציט ודיוריט"

כלי אבן וחרס ו, פיאנסוחפצי שנהב גם כוללות ו, ייב והיירקונפוליס, ההטמנות במקדשי אבידוס

.קטנים
341

  

  ממצא החומריב עודייי סמלי/טקסי ה כחפץאלה .6.2.2

הם . מופיעים בכול תרבויות המזרח הקדמון תבליט או כתובת ,בעלי גודל חריגאלות וראשי אלות 

חפץ פולחן , מנחת הקדשה, מנחת קבורה, סמל שררה – יוצרו ויועדו לשימושים טקסיים ופולחניים

הגדלים , כך גם מגוון הטיפוסיםו, היקף הממצא גדול. לשימוש קרבירובם ומלכתחילה לא צלחו 

 יסודמנחות , מקדשים ומתחמים מקודשים –רובם נחשפו בהקשרים טקסיים ופולחניים . וחומרי הגלם

ישראל הם מופיעים לראשונה בתקופה -בארץ. ומיעוטם במפלסי מגורים ,קבריםו, והטמנות טקסיות

  .זו להם גם תקופת השיא ;)סולית'ע(הכלקוליתית המאוחרת 

                                            

עם הפעלת משאבות ניתן יהיה לחשוף כאן את המתחם . השלבים הקדומים נמצאים במפלס מי תהום  .340

 ).537, 2000ון הארלם (נ "לפסה 3400לשנת  שראשיתו אף קודם, הפולחני הקדום ביותר במצרים

חסר זה בולט במיוחד נוכח . אוזיריס באבידוס לא נמצאו ראשי אלות/בהטמנות במקדש חנתיאמנתיו  .341

למכלולים  –מאות חפצי פיאנס ושנהב וכלי אבן וחרס  –הדמיון הרב בהיקפן ותכולתן של ההטמנות 

  ).58–47, 1986דרייר ; 23, 1903 פיטרי(בהיירקונפוליס  Main Deposit-שנמצאו ב
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נושאי כתובות ותמונתי  מעוטרים בתבליט – וממצרים מסופוטמיהמת לרובם המכריע של ראשי האלו

ישראל ובהמשך אציג -להלן אסקור את הממצא מארץ .ישראל-בארץהשוואות לא נמצאו  –הקדשה 

  .מצריםמדוגמאות מייצגות ממסופוטמיה ו

  ישראל-ארץב .6.2.2.1

שרביטים וראשי /המטמון מנחל משמר מהווה את המקור העיקרי לשחזור מגוון הטיפוסים של האלות

ישראל בתקופה -בארץ –תוספות תמונתיות ו חריצים, זיזים, בעלי בליטות –ים האלות הטקסי

את התמונה משלימים ארבעה ראשי אלות מאבן גיר מבאר ). 3: 4.4.3 סעיף (הכלקוליתית המאוחרת 

, גבעת האורניםמממתכת אלות /רביטיםוארבעה ש ,)85לוח ( )Aאתר (הזורע ונחל הבשור , צפד

ת לקבוצ. )3: 60 לוח( בצבע ובחריתה, בבליטות, ותתמונתי תוספותהמעוטרים ב, פקיעין ושיקמים

במבני שנחשפו  ,המטיט ואבן גירבעיקר עשויים  ,שייכים גם עשרות ראשי אלות זעירים הטקסיים

 שיקמיםשנמצאו ב, של אלותות שנהב ושתי ידי ,)24 לוח' ר(וקברים כלקוליתיים  מקדשים, מגורים

דוגמת אלו , נעדרים ראשי אלות שהינם גדולים מכדי לשמש בקרבבארץ ישראל . )2: 83לוח (

הפריטים מספקים  בשלב זה .)6.2.2.3 , 6.2.2.2  סעיפים' ר(הידועים ממסופוטמיה וממצרים 

להופעתם של פריטים טקסיים מובהקים ביותר ישראל את העדויות הקדומות -וליתיים מארץהכלק

מאבן אחדים מקבילים להם כרונולוגית וטיפולוגית רק ראשי אלות כרגע . כולל מצרים, במזרח הקדמון

ובהכלאן שבלוריסטן  ינה‘פרצכלקוליתיים בשנחשפו בקברים  ,ות ובחריציםמעוגלהמעוטרים בבליטות 

ראשי האלות הטקסיים בתקופת הברונזה הקדומה נעלמים . )97, 96ות ולוח 6.3.4.1 יף סע 'ר(

דומה שניתן לקשור תופעה זו . ישראל-ממכלול הכלים של ארץממתכת שרביטים /האלותהמובהקים ו

להלן אציג . העם היעלמותה של תעשיית המתכת הכלקוליתית שיצקה בטכניקת השעווה הנעלמ

  .ואדון במספר דוגמאות מייצגות ,ישראל-מארץהממצא טבלאות מסכמות של 

  זעיריםראשי אלות  .6.2.2.1.1

  :כולם מהכלקולית, פריטים 32ול מונה המכל

זעירים מהמטיט  טיפוס וחומר גלם
342

זעירים מאבן גיר  
343

זעירים מנחושת  
344

  כ"סה  

  14  15  3  32  

                                            

  .ושם ריכוז הפריטים שנמצאו בקברים 6.3.2.1 , 124והערה  4.4.3.2 , 4.4.3 סעיפים ' פירוט הממצא ר  .342

ים מהזורע ובאר צפאד ראשי האלות הזעיר. 121והערה  4.4.3.1 , 4.4.3 סעיפים ' פירוט הממצא ר  .343

  ).346 הערה' ר(צורפו לבעלי הבליטות והמעוטרים בחריתה 

  .128והערה  4.4.3.3 סעיף ' פירוט הממצא ר  .344
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  חלקם אולי חפצי פולחן ;מנחות הקדשה – ראשי אלות בעלי תוספותאלות ו .6.2.2.1.2

טיפוס וחומר 

  גלם

  תקופה

זיזים , בעלי בליטות

מנחושת –וחריצים 
345

  

חרותים , בליטות, בעלי צווארון

מאבן –וצבועים 
346

  

מנחושת –בעלי עיטור תמונתי 
347

  כ"סה  

  18  5  4  9  כלקולית

  2  -  2  -  גק "ב

  20  5  6  9  סך הכל

  .בפולחן שהיו עשויים לשמשהנה דוגמאות אחדות לראשי אלות 

מרחב ; 150' מס, 105–104, ב"אדון תשל-בר( ראש אלה כדורי מנחושת נושא תיאור תמונתי. 1

 ,האומן הכלקוליתי .)1 :33 לוח, 189 ' קטלוג מס; 51: 118, 2005שרואר וקל  ;31–24, ג"תשנ

להב , צמד יעלים, ולשלב ראש אלה השכיל לקשור, שגילף ויצק פריט זה בטכניקת השעווה הנעלמה

הכלים . ראש שרביט ייחודי המתבלט באיכותו הטכנולוגית והאומנותיתלכילף ולהב סכין /גרזן

ומגבעת  מנחל משמרשרביטים /מעטרים אלותחלקם ; רכיבים אותו נבחרו בקפידהוהסמלים המ

 :להלן פירוט המרכיבים. שילובם יחד קל וחומר, דומה שכול אחד מהם מסמל כוח ועוצמה. האורנים

, מתוכו" צומחים"הכלים והסמלים , מהווה מרכיב מרכזי בעיצובו של ראש השרביט: ראש אלה •

' מס, 55–54, ב"אדון תשל-בר: לדוגמה(כך גם בשרביטים וראשי האלות הטקסיים האחרים 

, 73–70, 2004נמדר ואחרים ; 106–104' מס, 101–100, 111–108' מס, 89–88, 22

יש בכך כדי להמחיש את מעמדה המרכזי של האלה ). 60 לוחכאן ; 1: 5.2, 17: 5.1איורים 

  .במכלול כלי הנשק והפולחן של התקופה וכבר עמדנו על כך בהרחבה

,לבד מחפצי המתכת ממערת המטמון ומגבעת האורנים: יעלים •
348

מעטרים ראשי יעלים וקרני  

מקטרים , קערות, אות וקנקני קבורהדוגמת גלוסקמ ,דתיתיעלים מגוון חפצים בעלי משמעות 

אפשטיין ; 1989בק (מכתשים ופסלוני עמוד מבזלת ו, בזלת ופוספוריט, וקובעות העשויים חרס

השימוש במוטיב זה אופייני לתרבויות המזרח הקדום באלפים החמישי ). 1988; 1982

                                            

  .10: 126והערה  4.4.3.3 , 4.4.3 סעיפים ' ירוט הממצא רפ  .345

קטלוג (הזורע , )70 ' קטלוג מס(באר צפד , )49 ' קטלוג מס(על קבוצה זו נמנים ראשי אלות מבאר מטר   .346

קטלוג (תל אל חסי ו )394 ' קטלוג מס(הנדיב  רמת, )129 ' קטלוג מס( Aנחל הבשור אתר , )150 ' מס

  ).380 ' מס

 .11: 126והערה  4.4.3.3 , 4.4.3 סעיפים ' פירוט הממצא ר  .347

–70, 2004נמדר ואחרים ; 19–17' מס, 51–46, 10' מס, 37–36, 7' מס, 32–27, ב"אדון תשל-בר  .348

 .60לוח ו 6.2.2.1.2  סעיףכאן ; 1: 5.2, 17: 5.1איורים , 73
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, 110–109, 2005שרואר וקל (נתפסו כסמלי כוח וחיוניות  הםדומה שיעלים וקרניו, והרביעי

  ).85 הערה כאן

מספר שרביטים ממערת  דומים בעלי חורפה דמויית מניפה מעטרים להבים: כילף/להב גרזן •

). 1: 60לוח  כאן; 121' מס 94, 113' מס, 90, 22' מס, 55–54, ב"אדון תשל-בר(המטמון 

שאפשר ושימשו כגרזני קרב כפי  הפותה להב דומה מאפיין גם את שני הגרזנים בעלי חיבור

 272הערה  כאן ;143–142' מס, 100, ב"אדון תשל-בר(שהציע ידין ואפשר כראשי שרביטים 

בשרביטים טקסיים כסמל לעוצמה מובן על של להבי גרזנים וכילפות שילובם ). 2–1: 84 ולוח

עת החלו לראשונה  ,בתקופה הכלקוליתיתובמיוחד , וםרקע מעמדם החשוב במכלול כלי היומי

.פניים מנחושת-לצקת כלים דו
349

  

נראה שהוא שואב את ו, ובכלקולית בכלל, במטמון ייחודית בשלב זהכאן הופעתו : להב סכין •

ככלי נשק של אלו על חשיבותם . השראתו מסכיני הצור המצריים מהתקופה הקדם שושלתית

מכול הסכינים בעלי ידיות השנהב המפוארות המעוטרות בתבליט  וככלים טקסיים מעידים יותר

  ).1: 6.1.2.1  סעיף' ר(קרבות ו, מוטיבים מיתולוגיים, חיים-בעלי יבתיאור

 הציעה לראות בו שרביט) ג"תשנ(מרחב , הטקסי של ראש השרביט אינו מוטל בספק וייעוד, כאמור

על , אלוהות המופקדת על עדרי הצאן המסומלים בצמד העזים המשולב"פנים -של אלוהות רבת

, שם" (המסומל בראש האלה, העבודה והתפוקה החקלאית המסומלת בשני הלהבים ועל השלטון

.איננהעם  היא זיהתה אלוהות זאת .)31
350

 ;משמעית-חד כהגישה לא די בעדויות הקיימות ללטעמי  

אפשר ונישא בטקסי , כסמל שלטון ושררה) קודם להטמנתו(שימש במקורו  ביטאפשר וראש השר

  ).2: 6.2.1.2.1 סעיף ' ר( שימש כמוקד פולחןאכן או ש ,אפשר והובא למקדש כמנחת הקדשה, פולחן

באתר  ד נחשףהאח .בארבע בליטות מעוגלותכל אחד שני ראשי אלות כדוריים מאבן גיר מעוטרים . 2

A  נחל : 5.1.1.5 פים סעי, 82: 27לוח , 1932מקדונלד (שבחבל הבשור והאחר נלקט מאזור הזורע

בליטות מעוגלות  .)1: 85 ,2: 31 ותלוח, 150  ,129 ' קטלוג מס ,הזורע: A,  5.1.6.2בשור אתר 

וראשי האלות מהבשור ומהזורע , שרביטי המתכת מהמטמון מנחל משמר/מעטרות חלק ניכר מאלות

אלות כדוריים מאבן גיר המעוטרים ראשי , כאמור לעיל. באבןישראל -הדוגמאות היחידות בארץ הם

                                            

פניים העשויים צור -הליך זה התעצם בתקופת הברונזה הקדומה עד כדי העלמותם של הכלים הדות  .349

  ).144, 1989אילן וסבן (ואבן 

מרחב ייחסה לאיננה גם את השרביטים נושאי הסמלים האחרים מהמטמון ואת הסמלים המעטרים את   .350

  .ואת פסלוני האלה והאיל מגילת, גלוסקמאות החרס, "עטרות"ה
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ובהכלאן שבלוריסטן מספקים את  ינה‘פרצבבליטות מעוגלות שנחשפו בקברים הכלקוליתיים ב

אך משמעות , )97, 96ות ולוח 6.3.4.1  סעיף' ר(יות והכרונולוגיות הקרובות ביותר צורנההקבלות ה

  .הדמיון לא הובררה

באר : 5.1.1.5  סעיף' ר( צבע אדוםבפסי לאורכו עשוי קירטון ומעוטר , ראש אלה כדורי מבאר מטר. 3

מאידך  .ישראל-דוגמתו לא נמצאו עד כה בארץ .)2: 85 לוח, 49 ' קטלוג מס, 196מטר והערה 

שכיחים במטמון  ,אלכסוניים חריציםשראשיהם מעוטרים ב ,מנחושת וראשי אלות שרביטים/אלות

מחקים את רצועות העור שהדקו את ראשי האלות  אלושעיטורים  הצעתי 4.7.1 ובסעיף , חל משמרמנ

ראשי נמצאו  ברא�במקדש העיניים בתל גם ). 5, 4, 2: 32, 4, 3: 31 ,4, 3: 1ות לוח' ר(לידיות העץ 

  ).76 ולוח 1 :6.2.2.2  סעיף' ר(ווים אורכיים בחריתה בדגם של ק אגסיים מעוטריםאלות 

הכוכבים נחרתו  .מעוטר בחריתה בדגמי כוכבים, חסי-ראש אלה כדורי בעל צווארון מתל אל. 4

זהו  .)1: 45 ולוח 2: 4.4.6.2 סעיף ' ר(מרכז  יוצאים מאותומורכב משבעה קווים ה אחדכל ו, בקפידה

אם כי , ישראל מתקופת הברונזה הקדומה-ראש האלה הטקסי המובהק היחיד המוכר עד כה מארץ

.יש לסייג שתיארוכו של הפריט אינו נעלה מכל ספק
351

 

של הפריטים בעלי התוספות התמונתיות ייעודם הטקסי , ואשר לאלות המתכת או השרביטים

אינו  –בליטות כדוריות וזיזים , בליטות דמויות פטריה, ביםלה, קרניים, ראשי יעלים –המובהקות 

על מרכזיותם של ראשי האלות בעיצובם של לעיל כבר עמדתי . )60, 3לוחות ( מוטל בספק

וכן על חשיבותם הסימלית של , מתוכם" צומחות"השרביטים ועל העובדה שהתוספות התמונתיות 

גם ' השרביטים ר/לסוגיית ייעודם של האלות. תיתהקרניים והלהבים בתרבות הכלקולי, ראשי היעלים

  :פריטים 14המכלול מונה . 4.7.1 סעיף 

מעוטרים בראשי יעלים
352

מעוטר בלהבים  
353

דמויות פטריה ,כדוריותמעוטרים בבליטות   
354

לא מעוטר  
355

  

  )2: 1 לוח( 1  )3: 3לוח ( 10  )1: 60 לוח( 1  )3–2: 60 לוח( 2

                                            

, ג"מרחב תשנ; 9' מס, 34ב "אדון תשל-בר(מנחל משמר " עטרות"כב דומה מעטר גם את אחת הכו  .351

 .אך אין בכך כדי לשפוך אור על תאריכו של ראש האלה או על מקור ההשראה, )36הערה 

' קטלוג מס, 1: 5.2, 17: 5.1איורים , 73–70, 2004נמדר ואחרים ; 18' מס, 50, ב"בר אדון תשל  .352

 427.  

  .22' מס, 55–54, ב"בר אדון תשל  .353

, 89–88, 107–106' מס, 87, 48' מס, 68, 34–33' מס, 61–60, 25' מס, 57–56, ב"אדון תשל-בר  .354

  .111–108' מס

  .118' מס, 93–92, ב"אדון תשל-בר. מלבד דגם אידרה חרות על הידית  .355
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  ת הקדשהומנח – ובמסופוטמיה יהסורב .6.2.2.2

של ראשי האלות הטיקסיים הנושאים תאורים  עבודות מסכמות הדנות במגוון הטיפוסים והשימושים

–43, 1968(ידי סולימאן -נעשו על, בשלהי האלף הרביעי ובאלף השלישיתמונתיים וכתובות הקדשה 

המכלול מונה עשרות פריטים  ).82–26, 1991(הולצינגר -ובראון) 39–26, 8, 4לוחות , 97–65, 46

של הפריטים נושאי כתובות ובפרט  הממצא ואני רואה עצמי פטור מהצגה קטלוגית נוספת של

שאינם מעוטרים  ,והבבלית הקדומההחדשה  שומריתמהתקופה ה, מתקופת אכד ההקדשה

 הערהו 6.2.1.3.3 סעיף ' ר(הדיון בעניינם הינו מעבר לאופק של עבודה זו  :בתיאורים תמונתיים

 מדת נאצר'מתקופת גמעוטרים בתבליט להלן אתמקד בהצגתם של ראשי אלות נבחרים . )337

' ר( כרונולוגית של סולימאן–המשקפים את חלוקתו הטיפולוגית, ומהתקופה השושלתית הקדומה

בהקשר זה מן הראוי לציין את שכיחותם הרבה של ראשי האלות המעוטרים ). 21לוח ו 4.1.5 סעיף 

דומה שיש לקשור , זהו למעשה המוטיב הנפוץ ביותר בראשי האלות המתובלטים, אריות מויותבד

בתרבויות המזרח  שמסמל האריההסמכות ו, העוצמהאו עם /זיהוי האלוהות המתוארת ועם  זאת

  .הקדום

  יםיבליטות וזיוו, חריציםבעלי י אלות ראש .1

ארבעה ראשי אלות אגסיים מעוטרים בתבליט בדגם של חריצים אופקיים ואנכיים ממקדש  •

: 6לוחות , 211–210, 99–98, 96, 1946מלואן ( מדת נאצר'תקופת ג, ברא�העיניים בתל 

 ).76 ולוח 6.2.1.3.1  סעיף ‘ר; 41–38: 4לוח , 43, 1968סולימאן ; 15–11: 52, 2–1

בריידווד ובריידווד ( הקדומה בתקופת הברונזה , Gודידה עמוק שלב 'ג, אגסי מזווהראש אלה  •

  ).6.1.1.3.3  סעיף ‘ר; 6: 250איור , 1960

 הקדומה התקופה השושלתית, ממקדש שרה בתל אגרב מזווים יםאגסיי אלות ראששלושה  •

: 86 ולוח 6.2.1.3.2 סעיף ' ר; 58 ,ג"ידין תשכ; 193איור , 246, 184איור , 237, 1942לויד (

1–3.(  

 הקדשה תוכתובתיאור תמונתי הנושאים בחלקם גם  עםראשי אלות  .2

, ברא�ראש אלה אגסי מעוטר בתבליט ברוזטה בעלת שמונה עלים ממקדש העיניים בתל  •

 סעיף ‘ר; 37: 4לוח , 43, 1968סולימאן ; 5:8לוח , 1946מלואן (מדת נאצר 'תקופת ג

 ).76 ולוח 6.2.1.3.1 
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מקדש  ברא�תל , ראש אלה אגסי מעוטר בתבליט בדמות אריה הניצב על רגליו האחוריות •

, 1968סולימאן ; 211, 1947 מלואן(התקופה השושלתית הקדומה , המאוחר למקדש העיניים

 )במרכז 76 ולוח 6.2.1.3.1  סעיף ‘ר; 43: 4לוח 

התקופה , באריה רובץ מעוטר בחלקו העליון, ראש אלה אגסי זעיר ממקדש ניני זזה במארי •

 ).1: 87 ולוח 6.2.1.3.3  סעיף ‘ר; 2377: 233איור , 188, 1967ארו פ(השושלתית הקדומה 

התקופה , באריה רובץמעוטר בחלקו העליון , זזה במארי ראש אלה אגסי ממקדש ניני •

 ).2: 87 ולוח 6.2.1.3.3  סעיף ‘ר; 2417: 233איור , 188, 1967פארו (השושלתית הקדומה 

נמצא במקדש הסגלגל , ני אריות רובציםאיננה ומעוטר בשלראש אלה נושא כתובת הקדשה  •

, 44, 1968סולימאן ; 91איור , 99, 1940דלוגז (התקופה השושלתית הקדומה , ה'בחפאג

 ).3: 87 ולוח 6.2.1.3.3  סעיף ‘ר; K8: 1לוח , K8: 43, 1991הולצינגר -בראון, 226: 32לוח 

, של ארבעה ראשי אריות ממקדש שרה בתל אגרב ראש אלה כדורי נושא תיאור תמונתי •

  ).4: 86 לוח כאן; 185איור , 238 1946לויד ( התקופה השושלתית הקדומה

נמצא , נושא כתובת הקדשה לנינגירסו ומעוטר בשישה אריות, ראש אלה של מסילים מכיש •

-ראוןב; 223: 32לוח , 44–43, 1968סולימאן  ;17 איור, 72, 1948פארו ) (תל לוח( לגשב

 ).K9: 44, 1991הולצינגר 

נושא כתובת הקדשה לנינגירסו ומעוטר בשלושה ראשי אריות , לגשראש אלה של גודיאה מ •

הולצינגר -בראון, 220–219: 31לוח , 44, 1968סולימאן ; h: 42איור , 196, 1948פארו (

1991 ,53–54 :K48 , 4לוח :K48 ;4: 87לוח  כאן.( 

נושא תיאור תמונתי של אנזו האוחז , לגשאאנתום מלך  ראש אלה המוקדש לבריאותו של •

סולימאן (התקופה השושלתית הקדומה , שלוש דמויות אדםשל בזנבותיהם של שני אריות ו

  ).88 לוח כאן; 35איור , 76–75, א2003הנסן ; 36, 35לוחות , 45, 1968

  פולחן ציאו חפ ת הקדשהומנח –מצריםב .6.2.2.3

הקדם שושלתית המאוחרת  התקופה – אשית השלישיבמחצית השנייה של האלף הרביעי ובר

מהמקדש  Main Deposit-ה). ג3נקאדה ( ארכאיתוראשית התקופה ה) ב–א3נקאדה (

על , בהיירקונפוליס הינו המקור העיקרי המאפשר לעמוד על שכיחותם של ראשי האלות הטקסיים

  .ופות הנדונותבתק, ם בתרבות המצריתהשימושים והמשמעויות שהיו לה, מגוון הטיפוסים
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  תיאור תמונתי וכתובתעם ראשי אלות . 1

דיונים . המיוחסים למלכים עקרב ונערמרמונומנטאליים אלות ראשי ארבעה על קבוצה זו נמנים 

לוחות , 121–115, 1960באומגרטל ' האומנותיים והטקסיים ר, המתייחסים להיבטים ההיסטוריים

; 1990מילט ; 1999; 8–7לוחות , 6–3איורים , 45–31, 1987 ‘אלוביץ‘צ; 3, 1974אדמס ; 10–8

  .)1992' ץאלובי'צ

 ).2: 82 לוח כאן; C: 26, 26, 25לוחות , 10–9, 1990קויבל (ראש אלה של המלך עקרב  •

 ).B: 26, 25לוחות , 9–8, 1900קויבל (ראש אלה של נערמר  •

 ).A: 26לוח , 8, 1900קויבל (? נערמר, שבר, ראש אלה •

  ).שם, שם(? מרנער, שבר, ראש אלה •

עדות וציון לפועלו , אלו הם למעשה מונומנטים שהוצבו ככול הנראה במקורם במקדש בהיירקונפוליס

בראשי אלות השימוש  ).1: 6.2.1.4 סעיף ' ר(ן ואפשר שלימים הפכו בעצמם למוקדי פולח, של המלך

מצרית של התקופה הקדם שושלתית המאוחרת וראשית בגודל שכזה ייחודי לתרבות הליים אטמונומנ

  .מזרח הקדמוןשאר הגמתם לא נמצאו בודו ,השושלתית

  ראש אלה משנהב. 2

  ).45, 1987 ‘אלוביץ‘צ; 4: 12לוח , 7, 1900קויבל (ראש אלה אגסי 

  עוטרו בתיאור תמונתיאלות שידיותיהן . 3

ששימשו ככול הנראה כידיות של אלות  ,Main Deposit-מה שנהב ידיותעשרות על קבוצה זו נמנות 

 1פח זהב וראש אגסי עשוי אבן גיר מקבר  ותת המצופואלות בעלות ידישתי ו ,טקסיות משנהב

אחת האלות מנוביה מעוטרות בתבליט בדגמי  הידיות מהיירקונפוליס והידית של. בסיאלה שבנוביה

גבי לוחות שחיקה וידיות -גם על מופיעומוטיב האופייני לאומנות המצרית בת התקופה , חיות בר

לאלה המלכותית המתוארת בלוח השחיקה ). 6.2.1.4.1  ,6.1.2.1  סעיפים' ר(שנהב של סכיני צור 

  ).6.2.3.1.1  סעיף' של נערמר ר

: 39, לוח, 60, 1974אדמס (בדגמי חיות בר  תומעוטר פוליסמהיירקונ שנהב תוידישתי  •

.)2–1: 83 לוחכאן ; 1992טהאוס יוי; 325
356

  

                                            

 .המכלול של ידיות השנהב מהיירקונפוליס עדיין לא פורסם, הנזכרותת וידישתי המעט ל  .356
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–205, 1927פירת (ידית מצופה פח זהב וראש אגסי עשוי אבן גיר  תבעלמסיאלה אלה  •

 .)1: 89לוח  כאן; 18לוח , 208

וראש אלה אגסי בעלת ידית מצופה פח זהב מעוטרת בתבליט בדגמי חיות בר מסיאלה אלה  •

 ).3–2: 89 לוחכאן ; 18לוח , 208–205, 1927פירת (עשוי אבן גיר 

  סמלי/טקסי בתפקידהאלה של תיאורים תמונתיים  .6.2.3

נעדרים מהממצא ו ובמצרים תמונתיים בהם מוצגות אלות נפוצים במזרח הקדמון םתיאורי

מכה את הבדמות פרעה  מתמקדיםו, אחידים ברובם םבמצרים התיאורי. ישראל-הארכיאולוגי של ארץ

האלה כאחד מסמלי השלטון של  שמשתבהם מ, מוכר מספר מצומצם של תיאורים ידםלצ. אויביו

והוא נפוץ יותר  ,אינו שכיחאת אויביו באלה מוטיב המלך המכה  ;במסופוטמיה התמונה שונה. פרעה

וגם כסמל שררה , םאו נשק האלי ןכחפץ פולחבתיאורים תמונתיים  מופיעה ההאל, מאידך. בין האלים

  .של המלך ולעיתים של אנשיו

  לבני תמותהוניצחון  סמל שררה .6.2.3.1

  צריםבמ .6.2.3.1.1

התיאורים המלכותיים הקדומים ביותר בהם מוצגת דמותו של המלך מכה באלה את אויביו הינם של 

חותמות גליל מהיירקונפוליס וכמובן , גבי לוחיות שנהב מאבידוס-מופיעים עלהויורשיו פרעה נערמר 

איורים , 92–88, 2004גילברט (שנחשף גם הוא במתחם המקודש בהיירקונפוליס , השחיקהבלוח 

תיאורי הכאה מלכותיים מופיעים למן פרק זמן זה ועד התקופה הרומית במגוון צורות ). 8.9–8.3

תבליטי וכתובות חרותות על משטחי סלע , חרפושיות, חותמות גליל, גבי לוחיות שנהב-על: והקשרים

אני  וכך, בהן וודנ מוטיב זהאת הופעותיו של  וריכז )1986(הול ו) 1982(שוסקה . שיםקיר במקד

לדגש מיוחד  ראויה ,למעט לוח השחיקה של נערמר, רואה עצמי פטור מהצגה נוספת של הדברים

בקצרה התיאורים התמונתיים  הוצגוכמו כן . הראשון בו נעשה שימוש במוטיב זה אנוכח העובדה שהו

  ."מלך מכה את אויביו"שלא בסצינה  ם מופיעה האלה כאחד מסמלי השלטון של פרעההבודדים בה

-נתגלה בתחומי המתחם המקודש בהיירקונפוליס בסמוך לש ,הלוח: לוח השחיקה של נערמר. 1

Main Deposit )וטרים המע" ההיסטוריים"שייך לקבוצת לוחות השחיקה , )6.2.1.4.1 סעיף ' ר

 –דיון בהיבטיו ל). לוח הציידים: 6.1.2.1  'ר(הקבוצה  אחרוןבתיאורים תמונתיים ונתפס במחקר כ
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. 1991ויס ופרסר; 2002אוקונור ; 2002לדוגמה קוהלר ' ר –כתב , אומנות, אידיאולוגיה, היסטוריה

המציגה את המלך נערמר , ב של הלוחלהלן אתמקד בסצנת ההכאה המרכזית המופיעה בצד הג

ובימינו , עטור בכתר מצרים העליונה כשהוא אוחז בשמאלו בציצת ראשו של אויבו הכורע והמוכנע

  ).6 לוח' ר(מניף את אלתו להכאה 

 –הידית חרוצה בחלקה התחתון . יתמסיבבידית ארוכה ובראש אגסי בעל צוואר והאלה מתאפיינת 

; 3: 2ות לוח' ר(ות העור שנועדו להיטיב את האחיזה בשעת ההכאה בדגם של רצוע, אזור הלפיתה

על בסיס הפרופורציות של גודל דמות המלך וידו האוחזת באלה ניתן להעריך את אורכה של ). 6

המלך אוחז בחלקה העליון  ;אחיזתו של נערמר באלה אינה אחיזה קרבית תקנית. מ"ס 70-בכהידית 

להמחשת . יתמסיבאת מנוף ההכאה הפוטנציאלי הגלום בידית המתוך שכך הוא מבטל ו, של הידית

 שנהב תהדברים ברצוני להסב את תשומת הלב לתיאור ההכאה של המלך דן המופיע על גבי תווי

ואת  )4: 2לוח ( השכיל האומן לתאר בצורה מדויקת את האלה ,ה הזעיריםממדילמרות . )2: 7 לוח(

  .אחיזה המאפשרת תנופת הכאה מקסימאלית, לההמלך אוחז בבסיס ידית הא. תנוחת ההכאה

במדור העליון נערמר עטור מתואר , )315הערה ' ר(הצד הטקסי  –בצד הפנים של לוח השחיקה 

המלך . לפניו צועדים נושאי נסיםו, צועד לעבר שורות של אויבים כרותי ראש, בכתר מצרים התחתונה

האלה . בסמוך לראש האלה –הוא אוחז בה באחיזה מנהלית טקסית , מחזיק בשמאלו באלה

בהקשר זה ). 1: 7 ולוח 2: 6.2.3.1.2  סעיף' ר(שרביט המלך  –משמשת כאן כסמל שלטון ושררה 

לגבי האלה המתוארת . ההכאה וההכנעה פרעה תמיד אוחז באלה ביד ימין ילהדגיש כי בתיאורראוי 

בסיאלה שבנוביה  1אלות הטקסיות המצופות פח זהב שנמצאו בקבר לכבר עמדתי על דימיונה , בלוח

. את אלתו המלכותית של המלך נערמרבלוח השחיקה ייתכן והאומן אכן תיאר ). 3: 6.2.2.3  סעיף' ר(

ות שראש האלה היה עשוי על בסיס ההשוואה לראש האלה מכפר מונש העלתי גם את האפשר

  ).3 נספחו, 4.4.6 סעיף ' ר(ממתכת 

,בזלת והאחרהאחד עשוי אבן גיר  ,שני פסלונים קטניםב: 5שושלת  –נפרפרע . 2
357

מתואר המלך  

למרות ). 147–144, 1994ורנר (משמשת כסמל שלטון יא ה ;הצמודה לחזהו נובימיאלה אוחז 

, יםהן מתאפיינות בראשים אגסי .נים של הפסלונים האלות מתוארות בדקדקנותהם הקטממדי

                                            

נפרפרע , מ"ס 35גודלו של פסלון אבן הגיר . הפסלונים נחשפו במקדש הפירמידה של המלך באבוסיר  .357

  .לראשו כתר מצרים העליונה, נפרפרע ניצב, מ"ס 80-גודלו של פסלון הבזלת כ. מתואר יושב
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דגם רצועות העור או החבלים שלופפו במקורן סביב אזור הלפיתה  – הידיות חרוצות בחלקן התחתוןו

אלא , חבל סתםאו  סביר להניח שאלת השליט לא לופפה ברצועות עור. כדי להיטיב את האחיזה

' ר(דוגמת ידית האלה מסיאלה העשוייה פח זהב ומעוטרת בתבליט  ,יקרים הייתה עשוייה מחומרים

  )3: 6.2.2.3  סעיף

,מקופטוס שבר תבליט אבן גירב :6שושלת  – פפי השני. 3
358

המלך מתואר אוחז בימינו אלה בעלת  

  ).444, 1999ארנולד וזיגלר (ראש אגסי 

שימשו כשומרי , ביטומן וזהבמצופים , בדמות המלךשני פסלי עץ : 18שושלת  – אמון-ענח-תות. 3

אלה בעלת ראש אגסי המעוטרת  ןימייד ת בכל אחת מהדמויות אוחז. הרוהקבחדר בחזית  הסף

' מס, 1987צאלח וסורוזיאן ; 40, 1972קרטר (ארוך פפירוס ביד שמאל במטה ו, בדגם קשקשים

).90 לוח כאן; 180
359

מפרק הזמן המאוחר ממצרים הם הפסלים היחידים  אלו ידיעתילמיטב  

  .כסמל שלטון ובכלל ,לממלכה הקדומה בהם מתואר מלך אוחז באלה

  ובסוריה מסופוטמיהב .6.2.3.1.2

שעניינם המחשת שלטון  המסופוטמימכאמור האלה כמעט ואינה מופיעה בתיאורים התמונתיים 

  .מסוריהמונומנטליים עתי היא אינה מתועדת בתיאורים יולמיטב יד, ושררה

  סרגון מלך אכד מכה את אויביו. 1

 ,1982קלאהן -רבורק; 188: 19לוח , 69–68, 1968סולימאן (עשויה דיוריט  ןשבר אסטלת ניצחו

כאן לוח  ;55איור , 193–191, ב2003הנסן ; 29, 2003רהם ; 29איור , 216, 2000 זוטר; 19איור 

91(.
360

רשת "האוחזת בשמאלה ב, אה סרגוןככול הנר, בקטע ששרד ניתן להבחין בחלקי דמות 

ובימינה מכה באלה בעלת ראש כדורי את ראשו של אחד השבויים הבולט מתוך " השבויים הגדולה

גם מדמותה . ככול הנראה אלת המלחמה אישתר, לה יושבתעל האירוע מאצילה מסמכותה אֵ . הרשת

 ,ככלל. )91 לוח( מכתפה" הפורצת"ה !שרדו חלקים קטנים ואולם זיהוייה מתבסס על תיאור של אַ 

למיטב ידיעתי ). 6.2.3.2 סעיף ' ר(העיקריים  הכלי נשק הפורצים מכתפיה של אישתר הינם ממאפייני

                                            

  .מ"ס 62-כמ ורוחבו "ס 58-גובהו כ  .358

 .מ"ס 192-גובהם כ, פסלים מעל לגודל טבעי  .359

-ידי שותרוכ-על 12-האסטלה ומונומנטים אכדיים נוספים נבזזו והועברו במאה ה. השבר נחשף בשושן  .360

  ).189, ב2003הנסן (נחונתה מלך עילם לבירתו בשושן 



  דמוןבעמק הנילוס ובמזרח הק, האלה בארץ ישראל. 6פרק   274

  

סביר להניח . בידי המלך אלההכאה בבו מתועדת מהאלף השלישי ממסופוטמיה תיאור היחיד הזהו 

המונצח , )Umma(מלך לגש על אומה  אאנתוםגמת נצחונו של שמדובר באירוע היסטורי ספציפי דו

 6.2.3.2 סעיף  'ר(ידי האל הלוחם נינגירסו -שבה ההכאה הטקסית מתבצעת על אלא ,דומה סצינהב

  .לשדרג את סרגון ולקרבו לדרגת אל הייתהייתכן אפוא שכוונת מזמיני התבליט  ).66 לוחו

  תקופות האשורית התיכונה והחדשהבאשור ב. 2

מרכיב חשוב הופכת לוהיא של האלה למן התקופה האשורית התיכונה חל שינוי הדרגתי במעמדה 

שינוי זה בא לידי . של השליט ושל אנשי הממשל םופועל םהצגת סמכות םשעניינ יםהאשורי תיאוריםב

בתקופה  זה במגוון טיפוסיםשל ראשי אלות מברונ" מפתיעה"הופעתם הביטוי גם בממצא עצמו עם 

). 4.4.6.3 סעיף ' ר(מיכלולים גדולים במיוחד נחשפו בארמונות האשוריים עצמם  ;האשורית החדשה

לכן , עסק בנושא בהרחבה, )1965( "ההיסטוריה התרבותית של התבליט האשורי"הרודה במחקרו 

  :בהצגתם של הדגשים הבאים אסתפק

רתה נינו-באלה הינה של תוכולתי )בשמאלו(וחז עה הקדומה ביותר של שליט אשורי האההופ •

, 88, 1965הרודה (בעמידה ובכריעה לפני סמל אלוהי  –המתואר בשעת תפילה , הראשון

  ).1: 92 לוח כאן; 4: 47לוח 

תפילה  –וטקסיים מובהקים  פולחנייםהשליטים האשוריים אוחזים באלה רק בהקשרים  •

הם לעולם אינם אוחזים , חיי החצר ותאורי מלחמה, בתיאורים העוסקים בציד. שליטוהצגת ה

; 2–1: 48לוח , 105–104, 1965הרודה (במקרה הצורך הם מצויידים בקשת ובחרב  ;באלה

: 43בפרט , 91–39, 1995קרטיס וריד ; 205–204והערות  39–38, 1991הולצינגר -בראון

  ).3–2: 92 לוח כאן; פסל שליט 1

הנמנים על , לות כסמל מעמד ושררה משמשות גם את אנשי החצר והפקידות הגבוההא •

מדרך אחיזתם . בתבליטים העוסקים בתיאורי קרב מצוידים הקצינים באלות. פמליית המלך

פיקוח על שלל  –ומאופי התיאורים עצמם  –אחיזה מנהלית בסמוך לראש האלה  –באלה 

" אלת המפקד" –ימשה כסמל פיקוד וסמכות עולה שהאלה ש –דרבון שבויים , המלחמה

 ).2–1: 54לוח , 1965הרודה (

 במסופוטמיה ובמצרים – או סמל אלוהי חפץ פולחן .6.2.3.2

 .נמצאו שברי תבליטים המתארים אלות גבוהות מקומת אדם ,הוא לגש ,בתל לוח
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" הגבר בעל הנוצות"ניצב , המיוחס לראשית התקופה השושלתית הקדומה, בתבליט הקדום  •

; a: 17איור , 70, 1948פארו ( .שתי אלות מונומנטאליות ואוחז באחת מהן בשמאלו לפני

 ).79 כאן לוח; 32–31, 1991הולצינגר -בראון; 260איור , 66, 1968סולימאן 

מתוארות אלות , לתקופה השומרית החדשה יםהמתוארכ, יםהאחר תבליטיםה ניבש •

של גודיאה הן  תבליטבשבר ה. מקדשיםככול הנראה , מונומנטאליות המעטרות חזיתות מבנים

, i: 36איור , 179, 1948פארו (גבי בסיסים -האחר הן ניצבות על תבליטוב, נעוצות בקרקע

, 203, 2000זוטר ; 89, 63' מס, 1982קלאהן -בורקר; 32–31, 1991הולצינגר -בראון; 37

 ).2–1: 80 כאן לוח; 26, 2003רהם ; ST9, ST60' מס

ככול הנראה של , גבי ידית שנהב מעוטרת בתבליט-מונומנטאליות מופיע גם על תיאור דומה של אלות

: 80לוחות ו, 1: 6.2.1.4.1 סעיף ' ר(במקדש בהיירקונפוליס  Main Deposit-שנמצאה ב, אלה טקסית

3 ,83.( 

  .אף ששימשו כמוקדי פולחןתיאורים אלו מלמדים שאלות וראשי אלות שולבו בטקסי הפולחן ואפשר ש

  במסופוטמיה ובסוריה – נשק האלים .6.2.3.3

. במצרים לא נמצאו כמוהם; ובסוריה שק האלים וסמלם שכיחים במסופוטמיהכנות !תיאורי אַ  ,כאמור

–65, 1968(של סולימאן  מתוכם אציין את עבודותיהם המסכמותו, מחקרים רבים עוסקים בנושא

 היבטים אלו של האלהדיון מעמיק ב). 33–14, 2003(ורהם ) 42–26, 1991(הולצינגר -בראון, )97

צלמיות מתכת של : יםסוגי תיאורשלושה מדגם מב והסתפקתי ,המחקר הנוכחישל  ומעבר ליעדי םהינ

  .תבליטים וחותמות, אלים האוחזים באלות

ידווד ריידווד ובריב(ודידה 'בתל גהתגלו שלוש צלמיות : אוחזים באלות צלמיות מתכת של אלים. 1

). 4: 93כאן לוח  ;80–71, 1949שפר (אחת בראס שמרה ו) 3–1: 93כאן לוח  ;315–300, 1960

נגבי  :מתייחסות גם לצלמיות הנדונות לבנטעבודות מסכמות העוסקות בצלמיות מתכת של אלים ב

.23–21, 10–8, 1980זדן  ;121–120, 111–106, 16–11, 1976
361

לענייננו חשובים הדגשים  

 :הבאים

                                            

 .הולצינגר ורהם-בראון, ממצא זה אינו מופיע במחקריהם של סולימאן  .361
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יש מהן . אלים נחשבות במחקר כמתארות מהלבנט מהאלף השנידמויות אדם ברונזה למיות צ •

, גרזני קרב, פגיונות, הארסנל מורכב מחניתותו, חלקן בתנוחות הכאה, האוחזות בנשק

לבין תכולת כלי הנשק בקברי של הצלמיות דומה שהדמיון שבין הרכב חימושן . חרבות ואלות

ובמסופוטמיה למן המחצית השנייה של האלף השלישי אינו הלוחמים המופיעים בסוריה 

שכן הם לא , לא שרדושל הצלמיות יש שכלי הנשק ). 6.3.6.3 , 6.3.3.2  סעיפים' ר(מיקרי 

 .איתןנוצקו מקשה אחת יחד 

תיארוכו . Gידי החופרים לשלב -חס עלהמיו ,TT20 XIVנחשפו בחתך ודידה 'הצלמיות מג •

שכן הוא  הקדומה בהמיוחס לתקופת הברונזה  Gהוא מאוחר ליישוב של שלב  :דאיו אינו

המתוארך לתקופת הברונזה  Hניתן לייחסו לשלב  .נחפר לתוך מפלסי החיים של שלב זה

.)אברונזה תיכונה  – קדומה גברונזה ( J–Hאו לשלב המעורב  הקדומה ג
362
) 2000(מרקטי  

מכל מקום מדובר במכלול הקדום ביותר של צלמיות מתכת . אייחסו לברונזה התיכונה 

יקת הינן חלק ממטמון של שש צלמיות ברונזה שיוצרו בטכנהצלמיות . שנחשף בלבנט

בנות ככל הנראה , ושלוש נשים, חניתות ואלות –נושאי נשק  שלושה גברים: השעווה הנעלמה

אלה להכאה , בולט שוב השילוב של שני סוגי כלי נשקהגברים מיות צללגבי חימושן של . זוגם

שעוצבו  םקובעיבנוסף הן חבושות ). 6.1.3  סעיף' ר(וחנית הטלה לטווח בינוני  ,בקרב מגע

 .כסף ולמותניהן חגורות מרצועות פח

החופר ייחס . רב למקדש בעלממע' מ 15-שתי צלמיות בתוך קנקן שהוטמן כבאוגרית נתגלו  •

, קרבתו למקדש בעל, על יסוד אופיו הפולחני, 1800–2000לערך , IIאת המטמון לשכבה 

שנחשפו  IIמאידך לנוכח דלות השרידים של שכבה ). 80–71, 1949שפר (וטיפוס הקנקן 

אין להוציא מכלל אפשרות את שיוך ש) 6.1.1.3.3 כאן סעיף ; 23, 1980(באזור זה סברה זדן 

 ,)2007(מרקטי . המתוארכת למחצית השנייה של האלף השלישי, IIIAהמטמון לשכבה 

צלמית  .ונראה שהצדק איתו ודידה'כמו את הצלמיות מג אותו הזמןתיארכן ל, לעומת זאת

ככל  ,נמצאה יחד עם צלמית נוספת, זהב תחמוש באל, לוחםאל הכסף מראס שמרה של 

מראס שמרה הייתה חמושה במקורה זו ודידה גם 'בדומה לצלמיות מג .ה של זוגתוהנרא

 .היה חנית או רומח ,שלא שרד, השניניתן להניח שכלי הנשק ו, בשני כלי נשק

                                            

שניים בשלב , Gעשרה בשלב : בהקשר זה נציין כי בשלושת השלבים נחשפו ראשי אלות עשויים אבן  .362

H ושניים בשלב , שהניב גם מטמון כלי נשק ממתכתH–J )6.1.1.3.3 סעיף ' ר.(  
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. ודידה וראס שמרה יוצאת דופן'הופעתן בממצא מג; ראוי להדגיש כי האלות אינן שכיחות בצלמיות

מופיעים בחותמות שכיחותן אינה נופלת מזו של כלי הנשק מאידך בתיאורי האלים וכלי נשקם ה

 .האחרים

מופיעים במסופוטמיה למן ראשית התקופה אלו : ות!תבליטים המתארים אלים אוחזים באַ . 2

זאת לצד מעמדה ו, וסמלם כנשק האליםהאלה של עדות למעמדה המתבסס , השושלתית הקדומה

שכיחותם של ). 6.2.2 , 6.2.1  סעיפים' ר(י המרכזי בפרק זמן זה כמנחת הקדשה וכחפץ טקס

בהשוואה לעושר ולגיוון המאפיינים את התיאורים על  במיוחד, התיאורים מהאלף השלישי אינה גבוהה

ה של בעל אסטלאת ה כמו כן ראיתי לנכון להציג. להלן אציג מספר דוגמאות נבחרות. חותמות הגליל

  .ה!אל אוחז באַ של  הלבנטד מהיחיהמונומנטלי התיאור  היאדומה שש, מראס שמרה

יושב על הוא  .)190: 20לוח , 68, 1968סולימאן ; 230, 1955 אברל(ה 'אל מזוקן מחפאג •

סביר . ובימינו באשכול תמרים ,באלה בעלת ראש כדורי ובמקל הטלהבשמאלו אוחז , כיסא

בהקשר . מכאן שמדובר באל לוחםו, ומקל ההטלה מסמלים כאן את כלי נשקו להניח שהאלה

שנועדו לספק תשובה הן לקרב מגע , זה מן הראוי לציין שוב את השילוב של שני סוגי כלי נשק

 ).6.1.3  סעיף' ר(מקל ההטלה  –י והן לעימות בטווח בינונ, האלה –

): 95לוח  כאן; 78–77, א2003 הנסן, 192: 20לוח , 1968סולימאן (בעלת הצמות לה האֵ  •

כנראה מהתקופה השושלתית , התבליט מעטר את חלקה הפנימי של קערת הקדשה מאבן

מכתפיה , אוחזת באשכול תמריםהיא בימינה , לראשה כובע קרניים, האלה יושבת. הקדומה

 .שלוש מכול כתף –שש אלות  "רצותפו"

: 19לוח , 1968סולימאן ; 6לוח , 23איור , 95, 1948פארו (הצד הטקסי  ,"אסטלת העיטים" •

המבלין ; 191–189, ב2003הנסן ; 27לוח , 215–214, 2000זוטר ; 265: 45לוח , 187

אוחז בשמאלו ברשת המלחמה  ,האל הלוחם מלגש ,נינגירסו .)66כאן לוח ; 59–55, 2006

. באלה בעלת ראש כדורי את בני אומה הכלואיםובימינו מכה  ,שהינה כלי נשק אלוהי, הגדולה

מזוהה בוודאות במוטיב של הכאה הקדום במסופוטמיה בו מוצג אל זהו התיאור התמונתי 

דומה שהדבר בא לידי ו, האלה הינה כלי נשקו של נינגירסו. והכנעת האויב באמצעות אלה

–24, 1993 צינגרהול-בראון(ביטוי גם במספר הגדול של ראשי אלות טקסים שהוקדשו לו 

תיאור זה של נינגירסו עשוי לרמז שתיאורו  ).4: 87 לוחו 3: 6.2.2.2  סעיףכאן  ;41–40, 25

 .מייצג את האלהת המלך) 6.2.3.1.2 סעיף (של סרגון מלך אכד בתנוחה זהה 
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נחשפה ): aאיור  331, 5איור  326, 313–294, 1991יון (האסטלה של בעל מראס שמרה  •

, אל הסערה הלוחם של אוגרית, בעל. יוחסה למקדשעל כן ממערב למקדש בעל ו' מ 15-כ

בימינו הוא מניף אלה בעלת ראש , ניצב בתנוחת הכאה: מוצג על כול מאפייניו הלוחמניים

מעל כף ידו של לענף ת ידיתו הארוכה הופכ, בשמאלו אוחז ברומח שלהבו נעוץ בקרקע, אגסי

מקנה לבעל את העוצמה והיציבות הנדרשים , לבד ממשמעותו הסמלית ,דומה שהרומח. האל

.הלהב הנעוץ מעגן אותו לקרקע, בשעת ההכאה
363

את תמונת החימוש משלים פגיון החגור  

בלבושו לידי ביטוי גם  ההלוחמנות של בעל בא. בעל זוג קרניים) ?(ובע מתכתקלמותניו ו

לבד מבעל מתוארת באסטלה . שנועדה להקל על תנועת הלוחם, בלבדחצאית קצרה , הקל

חוסה  –צמודה לרגלו השמאלית של בעל , גבי בסיס-קטנה הניצבת עלמשנית עוד דמות 

יון , דאיו תיארוכה של האסטלה אינו. מציעה כי היא מסמלת את מלך אוגרית) שם(יון . בצילו

תקופת הברונזה התיכונה : שנים 500-ה חלון זמן של כאינה מכריעה בעניין ומותירה למעש

.מאוחרתהאו 
364

דמות המלך זהה לזו שבלוחית ברונזה מחצור ובחותמות גליל מהברונזה  

יועדף חלקו הקדום של טווח הזמן , אלא אם כן מדובר בארכאיזם, וכך) 1983בק (התיכונה 

 .המוצע

מופיעה האלה  ,ואולי עוד קודם, אכדלמן תקופת : ות!אלים אוחזים באַ  יםחותמות המתאר. 3

: הבאים הבחין בדגמי הופעתה בטיפוסים) 34–32, 1968(סולימאן . וכסמלם בחותמות כנשק האלים

, 63–53: 6לוח , שם(דמוי מניפה ודמוי מטה כדורים  –אגד אלות , אלת אריות כפולה, אלה פשוטה

  .)בהתאמה 74–69, 67–64

לבד מכך שהיא האלה היחידה המוצגת  .האלה אישתרצל אהטיפוסים השונים  אדגים אתלהלן 

                                            

. ב המלך המכה למן ראשית הופעתםדומה שמרכיב זה קיים גם בתיאורים המצריים העוסקים במוטי  .363

אחיזה זו בדומה , אוחז המלך בשמאלו בציצת הראש של אויבו, לדוגמה בלוח השחיקה של נערמר

להלן כבר עמדו החוקרים על . מקנה לנערמר את מרכיב העוצמה והיציבות, לאחיזת בעל ברומח

בהקשר זה ברצוני . בתפיסה האומנותית והרעיונית –ההשפעות המצריות על האסטלה של בעל 

, להעיר כי באומנות הממלכתית המצרית עושים שימוש בתיאור זה כדי להמחיש את עוצמת המלך

באסטלה של בעל כמו גם בתיאורים . ופרעה מוצג כשהוא מכניע את אויבו, תיאור ההכאה הינו ממשי

התיאור . אל לוחם, משמש המוטיב להצגת עוצמתו של האל, התמונתיים האחרים שאינם מצריים

 .מבלי להציג את האויב עצמו, מצטמצם להצגת האל האוחז בכלי נשקו בתנוחת הכאה

) 135, 1951(ובוסרט , 1750-ל 1900תיארך את האסטלה לפרק הזמן שבין ) 85, 1949(שפר   .364

  .12-וה 13-למאות ה
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שכיחותה בחותמות בפרק הזמן שבין תקופת אכד , כבעלת אופי מלחמתי שסמליה הם כלי נשק

  .)95לוח ( מים האחריםוהתקופה הבבלית הקדומה עולה על שכיחותם של האלים הלוח

אישתר מופיעה  ,כןואולי כבר קודם ל, בתקופת אכד: ה הפשוטה כסמל האלה אישתר!האַ  •

גרזני אריה , ביניהם אלות פשוטותו ,פורצים כלי נשק/שמכתפיה צומחים, כאלת מלחמה

רק בתיאורים מועטים  ותואולם הכנפיים מופיע ,לפעמים היא מתוארת מכונפת. וחרבות מגל

העיקרי האלות הן סימן ההיכר שבתקופה זו דומה  .והם אינם האטריבוט העיקרי שלהיחסית 

נעלמת האלה הפשוטה מהתיאורים התמונתיים ואולם בתקופה  IIIבתקופת אור . תרשישל א

יננה אֵ  ה!ָ כאן האַ , בניגוד לתקופת אכד. הקדומה אנו עדים להופעתה המחודשת הבבלית

אלות הצומחות , מאידך. מתוארת במאבקי האלים וגם מספר האלים האוחזים בה מצומצם

עובדה התואמת את , שלה גם בתקופה זוההיכר מכתפיה של אישתר הינן עדיין מסימני 

: 48, 203–201, 199–195: 21לוחות , 87–85, 75–71, 1968סולימאן (מלחמתי האופייה 

 ).326, 325: 50לוח , 284–283: 50, 281–280: 49, 278

אלה מרכזית שממנה צומחים שני גרזני אריה דמויי : אלת אריות כפולה כסמל האלה אישתר •

, כדורי: צורת ראש האלה משתנהו ,עוטרת פעמים רבות בקווים אלכסוניםהידית מ. מגל

ראשיתה בתקופת אור . אלה מטיפוס זה לא הייתה קיימת במציאותאליו מובן שמ. אגסי, גלילי

III , לאחר תקופה זו נעלמת כמעט לגמריו ,נפוצה מאוד בתקופה הבבלית הקדומההיא. 

ולם היא אינה צומחת מכתפיה בדומה לאלות כאמור היא משמשת כסמל של האלה אישתר וא

, 89–87, 1968סולימאן (אישתר אוחזת אותה ביד או מצמידה אותה לגופה  :הפשוטות

 ).351–350: 65, 349–346: 64 ,344–340: 63לוחות 

אלות היוצאות  ,בדומה לאלת האריות הכפולה: מוי מניפה כסמל האלה אישתראלות ד-אגד •

טיפוס זה מופיע . )27והערה  34, 1968סולימאן (ת במציאות וימקי ולא הי מנקודה מרכזית

, 397–395: 74לוח , 95–93, שם(למן תקופת אכד ומשמש עד לתקופה הבבלית הקדומה 

75 :399 ,400.( 

  סיכום ומסקנות – סמלי/האלה כחפץ טקסי .6.2.4

כולל , הממצא מהמתחם הפולחני בגילת מהווה את העדות הקדומה ביותר במזרח הקדום •

לעיל הצעתי שאופי המכלול ודרך פיזורו . לשימוש הטקסי של ראשי אלות במקדשים, ריםמצ
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-באתר מלמד כי מדובר בראשי אלות שהובאו למתחם המקודש כמנחות הקדשה אישיות על

  .ידי המאמינים

, שרביטים/אלות 89-ראשי אלות ו 296המונה , המכלול ממערת המטמון שבנחל משמר •

הקדומה ביותר במקדשי המזרח הקדום להופעתם של מצבורים מהווה לשיטתי את העדות 

ראשי  150-המונה כ, שני לו הוא המכלול הגדול. בני עשרות או מאות ראשי אלות, גדולים

קודמים  אלומאלפת העובדה שמכלולים . בהיירקונפוליס Main Deposit-שנחשף ב, אלות

שנחשפו במקדשים מאות שנים למצבורים הגדולים מהתקופה השושלתית הקדומה 

ישראל ומצרים לא נתגלו מצבורים גדולים של -ובמיוחד משום שבמקדשי ארץ, המסופוטמיים

 .מנחות הקדשה אחרות כפי שהתגלו במסופוטמיה

, המצבורים הגדולים והמגוונים שנחשפו במקדשי האלף השלישי במסופוטמיה בחדרי אוצר •

. שמאחורי תהליך היווצרותם ושימושםחדרי פולחן ומזבחות מאפשרים לעמוד על הדינאמיקה 

-ה –יש בהם גם כדי להאיר על המכלולים הקדומים מנחל משמר ומהמקדש בהיירקונפוליס 

Main Deposit ,שנחשפו בגניזות ולא בהקשר שימושם המקורי. 

  קבורה כמנחת האלה? סמלי/כלי נשק או חפץ טקסי .6.3

, כלי נשק, כלי חרס ואבן – היומיום מכלים וחפצים ששימשו בחייבחלקן מנחות קבורה מורכבות 

לצידם הוטמנו גם . עם הטמנתם בקברים הם נגרעו מעולם החומר והועברו לעולם הרוח ;תכשיטים

.לחיי היומיוםמלכתחילה כלים וחפצים שיוצרו במיוחד עבור הנקברים ולא צלחו 
365

  

שיידונו בהרחבה  ,תבאשר לכלי הנשק בכלל וראשי אלות בפרט מן הראוי להדגיש את הנקודות הבאו

  :בהמשך

מניינם של הקברים  ;ישראל-כלי נשק אינם שכיחים במכלולי קבורה במזרח הקדמון ובארץ •

ומתקופות הברונזה  ,בכללשל קברים  םהעצו מספרבהשוואה לבשישים נושאי הנשק בטל 

בקברים עולה עשרות מונים של כלי נשק הופעתם  ,ועדיין .שנחשפו ,הקדומה והתיכונה בפרט

                                            

  .שהוטלו בהם פגמים כדי למנוע את שדידתם והחזרתם לשימוש–" מומתים"כלים . 1  .365

לדוגמה עשרות דגמים של כלי . שאינם כשירים לשימוש יומיומי –כלים מאיכות ירודה ודגמי כלים . 2  

תעשיית כלי חרס או , )1949אמרי ( קארהר בס'מימיו של ג 3471עבודה ממתכת שנחשפו בקבר 

גורן (שנועדה רק לספק מנחות קבורה , מן התקופות הכלקוליתית והברונזה הקדומהבארץ ישראל 

 ).א"תשנ
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 הארסנללשחזור  אלוחשיבותם של קורפוסים . על הופעתם במפלסי יישוב של אתרי מגורים

ים שהוצאו מהמחזור פריטמדובר ב גם אם, אפוא ותורת המלחמה במזרח הקדמון מכריעה

 .לא שימשו מעולם בשדה הקרב ,סביר להניח, ושחלקם

ראשי , פגיונות, שי אלותרא –לקברים שהכילו כלי נשק מובהקים  נתיכוו" קברי נשק"בהגדרה  •

העשויים באיכות ובסטנדרטיים המלמדים כי יכלו לשמש  –גרזני קרב , ראשי חניתות, רמחים

מדובר בכלי נשק ממתכת המופיעים , למעט ראשי האלות העשויים אבן או מתכת. בשדה הקרב

לך ואי הקדומה אלמן תקופת הברונזה , ישראל ובמזרח הקדמון בכלל-במכלולי קבורה בארץ

-וכלים דו המכילים ראשי חץ ,כל הקברים הקודמים לתקופה הכלקוליתית). 6.5.4  סעיף' ר(

כמו גם הקברים למן התקופה , או אבנים אחרות העשויים צור) כילפות, גרזנים(פניים 

 .זו הינם מחוץ להגדרה, פניים ממתכת-המכילים כלי עבודה דו, הכלקוליתית ואילך

משמש לנקבר בודד וכלי  ,על פי הגדרתו, קבר לוחם". קברי לוחמים"אינם בהכרח " קברי נשק" •

סביר להניח שמדובר בכלי נשקו של  ;הנשק מהווים מרכיב מרכזי במכלול מנחות הקבורה

" ערכת לוחם"מעין  –חנית /רומח, גרזן, חרב/פיגיון –המכלול מונה מספר טיפוסים . הנקבר

  .תקנית

אלות הינם כלי הנשק המובהקים הראשונים לקרב פנים אל פנים המופיעים במכלולי ראשי  •

 ,מחוץ לארץ ישראל ,העדויות הקדומות ביותר נחשפו. קבורה במזרח הקדמון ובארץ ישראל

אין עדויות ממכלולי קבורה מהתקופה  בשלב זה. במספר קברים מהניאולית הקדם קראמי

הם מופיעים לראשונה בקברים מהתקופה הכלקוליתית ישראל -בארץ. תית הקראמיתיהניאול

 .המאוחרת

נעלמים ראשי  ,הקדומה גתקופת הברונזה  –במהלך המחצית השנייה של האלף השלישי  •

הם אינם מצויים  .ישראל כמו גם במזרח הקדמון בכלל-בארץ האלות בהדרגה ממכלולי הקבורה

במהלך המחצית  .לתקופה םיינייבקברי הלוחמים האופ לא כל שכן, בקברים של האלף השני

בד בבד עם הופעתה המחודשת של האלה , בתקופת הברזל  –הראשונה של האלף הראשון 

 .בקברי לוחמים מופיעים ראשי אלות, באשור ובמערב איראן ארסנלב

 – מחוץ לארץ ישראל ולעבר הירדןהממצא לגבי  .ראשי האלות שנחשפו במכלולי קבורה מוצגיםלהלן 

  .הסקירה כללית יותר תוך שימת דגש על המכלולים המרכזיים ,איראן ומצרים, פוטמיהמסו, סוריה
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  קראמי-במזרח הקדמון בניאולית הקדם .6.3.1

שנייה מחצית , ם לניאולית הקדם קראמי אהמתוארכיקורטיק טפה שבדרום מזרח אנטוליה קברים בב

נחשפו לאחרונה ראשי האלות הקדומים ביותר ממכלולי  ,)5: 2.1.1 סעיף ' ר(תשיעי השל האלף 

שנחשף היחיד את ראש האלה  השנ 1500-הם מקדימים בכציינתי כי  2.1.3 סעיף ב .ובכלל קבורה

מחצית להמתוארך , ה שבירדן'בבעג Dבקבר  בעד כה מהתקופה הניאוליתית הקדם קראמית 

כלקוליתיים הבקברים את ראשי האלות שנחשפו ויותר שנים  4000-ובכ ,ישנייה של האלף השביעה

  ).בהמשך' ר(ישראל ובמזרח הקדום -בארץ

שיש  ואולם גם כך ניתן לעמוד על החשיבות העצומה, מדגמיפן והמיכלולים מקורטיק טפה פורסמו בא

. הופעתה לראשי אלות שנחשפו בהם לחקר מעמדה של האלה ככלי נשק וככלי טקסי למן ראשית

  :מקדמייםלהלן הדגשים החשובים להבנת המכלול כפי שהם מסתמנים מתוך הפרסומים ה

כלי צור , וזי עצם וצדףרח –נושאי מנחות , לנקבר בודדבנויים שיועדו הקברים הינם קברי תא  •

  .ראשי אלות, קערות אבן, ואובסידיאן

אך , פריטים שישהעל  מתוך הפרסומים הצלחתי לעמוד .ראשי האלות נחשפו במספר קברים •

גם כך . תמונה אמיתית על היקף הופעתם תתברר רק עם פרסומם המלא של הקברים

ראשית הופעתם במכלול למן העובדה כי ראשי אלות הוטמנו בקברים כמנחות קבורה מלמדת 

על , קברים נושאי מנחות –כמו גם בשלב הראשוני של גיבושם של מנהגי קבורה , הכלים

  .מערך חיי היומיום והפולחןחשיבותם הרבה ב

  בארץ ישראלהאלה כמנחת קבורה  .6.3.2

  )סולי'ע(מאוחר כלקולית  .6.3.2.1

גבעת האורנים , פקיעין, פלמחים, נחל קנה, כתף יריחו, בני ברק: ראשי אלות נחשפו בקברים הבאים

מדובר בקברי , שיקמיםמלמעט מערת הקבורה מכתף יריחו והקבר ). 5.1.4.1 סעיף ' ר( שיקמיםו

לעשרות ואולי אף ) קרוב לוודאי(שהכילו בין עשרות למאות ממצאים ושימשו , גלוסקמאות גדולים

טבלה מסכמת (ראשי אלות ושרביט נחושת  14הניבו , במספר שבעה ,הקברים. למאות נקברים

  ).5.1.7.3 סעיף ב
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ו כי ציי. 256בהערה  .ישראל-הקדומים ביותר שנחשפו עד כה בארץ "קברי הנשק"הינם  אלוקברים 

:תמונת המצבזו . ראשי אלות אינם שכיחים במכלולי קבורה של התקופה
366

  

 .שנחפרו מכלל קברי התקופה 3%-מהווים כ המכילים ראשי אלותהקברים  •

סעיף ' ר( ל מערות הקבורה שנחפרומכל 17%-המכילים ראשי אלות מהווים כהקברים  •

 5.1.7.3(.  

 אחד, )235 –234 (מפקיעין שניים , )213 –212 ' קטלוג מס(מנחל קנה שניים  –שישה ראשי אלות 

שנקבעו בעבודה תחומי המידות והמשקלים אינם עומדים ב –) 239 (משיקמים  אחדו) 90 (מבני ברק 

).6.1.1  סעיף' ר(זו עבור ראשי אלות קרביים 
367
סביר להניח ו, מדובר בראשי אלות קטנים עד זעירים 

טקסיים שייך גם שרביט הנחושת מפקיעין הפריטים ה תלקבוצ. שהם יוצרו מראש כמנחות קבורה

שימש כשרביט של נקבר בעל מעמד ונטמן יחד הוא אין באפשרותנו לקבוע אם ). 428 ' קטלוג מס(

  ).פקיעין: 5.1.4.1  סעיף' ר(יוצר במיוחד כמנחת קבורה  םאו א, איתו

, )214 , 211 ' קטלוג מס(מנחל קנה שניים –תחומי המידות והמשקלים של ראשי האלות האחרים 

עומדים בקריטריונים  –) 151 (מכתף יריחו  אחדו) 230 (מפלמחים  אחד, )233 –232 (מפקיעין שניים 

.שהגדרנו לראשי אלות קרביים
368

הינם  ,העשויים המטיט ונחושת ,ופריטים אל, יתרה מזאת 

ראשי האלות . ישראל-מהדוגמאות היותר מרשימות שנחשפו עד כה במכלולים כלקוליתיים מארץ

שייעל והטיב את חיבורם , מתאפיינים בצוואר צינורי ארוך) 233 (ומפקיעין ) 214 (מנחושת מנחל קנה 

שחיזק ואיבטח את , ראש האלה מנחל קנה קיים גם נקב סימרורבתחתית הצוואר של . לידית עץ

.החיבור של ראש האלה אל ידית העץ
369

מתחזקת התחושה שהפריטים הנדונים  ועל רקע נתונים אל 

  .קודם להטמנתם בקברים שימשו או נועדו לשמש כראשי אלות קרביים

והתיעוד והעובדה ופעמים גם שיטות החפירה , מצב ההשתמרות הירוד של הקברים ותכולתם

 –נתונים מועטים על הנקברים  עלו רקה ,שמדובר בקבורות משניות בגלוסקמאות ובקנקני קבורה

                                            

בורות ומבני קבורה בנויים ושמונה בורות  281, מערות קבורה 40-המסקנות נשענות על ניתוח של כ  .366

ולכן ראיתי לנכון , חלק ניכר מהבורות ומבני הקבורה הבנויים נמצאו ריקים מממצאים). 256הערה ' ר(

 .)5.1.7.3 , 5.1.4.1  סעיפים' ר( ובלעדיהם אלו להציג את תמונת המצב עם קברים

  .מ"ס 1.3–0.7קוטר הקדח , מ"ס 5–3.7גובהם , 'ג 130–90משקלם   .367

 .מ"ס 1.9–1.1הנקב /קוטר הקדח, מ"ס 6.4–4.3קוטרם , מ"ס 9.0–5.0גובהם ', ג 310–216משקלם   .368

–44' מס, ב"אדון תשל-בר(שרביטים מנחל משמר /נקבי סימרור קיימים גם במספר אלות וראשי אלות  .369

  .דומה שזהו התיעוד הקדום ביותר למסמר ).94–93, 82, 76, 66, 45
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.גילומין , מספר
370

למעט , מצב הדברים אינו מאפשר לקשור בין ראש אלה נתון ובין נקבר ספציפי 

דיון לקיים  או ,)שיקמים: 5.1.4.1 סעיף ' ר(בשיקמים שנטמן יחד עם זכר בוגר  51ראש האלה מקבר 

  ).6.4  סעיף' ר(ראוי לשמו מגדרי 

  קדומהברונזה  .6.3.2.2

  :ראשי אלות נחשפו בקברים הבאים

  ).5.1.4.3 , 5.1.4.2 סעיפים ' ר(גזר , חולון, ים-בת, אזור, דראע-באב א: קדומה אברונזה  •

  ).5.1.4.6 , 5.1.4.5  סעיפים(רמת הנדיב , לכיש, יריחו, דראע-באב א: ג–קדומה בברונזה  •

  ).5.1.4.7 , 5.1.4.4 סעיפים ' ר(רמת הנדיב , נחל תבור, כנרת: כללי ברונזה קדומה •

מדובר במערות  ,"בית מתים" –דראע -למעט קברי הרגמים מרמת הנדיב והקבר הבנוי מבאב א

והכילו בין עשרות , קבורה חצובות או חפורות ששימשו לקבורתם של פרטים בודדים עד עשרות

  ).5.1.7.3 סעיף ' רטבלאות מסכמות (ראשי אלות  39הניבו , במספר 27 ,הקברים. למאותממצאים 

 'ר(הכילו לצד ראשי האלות גם כלי נשק נוספים ממתכת  דראע-מבאב א A51מאזור וקבר  4קבר 

  ):6.1.1.2.3  ףסעי

  גרזן סהר  ראש חנית  פגיון  ראש אלה  

  -  1  1  1  4אזור קבר 

  1  -  2  1  51דראע קבר -באב א

את סך קברי הנשק של  פי שלושה ויותראפוא גדילים מ בלבדהקברים המכילים ראשי אלות  25

ת מתקופמתכת מקברי נשק שנים עשר דם נחשפו מלב. כמו גם את מספר כלי הנשק, התקופה

שני ראשי גם ו ראשי חניתות ינש, גרזני סהרשלושה , פגיונות 13 והם העלו, ג–הקדומה אהברונזה 

:תמונת המצב הינה כדלקמן ).6.5.4  סעיףגם ' ר( אלות מאבן
371

  

  .מכלל קברי התקופה 8%-קברים נושאי נשק מתכת מהווים כ 12 •

  .מכלל קברי התקופה 18%-מהווים כ בלבדקברים נושאי ראשי אלות  25 •

  .מכלל קברי התקופה 26%-כקברים נושאי נשק מתכת וראשי אלות מהווים  37 •

                                            

  .מציאות זו אופיינית לכלל קברי התקופה  .370

' ר( ג–הקדומה אתקופות הברונזה מערות קבורה מ 160-המסקנות נשענות על ניתוח מכלולים של כ  .371

  ).258, 257הערות 
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או , קודם להטמנתם בקברים קרבלהאם ראשי האלות יועדו ושימשו משמעית -חדלא ניתן לקבוע 

דומה שנתוני המידות והמשקלים לצד מתארם הסטנדרטי . כמנחות קבורה מלכתחילהשיוצרו 

  .מחזקים את האפשרות הראשונה

יריחו , )287 ' קטלוג מס(אזור  –לבדיקה  תחומי המידות והמשקלים של ראשי האלות שהיו זמינים

עומדים בקריטריונים שהגדרנו  –) 411 (נחל תבור , )413 , 394 (רמת הנדיב , )386 (לכיש , )383 (

.לראשי אלות קרביים
372

טקסיים מובהקים מכל סוג שהוא  אועד כה לא נחשפו ראשי אלות זעירים  

שסביר , ברמת הנדיב 700קבר מבעל הצווארון ממגנטיט למעט אולי ראש האלה , במכלולי הקבורה

  ).4.4.6.2 סעיף ' ר, 394 ' קטלוג מס(להניח שאינו תוצר מקומי 

והעובדה , לצד מצב ההשתמרות הירוד של חלק מהקברים ותכולתם, שיטות החפירה והתיעוד

,ידי הקדמונים-במהלך שימושם על" תוחזקו"ש אושמדובר בקברים ששימשו לקבורה משנית 
373
עלו ה 

ת אינם מאפשרים לקשור מנחות קבורה בכלל וראשי אלו אלונתונים . קבריםנתונים מועטים על הנ אך

' ר(שנטמנו יחד עם נקבר זכר  ,בגזר I 27ראשי אלות מקבר  שני למעט אולי, בפרט עם נקבר כלשהו

  ).6.4  סעיף' ר( ותמגדרי או להסיק מסקנות )גזר: 5.1.4.3 סעיף 

  מסופוטמיהבסוריה ובהאלה כמנחת קבורה  .6.3.3

 שנייה של האלף הרביעימחצית  .6.3.3.1

–3800ומתוארך לפרק הזמן  אניאוליתיתידי החופרים לתקופה ה-המיוחס על ,בית הקברות: גבל. 1

מכלולים חשובים . רובם המכריע קבורות קנקנים ומיעוטם מערות קבורה ,מונה אלפי קברים, 3200

).1973 דונאן(אם בכלל  ,טתיילא פורסמו באופן ש אלו
374

קברים המכילים אלות וראשי  – לענייננו 

  :ניתן לרכז את הנתונים הבאים – אלות

                                            

אין בנמצא . 1.4–0.9קוטר הקדח , מ"ס 6.4–4.1קוטרם , מ"ס 7.5–3.9גובהם ', ג 430–168משקלם   .372

על סמך ציורים . דראע-ראשי האלות שנחשפו בקברים של באב אנתוני מידות ומשקלים של קבוצת 

של חלק מהפריטים אני מניח שהם נמצאים בתחומי המידות והמשקלים הסטנדרטיים של ראשי 

  .האלות הקרביים

רק פרטים ספורים נחשפו בארטיקולציה ; עצמות הנקברים ומנחות הקבורה לוקטו ורוכזו במצבורים  .373

 ).2002אילן ; 10–8, 1970ר תו-לדוגמה בן' ר(מלאה 

דומה ). 36, 1978פראג ; 214, 1973דונאן (מערות קבורה  14-קבורות קנקנים ו 2087המכלול מונה   .374

 .ראויה ומלאה תשאין ולו גם קבר אחד שפורסם בצורה שיטתי
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כלי חרס  ארבעהמנחות הקבורה הכילו . הקדומה אתקופת הברונזה , קבורת קנקן של ילד: 630קבר 

בכף ידו השמאלית של הנקבר הייתה  .חרוזי זהב וקרניאול, קנקנית ושתי קעריות מזוות, פכית –

, מעוטרת בחריתה בדגמים של עיגולים חד מרכזיים, מ"ס 12-כסף שאורכה כ" שפופרת"מונחת 

הכסף וראש האלה הינם שרידיה של אלה " שפופרת. "לצידה נמצא ראש אלה כדורי מהמטיטו

האלה צופה  גם ראש. הייתה מצופה בפח כסף מעוטר –שלא שרדה  –מפוארת שידית העץ שלה 

  ).37, 1978פראג ; 306–305, 1973דונאן ; 1949שהאב (בחלקו התחתון והעליון ברצועות כסף 

פגיונות  חמישה :עשירממצא שהכילה  ,ככול הנראה של נקבר בודד ,קבורת קנקן: 1674קבר 

קו גלילי כסף וראש אלה אגסי משנהב מצופה בחלחמישה , חרוזי כסף 22, חרוזי קרניאול 20, נחושת

פראג  ;182איור , 306–305, 1973 ;2: 4לוח , 79–78, 1961דונאן (העליון והתחתון ברצועות כסף 

1978 ,37.(
375

שהכיל לבד מהפגיונות  ,אולי לוחםוככול הנראה של אדם בעל מעמד  ,קבר נשקזהו  

גלילי  חמישהשצופתה ב –שלא שרדה  –גם אלה טקסית מפוארת בעלת ראש אגסי משנהב וידית עץ 

  .לבו לאורכה לסרוגיןושש, כסף

האלות מגבל מזכירות בסגנונן ובתיארוכן את האלות המפוארות בעלות ציפוי פח זהב שנמצאו בקבר 

  ).3: 6.2.2.3  סעיף' ר(בסיאלה שבנוביה מאותו פרק זמן לערך  1

ים ניתן להסיק שמדובר מוקדממים המתוך הפרסו. ככל הנראה של נקבר בודד ,קבורת קנקן: 84קבר 

, ראשי אלות עשויים מאבן גיר קשה ושני פגיונות נחושת חמישהשהכיל  ,אולי של לוחם ,בקבר נשק

גם ' ור 37, 1978פראג ; 674, 673: 185איור , 305, 1973דונאן (אגסי  והאחרהאחד כדורי פחוס 

).22הערה 
376

  

דונאן (הקבר הכיל ראש אלה כדורי מאבן גיר . דדל הנראה של נקבר בוככ, קבורת קנקן: 1402קבר 

).23480: 181איור , 305, 1973
377

  

                                            

 .מין וגיל –אין בנמצא נתונים על הקנקן ששימש לקבורה ועל זהות הנקבר   .375

מין  –על מנחות הקבורה שהוטמנו בו ועל זהות הנקבר , ם על הקנקן ששימש לקבורהאין בנמצא נתוני  .376

  .וגיל

  :181להלן נתוני המידות של ראשי האלות המתבססים על איור   

 1.5קוטר קדח עליון , קדח ישר, מ"ס 6.1קוטר , מ"ס 6.8גובה , 6763קטלוגי ' מס, ראש אלה אגסי  

  .מ"ס 1.6קוטר קדח תחתון , מ"ס

קוטר קדח עליון , קדח ישר, מ"ס 6.7קוטר , מ"ס 4.8גובה , 6763קטלוגי ' מס, אלה כדורי פחוסראש   

  .מ"ס 1.8קוטר קדח תחתון , מ"ס 1.5

  .מין וגיל –על מנחות הקבורה שהוטמנו בו ועל זהות הנקבר , נתונים על הקנקן ששימש לקבורהאין   .377
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  שנייה של האלף השלישימחצית  .6.3.3.2

  אור. 1

; 2003ד רי; 134–43' עמ' לגבי הקברים המלכותיים בכלל ר, 53–46, 1934וולי ( PG 580קבר 

וולי כמלכותיים  ידי-קברים שהוגדרו על 16-של כ שייך לקבוצההקבר ). 49–48, 2006 המבלין

מכלולים עשירים של  –ותכולתם , מבני קבורה בנויים מלבנים –האדריכליים  םבהתבסס על מאפייניה

לפיס , נחושת, כסף, זהב: חפצי פולחן וכלי נשק עשויים במגוון חומרי גלם יקרים, תכשיטים, כלים

.IIIA ,2550–2450הקבוצה מתוארכת לתקופה השושלתית הקדומה . לזולי וצדף
378

  

, ראשי חניתות עשויים ברונזה שמונהו ראשי רמחיםעשרה : הכיל מכלול עשיר של כלי נשק 580קבר 

פיגיון זהב , גרזני קרב בעלי חיבור פותה עשויים זהב ואלקטרוםשלושה , ראש חנית עשוי אלקטרום

: U.9361 ,153: 151לוחות , 4איור , 52–49, 1934וולי (ועשרות ראשי חץ , לזולי לפיסמשובץ ב

U.9333, 9335 ,165 :U.9339 ,224 :U.9137.(  מעוטר בזיזיםהמכלול הכיל גם ראש אלה גלילי ,

 ,זהו ראש האלה היחיד שנמצא בקברים המלכותיים ).3: 58 ולוח 1: 4.6.2 סעיף ' ר(עשוי ברונזה 

ראשי  –חם ושהכילו מאות כלי נשק האחרים שנחשפו במת" הפרטיים"כמו גם בין עשרות הקברים 

; 310–239, 206–135, 1934וולי (פיגיונות , גרזני קרב בעלי חיבור פותה, ראשי חניתות, רמחים

מדובר אפוא ביוצא מן הכלל המעיד על  ).48, 2006 המבלין ;3-ו 2 קטלוגו, 79–58, 2003רהם 

  .הכלל

נחשפו  פשוטים בנויים אבןארגז קברי  עשרות): 62–56לוחות , 226–218, 1953וולי ( כרכמיש. 2

מנחות הקבורה ו, הקברים נועדו לנקבר בודד. רובם מתחת לרצפות הבתים, בדרום מזרח התל

הקברים . פיגיון, גרזן, ראש רומח – סיכות רכיסה וערכת כלי נשק ממתכת, חרוזים, כוללות כלי חרס

דומה . באופן כללי ונזה הקדומהידי החופר לתקופת הבר-מתוארכים לאלף השלישי ומיוחסים על

  .שאופי הקברים ותכולתם מלמדים כי מדובר בקברי לוחמים מהמחצית השנייה של האלף השלישי

                                                                                                                                        

  :181ל איור להלן נתוני המידות של ראש האלה המתבססים ע  

קוטר קדח , מ"ס 1.5קוטר קדח עליון , קדח ישר, מ"ס 5.7קוטר , מ"ס 5.7גובה , ראש אלה כדורי  

 .מ"ס 2.0תחתון 

, B800 ,1050 ,1054 ,1157 ,1232, 789, 777, 580, 337: הקברים שהוגדרו כמלכותיים הינם  .378

1236 ,1237, B1237 ,1332,1618 ,1631 ,1648.  
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הקבר דומה בסגנונו ובתכולתו לקברי הלוחמים האחרים מכרכמיש למעט נוכחותו : KCG 13קבר 

ראשי  ארבעהגם פיגיון ו הכוללת ,מברונזה בערכת כלי הנשקחרוטי -דומזווה הייחודית של ראש אלה 

לוחות , 222, 1953וולי (כסף מגם כלי חרס וסיכות רכיסה מברונזה וכללו מנחות הקבורה . רמחים

58 ,61.(  

: )82, 2003רהם ; 2001קרסניק ומייר (שבצפון מזרח סוריה  'בליחבאזור ה) Chuera( תל חוארה. 3

שנחפר לתוך שרידיהם הקדומים של  ,בחפירות נחשף באזור המתחם המקודש קבר ארגז בנוי מאבן

והכיל שרידי  דהקבר תוארך לתקופת הברונזה הקדומה . ידי החופרים כמקדשים-מבנים שפורשו על

קערה , קעריותארבע (כלי חרס , )מנחת בשר לנקבר( עצמות כבש ועז, עצמות של שני נקברים

מעצם וערכת כלי נשק מברונזה שרידי מסיכה עם שיבוץ עיניים , )קנקניותשתי , כלי עם חדק, מזווה

ראש רומח וגרזן קרב בעל חיבור פותה מעוטר בעיטור פלסטי , פגיונותשני , הכוללת ראש אלה כדורי

לוחם בו דומה שנטמן ו, אופי הקבר ותכולתו מאפשרים לשייכו לקבוצת קברי הלוחמים .אריה רובץ –

  .בעל מעמד

  מערב איראןבהאלה כמנחת קבורה  .6.3.4

  )3500–5004לערך ( כלקולית .6.3.4.1

ינה 'בפרצ )1996( ה שבחבל לוריסטן חשפו הרינק ואוברלטק) במהלך פרויקט החפירות בחבל פושטי

)Parchina ( ובהכלאן)Hakalan( גדוליםכלקוליתיים שני בתי קברות מאות קברים המהווים חלק מ ,

אלף המחצית השנייה של האלף החמישי והמחצית הראשונה של ההמתוארכים לפרק הזמן שבין 

.הרביעי
379

ברובם המכריע לא שרדו . שנועדו כל אחד לנקבר בודד, ם קברי ארגז בנוייםאלו ה 

. בין אחד לשלושה –רוב יתרת הקברים הכילו ממצאים בודדים . מחציתם נמצאו ריקים, עצמות

עשויים אבן מעוגלים ראשי אלות  35בקברים נמצאו . קברים בודדים הכילו שישה עד עשרה ממצאים

ועשרה , ינה‘קברים בפרצ 17-ראשי אלות נחשפו ב 25: קברים 25-שנחשפו ב, המטיט ומתכת, גיר

  .ראשי אלות נחשפו בשמונה קברים בהכלאן

  ):97לוח (של ראשי אלות כדוריים ואגסיים טיפולוגית הבחינו החופרים בשתי קבוצות עיקריות 

                                            

בשטח  24 –קברים  36בהכלאן נחשפו . Bבשטח  98-ו, Aבשטח  64 – קברים 164 ינה נחשפו'בפרצ  .379

A בשטח  12-וB . מאות קברים עדיין לא נחפרו; הקברות-מהווים רק חלק קטן מתכולת בתיהם. 
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  .יםחלק •

 .כדוריות ואמעוטרים בבליטות מוארכות  •

הפרסום מתמצה בהצגה  :לא דנו הרינק ואוברלט במכלול ראשי האלות, יסית זומעבר לחלוקה בס

לנוכח החשיבות הגדולה של המכלול לחקר ראשי האלות במזרח הקדום . קטלוגית של הפריטים

המתבססת , ראיתי לנכון להציג חלוקה טיפולוגית מפורטת יותר, ובתקופה הכלקוליתית בפרט, בכלל

' ר(בעיקר על המכלולים של התקופה הכלקוליתית , ישראל-וגלים מארץעל מכלול ראשי האלות המע

את  –באופן מפתיע  –ינה והכלאן 'נציין כי בשלב זה מהווים ראשי האלות מפרצ). 4.4.3 , 4.2  פיםסעי

הן במגוון הטיפוסים והן במגוון , ישראל-ץההקבלה הטובה ביותר למכלולים הכלקוליתיים של אר

  .חומרי הגלם

חלקם  ,אגסייםוספרואידיים  –קבוצות גדולות תילשעל פי המתאר ככלל ניתן לחלק את המכלול 

  :מעוטרים בתבליט

  ראשי אלות ספרואידיים

  ).25, 22–19, 10–8, 5: 57ציור , 1996הרינק ואוברלט (כדוריים  .1

 ).2–1: 86ציור ; 18, 5, 2–1: 57ציור , 1996לט הרינק ואובר(כדוריים פחוסים  .2

 ).6–5, 86ציור , 1996הרינק ואוברלט (חביתיים  .3

  ראשי אלות אגסיים

  ).7: 86ציור ; 24–23, 11: 57ציור , 1996הרינק ואוברלט (אגסיים פשוטים  .1

 ).3: 86ציור ; 23, 3: 57ציור , 1996הרינק ואוברלט (אגסיים פחוסים  .2

 ).8, 4: 86ציור ; 4: 57ציור , 1996הרינק ואוברלט (דגשת אגסיים בעלי כתף מו .3

  ראשי אלות מעוטרים בבליטות וזיזים

 כאן 10;–9: 86ציור , 17–16, 14–12: 57ציור , 1996הרינק ואוברלט (מעוטרים בבליטות מעוגלות 

  ).4.6.2 סעיף 

  :להלן מספר דגשים החשובים להבנת המכלול

של ראשי אלות במזרח הקרוב את הריכוז הגדול ביותר  יםוהכלאן מהוו ינה‘פרצמ יםכלולהמ •

 12%-מאידך חשוב לציין כי הקברים המכילים ראשי אלות מהווים רק כ. קבריםמ כלקוליתיים

 .מכלל הקברים שנחשפו
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העובדה כי הם מופיעים על חשיבותם של ראשי האלות במערך מנחות הקבורה ניתן ללמוד מ •

,מהקברים המרכזייםלק ניכר בח
380

קברים הם מהווים את מנחת מה תשעהשב כךכמו גם מ 

.או מופיעים יחד עם ממצא בודד נוסף ,הקבורה היחידה
381

  

. מניתוח הממצא ניתן לקבוע כי חלק נכבד מראשי האלות יוצרו ויועדו לשימושים טקסיים •

מד ונטמנו יחד עם הם שימשו כסמלי מעאו ש, אפשר והם יוצרו במיוחד כמנחות קבורה

ראשי האלות המעוגלים המעוטרים בבליטות  שמונהעל קבוצה זו נמנים בוודאות . בעליהם

 ,2–1: 50לוחות , 10–9: 86, 17–12: 57איורים , 1996ואוברלט  הרינק(מעוגלות ובחריצים 

ראשי אלות שתחומי המידות  16-לקבוצה זו יש לייחס גם כ .)98, 97 ותלוח כאן; 1: 77

 ,מדובר בראשי אלות זעירים ;שלהם מעידים כי לא נועדו לשימושים קרביים) ?שקלוהמ(

–1: 86, 22–18, 8–6, 4–1: 57איורים , שם(שסביר להניח שיוצרו במיוחד כמנחות קבורה 

4.(
382

פריטים  14 – חיזוק להנחה זו ניתן למצוא גם בשכיחותם של גרזני אבן זעירים 

                                            

לנוכח העובדה . אני מתכוון לקברים שהכילו בין שש לעשר מנחות קבורה" קברים מרכזיים"בהגדרה   .380

עד  –נחפרו נמצאו ריקיים וברובם של הקברים האחרים נמצאו ממצאים בודדים שמחצית מהקברים ש

להלן פירוט . אפשר ונקברו בהם בעלי מעמדו, של הקברים הנדונים בולטת" מרכזיותם", לקבר שלושה

  :הקברים המרכזיים שהכילו ראשי אלות

  )19איור , 34, 1996הרינק ואוברלט ( B06קבר 

  )21איור , שם, שם( B08קבר 

  )31איור , 36, שם( B60קבר 

  )34איור , שם, שם( B72קבר 

  )62איור , 40, שם( A4קבר 

 ).64איור , 41, שם( A21קבר 

  :להלן פירוט הקברים שהכילו רק ראשי אלות או ממצא בודד נוסף  .381

  )50:2לוח , 33, 1996הרינק ואוברלט ( A54קבר 

  )51:3לוח , 36, שם( B59קבר 

  )51:2לוח , שם, שם( B70קבר 

  )37, שם( B89קבר 

  )78:1לוח , 40, שם( A9קבר 

  )50:2לוח , 33, שם(יחד עם כלי צור  A58קבר 

  )50:2לוח , שם, שם(יחד עם קערת חרס  A63קבר 

  )50:3לוח , 37, שם(יחד עם כלי צור  B80קבר 

  )67איור , 40, שם( זעיר יחד עם גרזן אבן A10קבר 

  )68איור , 41, שם(יחד עם שני כלי צור  A19קבר 

והשוואתם , קוטר, גובה –בהערכתי אני מתבסס על נתוני המידות . הפרסום הקטלוגי חסר ערכי משקל  .382

 .ישראל-לנתוני המידות והמשקלים של הפריטים מארץ
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חלקם מופיעים ו, גם הם יוצרו במיוחד כמנחות קבורהסביר להניח ש. קברים 14-שנחשפו ב

  ).98לוח  כאן; 3: 52לוח , 7–1: 87, 12–6: 58איורים , 21, שם(יחד עם ראשי האלות 

 קידומו של דיון מגדרי אינה מאפשרת, העובדה שבמרבית הקברים לא נמצאו שרידי עצמות •

 ).6.4  סעיף' ר(

  )2000–2500לערך ( מה גקדורונזה ב .6.3.4.2

הכילו גם מכלולים  אלוקברים . פרסום מלא רובם לא פורסמוש, קברים בחפירות בשושן נחשפו מאות

' ר(ראשית השני  –שתוארכו על בסיס מאפיינים טיפולוגיים לאלף השלישי , עשירים של כלי נשק

-כ(מהם  24-ש, קברים 357-פרסם באופן חלקי כ) 107–76, 1943(דה מקנם ). 1987 טלוןלדוגמה 

.ים מעוטרים בזיזיםגלילישלושה הכילו ראשי אלות  .מכילים כלי נשק) 7%
383

ראש עם קבר נוסף  

פיליפ ; 4: 6, 1987 טלון; 22איור , 76–75, 1980קרטר (נחשף בחפירותיה של קרטר כזה אלה 

  :להלן ריכוז הנתונים ).4: 59; 7–5: 58ות לוח כאן; 150, 1995

  ממצא

  קבר

לה ראש א

  יגליל

גרזן קרב בעל 

  חיבור פותה

  ממצאים נוספים

A125 1  1  ישיש"קנקנית מ"  

B229 1  -  2 חרוזי קרניאול 3, כלי חרס  

A322  1  -  4 לפיס ,קוורץ, חרוזי קרניאול, ומראה מברונזה קנקנית, כלי חרס מצויירים  

  חגורה מברונזה, קנקנית בהט  1  1  )קרטר( 555

    2  4  כ"סה

קברי שוחה לנקבר בודד שכלי הנשק מהווים מרכיב מרכזי בהרכב  –הקברים ותכולתם סגנון : לסיכום

מאפשרים לקבוע כי מדובר בקברי לוחמים מהמחצית השנייה של  –מנחות הקבורה שנטמנו בהם 

, 1987 טלון; 30–22, 1980קרטר ( V-ו IVשושן תקופות  –ראשית האלף השני  –האלף השלישי 

  .האלות בשושן בולטות במספרן הנמוך) 6.3.3.2 סעיף (כמו באור  ).151–150, 1995פיליפ ; 31–29

  )1000סביב שנת ( אברזל  .6.3.4.3

; 1981(חשף נגהבן  על גדתו הדרומית של הים הכספי במסגרת פרויקט הסקר והחפירות בחבל גילן

                                            

טבלה , 130, 1987טלון ; 3: 75, 19: 71, 36: 70איורים , 92, 1943דה מקנם ואחרים ( A125קבר   .383

  ).4.7.2 סעיף  ‘ר; 1: 6

  ).5: 6טבלה , 131, 1987טלון ; 30: 72, 19: 69איורים , 118, 1943דה מקנם ואחרים ( B229קבר 

: 84, 79, 2: 75, 22, 19, 18: 72, 31: 66איורים , 104, 103, 1943דה מקנם ואחרים ( A322קבר 

 ).6: 6טבלה , 131, 1987ון טל; 14–6
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.קברות מלכותיבית מהמהווים חלק  ,עשרות קבריםבמרליק ) 1998; 1996; 1995
384

הקברים הינם  

צלמיות דמויות , כלי חרס: קברי אבן בנויים שנועדו לנקבר בודד והכילו כל אחד עשרות מנחות קבורה

מן הראוי לציין את איכותם . כלי נשקוכלי קיבול ממתכת , חותמות, תכשיטים, חיים-עליבאדם ו

ומגוון תכשיטים העשויים מזהב צלמיות , פכים, קערות, הכוללים גביעים, ועושרם של הממצאים

ראשי וחרבות , פגיונות, ראשי חניתות –בקברים נמצאו מגוון כלי נשק . ומכסף ומעוטרים בתבליט

המטיט או בזלת במגוון , אבן גיר, פריטים עשויים ברונזה 24מכלול ראשי האלות מונה . אלות

  :בלבד בוצות עיקריותנגהבן הבדיל בין שתי ק). 119–117לוח , 256–251, 1996(טיפוסים 

 ראשי אלות עשויים ברונזה •

 ראשי אלות עשויים אבן •

  ):4.6 , 4.2  סעיפים(לנוכח מגוון הטיפוסים ראיתי לנכון להציג חלוקה המתבססת על הטיפולוגיה שלי 

  .)1: 98לוח  כאן; 665, 662–661: 119לוח , 1996נגהבן () אבן(אגסיים בעלי צוואר קצר 

 )ברונזה( מעוטרים בבליטות זיזים וחריצים ,מעוגלים בעלי צוואר

לוח  כאן; 644, 643, 642: 117לוח , 643: 31ציור , 1996(מעוטרים בזיזים ובבליטות מעוגלות . 1

98 :2.(  

  ).653, 640, 638: 117לוח , 1996(מעוטרים בחריצים . 2

  )ברונזה( י צוואר ובעלי תוספות תמונתיותמעוגלים בעל

  ).638: 117לוח , 638: 31איור , 1996(מעוטרים בראשי אדם . 1

  ).3: 98לוח  כאן; 640: 117לוח , 1996(מעוטרים בראשי פרים . 2

 )ברונזה( זיזים וחריצים, גליליים מעוטרים בבליטות

לוח , 646, 645: 117לוח , 649, 645: 31ציור , 1996(מעוטרים בזיזים ובבליטות מעוגלות  .1

  ).4: 98לוח  כאן; 648: 118

, 651, 647: 118לוח , 641: 117לוח , 652, 651: 31ציור , 1996(מעוטרים בחריצים  .2

652.( 

                                            

  .המהווים רק חלק מתכולת בית הקברות, יםקבר 53נחשפו   .384
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  )ברונזה( גליליים בעלי תוספות תמונתיות

  ).1: 99לוח  כאן; 639: 117לוח , 639: 31ציור , 1996(מעוטרים בראשי אדם  .1

  ).2: 99לוח , 641: 117לוח , 1996(יעלים מעוטרים בראשי  .2

, פגיונות: הכילו כלי נשק נוספיםשהינם קברי לוחמים מובהקים וקברים  תשעהראשי האלות נחשפו ב

  :)3: 99 לוחו 6.5.5.2 סעיף ' ר(ראשי חץ , חרבות, ראשי רמחים

  כלי נשק

  קבר

ראש   חרבות וגרזנים  ראש רומח  יוןפג  ראש אלה מברונזה  ראש אלה מאבן

  חץ

  כ"סה

  5  -  -  2  2  -  1  16קבר 

  13  7  -  5  -  1  -  24קבר 

  38  11  ניםגרז 2, ותחרב 2  5  9  8   1  26קבר 

  9  2  -  3  3  -  1  27קבר 

  14  1  ניםגרז 3  6  2  1  1  44קבר 

  3  -  -  -  2  1  -  45קבר 

  31  2  -  20  7  2  -  47קבר 

  7  2  ניםגרז 1  1  -  2  1  50קבר 

  11  2  -  3  2  4  -  52 קבר

  131  27  8  45  27  19  5  כ"סה

 :להלן דגשים החשובים להבנת המכלול

בנוסף לראשי . הכילו כלי נשק, הקברים שנחפרו 53מסך  45%-כ ,עשרים ותשעה קברים •

תשע , ראשי אלות 24, פגיונות 51, ראשי רמחים 92: פריטים 224הארסנל האלות מונה 

-קברים שהכילו ראשי אלות מהווים כתשעת ה. י חץראש 44-וגרזנים  ארבעה, חרבות

בקברי שנמצא ממצא הנשק מסך  11%-ראשי האלות מהווים כו, מסך קברי הנשק 31%

 .הנשק

מניתוח טיפולוגי של כלי הנשק ניתן לקבוע כי למעט ראש אלה גלילי מברונזה המעוטר  •

 ‘ר; 639: 117לוח , 639: 31ציור , 638' מס: 252, 1996 נגהבן(בדגמים של ראשי אדם 

 .כל הפריטים יכלו לשמש ככלי נשק של ממש, )4.6.2  סעיף

פריטים  20-ל 5בין , הקברים הנדונים 29המאפיין את מרבית  ,הריכוז הגדול של כלי נשק •

מלמד כי נטמנו בהם אנשים בעלי מעמד שהיו גם , לצד עושרם הרב של הקברים, בקבר

 ).52–26, 1996נגהבן " (אצילים לוחמים" – לוחמים

מלמדים כי האלה , שכיחותם של ראשי האלות במכלול כלי הנשק לצד מגוון הטיפוסים •

  .ארסנלהיוותה מרכיב בעל משמעות ב
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  )ז–מאות ח( בברזל  .6.3.4.4

מאות קברים המהווים רק חשפו הרינק ואוברלט וונדן ברגה , הק)במסגרת הפרויקט בחבל פושטי 

ונדן ) (War Kabud(בוור כבוד נ "לפסה' ז–'מהמאות ח קברות ברזליים גדולים-ה בתיחלק משלוש

) 1998הרינק ואוברלט ( )Chamahzi Mumah(מהזי מומה 'צו )2004הרינק ואוברלט ; 1979ברגה 

.)1999הרינק ואוברלט ( )Djub-i Gauhar(ובי גוהר 'ודז
385

  

. ראשי אלותומגינים , גרזנים, פגיונות, חרבות –ברונזה ומגוון כלי נשק עשויים ברזל  ףבקברים נחש

תשעה ראשי אלות : קברים 19-שנחשפו ב ,פריטים עשויים ברונזה 19מכלול ראשי האלות מונה 

 40וראש אלה בודד בקבר  ,מהזי מומה'תשעה בתשעה קברים בצ, נחשפו בתשעה קברים בוור כבוד

לנקבר בודד והכילו מספר מצומצם של מנחות  הקברים הינם קברי ארגז בנויים שנועדו .ובי גוהר'בדז

כלי נשק ממתכת וקערות ברונזה , תכשיטים, ובהן כלי חרס, רוב בין פריט אחד לעשרה-על פי, קבורה

  .מעוטרות

  :בשלוש קבוצות גדולות הנחלקות בתוכן לקבוצות משנהבראשי האלות טיפולוגית ניתן להבחין 

  נוריבעלי צוואר ציחלקים ראשי אלות מעוגלים 

 לוח כאן; B197-3 ,B191-3: 17איור , 2004הרינק ואוברלט (חסרי עיטור ותוספות פלסטיות . 1

100 :1.(  

: 17איור , 2004; 17-5: 9איור , 1988הרינק ואוברלט (מעוטרים בחלקם העליון בשיניות . 2

B182-5 ,B183-5 ;2: 100לוח  כאן.(  

  בבליטות וזיזים ראשי אלות מעוגלים בעלי צוואר צינורי מעוטרים

  ).3: 100 לוח כאן; 18-5: 9ציור , 1998הרינק ואוברלט (מעוטרים בבליטות מעוגלות  .1

 לוח כאן; 35-4, 16-5, 26-5: 9ציור , 1998הרינק ואוברלט ( סגלגלותמעוטרים בבליטות  .2

100 :4.( 

  ראשי אלות בעלי ראש מזווה וצוואר צינורי מעוטרים בזיזים מזווים

: 52לוח , 37-5, 34-5, 39-11, 53-9: 9ציור , 1998הרינק ואוברלט ; 11: 2ציור , 1979ונדן ברגה (

a-c ;2004  17איור :A48-5, A5-6, A38-5; 5–4: 100 כאן לוח.(  

                                            

 .65ובי גוהר 'ובדז 81מהזי מומה 'בצ, קברים 203בוור כבוד נחשפו   .385
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, אשוריים-במסופוטמיה באתרים ניאו, ראשי אלות דומים נחשפו באתרים נוספים בני התקופה באיראן

, 1998הרינק ואוברלט ; 17–15, 1988אלבנדה ; 1982 גרייסוןקרטיס ו(איים ביוון וב, בצפון סוריה

  ).1: 46 ולוח 4.4.6.3 סעיף ' ר(דן  תלראש אלה בודד בישראל נחשף -בארץ). 52–50, 2004; 22

' ר( גוון טיפוסיםת כלי נשק נוספים במהקברים הינם קברי לוחמים מובהקים שהכילו לבד מראשי האלו

 ):6.5.5.3 סעיף 

  כלי נשק

  קבר' מס

  כ"סה  רומח, גרזן  ראש חץ  חרב  מגן  ראש אלה

  ור כבוד

A5   1  -  1  1  -  3  

A10 1  -  1  13  -  15  

A38 1  -  1  2  -  4  

A48  1  -  1  4  -  6  

B181 1  -  1  13  -  1  

B182 1  -  2  2  -  5  

B183 1  -  1  -  -  2  

B191 1  -  1  -  -  2  

B197 1  -  2  5  -  8  

  מהזי מומה'צ

16  1  1  2  -  -  4  

17  1  1  2  1  -  5  

18  1  1  1  5  -  8  

26  1  1  4  -  -  6  

34  1  1  1  -  -  3  

35  1  -  3  3  -  7  

37  1  1  1  4  -  7  

  14  גרזן 1  8  2  2  1  39

  19  גרזן 1  14  3  1  1  53

  ובי גוהר'דז

  4  רומח 1  -  1  1  1  40

  138  3  75  31  10  19  כ"סה

  :להלן מספר דגשים החשובים להבנת המכלול

מסך  31%-ור כבוד המהווים כוקברים ב 63: בשלושת בתי הקברות נחשפו עשרות קברי נשק •

מסך  47%-המזי מומה המהווים כ'קברים בצ 38; כלי נשק 219שהניבו , באתר הקברים שנחפרו

מסך הקברים  40%-המהווים כובי גוהר 'קברים בדז 26; כלי נשק 144שהניבו , הקברים שנחפרו

  .כלי נשק 99שהניבו , שנחפרו
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מניתוח טיפולוגי של כלי הנשק ניתן לקבוע כי למעט מגיני הברונזה הדקים שיוצרו ככול הנראה  •

יכלו לשמש ככלי , הגרזנים וראש הרומח, ראשי החץ, החרבות, ראשי האלות, כמנחות קבורה

 .נשק של ממש

קברים נוספים שנחפרו  222-לצד העובדה שב, קברים 127-ק בהריכוז הגדול יחסית של כלי נש •

  .מדובר בקברי לוחמיםלגבי הראשונים כי מאפשרים להניח , לא נמצאו כלי נשק

 7-וה 8-לשימוש שעשו במאות ה הרי שהם מהווים עדות ישירה ,מדובר בקברי לוחמיםאם אכן  •

בהם כדי לחזק את פרשנותי יש . בנסיבות מסויימות בראשי אלות ממתכת ככלי נשק של ממש

לגבי התיאורים התמונתיים המופיעים בתבליטים של אשורבניפל בנינווה המציגים את הקרב על 

 סעיף' ר( של הצבא האשורי עיליתהמתארים יחידות  ארסלן טשנהר אולי ובתבליטים מ

 6.1.2.2.2.(  

  במצריםהאלה כמנחת קבורה  .6.3.5

 ,)204–194: 6נספח , 2004(גילברט יהם מסתמך המחקר שלהלן נלקחו מעבודתו של הנתונים על

הדעת . ריכז את כל הקברים נושאי הנשק במצרים למן התקופה הניאוליתית ועד התקופה הארכאיתש

אלפי  –מחייבת שריכוז שכזה הצריך מיון ובחינה של מרבית הקברים שנחפרו מפרק זמן זה במצרים 

שאינו מציג קטלוג או טבלאות , ומה זו לא באה לידי ביטוי במחקרו של גילברטעבודה עצ. קברים

כלי נשק : הקורא נאלץ להסתפק בקביעותיו המסכמות שעיקרן. סיכום המתייחסות לכלל הקברים

בקברים ; ממספר כלל הקברים שנחפרו 10%-מהווים פחות מ, אינם מהווים מרכיב מרכזי בקברים

  .3%-ובמטמר כ 6%-במוסטגדה כ, 7%-רי הם מהווים כהניאוליתיים שנחפרו בבדא

  תקופה הניאוליתיתה .6.3.5.1

, עמרה-אל, בקברים באבידוס כמו גם, מולטגה בסודן-קדדה ואל-בקברים באלראשי אלות נחשפו 

  ).6.5.2.1  סעיף' פירוט הממצא ר(שבמצרים העליונה , מוסטגדה ונקאדה

 במצריםראשי אלות מעוגלים אינם מצויים  ;ראשי האלות על הקבוצה המזווהל כטיפולוגית נמנים 

 סעיףבטבלה מסכמת  ;84–82, 2004גילברט ; 63–54 ,1987 ‘אלוביץ‘צ(זה קדום בפרק זמן 

 6.3.6.5.(  

נושאי נשק קברים  51מסך  16%-המהווים כ, קברים שמונהפריטים שנחשפו ב 11המכלול מונה 
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).196–194' עמ, 6נספח , 2004גילברט פירוט קברי הנשק אצל (שנחשפו מפרק זמן זה 
386
בהקשר  

כמו גם , זה מן הראוי להדגיש את חסרונם המוחלט של כלי נשק במכלולי הקבורה במצרים התחתונה

 10%-מהווים פחות מו, ית ובכללניאוליתאת העובדה שקברים נושאי נשק אינם שכיחים במצרים ה

  .מכלל קברי התקופה

של מנחות  ןשיוכודאי לפיכך ו ,הקברים הינם קברי שוחה חפורים שיועדו בדרך כלל לנפטר בודד

, 6.3.2.1  סעיפים' ר ,ישראל-מצב בארץזאת שלא כ(הקבורה וראשי האלות לנקבר שנטמן בקבר 

שאלת משמעותם של ראשי האלות בקברי התקופה במצרים ובכלל אינה חד  ,כאמור ).6.3.2.2 

פריטים טקסיים שיוצרו במיוחד עבור הנקברים מתוך או , כלי נשק שנטמנו עם בעליהם: משמעית

, בנקאדה 1443עמרה ובקבר -אלב 90העובדה כי בקבר ). 6.3.5.2  סעיף' ר(חשיבותם כסמל שררה 

מלמדת כי חלקם , המייצגים ככל הנראה ראשי אלות, נחשפו דגמים עשויים אבן גיר מעוטרים בצבע

  ).6.5.3  סעיףריכוז הממצא ב(אכן יוצרו כמנחות קבורה 

  תקופה הקדם שושלתיתה .6.3.5.2

, דיוספוליס, בדארי, עמרה-לא, עדימה, עשרות ראשי אלות מזווים ומעוגלים נחשפו בקברים באבידוס

כמו גם , דיר ונקאדה שבמצרים העליונה-נאקה אל ,מוסטגדה, מטמר, מחסנה, כב-אל, היירקונפוליס

 סעיף' פירוט הממצא ר(עומר וטרחאן שבמצרים התחתונה -מינשת אבו, גרזה, בקברים באבוסיר

טיפולוגית ניתן להבחין בשתי . קברים 83-אלות שנחשפו בראשי  108-המכלול מונה כ). 6.5.2.2 

רובם המכריע ). 84–82, 2004גילברט ; 63–54 ,1987' אלוביץ'צ(מעוגלים  48-ומזווים  56: קבוצות

. ב2–ג1נקאדה  –של ראשי האלות המזווים נחשפו בקברים הקדומים של התקופה הקדם שושלתית 

 –יוחסים למחצית השנייה של התקופה הקדם שושלתית ראשי האלות המעוגלים שכיחים בקברים המ

מספר מצומצם של קברים הכילו ראשי אלות ). 6.3.6.5  סעיףבטבלה מסכמת (ב –א3-ד ו–ג2נקאדה 

פירוט ; 29–28, 1896פיטרי וקויבל (מנקאדה  1488-ו 1401דוגמת קברים , מזווים ומעוגלים גם יחד

 ;32, 21, 1911 לואוטאיירטון ו(ממחסנה  H23קבר , )נקאדה: 6.5.2.2 סעיף  'ר ריםהממצא בקב

  ).מחסנה: 6.5.2.2  סעיף' רפירוט הממצא בקבר 

                                            

כולל גילברט גם קברים שהכילו ראשי , תחת ההגדרה קברים נושאי נשק מהתקופה הניאוליתית ובכלל  .386

י נשק מהתקופה לשיטתי יש לכלול תחת ההגדרה קבר. פניים עשויים צור ואבן-חץ וכלים דו

  .הניאוליתית רק את שמונת הקברים שהכילו ראשי אלות
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פועל יוצא ממספר  ומספרם הגבוה של ראשי האלות בקברים של התקופה הקדם שושלתית הינ

קברי  235מכלל  35%-קברים המכילים ראשי אלות מהווים כ. רים הרב שנחפר מפרק זמן זההקב

.מכלל קברי התקופה 10%ועדיין מספר קברי הנשק אינו עולה על , הנשק שנחשפו
387

  

דומה ששכיחותם של ראשי אלות וכלי נשק במכלולי קבורה במצרים העליונה עולה על שכיחותם 

הרי , יתניאוליתחסרונם המוחלט במצרים התחתונה בתקופה הוד לבניגואולם  ,במצרים התחתונה

, במנהגי הקבורה בין שני האזורים האחדה הדרגתיתניתן להצביע על  ד–ג2למן תקופת נקאדה 

  המתבטאת גם בנוכחותם של כלי הנשקהאחדה 

קם חל ,לצידם מופיעים לראשונה גם קברים גדולים ;רוב קברי שוחה פשוטים-הקברים הינם על פי

 11-ו, 2קברים  כמו למשל ,לקבורתם של בעלי מעמדלבטח שימשו אלו  .בתי מתים –בנויים מלבנים 

בתמשיח הקיר המעוטר  ,בהיירקונפוליס 100קבר ו )2000אדמס (בהיירקונפוליס  HK6מבית קברות 

  ).1902קויבל וגרין (

ו גם ראשי האלות לנקבר של מנחות הקבורה כמ ןלפיכך שיוכו, בעיקרם יועדו הקברים לנקבר בודד

  ).לעיל 'ר ,ישראל-בארץ כבקברים כמו בניאולית במצרים ושלא( ודאיספציפי הינו 

,ראשי אלות קרביים הםשייתכן ו ,מבדיקת ממצא ראשי האלות עולה כי לצד פריטים עשויים אבן
388
 

ראשי  12 אלו מונים. חלקם מעוטרים בצבע, עשויים חרס ואבןאלות וראשי אלות  ינחשפו גם דגמ

  ):6.5.3  סעיףריכוז הממצא ב(קברים  11-אלות שנחשפו ב ארבעאלות ו

  פריט

  קבר

ראש אלה 

  חרס, מזווה

ראש אלה 

  חרס, מעוגל

ראש אלה 

  אבן, מזווה צבוע

ראש , אלת חרס

  מזווה

  כ"סה

  U-217  2  -  -  -  2אבידוס 

  3  3  -  -  -  24עדימה 

  1  1  -  -  -  23עמרה -אל

  B144  1  -  -  -  1עמרה -אל

  H23 -  1  -  -  1מחסנה 

  H29  -  1  -  -  1מחסנה

  H65  -  1  -  -  1מחסנה 

  1  -  -  1  - 1727מוסטגדה 

                                            

וכלל בעיקר את , אחוז קברי הנשק מכלל קברי התקופה היה נמוך בהרבה, )386 ההער' ר(לשיטתי   .387

  .י נשק מובהקים ממתכתעשרות הקברים שהכילו ראשי אלות ומספר מצומצם של קברים שהכילו כל

חסרונם של נתוני מידות ומשקלים אינו מאפשר למיין את ראשי האלות ולהבדיל בין פריטים העומדים   .388

ובין פריטים זעירים שיועדו לשימושים ) 6.1.1 סעיף ' ר(בקריטריונים שנקבעו לראשי אלות קרביים 

דוחה את התפיסה הפשטנית , )84–82, 2004(גילברט . שר שיוצרו מראש כמנחות קבורהטקסיים ואפ

 .קברים נושאי נשק משקפים קברי לוחמים: שעיקרה
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  פריט

  קבר

ראש אלה 

  חרס, מזווה

ראש אלה 

  חרס, מעוגל

ראש אלה 

  אבן, מזווה צבוע

ראש , אלת חרס

  מזווה

  כ"סה

  1  -  -  -  1  1808מוסטגדה 

  2  -  2  -  -  243נקאדה 

  2  -  2  -  -  1418נקאדה 

  16  4  4  4  4  כ"סה

יצורם והטמנתם בקברים עומדת סביר להניח שמאחורי יו, יועדו לשמש כמנחות קבורה אלופריטים 

  ).6.2.3.1  סעיף' ר(חשיבותה של האלה כנשק וכסמל שלטון ושררה 

  הארכאיתתקופה ה .6.3.5.3

שלושה –ארבעה בקברים המלכותיים באבידוס  :קברים שלושהחמישה ראשי אלות מעוגלים נחשפו ב

 סעיף' ר(ריאן ע-אל בזאויית Z90נחשף בקבר ראש אלה נוסף . )עחא( B8בקבר של דן ואחד בקבר 

 137בבית קברות  1לקבוצה זו שייכות גם שתי אלות מפוארות במיוחד שנחשפו בקבר ). 6.5.2.3 

אחת מהן מעוטרת  ,עשוייה פח זהבעשוי אבן גיר ומידית ורכבו מראש אגסי ה ןה. שבנוביה סיאלהב

חפצי יוקרה דוגמת לוחות וכלי חרס  –יחד עם ממצאים נוספים  ,האלות. חיים-ילבע דמויותבתבליט ב

שימש ככל הנראה לקבורתו שנחשפו בקבר שוחה , גרזנים וקערה העשויים נחושת, כילפות, שחיקה

, 1927פירת (בספק  תמוטל המשמעותן של האלות כסמל שלטון ושררה אינ. של אדם בעל מעמד

  )6.2.3.1.1  סעיף' ר; 11, 3מפות , 18לוח , 208–205

של ראשי האלות המעוגלים ממכלולי הקבורה בכלל ומהקברים  ירידה הדרסטית במספרםה

לנוכח מעמדה המרכזי של האלה בפרק זמן זה במצרים כסמל לשלטונו בולטת המלכותיים בפרט 

את  הבהם פרעה מכ, ם התמונתיים הרביםחשיבותה באה לידי ביטוי בתיאורי. ועוצמתו של המלך

המשמשת , ובתיאורים בהם מוצג המלך כשהוא אוחז באלה, אגסי –אויביו באלה בעלת ראש מעוגל 

חסרונם של ראשי האלות ). 6.2.3.1.1  סעיף' ר( החקאדוגמת שרביט ככאטריבוט שלטוני בה בעת 

 סעיף' ר(בהיירקונפוליס  Main Deposit-שכיחותם הגדולה בעם ב גם ממכלולי הקבורה אינו מתייש

 6.2.1.4.1.(
389

  

                                            

אפשר ואת העדרותם מקברים רגילים בני התקופה ניתן לייחס למספר הקטן של קברים שנחפרו   .389

, מאידך. באבידוס וסקארהם והאצילימלכים ההמחקר התמקד בחשיפתם של קברי . מפרק זמן זה

  .הינה עובדה מוגמרתשל אנשי המעלה העדרותם ממכלולי הקבורה 



  דמוןבעמק הנילוס ובמזרח הק, האלה בארץ ישראל. 6פרק   300

  

  סיכום –האלה כמנחת קבורה  .6.3.6

  קראמי-ניאולית קדם .6.3.6.1

שבדרום מזרח אנטוליה מקברים מקורטיק טפה שישה  –שבעה ראשי אלות המכלול מונה בשלב זה 

ה שבירדן המתוארך לשלב 'בבעג Dוראש אלה בודד מקבר  י אקראמוארכים לניאולית הקדם המת

  ).6.3.1 , 2.1.3 , 5: 2.1.1 סעיפים ( קראמי במאוחר בניאולית הקדם 

  ישראל-הממצא מארץ .6.3.6.2

  :קברים 34-ת שנחשפו בראשי אלות ושרביט נחוש 53המכלול מונה 

מעוגלים   

  קרביים

 –טקסיים /זעירים

  דגמים

אלה /שרביט

  טקסית

ראשי  עםקברים 

  אלות

ם ראשי עקברי נשק 

  אלות

קברי נשק ללא 

  ראשי אלות

  -  -  7  1  6  8  כלקולית

  4  1  16  -  -  29  ק א"ב

  1  -  1  -  -  1  ב–ק א"ב

  1  -  -  -  -  -  ק ב"ב

  -  1  -  -  -  1  ג–ק ב"ב

  3  -  4  -  1  3  ק ג"ב

  1  -  4  -  -  4  ק"ב

  10  2  32  1  7  46  כ"סה

 .להלן דגשים מרכזיים

הטבלה מציגה את הערכים המקסימאליים של כלל ראשי האלות הקרביים והטקסיים שנחשפו 

.ישראל ובעבר הירדן המזרחי-במכלולי קבורה בארץ
390

  

ק מדובר בכלי הנשו, ראשי אלות מופיעים לראשונה בקברים של התקופה הכלקוליתית •

המכלול מורכב מראשי אלות תקניים שסביר . המובהקים היחידים שנטמנו בקברי התקופה

ומראשי אלות זעירים , שימשו כראשי אלות קרביים, קודם להטמנתם, להניח שבמקורם

  .מעין דגמים של ראשי אלות, שיוצרו ככול הנראה לצורכי קבורה

 –עשויים נחושת , ם על האלותנוספיבתקופת הברונזה הקדומה נכנסים לשימוש כלי נשק  •

שני , פגיונות 13 ובהםנושאי נשק מתכת קברים  12נחשפו . גרזן סהרורומח , חנית, פגיון

ראשי אלות מאבן שכיחים במכלולי ). 6.5.4  סעיף' ר(גרזני סהר  שלושהראשי חניתות ו

 38 :באשר למעמדה של האלה כנשקעל המשתמע מכך , יותר מכל כלי נשק אחרהקבורה 

                                            

  .5.1.7.3 סעיף ' קבר ר' חומר גלם ומס, פירוט הממצא בהתייחס לטיפוסל  .390
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הכילו לצד ראשי האלות גם כלי נשק ממתכת אלו קברים מ יםשני. קברים 27-ראשי אלות מ

רובם . הם מהווים את כלי הנשק היחידים שנטמנו 25-ובשאר ה ,)6.3.2.2  סעיףטבלה ב' ר(

סביר ו, שהגדרנו לראשי האלות הקרביים ככולם עומדים בקריטריונים של מידות ומשקלים

  .נשקכ שימשו הם להניח שקודם להטמנתם בקברים

. ישראל-אנו עדים לשינוי מהותי באופיים של קברי הנשק בארץ אבתקופת הברונזה התיכונה  •

שכיחותם של הקברים נושאי נשק מתכת גדלה ומאידך ראשי אלות נעלמים לחלוטין 

תקופת  – המגמה מתעצמת במהלך האלף השני .התקופה בכלל ארסנלמהקברים ומ

כלי  כקברי לוחמים מכילים ערכות סטנדרטיות שלהקברים המזוהים . הברונזה התיכונה ב

 פיליפ; 1973אורן ; 1971אורן לדוגמה (ראשי רמחים וחניתות , גרזן קרב, פגיון – נשק

  ).2001גרפינקל ; 1995

  מסופוטמיהמסוריה והממצא מ .6.3.6.3

 ,אלות שתיראשי אלות ושישה , טקסיים כולם כנראה, שמונה פריטיםמונה  ןמצא החלקי שנידוהמ

  .קברים שבעהשנחשפו ב

מעוגלים   

  מאבן

מעוגלים 

  מנחושת

גליליים 

  מנחושת

מזווים 

  מנחושת

אלות טקסיות 

  מצופות פח כסף

קברי נשק וקברי   קברים

  לוחמים 

  2  2  2  -  -  -  3  גבל: ק א"ב

, אור: ד–ק ג"ב

  חוֶארה, כרכמיש

  )קברי לוחמים( 3  -  -  1  1  1  -

  5  2  2  1  1  1  3  כ"סה

 :מרכזייםאלו הדגשים ה

תמונת שכיחותם ותפוצתם של ראשי אלות במכלולי קבורה בסוריה ובמסופוטמיה באלפים  •

 .עדיין אינה ידועה, פרק זמן בו שימשה האלה ככלי נשק של ממש, רביעיהחמישי וה

יותר , י גבל ראשי האלות הם כה נדיריםמפתיע שבמחצית השניה של האלף הרביעי בקבר •

 מספרכל שכן בהשוואה ללא אינם שכיחים מאשר כלי נשק ממתכת שהם כשלעצמם נדירים 

 .ישראל-ובהשוואה לקברים בני התקופה שנחפרו בארץ של הקברים שנחפרו םהעצו

במחצית השנייה של האלף השלישי מופיעים בסוריה ובמסופוטמיה לראשונה קברי לוחמים  •

, פיגיונות –הקורפוס מונה עשרות רבות של קברים שהניבו מאות כלי נשק . ושאי נשק מתכתנ

ובולטת , )6.3.3.2 סעיף ' ר(גרזני קרב בעלי חיבור פותה , ראשי חניתות, ראשי רמחים

  .חוֶארהכרכמיש ו, קברים באורמ, שלושה בלבד :רותם של ראשי האלותנדי
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  מערב איראןמ הממצא .6.3.6.4

  .קברים 54-ראשי אלות שנחשפו ב 81המכלול מונה 

מעוגלים   

  מאבן

זעירים  –טקסיים מאבן 

  ובעלי בליטות

 יםגלילי

  מברונזה

מעוגלים 

  מברונזה

מזווים 

  מברונזה

קברי   קברים

  לוחמים

  :כלקולית

  הכלאן, ינה‘פרצ

10 )5 

  )שבורים

24  -  1  -  22  -  

  :ק ג"ב

  שושן

-  -  4  -  -  2  2  

  :אברזל 

  מרליק

5  -  10  9  -  -  9  

  :בברזל 

מזי ה'צ ,ור כבוד

ובי 'זד, מומה

  הרוג

-  -  -  10  9  -  19  

  30  24  9  19  14  24  15  כ"סה

 :אלו הם הדגשים המרכזיים

 קברים הכלקוליתיים והברזליים ייחודיים בשלב זהמהאלות המכלולים הגדולים של ראשי  •

.לצפון מערב איראן
391

תתעצם עם התקדמות עוד ץ זה הופעתם בחבל אר א אתפלא אםל 

המחצית השנייה של  –גם בקברים של תקופות הברונזה הקדומה  אלות ואם יתגלו, המחקר

  .האלף הרביעי והאלף השלישי

 ,ישראל-בדומה למכלולים שנחשפו בקברים הכלקוליתיים בארץ, הכלאןו ינה‘פרצמ מצאהמ •

, טקסיים הןו, אשי אלות קרבייםבמקורם שימשו כרכי שסביר  ,תקנייםהן מורכב מראשי אלות 

או ששימשו כסמלי מעמד , שיוצרו ככול הנראה לצורכי הקבורה ,מעוטרים בתבליט או זעירים

שאלת משמעותם נותרת ו, נטמנו שבוריםמאבן חמישה ראשי אלות . ונטמנו יחד עם בעליהם

 או רהראשי אלות קרביים שנשברו במהלך שימושם ומוחזרו כמנחות קבו: בשלב זה פתוחה

 סעיף' ר" (המתה טקסית" –ראשי אלות ששוברו בכוונה עם הטמנתם כמנחות קבורה 

  .לבד מראשי האלות לא הכילו הקברים כלי נשק נוספים). 6.3.6.5 

בדומה לתהליך שהתרחש במסופוטמיה ובהמשך גם , הקדומה גלמן תקופת הברונזה  •

 עתה הם. וי מהותי באופי הקברים נושאי הנשק בצפון מערב איראןאנו עדים לשינ ,אזורנוב

 ממתכת המכילים מכלולים גדולים של כלי נשק, קברי לוחמים מובהקים שנועדו לנקבר בודד

את המרכיב המרכזי במערך מנחות  המהווים – ראשי חץ, ראשי רמחים, חרבות, פגיונות –

                                            

 .6.5.5.3 , 6.3.4.4 סעיפים ' קבר ר' חומר גלם ומס, פירוט הממצא בהתייחס לטיפוס  .391
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, מחצית השנייה של האלף השלישימה משושןארבעה  –ייחודם של חלק מקברים . הרוקבה

ר ו ,מהזי מומה'קברים מצ 19, שלהי האלף השני וראשית האלף הראשוןמממרליק תשעה 

 ;הינו בכך שהם כוללים בערכת כלי הנשק גם ראשי אלות –' ז–'מאות חמהובי גהר 'כבוד ודז

 .המאפשר לסווגם כקרביים ,עשויים בסטנדרט גבוהאלו האחרונים 

  מצריםהממצא מ .6.3.6.5

  .קברים 95-אלות שנחשפו ב ששראשי אלות ו 120המכלול מונה 

מזווים מחרס   מעוגלים  מזווים  

 דגמים –ואבן 

  טקסיים

מעוגלים מחרס 

דגמים  –

  טקסיים

אלות חרס 

 וזהב

  טקסיות

  קברים  כ"סה

  8  11  –  –  3  –  8  ניאולית

  :קדם שושלתי קדום

  ב2–ג1נקאדה 

45 )4 

  )שבורים

13  6  3  1  68  52  

  :י תיכוןקדם שושלת

  ד–ג2נקאדה 

1  19  2  -  -  22  19  

  :קדם שושלתי מאוחר

  ב–א3נקאדה 

2 )1 

  )שבור

12  -  1  3  18  12  

  :התקופה הארכאית

  ד –ג3נקאדה 

-  5 )3 

  )שבורים

-  -  2  7  4  

  95  126  6  4  11  49  56  כ"סה

 :להלן דגשים מרכזיים

פרק ה במצרים מות שנחשפו במכלולי קבורציגה ערכים מקסימאליים של ראשי האלהטבלה מ •

.הארכאיתוהניאוליתית  ותהזמן שבין התקופ
392

חסרונם של נתוני מידות ומשקל אינו מאפשר  

להבדיל בין ראשי אלות תקניים שאפשר וקודם להטמנתם בקברים שימשו כראשי אלות 

שיוצרו ככל הנראה במיוחד כמנחות קבורה או ששימשו  ,קרביים ובין ראשי אלות טקסיים

 .רה ונטמנו יחד עם בעליהםכסמלי מעמד ושר

אלות מצופות ארבע אלות חרס ושתי , עשויים חרס ואבן ,ראשי אלותחמישה עשר דגמים של  •

משקפים את הערכים , המוצגים בטבלה תחת הקטגוריה פריטים טקסיים פח זהב

שאלת ו ,שמונה ראשי אלות נטמנו בקברים כשהם שבורים. של קבוצה זו םהמינימאליי

ראשי אלות קרביים שנשברו במהלך שימושם ומוחזרו כמנחות : פתוחהמשמעותם נותרת 

 ).6.3.6.4 סעיף ' ר" (המתה טקסית" –קבר בששוברו בכוונה עם הטמנתם  כאלו או, קבורה

                                            

–6.5.3.1 , 6.5.2.3 –6.5.2.1 סעיפים ' קבר ר' חומר גלם ומס, פירוט הממצא בהתייחס לטיפוס  .392

 6.5.3.2.  
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ראשי אלות . דגם שימושם במצרים בכללתואם את של ראשי האלות בקברים דגם הופעתם  •

 –שושלתית הקדומה קדם קברים של התקופה הניאוליתית והתקופה המזווים שכיחים ב

שושלתית קדם הם נעלמים כמעט לחלוטין מהקברים של התקופה הו, ב2–ג1נקאדה 

תופסים ראשי האלות את מקומם . ב–א3נקאדה  –מאוחרת ד וה–ג2נקאדה  –התיכונה 

  .כלולי הקבורהממ נעלמים ראשי האלות המעוגלים הארכאיתבמהלך התקופה . המעוגלים

  ימגדרן מאפייכאלה ה .6.4

מעצם היותה כלי נשק  ,האלה. לוחמים ולחימה במזרח הקדום מיוחסים תמיד לעולם הגברי, כלי נשק

מוצגת כך היא גם  .גברי מאפייןנתפסת בדומה לכלי נשק אחרים כ, פנים אל פניםמובהק לקרב 

 העל רקע ז). 6.2.3.1 , 6.1.2.1 ם סעיפי' ר(שלטון ושררה , לחימה, צידשל בתיאורים התמונתיים 

.ראוי לבחון את דגם הופעתה במכלולי קבורה למן התקופה הניאוליתית
393

סעיפים ' ר( ציינתילעיל  

, קבורה משנית –ישראל בכלקולית ובברונזה הקדומה -י מנהגי הקבורה בארץכ )6.3.2.2 , 6.3.2.1 

לצד מצב השתמרותם הירוד של חלק ניכר מהקברים ושל עצמות  – קבורת רביםקבר משפחתי או 

תמונת המצב בעייתית גם בהתייחס למכלולי . משמעותיאינם מאפשרים דיון מגדרי , הנקברים בפרט

שם מדובר אומנם ישראל -להבדיל מארץ. פוטמיה ובמערב איראןמסו, הקבורה שנחשפו בסוריה

שרידי  ם שלמצב ובנוסף לכך, הינם נדירים ואולם דוחות אנתרופולוגיים ,רות יחידובעיקר בקב

למעט , מכל מקום). 6.3.4  ,6.3.3 סעיפים ' ר(לא שרדו עצמות כלל הינו לרוב ירוד או שהנקברים 

, ינה והכלאן וקבורות הקנקנים מתקופת הברונזה הקדומה א מגבל‘הקברים הכלקוליתיים מפרצ

  .במחקר על בסיס סגנונם ותכולתם כקברי לוחמים מובהקיםהקברים הנידונים נתפסים 

הקדם  המפתיעה שראשי אלות נטמנו גם בקברי נשים ניתן ללמוד מהממצא ופעהעל הת, מאידך

  ):6.5.2.2  סעיף' פירוט ר(נחשפו בתשעה קברים ארבעה עשר פריטים . שושלתי במצרים

                                            

מתייחס לנושא המגדרי ומציין כי , )94–88, 2000(במחקרו על גרזני צור ואבן בדרום הלבנט , ברקאי  .393

משמעי כי גרזנים וכלים -יתית באירופה מלמדים באופן חדהנתונים הארכיאולוגיים מהתקופה הניאול

-העדויות האנתרופולוגיות מאזורנו פחות חד. פניים אחרים מופיעים אך ורק בקברי גברים-דו

-ואולם על בסיס נתונים ארכיאולוגיים ואתנוגרפיים הוא מייחס את הגרזן ואת הכלים הדו, משמעיות

 .לעולם הגברי, פניים בכלל
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  דגם -מזווים צבועים   דגם -מעוגלים מחרס   מעוגלים מאבן  מזווים מאבן  

  -  -  -  E381  1 אבידוס

  -  1  -  -  1727 מוסטגדה

        )שבורים( HK6:9  2 היירקונפוליס

  -  -  -  H41 1 סנהמח

    H29      1 מחסנה

  -  -  1  2 1401 נקאדה

  2  -  -  - 1417 נקאדה

  -  -  1  1  1488 נקאדה

  -  -  -  )שבור( 1  41כב -אל

  2  2  2  8  סך הכל

ומבין כלל ראשי , 12%-עם ראשי אלות מהווים קברי נשים כ קברים הקדם שושלתייםמתוך כלל ה

 תאין לי הצע). 6.3.5.2  סעיף' ר( 13%-כרי נשים אלו מקבהאלות מקברים קדם שושלתיים מהווים 

כלי נשק שימשו את הנקברות כשהם  מכל מקום קשה להניח. למשמעותםחדה וחלקה פיתרון 

סביר יותר שנודעה להם  .אבןאו שחלקם נטמנו שבורים וחלקם אינם אלא דגמי חרס  מה גם, בחייהן

,מעמד ציינימאם כ, משמעות סמלית
394
  .בעל או בן, אח, או כמנחת קבורה שהעניק אב 

היה , למשל, ואכן מצבה המגדרי של אישתר ,לות לוחמותלה גם לאֵ מתקשרת ה� אלוהיכנשק 

  ).6.2.3.2  סעיף(מעורפל משהו על פי תפישתם של הקדמונים 

  6עליהם מתבסס פרק ) 1נספח על  פיםנוס(נתונים נבחרים  – נספח .6.5

 מגוריםמכלולי מ ראשי אלות ,מצרים .6.5.1

  יתניאוליתהתקופה ה .6.5.1.1

  אתרי הפיום

  .קדום ניאולית, עשויים אבן גיר ודיוריט, ראשי אלות מזוויםשני , ראשי אלות מעוגליםשני 

  מרימדה

  .קדום ניאולית, ראש אלה מעוגל עשוי קוורץ

                                            

זבובי זהב : 18-אם השושלת ה, חלקית מהווים שלושה ממצאים מקברה של יעחחתפהשוואה   .394

שני האחרונים נושאים את . וגרזן ופגיון מפוארים, ואלקטרום אחדים ששימשו כאותות הצטיינות בקרב

 ).122–120' מס, 1987צאלח וסורוזיאן (שמו של פרעה יעחמס 
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  .תיכון ניאולית, ראשי אלות מעוגלים 8

  .תיכון ניאולית, וה עשוי גרניטראש אלה מזו

  .148' עמ, 3נספח , 2004גילברט 

  התקופה הקדם שושלתית .6.5.1.2

  בל טריף'ג

  .ב2–ג1נקאדה , ואבן גיר בהטעשויים מ, ראשי אלות מעוגלים 3

  .ב2–ג1נקאדה , דיוריט, אבן גיר, בהטראשי אלות מזווים עשויים  10

  .ב2–ג1נקאדה , צדדי עשוי אבן גיר-דו כלי הכאה 1

  .ד–ג2נקאדה , ואבן גיר בהטראשי אלות מעוגלים עשויים י שנ

  אחמר-אלום כ: היירקונפוליס

  .ב2–ג1נקאדה , בהטראשי אלות מעוגלים עשויים אבן גיר ו 3

  ב2–ג1נקאדה , ראשי אלות מזווים עשויים סיאניט ואבן גיר 5

  עדיימה

  .ב2–ג1נקאדה , סיאניט, עשויים אבן גיר, ראשי אלות מזווים 5

  תארמנ

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מזווה עשוי אבן גיר, 1300שטח 

  בדארי

  .ב2–ג1נקאדה , "שישי"ראש אלה מזווה עשוי , 100שטח 

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מזווה עשוי סיאניט, 1700שטח 

  ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מזווה עשוי סיאניט, 3165שטח 

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מזווה, 3800שטח 

  ב2–ג1נקאדה , אש אלה מעוגל עשוי קוורץר, 3000שטח 
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  ד–ג2נקאדה , ראש אלה מעוגל עשוי אבן גיר, 1500שטח 

  מחסנה

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מעוגל עשוי אבן גיר, S2שוב י

  מוסטגדה

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מעוגל עשוי אבן גיר, 1600שטח 

  מעאדי

  .ב2–ג1דה נקא, וגרניט בהט, ראשי אלות מזווים עשויים דיוריט 7

  תבי

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מזווה עשוי דיוריט

  .ד–ג2נקאדה , ראשי אלות מעוגלים עשויים אבן גיר 4

  נקאדה

  .ד–ג2נקאדה , ראש אלה מעוגל עשוי אבן גיר

  בכ-אל

  .ב–א3נקאדה , ראש אלה מזווה

  .184–183, 177-178, 170–166' עמ, 4נספח , 2004גילברט 

  הארכאיתהתקופה  .6.5.1.3

  קופטוס

  .ד–ג3נקאדה , ואבן גיר בהטראשי אלות מעוגלים עשויים  3

  .189–187, 5נספח , 2004גילברט 
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 קברים עם ראשי אלות, מצרים .6.5.2

  התקופה הניאוליתית .6.5.2.1

  אבידוס

  .ראש אלה מזווה, נקבר זכר: U1קבר 

  עמרה-אל

  .ראשי אלות מזווים עשויים דיוריט ואבן גיר האחרון מעוטר בצבעשני , נקבר זכר: a90קבר 

  מוסטגדה

  .ראש אלה מזווה, נקברים נקבה וילדשני : 2840קבר 

  נקאדה

  .דגמים–ראשי אלות מזווים עשויים אבן חול וגיר שני , נקבר זכר: 1443קבר 

  .ראש אלה מזווה עשוי אבן גיר, נקברים זכרים 4: 1587קבר 

  .ראש אלה מזווה עשוי אבן גיר: 1654קבר 

  קאדדה-אל

  .יםשני ראשי אלות מזוו: Aקבר 

  מולטאגה-אל

  .ראש אלה מזווה, נקבר זכר: MTG19/5/1קבר 

  .2004פרסינוטו ואחרים ; 2000 רינולד; 196–194' עמ 6נספח , 2004גילברט ' ר

  התקופה הקדם שושלתית .6.5.2.2

  אבידוס

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מזווה עשוי אבן גיר, נקבה: E381קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מעוגל, זכר: U20קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , דגמים –ראשי אלות מזווים שני , ראש אלה מעוגל: U217קבר 
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  .ד–ג2נקאדה , ראש אלה מעוגל עשוי אבן גיר: U127קבר 

  .ד–ג2נקאדה , ראש אלה מעוגל: U17קבר 

  אבוסיר

  .ב–א3נקאדה , ראש אלה מעוגל עשוי בהט: 21i2קבר 

  .ב–א3נקאדה , ראש אלה מעוגל עשוי בהט: 28h7קבר 

  .ב–א3נקאדה , עשויים אבן גיר ובהט, ראשי אלות מעוגליםשני : 1051קבר 

  .ב–א3נקאדה , לזולי לפיסעשוי , דגם –ראש אלה מעוגל : 1052קבר 

  .ב–א3נקאדה , ראש אלה מעוגל עשוי אבן גיר: 1082קבר 

  ב–א3נקאדה , ראש אלה מעוגל עשוי אבן גיר: 1143קבר 

  עדימה

  .ב–א3נקאדה , דגמים –ראשי אלות מעוגלים מחרס  3, נקברים זכר ונקבהשני : 24קבר 

  עמרה-אל

  .ב2–ג1נקאדה , דגם –ראש אלה מזווה מחרס , נקבר זכר: 23aקבר 

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מזווה עשוי דיוריט: a102קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , דגם –ראש אלה מזווה מחרס , נקבר זכר: b144קבר 

  .ד–ג2דיוריט ובהט נקאדה , ם עשויים גירראשי אלות מעוגלי 3, נקבר זכר: a96קבר 

  בדארי

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מעוגל: 130קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מזווה עשוי בהט: 153קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מזווה עשוי דיוריט: 1604קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מזווה, נקבר זכר: 1659קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , מזווה עשוי אבן גירראש אלה , קבורת תינוק: 2064קבר 
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  .ד–ג2נקאדה , ראש אלה מעוגל עשוי אבן גיר: 1647קבר 

  .ד–ג2נקאדה , בהט, ראש אלה מעוגל: 1677קבר 

  .ד–ג2נקאדה , ראש אלה מעוגל עשוי אבן גיר: 1702קבר 

  .ד–ג2נקאדה , עשוי אבן גיר, ראש אלה מעוטר בבליטות, נקברים זכר ונקבהשני : 3740קבר 

  דיוספוליס

  .ב2–ג1נקאדה , ראשי אלות מזוויםשני , נקבריםשני : B56קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , ידיות שנהב ועצםשתי  ,ראשי אלות מזווים 3, נקברים B86 :3קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , צדדי-ראשי אלות מזווים וכלי הכאה דושני , זכרים וילד B102 :4קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מזווה: B122קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מעוגל, נקברים זכרים B236 :4ר קב

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מזווה עשוי דיוריט: U108קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה: U51קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מעוגל: U198קבר 

  .ד–ג2נקאדה , ראש אלה מעוגל: גרזה

  HK6היירקונפוליס בית קברות 

  .ב2–ג1נקאדה , )שבור(ראש אלה מזווה עשוי פרופיר , ילדנקברים זכרים ושני : 3קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מזווה עשוי פורפיר: 6קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , עשויים פורפיר ואבן חול) שבורים(ראשי אלות מזווים שני , נקבה: 9קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , )אחד שבור(ראשי אלות מזווים עשויים פרופיר שני : 11קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , )שבר(אש אלה מזווה עשוי פרופיר ר: 23קבר 

  HK27היירקונפוליס בית קברות 

  .ב–א3נקאדה , "שישי"ראש אלה מעוגל עשוי : 72קבר 
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  היירקונפוליס

  .ד–ג2נקאדה , צדדי עשוי אבן גיר-כלי הכאה דו: 525קבר 

  כב-אל

  .ב–א3נקאדה , )שבור(ראש אלה מזווה , נקבה ומתבגר: 41קבר 

  מחסנה

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מזווה עשוי ברקציה: H6קבר 

ראש , צדדיים-דוכלי הכאה  3, ראש אלה מעוגל, ראש אלה מזווה עשוי דיוריט, נקבר זכר: H23קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , דגם –אלה מעוגל מחרס 

  .ב2–ג1נקאדה , דגם –ראש אלה מעוגל מחרס , נקבה: H29קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מזווה עשוי דיוריט: H39קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מזווה עשוי דיוריט, נקברים נקבה וילדשני : H41קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מזווה עשוי דיוריט: H85קבר 

  .ב–א3נקאדה , דגם –ראש אלה חרס : H65קבר 

  מאסד

  .ד–ג2נקאדה , ראש אלה מעוגל עשוי אבן גיר: M4קבר 

  מטמר

  .ד–ג2נקאדה , לה מעוגלראש א, נקבר זכר: 3129קבר 

  עומר-מינשת אבו

  .ב–א3נקאדה , ראש אלה מעוגל עשוי ברקציה, נקבר זכר: 145קבר 

  מוסטגדה

  .ב2–ג1נקאדה , דגם –ראש אלה מעוגל מחרס , נקבה: 1727קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מזווה עשוי דיוריט, נקבר זכר: 1803קבר 
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  .ב2–ג1נקאדה , דגם – ראש אלה מזווה מחרס, נקבר זכר: 1808קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מזווה, נקבר זכר: 1854קבר 

  דיר-נאקה אל

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מזווה, נקברים זכריםשני : 7373קבר 

  .ב2-ג1נקאדה , ראש אלה מזווה עשוי דיוריט, נקברים זכר ונקבהשני : 7489קבר 

  נקאדה

  .ב2–ג1ה נקאד, ראש אלה מעוגל עשוי אבן גיר: 483קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מזווה עשוי אבן גיר: 824קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מזווה: 875קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מעוגל עשוי אבן גיר: 1257קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מזווה עשוי אבן גיר: 1260קבר 

, )?(ראש אלה מעוגל עשוי בהט, ראשי אלות מזווים עשויים פורפיר וברקציהשני , נקבה: 1401קבר 

  .ב2–ג1נקאדה 

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מזווה עשוי ברקציה: 1414קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מזווה עשוי אבן גיר: 1416קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , ים גיר מעוטרים בצבעיראשי אלות מזווים עשושני , נקבה: 1417קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , אבן גיר מעוטרים בצבעראשי אלות מזווים עשויים שני : 1418קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , צדדי עשוי אבן גיר-כלי הכאה דו: 1475קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , )?(ראש אלה מעוגל עשוי בהט, ראש אלה מזווה, נקבה: 1488קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , )?(ראש אלה מעוגל עשוי בהט: 1840קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מזווה עשוי דיוריט: 1856קבר 

  .ב2–ג1נקאדה , ראש אלה מזווה עשוי פורפיר: 1905קבר 



  313     בעמק הנילוס ובמזרח הקדמון, האלה בארץ ישראל. 6פרק 

  

  .ד–ג2נקאדה , ראשי אלות מזווים עשויים אבן גיר מעוטרים בצבעשני : 234קבר 

  .ד–ג2נקאדה , ראש אלה מזווה: 268קבר 

  .ד–ג2נקאדה , ראש אלה מעוגל: 294קבר 

  .ד–ג2נקאדה , צדדי-כלי הכאה דו: 309קבר 

  .ד–ג2נקאדה , געל עשוי פורפירראש אלה מעו: 369קבר 

  .ד–ג2נקאדה , ראש אלה מעוגל עשוי אבן גיר: 430קבר 

  .ד–ג2נקאדה , ראש אלה מעוגל עשוי אבן גיר: 690קבר 

  .ד–ג2נקאדה , )?(ראש אלה מעוגל עשוי בהט, נקבה: 1201קבר 

  .ד–ג2נקאדה , ראש אלה מעוגל עשוי ברקציה: 1241קבר 

  .ד–ג2נקאדה , ראש אלה מעוגל: 1246קבר 

  טרחאן

  .ד–ג3נקאדה , ראש אלה מעוגל, נקבר זכר: 985קבר 

  .ב–א3נקאדה , ראש אלה מזווה: 1666קבר 

  .202–196' עמ 6נספח , 2004גילברט ' ר

  התקופה הארכאית .6.5.2.3

  :קברים מלכותיים –אבידוס 

  .שבורים, ראשי אלות מעוגלים עשויים דולומיט 3: קבר דן

  ."ישיש"מעוגל עשוי אלה ראש : B8קבר 

  :עריאן-זאויית אל

  .ראש אלה מעוגל: Z90קבר 

  .204–203' עמ, 6נספח , 2004גילברט ' ר
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 קברים עם דגמי חרס ואבן של אלות וראשי אלות, מצרים .6.5.3

  התקופה הניאוליתית .6.5.3.1

  :עמרה-אל

: 10לוח , 1902מקאיוור ומייס -רנדל(ראש אלה מזווה , דגם עשוי אבן גיר מעוטר בצבע: a90קבר 

6.(  

  :הנקאד

  ).32 ,1970באומגרטל (אבן חול , דגמים של ראשי אלות מזווים עשויים אבן גירשני : 1443קבר 

  התקופה הקדם שושלתית .6.5.3.2

  :אבידוס

  .)48, 2000דרייר (דגמים של ראשי אלות מזווים מחרס שני : U217קבר 

  :עדיימה

  ).196, 6נספח , 2004גילברט (דגמים של אלות חרס בעלות ראש מזווה  3: 24קבר 

  :עמרה-אל

  ).1: 12לוח , 1902מקאיוור ומייס -רנדל(ידית וראש  –דגם חרס של אלה בעל ראש מזווה : a23קבר 

  ).6: 10 לוח, 1902מקאיוור ומייס -רנדל(ראש אלה מזווה , דגם חרס צבוע, b144קבר 

  .)3: 20לוח , 23–22, 1911 איירטון ולואוט(דגם חרס ראש אלה אגסי , H23קבר : מחסנה

  )12לוח , 27, 1911 איירטון ולואוט(דגם חרס ראש אלה אגסי , H29ר קב

  )20–19, 1911 איירטון ולואוט(דגם חרס ראש אלה אגסי , H65קבר 

  )13: 40לוח , 1937ברנטון (דגם חרס אלה בעלת ראש אגסי , 1727קבר : מוסטגדה

  )23: 42לוח , 71, 1937ברנטון (ראש אלה מזווה , דגם חרס צבוע, 1808קבר 
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באומגרטל (מעוטרים בצבע , דגמים של ראשי אלות מזווים עשויים אבן גירשני , 234קבר : נקאדה

1970 ,X.(  

, 1970באומגרטל (מעוטרים בצבע , דגמים של ראשי אלות מזווים עשויים אבן גירשני , 1418קבר 

XLII.(  

  ברונזה קדומה –מתכת מנשק כלי  עםקברים , ישראל-ארץ .6.5.4

  ).4: 12איור , 23–22, 1975תור -בן( 2הקדומה אתקופת הברונזה , וןפגי, 1קבר  :אזור

–5: 12איור , 23–22, 1975תור -בן( 2הקדומה אתקופת הברונזה , ראש חנית, פגיון, 4קבר : אזור

6.(  

וראה כאן  4.33לוח , 135, 1996גופר וצוק ( הקדומה אתקופת הברונזה , ראש חנית: נחל קנה

  ).436הערה 

  ).430הערה ' ר, לא פורסם( הקדומה אתקופת הברונזה , פגיונות 3, 1קבר  :חולון

  ).430הערה ' ר, לא פורסם( הקדומה אתקופת הברונזה , פגיון, 4קבר : חולון

  ).431הערה ' ר, לא פורסם( ב–הקדומה אתקופת הברונזה , פגיון, 44קבר : נחל תבור

  ).3: 66איור , 174–172, 1960קניון ( קדומה בברונזה , פגיון, F5קבר : יריחו

  ).66:1איור , 179–174, 1960קניון ( הקדומה גתקופת הברונזה , גרזן סהר, A114קבר : יריחו

: 258איור , 444, 1989וילקינסון ( הקדומה גתקופת הברונזה , שני פגיונות, A41קבר : דראע-באב א

1–2.(  

איור , 450–449, 1989וילקינסון ( הקדומה גתקופת הברונזה , גרזן סהר, A44קבר : דראע-באב א

259 :1.(  

, 1989וילקינסון ( הקדומה גתקופת הברונזה , גרזן סהר ,שני פגיונות ,A51 קבר :דראע-באב א

  ).259:2, 4–3: 258איורים , 450–444

: 6איור , 590–588, 2000גרינברג ) (?(הקדומה גתקופת הברונזה , פגיון, 701קבר  :רמת הנדיב

5.(  
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 ם ראשי אלותעקברים , איראן .6.5.5

 לוריסטן, כלקולית .6.5.5.1

  ינה‘פרצ. 1

  .מ"ס 4.8קוטר , מ"ס 3.4גובה , 73/246קטלוגי ' מס, שתנחו, ראש אלה כדורי: A 54קבר 

  .מ"ס 4.7קוטר , מ"ס 3.6גובה , 73/250קטלוגי ' מס, המטיט, ראש אלה כדורי: A58קבר 

  .מ"ס 7.3קוטר , מ"ס 4.5גובה , 73/260קטלוגי ' מס, אבן גיר, ראש אלה כדורי פחוס: A63קבר 

  .מ"ס 5.0קוטר , מ"ס 4.0גובה , 73/13וגי קטל' מס, אבן ירוקה, ראש אלה כדורי: B06קבר 

  .מ"ס 5.0קוטר , מ"ס 4.0גובה , 73/14קטלוגי ' מס, שבור, אבן גיר, ראש אלה כדורי

  .מ"ס 3.6גובה , 73/15קטלוגי ' מס, שבור, המטיט, ראש אלה כדורי פחוס

  .מ"ס 4.0גובה , 73/27קטלוגי ' מס, שבור, המטיט, ראש אלה כדורי: B08קבר 

 קוטר, מ"ס 4גובה , 73/45קטלוגי ' מס, גיר אדומה אבן, ראש אלה אגסי בעל כתף מזווה :B27קבר

  .מ"ס 6

  .מ"ס 6.4קוטר , מ"ס 5.0גובה , 73/48קטלוגי ' מס, אבן אפורה, ראש אלה כדורי: B28קבר 

  .מ"ס 4.6קוטר , מ"ס 4.0גובה , 73/48קטלוגי ' מס, המטיט, ראש אלה אגסי פחוס

  .מ"ס 6.0קוטר , מ"ס 5.5גובה , 73/79קטלוגי ' מס, אבן גיר, אגסיראש אלה : B50קבר 

  .מ"ס 5.3קוטר , מ"ס 3.3גובה , 73/82קטלוגי ' מס, אבן שחורה, ראש אלה כדורי פחוס: B52קבר 

  .מ"ס 4.9קוטר , מ"ס 4.1גובה , 73/98קטלוגי ' מס, המטיט, ראש אלה כדורי: B59קבר 

, מ"ס 4.3גובה , 73/101קטלוגי ' מס, אבן גיר, יטות מעוגלותראש אלה מעוגל מעוטר בבל: B60קבר 

  .מ"ס 6.2קוטר 

  .מ"ס 5.2קוטר , מ"ס 3.8גובה , 73/102קטלוגי ' מס, אבן גיר, ראש אלה אגסי פחוס

גובה , 73/113קטלוגי ' מס, אבן גיר, ראש אלה מעוגל מעוטר בבליטות מעוגלות ומחורצות: B70קבר 

  .מ"ס 6.0קוטר , מ"ס 3.6
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  .6.4קוטר , 4.6גובה , 73/102קטלוגי ' מס, אבן גיר, ראש אלה כדורי

  ,73/121קטלוגי ' מס, אבן גיר, ראש אלה מעוגל מעוטר בבליטות מעוגלות: B72קבר 

  .מ"ס 6.8קוטר , מ"ס 4.5גובה 

 5.3קוטר , מ"ס 3.9גובה , 73/122קטלוגי ' מס, אבן גיר, ראש אלה מעוגל מעוטר בבליטות מעוגלות

  .מ"ס

  .מ"ס 5.0קוטר , מ"ס 3.3גובה , 73/128מס קטלוגי , אבן גיר, ראש אלה כדורי פחוס: B74קבר 

  .מ"ס 5.4קוטר , מ"ס 5.0גובה , 73/129קטלוגי ' מס, ראש אלה מעוגל מעוטר בבליטות מעוגלות

  .מ"ס 6.2קוטר , מ"ס 4.4גובה , 73/135קטלוגי ' מס, אבן גיר, ראש אלה אגסי פחוס: B80קבר 

  .מ"ס 5.4קוטר , מ"ס 3.1גובה , 73/140קטלוגי ' מס, אבן גיר, ראש אלה כדורי פחוס: B84ר קב

  .מ"ס 4.7קוטר , מ"ס 4.2גובה , 73/143קטלוגי ' מס, המטיט, ראש אלה אגסי: B89קבר 

  .מ"ס 5.8קוטר , מ"ס 3.7גובה , אבן גיר, ראש אלה מעוגל מעוטר בבליטות מעוגלות: Bחתך 

  הכלאן. 2

  .מ"ס 5.5קוטר , מ"ס 6.5גובה , 71/14קטלוגי ' מס, אבן גיר ,ראש אלה אגסי: A4קבר 

  .מ"ס 5.0קוטר , מ"ס 5.5גובה , 71/15aקטלוגי ' מס, אבן גיר, ראש אלה אגסי שבור

  .מ"ס 5.0קוטר , מ"ס 5.3גובה , 71/15bקטלוגי ' מס, אבן גיר, ראש אלה אגסי שבור

  .מ"ס 5.4קוטר , מ"ס 3.2גובה , 71/25קטלוגי ' מס, המטיט, ראש אלה כדורי פחוס: A9קבר 

  .מ"ס 4.7קוטר , מ"ס 3.9גובה , 71/26קטלוגי ' מס, אבן גיר, ראש אלה אגסי פחוס: A10קבר 

  .מ"ס 5.2קוטר , מ"ס 7.4גובה , 71/129קטלוגי ' מס, אבן גיר, ראש אלה מעוטר בחריצים: A11קבר 

 3.3גובה , 72/30קטלוגי ' מס, לת עורקים אדומיםאבן גיר בע, ראש אלה כדורי פחוס: A14קבר 

  .מ"ס 5.6קוטר , מ"ס

קוטר , מ"ס 4.1גובה , 72/34קטלוגי ' מס, המטיט, ראש אלה אגסי בעל כתף מודגשת: A19קבר 

  .מ"ס 4.6
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  .מ"ס 5.2קוטר , מ"ס 5.8גובה , 72/40קטלוגי ' מס, אבן גיר, ראש אלה חביתי: A21קבר 

, מ"ס 4.7גובה , 71/37קטלוגי ' מס, אבן גיר, מעוטר בבליטות מעוגלותראש אלה מעוגל : B2קבר 

  .מ"ס 6.3קוטר 

 מרליק, ברזל קדום .6.5.5.2

, מ"ס 4.5קוטר , מ"ס 6.1גובה , 665קטלוגי ' מס, המטיט, ראש אלה אגסי בעל צוואר קצר: 16קבר 

  .מ"ס 1.0קוטר קדח 

  .701, 700קטלוגי ' מס, ברונזה, פגיונותשני 

  .755קטלוגי ' מס, זהברונ, ראש רומח

  .819קטלוגי ' מס, ברזל, ראש רומח

 9.0גובה , 643קטלוגי ' מס, ברונזה, ראש אלה מעוגל בעל צוואר מעוטר בבליטות כדוריות: 24קבר 

  .מ"ס 1.7קוטר נקב , מ"ס 5.0קוטר , מ"ס

  .785, 770, 764, 760, 733קטלוגי ' מס, ברונזה, ראשי רמחים 5

  .857, 850, 845, 844, 837, 829, 824קטלוגי ' מס, ברונזה, ראשי חץ 7

, מ"ס 4.7קוטר , מ"ס 8.5גובה , 638קטלוגי ' מס, ברונזה, ראש אלה מעוגל בעל צוואר: 26קבר 

  .מ"ס 1.2קוטר נקב 

 11.7גובה , 640קטלוגי ' מס, מעוטר בתבליט בחריצים ובראשי יעלים, ראש אלה כדורי בעל צואר

  .מ"ס 2.0נקב קוטר , מ"ס 7.2קוטר , מ“ס

 3.5קוטר , מ"ס 17.5גובה , 641קטלוגי ' מס, ברונזה, בראשי יעלים בתבליטראש אלה גלילי מעוטר 

  .מ"ס 1.8קוטר נקב , מ"ס

 10.5גובה , 642קטלוגי ' מס, ברונזה, ראש אלה מעוגל בעל צוואר מעוגל מעוטר בבליטות כדוריות

  .מ"ס 1.9קוטר נקב , מ"ס 7.0קוטר , מ"ס

  .מ"ס 2.9קוטר נקב , מ"ס 4.8קוטר , מ"ס 34גובה , 651קטלוגי ' מס, ברונזה, גליליראש אלה 

  .מ"ס 2.4קוטר נקב , מ"ס 5.0קוטר , מ"ס 15.5גובה , 652, קטלוגי' מס, ברונזה, ראש אלה גלילי
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נקב  קוטר, מ"ס 8.7קוטר , מ"ס 18.5גובה , 653קטלוגי ' מס, ברונזה, ראש אלה כדורי בעל צוואר

  .מ"ס 3.5

קוטר נקב , מ"ס 4.0קוטר , מ"ס 20.0גובה , 656קטלוגי ' מס, ברונזה, ראש אלה מעוגל בעל צוואר

  .מ"ס 2.5

  .מ"ס 2.5קוטר קדח , מ"ס 7.2קוטר , מ"ס 6.0גובה , 660קטלוגי ' מס, אבן גיר, ראש אלה כדורי

  .695, 694, 688, 681, 680, 679, 678, 677, 668קטלוגי ' מס, ברונזה, פגיונות 9

  .709, 670קטלוגי ' מס, ברונזה, חרבותשתי 

  .816, 769, 763, 734, 730קטלוגי ' מס, ברונזה, ראשי רמחים 5

  .658, 657קטלוגי ' מס, ברונזה, גרזניםשני 

  .859, 847, 843, 841, 838, 835, 830, 828–826קטלוגי ' מס, ברונזה, ראשי חץ 11

  .מ"ס 6.8קוטר , מ"ס 9.0גובה , 661קטלוגי ' מס, אבן גיר, ראש אלה: 27קבר 

  .698, 697נ, 689קטלוגי ' מס, ברונזה, פגיונות 3

  .813, 757, 752קטלוגי ' מס, ברונזה, ראשי רמחים 3

  .863, 851קטלוגי ' מס, ברונזה, ראשי חץשני 

  .865קטלוגי ' מס, ברונזה, דגם קשת

 7.5גובה , 644קטלוגי ' מס, רונזהב, ראש אלה אגסי בעל צוואר מעואר בבליטןת מעוגלות: 44קבר 

  .מ"ס 2.1קוטר נקב , מ"ס 6.7קוטר , מ"ס

קוטר קדח , מ"ס 5.7קוטר , מ"ס 6.0גובה , 662קטלוגי ' מס, "ישיש"עשוי ראש אלה אגסי בעל צוואר 

  .מ"ס 1.5

  .713, 712קטלוגי ' מס, ברונזה, פגיונותשני 

  .817, 812, 802 ,801, 737, 736קטלוגי ' מס, ברונזה, ראשי רמחים 5

  .832קטלוגי ' מס, ברונזה, ראש חץ

  .866קטלוגי ' מס, ברונזה, מגן
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 14.3גובה , 639קטלוגי ' מס, ברונזה, מעוטר בדגמים של ראשי אדם, ראש אלה גלילי: 45קבר 

  .מ"ס 2.7קוטר נקב , מ"ס 6.0קוטר , מ"ס

  .702, 667קטלוגי ' מס, ברונזה, פגיונותשני 

קוטר , מ"ס 18.0גובה , 645קטלוגי ' מס, ברונזה, לילי מעוטר בזיזים חרוטייםראש אלה ג: 47קבר 

  .מ"ס 2.8קוטר נקב , מ"ס 4.8

, מ"ס 4.7קוטר , מ"ס 20.0גובה , 646קטלוגי ' מס, ברונזה, ראש אלה גלילי מעוטר בזיזים חרוטיים

  .מ"ס 2.8קוטר נקב 

  .691, 690, 685–683, 676, 675קטלוגי ' מס, ברונזה, פגיונות 7

  .799–793, 781–772, 732, 731קטלוגי ' מס, ברונזה, ראשי רמחים 19

  .853, 840קטלוגי ' מס, ברונזה, ראשי חץשני 

קוטר , מ"ס 5.7קוטר , מ"ס 6.5גובה , 654קטלוגי ' מס, ברונזה, ראש אלה כדורי בעל צוואר: 50קבר 

  .מ"ס 1.2נקב 

 0.9קוטר נקב , מ"ס 4.1קוטר , מ"ס 6.0גובה , 655גי קטלו' מס, ברונזה, ראש אלה כדורי בעל צוואר

  .מ"ס

קוטר קדח , מ"ס 5.8קוטר , מ"ס 8.0גובה , 664קטלוגי ' מס, אבן גיר, ראש אלה אגסי בעל צוואר

  .מ"ס 2.0

  .834, 741קטלוגי ' מס, ברונזה, ראש רומח

  939קטלוגי ' מס, ברונזה, גרזן

  .839, 834קטלוגי ' מס, ברונזה, ראשי חץשני 

קוטר , מ"ס 22.5גובה , 953קטלוגי ' מס, ברונזה, ראש אלה גלילי מעוטר בבליטות זעירות: 52קבר 

  .מ"ס 2.4קוטר נקב , מ"ס 3.0

, מ"ס 2.7קוטר , מ"ס 23.5גובה , 954קטלוגי ' מס, ברונזה, ראש אלה גלילי מעוטר בבליטות זעירות

  .מ"ס 2.3קוטר נקב 
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, מ"ס 2.8קוטר , מ"ס 22.0גובה , 955קטלוגי ' מס, ברונזה, רותראש אלה גלילי מעוטר בבליטות זעי

  .מ"ס 2.3קוטר קדח 

, מ"ס 3.0קוטר , מ"ס 21.0גובה , 956קטלוגי ' מס, ברונזה, ראש אלה גלילי מעוטר בבליטות זעירות

  .מ"ס 2.4קוטר נקב 

  .687, 686קטלוגי ' מס, ברונזה, פגיונותשני 

  .784–782י קטלוג' מס, ברונזה, ראשי רמחים 3

  .860, 842קטלוגי ' מס, ברונזה, ראשי חץשני 

  לוריסטן, ברזל מאוחר .6.5.5.3

  Gauhar i-(Djub( ובי גוהר'דז. 1

, 40-11קטלוגי  'מס, ברונזה, מעוטר בזיזים מזווים, ראש אלה בעל צוואר צינורי וראש מזווה: 40קבר 

  .מ"ס 1.7קוטר נקב  ,מ"ס 5.1 קוטר, 14.7גובה 

  .40-10קטלוגי  'מס, ברונזה, מגן

  .40-13קטלוגי  'מס, ברזל, חרב

  .40-14קטלוגי  'מס, ברזל, ראש רומח

  30–23, 1999ואוברלט  הרינק' ר

  (War Kabud)ור כבוד . 2

, A5-1קטלוגי  'מס, ברונזה, מעוטר בזיזים מזווים, ראש אלה בעל צוואר צינורי וראש מזווה :A5קבר 

  .מ"ס 6.2קוטר , מ"ס 11.6גובה 

  .A5-9קטלוגי  'מס, זלבר, חרב

  .A5-10קטלוגי  'מס, ברזל, ראש חץ

  .מ"ס 6.7קוטר , מ"ס 7.1גובה , A10-3קטלוגי  'מס, ברונזה, ראש אלה מעוגל: A10קבר 

  .A10-1קטלוגי  'מס, ברזל, חרב
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  .A10-8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20קטלוגי  'מס, ברזל, ראשי חץ 13

-A38קטלוגי  'מס, ברונזה, מעוטר בזיזים מזווים, אר צינורי וראש מזווהראש אלה בעל צוו :A38קבר 

  .מ"ס 5.3קוטר , מ"ס 15.4גובה , 5

  /A38-7קטלוגי  'מס, ברזל, חרב

  .A38-8,9קטלוגי  'מס, ברזל, ראשי חץשני 

-48קטלוגי ' מס, ברונזה, מעוטר בזיזים מזווים, ראש אלה בעל צוואר צינורי וראש מזווה: A48קבר 

  .מ"ס 5.2קוטר , מ"ס 9.2גובה , 5

  .48-7קטלוגי ' מס, ברזל, חרב

  .48-8-11קטלוגי ' מס, ברזל, ראשי חץ 4

קטלוגי  'מס, ברונזה, מעוטר בזיזים מזווים, ראש אלה בעל צוואר צינורי וראש מזווה :B181קבר 

B181-4 , מ"ס 7.6קוטר , מ"ס 8.8גובה.  

  .B181-5קטלוגי  'מס, ברזל, חרב

  .B181-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18קטלוגי  'מס, ברזל, חץראשי  13

 'מס, ברונזה וברזל, מעוטר בתבליט בדגם עלים, ראש אלה בעל צוואר וראש כדורי: B182קבר 

  .מ"ס 5.5קוטר , מ"ס 7.3גובה , 182-5קטלוגי 

  .182-8Bקטלוגי  'מס, ברזל, חרב

גובה , B183-5קטלוגי  'מס, ברונזה, צינורי וראש כדורי מעוגלראש אלה בעל צוואר : B183קבר 

  .מ"ס 5.3קוטר , מ"ס 12.0

  .B183-7קטלוגי  'מס, ברזל, חרב

  ,B191-3קטלוגי  'מס, ברונזה, ראש אלה בעל צוואר צינורי וראש כדורי: B191קבר 

  .מ"ס 5.8קוטר , מ"ס 11.4גובה , B191-4קטלוגי  'מס, ברזל, חרב

, מ"ס 10.2גובה , B197-3קטלוגי  'מס, ברונזה, ש אלה בעל צוואר צינורי וראש כדורירא: B197קבר 

  .מ"ס 6.0קוטר 
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  .B197-6קטלוגי  'מס, ברזל, חרב

  .B197-7, 8, 9,10,11קטלוגי  'מס, ברזל, ראשי חץ 5

  .51–38, 2004ואוברלט  הרינק' ר

  )Chamahzi Mumah(מהזי מומה 'צ. 3

 קטלוגי 'מס, ברונזה, מעוטר בבליטות אליפטיות, צינורי וראש כדורי ראש אלה בעל צוואר: 16קבר 

  .מ"ס 2.0קוטר נקב , 4.7קוטר , מ"ס 12.4גובה , 16-5

  .16-4קטלוגי ' מס, ברונזה, מגן

  .16-6,7קטלוגי ' מס, ברזל, חרבותשתי 

  .16-8,9,10,11קטלוגי ' מס, ברזל, ראשי חץ 4

קוטר , מ"ס 12.6גובה , 17-5קטלוגי ' מס, ברונזה, ש כדוריראש אלה בעל צוואר צינורי ורא: 17קבר 

  .מ"ס 2.0קוטר נקב , מ"ס 4.5

  .17-4קטלוגי ' מס, ברונזה, מגן

  .17-6,7קטלוגי ' מס, ברזל, חרבותשתי 

  .17-8קטלוגי ' מס, ברזל, ראש חץ

קטלוגי ' מס, ברונזה, מעוטר בבליטות מעוגלות, ראש אלה בעל צוואר צינורי וראש כדורי: 18קבר 

  .מ"ס 2.0קוטר נקב , מ"ס 6.0קוטר , מ"ס 11.9גובה , 18-5

  .18-4קטלוגי ' מס, ברונזה, מגן

  .18-6,7קטלוגי ' מס, ברזל, חרבותשתי 

  .18-8,9,10,11,12קטלוגי ' מס, ברזל, ראשי חץ 5

לוגי קט' מס, ברונזה, מעוטר בבליטות אליפטיות, ראש אלה בעל צוואר צינורי וראש כדורי: 26קבר 

  .מ"ס 2.0קוטר נקב , מ"ס 5.7קוטר , מ"ס 11.9גובה , 26-5

  .26-4קטלוגי ' מס, ברונזה, מגן

  .26-9,10,11,12קטלוגי ' מס, ברזל, חרבות 4
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, 34-5קטלוגי ' מס, ברונזה, מעוטר בזיזים מזווים, ראש אלה בעל צוואר צינורי וראש מזווה: 34קבר 

  .מ"ס 2.4ב קוטר נק, מ"ס 6.4קוטר , מ"ס 14.8גובה 

  .34-4קטלוגי ' מס, ברונזה, מגן

  .34-6קטלוגי ' מס, ברזל, חרב

קטלוגי ' מס, ברונזה, מעוטר בבליטות אליפטיות, ראש אלה בעל צוואר צינורי וראש מעוגל: 35קבר 

  .מ"ס 2.0קוטר נקב , מ"ס 4.6קוטר , מ"ס 19.4גובה , 35-4

  .35-8,9,10קטלוגי ' מס, ברזל, חרבות 3

  .35-11,12,13קטלוגי ' מס, ברזל, ראשי חץ 3

, 37-5קטלוגי ' מס, ברונזה, מעוטר בזיזים מזווים, ראש אלה בעל צוואר צינורי וראש מזווה: 37קבר 

  .מ"ס 2.0קוטר נקב , מ"ס 5.8קוטר , מ"ס 14.8גובה 

  .37-4, ברונזה, מגן

  .37-8קטלוגי ' מס, ברזל, חרב

  .37-9,10,11,12, ברזל, ראשי חץ 4

, 39-11קטלוגי ' מס, ברונזה, מעוטר בזיזים מזווים, ראש אלה בעל צוואר צינורי וראש מזווה :39קבר 

  .מ"ס 1.6קוטר נקב , מ"ס 4.5קוטר , מ"ס 14.4גובה 

  .39-9,10קטלוגי ' מס, ברונזה, מגיניםשני 

  .39-15,16, ברזל, חרבותשתי 

  .39-17קטלוגי ' מס, ברונזה, גרזן

  .39-8,9,10,11,12,24גי קטלו' מס, ברזל, ראשי חץ 6

, 53-9קטלוגי ' מס, ברונזה, מעוטר בזיזים מזווים, ראש אלה בעל צוואר צינורי וראש מזווה: 53קבר 

  .מ"ס 2.0קוטר נקב , מ“ס 6.1קוטר , מ"ס 12.0גובה 

  .53-8קטלוגי ' מס, ברונזה, מגן

  .53-13,14,15קטלוגי ' מס, ברזל, חרבות 3
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  .53-10קטלוגי ' מס, ברונזה, גרזן

  .53-16-29קטלוגי ' מס, ברזל, ראשי חץ 14

  .24–16, 1998ואוברלט  הרינק' ר
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  .7 פרק

  סיכום

עבודה זו מרכזת את הידע והפרשנות אודות האלות וראשי האלות במזרח הקרוב ובמצרים מן 

ביסוד המחקר מונח תיעוד מלא . קראמי ועד האלף הראשון לפני הספירה-הראשית בניאולית הקדם

בחינה זו מהווה נקודת מוצא להתבוננות באלה מכל  .ישראל ומעבר הירדן-ממצא מארץושיטתי של ה

סוריה , עבור במסופוטמיה, מאיראן ואנטוליה בצפון –בגישת המשך הארוך ובאזור נרחב  –היבטיה 

, תהליכי ייצורו גלםחומרי , לוגיהפווהטי ארכיאולוגיהקשר ההפי על  ,ועד מצרים בדרום, ולבנון

בדיקות אלה מיועדות להבהיר את תולדות האלה ככלי נשק וכחפץ טקסי ואת . משמעויותים ושימוש

לקבלת תמונה ממצה של מחקר זה על שלל היבטיו ראיתי לנכון . משמעותה החברתית והתרבותית

להציג בסיכום את עיקרי הדגשים והמסקנות המוצגים בסיכומי הפרקים ולסיים בהצגת תמצית 

  .תוצאות המחקר ותרומתו

 מחקרים קודמים והמחקר הנוכחי .7.1

לגבי , קראמי המחקר הנוכחי הוא הראשון-אם לגבי ראשית האלה במזרח הקדמון בניאולית הקדם

חקר האלות וראשי האלות , יחד עם זאת. האלות בתקופות הבאות עומדים לרשותנו מחקרים אחדים

זאת . אין כמעט עבודות כללולגבי האלף השישי וראשית החמישי , במזרח הקדמון בוודאי שלא מוצה

בחלקים מן , ובשימושי האלה ומשמעויותיה, המחקרים הקיימים עוסקים בטיפולוגיה וכרונולוגיה, ועוד

שנושאה הוא , העבודה הנוכחית. אך כמעט ולא בחומרי גלם ותהליכי ייצור, המזרח הקדמון בלבד

הנה מצב . לא חסרים אלובאה למ, )כולל מצרים(האלה בארץ ישראל על רקעה המזרח קדמוני 

  :המחקר של ראשי אלות באזורנו

שנכתב בשלהי , על האלה במסופוטמיה) 4.1.5  סעיף( 1968-ממחקרו הראשוני והחשוב של סולימאן 

 םהוא דן בעיקר בהיבטי. המקיף והמשמעותי ביותר בנושא, למרות גילו, הינו עדיין, שנות השישים

, ופחות בהיבטים הקרביים, אטריבוט האלים, נשק האלים –ים והפולחניים של האלה הטקסי

מתמקדים ) 2003(ושל רהם ) 1991(הולצינגר -גם מחקריהן של בראון. הטיפולוגיים והכרונולוגיים

מתוך מסדי הנתונים של . האלה כמנחת הקדשה וכמנחת קבורה –בהיבטים הטקסיים והפולחניים 

  )6.2 חלקים מסעיף ' ר(השתדלתי להפיק תמונה כוללת ככל שהחומר איפשר  שלושה מחקרים אלו
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מוצגים מדגמיים נתונים  ;ה במרחב הגיאוגרפי של סוריה ולבנון!אין בנמצא מחקרים העוסקים באַ 

ים למן מאידך גם מתוך הממצא הזה ניתן להתרשם שראשי אלות היו מצוי. לראשונה בעבודה זו

אזורים , התמונה ממערב סוריה ומדרומה. התקופה הניאוליתית הקראמית ועד סוף הברונזה הקדומה

, ברורה יותר מהתמונה מצפון מזרח סוריה, ישראל וירדן-הקרובים גיאוגרפית ותרבותית לארץ

ני מש"העובדה שהארכיאולוגיה של סוריה מכילה . השייכת גיאוגרפית ותרבותית לעולם המסופוטמי

ובמיוחד לנוכח הקושי , הינה בעלת חשיבות לחקר האלה בדרום הלבנט ובמסופוטמיה" העולמות

הנובע מהיקפו העצום של הממצא מחד ומהיעדרם של מחקרים , בהבנת התמונה ממסופוטמיה

סביר להניח שעם פרסומם המלא של אתרי מפתח . מאידך" שיעשו סדר בים הנתונים"מסכמים 

יעמדו לרשותנו נתונים חדשים  'החבור והבליח, רונים באזור הפרת התיכוןשנחפרו בעשורים האח

 .בעלי משמעות לחקר האלה בסוריה ובמזרח הקדמון

עיסוק מעמיק , חסרים מחקרים מקיפים העוסקים באלה במרחב הגיאוגרפי של אנטוליה ואיראן

של אנטוליה להופעתה  לעיל הצבעתי על חשיבותה. באזורים אלו הינו גם מעבר לאופק של עבודה זו

המכלולים הגדולים , לגבי איראן. קראמי-הראשונה של האלה במזרח הקדמון בניאולית הקדם

ומהשליש האחרון , והמתוארכים היטב של ראשי אלות עשויים אבן ומתכת מהאלפים החמישי והרביעי

חבלי שמתפרסמים בשנים האחרונות מ, של האלף השני ומהמחצית הראשונה של האלף הראשון

גם  6.3.4 ף הדיון המסכם בסעי. לחקר האלה איראןמלמדים על החשיבות הגדולה של , לוריסטן וגילן

  .הוא ראשון מסוגו למיטב ידיעתי

מחקרו החלוצי . של נוביה ומצרים ארכאיתשושלתית וה-לתרבות הקדם םראשי אלות מזווים אופייניי

על מסקנותיו הטיפולוגיות והכרונולוגיות מהווה עדיין אבן יסוד ובא לידי ) 1920; 1901(של פיטרי 

לגבי ראשי ). 2004(וגילברט ) 1987( ‘אלוביץ‘ביטוי גם במחקריהם המעודכנים והמקיפים של צ

חסרים מחקריהם את ההתייחסות המתבקשת למוצאם מארץ ישראל , האלות המעוגלים ממצרים

  .ומהמזרח הקדום

בעל חשיבות , מדובר בקורפוס זמין ומתוארך היטב, ישראל-האלות וראשי האלות מארץ אשר למכלול

  .שלא נידון קודם דיון מסכם, רבה לחקר האלה במזרח הקדמון
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  קראמי-הניאולית הקדם –ראשית הופעתה של האלה במזרח הקדמון  .7.2

תנופת . הקדוםהינו מהתחומים הדומיננטיים בפרהיסטוריה של המזרח  קראמי-חקר הניאולית הקדם

המחקר המאפיינת את שלושת העשורים האחרונים הובילה לגילוים של עשרות אתרים חדשים 

הבוטניים , ניתן לקבוע כי הנתונים הארכיאולוגיים. וישראל ירדן, צפון סוריה, צפון עירק, באנטוליה

, להכלכ, חברה –שהצטברו הגדירו מחדש את התקופה על היבטיה התרבותיים  םוהזואולוגיי

  .טכנולוגיה ואומנות

מהשינויים במרקם החברתי הניאוליתי  תקראמי נובע-ניאולית הקדםבכניסתה לשימוש של האלה 

ומהתהוותה לראשונה של חברה אנושית מרובדת על כל המשתמע מכך לגבי היווצרותם של קבוצות 

המפתיעה  ,הופעתם. התפתחותם של עימותים והתקדמות טכנולוגית, ופרטים בעלי מעמד ושררה

ע כניסתם לראשונה לשימוש של של ראשי אלות במכלול הכלים מובנת ומפתיעה פחות על רק ,כביכול

 – ובתבליט קערות ועליים מעוטרים בחריתה ,גלגלי תנופה, ראשי חץ, פניים-כלים דו –חפצים נוספים 

  .פועל יוצא של הצרכים החברתיים והכלכליים החדשים של החברה הניאוליתית

הן , להבנת תפקידה ומעמדה של האלה במזרח הקדמון אלוח החשיבות הרבה שיש לנתונים לנוכ

לא כל , ככלי נשק והן ככלי טיקסי ועקב חסרונן של עבודות מסכמות עדכניות העוסקות באלה בניאולית

ראיתי לנכון להציג כאן את תמונת המצב המצטיירת לאחרונה , קראמיות-שכן בתקופות הקדם

וראשי , םפי רוב מקדמיי-הפרסומים מאתרים אלו הינם על. מסופוטמיה וירדן, טוליהמהאתרים באנ

  .אם בכלל, האלות לא זכו בהם לדיון מעמיק

כדורי או כדורי  –המתאפיינים במתאר ספרואידי , פריטים 39בשלב זה  מונהקורפוס ראשי האלות 

אשיקלי הויוק וקורטיק טפה  ,ורי'נוולי צ, יונו'צ, מי'הלן צ –אתרים  שמונהשנחשפו ב, פחוס

המכסים יחד את כל  –ה שבעבר הירדן המזרחי 'וקרמז דרה במסופוטמיה ובעג 9נמריק , שבאנטוליה

סביר להניח שעם פרסומם המלא של הממצאים לצד . שנים ויותר 2500-פרק זמן של כ, התקופה

קרביים והטקסיים התמונה וקורפוס ראשי האלות ה מלאתת, גילויים וחקירתם של אתרים חדשים

 .וכן יתרחב גם דגם תפוצתם הגיאוגרפית, פריטים יגדל בעשרות אם לא מאות

ככלי נשק וככלי , לנוכח מעמדה החשוב של האלה בתרבויות המזרח הקדום למן האלף החמישי ואילך

מעמדה כבר " סלביסו"ידי החוקרים העוסקים בניאולית יוביל -דומה שהפנמת חשיבותה על, טיקסי

  .זמן קדום זה בפרק
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  ייצור תהליכי, חומרי גלם ומקורותיהם .7.3

הראש –נתגלו גם אלות מתכת שנוצקו ; ראשי האלות הנדונים במחקר זה יוצרו מאבן או מתכת

לייצורם של  –גרניט ופורפיר , דיוריט, המטיט, גיר –השימוש באבן לסוגיה . מקשה אחת –והידית 

ות המזרח הקדמון למן האלף התשיעי ועד האלף ראשי אלות מעוגלים ומזווים שכיח בכל תרבוי

וקשה להצביע מתוך , לעומת זאת היה מצומצם –ברזל , ברונזה, נחושת –השימוש במתכת . הראשון

דומה שייצור אינטנסיבי . תרבותי של ייצור-על רצף כרונולוגי הממצא הארכיאולוגי העומד לרשותנו

ובאשור ותחומי , בחבל לוריסטן בקופת הברזל ובת, ישראל-רק בתקופה הכלקוליתית בארץהתקיים 

 .השפעתה

עיקריות ישראל מלמד כי על בסיס חומרי הגלם ניתן לאפיין שלוש תעשיות -ניתוח הממצא מארץ

להלן ריכוז הנתונים  .אבן גירוהמטיט , תעשיית מתכת – ראשי אלותאלות ושעסקו בייצורם של 

  :4פרק  מסוכמים מהטבלאות ב, בהתייחס לחומרי הגלם

  נחל משמר הממצא מלבד מטמון  כלל הממצא  

  אחוז  מספר  אחוז  מספר  

  8.1  30  53.6  405  נחושת

  58.1  215  28.6  216  אבן גיר

  17.1  63  9.1  69  המטיט

  4.3  16  2.1  16  ותמגמטיאבנים 

  4.8  18  2.4  18  בזלת

  7.6  28  4.2  31  אחרות ולא מזוהותאבנים 

  100  370  100  755  כ"סה

ניתן להגדירן כתעשיות מתמחות . תעשיות המתכת וההמטיט התקיימו רק בתקופה הכלקוליתית

מיומנויות טכניות ואומנותיות לשם ; ברמה גבוהה שדרשו שליטה במקורות חומרי גלם ובדרכי הפקתם

, ווה הנעלמהיציקה בטכניקת השע, יכולת פלסטית גבוהה בתחום אומנות הגילוף –ייצור המוצר 

דומה שעסקו בהן קבוצות של . חומרי גלם בעלי קשיות גבוהה) קידוח, סיתות(יכולת טכנית לעיבוד 

 .שייצרו ראשי אלות במגוון רחב של צורות וגדלים, מתמחים אומנים

עשתה  ,דוגמת תחמוצת מנגן, מבחינה חזותיתלו ינרלים דומים מתעשיית ראשי האלות מהמטיט ומ

, לאורך שבר תמד, ישראל ובעבר הירדן-ארץ בדרוםחמוצת ברזל חשופים המצויים שימוש בערוצי ת

בסמוך למקורות חומר , ככל הנראה, ראשי האלות יוצרו. בתור ושבר יבוק-שבר עריף, שבר פארן
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של חומרי גלם  םלצד היעדר, הבדיקות הכימיות שנעשו למספר ראשי אלות מגבעת האורנים. הגלם

ראשי אלות שנשברו במהלך ייצורם או שייצורם של כמו גם , אתרים השוניםושרידי פסולת תעשיה ב

  .המחזקים הנחות אל, לא הושלם

בשלב זה של המחקר שאלת . ארסן-ארסן וניקל-אנטימון, ארסן-תעשיית המתכת השתמשה בנחושת

, קווקז-אן באזור הקווקז הקטן ובטרנס'אזרביג, מזרח אנטוליה – בעינהמקור חומר הגלם נותרת 

ז או 'חג, או להבדיל דרום סיני, חבל אנרק במרכז איראן, גרוזיה במורדות הדרומיים של הקווקז הגדול

היו נגישים וזמינים יותר לתרבות  אלודומה שאזורים  ;אני נוטה לצדד באופציה הדרומית. הרי אדום

בעית בעלת או נחושת ט, כמו כן אין הכרעה האם לפנינו סגסוגת אמיתית. הכלקוליתית המקומית

במקביל העלו . אם כי האפשרות השנייה נראית סבירה יותר ,ארסן וניקל, ריכוז גבוה של אנטימון

. פונון ותמנע יהבדיקות המטלורגיות כי קבוצה קטנה של פריטים יוצרו מנחושת טבעית מאזור

. המקרים חריגים או מגמ –הנתונים שבידנו אינם מאפשרים לנו לעמוד על היקפה של התופעה 

פי רוב מאדמת -מלמדות שהן עשויות על, הבדיקות הפטרוגרפיות שנעשו לשרידי התבניות ולליבות

שאלת מקום הייצור ואופיו של  ;ישראל-הפריטים נוצקו בארץ. תצורת מוצא או תצורת טקייה ,רנדזינה

שיצק  ,גדי-אתר מתמחה מרכזי מבודד מחוץ לתחום היישוב דוגמת מקדש עין: התהליך עדיין פתוחות

שנעו בין היישובים הכלקוליתיים השונים ויצקו בהתאם מתמחים  אומנים או, והפיץ את המוצרים

ם העומדים בשלב זה לרשותנו יאני סבור שהנתונים הארכיאולוגיים והפטרוגרפי. לדרישות המקומיות

 .מחזקים את האפשרות השנייה

ינות חומרי הגלם אפשרה ייצור נרחב זמ. לאורך התקופות התקייםייצורם של ראשי אלות מאבן גיר 

. ידי אמני אבן מקומיים שייצרו ראשי אלות במגוון מצומצם של טיפוסים וגדלים-באתרים השונים על

 םהיעדרות. חיזוק להנחה זו מהווים אותם ראשי אלות שנשברו במהלך ייצורם או שייצורם לא הושלם

מלמד , ות שנחשפו במצרים ומסופוטמיהדוגמת ראשי האל, מהמכלול של פריטים מעוטרים בתבליט

 .שהאמנים המקומיים לא נדרשו למיומנויות בתחום הגילוף

מתוך מטרה לקבל בסוף תהליך , ודקדקנית של חומרי הגלם מכוונתבשלוש התעשיות ניכרת בחירה 

ארסן -אנטימון, ארסן-העשויים נחושת התאמה זו ברורה לגבי ראשי האלות. הייצור מוצר חזק ואסתטי

, כסף, זהב(הגבירו את קשיותה של המתכת והקנו למוצרים המוגמרים צבע  אלויסודות . ארסן-וניקל

תחמוצת ברזל המתאפיינת בקשיותה הגבוהה , כך גם לגבי ראשי האלות מהמטיט. וברק) שחור

מתוך מגוון  :ההתאמה ניכרת גם בראשי האלות העשויים אבן גיר). כסף, שחור(ובגווניה המתכתיים 
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ניתן להקנות לה המתאפיינת בקשיותה ובברק ש, גרפיתגים הקפידו להתמקד באבן הגיר הליתוהסו

  .באמצעות ליטוש

לא ייצרה  הקדומה אבתקופה הכלקוליתית ובתקופת הברונזה  ששגשגהתעשיית הבזלת המתמחה 

אפשר והדבר נובע מהעובדה שלא ניתן להקנות לפריטים העשויים בזלת את האיכות . ראשי אלות

  .המתבקשת לסוג זה של ממצא, ברק –האסתטית 

אינם נפוצים במכלולים  אלוטיפוסים . של ראשי אלות מזווים לייצורםגרניט שימשו ופורפיר , דיוריט

  .ממצרים, יש לתופסם כראשי אלות מיובאיםו, ישראל-מארץ

  חוץקשרי כרונולוגיה ו, המידות והמשקלים מיתחו ,טיפולוגיה .7.4

, וגילברט הוא העדרה של שיטה אחידה ‘אלוביץ‘צ, פיטרי, גיות של סולימאןהקושי שמצאתי בטיפולו

הטיפולוגיה המוצעת כאן יוצאת מן . בתוך כל אחת מהןגם לא רק בין עבודה אחת לחברתה אלא 

: מכל האזורים והתקופות –והשתדלתי שהיא תתאים לכולם , הגיאומטריה של מתאר ראשי האלות

הנחלקות בתוכן לקבוצות וקבוצות , גלילייםו מזווים, מעוגלים – אשיותלשלוש קבוצות רנחלק המכלול 

עיטור , חריצים, זיזים, צווארון –" בעלי תוספות"ומיעוטם , רוב ראשי האלות הם חלקים .משנה

אך אפשר ללמוד אודותיהן , רוב הידיות היו עשויות חומרים אורגניים ולא השתמרו. או כתובת, תמונתי

, מקרה מיוחד הן אלות מתכת שנוצקו. ומן הידיות הבודדות ששרדו בכל זאת, םמתיאורים תמונתיי

הטיפולוגיה של ראשי אותן אלות זהה מטבע הדברים לזו של ראשי . מיקשה אחת, הראש והידית

  .האלות הנפרדים

  כלקולית קדום –ניאולית קראמי  .7.4.1

להערכתי היעדרותם  .ישראל-לראשונה בארץראשי אלות מעוגלים במהלך האלף השישי מופיעים 

  .ים במזרח הקדמוןאזורים אחרב כמו, קראמיים הינה זמנית ויש לצפות להופעתם-מאתרים קדם

טיפוסיהם נעדרים -ראשי אלות אגסיים לתת ;ראשי האלות מתאפיינים במתאר כדורי או כדורי פחוס

  .םהכלקולית הקדווי לא ניתן להבדיל טיפולוגית בין ראשי האלות של הניאולית הקראמ. לחלוטיןעדיין 

העדפה מכוונת זו . אבן גיר ליתוגרפיתגדול מה םחלק, רוב מאבן גיר-ראשי האלות עשויים על פי

  .ת הברונזה הקדומהתמשיך ותתעצם במהלך התקופה הכלקוליתית המאוחרת ותקופ
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  )סולי'ע(כלקולית מאוחר  .7.4.2

ורם של ראשי אלות במגוון בתקופה הכלקוליתית התקיימו בכנען שלוש תעשיות נפרדות שעסקו בייצ

עושר הצורות וחומרי הגלם מלמד על . תעשיית נחושת, תעשיית המטיט, תעשיית אבן גיר: טיפוסים

  .פולחני-אם כחפץ טקסי, אם ככלי נשק, חשיבותה הרבה של האלה בתקופה הכלקוליתית

ון מצומצם של הם יוצרו במגו. אבן גיר ליתוגרפיתנעשו בעיקר מ ראשי האלות המעוגלים מאבן גיר

 .אגסיים ואגסיים פחוסים, כדוריים פחוסים, כדוריים –טיפוסים 

נעשו  מארץ ישראלכמחצית מראשי האלות המעוגלים . ראשי אלות מעוגלים מנחושת והמטיט

, אינם זמינים בארץ הנושבת והעדפה זו בולטת לנוכח העובדה שחומרי גלם אל. מנחושת ומהמטיט

שמן הסתם יְִ,רו את , מיומנות והתמחות, טה במקורות חומרי הגלםוהפקתם ועיבודם חייבו שלי

, ספרואידים לטיפוסיהם –הם יוצרו במגוון צורות . המוצר המוגמר בהשוואה לראשי האלות מאבן גיר

שאינן מוכרות בתעשיית  –בעלי צוואר , בעלי תוספות, מעוגלים מעוטרים בתבליט, אגסיים לטיפוסיהם

 .בברונזה הקדומהלא וגם  ,בכנען בכלקולית ראשי האלות מאבן גיר

אינם מוכרים במכלולים ארכיאולוגיים הם  –יוצאי דופן בתפוצתם הגיאוגרפית  ראשי האלות המזווים

דומה שהם תוצר של שתי תעשיות . כמו גם בטכנולוגית ייצורם –אחרים מחוץ לאזור עמק הנילוס 

 :מתמחות שונות

  .יםמגמטיתה בייצור ראשי אלות מזווים מסלעים תעשיית אבן מצרית שהתמח –ייבוא  .1

לצד ההשראה . תעשיית נחושת כנענית שהתמחתה ביציקה בשיטת השעווה הנעלמה .2

יש לראות בהם תוצר ייחודי לתרבות , הניכרת בראשי האלות המזווים מנחושת ,המצרית

 .שכן דוגמתם לא נמצאו במצרים, הכלקוליתית הכנענית

ישראל ובמזרח -אינם שכיחים בארץ, בלבדממתכת  רו מטבע הדבריםשיוצ, ראשי אלות גליליים

נוצקו בטכניקת , מסופוטמיה ואיראן, ראשי האלות הבודדים שנמצאו בנחל משמר. הקדמון בכלל

 מאור ותהאל יראשדילות בין ראשי האלות מנחל משמר ליותר מבומאות שנים . השעווה הנעלמה

פער גדול עוד יותר מפריד בין הפריטים מנחל משמר ומאור לבין . )6.3.3.2 , 4.6.2  פיםסעי(ומשושן 

מחייבים לדחות על הסף כל ניסיון לקשור תרבותית בין  ופערים אל. )שם( אלו מחסנלו ומרליק

ה בהבנת השימוש שעשו התועלת שניתן להפיק מההשוואות הטיפולוגיות הנידונות הנ; החפצים

 .אלובחפצים 
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דומה שיש לייחס זאת לעובדה שבפרק הזמן בו הן . אינן שכיחות במזרח הקדמון אלות מתכת

הורכב ארסנל  ,)4.7.2  סעיף( מחצית שנייה של האלף השלישי – במסופוטמיה ובאיראן מופיעות

הקבוצה הגדולה של האלות מאתרים כלקוליתיים . ך וביקועחיתו, לדקירה נשק המתכת בעיקר מכלי

 .בממצא המתכת של המזרח הקדמוןבולט ישראל היא חריג -בארץהרביעי –בני האלפים החמישי

  ברונזה קדומה .7.4.3

בתקופת הברונזה הקדומה נותרה בכנען רק תעשייה שייצרה ראשי אלות מעוגלים מאבן גיר במגוון 

הם  מגנטיט ונחושת, המטיט, דיוריט, בודדים העשויים בזלת ראשי אלות. מצומצם של טיפוסים

מה עוד שאנו סבורים שחלקם מיובאים ושחלקם עברו , בבחינת היוצאים מן הכלל המעידים על הכלל

  .מהתקופה הכלקוליתית" בירושה"

. האמנים שייצרו ראשי אלות מאבן גיר ממשיכים את המסורת של אמני האבן הכלקוליתיים

  .ליתוגרפיתאבן גיר  בטאת במספר הצורות המצומצם ובהעדפתה שלמשכיות מתהה

בממדיהם של והגידול , היעלמות ההמטיט והנחושת בתקופת הברונזה הקדומה לעומת הכלקולית

להבחנה  מהווים בסיס, )4.4.5 סעיף ( ראשי האלות ובמספרם של האגסיים על חשבון הכדוריים

את העדפתם של ראשי אלות אגסיים : ההסבר לחלק מהשינויים עשוי להיות פונקציונאלי. כרונולוגית

שכן שטח פניהם ומשקלם , ניתן לייחס לעובדה שהם יעילים יותר להכאה מראשי אלות כדוריים

יחסה יש אולי לי; את היעלמותם של ראשי אלות מנחושת ומהמטיט קשה יותר להסביר. גדולים יותר

 .להיעלמותן של קבוצות החרשים והאמנים שהכירו את מקורות חומרי הגלם ושלטו בטכניקות ייצורם

ובעלי , הקדומה אלמעט ראשי האלות הכדוריים והאגסיים הפחוסים האופייניים לתקופת הברונזה 

ם המידות מתאר ותחו –לא ניתן להבחין טיפולוגית , הקדומה גלתקופת הברונזה  םהצווארון האופייניי

  .גו ב, הקדומה אבין ראשי אלות הכדוריים והאגסיים מתקופת הברונזה  –והמשקלים 

, מופיעים לראשונה במזרח הקדמון במחצית השנייה של האלף השלישי ראשי אלות בעלי צווארון

. לאורך כל האלף השני, אם כי בשכיחות קטנה בהרבה, הם מצויים. שהיא עבורם גם תקופת השיא

והמפוארים , הקדומים, נחשפו הפריטים הרבים אלובחבלי ארץ ; סופוטמיה ובאנטוליהמוצאם במ

 ,קטנה לבנטשכיחותם בדרום ה. חלקם נושאים כתובות הקדשה המאמתות את תיארוכם, ביותר

ראשי אלות מטיפוס זה שנמצאו בארץ ישראל הם מפרק הזמן שבין . ובמצרים הם אינם מופיעים כלל

ניתן  הקדומה גלתקופת הברונזה . לסוף תקופת הברונזה המאוחרת ה גהקדומתקופת הברונזה 
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, נדירותם .)שם( חסי-מתל אל את זהגם  ואולי )4.5.3 סעיף ( לתארך את ראש האלה מרמת הנדיב

את מחזקים  –ן מטמורפית אב, מגנטיט –והעובדה כי חלקם נעשו מחומרי גלם שאינם מצויים בארץ 

 .ההשערה שהם אינם תוצר מקומי אלא הגיעו לכאן כמוצרים מוגמרים

  הקשר ארכיאולוגי ותפוצה גיאוגרפית .7.5

קברים , מקדשים ומתחמים פולחניים, ישראל ביחידות מגורים-נחשפו בארץ אלות וראשי אלות

  .ומטמונים

 כלקולית קדום – קראמיניאולית  .7.5.1

יתית הקראמית ובתקופה הכלקוליתית הקדומה מפות התפוצה והשכיחות של האלה בתקופה הניאול

מקובל היה לייחס את הופעתה  דומה שעד לכתיבתו של מחקר זה. נמצאות עדיין בתהליך התהוות

של ראשי " גילויים. "בכלל לתקופה הכלקוליתית המאוחרת לבנטישראל ובדרום ה-של האלה בארץ

עין אל , כברי, יריחו, מנחה, שאן-בית ,שער הגולן, הגושרים –אלות באתרים מרכזיים קדומים יותר 

סביר להניח . בכל רחבי ארץ ישראל מלמד על היותם מרכיב במכלול כלי הנשק של התקופה –רבה 'ג

יוביל , במכלולים חדשים שנחשפים במהלך השנים האחרונותויותר מכך  ,"ישנים"שחיפוש במכלולים 

  .לגילויים של פריטים נוספים

שכן עד כה לא נחשפו , נתונים לגבי מעמדה הטקסי של האלה ידינובשלב זה של המחקר אין ב

ואף לא פריטים שניתן לייחס להם משמעויות , קברים, מקדשים – פולחנייםפריטים בהקשרים 

 .גדולים במיוחד, זעירים, בעלי תוספות, מעוטרים בתבליט –טקסיות 

  )סולי'ע(כלקולית מאוחר  .7.5.2

תפוצתה הגיאוגרפית תואמת . נשק והפולחן של התקופההאלה שימשה מרכיב קבוע במכלול כלי ה

שבע ומדבר יהודה -היא שכיחה למן עמק החולה בצפון ועד בקעת באר, את דגם היישוב הכלקוליתי

" חדשים"אולם גילויים של עשרות אתרים כלקוליתיים , מרכז הכובד מצוי באתרי הדרום. בדרום

 –סולית 'תחום ההתיישבות הכלקוליתית העבחבלי ארץ שנתפשו עד לא מכבר כשוכנים מעבר ל

 .מאזן באופן הדרגתי את התמונה, השפלה והרי יהודה, השומרון, הגליל
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שרבים מהם נסקרו ונחפרו בשנים , ראשי אלות נחשפו ביישובים הכלקוליתיים בעבר הירדן

. ם והפולחןהאלה מרכיב קבוע ושכיח במכלול חפצי היומיו ההיית אלודומה שגם ביישובים . האחרונות

זמנית " מציאות"מתכת מהמכלולים בעבר הירדן הינה לדעתי מ אלות וראשי אלותשל  םהיעדרות

כלי  – אלוחיזוק להנחתי אני מוצא בעובדה שהממצא החומרי שנחשף באתרים . שתנה בעתידשת

מעיד שהם היו חלק בלתי נפרד מהתרבות הכלקוליתית המאוחרת , נחושת וצור, אבן, בזלת, חרס

  .זורנובא

לאור העבודה הארכיאולוגית המקיפה שנערכה באזור החל ". תרבות הגולן"האלה נעדרת מ, להבדיל

נראה שמציאות זו הינה עובדה מוגמרת , שבמהלכה נחקרו עשרות יישובים, מראשית שנות השבעים

 .שתבוא על תיקונה בהמשך" טעות ארכיאולוגית"ולא 

בשלב זה של המחקר מדובר במכלול הקדום ביותר , ראשי אלות שכיחים במתחם הפולחני בגילת

ריכוז גדול ביותר נחשף  .כולו ואפשר במזרח הקדום ,אזורנושנחשף עד כה במהקשר מקדשי 

המהווה למעשה את השלב בו התפתח לראשונה המתחם הפולחני , IIcבמתחם של שכבה 

ות נחשפו בכול שטח ראשי האל. חצר טקסית, חצר מרכזית, חדרי פולחן –במתכונתו המורכבת 

על רקע נתונים . חדר פולחן, שטח-פני, חצרות, בורות הטמנה: שונים םהמתחם בהקשרים ארכיאולוגי

מאידך ייתכן והמטמון מנחל משמר , גדי-בולטת היעדרותה של האלה מהמקדש הכלקוליתי בעין אלו

תן לייחס להם שנילא מעטים פריטים  הכוללים גם ,שנחשפו בו האלות וראשי האלותעל מאות 

שימש במקורו  –גדולים במיוחד , זעירים, בעלי תוספות, מעוטרים בתבליט –משמעויות טקסיות 

 .במקדש זה

עשרות מערות קבורה חצובות ומערות קרסטיות . בכלקולית האלה אינה שכיחה במכלולי קבורה

ומאות , מדבר יהודהצפון הנגב ו, הרי שומרון, השפלה, מישור החוף, גליל העליוןבטבעיות שנחשפו 

, בני ברק, נחל קנה, פקיעיןמ, ראשי אלות ואלת מתכת אחת 14הניבו רק , בורות ומבני קבורה בנויים

  .שיקמים וכתף יריחו, פלמחים, גבעת האורנים

  ברונזה קדומה .7.5.3

אינן תואמות את דגם התפוצה  לשלביהמפות התפוצה של ראשי האלות בתקופת הברונזה הקדומה 

  :תרי התקופה וזאת מהסיבות הבאותהיישובית של א
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רבים מיישובי הברונזה הקדומה ובמיוחד המרכזיים שבהם ששרידיהם טמונים בתחתית  .1

  .נחשפו בשטחים קטנים והניבו מכלולים קטנים ביחס אם בכלל, התילים

חלק ניכר מראשי האלות מהברונזה הקדומה אינם מתוארכים בדייקנות לאחד משלביה של  .2

  .התקופה

נקבל מפת תפוצה צפופה המשקפת נאמנה יותר את , חטיבה אחתלרונזה הקדומה כבחס לאם נתיי

 –ו שטחים גדולים ביחס קרבהקשר זה חשוב להדגיש כי האתרים בהם נח. דגם הפריסה היישובית

הניבו גם  – )ודידה'תל גאומבשי ו-חרבת אל ובסוריה(ערד , יריחו, יערנ, מגידו, ירח-בית, אבו אל חרז

ניתן לקבוע כי חשיפתם של מפלסי יישוב  אלועל בסיס נתונים . גדולים ביחס של ראשי אלותמכלולים 

נרחבים מתקופות הברונזה הקדומה תוך הקפדה על איסוף ותיעוד של פריטים שלמים כשבורים 

פועל יוצא משכיחותם במכלול כלי היומיום , בהתאם גם מכלולים גדולים של ראשי אלות עלהת

  .פות הברונזה הקדומהוהפולחן של תקו

או מקדש  4047/4050מקדשים הצמד במגידו  –ם וטקסיים יראשי אלות נחשפו בהקשרים פולחני

צמד המקדשים הגדול בערד , 4040ומקדש  J4המבנה המונומנטאלי בשכבה , בעל אולם בודד 4050

בארץ רת תקופה הכלקוליתית המאוחשלא כב. מקדש האקרופוליסובעי , והמקדש בעל האולם הבודד

מפוארים  אלות וראשי אלותשהניבו , במזרח הקדמון המכלולים מהברונזה הקדומהוישראל 

טקסיותם , שייעודם הפולחני והטקסי ברור) נושאי כתובות הקדשה, בעלי תוספות, מעוטרים בתבליט(

. מתבררת רק מהקשרם הארכיאולוגיבארץ ישראל של ראשי האלות מתקופת הברונזה הקדומה 

בין אם שימש . XIX/J3במתחם הפולחני של מגידו  תהופעתם המינימאלי, לטעמי מפתיעהבולטת ו

 מדובר ביחידה, )4050(או מקדש בעל אולם בודד , )4050+4070(במקום מקדש בעל צמד אולמות 

על בסיס השוואה . חדרי פולחן וחצר טקסית גדולה מרוצפת ומתוחמת/ מונומנטאלית המורכבת מחדר

ניתן היה לצפות שהמתחם במגידו , שהתקיימו בראשית האלף השלישי במסופוטמיהליחידות דומות 

במקדש האקרופוליס בעי ובמקדש של ראשי אלות הופעתם . מכלול מרשים של ראשי אלותיעלה 

, במקדשי התקופה יסודמהווים מרכיב  הםבמגידו תואמת לתפישה המוצגת בעבודה זו לפיה  4040

 – המכלולים כשלעצמם אינם מרשימים בהיקפם ובסגנונם. פולחןאם כמנחות הקדשה אם כחפצי 

גבי רצפותיהם של -לעניינו חשובה העובדה שהם נחשפו בשלמותם על ."פשוטים"ראשי אלות שישה 

מחסן /גם אם נחשף בתא ,דומה שגם ראש האלה מערד עונה לתפישה זו. חדרי הפולחן המרכזיים

  .המרכזיים הצמוד לחדרי הפולחן
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, לכיש, יריחו, גזר, חולון, ים-בת, אזורוב, דראע-קברים בבאב א 15-ב –ת נחשפו בקברים ראשי אלו

על היותה של האלה מרכיב חשוב  אלומלמדים נתונים  לכאורה. נחל תבור וכינרת, רמת הנדיב

של הנתונים  תבחינה מדוקדק. בוודאי בהשוואה לתקופה הכלקוליתית המאוחרת, במכלולי קבורה

 ;ראשי אלות 40מאות קברים שנחשפו בכל אזורי הארץ הניבו רק  :שונה לחלוטין מציירת תמונה

  .דראע-הם נחשפו בקברים של באב א –ית נקודתמהם הינם תופעה  22 ,יתרה מכך

  מסקנות כמותיות .7.5.4

הפריטים  96ללא  ותקופותיהם ראשי האלות על פי הקשרם הארכיאולוגיהאלות ותפוצת  הנה

–5.1.7.1 טבלאות בסעיפים במלא פירוט (כיאולוגי אינו חד משמעי האראו הקשרם /ושתיארוכם 

מקדשים ומתחמים "בכאן  נכללהמטמון מנחל משמר . )המבוא לנספח א' לכמויות ר ;5.1.7.4 

  ).6.2.1.2.2 סעיף ' ר( "פולחניים

 כ"סה  מטמונים  קברים פולחנייםמקדשים ומתחמים  מגורים יחידות 

  10  – – – 10 ניאולית קראמי

 5  – –  –  5 כלקולית קדום

  553  9 15 410 119 מאוחר וליתכלק

 57  1 29 4 23 אק "ב

 51  – 5 11 35  ג–בק "ב

  676  10 49 425 192 כ"סה

  100  1.5  7.2  62.9  28.4  כ באחוזים"סה

  שימושים ומשמעויות – ובעמק הנילוס במזרח הקדמון, האלה בארץ ישראל .7.6

  :מיוחסים לאלה שני ייעודים מרכזיים –תיאורים תמונתיים , ראשי אלות, אלות – על בסיס הממצא

  .אל פניםכלי נשק להכאה וניפוץ בקרב פנים  •

נשק , לבני תמותה סמל שלטון ושררה, לחן במקדשיםפו ץמנחת הקדשה וחפ –טקסי  חפץ •

  .וסמלם האלים

  ומקומה בארסנלכנשק  "רגילה"ההאלה  .7.6.1

  בממצא החומריכנשק האלה 

האלה שימשה ככלי נשק מן השורה הראשונה במזרח הקדמון בפרק הזמן שבין האלף התשיעי 
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סי יישוב של אתרי תחת הגדרה זו נמנים ראשי אלות מעוגלים ומזווים שנחשפו במפל. שלישיהו

או  ,בתבליט, בצבע, תהירשאינם מעוטרים בח –" פשוט"מתאר  מדובר בראשי אלות בעלי. מגורים

אינם זעירים או גדולים  –עומדים בתחומי המידות והמשקלים הממוצעים וה –בתוספות פלסטיות 

, שכיחותהבאלף החמישי ובמחצית הראשונה של האלף הרביעי הגיעה האלה לשיא תפוצתה ו. מאוד

במחצית גם . פנים-דומה כי בפרק זמן זה היא שימשה ככלי הנשק המשמעותי ביותר לקרב פנים אל

, פגיונות –למרות כניסתם לשימוש של כלי נשק חדשים העשויים נחושת  ,השנייה של האלף הרביעי

שלמים , שכיחותם של ראשי אלות מאבן .לא נפקד מקומה ,גרזני קרב, ראשי חניתות, ראשי רמחים

במכלולים בני המחצית השנייה של האלף הרביעי והמחצית הראשונה של האלף השלישי , כשבורים

במהלך המחצית השנייה של האלף השלישי היא . עדיין גבוהה, בארץ ישראל ובמזרח הקדמון בכלל

  .נדחקת בהדרגה ממכלול כלי הנשק הקרביים

 ,מכלולים מתועדים היטבאן נובעים מהמוצגים כישראל ומעבר הירדן המזרחי -הנתונים מארץ

תחום המידות והמשקלים וחומרי הגלם , מתארם. שאפשרו מיון קפדני של ראשי האלות הקרביים

. ששימשו לייצורם אינם מותירים ספק באשר ליכולתם לשמש ככלי נשק יעיל להכאה וניפוץ

, ית הקראמיתניאוליתלגבי ממצא ראשי האלות המעוגלים מהתקופה ההן נכונים  אלוקריטריונים 

לגבי  הן, את העדויות הקדומות ביותר לכניסתה לשימוש של האלה בארץ ישראללעת עתה המהווים 

שאז , מכלול הגדול והמגוון של ראשי אלות מעוגלים ומזווים מהתקופה הכלקוליתית המאוחרתה

והאחיד של ראשי מכלול הסטנדרטי והן לגבי ה ,אל פנים-הייתה האלה כלי הנשק העיקרי לקרב פנים

המחזק את התחושה שמדובר בכלי נשק מן השורה שיוצר בהתאם , אלות מתקופת הברונזה הקדומה

  .לקריטריונים קבועים

על איסוף וניתוח שערכתי למכלולים שפורסמו מאתרים  מתבססיםו, הנתונים מסוריה הינם ראשוניים

בהם כדי להצביע על מגמות ועל כיווני  ואולם גם כך יש ,חלק ניכר מהפרסומים הינם מקדמיים .שונים

ועד  ,ניאולית קראמי –האלה שימשה ככלי נשק למן האלף השישי מהנתונים עולה כי . מחקר עתידיים

  .הקדומה גתקופת הברונזה  – לאלף השלישי

) 1987( 'אלוביץ'צהנתונים ממצרים מתבססים על המכלולים שרוכזו במחקריהם המסכמים של 

ציינתי שהעדרם של נתוני מידות ומשקלים בפרסומים אינו מאפשר מיון לעיל ). 2004(וגילברט 

. שהצבנו לראשי האלות הקרביים םעומד בקריטריוני ווייתכן שחלקם אינ ,מדוקדק של ראשי האלות

מאחר והמחקר הארכיאולוגי התמקד עד לאחרונה בחפירתם של  ,מדובר במכלול מצומצם ביחס
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יש לצפות שמגמת . אלועיקר מכלול ראשי האלות מקורו מאתרים  ואכן, מקדשים ומכלולי קבורה

תעשיר גם את  ארכאיתבחשיפתם של אתרי מגורים מהתקופה הקדם שושלתית והלהתרכז המחקר 

קורפוס ראשי האלות ותאפשר לבחון את סוגיית השימוש הקרבי שעשו במצרים בראשי האלות 

 .המושפעים מהלבנט והמעוגלים, המקומייםהמזווים 

  האלה כנשק בתיאורים תמונתיים

או בשימוש ככלי נשק ק מציודם הקרבי התקני של לוחמים תאורים תמונתיים המציגים אלות כחל

בשדה הקרב אינם שכיחים בממצא הארכיאולוגי של המזרח הקדמון ונעדרים לחלוטין מן הממצא 

הסכין  –האלף הרביעי  דומה שהתיאורים המצריים מהמחצית השנייה של. ארץ ישראלבהארכיאולוגי 

הינם היחידים המוכרים לנו בשלב זה של המחקר מפרק הזמן בו  – "לוח הציידים"בל אל ערק ו'מג

האלה אינה מתועדת בתאורים התמונתיים המסופוטמיים שעניינם . שימשה האלה ככלי נשק של ממש

הנתפסים , העיטים תאסטלבנס מאור ובהיא אינה מוצגת . נשקם תאורי קרב והצגת לוחמים על כלי

שיטות הלחימה וכלי הנשק , כתיאורים התמונתיים החשובים ביותר ללימוד המערך הלוחם

 ארסנלבעמדה המשתנה מלמדת על מהעדרותה . במסופוטמיה במחצית השנייה של האלף השלישי

  .של המזרח הקדוםשדה הקרב וב

רק בתבליטים באופן מפתיע  שובככלי נשק מופיעים אולי תיאורים תמונתיים המציגים את האלה 

מצור וקרב עולה כי  ימסקירת התבליטים שעניינם תיאור. האשוריים מהמאות השמינית והשביעית

האלות משמשות אותם כסמל פיקוד  ;קצינים חמושים באלות אינם מתועדים בהקשרים של לחימה

 ןב תמריתוה של על נהר אולי ובו תיאור הכאתו למוות באלשל אשורבניפל תבליט הקרב . ושררה

דומה שגם בהקשר זה . באלה קרבימעין מספק את הדוגמה היחידה לשימוש , מלך העילמים ,תאומן

על האפשרות שאלות שימשו כנשק תקני של . בהוצאה להורג לאחר נפילה בשבי ולא בלחימהמדובר 

ארמונו ב השנייחידות עלית אשוריות שנמנו על משמר המלך ניתן להסיק מהתבליטים של סרגון 

בציור הקיר בארמון בתיל ברסיפ ובתבליטים מארסלן טש שעיטרו את השער המערבי של , בנינווה

  .'הההמיוחסים לימיו של שלמנאסר , העיר

  מקומה של האלה בארסנל

היא ו, בעלת ראש אבן כנשק לצד הקלע והקשתהאלה הקדם קראמי והקראמי משמשת בניאולית  

בכלקולית המאוחר עשויים רוב ראשי האלות מהמטיט . פניםכלי הנשק המובהק לקרב פנים אל 
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. מה שאיפשר עוצמת הכאה גדולה יותר ביחס לנפח מאשר בראשי אלות עשויים אבן גיר, ומנחושת

יכול היה , כולל גרזיני נחושת שיוצרו אז לראשונה, הגרזן; בתקופה זו האלה היא כלי נשק מרכזי

בברונזה הקדומה א נכנסים לראשונה לשימוש . ן ככלי עבודהלשמש בקרב אך ייעודו המרכזי היה עדיי

. וחניתות הטלה, גרזני סהר לחיתוך, פגיונות ורמחים לדקירה: כלי נשק מובהקים עשויים נחושת

אך בסוף , לאורך כל הברונזה הקדומה, עשויה בעיקר אבן גיר, לצידם ממשיכה האלה לשמש

 .התקופה היא נעלמת ממכלול כלי הנשק

  סמלי/טקסי חפץהאלה כ .7.6.2

  בממצא החומריסמלי /כחפץ טקסיהאלה 

. במנחות ההקדשה ובחפצי הפולחן של מקדשי המזרח הקדמון יסודאלות וראשי אלות מהווים מרכיב 

. םלמן ראש אלה בודד ועד למצבורים המונים מאות פריטי, המכלולים מגוונים בכמותם ובעוצמתם

ראשי אלות סטנדרטיים לצד אלות וראשי אלות  – "איכותם"ובהמכלולים מגוונים גם בסגנונם 

האחרונים רק ( מעוטרים בתבליט ונושאי כתובות הקדשה, מפוארים העשויים מחומרים יקרים

 .)ממסופוטמיה

 לשימושביותר בגילת מהווים את העדות הקדומה הכלקוליתי ראשי האלות שנחשפו במתחם הפולחני 

הצעתי שאופי המכלול ודרך פיזורו באתר  עילל. טקסי של ראשי אלות במקדשי המזרח הקדום

המכלול . ידי מאמינים-כי מדובר בראשי אלות שהובאו למתחם המקודש כמנחות הקדשה על יםמלמד

 89-ראשי אלות וכ 296-מתוכם כ ,פריטים 436המונה  ,ממערת המטמון שבנחל משמר

 .בורים גדולים במקדשיםטתי את העדות הקדומה ביותר להופעתם של מצימהווה לש, שרביטים/אלות

-המונה כ ,כך גם המכלול הגדול ).מכלולים בסדר גודל ובאיכות שכאלה יכלו להיאסף רק במקדשים(

קודמים  ומאלפת העובדה שמכלולים אל. בהיירקונפוליס Main Deposit-שנחשף ב, ראשי אלות 150

, ם המסופוטמייםמאות שנים למצבורים הגדולים מהתקופה השושלתית הקדומה שנחשפו במקדשי

תל אברהים עואד , יב –והן במצרים  ,עיוערד , מגידו –ישראל -על רקע העובדה שהן בארץובמיוחד 

 .במקדשי התקופה כאלולא נתגלו מצבורים  ,אבידוסו

טמיה בהקשרם הארכיאולוגי והמצבורים הגדולים והמגוונים שנחשפו במקדשי האלף השלישי במסופ

המצבור שנחשף . הדינאמיקה שמאחורי תהליך היווצרותם ושימושםמאפשרים לעמוד על , המקורי

מספק את הדוגמה המרשימה ביותר , ראשי אלות 437המונה  ,הדיאלה באזורש" שרה"במקדש 
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ראשי האלות במקדשי  שהם מספרים אודותמצב הת בתמונ ההינ של המכלולים יבותםחש. לתופעה

ראשי  –מגוון הטיפוסים . הטקסית והפולחניתהמזרח הקדמון בשלב הקדום והראשוני של הופעתם 

 ,חלקם בעלי תוספות תמונתיות ,מעוטרים בתבליט ראשי אלות מפוארים, "פשוטים"אלות סטנדרטיים 

 –משולבים במזבחות או חדרי פולחן מרכזיים ב, מחסנים וחדרי אוצרבלצד דגם פרישתם במקדשים 

הקהילה וכחפצים טקסיים של ממש בטקסי כאוצר נשק של , מלמדים כי הם שימשו כמנחות הקדשה

הפוטנציאל הטמון בעיבוד מדוקדק של  .שימשו גם כמוקדי פולחןפשר שאחרים מהם הפולחן וא

המכלולים ממקדש שרה להבנת מעמדה ושימושיה של האלה במזרח הקדמון באלף השלישי ובכלל 

משמר ומהמקדש כדי להאיר על המכלולים הקדומים מנחל  ויש במכלולים אל. הינו עצום

  .שלא נחשפו בהקשרם השימושי המקורי, Main Deposit –בהיירקונפוליס 

  תיאורים תמונתייםסמלי ב/האלה כחפץ טקסי

שררה ופולחן , האויבסמלית של  התמונתיים בהם מוצגות אלות בהקשרים שעניינם הכנע םתיאורי

במצרים השימוש במוטיב . ראליש-נעדרים מהממצא הארכיאולוגי של ארץ אך, נפוצים במזרח הקדמון

התיאורים  .פרעה מכה ומכניע את אויביושל מתמקדים בסצנות הכאה והכנעה  םהתיאורי :זה אחיד

גבי חותמות גליל מהיירקונפוליס וכמובן בלוח -על ,המלכותיים הקדומים ביותר הינם של נערמר

 כאלה נמשכיםלכותיים תיאורי הכאה מ. שנחשף גם הוא במתחם המקודש בהיירקונפוליס, השחיקה

כתובות , חרפושיות, חותמות גליל, גבי לוחיות שנהב-על: עד התקופה הרומית במגוון צורות והקשרים

האלה אינה משמשת  ;במסופוטמיה התמונה שונה. תבליטי קיר במקדשים, חרותות על משטחי סלע

באמצעות הכאה  כל שכןלא , מוטיב המלך המכה אינו שכיח. סמכותו ושלטונו של המלך לבתיאורים ש

ת הנצחון של סרגון מלך אכד בה מתואר ככל הנראה המלך כשהוא אוחז ברשת אסטלשבר . באלה

השבויים הגדולה ומכה באלה את ראשו של אחד השבויים הינו למיטב ידיעתי תיאור ההכאה 

 .ואפשר שהוא מלמד על האלהת המלך, המסופוטמי המלכותי היחיד בו מתועדת אלה

פה האשורית התיכונה חל שינוי הדרגתי במעמדה של האלה והיא מהווה מרכיב חשוב למן התקו

. באומנות האשורית הרשמית שעניינה הצגת סמכותו ופועלו של השליט ושל אנשי החצר והממשל

, נינורתה הראשון-התיאור הקדום ביותר של שליט אשורי אוחז בשמאלו באלה הינה של תוכולתי

הראוי להדגיש כי השליטים האשורים אוחזים באלה רק בהקשרים  מן. המתואר בשעת תפילה

  .תפילה והצגת השליט –וטקסיים מובהקים  פולחניים
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  .תיאורים תמונתיים של אלות המשמשות מוקדי פולחן ידועים ממסופוטמיה וממצרים

ץ בתיאורים התמונתיים ממצרים ומאר. כנשק האליםבאומנות סוריה ומסופוטמיה תוארו האלות גם 

 .ישראל לא נמצאו דוגמאות דומות

  האלה כמנחת קבורה? סמלי/כלי נשק או חפץ טקסי .7.6.3

. ראשי אלות הינם כלי הנשק המובהקים הראשונים לקרב פנים אל פנים המופיעים במכלולי קבורה

בקורטיק טפה שבדרום מזרח  קראמי אהעדויות הקדומות ביותר נחשפו בקברים מהניאולית הקדם 

קראמי המתוארך לשלב המאוחר של הניאולית הקדם  גה שבירדן'בבע Dבודד מקבר פריט ו ,אנטוליה

  .ית הקראמיתניאוליתבשלב זה אין עדויות ממכלולי קבורה מהתקופה ה. ב

כלי הנשק והם  ,לראשונה בתקופה הכלקוליתיתבמכלולי קבורה ישראל מופיעים ראשי אלות -בארץ

כלי נשק או כלי  –אין ודאות בשימושם , שר לגרזניםא(. המובהקים היחידים שנטמנו בקברי התקופה

שימשו , קודם להטמנתם, המכלול מורכב מראשי אלות תקניים שסביר להניח שבמקורם .)עבודה

מעין דגמים טקסיים , ומראשי אלות זעירים שיוצרו ככול הנראה לצורכי קבורה, כראשי אלות קרביים

  .של ראשי אלות

חשוב זה על רקע  .ם לשימוש כלי נשק חדשים עשויים נחושתבתקופת הברונזה הקדומה נכנסי

על כל המשתמע , במכלולי הקבורה יותר מכלי נשק מנחושתאז להדגיש כי ראשי אלות מאבן שכיחים 

רובם ככולם עומדים בקריטריונים של מידות ומשקלים . מכך באשר למעמדה של האלה ככלי נשק

שימשו כראשי , קודם להטמנתם בקברים, ח שבמקורםסביר להני, שהגדרנו לראשי האלות הקרביים

  .אלות של ממש

. ישראל-אנו עדים לשינוי מהותי באופיים של קברי הנשק בארץ אבתקופת הברונזה התיכונה 

ומאידך ראשי אלות נעלמים לחלוטין מהקברים  ,שכיחותם של הקברים נושאי נשק מתכת גדלה

הקברים המזוהים , בונזה התיכונה תקופת הבר – המגמה מתעצמת במהלך האלף השני. ארסנלהומ

ראשי רמחים , גרזן קרב, פגיון – ממתכת כלי נשק כקברי לוחמים מכילים ערכות סטנדרטיות של

 .האלה אינה כלולה; וחניתות

תמונת שכיחותם ותפוצתם של ראשי אלות במכלולי קבורה בסוריה ובמסופוטמיה באלפים החמישי 

יש לקוות שעם . ה די צורכהברוראינה , ה האלה ככלי נשק של ממשפרק זמן בו שימש, והרביעי
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במחצית השנייה של האלף השלישי . פרסומם של מחקרים חדשים יעמדו לרשותנו נתונים ראויים

הקורפוס מונה עשרות . מופיעים בסוריה ובמסופוטמיה לראשונה קברי לוחמים נושאי נשק מתכת

גרזני קרב בעלי וראשי חניתות , ראשי רמחים, פיגיונות –רבות של קברים שהניבו מאות כלי נשק 

ראשי האלות שנחשפו  שלושת :העדרותם של ראשי האלות מהמכלולים בולטת. חיבור פותה

  .משקפים את תמונת המצב, כרכמיש וחוארה, קברים באור שלושהב

רזליים המכלולים הגדולים של ראשי אלות שנחשפו בצפון מערב איראן בקברים כלקוליתיים וב

יש לצפות ו, להערכתי הופעתם תתעצם עם התקדמות המחקר. לחבל ארץ זה לעת עתהייחודיים 

המחצית השנייה של האלף  –יחשפו גם בקברים של תקופות הברונזה הקדומה י ראשי אלותש

בדומה למכלולים שנחשפו , ןאלינה והכ'מפרצ יםהכלקוליתי יםלהמכלו. הרביעי והאלף השלישי

מראשי אלות תקניים שסביר להניח שבמקורם הן  יםמורכב, ישראל-ליתיים בארץבקברים הכלקו

שיוצרו ככול , זעיריםאו מעוטרים בתבליט : מראשי אלות טקסייםבן ו, שימשו כראשי אלות קרביים

שאלת משמעותם נותרת בשלב זה ו, מספר ראשי אלות נטמנו שבורים. הנראה לצורכי הקבורה

ראשי אלות  או שנשברו במהלך שימושם ומוחזרו כמנחות קבורהראשי אלות קרביים : פתוחה

לבד מראשי האלות לא הכילו ". המתה טקסית" –ששוברו בכוונה עם הטמנתם כמנחות קבורה 

בדומה לתהליך שהתרחש במסופוטמיה ובהמשך , הקדומה גלמן תקופת הברונזה . הקברים כלי נשק

 .של הקברים נושאי הנשק שנחשפו בצפון מערב איראןאנו עדים לשינוי מהותי באופיים  ,אזורנוגם ב

ראשי , ראשי רמחים, חרבות, נותופגי –מדובר בקברי לוחמים המכילים מכלולים גדולים של כלי נשק 

–ייחודם של חלק מהקברים . את המרכיב המרכזי במערך המנחות שנטמנו בקבר המהווים – חץ

שלהי האלף השני מממרליק  תשעה, השלישי משושן המתוארכים למחצית השנייה של האלףארבעה 

הינו  –' ז–'הר המתוארכים למאות חוובי ג'ר כבוד ודזו ,מהזי מומה'מצ 19-ו, ולראשית האלף הראשון

העשויים בסטנדרטיים גבוהים , בכך שהם כוללים בערכת כלי הנשק גם ראשי אלות מברונזה

  .והמאפשרים לסווגם כראשי אלות קרביים

קופה הניאוליתית והתקופה ראשי אלות במכלולי קבורה בפרק הזמן שבין התבמצרים מופיעים 

ראשי אלות מזווים שכיחים . דגם הופעתם בקברים תואם לדגם שימושם במצרים בכלל. הארכאית

הם נעלמים  ;ב2–ג1נקאדה  –שושלתית הקדומה קדם בקברים של התקופה הניאוליתית והתקופה ה

 –ד והמאוחרת –ג2נקאדה  –שושלתית התיכונה קדם ה הכמעט לחלוטין מהקברים של התקופ

במקביל  ,ארכאיתבמהלך התקופה ה. את מקומם תופסים ראשי אלות מעוגליםו, ב–א3נקאדה 

  .המעוגלים גם ממכלולי הקבורה נעלמים ראשי האלות ,להעלמותם ממכלול כלי הנשק
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  תמצית תוצאות המחקר .7.7

ומראש האלה העשוי אבן או , ת תנופת ההכאההמורכבת מידית ששימשה גם כמנוף ליציר, האלה

היא הייתה אחד מכלי הנשק החשובים . משמשת להכאה ולניפוץ בקרב פנים אל פנים, מתכת

בנוסף על תפקידה הקרבי . והנפוצים בשדה הקרב של המזרח הקדמון בין האלף התשיעי והשלישי

, כמנחת קבורה, םאם כמנחת הקדשה ומוקד פולחן במקדשי, שימשה האלה גם כחפץ טקסי

תפקידים אלו המשיכה האלה ומילאה גם לאחר . כאטריבוט האל או כסמל השלטון של המלך ושריו

 .שלא שימשה יותר בשדה הקרב

הן לאלו ראשי האלות מארץ ישראל והן בנוגע ל, הנקודות הבאות מסכמות בקצרה את המחקר

  :י כובדארבעה מרכזל מתייחסותהן . כולל מצרים, המזרח הקרובמיתרת 

  תשתית המחקר •

  תובנות ומסקנות מתשתית המחקר •

  ובמצרים במזרח הקדמון ,האלה בארץ ישראל •

  שימושים ומשמעויות –האלה  •

  תשתית המחקר. 1

 .מארץ ישראל ראשי האלות לששלם מסד נתונים נבנה : )1נספח ( ממצאה •

זה רלבנטי בעיקר ( י הגלם אותרו ככל האפשרמקורות חומר ):3פרק  ( חומרי גלם ותעשיות •

המתמחות המתכת והאבן תעשיות ו, )פחות לאבן הגיר הנפוצה, מטיטלנחושת ונתכיה ולה

  .אובחנו

מבוססת על הגיאומטריה של , ופשוטה טיפולוגיה חדשהמוצעת : )4.2 סעיף ' ר( ממצאסיווג ה •

תקוותי היא  .ולכל התקופות, ולמצריםהמזרח הקרוב ל אחידה לכ, מתאר ראש האלה

  .ותיהתוקף רב יותר מזה של קודמ) להלן(ניתוח הממצא מעניקה ל שהטיפולוגיה

 אלו אמות מידה לשני מאפייניםו לראשונה הוגדר :)4.3 סעיף ( משקליםהמידות והתחום  •

מוסיפות תוקף  אלוגם כאן אני מאמין שהגדרות  .יםולמצר, התופסות גם לכל המזרח הקרוב

  .ניתוח הממצאל

 האלות וראשי האלותההקשרים של כל תועדו  :)5פרק  ( הקשר ארכיאולוגי ותפוצה גיאוגרפית •

כל זאת על פי  ,שלהם אזורי התפוצהכמו גם , מטמוןוקבר , מקדש, מגורים –מארץ ישראל 

 .הם של ראשי האלותטיפוסיהארכיאולוגי ותיארוכם 
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  מתשתית המחקר תובנות ומסקנות. 2

המטלורגיים והפטרוגרפיים של תעשיית , ההיבטים הטכנולוגיים): 3ק פר ( חומרי גלם ותעשיות •

תעשיית המתכת חקירתה של כבר רבות בעבר כחלק מ וראשי האלות מנחושת נחקר

בהרחבה בהיבטים הנדונים  עוסקתהעבודה הנוכחית . ת בטכניקת השעווה הנעלמההכלקוליתי

. מרכזי הייצורו, שחזור שיטות הייצור ותהליכיהן, מקורות אפשריים לחומרי הגלם ומוסיפה לגבי

  .שחזרןניסיון לתוך דגש על , התעשיות המתמחות של ההמטיט ואבן גיר נידונות כאן לראשונה

 –מבחינה בשתי קבוצות ראשיות של ראשי אלות הטיפולוגיה החדשה : )4פרק  ( סיווג הממצא •

פשוטה . כל קבוצה נחלקת חלוקת משנה. ומזווים ממוצא מצרי ,ממוצא מזרח תיכוני, מעוגלים

הבחנה הטיפולוגיה בנוסף מאפשרת . היא תורמת לבהירות הדיון, ועקבית יותר מקודמותיה

בכלקולית של ארץ  ,או מייצור מקומי על פי דגם מצרי ,יותר בראשי אלות ממוצא מצריממוקדת 

בין ראשי האלות המעוגלים להפרדה בממצא  קריטריון ווהמהו, )4.5  ,4.4  סעיפים( ישראל

 .)4.4.5 ף סעי( כלקולית לברונזה קדומהה

הבחנה לראשונה הגדרת התחומים הללו מאפשרת : )4.3 סעיף ( משקליםהמידות והתחום  •

, ים דוגמת גלגלי תנופה של פלכיםדומראשי אלות לחפצי אבן עגולים קדוחים בין ברורה 

בקרב וכאלו שנועדו ) לו לשמשאו יכ(ראשי אלות ששימשו  בין כמו גם, מקדחים ומחרטות

 .מראש לצרכים טקסיים

של ראשי ניתוח ההקשרים הארכיאולוגיים : )5פרק  ( הקשר ארכיאולוגי ותפוצה גיאוגרפית •

ראשי האלות  שלשימוש קרבי וטקסי ין מסייע להבחין בהאלות מארץ ישראל ומשכנותיה 

האלה "' ר( הנזכר תחום המידות והמשקליםבתוך ונמצאים  ,ריםשאינם מעוטאלו  –" רגילים"ה

וההקשרים ניתוח התפוצה הגיאוגרפית , בנוסף לכך. )להלן" שימושים ומשמעויות –

עלה תובנות לגבי מקומה של מ )5.2 סעיף ( הארכיאולוגיים של ראשי האלות לתקופותיהם

ובמיוחד לגבי מקומה של האלה בארסנל , גיים של כל תקופההאלה במכלולים הארכיאולו

  .)להלן' רלאחרון (

ובמצרים במזרח הקדמון, בארץ ישראלהאלה . 3
395

  

המבוסס ברובו על דוחות , דיון ראשון מסוגו: )2פרק  ( הניאולית הקדם קראמי –ראשית האלה  •

                                            

  .להלן" שימושים ומשמעויות –האלה "' עוד לנושא זה ר  .395
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-בניאולית הקדם ודות ראשית האלה במזרח הקרובא, מהשנים האחרונות חפירה מקדמיים

עד כה לא בארץ . עם רמזים לקיומה גם בלבנט, בדרום טורקיה וצפון עיראק –קראמי א 

 .ישראל

, בעמק הנילוס מקורם ,בכלקוליתבארץ ישראל ראשי אלות מזווים : 1 ישראל ארץ של חוץ קשרי •

 .)4.5 עיף ס( וקשרי ארץ ישראל עם מצרים באלפים החמישי והרביעי

החל בראשית תקופת נקאדה אם  מצריםראשי אלות מעוגלים ב: 2 ישראל ארץ של חוץ קשרי •

 החמישי כבראולי , ארץ ישראל באלף הרביעי עםוקשרי מצרים , רץ ישראלאב מקורם ,לא קודם

  .)6.1.1.4 ף סעי(

ישראל ומקורם -ראשי אלות מעוגלים בעלי צווארון בארץ: 3 ישראל רץא של חוץ קשרי •

  .)4.4.6.2 סעיף ( במסופוטמיה למן המחצית השנייה של האלף השלישי

 ,ראשי אלותבמדגם על פי נתונים מדוחות חפירה דיון ראשון : )6.1.1.3 סעיף ( סוריה •

  .ועד סוף האלף השלישי שישיראשיתם באלף המ

 יעד ראשית השנבאלפים הרביעי ממקדשים ומקברים אלות הראשי ניתוח : מסופוטמיה •

אשוריים מהקשרים ארכיאולוגיים מגוונים -ראשי אלות ניאודיון ב .)6.3.3 , 6.2.1.3 סעיפים (

  ).4.4.6.3 סעיף (אשור ועד ארץ ישראל מ

על פי נתונים מדוחות  ,ביניהם אחד מנחושת, מהכלקוליתראשי אלות ניתוח ראשון של : איראן •

על פי דוחות  בחלקו, דיון בראשי אלות מהאלפים השני והראשון ).6.3.4.1  סעיף(חפירה 

 .)6.3.4  ,4.7.2  ,4.6.2  פיםסעי( מעבודות מסכמות על פי נתוניםפירה ובחלקו ח

ראשית עד החמישי  ףאלמהקברים ומקדשים , ניתוח ראשי אלות מאתרי מגורים: מצרים •

  .)6.3.5 , 6.2.1.4 , 6.1.1.4 סעיפים (השלישי 

  שימושים ומשמעויות –האלה . 4

החל  ,נידון מקומה של האלה: )6.1.3 סעיף ( מקומה של האלה בארסנל –שימוש קרבי  •

, שאז היא כלי הנשק הנפוץ ביותר סולי'עבור בכלקולית הע, חץ ואבני קלע ראשיבניאולית לצד 

, חניתותלצד , רובם ככולם מאבן, שאז מתגלים ראשי אלות ,הברונזה הקדומהתקופת עד ו

שהפכה  ,בישרו את קיצה של האלהגם אלו האחרונים . מנחושת קרב פגיונות וגרזני, רמחים

 .למיותרת בעטיים
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הנתונים המעטים אודות האלה בניאולית  :הבחנה כרונולוגית – סמלי/יקסט ואשימוש קרבי  •

יחד עם זאת ישנם רמזים ו ,מלמדים קרוב לוודאי על שימושה ככלי נשק )2פרק  ( קראמי-הקדם

במהלך האלף השלישי יוצאת האלה בהדרגה משימוש . כבר מן הראשיתשימושה הטקסי לגם 

והחל מהאלף , )ג"זהו פיתוח של ידין תשכ; 4.4.5  סעיף(בי המזרח התיכון ובמצרים קרבי ברח

 .)6פרק  ( סמלי בלבד/היא נותרת בשימוש טקסי, )להלן( להוציא חריגים מעטים, השני

ראשי האלות כברירת מחדל סווגו כאן כך  :הבחנה על פי ההקשר הארכיאולוגי – שימוש קרבי •

 סעיף( האלף השלישיסוף קראמי ועד -למן הניאולית הקדם שנחשפו במבני מגורים" רגילים"ה

אלות מראשית . גם בפועל תופס לגבי חלקם הגדול השימוש הקרביהדעת נותנת ש ;)6.1.1 

, 4.4.6.3 סעיפים ' ר(שימוש קרבי מוגבל היו אולי בבעלות ראש מתכת האלף הראשון 

  .לצד תפקידן כסמלי שררה ומעמד) 6.3.4.4 

אלות הראשי כך סווגו כאן כברירת מחדל : הבחנה על פי ההקשר הארכיאולוגי – שימוש טקסי •

במיוחד יצויינו  .)6.2.1 סעיף ( נזה הקדומהמהכלקולית ומהברושנחשפו במקדשים " רגילים"ה

, )מקורו המקדשי של האחרון משוער( ארץ ישראלבגילת ונחל משמר מהמכלולים הגדולים 

יב , היירקונפוליסומ, )סוריה–מסופוטמיה( ברא�בתל אגרב ומקדש העיניים בתל " שרה"מקדש 

כמנחת את מעמדה המרכזי של האלה קיבע וח המיכלולים נית .מצריםבותל אבראהים עואד 

 .התקופה במקדשיהקדשה 

או , נושאי כתובות, מעוטריםמדובר בראשי אלות ): 6.2.2 סעיף ( מלכתחילה סמלי/שימוש טקסי •

מנחות כסמלי שררה ומעמד או כרובם שימשו . החורגים מתחום המידות והמשקלים הקרבי

אולי  ,)6.2.2.3 סעיף ' ר( ונערמר" עקרב"דוגמת ראשי האלות של , ומיעוטם, והקדשה קבורה

 .כחפצי פולחן

האם אלות שהונחו בקברים היו  ):6.3 סעיף ( האלה במכלולי קבורה? שימוש קרבי או סמלי •

או שמא תפקידה היחיד ? האם הן שימשוהו כנשק או כסמל מעמד, ןאם כ? שייכות לנקבר בחייו

. לרוב אין מענה מתוך הממצא לשאלות אלה? של האלה שהונחה בקבר היה כמנחת קבורה

לעומת זאת אפשר להניח במידה לא מעטה של סבירות שימוש קרבי במקורו לראשי אלות 

 .המהווים חלק מערכת כלי נשק ,מקברים" רגילים"

כאן : )6.2.3 , 6.1.2 סעיפים ( בתיאורים תמונתיים –בני תמותה בין  סמלי/טקסי וארבי שימוש ק •

מסוריה וממצרים כסמל מעמד ושררה לבני , ממסופוטמיה האלה תיאורינידונו . ההבחנה ברורה
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ומוטיב השררה והשלטון הבאים לידי ביטוי דוגמת מוטיב המלך המכה במצרים  –תמותה 

זולת אלו , נדירים ביותר תיאורים של שימוש קרבי. בתיאורי השליטים ואנשי החצר באשור

. אשוריים-מהאלף הרביעי במצרים ואולי גם מקצת התיאורים המופיעים בתבליטים הניאו

 .ארץ ישראל נעדרים תיאורים אומנותיים מקומיים של �לותממצא מב

אלים תיאורים תמונתיים של : )6.2.3.2 סעיף ( בתיאורים תמונתיים – יםהאלָ!ה בעולם האַ  •

ידועים במסופוטמיה אך לא  מכניעים אויב באמצעות אלה או מצויידים באלות כחלק מזהותם

, הסתפקתי ולפיכך ,מענייניו המרכזיים של מחקר זה ה כנשק האלים רחוקה!ָ האַ . במצרים

 ).1992(הולצינגר -ובראון) 1968(סולימאן  בתמצות מסקנותיהם של, לצורך השלמת התמונה

אך תבליטים , פחות ברור הוא תפקידה של האלה כחפץ פולחן או כמייצגת האלוהות

  .מסופוטמיים מעטים וגילוף שנהב מצרי בודד עשויים להצביע על כך

כלי נשק נחשבת בעיקר לחפץ כאין עוררים על כך שהאלה : )6.4 סעיף ( יתמגדר משמעות •

, קרוב לוודאי במשמעות סמלית, במצרים יחד עם זאת היא מצויה לא מעט בקברי נשים .גברי

  .לות לוחמותלאֵ גם היא משמשת נשק וסמל במסופוטמיה ו
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Abstract 

The mace, comprising a handle and the macehead, the latter made of stone or metal, is 

used for smiting. It was one of the most common and important weapons on the 

ancient Near Eastern battlegrounds between the ninth millennium and the third. 

Alongside its military purpose the mace served also as a ceremonial object – a symbol of 

status and authority for the king and his courtiers, a burial offering, a temple offering, 

cult object or divine attribute. 

The following points summarize the study of the maceheads from both Israel and the 

ancient Near East, including Egypt. They touch upon four main focuses: 

• Foundations of the study 

• Insights and conclusions arising from the foundations of the study 

• The mace in Israel, the ancient Near East, and Egypt 

• The mace – uses and significance 

1. Foundations of the study 

• The objects (Appendix 1): A complete database of the maceheads from Israel was 

established. 

• Raw materials and manufacture (Chapter 3): The sources of copper and its alloys, 

and haematite, less so the ubiquitous limestone, have been located whenever 

possible and the specialized metal and stone industries characterized. 

• Classification (see Section 4.2): A new, simple typology is proposed, founded on 

the geometry of the maceheads’ outline, suited to the entire Near East and 

Egypt, and to all periods. It is my hope that this typology lends more weight to 

the analysis of the maceheads than did its predecessors. 

• Span of dimensions and weights (Section 4.3): Criteria for these two attributes 

were defined for the first time, likewise applicable to the entire Near East and 

Egypt. I believe that they, too, add weight to the analysis of the maceheads. 
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• Archaeological context and geographical distribution (Chapter 5): The contexts – 

habitation, temple, tomb or hoard – of all maces and maceheads from Israel were 

documented, as well as the regions they come from, all this in accordance with 

their archaeological dating and typological classification. 

2. Insights and conclusions arising from the foundations of the study 

• Raw materials and manufacture (Chapter 3): The technological, metallurgical and 

petrographic aspects pertaining to the manufacture of copper and copper alloy 

maceheads have been thoroughly investigated in recent decades as part of the 

study of the Chalcolithic metal industry, in particular of objects cast in the lost-

wax technique. The present study reviews these investigations, offering 

observations on the possible locations of mines and quarries, on production 

centres, and on the reconstruction of production processes. The specialized 

haematite and limestone manufactures, on the other hand, are addressed here 

for the first time, with an emphasis on their restoration. 

• Classification (Chapter 4): The new typology distinguishes two main groups of 

maceheads – rounded, of Near Eastern origin, and carinated, of Nile Valley origin, 

each with its subdivisions. More simple and consistent than its predecessors, it is 

hoped to contribute to the clarity of the following investigations. The typology 

allows besides a more focused identification of maceheads of Egyptian origin, or 

inspiration, in the Chalcolithic of Israel (Sections 4.4, 4.5), and constitutes a 

criterion for distinguishing Chalcolithic from Early Bronze specimens among the 

rounded maceheads (Section 4.4.5). 

• Span of dimensions and weights (Section 4.3): The definition of these criteria 

makes it for the first time possible to distinguish maceheads clearly from 

comparable perforated items such as spindle whorls and drill and lathe flywheels, 
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as well as to better separate the maceheads suitable for combat from those 

expressly manufactured for ceremonial use. 

• Archaeological context and geographical distribution (Chapter 5): Analyzing the 

archaeological context aids in distinguishing military from ceremonial use in 

“regular” maceheads, i.e. undecorated and uninscribed, and well within the 

predefined dimensions and weights (presented below in “The mace – uses and 

significance”). In addition, investigating the geographical distribution and 

archaeological contexts of the maceheads across time (Section 5.2) shows the 

place of the mace in the diverse archaeological assemblages, in the arsenal in 

particular, of each period. For the latter see further below. 

3. The mace in Israel, the ancient Near East, and Egypt 

• Origin of the mace – the Pre-Pottery Neolithic (Chapter 2): First discussion, largely 

founded on preliminary excavation reports from the last decade or two, of the 

PPN origin of the mace in the Near East – in southern Turkey and northern Iraq, 

with hints at its presence in the Levant as well; not yet in Israel. 

• Interconnections 1: Carinated maceheads in Israel in the Chalcolithic, their origin 

in the Nile Valley, and Levanto–Egyptian interconnections in the fifth–fourth 

millennia (Section 4.5). 

• Interconnections 2: Rounded maceheads in Egypt since the early Naqada period if 

not earlier, their Levantine origin, and Egypto–Levantine interconnections in the 

fourth, possibly already fifth, millennium (Section 6.1.1.4). 

• Interconnections 3: Rounded, collared maceheads in Israel and their 

Mesopotamian origin since the mid third millennium (Section 4.4.6.2). 

• Syria (Section 6.1.1.3): First discussion, founded on excavation reports, of a 

macehead sample – from the earliest-known specimens in the sixth millennium 

to the end of the third. 
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• Mesopotamia: Analysis of the maceheads from temples and tombs of the fourth 

millennium to the early second (Sections 6.2.1.3, 6.3.3). Discussion of Neo-

Assyrian staff-heads and maceheads originating in varied archaeological contexts 

from Assyria to Israel, and beyond (Section 4.4.6.3). 

• Iran: First analysis of Chalcolithic maceheads, among them one made of copper, 

based on data from excavation reports (Section 6.3.4.1). Discussion of second-

millennium and first-millennium maceheads, founded on data from excavation 

reports and general studies (Sections 4.6.2, 4.7.2, 6.3.4). 

• Egypt: Investigation of the maceheads from residential sites, cemeteries and 

temples, of the fifth millennium to early third (Sections 6.1.1.4, 6.2.1.4, 6.3.5). 

4. The mace – uses and significance 

• Military use – status of the mace in the arsenal (Section 6.1.3): The role of the 

mace is surveyed, beginning in the Neolithic where maceheads accompany 

arrowheads and slingstones, via the late Chalcolitic, when the mace seems to be 

the most common weapon, ending in the Early Bronze Age where maceheads, 

practically all of them made of stone, are found alongside spear and javelin 

heads, daggers and battle axes, all made of copper or copper alloy. Ultimately, 

some of these metal weapons have ousted the mace from the arsenal towards 

the end of the period. 

• Military or ceremonial use – a chronological distinction: A military role may be 

deduced from the little evidence available about the mace in the Pre-Pottery 

Neolithic (Chapter 2). At the same time there are hints for its ceremonial use 

already at this formative period. In the course of the third millennium the mace is 

gradually phased out from active service in the Near East and Egypt (Section 

4.4.5. Beginning in the early second millennium, with a few exceptions (see 

below), the mace remains in ceremonial use only (Chapter 6). 
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• Military use – inferred from the archaeological context: The “regular” maceheads 

from residential PPNA to EB contexts were thus classified by default (Section 

6.1.1); indeed, military use is reasonably likely for most. Maces of the early first 

millennium with metal heads may have been in limited military use (Sections 

4.4.6.3, 6.3.4.4) in addition to their role as symbols of authority and status. 

• Ceremonial use – inferred from the archaeological context: The “regular” 

maceheads from temple contexts, Chalcolithic and EB, were thus classified by 

default (Section 6.2.1). Particularly prominent are the impressive assemblages 

from Gilat and Nahal Mishmar in Israel (temple origin of latter inferred), the 

“Shara” temple at Tell Agrab and the “Eye” temple at Tell Brak (Mesopotamia–

Syria), and in the Archaic temples of Hierakonpolis, Elephantine and Tell Ibrahim 

Awad in Egypt. The analysis of these finds has demonstrated the central role of 

maceheads among the votive offerings in the temples of the fourth and third 

millennium. 

• Ceremonial use – originally (Section 6.2.2): Decorated and/or inscribed 

maceheads, or such that deviate from the dimensions and weight defined for 

military use. Most will have served as symbols of status and authority or as tomb 

and temple offerings; a few, such as the maceheads of “Scorpion” and Narmer 

(see Section 6.2.2.3), may have functioned as cult objects proper. 

• Initial use military or ceremonial? Maceheads from tombs (Section 6.3): Did such 

maceheads belong to the tomb-owner in life? If they did, was their role military 

or ceremonial? Or else, were many of the maceheads thus deposited considered 

funerary offerings? In most cases the evidence does not suffice for an answer. By 

contrast, the original military role of “regular” maceheads from burials may 

plausibly be argued when they form part of a soldier’s gear. 

• Military or ceremonial use among mortals – in pictorial representations (Sections 

6.1.2, 6.2.3): Here the distinction between military and symbolic/ceremonial is 
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obviously clear. The depictions of maces from Mesopotamia, Syria and Egypt as 

status and authority symbols are discussed – such as the “smiting king” in Egypt 

or the mace-bearing kings and dignitaries in Assyria. Depictions of the mace in 

military use are rare. The only examples come from fourth-millennium Egypt and 

possibly from first-millennium Assyria. In the iconography of Israel, local 

depictions of maces are entirely missing. 

• The mace in the divine world – in pictorial representations (Section 6.2.3.2): 

Depictions of mace-wielding deities striking an enemy, or of deities equipped 

with a mace (or with several) as part of their identity are known in Mesopotamia 

but not in Egypt. Far removed as divine weapons are from the principal concerns 

of the present study, I have made do with excerpting the conclusions of Solyman 

1968 and Braun-Holzinger 1992. As to the role of the mace as cult object or 

divine symbol – this aspect is poorly documented, but a few Mesopotamian 

reliefs and a sole ivory carving from Egypt may point in this direction. 

• Gender significance (Section 6.4): The mace in its role as a weapon is obviously a 

more masculine than feminine item. All the same it is found associated with 

women burials in Egypt, presumably in a symbolic role. In Mesopotamia the mace 

is the weapon and attribute also of warrior goddesses. 



  אוניברסיטת תל אביב

 הפקולטה למדעי הרוח על שם לסטר וסאלי אנטין

 בית הספר למדעי היהדות על שם חיים רוזנברג

  החוג לארכיאולוגיה וללימודי המזרח הקדום

  

  

  

  

  

  עד הראשון תשיעיאלף הבמזרח הקדמון מן הבארץ ישראל והאלה 
  אזוריים-רים ביןקש, וטיקסי שימוש קרבי, טכנולוגיה, טיפולוגיה וכרונולוגיה

  איורים, סיפרות, נספחים. 2כרך 

  

  חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה

  מאת

  מיכאל סבן

  בהנחיית

  בנימין זאס' פרופ

  

  

  

  

  

  

  הוגש לסנאט של אוניברסיטת תל אביב

  ט"תשס



 



  תוכן העניינים

 353  ...............................................................  ישראל-קטלוג אלות וראשי אלות מארץ: 1נספח 
 354  ..........................................................................................................  ניאולית קראמי
 355  ....................................................................................  כלקולית קדום –ניאולית קראמי 
 357  .........................................................................................  )סולי'קדם ע(כלקולית קדום 
 357  ...................................................................................  כלקולית מאוחר –כלקולית קדום 

 358  ..............................................................................................  )סולי'ע(כלקולית מאוחר 
 386  ...............................................................................  ברונזה קדומה א –כלקולית מאוחר 
 388  ......................................................................................................  1ברונזה קדומה א
 391  ......................................................................................................  2ברונזה קדומה א

 395  ....................................................................................................  ב–קדומה אברונזה 
 397  ........................................................................................................  ברונזה קדומה ב
 400  ....................................................................................................  ג–ברונזה קדומה ב
 402  ........................................................................................................  ברונזה קדומה ג
 404  ...........................................................................................................  ברונזה קדומה

 407  ............................................................................................  ברונזה קדומה –כלקולית 
 407  .........................................................................  ?ברונזה מאוחרת א –ברונזה תיכונה ב 
 408  .....................................................................................................  ברונזה מאוחרת ב

 408  .................................................................................................................  ג–ברזל ב
 408  ..............................................................................................................  אלות מתכת

 409  ............................................................................................  ידיות אלות עשויות שנהב

 410  ........  פטרוגרפיות ורדיוגרפיות שנערכו לאלות ולראשי אלות ממתכת, בדיקות כימיות: 2נספח 

 416  ......................................................  בחינה מחודשת –מטמון המתכת מכפר מונש : 3נספח 
 416  .....................................................................................................  תולדות המחקר. א
 418  ............................................................................................................  כלי עבודה. ב

 418  ..........................................................................................................  כילפות. 1.ב
 421  ..........................................................................................................  גרזנים. 2.ב
 423  ............................................................................................................  משור. 3.ב
 425  .............................................................................................  סכינים מעוקמים. 4.ב
 426  ................................................................................................................  כלי נשק. ג

 426  ..........................................................................................................  פגיונות. 1.ג
 427  ...................................................................................................ראשי רמחים. 2.ג
 429  .......................................................................................................  ראש אלה. 3.ג
 430  .................................................................................  גרזן הסהר וייחוסו למטמון. 4.ג
 432  .........................................................................................................  דיון ומסקנות. ד

 432  .............................................................  תאריכם וייחוסם התרבותי –כלי העבודה . 1.ד
 433  ................................................................  תאריכם וייחוסם התרבותי –כלי הנשק . 2.ד
 434  ............................................................................................................  סיכום. 3.ד

  436  ...........................................................................................................  סיפרות וקיצורים

  איורים



 



 

353  

  :1נספח 

  ישראל- קטלוג אלות וראשי אלות מארץ

.ידיות שנהב של אלות 2-ו, אלות מתכת 6, ראשי אלות 422 – פריטים 430 הקטלוג מונה
396

הקטלוג  

אלות המתכת מהמטמון בנחל  89-ממתכת ו" רגילים"האלות המעוגלים ה ראשי 253אינו כולל את 

ולא ראיתי לנכון להעתיקם ) 137–125, 95–45: ב"תשל(אדון -שפורסמו בקטלוג של בר, משמר

.התייחסתי אליהם בטבלאות המסכמות ובדיונים; לכאן
397

  

  

לא מנחל , בקטלוג

  משמר

מנחל , בקטלוג

  משמר

לא , מנחל משמר

  כ מנחל משמר"סה  קטלוגכ ב"סה  בקטלוג

  אלות  ראשי אלות  אלות  ראשי אלות  אלות  ראשי אלות  אלות  ראשי אלות  אלות  ראשי אלות  

  -  7  -  364  -  -  -  7  -  357  אבן

  89  289  6  58  89  253  -  36  6  22  מתכת

    -  2  -  -  -  -  -  2  -  שנהב

  89  296  8  422  89  253  -  43  8  379  כ"סה

  

  כ כללי"סה  

  כ"סה  אלות  ראשי אלות  

  364  -  364  אבן

  406  95  311  מתכת

  2  2  -  שנהב

  772  97  675  כ"סה

כולל (מאפיינים  12לכל ערך בקטלוג . הפריטים מוצגים לפי סדר אלפביתי של שמות האתרים

  .ואולם לא תמיד עלה הדבר בידי, שאפתי לבחון כל פריט באופן אישי). הכותרת

, רוב הפריטים הללו אינם בארץ; א נבדקו על ידיראשי האלות המצוינים בקטלוג בכוכבית ל .)*( •

ומיעוטם מוצגים בארץ במוזיאונים אזוריים או שהם נמצאים , או שאבדו, או שמקומם אינו ידוע

הנתונים עליהם נלקחו מתוך הפרסומים או שהוערכו על ידי מתוך . עדיין ברשות המשלחות

  .שלמים פחותנתונים אלו ומטבע הדברים , האיורים

                                            

, הגושרים: מהאתרים הבאים ביניהם מוצגים באדיבות החופרים עשרות ראשי אלות שעדיין לא פורסמו  .396

. ערד, מאחז, ערני, פקיעין ,שיקמים, חורבת עשן, נחל גרר, גילת, באר צפד, באר מטר, ןשער הגול

לא (ירח -שלא פורסמו דוגמת בית" ישנות"בעבודה מוצגים לראשונה עשרות ראשי אלות מחפירות 

וכן ראשי אלות , נחל תבור ורקת, )2006 ואחרים וגרינברג 2006נכללו גם בדוחותיהם של גצוב 

  .תל קישיון וחירבת נזלה, גת גלאון, גוברין-תרים ונמצאים באוספי קיבוצים דוגמת גתשנלקטו מא

שישה (המעוגלים העשויים אבן  תשבע: ראשי האלות הבאים 43ממערת המטמון מוצגים בקטלוג   .397

או תבליט  ,מעוגלים בעלי צוואר(מעוגלים ממתכת יוצאי דופן בצורתם ה 15, )מהמטיט ואחד מאבן גיר

טבלה בסעיף ' ר(בעל מתאר משולש יחידאי וראש אלה  יםגליליה ארבעת ,המזווים 16, )תוספות

 5.1.5.1(.  
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המסומנים בקטלוג בסימן מינוס שייכים לראשי אלות ) אופן הקידוח, קוטר, משקל(הערכים . )-( •

  .שבורים או לפריטים שייצורם לא הושלם

ניתן לשחזר עבורו את  –מבחינה ארכיאולוגית " שלם"או כמעט " שלם"ראש אלה  .)שבור( •

  .המידות והמשקלים

  .והמשקלים שחזר את המידותלראש אלה שמשרידיו לא ניתן . )שבר( •

קריטריונים שנקבעו עבור ראשי אלות קרביים מה כיםנמוומשקלו  יוראש אלה שמידות. )זעיר( •

  ).4.3.2  סעיף' ר(

  קראמי ניאולית

  ראש אלה כדורי .1
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  'ג 168 :משקל
  מ"ס 4.4: גובה

  מ"ס 5.4 :קוטר מקסימאלי
  חרוטי-וד :אופן הקידוח

  מ"ס 2.1 :קוטר קדח עליון
  מ“ס 1.1 :קוטר קדח במרכז
  מ“ס 1.7 :קוטר קדח תחתון

סל , 715לוקוס , Vשכבה , הגושרים: מוצא
7136  

  משלחת החפירות :מקום החפץ
  לא פורסם :ספרות

נשבר במהלך , שבור, ראש אלה כדורי .2
  הקידוח

  המטיט: חומר
  )'ג 280משקל משוער (' ג 134 :משקל
  מ"ס 5.9 :גובה

  מ"ס 5.4 :קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו :אופן הקידוח

  מ"ס 1.6 :קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.1 :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

סל , 123לוקוס , Vשכבה , הגושרים: מוצא
1503  

  משלחת החפירות :מקום החפץ
  לא פורסם :ספרות

  ראש אלה כדורי* .3
  אבן גיר: חומר
  :משקל
  מ"ס 5.8 :גובה

  מ"ס 6.2 :אליקוטר מקסימ
  חרוטי-דו :אופן הקידוח

  מ"ס 2.3 :קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.7 :קוטר קדח במרכז

  מ"ס 2.3 :קוטר קדח תחתון
  B284סל , IXשכבה , תל, יריחו: מוצא

  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ
  19: 30לוח , 1936גרסטנג : ספרות

  כדוריראש אלה  .4
  אבן גיר: חומר
  :משקל
  מ"ס 4.4 :גובה

  מ"ס 5.3 :קוטר מקסימאלי
  ישר :אופן הקידוח

  מ"ס 1.3 :קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.3 :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.4 :קוטר קדח תחתון

  3/2שכבה , W18ריבוע , חורבת, מנחה: מוצא
  משלחת החפירות :מקום החפץ

: 33איור , 73, 56, 1995ל אגופר ואור: ספרות
15  

  שבור, כדוריראש אלה  .5
  ליתוגרפית אבן גיר: חומר
  )'ג 270משקל משוער (' ג 136 :משקל
  מ"ס 5.7 :גובה

  מ"ס 5.9 :קוטר מקסימאלי
  ישר :אופן הקידוח

  מ"ס 2.1 :קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.7 :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 2.1 :קוטר קדח תחתון

לוקוס , 1514סל , Eשטח , שער הגולן: מוצא
491  

  54/2000משלחת החפירות  :מקום החפץ
  פורסםלא : ספרות

יצורו לא , שבור, כדורי ראש אלה .6
  נשבר בקידוח, הושלם

  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  )'ג 319משקל משוער (' ג 159.5 :משקל
  מ"ס 6.1 :גובה

  מ"ס 5.9 :קוטר מקסימאלי
  – :אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון



  355         קטלוג .1 נספח

  

  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

  45ס לוקו, 128סל , Nשטח , שער הגולן: מוצא
  53/2004משלחת החפירות  :מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  שבר, כדוריראש אלה  .7
  בזלת: חומר
  – :משקל
  –: גובה

  – :קוטר מקסימאלי
  – :אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

לוקוס , 249סל , Nשטח , שער הגולן: מוצא
102  

  53/2004משלחת החפירות  :מקום החפץ
  לא פורסם: ספרות

  שבר, מעוגל ראש אלה .8
  אבן גיר: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
  – :אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

לוקוס , 635סל , Hשטח , שער הגולן: מוצא
292  

  54/2000משלחת החפירות  :מקום החפץ
  לא פורסם: ספרות

  כדורי ראש אלה* .9
  אבן גיר: חומר
  :משקל
  מ"ס 4.5 :גובה

  5.2 :קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו :אופן הקידוח

  מ"ס 1.6 :קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.1 :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.5 :קוטר קדח תחתון

  82לוקוס , 358סל  Eשטח , שער הגולן: מוצא
  משלחת החפירות :מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  שבר, כדורי ראש אלה* .10
  אבן גיר ליתוגרפית: מרחו

  – :משקל
  – :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
  – :אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז

  – :קוטר קדח תחתון
  107סל , Eשטח , שער הגולן: מוצא

  משלחת החפירות:מקום החפץ
  לא פורסם: ספרות

  כלקולית קדום –קראמי  ניאולית

  ראש אלה כדורי .11
  בזלת: חומר
  'ג 208: משקל
  מ"ס 4.9: גובה

  מ"ס 4.5: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.7: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.8: קוטר קדח תחתון

  XVIIIשכבה , תל, שאן-בית: מוצא
  34.1266רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  כדוריראש אלה * .12
  )סוג אבן לא נמסר( אבן: חומר
  :משקל
  מ"ס 4.5: גובה

  מ"ס 5: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

 :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  XVIIIשכבה , תל, שאן-בית: מוצא
  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ

  27: 3לוח , 1935ראלד 'פיצג: ספרות

נשבר , שבור, זעיר, חביתיראש אלה  .13
  )?(במהלך הקידוח

  אבן גיר: חומר
  )'ג 120משקל משוער (' ג 60 :משקל
  מ"ס 6.4 :גובה

  מ"ס 4 :קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו :אופן הקידוח

  מ"ס 1.8 :קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

סל , 158לוקוס , )S(פני שטח , הגושרים :מוצא
1327  

  משלחת החפירות :מקום החפץ
  לא פורסם :ספרות

  שבור, כדורי פחוס אש אלהר .14
  בזלת: חומר
  )'ג 536משקל משוער (' ג 268 :משקל
  מ"ס 5.7 :גובה

  מ"ס 8.5 :קוטר מקסימאלי
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  חרוטי-דו :אופן הקידוח
  מ"ס 3.2 :קוטר קדח עליון

  מ"ס 2.2 :קוטר קדח במרכז
  מ“ס 2.8 :קוטר קדח תחתון

סל , 104לוקוס , )S(פני שטח , הגושרים :מוצא
1034  

  משלחת החפירות :מקום החפץ
  לא פורסם :ספרות

  פחוס כדוריראש אלה  .15
  גיר אבן: חומר
  'ג 138 :משקל
  מ"ס 3.4: גובה

  מ"ס 5.6: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

 מ"ס 1.3 :קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.3 :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.3 :קוטר קדח תחתון

  שטח-פני, כברי: מוצא
  87-1021רשות העתיקות  :מקום החפץ

  לא פורסם: פרותס

  שבור, פחוסכדורי ראש אלה  .16
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  -:משקל
  מ"ס 3.7: גובה

  מ"ס 5.6: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

 מ"ס 1.5 :קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.5 :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.5 :קוטר קדח תחתון

  שטח-פני, כברי: מוצא
  87-1032רשות העתיקות  :מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  שבור, פחוסכדורי ראש אלה  .17
  גיר אבן: חומר
  )'ג 140משקל משוער (' ג 68 :משקל
  מ"ס 3.5: גובה

  מ"ס 5.3: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

 מ"ס 2.1 :קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.6 :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 2.1 :קוטר קדח תחתון

  שטח-פני, כברי: מוצא
  87-1034רשות העתיקות  :מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  יצורו לא הושלם, כדוריראש אלה  .18
  גיר אבן: חומר
  'ג 520 :משקל
  מ"ס 6.8: גובה

  מ"ס 7.4: קוטר מקסימאלי
  לא הושלם: אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון

  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

  שטח-פני, כברי: מוצא
  87-1019רשות העתיקות  :מקום החפץ

  ורסםלא פ: ספרות

  שבר, כדוריראש אלה * .19
  )סוג אבן לא נמסר( אבן: חומר
  – :משקל
  :גובה

  :קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  A11ריבוע , כברי: מוצא
  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ

  6:5איור , ט"פראוסניץ תשכ: ספרות

  ברש, כדוריראש אלה * .20
  גיר אבן: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

 :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 2.1 :קוטר קדח תחתון

  MN16ריבוע , 2שכבה , חורבת, מנחה :מוצא
  משלחת החפירות :מקום החפץ

: 33איור , 73, 56, 1995ל אגופר ואור: ספרות
10  

נשבר במהלך  ,שבר, כדוריראש אלה * .21
  הקידוח

  בזלת: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  1.2 :קוטר קדח תחתון

  S14ריבוע , 2שכבה , חורבת, מנחה: מוצא
  129582. רשות העתיקות פ :מקום החפץ

: 33איור , 73, 56, 1995ל אגופר ואור: ספרות
11  

  שבור, כדוריאלה  ראש* .22
  בזלת: חומר
  :משקל
  מ"ס 4.6: גובה

  מ"ס 5.0: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

 מ"ס 2.4 :קוטר קדח עליון
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  מ"ס 1.4 :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 2.4 :קוטר קדח תחתון

  M16ריבוע , 2שכבה , חורבת, מנחה: מוצא
  משלחת החפירות :מקום החפץ

: 33איור , 73, 56, 1995ל גופר ואורא :ספרות
12  

  )סולי'קדם ע(קדום  כלקולית

  שבור, כדורי פחוסראש אלה * .23
  אבן גיר: חומר
  :משקל
  מ"ס 5.2: גובה

  מ"ס 6.6: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

 מ"ס 2.1 :קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.6 :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 2.1 :קוטר קדח תחתון

  Q16ריבוע , 2A1שכבה , חורבת, מנחה: מוצא
  משלחת החפירות :מקום החפץ

: 33איור , 73, 56, 1995ל גופר ואורא :ספרות
16  

  שבור, כדוריראש אלה * .24
  אבן גיר: חומר
  :משקל
  מ"ס 6.6: גובה

  מ"ס 6.6: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

 מ"ס :קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.4 :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 2.4 :קוטר קדח תחתון

  U19ריבוע , תחורב, מנחה: מוצא
  משלחת החפירות :מקום החפץ

: 33איור , 73, 56, 1995ל גופר ואורא :ספרות
17  

  שבור, כדוריראש אלה * .25
  אבן גיר: חומר
  :משקל
  מ"ס 6.1: גובה

  מ"ס 6.6: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

 מ"ס 2.2 :קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.6 :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 2.2 :קוטר קדח תחתון

ריבוע , 2A2/2A1שכבה , חורבת, מנחה: וצאמ
Q19  

  משלחת החפירות :מקום החפץ
: 33איור , 73, 56, 1995ל גופר ואורא :ספרות

18  

  ראש אלה כדורי פחוס .26
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  'ג 120.5: משקל
  מ"ס 3.1:גובה

  מ"ס 5.2: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.8: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.1: קדח במרכז קוטר

  מ"ס 1.8: קוטר קדח תחתון
  IVשכבה , רבה'ג-עין אל: מוצא

  88-278רשות העתיקות : מקום החפץ
  1: 14ציור , 17, ט"קפלן תשכ: ספרות

  ראש אלה כדורי פחוס .27
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  'ג 125.5: משקל
  מ"ס 3.6: גובה

  מ"ס 4.8: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.5: טר קדח עליוןקו
  מ"ס 1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.5: קוטר קדח תחתון

  IVשכבה , רבה'ג-עין אל: מוצא
  88-279רשות העתיקות : מקום החפץ

  5: 14ציור , 17, ט"קפלן תשכ: ספרות

  כלקולית מאוחר –קדום  כלקולית

  ראש אלה אגסי .28
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  'ג 151: משקל
  מ"ס 5: גובה
  מ"ס 4.8: מקסימאלי קוטר

  ישר: אופן הקידוח
  מ"ס 0.9: קוטר קדח עליון

  מ"ס 1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1: קוטר קדח תחתון

  1883לוקוס , תל, קירי: מוצא
  77-1123רשות העתיקות : מקום החפץ

  3: 71ציור , 288, 1987ברוך : ספרות

  שבור, ראש אלה אגסי .29
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  :משקל
  :גובה
  מ"ס 4.4: מקסימאלי קוטר

  ישר: אופן הקידוח
  מ"ס 0.8: קוטר קדח עליון

  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  1879לוקוס , תל, קירי: מוצא
  77-1470רשות העתיקות : מקום החפץ

  6: 71ציור , 288, 1987ברוך : ספרות
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  שבר, ראש אלה כדורי .30
  אבן גיר: חומר
  – :משקל
  מ"ס 4.9: גובה

  – :קוטר מקסימאלי
  – :אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

  תל, עלי: מוצא
  59-509רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  רושב, ראש אלה כדורי .31
  אבן גיר: חומר
  )'ג 160משקל משוער (' ג 80: משקל
  מ"ס 4.6: גובה

 מ"ס 4.6: קוטר מקסימאלי
 חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.4: קוטר קדח עליון
 מ"ס 1.1: קוטר קדח במרכז
 מ"ס 1.3: קוטר קדח תחתון

  תל, עלי: מוצא
  95-3828רשות העתיקות : מקום החפץ

 לא פורסם: ספרות

  רושב, אגסי פחוס ראש אלה .32
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  )'ג 176משקל משוער (' ג 88: משקל
  מ"ס 4.7: גובה

 מ"ס 4.9: קוטר מקסימאלי
 ישר: הקידוחאופן 

  מ"ס 1.3: קוטר קדח עליון
 מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
 מ"ס 1.3: קוטר קדח תחתון

  תל, עלי: מוצא
  95-3827רשות העתיקות : מקום החפץ

 לא פורסם: ספרות

  שבור, חביתיראש אלה  .33
  )לא מזוהה( אבן: חומר
  )'ג 226משקל משוער (' ג 74 :משקל
  מ"ס 5.2: גובה

 מ"ס 4.6: קוטר מקסימאלי
 ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.3: קוטר קדח עליון
 מ"ס 1.3: קוטר קדח במרכז
 מ"ס 1.3: קוטר קדח תחתון

  תל, עלי: מוצא
  95-3829רשות העתיקות : מקום החפץ

 לא פורסם: ספרות

  )סולי'ע(מאוחר  כלקולית

ראש אלה אגסי פחוס בעל כתף * .34
  זעיר, שבור, מודגשת

  המטיט: חומר
 :משקל
  מ"ס 3.4: גובה
  מ"ס 5.8: מקסימאלי קוטר

  חרוטי-דו: אופן הקידוח
  מ"ס 1.6: קוטר קדח עליון

  מ"ס 1.3: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.6: קוטר קדח תחתון

  אזור: מוצא
  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ

  4: 77ציור , 55, 1980פרו : ספרות

  ראש אלה אגסי* .35
  המטיט: חומר
  :משקל
  מ"ס 5.1: גובה

  מ"ס 5: קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

-A.H. 86משלחת החפירות, אבו חמיד: מוצא
812.1 

  ירדן, אירביד, אוניברסיטת ירמוך: מקום החפץ
 ;26מספר , 47–46, 1986דולפוס : ספרות
  7: 86לוח , 1986

  ראש אלה חביתי* .36
  )?ליתוגרפית(אבן גיר : חומר
  :משקל
  מ"ס 5.2 :גובה

  מ"ס 4.7: קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

-A.H. 86משלחת החפירות , אבו חמיד: מוצא
812.2  

  ירדן, אירביד, אוניברסיטת ירמוך: מקום החפץ
; 27מספר , 47–46, 1986דולפוס : ספרות
  2: 86לוח , 1986

  ראש אלה חביתי* .37
  טהמטי: חומר
  :משקל
  מ"ס 4.2: גובה

  מ"ס 4: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.5: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1: קוטר קדח במרכז
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  מ"ס 1.7: קוטר קדח תחתון
-A.H. 86משלחת החפירות , אבו חמיד: מוצא

812.3  
  ירדן, אירביד, אוניברסיטת ירמוך: מקום החפץ

 ;28מספר , 47–46, 1986דולפוס : ספרות
  9: 86לוח , 5: 15ציור , 1986

  ראש אלה אגסי בעל כתף מודגשת* .38
  המטיט: חומר
  :משקל
  מ"ס 5.3: גובה

  מ"ס 4.3: קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

-A.H. 86משלחת החפירות , אבו חמיד: מוצא
812.4  

  רדןי, אירביד, אוניברסיטת ירמוך: מקום החפץ
; 29מספר , 46-47, 1986דולפוס : ספרות
 4: 86לוח , 1986

  ראש אלה חביתי* .39
  המטיט: חומר
  :משקל
  מ"ס 5.2: גובה

  מ"ס 4.3: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.4: קוטר קדח עליון
  מ"ס 0.9: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.2: קוטר קדח תחתון

-A.H. 86משלחת החפירות , אבו חמיד: מוצא
215  

  ירדן, אירביד, אוניברסיטת ירמוך: מקום החפץ
; 30מספר , 46-47, 1986דולפוס : ספרות
 3: 86לוח , 1: 15ציור , 1986

  ראש אלה כדורי* .40
  המטיט: חומר
  :משקל
  מ"ס 4.1: גובה

  מ"ס 4: קוטר מקסימאלי
 :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

-A.H. 86משלחת החפירות  ,אבו חמיד: מוצא
812.6  

  ירדן, אירביד, אוניברסיטת ירמוך: מקום החפץ
; 31מספר , 46-47, 1986דולפוס : ספרות
  8: 86לוח , 1986

  ראש אלה אגסי פחוס* .41
  )?ליתוגרפית(אבן גיר : חומר
  :משקל
  מ"ס 4: גובה

  מ"ס 4: קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז

  :ר קדח תחתוןקוט
-A.H. 86משלחת החפירות , אבו חמיד: מוצא

812.7  
  ירדן, אירביד, אוניברסיטת ירמוך: מקום החפץ

; 32מספר , 47–46, 1986דולפוס : ספרות
  6: 86לוח , 1986

  ראש אלה אגסי מאורך* .42
  המטיט: חומר
  :משקל
  מ"ס 5.3: גובה

  מ"ס 3.8: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 0.8: ןקוטר קדח עליו
  מ"ס 0.8: קוטר קדח במרכז
 מ"ס 0.8: קוטר קדח תחתון

-A.H. 86משלחת החפירות , אבו חמיד: מוצא
812.8  

  ירדן, אירביד, אוניברסיטת ירמוך: מקום החפץ
; 33מספר , 47–46, 1986דולפוס : ספרות
  5: 86לוח , 5: 15ציור , 1986

ראש אלה אגסי פחוס בעל כתף  .43
  מודגשת

  המטיט: חומר
  'ג 296: קלמש

  מ"ס 3.7: גובה
  מ"ס 4.9: קוטר מקסימאלי

  חרוטי: אופן הקידוח
  מ"ס 1.3: קוטר קדח עליון

  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.1: קוטר קדח תחתון

  באר מטר: מוצא
  55-421רשות העתיקות : מקום החפץ

  A: 14לוח , 78, 1955פרו : ספרות

  ראש אלה אגסי מאורך .44
  המטיט: חומר
  'ג 148: משקל
  מ"ס 4.5: גובה

  מ"ס 3.6: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.1: קוטר קדח תחתון

  באר מטר: מוצא
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  53-562רשות העתיקות : מקום החפץ
  78, 1955פרו : ספרות

 ראש אלה כדורי פחוס .45
  המטיט: חומר
  'ג 175: משקל
  מ"ס 3.4: גובה

  מ"ס 4.6: ימאליקוטר מקס
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.5: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.5: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.5: קוטר קדח תחתון

  באר מטר: מוצא
  58-595רשות העתיקות : מקום החפץ

  78, 1955פרו : ספרות

  ראש אלה כדורי .46
  נחושת: חומר
  'ג 242: משקל
  מ"ס 4.1: גובה

  מ"ס 4.6: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב
  מ"ס 1.8: טר נקב עליוןקו

  מ"ס 1.8: קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.6: קוטר נקב תחתון

  באר מטר: מוצא
  55-419/1רשות העתיקות : מקום החפץ

  A: 15לוח , 1955פרו : ספרות

  ראש אלה כדורי .47
  נחושת: חומר
  'ג 274: משקל
  4.2: גובה

  מ"ס 4.8: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.8: קוטר נקב עליון
  מ"ס 1.8: ב במרכזקוטר נק

  מ"ס 1.8: קוטר נקב תחתון
  באר מטר: מוצא

  55-419/2, רשות העתיקות: מקום החפץ
  A: 15לוח , 79, 1955פרו : ספרות

  ראש אלה כדורי .48
  נחושת: חומר
  'ג 346: משקל
  מ"ס 4.8: גובה

  מ"ס 4.9: קוטר מקסימאלי
  חרוטי: נקב

  מ"ס 1.8: קוטר נקב עליון
  מ"ס 1.6: קוטר נקב במרכז

  מ"ס 1.6:וטר נקב תחתוןק
  באר מטר: מוצא

  55-420רשות העתיקות : מקום החפץ
  A: 15לוח , 79, 1955פרו : ספרות

מעוטר , שבור, ראש אלה כדורי .49
  אורכיים פסים אדומים, בצביעה

  קירטון: חומר
  )'ג 240משקל משוער (' ג 120: משקל
  מ"ס 5.1: גובה

  מ"ס 6.1: קוטר מקסימאלי
  יחרוט-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.8: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.8: קוטר קדח תחתון

סל , 244לוקוס , פני שטח, באר מטר: מוצא
940  

  94-451רשות העתיקות : מקום החפץ
  לא פורסם: ספרות

  שבור, ראש אלה כדורי .50
  קירטון: חומר
 :משקל
  מ"ס 4.2: גובה

  מ"ס 5.4: קוטר מקסימאלי
  רוטיח-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.8: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.8: קוטר קדח תחתון

  פני שטח, באר מטר: מוצא
  94-441רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  שבור, ראש אלה כדורי .51
  קירטון: חומר
 :משקל
  מ"ס 5: גובה

  מ"ס 5.5: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.9: ןקוטר קדח עליו
  מ"ס 1.1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.9: קוטר קדח תחתון

סל , 108לוקוס , IIIשכבה , באר מטר: מוצא
706  

  94-442רשות העתיקות : מקום החפץ
  לא פורסם: ספרות

  שבור, ראש אלה אגסי .52
  קירטון: חומר
 :משקל
  מ"ס 4.9: גובה

  מ"ס 4.4: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח
  מ"ס 1.6: ליוןקוטר קדח ע

  מ"ס 1.1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.8: קוטר קדח תחתון

  באר מטר: מוצא
  94-476רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות
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  רשב, ראש אלה חביתי .53
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  :משקל
 :גובה

 :קוטר מקסימאלי
 :אופן הקידוח

  מ"ס 1.7: קוטר קדח עליון
 :קוטר קדח במרכז

  :חתוןקוטר קדח ת
סל , 144לוקוס , IIAשכבה , באר מטר: מוצא
523  

  94-439רשות העתיקות : מקום החפץ
  לא פורסם: ספרות

  ראש אלה כדורי* .54
  נחושת: חומר
  :משקל
  :גובה

  :קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

  :קוטר נקב עליון
  :קוטר נקב במרכז
  :קוטר נקב תחתון

  באר צפד: מוצא
  פריז, מוזיאון הלובר: מקום החפץ

  103לוח , 1979פרו : ספרות

  ראש אלה עדשתי .55
  צור: חומר
 :משקל
  מ"ס 2.7: גובה

  מ"ס 9.3: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 2.5: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.3: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 2.5: קוטר קדח תחתון

  באר צפד: מוצא
  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע : מקום החפץ

, 1: 9ציור , 210, 1967ייך פרו צורי ור: ספרות
  67לוח , 167, 1979פרו 

  שבר, ראש אלה אגסי .56
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  – :משקל
  :גובה

 – :קוטר מקסימאלי
  –: אופן הקידוח

  מ"ס 1.8: קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
 – :קוטר קדח תחתון

  561לוקוס , באר צפד: מוצא
  94-1191רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ותספר

  שבר, )חביתי, אגסי(ראש אלה מעוגל  .57
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  – :משקל
 – :גובה

 – :קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

 – :קוטר קדח עליון
 – :קוטר קדח במרכז
 – :קוטר קדח תחתון

  745לוקוס , באר צפד: מוצא
  94-1371, רשות העתיקות: מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  אלה כדורי ראש .58
  אבן גיר אדומה: חומר
  'ג 291: משקל
  מ"ס 5.6: גובה

  מ"ס 5.8: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.7: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.5: קוטר קדח תחתון

  פני שטח, V/4-5לוקוס , באר צפד: מוצא
  94-1200רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

 ראש אלה כדורי .59
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  'ג 296: משקל
  מ"ס 5.5: גובה

  מ"ס 6.4: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 2: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.3: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.7: קוטר קדח תחתון

  פני שטח, 711לוקוס , באר צפד: מוצא
  94-1199רשות העתיקות : מקום החפץ

  פורסם לא: ספרות

  זעיר, שבור, ראש אלה כדורי פחוס .60
  גרניט: חומר
  )'ג 120משקל משוער (' ג 60: משקל
  מ"ס 3.8: גובה

  מ"ס 4.5: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.3: קוטר קדח עליון
  מ"ס 0.8: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.3: קוטר קדח תחתון

  354לוקוס , IIבאר צפד שכבה : מוצא
  94-1193רשות העתיקות  :מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות
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  זעיר, ראש אלה אגסי פחוס .61
  המטיט: חומר
  'ג 141.5: משקל
  מ"ס 3.7: גובה

  מ"ס 4.2: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.2: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.2: קוטר קדח תחתון

  560לוקוס , Iשכבה , באר צפד: מוצא
  94-1201רשות העתיקות : ץמקום החפ

  לא פורסם: ספרות

  זעיר, ראש אלה אגסי פחוס .62
  המטיט: חומר
  'ג 90: משקל
  מ"ס 2.8: גובה

  מ"ס 3.8: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 0.8: קוטר קדח עליון
  מ"ס 0.8: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 0.8: קוטר קדח תחתון

  פני שטח, 626לוקוס , באר צפד: מוצא
  94-1195רשות העתיקות : ץמקום החפ

  לא פורסם: ספרות

  שבור, ראש אלה חביתי .63
  אבן גיר: חומר
  )'ג 240משקל משוער (' ג 80: משקל
  מ"ס 5.4: גובה

 :קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

 מ"ס 2.2: קוטר קדח עליון
 :קוטר קדח במרכז
 :קוטר קדח תחתון

  J-K/5, באר צפד: מוצא
  94-1194רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  רשב, ראש אלה כדורי פחוס .64
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  – :משקל
 – :גובה

  מ"ס 5.5: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.6: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.5: קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

  פני שטח, 319לוקוס , באר צפד: מוצא
  94-1190רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  ראש אלה אגסי .65
  המטיט: חומר
  'ג 176: משקל
  מ"ס 4.2: גובה

  מ"ס 4.1: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.1: קוטר קדח עליון
  מ"ס 0.9: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.1: קוטר קדח תחתון

  פני שטח, 626לוקוס , באר צפד: מוצא
  94-1196רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: תספרו

  ראש אלה אגסי מאורך .66
  המטיט: חומר
  'ג 152: משקל
  מ"ס 4.9: גובה

  מ"ס 3.4: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 0.7: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1:קוטר קדח תחתון

  409לוקוס , IVשכבה , באר צפד: מוצא
  94-1278רשות העתיקות : מקום החפץ

  סםלא פור: ספרות

  זעיר, ראש אלה חביתי .67
  אבן גיר: חומר
  'ג 97: משקל
  מ"ס 4.2: גובה

  מ"ס 4: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.5: קוטר קדח עליון
 מ"ס 0.8: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.5: קוטר קדח תחתון

  544לוקוס , באר צפד: מוצא
  94-1188רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  לה אגסיראש א .68
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  'ג 182: משקל
  מ"ס 5.2: גובה

  מ"ס 5.2: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.6: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.7: קוטר קדח תחתון

  307לוקוס , IIשכבה , באר צפד: מוצא
  94-1198רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות
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  זעיר, ראש אלה כדורי .69
  קירטון: חומר
  'ג 79 :משקל
  מ"ס 3.6: גובה

  מ"ס 4.3: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.5: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.0: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.5: קוטר קדח תחתון

  538לוקוס , IVשכבה , באר צפד: מוצא
  94-1187רשות העתיקות : מקום החפץ

  םלא פורס: ספרות

 –מעוטר בחריתות , ראש אלה חביתי .70
  זעיר, שבור, דגם רשת

  קירטון: חומר
  )'ג 80משקל משוער (' ג 40: משקל
  מ"ס 4.9: גובה

  מ"ס 4.2: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.7: קוטר קדח עליון
  מ"ס 0.9: קוטר קדח במרכז
 :קוטר קדח תחתון

  309לוקוס , IIשכבה , באר צפד: מוצא
  94-1258רשות העתיקות : ום החפץמק

  לא פורסם: ספרות

נשבר , זעיר, שבור, חביתי ראש אלה .71
  במהלך הקידוח

  קירטון: חומר
  )'ג 120משקל משוער (' ג 60: משקל
  מ"ס 5.3: גובה

  מ"ס 4.5: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.8: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1: קוטר קדח במרכז
 :קוטר קדח תחתון

  354לוקוס , IIשכבה , באר צפד: מוצא
  94-1375רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  זעיר, ראש אלה כדורי פחוס .72
  בזלת: חומר
  'ג 145: משקל
  מ"ס 3.3: גובה

  מ"ס 5.2: קוטר מקסימאלי
 חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.3: קוטר קדח עליון
  מ"ס 0.8: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.3: קוטר קדח תחתון

  793לוקוס , IVשכבה , באר צפד: מוצא
  94-1197רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  ראש אלה עדשתי .73
  בזלת: חומר
  'ג 303.5: משקל
  מ"ס 3.2: גובה

  מ"ס 7.8: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 2.9: קוטר קדח עליון
  מ"ס 2.1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 3.2: קוטר קדח תחתון

  303לוקוס , IIשכבה , באר צפד: מוצא
  94-1233רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  זעיר, שבור, ראש אלה חביתי .74
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  )'ג 36משקל משוער (' ג 18: משקל
  מ"ס 2.9: גובה

  מ"ס 2.9: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.5: קוטר קדח עליון
  מ"ס 0.7: דח במרכזקוטר ק

  מ"ס 1.5: קוטר קדח תחתון
  223סל , באר צפד: מוצא

  94-1372רשות העתיקות : מקום החפץ
  לא פורסם: ספרות

  זעיר, שבור, ראש אלה כדורי פחוס .75
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  )'ג 64משקל משוער (' ג 32: משקל
 מ"ס 2.7: גובה

  מ"ס 4.1: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.3: קדח עליון קוטר
  מ"ס 1.4: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.4: קוטר קדח תחתון

  239סל , באר צפד: מוצא
  94-1373רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  זעיר, שבור, ראש אלה חביתי .76
  קירטון: חומר
  )'ג 64משקל משוער (' ג 32: משקל
  מ"ס 4.5: גובה

  מ"ס 4: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.2: קוטר קדח עליון
  מ"ס 0.7: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.2: קוטר קדח תחתון

  באר צפד: מוצא
  94-1374רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות
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  זעיר, שבור, ראש אלה כדורי .77
  קירטון: חומר
  )'ג 136משקל משוער (' ג 68: משקל
  מ"ס 4.3: גובה

  מ"ס 5.3: קוטר מקסימאלי
  ישר: הקידוחאופן 

  מ"ס 1.4: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.4: קוטר קדח תחתון

  791, באר צפד: מוצא
  94-1376רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  זעיר, שבור, פחוס ראש אלה כדורי .78
  קירטון: חומר
  )'ג 104משקל משוער (' ג 52: משקל
  מ"ס 4: גובה

  מ"ס 5.2: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.9: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.9: קוטר קדח תחתון

  1781סל , באר צפד: מוצא
  94-1377רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

, אגסי בעל כתף מודגשתראש אלה  .79
  זעיר, שבור

  קירטון: חומר
  )'ג 30משקל משוער (' ג 10: משקל

  מ"ס 2.2: הגוב
  מ"ס 2.9: קוטר מקסימאלי

  חרוטי-דו: אופן הקידוח
  מ"ס 0.7: קוטר קדח עליון

  מ"ס 0.5: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.1: קוטר קדח תחתון

  2674סל , באר צפד: מוצא
  94-1268רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  זעיר, שבור,כדוריראש אלה  .80
  קירטון: חומר
  )'ג 68שוער משקל מ(' ג 34: משקל
  מ"ס 3.2: גובה

  מ"ס 3.9: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.2:קוטר קדח עליון
  מ"ס 0.9: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.1: קוטר קדח תחתון

  689.1סל , באר צפד: מוצא
  94-1269רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

, קידוחו לא הושלם, כדורי ראש אלה .81
  זעיר

  גיר: חומר
  'ג 56: משקל
  מ"ס 3.1: גובה

  מ"ס 3.1 :קוטר מקסימאלי
  – :אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

  1620.1סל , באר צפד: מוצא
  94-1263רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

, קידוחו לא הושלם, חביתי ראש אלה .82
  זעיר

  גיר: חומר
  'ג 94: משקל
  מ"ס 5.0: גובה

  מ"ס 4.2 :קוטר מקסימאלי
  – :אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

  R/Sלוקוס , 759.1 סל, באר צפד: מוצא
  94-1189רשות העתיקות : מקום החפץ

  םלא פורס: ספרות

  שבר, כדורי ראש אלה .83
  גרניט: חומר
  – :משקל
  מ"ס 4.3: גובה

  :קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: הקידוחאופן 

  מ"ס 1.8 :קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

  460.1סל , באר צפד: מוצא
  94-1172רשות העתיקות : מקום החפץ

  םלא פורס: ספרות

  זעיר, שבור, ראש אלה כדורי פחוס .84
  קירטון: חומר
  )'ג 88(' ג 44: משקל
  מ"ס 3.5: גובה

  מ"ס 4.9: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: קידוחאופן ה

  מ"ס 1.7: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.7: קוטר קדח תחתון

  באר צפד: מוצא
  94-1379רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות
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  זעיר, שבור, כדורי פחוס ראש אלה .85
  קירטון: חומר
  )'ג 128משקל משוער (' ג 64: משקל
  מ"ס 3.8: גובה

  מ"ס 5.5: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.7: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.7: קוטר קדח תחתון

  1816, באר צפד: מוצא
  94-1381רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  שבור, ראש אלה כדורי .86
  המטיט: חומר
  )'ג 550משקל משוער (' ג 278 :משקל
  מ"ס 4.9: גובה

  מ"ס 5.4: אליקוטר מקסימ
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.3: קוטר קדח עליון
  מ"ס 0.7: קוטר קדח במרכז
 – :קוטר קדח תחתון

  באר צפד: מוצא
  94-1473רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  זעיר, שבור, ראש אלה חביתי .87
  קירטון: חומר
  )'ג 60משקל משוער (' ג 30: משקל
  – :גובה

  מ"ס 3.9: קוטר מקסימאלי
  – :אופן הקידוח

  מ"ס 1.8: קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

  באר צפד: מוצא
  94-1382רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  ברש, ראש אלה חביתי .88
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  – :משקל
  מ"ס 4.9: גובה

  :קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

  1875סל , באר צפד: מוצא
  רשות העתיקות: מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  רשב, )חביתי, אגסי(ראש אלה מעוגל  .89
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  :קוטר אופן הקידוח

  – :חתוןקוטר קדח ת
  באר צפד: מוצא

  רשות העתיקות: מקום החפץ
  לא פורסם: ספרות

  זעיר, ראש אלה אגסי פחוס .90
  המטיט: חומר
  'ג 129: משקל
  מ"ס 3.7: גובה

  מ"ס 3.8: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.2: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.2: קוטר קדח תחתון

  קבר, בני ברק: מוצא
  51-53רשות העתיקות : מקום החפץ

  B: 34לוח , 14: 9ציור , 310, 1963קפלן : ספרות

  שבור, ראש אלה אגסי* .91
  אבן גיר: חומר
  :משקל
 :גובה

  :קוטר מקסימאלי
 :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
 :קוטר קדח תחתון

  Iשכבה , חורבת, בתר: מוצא
  )ותלא ברשות העתיק(לא ידוע  :מקום החפץ

  14: 11ציור , 17, ט"דותן תשי: ספרות

  ראש אלה כדורי פחוס* .92
  אבן גיר: חומר
  :משקל
  מ"ס 4.5: גובה

  מ"ס 8.5: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 2: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.5: קוטר קדח תחתון

  Iשכבה , חורבת, בתר: מוצא
  )ברשות העתיקותלא (לא ידוע  :מקום החפץ

  15: 11ציור , 17, ט"דותן תשי: ספרות
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  ראש אלה חביתי* .93
  אבן גיר: חומר
  :משקל
  מ"ס 4.5: גובה

  מ"ס 5.5: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 2.5: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 3: קוטר קדח תחתון

  II-IIIשכבה , חורבת, בתר: מוצא
  )לא ברשות העתיקות(ידוע לא  :מקום החפץ

 57: 18ציור , 27, ט"דותן תשי: ספרות

  ראש אלה חביתי* .94
  אבן גיר: חומר
  :משקל
  מ"ס 5: גובה

  מ"ס 7.5: קוטר מקסימאלי
  חרוטי: אופן הקידוח

  מ"ס 1.5: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.5: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 3.2: קוטר קדח תחתון

  II-IIIשכבה , חורבת, בתר: מוצא
  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :חפץמקום ה
  56: 18ציור , 27, ט"דותן תשי: ספרות

, )?אגסי? כדורי(ראש אלה מעוגל * .95
  שבור

  המטיט: חומר
  :משקל
 :גובה

  מ"ס 6: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

 מ"ס 2 :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  II-IIIשכבה , חורבת, בתר: מוצא
  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :ום החפץמק

  49: 18ציור , 27, ט"דותן תשי: ספרות

  ראש אלה כדורי פחוס .96
  בזלת: חומר
  'ג 156.5: משקל
  מ"ס 4.1: גובה

  מ"ס 6.4: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.8: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.8: קוטר קדח תחתון

  II-IIIשכבה , חורבת, בתר: מוצא
  53-563רשות העתיקות : מקום החפץ

: 7לוח , 59: 18ציור , 27, ט"דותן תשי: ספרות
  )קיצוני משמאל( 1

  זעיר, ראש אלה אגסי .97
  המטיט: חומר
  'ג 148 :משקל
  מ"ס 4.5: גובה

  מ"ס 3.7: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.1: קוטר קדח תחתון

  II-IIIשכבה , חורבת, בתר: מוצא
מוזיאון , 53-562רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  4: 7לוח , 55: 18ציור , 27, ט"דותן תשי: ספרות

  ראש אלה חביתי .98
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  'ג 172: משקל
  מ"ס 5.4: גובה

  מ"ס 5.1: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 2.3: וטר קדח עליוןק
  מ"ס 1.6: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 2.5: קוטר קדח תחתון

  II-IIIשכבה , חורבת, בתר: מוצא
מוזיאון , 53-561רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  47: 18ציור , 27, ט"דותן תשי: ספרות

  אגסי בעל כתף מודגשתראש אלה  .99
  נחושת: חומר
  'ג 194: משקל
  מ"ס 4.3: גובה

  מ"ס 3.8 :סימאליקוטר מק
  ישר :נקב

  מ"ס 1.7 :עליון נקבקוטר 
  מ"ס 1.7 :במרכז נקבקוטר 

  מ"ס 1.5: קוטר קדח תחתון
לוקוס , 1185מערה , גבעת האורנים: מוצא

  2081סל , 1101
  97-3470רשות העתיקות : מקום החפץ

, 4: 5.1לוח , 2004נמדר ואחרים  :ספרות
  13: 5.1טבלה 

  אגסי פחוס ראש אלה .100
  ושתנח: חומר
  'ג 220: משקל
  מ"ס 3.8: גובה

  מ"ס 4.1 :קוטר מקסימאלי
  ישר :נקב

  מ"ס 1.65 :עליון נקבקוטר 
  מ"ס 1.65 :במרכז נקבקוטר 
  מ"ס 1.55: תחתון בקנקוטר 
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לוקוס , 1780מערה , גבעת האורנים: מוצא
  6294/105סל , 967

  97-3479רשות העתיקות : מקום החפץ
, 1: 5.1לוח , 2004נמדר ואחרים  :ספרות
  11: 5.1טבלה 

אגסי פחוס בעל כתף  ראש אלה .101
  מודגשת

  נחושת: חומר
  'ג 182: משקל
  מ"ס 3.8: גובה

  מ"ס 4.3 :קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.2 :עליון נקבקוטר 
  מ"ס 1.3 :במרכז נקבקוטר 
  מ"ס 1.3 :תחתון נקבקוטר 
לוקוס , 1780מערה , גבעת האורנים: מוצא
  6294/102סל , 967

  97-3477רשות העתיקות : ץמקום החפ
, 3: 5.1לוח , 2004נמדר ואחרים  :ספרות
  10: 5.1טבלה 

  חביתי ראש אלה .102
  נחושת :חומר
  'ג 274 :משקל
  מ"ס 4.9: גובה

  מ"ס 4.0 :קוטר מקסימאלי
  ישר :נקב

  מ"ס 1.4 :עליון נקבקוטר 
  מ"ס 1.3: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.4: קוטר קדח תחתון

לוקוס , 1780מערה , גבעת האורנים: מוצא
  6294/104סל , 967

  97-3471רשות העתיקות : מקום החפץ
, 2: 5.1לוח , ואחרים 2004נמדר : ספרות
  12: 5.1טבלה 

  כדורי פחוסראש אלה  .103
  המטיט: חומר
  'ג 165: משקל
  מ"ס 3.2: גובה

  מ"ס 4.5 :קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.0: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.0: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 0.9: קוטר קדח תחתון

לוקוס , 1599מערה , גבעת האורנים: מוצא
  3662סל , 1369

מכון , 97-3487רשות העתיקות : מקום החפץ
  אביב-לארכיאולוגיה אוניברסיטת תל

  4.3טבלה , 67, 2004שפטלוביץ : ספרות

  אגסי פחוס ראש אלה* .104
  המטיט: חומר
  :משקל
  מ"ס 3.9: גובה

  מ"ס 4.1 :קוטר מקסימאלי
  ישר: ופן הקידוחא

  מ"ס 1.1: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.1: קוטר קדח תחתון

לוקוס , 1595מערה , גבעת האורנים: מוצא
  3117/102סל , 1253

המכון , 97-3478רשות העתיקות : מקום החפץ
  אביב-לארכיאולוגיה אוניברסיטת תל

  4.3טבלה , 67, 2004שפטלוביץ : ספרות

  זעיר, אגסי פחוס ראש אלה .105
  המטיט: חומר
  'ג 54: משקל
  מ"ס 3.7: גובה

  מ"ס 4.2 :קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.1: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.0: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.0: קוטר קדח תחתון

לוקוס , 1595מערה , גבעת האורנים: מוצא
  3117/103סל , 1253

מכון ה, 97-3473רשות העתיקות : מקום החפץ
  אביב-לארכיאולוגיה אוניברסיטת תל

  4.3טבלה , 67, 2004שפטלוביץ  :ספרות

אגסי מאורך בעל כתף  ראש אלה .106
  מודגשת

  המטיט: חומר
  'ג 361 :משקל
  מ"ס 7.2: גובה

  מ"ס 5.1 :קוטר מקסימאלי
  ישר :אופן הקידוח

  מ"ס 0.9: קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.9: קוטר קדח תחתון

לוקוס , 1597מערה , בעת האורניםג: מוצא
  3167סל , 1252

המכון , 97-3476רשות העתיקות : מקום החפץ
  אביב-לארכיאולוגיה אוניברסיטת תל

אילני ; 4.3טבלה , 67, 2004שפטלוביץ : ספרות
  ב2004

  אגסי פחוס ראש אלה* .107
  ברקציה: חומר
  :משקל
  מ"ס 5.2: גובה

  מ"ס 5.1 :קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 0.9: וטר קדח עליוןק
  :קוטר קדח במרכז
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  :קוטר קדח תחתון
לוקוס , 1597מערה , גבעת האורנים: מוצא

  3196סל , 1288
המכון , רשות העתיקות: מקום החפץ

  אביב-לארכיאולוגיה אוניברסיטת תל
  4.3טבלה , 67, 2004שפטלוביץ : ספרות

  כדורי ראש אלה .108
  תחמוצת מנגן :חומר
  'ג 207: משקל
  מ"ס 4.2: גובה

  מ"ס 4.9 :קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.2: קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.7: קוטר קדח תחתון

לוקוס , 1780מערה , גבעת האורנים :מוצא
  6294/108סל , 967

המכון , 97-3474רשות העתיקות : מקום החפץ
  אביב-לארכיאולוגיה אוניברסיטת תל

אילני , 4.3טבלה , 67, 2004שפטלוביץ  :ספרות
  ב2004

  זעיר, אגסי פחוסראש אלה  .109
  לא מזוהה :חומר
  'ג 74: משקל
  3.3: גובה

  4.9: קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

  מ"ס 0.8 :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.0: קוטר קדח תחתון

לוקוס , 1780מערה , גבעת האורנים: מוצא
  6294/106סל , 967

המכון , 97-3475עתיקות רשות ה: מקום החפץ
  אביב-לארכיאולוגיה אוניברסיטת תל

אילני ; 4.4טבלה , 67, 2004שפטלוביץ : ספרות
  ב2004

  אגסי בעל כתף מודגשתראש אלה  .110
  המטיט: חומר
  'ג 250: משקל
  מ"ס 4.9: גובה

  מ"ס 4.7 :קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 0.9: קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז

  מ"ס 1.2: ח תחתוןקוטר קד
לוקוס , 1780מערה , גבעת האורנים: מוצא
  6294/107סל , 967

המכון , 97-3480רשות העתיקות : מקום החפץ
  אביב-לארכיאולוגיה אוניברסיטת תל

  4.4טבלה , 67, 2004שפטלוביץ : ספרות

ראש אלה אגסי פחוס בעל כתף  .111
  מודגשת

  המטיט: חומר
  'ג 162: משקל
  מ"ס 3.5: גובה

  מ"ס 4.4: סימאליקוטר מק
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.2: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.2: קוטר קדח תחתון

, 293לוקוס , )L6ריבוע ( Dשטח , גילת: מוצא
  בור, IIcשכבה , 600סל 

היברו , 36-87משלחת החפירות : מקום החפץ
  'יוניון קולג
ה טבל, 592–590, 2006ואחרים  רואן: ספרות
12.24 :21  

  ראש אלה חביתי .112
  )אחמר-מזי(אבן גיר אדומה : חומר
  'ג 156: משקל
  מ"ס 4: גובה

  מ"ס 5: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.4: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.9: קוטר קדח תחתון

, 275לוקוס , )L5ריבוע ( D שטח, גילת: מוצא
  י שטחפנ, Iשכבה , 552סל 

היברו , 36-87משלחת החפירות : מקום החפץ
  'יוניון קולג
טבלה , 592–590, 2006ואחרים  רואן: ספרות
12.24  

  ראש אלה עדשתי .113
  גרניט: חומר
  'ג 215: משקל
  מ"ס 2.8: גובה

  מ"ס 7.8: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 2.3: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1: קוטר קדח במרכז

  מ"ס 2: חתוןקוטר קדח ת
סל , 92לוקוס , )N3ריבוע ( Dשטח , גילת: מוצא
  בור, IIcשכבה , 588

היברו , 36-87משלחת החפירות : מקום החפץ
  'יוניון קולג
טבלה , 592–590, 2006ואחרים  רואן: ספרות
12.24  

 ראש אלה חרוטי .114
  גרניט: חומר
  'ג 202: משקל
  מ"ס 3.2: גובה

  מ"ס 7.2: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: חאופן הקידו
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  מ"ס 2.2: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.4:קוטר קדח במרכז
  מ"ס 2.5: קוטר קדח תחתון

סל , 5 לוקוס) AJ6ריבוע ( Dשטח , גילת: מוצא
  IIcשכבה , 13

, 75-1508משלחת החפירות : מקום החפץ
  'היברו יוניון קולג

טבלה , 592–590, 2006ואחרים  רואן: ספרות
  1: 12.25איור , 25: 12.24

  קמור דפנות, חרוטי-אש אלה דור .115
  אבן עשירה בנחושת: חומר
  'ג 118: משקל
  מ"ס 3: גובה

  מ"ס 5.4: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 2.4: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.4: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 2.4: קוטר קדח תחתון

  פני שטח, גילת: מוצא
היברו , 36-87משלחת החפירות : מקום החפץ

  'ן קולגיוניו
טבלה , 592–590, 2006ואחרים  רואן: ספרות
12.24 :3  

  שבור, ראש אלה כדורי .116
  המטיט: חומר
  :משקל
  מ"ס 3.6: גובה

  מ"ס 4.1: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.2: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.4: קוטר קדח תחתון

, 818לוקוס , )K4ריבוע ( Jשטח , גילת: מוצא
  פני שטח – חצר מקדש, IIaשכבה , 2446סל 

היברו , 40-90משלחת החפירות : מקום החפץ
  'יוניון קולג
טבלה , 592–590, 2006ואחרים  רואן: ספרות
12.24: 11  

  רשב, ראש אלה אגסי .117
  דולריט: חומר
  – :משקל
  מ"ס 5.3: גובה

 – :קוטר מקסימאלי
  – :קוטר קדח עליון

  – :קוטר קדח במרכז
 – :ח תחתוןקוטר קד

, 859לוקוס , )L4ריבוע ( Jשטח , גילת: מוצא
  בור, IIcשכבה , 2471סל 

היברו , 40-90משלחת החפירות : מקום החפץ
  'יוניון קולג
טבלה , 592–590, 2006ואחרים  רואן: ספרות
12.24 :16  

 דפנותקמור , חרוטי-ראש אלה דו .118
  דיוריט-קורץ: חומר
  'ג 312: משקל
  מ"ס 3.8: גובה

  מ"ס 7.6: סימאליקוטר מק
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 2.2: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 2.2: קוטר קדח תחתון

פני , 3210סל , )L3ריבוע ( Jשטח , גילת: מוצא
  שטח

היברו , 81-91משלחת החפירות : מקום החפץ
  'יוניון קולג
טבלה , 592–590, 2006ואחרים  רואן: ספרות
12.24: 1  

  שבור, ש אלה כדורירא .119
  אבן גיר: חומר
  :משקל
  מ"ס 3.2: גובה

  מ"ס 4.1: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 0.9: קוטר קדח עליון
  מ"ס 0.9: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 0.9: קוטר קדח תחתון

, 1030לוקוס , )K1ריבוע ( J שטח, גילת: מוצא
  פני שטח, IIaשכבה , 3454סל 

היברו , 19-91ת משלחת החפירו: מקום החפץ
  'יוניון קולג
טבלה , 592–590, 2006ואחרים  רואן: ספרות
12.24 :9  

  קמור דפנות, חרוטי-ראש אלה דו .120
  גרניט: חומר
  'ג 167.5: משקל
  מ"ס 2.7: גובה

  מ"ס 6.6: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 2.7: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.5: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 2.4: קוטר קדח תחתון

, 3898סל , )L4ריבוע ( Jשטח , גילת: מוצא
  56רצפה , IIbשכבה , 1215לוקוס 

היברו , 57-92משלחת החפירות : מקום החפץ
  'יוניון קולג
טבלה , 592–590, 2006ואחרים  רואן: ספרות
12.24: 13  

  קמור דפנות, חרוטי-ראש אלה דו .121
  דיוריט-קורץ: חומר
  'ג 207.5: משקל
  מ"ס 3.3: גובה
  מ"ס 7: מקסימאלי קוטר

  חרוטי-דו: אופן הקידוח
  מ"ס 2.5: קוטר קדח עליון
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  מ"ס 1.4: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 2.7: קוטר קדח תחתון

, 3899סל , )L4ריבוע ( J שטח, גילת: מוצא
  פני שטח, IIaשכבה , 1233לוקוס 

היברו , 57/92משלחת החפירות : מקום החפץ
  'יוניון קולג
טבלה , 592–590, 2006ואחרים  רואן: ספרות
12.24: 7  

  ראש אלה אגסי* .122
  נחושת: חומר
  :משקל
  :גובה

  :קוטר מקסימאלי
  :נקב

  :קוטר נקב עליון
  :קוטר נקב במרכז
  :קוטר נקב תחתון

  פני שטח, גן השלושה: מוצא
  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע : מקום החפץ

  6, 1978ערב : ספרות

  כדוריראש אלה  .123
  בזלת: חומר
  'ג 216 :משקל
  מ"ס 4.6 :גובה

  מ"ס 5.7 :קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו :קדח

  מ"ס 1.8 :עליון קדחקוטר 
  מ"ס 1.4 :במרכז קדחקוטר 
  מ"ס 1.9 :תחתון קדחקוטר 
  שטח-פני, גוברין-גת: מוצא

  72-5026רשות העתיקות : מקום החפץ
  לא פורסם: ספרות

נשבר במהלך , שבר, חביתיראש אלה  .124
  הקידוח

  בזלת: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  – :טר מקסימאליקו
  חרוטי-דו :קדח

  מ"ס 2.3 :עליוןקדח קוטר 
  מ"ס 1.3 :במרכז קדחקוטר 
  – :תחתון קדחקוטר 
  פני שטח, גוברין-גת: מוצא

  72-5023רשות העתיקות : מקום החפץ
  לא פורסם: ספרות

חרוטי בעל דפנות ישרות ראש אלה  .125
  ומשטח עליון קמור

  דיוריט-קוורץ: חומר
  'ג 290 :משקל
  מ"ס 3.8 :גובה

  מ"ס 8.2 :קוטר מקסימאלי

  חרוטי-דו :קדח
  מ"ס 2.8 :עליון קדחקוטר 
  מ"ס 1.4 :במרכז קדחקוטר 
  מ"ס 2.7 :תחתון קדחקוטר 
  פני שטח, גוברין-גת: מוצא

  96-5365רשות העתיקות : מקום החפץ
  לא פורסם: ספרות

  עדשתיראש אלה  .126
  גרניט :חומר
  'ג 276 :משקל
  מ"ס 3.2 :גובה

  מ"ס 8.0 :קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו :קדח

  מ"ס 2.4 :עליון קדחקוטר 
  מ"ס 1.5 :במרכז קדחקוטר 
  מ"ס 2.4 :תחתון קדחקוטר 
  פני שטח, גוברין-גת: מוצא

  72-5058רשות העתיקות : מקום החפץ
  לא פורסם: ספרות

  שבור, עדשתיראש אלה  .127
  אבן שחורה :חומר
  )'ג 260משקל משוער (' ג 130 :משקל
  מ"ס 2.4 :גובה

  מ"ס 7.8 :סימאליקוטר מק
  חרוטי-דו :קדח

  – :עליון קדחקוטר 
  מ"ס 2.4 :במרכז קדחקוטר 
  מ"ס 3.0 :תחתון קדחקוטר 
  פני שטח, גוברין-תג: מוצא

  92-5025 רשות העתיקות: מקום החפץ
  לא פורסם: ספרות

  אגסי פחוס ראש אלה .128
  המטיט: חומר
  'ג 236 :משקל
  מ"ס 5.3 :גובה

  מ"ס 5.9 :קוטר מקסימאלי
  ריש :קדח

  מ"ס 1.5 :עליון קדחקוטר 
  מ"ס 1.1 :במרכז קדחקוטר 
  מ"ס 1.5 :תחתון קדחקוטר 
  פני שטח, גלאון-תג: מוצא

  96-6349רשות העתיקות : מקום החפץ
  לא פורסם: ספרות

  ראש אלה כדורי מעוטר בבליטות* .129
  אבן גיר: חומר
  :משקל
 :גובה

 :קוטר מקסימאלי
 :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :רכזקוטר קדח במ
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 :קוטר קדח תחתון
  Aאתר , הבשור: מוצא

  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ
  82: 27לוח , 1932מקדונלד : ספרות

  ראש אלה חביתי* .130
  אבן גיר: חומר
  :משקל
 :גובה

 :קוטר מקסימאלי
 :אופן הקידוח

 :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
 :קוטר קדח תחתון

  Aאתר , הבשור: מוצא
  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ

 29: 23לוח , 10, 1932מקדונלד : ספרות

  ראש אלה אגסי* .131
  אבן גיר: חומר
  :משקל
 :גובה

 :קוטר מקסימאלי
 :אופן הקידוח

 :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
 :קוטר קדח תחתון

  Aאתר , הבשור: מוצא
  )העתיקות לא ברשות(לא ידוע  :מקום החפץ

  81: 27לוח , 10, 1932מקדונלד : ספרות

  ראש אלה אגסי* .132
  אבן גיר: חומר
  :משקל
  מ"ס 4.5: גובה

  מ"ס 4.5: קוטר מקסימאלי
 ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 0.9: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.1:קוטר קדח תחתון

  Aאתר , הבשור: מוצא
  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ

  9: 28לוח , 10, 1932מקדונלד  :ספרות

  ראש אלה כדורי* .133
  אבן גיר: חומר
  :משקל
  :גובה

  :קוטר מקסימאלי
 :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  Aאתר , הבשור: מוצא
  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ

  78: 27לוח , 18, 1932מקדונלד : ספרות

  שבור, ראש אלה כדורי* .134
  אבן גיר: חומר
  :משקל
 :גובה

  :קוטר מקסימאלי
 :אופן הקידוח

 :קוטר קדח עליון
 :קוטר קדח תחתון

  Aאתר , הבשור: מוצא
  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ

  79: 27לוח , 18, 1932ספרות מקדונלד 

  שבור, כדורי ראש אלה .135
  גיר: חומר
  – :משקל
 מ"ס 5.2 :גובה

  6.3 :קוטר מקסימאלי
 יחרוט-דו :אופן הקידוח

  מ"ס 2.1 :קוטר קדח עליון
 1.4: קוטר קדח במרכז
 2.1:קוטר קדח תחתון

, )שדות קיבוץ גבעת השלושה(' ח, נזלה: מוצא
  פני שטח

, 96-8522/1רשות העתיקות  :מקום החפץ
  קיבוץ גבעת השלושה

  לא פורסם :ספרות

  כדורי ראש אלה .136
  אבן גיר ליתוגרפית :חומר
  :משקל
 מ"ס 4.4 :גובה

  "ס 5.6 :קוטר מקסימאלי
 חרוטי-דו :אופן הקידוח

  מ"ס 1.8 :קוטר קדח עליון
 מ"ס 1.1: קוטר קדח במרכז
 מ"ס 1.8 :קוטר קדח תחתון

, )שדות קיבוץ גבעת השלושה(' ח, נזלה :מוצא
  פני שטח

, 96-8522/2רשות העתיקות  :מקום החפץ
  קיבוץ גבעת השלושה

  לא פורסם: ספרות

  שבור, כדורי ראש אלה .137
  גיר: חומר
  – :משקל
 מ"ס 4.8 :גובה

  מ"ס 4.6 :קוטר מקסימאלי
 ישר :אופן הקידוח

  מ"ס 1.6 :קוטר קדח עליון
 מ"ס 1.5: קוטר קדח במרכז
 – :קוטר קדח תחתון
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, )שדות קיבוץ גבעת השלושה(' ח, נזלה: מוצא
  פני שטח

  96-8522/3רשות העתיקות  :מקום החפץ
  לא פורסם: ספרות

  שבר, כדוריראש אלה  .138
  גיר אדום: חומר
  – :קלמש

 מ"ס 4.2 :גובה
  – :קוטר מקסימאלי

 חרוטי-דו :אופן הקידוח
 – :קוטר קדח עליון

 – :קוטר קדח תחתון
, )שדות קיבוץ גבעת השלושה(' ח, נזלה: מוצא

  פני שטח
  96-8522/4רשות העתיקות  :מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  שבור, כדורי פחוס ראש אלה .139
  אבן גיר ליתוגרפית :חומר
  :– משקל
 מ"ס 3.1 :גובה

  מ"ס 4.3 :קוטר מקסימאלי
 ישר :אופן הקידוח

  מ"ס 1.2 :קוטר קדח עליון
 מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
 מ"ס 1.2 :קוטר קדח תחתון

, )שדות קיבוץ גבעת השלושה(' ח, נזלה: מוצא
  פני שטח

  96-8522/5רשות העתיקות  :מקום החפץ
  לא פורסם:ספרות

חרוטי בעל דפנות -דן ראש אלה .140
  שבר, ישרות

  בזלת: חומר
  – :משקל
 מ"ס 4.5 :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
 חרוטי-דו :אופן הקידוח

 – :קוטר קדח עליון
 – :קוטר קדח תחתון

, )שדות קיבוץ גבעת השלושה(' ח, נזלה: מוצא
  פני שטח

  96-8528רשות העתיקות  :מקום החפץ
  לא פורסם: ספרות

, אגסי בעל כתף מודגשת ראש אלה .141
  זעיר

  המטיט: חומר
  :משקל
 :גובה

  :קוטר מקסימאלי
 :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
 :קוטר קדח במרכז

 :קוטר קדח תחתון
, )שדות קיבוץ גבעת השלושה(' ח, נזלה: מוצא

  פני שטח
קיבוץ , 96-8534רשות העתיקות  :מקום החפץ

  גבעת השלושה
  לא פורסם: ספרות

נשבר במהלך , שבר, אגסי ראש אלה .142
  הקידוח

  רפיתאבן גיר ליתוג :חומר
  – :משקל
 מ"ס 6.6 :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
 – :אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
 –: קוטר קדח במרכז
 – :קוטר קדח תחתון

, )שדות קיבוץ גבעת השלושה(' ח, נזלה: מוצא
  פני שטח

  601969. רשות העתיקות פ :מקום החפץ
  לא פורסם: ספרות

נשבר במהלך , שבר, אגסי ראש אלה .143
  הקידוח

  בן גיר ליתוגרפיתא :חומר
  – :משקל
 – :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
 – :אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
 –: קוטר קדח במרכז
 – :קוטר קדח תחתון

, )שדות קיבוץ גבעת השלושה(' ח, נזלה: מוצא
  פני שטח

  601970. רשות העתיקות פ :מקום החפץ
  לא פורסם: ספרות

  שבר, כדורי ראש אלה .144
  בזלת: חומר
  – :משקל
 מ"ס 4.8 :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
 – :אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
 –: קוטר קדח במרכז
 – :קוטר קדח תחתון

, )שדות קיבוץ גבעת השלושה(' ח, נזלה: מוצא
  פני שטח

  601972. רשות העתיקות פ :מקום החפץ
  לא פורסם: ספרות

  עדשתי ראש אלה* .145
  דיוריט: חומר
  :משקל
 מ"ס 2.5 :גובה
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  מ"ס 10.4 :מאליקוטר מקסי
 חרוטי-דו :אופן הקידוח

  2.4 :קוטר קדח עליון
 מ"ס 1.9: קוטר קדח במרכז
 מ"ס 1.9 :קוטר קדח תחתון

, 040239סל , D1שטח , אל, ‘חוארג: מוצא
  1096לוקוס 

  ירדן, משלחת החפירות :מקום החפץ
: 13איור , 40–39, 2006לובל ואחרים : ספרות

  7איור , 460, 2007לובל , 13

  שבור, עדשתי אלה ראש* .146
  דיוריט: חומר
  :משקל
  :גובה

  :קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  Eשטח , אל, ‘חוארג: מוצא
  ירדן, משלחת החפירות :מקום החפץ

  460, 2007לובל : ספרות

  שבר, אגסי ראש אלה* .147
  המטיט: חומר
  – :משקל
 – :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
 – :אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
 –: קוטר קדח במרכז
 – :קוטר קדח תחתון

  )ירדן(ואדי זיקלאב , טובנא: מוצא
  ירדן, משלחת החפירות :מקום החפץ

  11איור , 1998נג ואחרים יבנ: ספרות

  שבר, מעוגל ראש אלה* .148
  המטיט: חומר
  – :משקל
 – :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
 – :אופן הקידוח

  – :ח עליוןקוטר קד
 –: קוטר קדח במרכז
 – :קוטר קדח תחתון

  )ירדן(ואדי זיקלאב , טובנא: מוצא
  ירדן, משלחת החפירות :מקום החפץ

  153, 1998נג ואחרים יבנ: ספרות

  שבור, כדורי ראש אלה* .149
  )?אבן גיר ליתוגרפית( "בהט": חומר
  – :משקל
 מ"ס 5.1 :גובה

  מ"ס 6.1 :קוטר מקסימאלי

  רוטיח-דו :אופן הקידוח
  מ"ס 2.6 :קוטר קדח עליון

 מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
 מ"ס 2.6 :קוטר קדח תחתון

  )ירדן(מגש : מוצא
  ירדן, משלחת החפירות :מקום החפץ

  .3: 1איור , 144, 1992 חליל: ספרות

ראש אלה כדורי מעוטר בארבע  .150
  זעיר, בליטות

  אבן גיר: חומר
  'ג 87: משקל
  מ"ס 3.4: גובה

  מ"ס 4.2: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.3: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.3: קוטר קדח תחתון

  פני שטח, הזורע: מוצא
  91-351רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

חרוטי ישר דפנות בעל -דוראש אלה * .151
  צוואר קצר

  נחושת: חומר
  :משקל
  :גובה

  :קוטר מקסימאלי
  :חאופן הקידו

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

 VIII/28מערה , כתף יריחו :מוצא
  ט ארכיאולוגיה"קמ: מקום החפץ

  1:3לוח , 158, 2002סגל וקאמנסקי  :ספרות

  ראש אלה אגסי בעל כתף מודגשת .152
  המטיט: חומר
  'ג 220: משקל
  מ"ס 5.8: גובה

  מ"ס 4: קוטר מקסימאלי
  חרוטי: אופן הקידוח

  מ"ס 0.8: וטר קדח עליוןק
  מ"ס 0.9: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.1: קוטר קדח תחתון

  אל, מעאר: מוצא
  57-566רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  קידוחו לא הושלם, כדוריראש אלה  .153
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  'ג 314: משקל
  מ"ס 5.6: גובה

  מ"ס 6.2: קוטר מקסימאלי
  – :אופן הקידוח
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  מ"ס 1.3: ר קדח עליוןקוט
  :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.5 :קוטר קדח תחתון

לוקוס , IIשכבה , Aשטח , תל, משוש: מוצא
2108  

  97-764רשות העתיקות : מקום החפץ
  10: 12איור , 1996גבעון : ספרות

  ראש אלה אגסי מאורך* .154
  המטיט: חומר
  :משקל
  מ"ס 5.6: גובה

  מ"ס 3.4: קוטר מקסימאלי
  ריש: אופן הקידוח

  מ"ס 1: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1: קוטר קדח מרכז
  מ"ס 1: קוטר קדח תחתון

  נווה אור: מוצא
  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע : מקום החפץ

: 14ציור , 220, 1967צורי ורייך , פרו: ספרות
  3-2: 38לוח , 1

  ראש אלה אגסי מאורך* .155
  המטיט: חומר
  :משקל
  :גובה

  :קוטר מקסימאלי
 :אופן הקידוח

  דח עליוןקוטר ק
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  פני שטח, נווה אור: מוצא
  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע : מקום החפץ

  17 ציור, 220, 1967צורי ורייך , פרו: ספרות

ראש אלה אגסי פחוס בעל כתף  .156
  זעיר, מודגשת

  המטיט: חומר
  'ג 78.2: משקל
  מ"ס 2.5: גובה

  מ"ס 3.5: קוטר מקסימאלי
 ישר: וחאופן הקיד

  מ"ס 0.8: קוטר קדח עליון
  מ"ס 0.9: קוטר קדח מרכז
  מ"ס 0.9: קוטר קדח תחתון

  )באר צפד(נווה נוי : מוצא
  82-1492 רשות העתיקות: מקום החפץ

  1992, 1985אלדר ובאומגרטן : ספרות

, ראש אלה אגסי בעל כתף מודגשת .157
  זעיר

  המטיט: חומר
  'ג 106: משקל
  מ"ס 3.6: גובה

  מ"ס 3.5 :קוטר מקסימאלי

  חרוטי: אופן הקידוח
  מ"ס 0.9: קוטר קדח עליון
  מ"ס 0.8: קוטר קדח מרכז
 מ"ס 1.1: קוטר קדח תחתון

  )באר צפד(נווה נוי : מוצא
  82-1493רשות העתיקות : מקום החפץ

  1992, 1985אלדר ובאומגרטן : ספרות

  ראש אלה כדורי בעל צוואר .158
  נחושת: חומר
  'ג 249: משקל
  מ"ס 9.9: גובה
  מ"ס 4.4: מקסימאלי קוטר
 ישר: נקב

  מ"ס 1: קוטר נקב עליון
  מ"ס 1: קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.1: קוטר נקב תחתון

  )באר צפד(נווה נוי : מוצא
  82-1175רשות העתיקות : מקום החפץ

  135, 1985אלדר ובאומגרטן : ספרות

  ראש אלה עדשתי .159
  פורפיר-דיוריט: חומר
  'ג 208: משקל
  מ"ס 2.4: גובה

  מ"ס 7.3: אליקוטר מקסימ
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 2.2: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.4: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 2.5: קוטר קדח תחתון

  פני שטח, נחל גרר: מוצא
  75-1116רשות העתיקות : מקום החפץ

  60איור , 145, ט"גונן תשמ: ספרות

  ישר דפנות, חרוטי-ראש אלה דו .160
  דיוריט-גרנו: חומר
  'ג 235: משקל

  מ"ס 4.5: הגוב
  מ"ס 6.6: קוטר מקסימאלי

  חרוטי-דו: אופן הקידוח
  מ"ס 2.3: קוטר קדח עליון

  מ"ס 0.7: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 2.6: קוטר קדח תחתון

  פני שטח, נחל גרר: מוצא
  75-1117רשות העתיקות : מקום החפץ

  60איור , 145, ט"גונן תשמ: ספרות

  שבור, כדוריראש אלה  .161
  יתאבן גיר ליתוגרפ :חומר
  )'ג 170משקל משוער (' ג 82 :משקל

  מ"ס 4.4: הגוב
  מ"ס 6.0: קוטר מקסימאלי

  חרוטי-דו: אופן הקידוח
  מ"ס 1.8: קוטר קדח עליון

  מ"ס 1.1: קוטר קדח במרכז
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  מ"ס 1.8: קוטר קדח תחתון
  1601סל , 33ריבוע , Cשטח , נחל גרר: מוצא

  04-618רשות העתיקות : מקום החפץ
  5: 8.3יור א, 1995גלעד : ספרות

  )?אגסי? כדורי(ראש אלה מעוגל * .162
  נחושת: חומר
  :משקל
  :גובה

  :קוטר מקסימאלי
  :נקב

  :קוטר נקב עליון
  :קוטר נקב במרכז
  :קוטר נקב תחתון

  מערה, נחל להט: מוצא
  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע : מקום החפץ

  45, ה"אלון וגלעד תשמ: ספרות

מעוטר , ראש אלה כדורי בעל צוואר .163
  ת בדגם אידרהבחריתו

  נחושת: חומר
  'ג 252: משקל
  מ"ס 11.2: גובה

  מ"ס 3.7: קוטר מקסימאלי
  חביתי: נקב

  מ"ס 1.35: קוטר נקב עליון
  :קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.45: קוטר נקב תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-8רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  32פר מס, 61–60, ב"בר אדון תשל: ספרות

מעוטר , ראש אלה כדורי בעל צוואר .164
  בבליטות ובחריתות בדגם אידרה

  נחושת: חומר
  'ג 239: משקל
  מ"ס 10.6: גובה

  מ"ס 5.8: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.2: קוטר נקב עליון
  :קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.3: קוטר נקב תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
און מוזי, 61-104רשות העתיקות : החפץמקום 
  ישראל
 41מספר , 65–64, ב"אדון תשל-בר: ספרות

מעוטר , ראש אלה כדורי בעל צוואר .165
  בחריתות בדגם אידרה

  נחושת: חומר
  'ג 203: משקל
  מ"ס 8.5: גובה

  מ"ס 3.9: קוטר מקסימאלי
  חביתי: נקב

  מ"ס 1.1: קוטר נקב עליון
  :קוטר נקב מרכז
  מ"ס 1.4: קוטר נקב תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
און מוזי, 61-90רשות העתיקות : החפץ מקום
  ישראל
  58מספר , 71–70, ב"אדון תשל-בר: ספרות

מעוטר , ראש אלה כדורי בעל צוואר .166
  מלוכסנים בולטים"חריצים"

  נחושת: חומר
  'ג 420: משקל
  מ"ס 8.55: גובה

  מ"ס 4.8: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.3: קוטר נקב עליון
  :במרכזקוטר נקב 

  מ"ס 1.8: קוטר נקב תחתון
  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא

מוזיאון , 61-101רשות העתיקות : מקום החפץ
  ישראל
  103מספר , 85, ב"אדון תשל-בר: ספרות

  ראש אלה אגסי מאורך .167
  נחושת: חומר
  'ג 250: משקל
  מ"ס 9.7: גובה

  מ"ס 3.1: קוטר מקסימאלי
  חביתי: נקב

  מ"ס 0.9: קוטר נקב עליון
  :קוטר נקב מרכז

  מ"ס 1.3: קוטר קדח תחתון
  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא

מוזיאון , 61-111רשות העתיקות : מקום החפץ
  ישראל
  114מספר , 90, ב"אדון תשל-בר: ספרות

מעוטר  ,ראש אלה אגסי מאורך .168
  סכסכיים בולטים "חריצים"

  נחושת: חומר
  'ג 195: משקל
  מ"ס 9.5: גובה

  מ"ס 3.5: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.3: קוטר נקב עליון
  :קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.6: קוטר נקב תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
און מוזי, 61-118רשות העתיקות : החפץמקום 
  ישראל

  115מספר , 91–90, ב"אדון תשל-ספרות בר
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מעוטר  ,ראש אלה אגסי מאורך .169
  טבעתיים בולטים "חריצים"

  נחושת: חומר
  'ג 252: משקל
  מ"ס 9.8: גובה

  מ"ס 4: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.05: קוטר נקב עליון
  :קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.1: קוטר נקב תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-110רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  116מספר , 91–90, ב"אדון תשל-בר: ספרות

בעל , חרוטי ישר דפנות-ראש אלה דו .170
  צוואר

  נחושת: חומר
  'ג 287: משקל
  מ"ס 7.7: גובה

  מ"ס 6.8: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.6: קוטר נקב עליון
  :קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.7: קוטר נקב תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
און מוזי, 61-96רשות העתיקות : פץמקום הח

  ישראל
  124מספר , 97–96, ב"אדון תשל-בר: ספרות

בעל , חרוטי ישר דפנות-ראש אלה דו .171
  צוואר

  נחושת: חומר
  'ג 335: משקל
  מ"ס 8.5: גובה

  מ"ס 6.6: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.4: קוטר נקב עליון
  :קוטר נקב במרכז
  מ"ס 5.6: קוטר נקב תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
און מוזי, 61-98רשות העתיקות : החפץ מקום
  ישראל
  125מספר , 97–96, ב"אדון תשל-בר: ספרות

בעל , חרוטי ישר דפנות-ראש אלה דו .172
  צוואר קצר

  נחושת: חומר
  'ג 382: משקל
  מ"ס 6.6: גובה

  מ"ס 8.5: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.7: קוטר נקב עליון
  :קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.9: קוטר נקב תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
און מוזי, 61-99 רשות העתיקות: החפץ מקום
  ישראל
  126מספר , 97–96, ב"אדון תשל-בר: ספרות

בעל , חרוטי ישר דפנות-ראש אלה דו .173
  צוואר

  נחושת: חומר
  'ג 283: משקל
  מ"ס 8.8: גובה

  מ"ס 6.8: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.45: קוטר נקב עליון
  :קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.6: קוטר נקב תחתון

  מטמוןמערת ה, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-97רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  127מספר , 97–96, ב"אדון תשל-בר: ספרות

בעל , חרוטי ישר דפנות-ראש אלה דו .174
  צוואר

  נחושת: חומר
  'ג 249: משקל
  מ"ס 10.8: גובה

  :קוטר מקסימאלי
  ישר :נקב

  :קוטר נקב עליון
  :קוטר נקב במרכז
  :קוטר נקב תחתון

  ערת המטמוןמ, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-100רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  128מספר , 97–96, ב"אדון תשל-בר: ספרות

  קעור דפנות, חרוטי-ראש אלה דו .175
  נחושת: חומר
  'ג 195: משקל
  מ"ס 1.9: גובה

  מ"ס 6.1: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.4: קוטר נקב עליון
  מ"ס 1.4: קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.4: ןקוטר נקב תחתו

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-129רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  130מספר , 99–98, ב"אדון תשל-בר: ספרות

  ראש אלה משולש .176
  נחושת: חומר
  'ג 275: משקל
  מ"ס 1.9: גובה

  :קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב
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  מ"ס 1.5: קוטר נקב עליון
  מ"ס 1.5: קוטר נקב במרכז

  מ"ס 1.5: תחתון קוטר נקב
  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא

מוזיאון , 61-12רשות העתיקות : מקום החפץ
  ישראל
  131מספר , 99–98, ב"אדון תשל-בר: ספרות

בעל , חרוטי ישר דפנות-ראש אלה דו .177
  צוואר קצר

  נחושת: חומר
  'ג 151: משקל
  מ"ס 2.6: גובה

  :קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.5: קוטר נקב עליון
  מ"ס 1.5: קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.5: קוטר נקב תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-132רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  132מספר , 99–98, ב"אדון תשל-בר: ספרות

בעל , חרוטי ישר דפנות-ראש אלה דו .178
  צוואר קצר

  נחושת: חומר
  'ג 103: משקל
  מ"ס 2.4: גובה

  מ"ס 6.1: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.7: קוטר נקב עליון
  מ"ס 1.7: קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.7: קוטר נקב תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-180רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  133מספר , 99–98, ב"אדון תשל-בר: ספרות

  בעל צווארון, ראש אלה עדשתי .179
  נחושת: חומר
  'ג 240: משקל

  מ"ס 1.4: הגוב
  מ"ס 7: קוטר מקסימאלי

  ישר: נקב
  מ"ס 1.7: קוטר נקב עליון

  מ"ס 1.7: קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.7: קוטר נקב תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-130רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  134מספר , 99–98, ב"אדון תשל-בר: ספרות

 תקמור דפנו-חרוטי קעור-ראש אלה דו .180
  נחושת: חומר
  'ג 250: משקל
  מ"ס 2.1: גובה

  מ"ס 6.4: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.7: קוטר נקב עליון
  מ"ס 1.7: קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.7: קוטר נקב תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-124רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  135מספר , 99–98, ב"אדון תשל-בר: ספרות

בעל , חרוטי ישר דפנות-ראש אלה דו .181
  צוואר קצר

  נחושת: חומר
  'ג 238: משקל
  מ"ס 3: גובה

  מ"ס 6.6: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.6: קוטר נקב עליון
  מ"ס 1.6: קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.6: קוטר נקב תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-131רשות העתיקות : מקום החפץ

  לישרא
  136מספר , 99–98, ב"אדון תשל-בר: ספרות

  ראש אלה עדשתי .182
  נחושת: חומר
  'ג 193: משקל
  מ"ס 1.5: גובה

  מ"ס 5.6: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.7: קוטר נקב עליון
  מ"ס 1.7: קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.7: קוטר נקב תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
מוזיאון  ,61-125רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  137מספר , 99–98, ב"אדון תשל-בר: ספרות

  ראש אלה עדשתי .183
  נחושת: חומר
  'ג 245: משקל
  מ"ס 1.8: גובה

  מ"ס 6.2: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.7: קוטר נקב עליון
  מ"ס 1.7: קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.7: קוטר נקב תחתון
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  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-128תיקות רשות הע: מקום החפץ

  ישראל
  138מספר , 99–98, ב"אדון תשל-בר: ספרות

  חרוטי קמור דפנות-ראש אלה דו .184
  נחושת: חומר
  'ג 275: משקל
  מ"ס 2.4: גובה

  מ"ס 5.6: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.5: קוטר נקב עליון
  מ"ס 1.5: קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.5: קוטר נקב תחתון

  ת המטמוןמער, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-126רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  139מספר , 99–98, ב"אדון תשל-בר: ספרות

  חרוטי קמור דפנות-ראש אלה דו .185
  נחושת: חומר
  'ג 250: משקל
  מ"ס 2.2: גובה

  מ"ס 5.7: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.7: קוטר נקב עליון
  מ"ס 1.7: קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.7: קוטר נקב תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-127רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  140מספר , 99–98, ב"אדון תשל-בר: ספרות

בעל , חרוטי ישר דפנות-ראש אלה דו .186
  צוואר קצר

  נחושת: חומר
  'ג 282: משקל
  מ"ס 2.9: גובה

  מ"ס 7.4: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.5: קוטר נקב עליון
  מ"ס 1.4: קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.3: קוטר נקב תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-133רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  141מספר , 99–98, ב"אדון תשל-בר: ספרות

 ,ראש אלה אגסי בעל כתף מודגשת .187
  נושא חוד גלילי דמוי מקור

  נחושת: חומר
  'ג 320: משקל
  מ"ס 5.7: גובה

 3.3ראש האלה (מ "ס 10.3: טר מקסימאליקו
  )מ"ס

  ישר: נקב
  מ"ס 1.2: קוטר נקב עליון

  :קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.3: קוטר קדח תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-116רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  145מספר , 101-100, ב"אדון תשל- בר: ספרות

ע ארבוראש אלה כדורי בעל צוואר  .188
  בליטות מאורכות דמויות פטריה

  נחושת: חומר
  'ג 975: משקל
  מ"ס 5.4: גובה

 4.6ראש האלה (מ "ס 12.6: קוטר מקסימאלי
  )מ"ס

  ישר:נקב
  מ"ס 1.5: קוטר נקב עליון

  :קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.6: קוטר נקב תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-117רשות העתיקות : מקום החפץ

  לישרא
  146מספר , 101–100, ב"אדון תשל- בר: ספרות

נושא תאומי יעלים  ,ראש אלה כדורי .189
  וצמד להבים

  נחושת: חומר
  'ג 335: משקל
  )מ"ס 3.5ראש האלה לבדו (מ "ס 11: גובה

 3.8ראש האלה (מ "ס 14: קוטר מקסימאלי
  )מ"ס

  ישר: נקב
  מ"ס 1.4: קוטר נקב עליון

  מ"ס 1.4: קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.4: תוןקוטר נקב תח

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-119רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  150מספר , 105–104, ב"אדון תשל- בר: ספרות

נושא שמונה טורי , גליליראש אלה  .190
  זיזים

  נחושת: חומר
  'ג 352: משקל
  מ"ס 7.5: גובה

  מ"ס 4.4: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.24: קוטר נקב עליון
  :קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.2: קוטר נקב תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-108רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  174מספר , 121–120, ב"אדון תשל- בר: ספרות
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נושא שמונה טורי  ,גליליראש אלה  .191
  זיזים

  נחושת: חומר
  'ג 322: משקל
  מ"ס 8.5: גובה

  מ"ס 3.5: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.3: קוטר נקב עליון
  :קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.4: קוטר נקב תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-109רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  175מספר , 121–120, ב"אדון תשל- בר: ספרות

נושא שישה טורי  ,גליליראש אלה  .192
  זיזים

  נחושת: חומר
  'ג 428: משקל
  מ"ס 14.5: גובה

  מ"ס 3.4: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.7: קוטר נקב עליון
  :קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.74: קוטר נקב תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-107רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  176מספר , 121–120, ב"אדון תשל- בר: ספרות

  ראש אלה אגסי בעל צוואר .193
  נחושת: חומר
  'ג 113: קלמש

  מ"ס 6: גובה
  מ"ס 3.5: קוטר מקסימאלי

  חביתי: נקב
  מ"ס 0.4: קוטר נקב עליון

  :קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1: קוטר נקב תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-112רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  177מספר , 121–120, ב"אדון תשל- בר: ספרות

ה טורי נושא עשר ,גליליראש אלה  .194
  זיזים

  נחושת: חומר
  'ג 291: משקל
  מ"ס 8.5: גובה

  מ"ס 3.7: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.65: קוטר נקב עליון
  :קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.6: קוטר נקב תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-105רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  178פר מס, 121–120, ב"אדון תשל- בר: ספרות

מעוטר  ,ראש אלה אגסי מאורך .195
  ארבעה טורי בליטות מעוגלות

  נחושת: חומר
  'ג 233: משקל
  מ"ס 11.4: גובה

  מ"ס 2.8: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.2: קוטר נקב עליון
  :קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.3: קוטר נקב תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
וזיאון מ, 61-106רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  179מספר , 121–120, ב"אדון תשל- בר: ספרות

  מחורץ בכיוונים שונים ,ראש אלה אגסי .196
  נחושת: חומר
  'ג 458: משקל
  מ"ס 6.5: גובה

  מ"ס 4.5: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.6: קוטר נקב עליון
  מ"ס 1.6: קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.6: קוטר נקב תחתון

  וןמערת המטמ, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-114רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  181מספר , 123–122, ב"אדון תשל- בר: ספרות

מעוטר בחלקו העליון  ,ראש אלה כדורי .197
  אנכיים וקשותים חריצים

  נחושת: חומר
  'ג 285: משקל
  מ"ס 4.2: גובה

  מ"ס 4.6: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.4: קוטר נקב עליון
  מ"ס 1.4: קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.4: קוטר נקב תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-120רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  182מספר , 123–122, ב"אדון תשל- בר: ספרות

 חריציםמעוטר ב ,ראש אלה חביתי .198
  אנכיים בולטים

  נחושת: חומר
  'ג 184: משקל
  מ"ס 5.2: גובה

  מ"ס 3.5: קוטר מקסימאלי
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 :חביתי: נקב
  מ"ס 1.2: קוטר נקב עליון

  מ"ס 2.8: קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.2: קוטר נקב תחתון

  מערת המטון, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-113רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  184מספר , 123, ב"אדון תשל-בר: ספרות

  ראש אלה אגסי פחוס .199
  המטיט: חומר
  'ג 175: משקל
  :גובה

  :קוטר מקסימאלי
  ישר: הקידוח אופן

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-187רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  185מספר , 126, ב"אדון תשל-בר: ספרות

  ראש אלה אגסי .200
  המטיט: חומר
  'ג 244: משקל
  מ"ס 4.6: גובה

  מ"ס 4.5: קוטר מקסימאלי
  ישר: חאופן הקידו

  מ"ס 1.1: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.2: קוטר קדח תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-183רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  186מספר , 126, ב"אדון תשל-בר: ספרות

  ראש אלה כדורי פחוס .201
  המטיט: חומר
  'ג 228: משקל
 מ"ס 3.7: גובה

  מ"ס 4.9: מאליקוטר מקסי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.2: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.05: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.0: קוטר קדח תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-186רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  187מספר , 126, ב"אדון תשל-בר: ספרות

  ראש אלה כדורי .202
  המטיט: חומר
  'ג 371: משקל

 מ"ס 5.2: הגוב

  מ"ס 5.5: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.44: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.3: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.6: קוטר קדח תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-182רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  188מספר , 126, ב"אדון תשל-בר: ספרות

  ראש אלה אגסי .203
  יטהמט: חומר
  'ג 257: משקל
  מ"ס 6.5: גובה

  מ"ס 4.3: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 0.9: קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.0: קוטר קדח תחתון

  מערת הטמון, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-184רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  189מספר , 126, ב"אדון תשל-בר: ספרות

  ראש אלה אגסי .204
  המטיט: חומר
  'ג 125: משקל
  מ"ס 4.1: גובה

  מ"ס 3.6: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.1: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ“ס 1.3: קוטר קדח תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-185רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  190 מספר, 126, ב"אדון תשל-בר: ספרות

  ראש אלה אגסי .205
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  'ג 191: משקל
  מ"ס 5.3: גובה

  מ"ס 5.3: קוטר מקסימאלי
  מ"ס 1.6: קוטר קדח עליון

  מ"ס 1.4: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.7: קוטר קדח תחתון

  מערת המטמון, נחל משמר: מוצא
מוזיאון , 61-181רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  434מספר , 137, ב"אדון תשל-בר: ספרות

  ראש אלה אגסי פחוס .206
  נחושת: חומר
  'ג 275: משקל
  מ"ס 4.1: גובה
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  מ"ס 4.4: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.3: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.4: קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.4: קוטר נקב תחתון

  49' מערה מס, נחל צאלים: מוצא
  87-491רשות העתיקות : מקום החפץ

  B: 8לוח , 14, 1961אהרוני : ספרות

  ראש אלה כדורי .207
  נחושת: חומר
  'ג 165.5: משקל
  מ"ס 3.6: גובה

  מ"ס 3.9: קוטר מקסימאלי
  חביתי: נקב

  מ"ס 1.3: קוטר נקב עליון
  מ"ס 2.1: קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.3: קוטר נקב תחתון

  49' מערה מס, נחל צאלים: מוצא
  87-492רשות העתיקות : מקום החפץ

  B: 8לוח , 14 ,1961אהרוני : ספרות

  ראש אלה כדורי פחוס .208
  נחושת: חומר
  'ג 195.5: משקל
  מ"ס 3.2: גובה

  מ"ס 4: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.4: קוטר נקב עליון
  מ"ס 1.8: קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.5: קוטר נקב תחתון

  49' מערה מס, נחל צאלים: מוצא
  87-493רשות העתיקות : מקום החפץ

  B: 8לוח , 14, 1961אהרוני : ספרות

  ראש אלה אגסי* .209
  המטיט: חומר
 :משקל
 :גובה

 :קוטר מקסימאלי
 :אופן הקידוח

 :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
 :קוטר קדח תחתון

  49' מערה מס, נחל צאלים: מוצא
  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ

  B:8לוח , 14, 1961אהרוני : ספרות

  ראש אלה כדורי* .210
  המטיט: חומר
  :למשק
 :גובה

 :קוטר מקסימאלי
 :אופן הקידוח

 :קוטר קדח עליון

  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  49' מערה מס, נחל צאלים: מוצא
  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ

  B: 8לוח , 14, 1961אהרוני : ספרות

  ראש אלה אגסי בעל כתף מודגשת .211
  המטיט: חומר
  'ג 216.5: משקל
  מ"ס 5: גובה
  מ"ס 4.3: מקסימאלי קוטר

  חרוטי-דו: אופן הקידוח
  מ"ס 1.9: קוטר קדח עליון

  מ"ס 1.5: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.8: קוטר קדח תחתון

  113לוקוס , 1152/50סל , קבר, נחל קנה: מוצא
  מוזיאון ישראל: מקום החפץ

גופר וצוק ; 25, 23, א"גופר וצוק תשנ: ספרות
  4.17:1איור , 110–109, 1996

  זעיר, אגסי ראש אלה .212
  המטיט: חומר
  'ג 103: משקל
  מ"ס 4.5: גובה

  מ"ס 3.4: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 0.7: קוטר קדח עליון
  מ"ס 0.6: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 0.96: קוטר קדח תחתון

  142לוקוס , 1572/50סל , קבר, נחל קנה: מוצא
  מוזיאון ישראל: מקום החפץ

גופר וצוק ; 25, 23, א"גופר וצוק תשנ: ספרות
  2: 4.17איור , 110–109, 1996

ראש אלה אגסי פחוס בעל כתף  .213
  זעיר, מודגשת

  המטיט: חומר
  'ג 91.9: משקל
  מ"ס 3.5: גובה

  מ"ס 3.05: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.1: קוטר קדח עליון
  מ"ס 0.9: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.2: קוטר קדח תחתון

  125לוקוס , 1591/50סל , קבר, קנה נחל: מוצא
  מוזיאון ישראל: מקום החפץ

 גופר וצוק; 25, 23, א"גופר וצוק תשנ: ספרות
  3: 4.17איור , 110–109, 1996

בעל , חרוטי ישר דפנות-ראש אלה דו .214
  ארוך צוואר

  נחושת: חומר
  'ג 310: משקל
  מ"ס 9: גובה

  מ"ס 6.43: קוטר מקסימאלי
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  ישר: נקב
  מ"ס 1.9 :קוטר נקב עליון

  מ"ס 1.9: קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.9: קוטר נקב תחתון

  113לוקוס , 1151/60סל , קבר, נחל קנה: מוצא
  מוזיאון ישראל: מקום החפץ

גופר וצוק ; 25, 23, א"גופר וצוק תשנ: ספרות
  4.20, 1: 4.19איורים , 115–114 1996

  שבור, ראש אלה כדורי* .215
  המטיט: חומר
  :משקל
  מ"ס 3.8: גובה

  מ"ס 4.3: טר מקסימאליקו
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.1: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.1: קוטר קדח עליון

  סול'ע: מוצא
  ירדן, מחלקת העתיקות: מקום החפץ

  2: 35לוח , 71, 1934קופל ונוויל , מלון: ספרות

  ראש אלה אגסי בעל כתף מודגשת* .216
  המטיט: חומר
 :משקל
  מ"ס 5.8: גובה

  מ"ס 5.2: קוטר מקסימאלי
 :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  סול'ע: מוצא
לשעבר (ירדן , מחלקת העתיקות: מקום החפץ

  )36.123מוזיאון רוקפלר 
  3: 35לוח , 71, 1934קופל ונוויל , מלון: ספרות

  ראש אלה כדורי* .217
  )?ליתוגרפית(אבן גיר : חומר
 :משקל

 :הגוב
  מ"ס 4.5: קוטר מקסימאלי

 :אופן הקידוח
  :קוטר קדח עליון

  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  סול'ע: מוצא
  ירדן, מחלקת העתיקות: מקום החפץ

  4: 35לוח , 71, 1934קופל ונוויל , מלון: ספרות

  ראש אלה כדורי* .218
  )?ליתוגרפית(אבן גיר : חומר
  :משקל
 :גובה

  מ"ס 5.2: קוטר מקסימאלי
 :הקידוח אופן

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
 :קוטר קדח עליון

  סול'ע: מוצא
לשעבר (ירדן , מחלקת העתיקות: מקום החפץ

  )36.121מוזיאון רוקפלר 
  5: 35לוח , 71, 1943קופל ונוויל , מלון: ספרות

  ראש אלה כדורי* .219
  לא מזוההאבן שחורה : חומר
  :משקל
 :גובה

  מ"ס 4.7: קוטר מקסימאלי
 :קידוחאופן ה

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  סול'ע: מוצא
לשעבר (ירדן , מחלקת העתיקות: מקום החפץ

  )36.122מוזיאון רוקפלר 
  6: 35לוח , 71, 1934קופל ונוויל , מלון: ספרות

  ראש אלה חביתי* .220
  )?ליתוגרפית(אבן גיר : חומר
  :משקל
  מ"ס 6.5: גובה

  מ"ס 7.5: קוטר מקסימאלי
 :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  סול'ע: מוצא
לשעבר (ירדן , מחלקת העתיקות: מקום החפץ

  )36.125מוזיאון רוקפלר 
  9: 35לוח , 71, 1934קופל ונוויל , מלון: ספרות

  ראש אלה אגסי* .221
  :חומר
  :משקל
  מ"ס 4.1: גובה

  מ"ס 3.7: קוטר מקסימאלי
 :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  סול'ע: מוצא
  ירדן, מחלקת העתיקות: מקום החפץ

  7: 35לוח , 71, 1934קופל ונוויל , מלון: ספרות

קעור -חרוטי קמור-ראש אלה דו* .222
  דפנות

  המטיט: חומר
  :משקל
  מ"ס 2.9: גובה

  מ"ס 4: קוטר מקסימאלי
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 :אופן הקידוח
  :קוטר קדח עליון

  :ר קדח במרכזקוט
  :קוטר קדח תחתון

  סול'ע: מוצא
  ירדן, מחלקת העתיקות: מקום החפץ

  1: 35לוח , 71, 1934קופל ונוויל , מלון: ספרות

  ראש אלה עדשתי* .223
  דיוריט: חומר
  :משקל
  :גובה

  :קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  סול'ע: מוצא
  ירדן, מחלקת העתיקות: מקום החפץ

  71, 1934קופל ונוויל , מלון: ספרות

  ראש אלה עדשתי* .224
  דיוריט: חומר
  :משקל
  :גובה

  :קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  סול'ע: מוצא
  ירדן, מחלקת העתיקות: מקום החפץ

  71, 1934קופל ונוויל , מלון: ספרות

  עדשתיראש אלה * .225
  אבן גיר: חומר
  :משקל
  :גובה

  מ"ס 8.4: קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  סול'ע: מוצא
  ירדן, מחלקת העתיקות: מקום החפץ

  26ציור , 71, 1934קופל ונוויל , מלון: ספרות

  ראש אלה עדשתי* .226
  ?בזלת: חומר
  :משקל
  מ"ס 2.5: גובה

  מ"ס 10.2: סימאליקוטר מק
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 2.2: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.8: קוטר קדח במרכז

  מ"ס 2.2: קוטר קדח תחתון
  סול'ע: מוצא

  ירדן, מחלקת העתיקות: מקום החפץ
  27ציור , 71, 1934קופל ונוויל , מלון: ספרות

  ראש אלה אגסי פחוס .227
  נחושת: חומר
  'ג 204: משקל
  מ"ס 4.7: גובה

  מ"ס 4.5: טר מקסימאליקו
  חביתי: נקב

  מ"ס 0.5: קוטר נקב עליון
  מ"ס 1.9: קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.3: קוטר נקב תחתון

  פני שטח, )חידם'ביר אבו ג(חורבת , עשן: מוצא
  76-1197רשות העתיקות : מקום החפץ

  49, 1976כהן : ספרות

  ראש אלה אגסי בעל כתף מודגשת .228
  נחושת: חומר
  'ג 318.5: משקל

  מ"ס 5.5: בהגו
  מ"ס 4.8: קוטר מקסימאלי

  חביתי: נקב
  מ"ס 1.1: קוטר נקב עליון

  :קוטר נקב במרכז

  מ"ס 1.2: קוטר נקב תחתון
  פני שטח, )חידם'ביר אבו ג(חורבת , עשן: מוצא

  76-1198רשות העתיקות : מקום החפץ
  49, 1976כהן : ספרות

  )?אגסי? כדורי(ראש אלה מעוגל * .229
  נחושת: חומר
  :משקל

  :הגוב
  :נקב

  :קוטר נקב עליון
  :קוטר נקב במרכז
  :קוטר נקב תחתון

  פני שטח, )חידם'ביר אבו ג(חורבת , עשן: מוצא
  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ

  49, 1976כהן : ספרות

  ראש אלה אגסי בעל צוואר* .230
  נחושת: חומר
  :משקל
  :גובה

  :קוטר מקסימאלי
  :נקב

  :קוטר נקב עליון
  :קוטר נקב במרכז
  :קוטר נקב תחתון

  9קבר , פלמחים: מוצא
  מוזיאון פלמחים: מקום החפץ

  5: 1לוח , 81, 1980גופנא : ספרות
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  ראש אלה אגסי .231
  המטיט: חומר
  'ג 242 :משקל
  מ"ס 5.0 :גובה

  מ"ס 4.6 :קוטר מקסימאלי
  ישר :קדח

  מ"ס 1.1 :עליון קדחקוטר 
  מ"ס 1.1:קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.3 :קוטר נקב תחתון

  מערת קבורה, פקיעין: מוצא
  05-1315רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  חביתיראש אלה  .232
  המטיט: חומר
  'ג 274:משקל
  מ"ס 5 :גובה

  מ"ס 5.0 :קוטר מקסימאלי
  ישר :קדח

  מ"ס 1.1 :עליון קדחקוטר 
  מ"ס 1.2 :קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.3 :קוטר נקב תחתון

  1176סל , מערת קבורה, פקיעין: מוצא
  97-3570רשות העתיקות : קום החפץמ

  לא פורסם: ספרות

  בעל צוואר כדורי פחוסראש אלה  .233
  נחושת: חומר
  'ג 250 :משקל
  מ"ס 7.8 :גובה

  מ"ס 5.0 :קוטר מקסימאלי
  ישר :נקב

  מ"ס 1.3 :קוטר נקב עליון
  :קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.3 :קוטר נקב תחתון

  3110סל , מערת קבורה, קיעיןפ: מוצא
  97-3571רשות העתיקות : מקום החפץ

, 1997; 24, ו"גל סמיטליין ושלם תשנ: ספרות
  7איור , 151

  זעיר, ראש אלה אגסי .234
  אבן גיר: חומר
  'ג 98 :משקל
  מ"ס 4.3 :גובה

  מ"ס 4.0 :קוטר מקסימאלי
  ישר :קדח

  מ"ס 1.3 :עליון קדחקוטר 
  :במרכז קדחקוטר 
  מ"ס 1.3 :תחתון קדחקוטר 
סל , 109וקוס ל, מערת קבורה, פקיעין: מוצא

1447  
  05-1316רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  זעיר, ראש אלה אגסי .235
  אבן גיר: חומר
  'ג 116 :משקל
  מ"ס 5.2 :גובה

  מ"ס 4.1 :קוטר מקסימאלי
  ישר :קדח

  מ"ס 1.3 :עליון קדחקוטר 
  :קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.3 :קוטר נקב תחתון

סל , 307לוקוס , מערת קבורה, פקיעין: מוצא
3396  

  05-1317רשות העתיקות : מקום החפץ
  לא פורסם: ספרות

  ראש אלה כדורי .236
  המטיט: חומר
  'ג 264: משקל
  מ"ס 4.1: גובה

  מ"ס 5: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.2: קוטר קדח עליון
  מ"ס 0.9: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.2: קוטר קדח תחתון

  רסם חרבוש: מוצא
  81-15תיקות רשות הע: מקום החפץ

  26: 43לוח , 1998; 1, 1978אפשטיין : ספרות

בעל כתף , אגסי מאורךראש אלה  .237
  זעיר, שבור, מודגשת

  המטיט: חומר
  )'ג 65משקל משוער ( 'ג 32: משקל
  – :גובה

  מ"ס 2.2: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 0.7: קוטר קדח עליון
  מ"ס 0.7: קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  שוהם: וצאמ
  99-501 רשות העתיקות: מקום החפץ

  69, 1994נדלמן : ספרות

  ראש אלה אגסי .238
  נחושת: חומר
  'ג 223: משקל
  מ"ס 5.1: גובה

  מ"ס 4.85: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.1: קוטר נקב עליון
  מ"ס 1.4: קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.2: קוטר נקב תחתון

  פני שטח, 403לוקוס , שיקמים: מוצא
מוזיאון , 82-1413רשות העתיקות : ם החפץמקו

  ישראל
  1: 14לוח , 359, 1987שליו ונורתובר : ספרות
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איור , ו"שליו תשנ; 2ציור , 1992שליו ואחרים 
4 :2  

  זעיר, ראש אלה אגסי פחוס .239
  המטיט: חומר
  'ג 105: משקל
  מ"ס 3.5: גובה

  מ"ס 3.7: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 0.7: קוטר קדח עליון
  מ"ס 0.6: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 0.9: קוטר קדח תחתון

לוקוס , 3201סל , IIבית קברות , שיקמים: מוצא
55  

היברו , 74-87משלחת החפירות : מקום החפץ
  'יוניון קולג
  73, ן"לוי ואלון תש: ספרות

  ראש אלה אגסי .240
  המטיט: חומר
  'ג 259: משקל
  מ"ס 4.8: גובה

  מ"ס 4.7: קוטר מקסימאלי
  ישר: הקידוחאופן 

  מ"ס 1.2: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.4: קוטר קדח תחתון

סל , K9/10ריבוע , Yשטח , שיקמים: מוצא
Z63-3805 , 3025לוקוס  
היברו , 97-89משלחת החפירות : מקום החפץ
  'יוניון קולג
 לא פורסם: ספרות

  ראש אלה אגסי .241
  המטיט: חומר
  'ג 180: משקל
  מ"ס 4.3: גובה

  מ"ס 4.3: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.1: קוטר קדח עליון
 מ"ס 1.1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.3: קוטר קדח תחתון

לוקוס , Z615סל , M/Zריבוע , שיקמים: מוצא
3262  

היברו יוניון , משלחת החפירות: מקום החפץ
  'קולג

 לא פורסם: ספרות

, בעל כתף מודגשת אגסי אלה ראש .242
  שבור

  המטיט: ומרח
  :משקל
 מ"ס 3.7: גובה

  מ"ס 3.1: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 0.9: קוטר קדח עליון
  מ"ס 0.7: קוטר קדח במרכז
 מ"ס 0.8: קוטר קדח תחתון

, 7189סל , LIIריבוע , Yשטח , שיקמים: מוצא
  419לוקוס 

היברו , 58-88משלחת החפירות : מקום החפץ
  'יוניון קולג
  ורסםלא פ: ספרות

לה אגסי פחוס בעל כתף ראש א .243
  רשב, מודגשת

  המטיט: חומר
  – :משקל
 מ"ס 3.7: גובה

  – :קוטר מקסימאלי
  – :אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
 1.3: קוטר קדח תחתון

לוקוס , 2446סל , K4ריבוע , שיקמים: מוצא
818  

היברו יוניון , משלחת החפירות: מקום החפץ
  'קולג
 לא פורסם: ותספר

, )?אגסי? כדורי(ראש אלה מעוגל  .244
  שבר

  המטיט: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
  – :אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

סל , K12ריבוע , Jשטח , שיקמים: מוצא
Z523/3245 , 3254לוקוס  
 היברו יוניון, משלחת החפירות: מקום החפץ

  קולג
 לא פורסם: ספרות

  רשב, ראש אלה כדורי .245
  קירטון: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  מ"ס 4.7: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.1: קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

  שיקמים: מוצא
  82-1534רשות העתיקות : מקום החפץ

 לא פורסם: ספרות
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  ראש אלה אגסי פחוס .246
  מטיטה: חומר
  'ג 348: משקל
  מ"ס 4.4: גובה

  מ"ס 4.6: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.4: קוטר נקב עליון
  מ"ס 1.4: קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.4: קוטר קדח תחתון

  9חדר , 29לוקוס , Cשטח , שיקמים: מוצא
מוזיאון , 89-110רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  71, ן"לוי ואלון תש: ספרות

  תיחביראש אלה  .247
  בזלת: חומר
  'ג 124 :משקל
  מ"ס 3.9: גובה

  מ"ס 4.6: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: נקב

  מ"ס 1.6: קוטר נקב עליון
  מ"ס 1.0: קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.6: קוטר קדח תחתון

  582לוקוס , VIIשכבה , תל, תאו: מוצא
  07-2517רשות העתיקות : מקום החפץ

: 9.4איור , 140, 2001גופר ואייזנברג : ספרות
9  

  שבור, פחוס ראש אלה אגסי .248
  בזלת: חומר
  :משקל
  מ"ס 4.0 :גובה

  מ"ס 4.6: קוטר מקסימאלי
  ישר: נקב

  מ"ס 1.1: קוטר נקב עליון
  מ"ס 1.1: קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.6 :קוטר קדח תחתון

  582לוקוס , VIIשכבה , תל, תאו: מוצא
משלחת , אובדן(לא ידוע : מקום החפץ

  )החפירות
: 9.4איור , 140, 2001ייזנברג גופר וא :ספרות

10  

  שבור, ראש אלה כדורי .249
  בזלת: חומר
  – :משקל
  מ"ס 4.4: גובה

  מ"ס 5.5: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.9: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.3: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 2: קוטר קדח תחתון

  תל, תורמוס: מוצא
  93-2665רשות העתיקות : מקום החפץ

  2: 9איור , 1969דיין  :ספרות

  רשב, ראש אלה כדורי .250
  בזלת: חומר
  -:משקל
  -:גובה

  מ"ס 5.5: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 2.5: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.5: קוטר קדח במרכז
  - :קוטר קדח תחתון

  תל, תורמוס: מוצא
  93-2703רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  ברונזה קדומה א –מאוחר  כלקולית

  רשב, ראש אלה אגסי .251
  בזלת: חומר
  – :משקל
  מ"ס 5.9: גובה

  – :קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

, 153לוקוס , Eשטח , אפרידר, אשקלון: מוצא
  1165סל 

  00-1736 רשות העתיקות: מקום החפץ
  1: 2איור , 88–87, 2004 רואן: ספרות

  שבור, כדוריראש אלה  .252
  בזלת: חומר
  'ג )196(' ג 98 :משקל
  מ"ס 4.2 :גובה

  מ"ס 5.2 :קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.9 :קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.4: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.9 :קוטר קדח תחתון

סל , 41לוקוס, Gשטח , אפרידר, אשקלון :מוצא
257/1  

  04-387 שות העתיקותר: מקום החפץ
איור , 217–216, 2004בראון וגופנא : ספרות
24:6  

  רשב, כדוריראש אלה  .253
  המטיט: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון
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, 147לוקוס , Fשטח , אפרידר, אשקלון :מוצא
  1292סל 

  רשות העתיקות: מקום החפץ
  9: 23איור , 152, 2004חלאילה : ספרות

  ראש אלה חביתי* .254
  )?(אבן: חומר
  :משקל
  מ"ס 4.5: גובה

  מ"ס 5: קוטר מקסימאלי
  חרטי-דו: אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  XVIIשכבה , תל, שאן-בית: מוצא
  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ

  27: 3לוח  1935: ראלד'פיצג:ספרות

  ראש אלה כדורי* .255
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  :משקל
  מ"ס 5.3: גובה

  מ"ס 4.8: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 2: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.2: קוטר קדח תחתון

  XIII-XIVשכבות , גזר: מוצא
  74-14רשות העתיקות : מקום החפץ

  A: 74, 5: 39לוחות , 14, 1974דיוור : ספרות

  ראש אלה אגסי מזווה .256
  בזלת: חומר
  'ג 237: משקל
  מ"ס 5.9: גובה

  מ"ס 5.2: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.5: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.3: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.5: קוטר קדח תחתון

  -תל אל, נצבה: מוצא
מוזיאון  I.1714ת רשות העתיקו: מקום החפץ

  רוקפלר
  לא פורסם: ספרות

  שבור, מזווהראש אלה  .257
  :חומר
  )'ג 120( 'ג 60: משקל
  מ"ס 2.8: גובה

  מ"ס 6.0: קוטר מקסימאלי
  חרוטי: אופן הקידוח

  מ"ס 1.3: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.4: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 2.2: קוטר קדח תחתון

  -תל אל, ול'עג :מוצא
מוזיאון  32.2140.ותרשות העתיק: מקום החפץ

  רוקפלר
  :ספרות

  רשב, ראש אלה אגסי .258
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
  – :אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.2: קוטר קדח תחתון

לוקוס , Kשטח  IVשכבה , תל, ערד: מוצא
  3172/51סל , 1182

  קותרשות העתי: מקום החפץ
  2: 76לוח , 57, 1978עמירן ואחרים : ספרות

  ראש אלה כדורי .259
  אבן ירוקה: חומר
  'ג 125.5: משקל
  מ"ס 4: גובה

  מ"ס 4.9: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.5: קוטר קדח עליון
  1.3: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.5: קוטר קדח תחתון

  )עין תאו(צומת כוח : מוצא
  72-59ת רשות העתיקו: מקום החפץ

 לא פורסם: ספרות

  שבור, כדוריראש אלה  .260
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  :משקל
  מ"ס 3.6: גובה

  מ"ס 4: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.4: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.6: קוטר קדח תחתון

  1835לוקוס , תל, קירי: מוצא
  77-1460רשות העתיקות : מקום החפץ

  4: 71ציור , 288, 1987ברוך : ספרות

  רשב, ראש אלה כדורי .261
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
  – :אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון
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  1115לוקוס , תל, קירי: מוצא
  77-1102רשות העתיקות : מקום החפץ

  5: 71ציור , 288, 1987ברוך : ספרות

  1קדומה אברונזה 

  )?כדורי? אגסי(ראש אלה מעוגל * .262
  )?(אבן : חומר
  :משקל
 :גובה

 :קוטר מקסימאלי
 :אופן הקידוח

 :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
 :קוטר קדח תחתון

  SW A) 78(קבר , דראע-באב א: מוצא
  :מקום החפץ

  5ציור , 50, 1979שאוב : ספרות

  )?אגסי? כדורי( ראש אלה מעוגל* .263
  )?(אבן : חומר
  :משקל
 :גובה

 :קוטר מקסימאלי
 :אופן הקידוח

 :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
 :קוטר קדח תחתון

  SE A) 78(קבר , דראע-באב א: מוצא
  :מקום החפץ

  5ציור , 50, 1979שאוב : ספרות

  )?אגסי? כדורי(ראש אלה מעוגל * .264
  )?(אבן : חומר
  :משקל
 :גובה

 :אליקוטר מקסימ
 :אופן הקידוח

 :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
 :קוטר קדח תחתון

  NW) 89(קבר , דראע-באב א: מוצא
  :מקום החפץ

  54, 1979שאוב : ספרות

  )?אגסי? כדורי(ראש אלה מעוגל * .265
  )?(אבן : חומר
  :משקל
 :גובה

 :קוטר מקסימאלי
 :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז

 :וןקוטר קדח תחת
  A 91קבר , דראע-באב א: מוצא

  :מקום החפץ
  54, 1979שאוב : ספרות

  )?אגסי? כדורי(ראש אלה מעוגל * .266
  )?(אבן : חומר
  :משקל
 :גובה

 :קוטר מקסימאלי
 :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  A 92קבר , דראע-באב א: מוצא
  :מקום החפץ

 54, 1979שאוב : ספרות

  אש אלה כדוריר* .267
  אבן גיר: חומר
  :משקל
 מ"ס 4.2: גובה

  מ"ס 5: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 2: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.8: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.8: קוטר קדח תחתון

  732 A (S)קבר , דראע-באב א: מוצא
  אוסטרליה, אוניברסיטת מלבורן: מקום החפץ

  1: 167ציור , 289, 1990ביב : ספרות

  ראש אלה כדורי פחוס* .268
  אבן גיר: חומר
  :משקל
  מ"ס 4.7: גובה

  מ"ס 6: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.8: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.8: קוטר קדח תחתון

  A (NW) 72קבר , דראע-באב א: מוצא
אוניברסיטת , המכון המזרחני: מקום החפץ

  שיקגו
  3: 167ציור , 290, 1990 ביב: ספרות

  ראש אלה חביתי* .269
  אבן גיר: חומר
  :משקל
  מ"ס 6.8: גובה

  מ"ס 5.4: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 2.4: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.5: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 2.4: קוטר קדח תחתון
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  A (NW) 72קבר , דראע-באב א: מוצא
טת אוניברסי, המכון המזרחני: מקום החפץ

  שיקגו
  6: 167ציור , 291, 1990ביב : ספרות

  ראש אלה כדורי פחוס* .270
  אבן גיר: חומר
  :משקל
  מ"ס 5: גובה

  מ"ס 6.2: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 2.4: קוטר קדח עליון
  מ"ס 2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 3: קוטר קדח תחתון

  A (SE)68קבר , דראע-באב א: מוצא
  ירדן, רבת עמון, ן המצודהמוזיאו: מקום החפץ

  4: 167ציור , 291, 1990ביב : ספרות

  ראש אלה אגסי* .271
  )?ליתוגרפית(אבן גיר : חומר
  :משקל
  מ"ס 6.8: גובה

  מ"ס 5.4: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.6: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.8: קוטר קדח תחתון

  A 68(E)בר ק, דראע-באב א: מוצא
  ירדן, רבת עמון, מוזיאון המצודה: מקום החפץ

  9: 167ציור , 292, 1990ביב : ספרות

  ראש אלה אגסי* .272
  )?ליתוגרפית(אבן גיר : חומר
  :משקל
  מ"ס 5.9: גובה

  מ"ס 5.6: קוטר מקסימאלי
  חרוטי: אופן הקידוח

  מ"ס 1.5: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.4: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.8: קוטר קדח תחתון

  68 A (E)קבר , דראע-באב א: מוצא
  ירדן, רבת עמון, מוזיאון המצודה: מקום החפץ

  10: 167ציור , 292, 1990ביב : ספרות

  שבור, ראש אלה חביתי* .273
  אבן גיר: חומר
  :משקל
  מ"ס 6.7: גובה

  מ"ס 6: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.7: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 2.1: קוטר קדח תחתון

  67 A (N)קבר , דראע-באב א: מוצא
  :מקום החפץ

  12: 167ציור , 292, 1990ביב : ספרות

  ראש אלה כדורי* .274
  דיוריט שחור: חומר
  :משקל
  מ"ס 4.5: גובה

  מ"ס 5: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 2.1: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.6: קוטר קדח במרכז

  מ"ס 2.2: ח תחתוןקוטר קד
  71 A (S)קבר , דראע-באב א: מוצא

, מונטריאול, אוניברסיטת מקגיל: מקום החפץ
  קנדה

  2: 167ציור , 289, 1990ביב : ספרות

  שבור, ראש אלה אגסי פחוס* .275
  אבן גיר: חומר
  :משקל
  מ"ס 4.3: גובה

  מ"ס 5.3: קוטר מקסימאלי
  חרוטי: אופן הקידוח

  מ"ס 1.5: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.3: קדח במרכז קוטר

  מ"ס 2: קוטר קדח תחתון
  65 A (W)קבר , דראע-באב א: מוצא

  :מקום החפץ
  13: 167ציור , 292, 1990ביב : ספרות

  ראש אלה אגסי פחוס* .276
  קירטון: חומר
  :משקל
  מ"ס 3.6: גובה

  מ"ס 4: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.6: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.5: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.5: קוטר קדח תחתון

  76 A (E)קבר , דראע-באב א: מוצא
  ירדן, רבת עמון, מוזיאון המצודה: מקום החפץ

  5: 167ציור , 291, 1990ביב : ספרות

  ראש אלה חביתי* .277
  אבן גיר: חומר
  :משקל
  מ"ס 6.7: גובה

  מ"ס 6.4: קוטר מקסימאלי
  חרוטי: אופן הקידוח

  מ"ס 1.2: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.6: במרכזקוטר קדח 

  מ"ס 2.1: קוטר קדח תחתון
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  81 A (W)קבר , דראע-באב א: מוצא
  :מקום החפץ

 11: 167ציור , 292, 1990ביב : ספרות

  ראש אלה אגסי* .278
  קירטון: חומר
  :משקל
  מ"ס 6.8: גובה

  מ"ס 6: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 2.1: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.6: קוטר קדח במרכז

  מ"ס 2.1: טר קדח תחתוןקו
  C1קבר , דראע-באב א: מוצא

  ירושלים, מכון אולברייט: מקום החפץ
  7: 167ציור , 291, 1990ביב : ספרות

  ראש אלה אגסי* .279
  קירטון: חומר
  :משקל
  מ"ס 5.8: גובה

  מ"ס 5.6: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.7: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1: קוטר קדח במרכז

  מ"ס 1.5: ר קדח תחתוןקוט
  C2קבר , דראע-באב א: מוצא

  ירדן, רבת עמון, מוזיאון המצודה: מקום החפץ
  8: 167ציור , 291, 1990ביב : ספרות

  שבור, ראש אלה אגסי* .280
  )?ליתוגרפית(אבן גיר : חומר
  :משקל
  מ"ס 4.8: גובה

  מ"ס 4.8: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1: קוטר קדח עליון
  מ"ס 0.9: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.4: קוטר קדח תחתון

  XCIVשלב , XIXשכבה , Mריבוע , יריחו: מוצא
  685משלחת החפירות : מקום החפץ

  2: 365ציור , 808, 804, 1983הולנד : ספרות

  שבור, ראש אלה כדורי פחוס* .281
  )?ליתוגרפית(אבן גיר : חומר
  :משקל
  מ"ס 4: גובה

  מ"ס 4.8: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: ן הקידוחאופ

  מ"ס 1.4: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.4: קוטר קדח תחתון

  XCIVשלב , XIXשכבה , Mריבוע , יריחו: מוצא
  684משלחת החפירות : מקום החפץ

  6: 365ציור , 809, 804, 1983הולנד : ספרות

  ראש אלה כדורי* .282
  בזלת: חומר
  :משקל
  מ"ס 4.4: גובה

  מ"ס 4.6: ימאליקוטר מקס
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.4: קוטר קדח עליון
  מ"ס 0.7: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.4: קוטר קדח תחתון

  2060סל , 1538מערת מגורים , לכיש: מוצא
  המוזיאון הבריטי: מקום החפץ

  1: 26לוח , 72–71, 1958טפנל : ספרות

, לא גמור, ראש אלה אגסי פחוס* .283
  קידוחו לא הושלם

  אבן גיר: מרחו
 :משקל
  מ"ס 5.8: גובה

  מ"ס 7: קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח תחתון

  1538מערת מגורים , לכיש: מוצא
  המוזיאון הבריטי: מקום החפץ

  2: 26לוח , 72–71, 1958טפנל : ספרות

  אגסי ראש אלה .284
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
 'ג 228: משקל
  מ"ס 5.8 :גובה
  מ"ס 5.7 :ר מקסימאליקוט

  ישר :אופן הקידוח
  מ"ס 1.8 :קוטר קדח עליון

  :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.9 :קוטר קדח תחתון

 5שכבה , ניצנים: מוצא
  97-582 רשות העתיקות: מקום החפץ

: 17איור , 180, 1994יקותיאלי וגופנא : ספרות
  18איור , 3

  שבר, אגסי ראש אלה .285
  אבן גיר: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  – :וטר מקסימאליק
  – :אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  -:קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

 5שכבה , ניצנים: מוצא
  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ

: 17איור , 180, 1994יקותיאלי וגופנא : ספרות
2  
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  ראש אלה אגסי .286
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  'ג 244: משקל
  מ"ס 6.1: גובה
  מ"ס 5.2: מקסימאלי קוטר

  חרוטי-דו: אופן הקידוח
  מ"ס 2.1: קוטר קדח עליון

  מ"ס 1.5: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 2: קוטר קדח תחתון

  68מערת מגורים , -תל אל, נצבה: מוצא
מוזיאון , 35.3164רשות העתיקות : מקום החפץ

  רוקפלר
  6: 12לוח , 1947מקקאון : ספרות

  2א ברונזה קדומה

  ראש אלה אגסי .287
  אבן גיר ליתוגרפית: רחומ

  'ג 234: משקל
  מ"ס 6.3 :גובה

  מ"ס 5.3 :קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.9 :קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.9: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.9 :קוטר קדח תחתון

  4קבר , אזור: מוצא
מוזיאון , 77-380רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
לוח , 7: 12ציור , 23, 1975, תור-בן: ספרות

21 :1  

  ראש אלה אגסי* .288
  )?(אבן : חומר
  :משקל
  מ"ס 6.3: גובה

  מ"ס 4.8: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.2: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.2: קוטר קדח תחתון

  L 88 Aקבר , דראע-באב א: מוצא
  1373משלחת החפירות : מקום החפץ

  5: 17 ציור, 1979שאוב : ספרות

  ראש אלה כדורי* .289
  )?(אבן : חומר
  :משקל
  מ"ס 4.3: גובה

  מ"ס 4.8: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.2: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.2: קוטר קדח תחתון

  L 88 Aקבר , דראע-באב א: מוצא
  1421משלחת החפירות : מקום החפץ

  6: 17ציור , 1979שאוב : ספרות

  ראש אלה אגסי* .290
  )?(אבן : חומר
  :משקל
  מ"ס 6.3: גובה

  מ"ס 5.6: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 2.1: קוטר קדח עליון
  מ"ס 2.1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 2.1: קוטר קדח תחתון

  L 88 Aקבר , דראע-באב א: מוצא
  1340משלחת החפירות : מקום החפץ

  7: 17ציור , 1979שאוב : ספרות

  שבור, אגסי ראש אלה* .291
  אבן גיר: חומר
  :משקל
  :גובה

  מ"ס 6.2: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  -:קוטר קדח עליון
  מ"ס 1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1: קוטר קדח תחתון

  XVשכבה , תל, בית שאן: מוצא
  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ

  27: 6לוח , 1935גראלד 'פיצ: ספרות

  ראש אלה אגסי פחוס .292
  המטיט: ומרח

  'ג 316: משקל
  מ"ס 4.4: גובה

  מ"ס 5.4: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1: קוטר קדח תחתון

  XIVשכבה , תל, שאן-בית: מוצא
מוזיאון , 34.1153רשות העתיקות : מקום החפץ

  רוקפלר
  26: 6לוח , 1935ראלד 'פיצג: ספרות

  ראש אלה אגסי* .293
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
 :משקל
  :גובה

  :קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון
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  קבר, ים-בת: מוצא
מוזיאון , 70-115רשות העתיקות : מקום החפץ

  .פלמחים
 לא פורסם: ספרות

  ראש אלה אגסי* .294
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
 :משקל
  :גובה

  :קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  קבר, ים-בת: מוצא
מוזיאון , 70-116רשות העתיקות : מקום החפץ

  פלמחים
  לא פורסם: ספרות

  ראש אלה אגסי* .295
  )?ליתוגרפית(אבן גיר : חומר
  :משקל
  מ"ס 6.4: גובה

  מ"ס 5.1: קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

  :ר קדח עליוןקוט
  :קוטר קדח במרכז
 :קוטר קדח תחתון

  27Iקבר , גזר: מוצא
  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ

  2: 28לוח , 370, 1912מקאליסטר : ספרות

  ראש אלה אגסי* .296
  )?ליתוגרפית(אבן גיר : חומר
  :משקל
  מ"ס 6.6: גובה

  מ"ס 4.3: קוטר מקסימאלי
 :אופן הקידוח

 :קוטר קדח עליון
  :קדח במרכז קוטר

 :קוטר קדח תחתון
  27Iקבר , גזר: מוצא

  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ
  3: 28לוח , 370, 1912מקאליסטר : ספרות

  ראש אלה אגסי* .297
  )?ליתוגרפית(אבן גיר : חומר
  :משקל
  מ"ס 6: גובה

  מ"ס 5.6: קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

 :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז

 :ח תחתוןקוטר קד

  27Iקבר , גזר: מוצא
  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ

  1: 28לוח , 370, 1912מקאליסטר : ספרות

  ראש אלה אגסי* .298
  :חומר
  :משקל
  :גובה

  :קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח תחתון

  27Iקבר , גזר: מוצא
  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ

  370, 1912מקאליסטר : תספרו

  ראש אלה אגסי* .299
  אבן גיר :חומר
  :משקל
  מ"ס 6.4 :גובה

  מ"ס 6.1 :קוטר מקסימאלי
  ישר :אופן הקידוח

  מ"ס 1.3 :קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.3: קור קדח במרכז
  מ"ס 1.5:קוטר קדח תחתון

  )ירדן( -תל אבו אל, חרז: מוצא
  ירדן, משלחת החפירות :מקום החפץ

  1: 21.2איור , 327, 2002 פישר: ספרות

  ראש אלה אגסי* .300
  אבן גיר :חומר
  :משקל
  מ"ס 6.5 :גובה

  מ"ס 6.0 :קוטר מקסימאלי
  ישר :אופן הקידוח

  מ"ס 1.3 :קוטר קדח עליון
  :קור קדח במרכז
  מ"ס 1.7:וןתקוטר קדח תח

  )ירדן( -תל אבו אל, חרז: מוצא
  ירדן, משלחת החפירות :מקום החפץ

  2: 21.2ר איו, 327, 2002 פישר: ספרות

  ראש אלה אגסי .301
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  :משקל
  מ"ס 5.8: גובה

  מ"ס 5.2: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.3: קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.3: קוטר קדח תחתון

  קבר, חולון: מוצא
  64-723רשות העתיקות : מקום החפץ

 לא פורסם: ספרות
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  ראש אלה אגסי* .302
  בן גיר ליתוגרפיתא: חומר
  :משקל
  :גובה

  :קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  קבר, חולון: מוצא
  מוזיאון אזור, 64-734רשות העתיקות : מספר
  לא פורסם: ספרות

  ראש אלה כדורי .303
  אבן גיר: חומר
  'ג 152: משקל
  מ"ס 4.5: גובה

  מ"ס 5: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: פן הקידוחאו

  מ"ס 1.5: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.6: קוטר קדח תחתון

  VIIשכבה , יריחו: מוצא
מוזיאון , 36.998רשות העתיקות : מקום החפץ

  רוקפלר
  25: 36לוח , 1936גרסטנג : ספרות

נשבר , שבור לא גמור, ראש אלה אגסי .304
  בקידוח

  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  מ"ס 4.4: קוטר מקסימאלי
 – :אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  -:קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

  VIIשכבה , יריחו: מוצא
מוזיאון , 36.1031רשות העתיקות : מקום החפץ

  רוקפלר
  24: 36לוח , 1936גרסטנג : ספרות

  ראש אלה אגסי* .305
  ?קלציט: חומר
 :משקל
  מ"ס 6.8: גובה

  מ"ס 6.4: וטר מקסימאליק
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.2: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.2: קוטר קדח תחתון

  V-Tשלב , E III-IVריבוע , יריחו: מוצא
  1959.22משלחת החפירות : מקום החפץ

  808, 804, 1983הולנד : ספרות

  ראש אלה אגסי* .306
  )?ליתוגרפית(אבן גיר : חומר
  :משקל
  מ"ס 8: גובה

  מ"ס 6.8: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.2: קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.2: קוטר קדח תחתון

  Vשלב , E III-IVריבוע , יריחו: מוצא
  1959.31משלחת החפירות : מקום החפץ

  809, 804, 1983הולנד : ספרות

  שבור, ראש אלה כדורי פחוס* .307
  אבן גיר: חומר
  :משקל
  מ"ס 3.2: גובה

  מ"ס 4.4: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 0.8: קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  Xiשלב  E III-IVריבוע , יריחו: מוצא
  1959.30משלחת החפירות : מקום החפץ

  809, 804, 1983הולנד : ספרות

  שבור, ראש אלה חביתי* .308
  אבן גיר: חומר
  :משקל
  :גובה

  מ"ס 6.3: וטר מקסימאליק
  -:אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  liaשלב , XVשכבה , IIחתך , יריחו: מוצא
  3383משלחת החפירות : מקום החפץ

  809, 806, 1983הולנד : ספרות

  ראש אלה אגסי בעל צוואר .309
  נחושת: חומר
  'ג 260: משקל
  מ"ס 7.1: גובה

  מ"ס 4.7 :קוטר מקסימאלי
  חביתי: אופן הקידוח

  מ"ס 1.4: קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.4: קוטר קדח תחתון

  כפר מונש: מוצא
מוזיאון , 62-190רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
ציור , 284–283, 1963הסטרין ותדמור : ספרות

  C: 30לוח , 13
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  ראש אלה אגסי .310
  אבן גיר: חומר
 'ג 216 :משקל
  מ"ס 5.7: גובה

  מ"ס 5.4: קוטר מקסימאלי
 ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.4: קוטר קדח עליון
 מ"ס 1.3: קוטר קדח במרכז
 מ"ס 1.6: קוטר קדח תחתון

 3150סל , 147לוקוס , IVaשכבה , לוד: מוצא
  99-4385רשות העתיקות : מקום החפץ

, 2: 19.16איורים , 2002ון דן ברינק : ספרות
19.20  

  לא נקדח, מורלא ג, ראש אלה אגסי .311
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  'ג 263: משקל
  מ"ס 6.2: גובה

  מ"ס 5.5: קוטר מקסימאלי
  – :אופן הקידוח

  –:קוטר קדח עליון
  –:קוטר קדח במרכז

  – :חתוןקוטר קדח ת
  5/51סל , תל, מאחז: מוצא

  מוזיאון ישראל, משלחת החפירות: מקום החפץ
  לא פורסם: ספרות

  שבור, ראש אלה אגסי .312
  אבן גיר ליתוגרפית: רחומ

  :משקל
  :גובה

  מ"ס 5.7: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.1: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.1: קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  5/52סל , תל, מאחז: מוצא
  מוזיאון ישראל, משלחת החפירות: מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  שבור, ראש אלה חרוטי .313
  פורפיר: חומר
 )'ג 240(' ג 112: משקל
  מ"ס 2.2 :גובה

  מ"ס 8.3 :קוטר מקסימאלי
  ישר :אופן הקידוח

  מ"ס 0.8 :קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.5:קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.8:קוטר קדח תחתון

  4047מקדש  XIXשכבה , מגידו: מוצא
מוזיאון , 38.937רשות העתיקות : מקום החפץ

  רוקפלר
  2: 27לוח , 1948לאוד : ספרות

  רושב, גסיא ראש אלה .314
  מכיל עורקים שחורים אבן גיר ליתוגרפית: חומר
 )'ג 220(' ג 102: משקל
  מ"ס 5.9 :גובה

  מ"ס 5.0 :קוטר מקסימאלי
  ישר :אופן הקידוח

  מ"ס 1.4 :קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.4 :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

 J/34/96לוקוס , 4שכבה , Jשטח , מגידו: מוצא
  01-2745 ותרשות העתיק: מקום החפץ

  8: 12.22איור , 382, 2000זאס : ספרות

  רשב, אגסיראש אלה  .315
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  מ"ס 4.9 :קוטר מקסימאלי
  ישר :אופן הקידוח

  מ"ס 1.0 :קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.0 :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

 J/59/96לוקוס, 4שכבה , Jשטח , מגידו: מוצא
(F) 

  529632-פ רשות העתיקות: מקום החפץ
  9: 12.22איור , 382, 2000זאס : ספרות

  רשב, אגסי ראש אלה .316
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
  ישר :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.1 :קוטר קדח תחתון

 J/(F)/96לוקוס , 4שכבה , Jשטח , מגידו: מוצא
  529631-פ רשות העתיקות: מקום החפץ

  10: 12.22איור , 382, 2000זאס : ספרות

  ראש אלה אגסי .317
  אבן גיר: חומר
  'ג 283.5: משקל
  מ"ס 7.2: גובה

  מ"ס 5.6: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.2: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.2: קוטר קדח תחתון

  IIIשכבה , רעין הבשו: מוצא
  77-185רשות העתיקות : מקום החפץ

  3: 1לוח , 4, 1976גופנא : ספרות



  395         קטלוג .1 נספח

  

  ראש אלה חביתי .318
  קירטון: חומר
  'ג 137: משקל
  מ"ס 5.6: גובה

  מ"ס 5.2: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.3: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.5: קוטר קדח תחתון

לוקוס , Hשטח , IVשכבה , תל, ערד: מוצא
  35447/57סל , 1264

  91-1258רשות העתיקות : מקום החפץ
  1: 76לוח , 57, 1978, עמירן ואחרים: ספרות

, )?אגסי?, כדורי(ראש אלה מעוגל  .319
  שבר

  המטיט: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  :קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

לוקוס , Mשטח , IVשכבה , תל, ערד: מוצא
  5631/51Xסל , 5575

  רשות העתיקות: מקום החפץ
  לא פורסם: ספרות

  לא קדוח, ראש אלה אגסי לא גמור .320
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  'ג 210: משקל
  מ"ס 5.7: גובה

  5.2: קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

סל , 1003לוקוס , שטח ד, תל, ערני: מוצא
81/23  

מוזיאון , 60-1305רשות העתיקות : מקום החפץ
  ישראל

  שבר, ראש אלה כדורי .321
  אבן גיר: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

  י שטחפנ, מחצבה, פלמחים: מוצא
מוזיאון , 89-544רשות העתיקות : מקום החפץ

  פלמחים
  70, ט"רייך תשמ: ספרות

  רשב, ראש אלה כדורי .322
  אבן גיר: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

  פני שטח, מחצבה, פלמחים: מוצא
  89-545רשות העתיקות  :מקום החפץ

  70, ט"רייך תשמ: ספרות

  ב–קדומה אברונזה 

  ברש, אגסיראש אלה * .323
  )?(אבן : חומר
  :משקל
  :גובה

  :קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  שטח-פני, )ירדן( אום חמד: מוצא
  ירדן, משלחת החפירות: מקום החפץ

: 283איור , 132, 1992 ריםבטס ואח: ספרות
12. 

  שבר, ראש אלה אגסי* .324
  אבן גיר: חומר
  :משקל
  :גובה

  :קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  XIIIשכבה , תל, שאן-בית: מוצא
  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ

  19: 6לוח , 1935גראלד 'פיצ: ספרות

  אש אלה כדוריר* .325
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  :משקל
  מ"ס 4.1: גובה

  מ"ס 4.9: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח
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  מ"ס 1.2: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1: קוטר קדח תחתון

  Iviiשלב , XVשכבה , IIIחתך , יריחו: מוצא
  1827משלחת החפירות : מקום החפץ

  1: 365ציור , 810, 804, 1983הולנד : ספרות

נשבר במהלך  ,רשב, ראש אלה אגסי .326
  הקידוח

  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
  – :אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

  4911לוקוס , שטח-פני, ערד: מוצא
  רשות העתיקות: מקום החפץ

 לא פורסם: ספרות

  שבור, ש אלה אגסירא .327
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  :משקל
  מ"ס 5.6: גובה

  מ"ס 5.2: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.6: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.3: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.6: קוטר קדח תחתון

, 5266לוקוס , שטח-פני, Tשטח , ערד: מוצא
  4505/51Xסל 

מוזיאון , 89-317רשות העתיקות : מקום החפץ
  ערד

  לא פורסם: ספרות

, )?אגסי? כדורי(ראש אלה מעוגל  .328
  שבר

  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
  – :אופן הקידוח

  מ"ס 1.3: קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

  738/51Xסל , שטח-פני, ערד: מוצא
  רשות העתיקות: מקום החפץ

 לא פורסם: רותספ

  רשב, ראש אלה אגסי .329
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  – :משקל
  מ"ס 7.7: גובה

  – :קוטר מקסימאלי

  – :אופן הקידוח
  – :קוטר קדח עליון

  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

, 4826לוקוס , שטח-פני, Tשטח , ערד: מוצא
  1976/52Xסל 

  רשות העתיקות: מקום החפץ
 לא פורסם: ספרות

  שבור, אש אלה כדוריר .330
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  :משקל
  מ"ס 4.4: גובה

  מ"ס 5: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.6: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.6: קוטר קדח תחתון

  6095/51Xסל , שטח-פני, ערד: מוצא
  רשות העתיקות: מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  אגסיראש אלה  .331
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  'ג 391: משקל
  מ"ס 7.3: גובה

  מ"ס 6.3: קוטר מקסימאלי
  חרוטי: אופן הקידוח

  מ"ס 1.3: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.3: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.6: קוטר קדח תחתון

  481סל , 2051לוקוס ', שטח ד, תל, ערני: מוצא
, 57-851/1רשות העתיקות : מקום החפץ

  שראלמוזיאון י
  VIלוח , א"ייבין תשכ: ספרות

  שבור, ראש אלה כדורי .332
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  :משקל
  מ"ס 5.3: גובה

  :קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.5: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.7: קוטר קדח תחתון

  579סל , 2219לוקוס ',שטח ד, תל, ערני: מוצא
מוזיאון , 57-1243רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  לא פורסם: ספרות

  ראש אלה כדורי .333
  קירטון: חומר
  'ג 136: משקל
  מ"ס 4.7: גובה

  מ"ס 6: קוטר מקסימאלי
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  חרוטי-דו: אופן הקידוח
  מ"ס 1.7: קוטר קדח עליון

  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.9: קוטר קדח תחתון

  350סל , 3036לוקוס , שטח ד, תל, ערני: מוצא
מוזיאון , 57-1250רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  VIלוח , א"ייבין תשכ: ספרות

  לא נקדח, לא גמור, ראש אלה אגסי .334
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  'ג 256: משקל
  מ"ס 6.7: גובה

  מ"ס 5.9: קוטר מקסימאלי
  – :אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

סל , 3510לוקוס ', שטח ד, תל, ערני: מוצא
81/17  

מוזיאון , 58-565רשות העתיקות : מקום החפץ
  ישראל
  לא פורסם: ספרות

  לא נקדח, לא גמור, ראש אלה אגסי .335
  אבן גיר: חומר
  'ג 828: משקל
  מ"ס 9.3: גובה

  מ"ס 7.9: קוטר מקסימאלי
  – :אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז

  – :טר קדח תחתוןקו
  334/30סל ', שטח ד, תל, ערני: מוצא

מוזיאון , 59-242רשות העתיקות : מקום החפץ
  ישראל
  לא פורסם: ספרות

  ראש אלה אגסי .336
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  'ג 360: משקל
  מ"ס 7: גובה

  מ"ס 6.3: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.5: קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז

  מ"ס 1.5: טר קדח תחתוןקו
  2041סל ', שטח ד, תל, ערני: מוצא

מוזיאון , 60-1301רשות העתיקות : מקום החפץ
  ישראל
  לא פורסם: ספרות

  ראש אלה אגסי .337
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  'ג 179: משקל
  מ"ס 5.7: גובה

  מ"ס 4.9: קוטר מקסימאלי
  חרוטי: אופן הקידוח

  מ"ס 1.4: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.5: במרכזקוטר קדח 

  מ"ס 1.7: קוטר קדח תחתון
  3סל , 2042לוקוס ', שטח ד, תל, ערני: מוצא

מוזיאון , 60-1302רשות העתיקות : מקום החפץ
  ישראל
  לא פורסם: ספרות

  ראש אלה אגסי .338
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  'ג 334: משקל
  מ"ס 7: גובה

  מ"ס 6: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח
  מ"ס 1.9: עליון קוטר קדח

  מ"ס 1.3: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.9: קוטר קדח תחתון

  2סל , 2041לוקוס ', שטח ד, תל, ערני: מוצא
מוזיאון , 60-1303רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  לא פורסם: ספרות

  ראש אלה אגסי .339
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  'ג 403: משקל
  מ"ס 7.2: גובה

  מ"ס 6.5: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: ופן הקידוחא

  מ"ס 1.5: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.5: קוטר קדח תחתון

  20סל , ב"שטח י, תל, ערני: מוצא
מוזיאון , 60-1304רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  לא פורסם: ספרות

  קדומה ב ברונזה

  ראש אלה אגסי* .340
  אבן גיר: חומר
  :משקל
 :גובה

  :קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון
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  11בית , IIשכבה , תל, בית העמק: מוצא
אוניברסיטת , משלחת החפירות: מקום החפץ

  אביב-תל
  9: 17איור , 24, 1993גבעון : ספרות

  ראש אלה אגסי* .341
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
 :משקל
  מ"ס 7.4: גובה

  מ"ס 5.8: יקוטר מקסימאל
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.6: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.8: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 2.1: קוטר קדח תחתון

  2075לוקוס , XIIשכבה , גזר: מוצא
  )אובדן( 74-16רשות העתיקות : מקום החפץ

  B: 74, 8: 39לוחות , 23, 1974 דיוור: ספרות

  ראש אלה אגסי* .342
  אבן גיר: חומר
 :משקל
  מ"ס 6.0: גובה

  מ"ס 6.8: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.3: קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.7: קוטר קדח תחתון

  )ירדן( -תל אבו אל, חרז :מוצא
  ירדן, משלחת החפירות: מקום החפץ

  3: 21.2איור , 328, 2002פישר : ספרות

לא , שבור, מאורך ראש אלה אגסי* .343
  נשבר בקידוח, גמור

  אבן גיר: חומר
 :משקל
  מ"ס 7.1: גובה

  מ"ס 4.4: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.3: קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.7: קוטר קדח תחתון

  )ירדן( -תל אבו אל, חרז :מוצא
  ירדן, משלחת החפירות: מקום החפץ

  4: 21.2איור , 328, 2002פישר : ספרות

  כדוריראש אלה * .344
  )?(אבן גיר , )?(קלציט : חומר
 :משקל
  מ"ס 6.0 :גובה

  מ"ס 5.5: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.3: קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.3: קוטר קדח תחתון

  )ירדן( -תל אבו אל, חרז :מוצא
  ירדן, משלחת החפירות: מקום החפץ

  5: 21.2איור , 328, 2002פישר : ספרות

  שבור, אגסי ראש אלה* .345
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  :משקל
 :גובה

 :קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

 :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
 :קוטר קדח תחתון

סל , 4033לוקוס , XVIIIשכבה , תל, מגידו: מוצא
C88  

  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ
  4: 27לוח , 1948לאוד : ספרות

  שבור ,ראש אלה אגסי* .346
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  :משקל
  מ"ס 7.5: גובה

  :קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.5: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.5: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.5: קוטר קדח תחתון

  1022סל , 62לוקוס , Gשטח , )העי(עי : מוצא
 )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ

: 64לוח , 107, 1949מרקה קראוזה : ספרות
1022.  

  ראש אלה אגסי* .347
  )?(אבן : חומר
  :משקל
  מ"ס 5.5: גובה

  מ"ס 4: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.5: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1: קוטר קדח תחתון

  2122סל , 220לוקוס , Vשטח , )העי(עי : מוצא
  )ותלא ברשות העתיק(לא ידוע  :מקום החפץ

: 67לוח , 263, 1949מרקה קראוזה : ספרות
2122.  

  ראש אלה כדורי .348
  אבן גיר איאוליתית: חומר
  'ג 101: משקל
  מ"ס 4.1: גובה

  מ"ס 4.8: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.8: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.8: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.8: קוטר קדח תחתון
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סל , 2313 לוקוס, Kשטח , IIערד שכבה : מוצא
4950/51  

  91-1263רשות העתיקות : מקום החפץ
  3: 76לוח , 57, 1978עמירן ואחרים : ספרות

  שבור, ראש אלה כדורי .349
  אבן גיר איאוליתית: חומר
  :משקל
  מ"ס 4.1: גובה

  מ"ס 5.1: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 2: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.6: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 2: קוטר קדח תחתון

סל , 2503לוקוס , IIשכבה , Kשטח , ערד: מוצא
6188/52  

  רשות העתיקות: מקום החפץ
  לא פורסם: ספרות

, )?אגסי?, כדורי(ראש אלה מעוגל  .350
  שבר

  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
  – :אופן הקידוח

  מ"ס 1.4: קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז

  – :תוןקוטר קדח תח
סל , 4275לוקוס , IIשכבה , Tשטח , ערד: מוצא

9834/51  
  רשות העתיקות: מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  שבר, ראש אלה חביתי .351
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  מ"ס 5.2: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

לוקוס , Tשטח , IIשכבה , Tשטח , ערד: מוצא
  180/51Xסל , 4311

  רשות העתיקות: מקום החפץ
 לא פורסם: ספרות

  ראש אלה אגסי .352
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  'ג 365: משקל
  מ"ס 7.2: גובה

  מ"ס 6: קוטר מקסימאלי
  חרוטי: אופן הקידוח

  מ"ס 1.2: קוטר קדח עליון

  מ"ס 1.4: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.8: ןקוטר קדח תחתו

  4712לוקוס , IIשכבה , Tשטח , ערד: מוצא
  89-315רשות העתיקות : מקום החפץ

  90לוח , 1992עמירן ואילן : ספרות

  רשב, לה אגסיראש א .353
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
  – :אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.8: קוטר קדח תחתון

סל , 4193לוקוס , IIשכבה , Tשטח , ערד: מוצא
9366/51  

  רשות העתיקות: מקום החפץ
  לא פורסם: ספרות

  שבור, ראש אלה כדורי פחוס .354
  אבן גיר איאוליתית: חומר
  :משקל
  מ"ס 4.2: גובה

  מ"ס 5.2: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.8: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.6: קוטר קדח במרכז

  מ"ס 1.8: ר קדח תחתוןקוט
סל , 4303לוקוס , IIשכבה , Tשטח , ערד: מוצא

51/51X1  
  רשות העתיקות: מקום החפץ

 לא פורסם: ספרות

  שבור, ראש אלה כדורי .355
  אבן גיר איאוליתית: חומר
  :משקל
  3.8: גובה

  מ"ס 4.9: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.6: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.6: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.6: קוטר קדח תחתון

סל , 1818לוקוס , Tשטח , ערד: מוצא
2982/51X  

  רשות העתיקות: מקום החפץ
  לא פורסם: ספרות

  לא נקדח, לא גמור, ראש אלה חביתי .356
  קירטון: חומר
  'ג 200: משקל
  מ"ס 5.2: גובה

  מ"ס 6: קוטר מקסימאלי
  – :אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
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  -:קוטר קדח במרכז
  – :קדח תחתון קוטר
, 5910לוקוס , IIשכבה , Mשטח , ערד: מוצא

  6549/51Xסל 
  91-1813רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

, )?אגסי?, כדורי(ראש אלה מעוגל  .357
  שבר

  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
  – :אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

לוקוס , IIשכבה , Mשטח , ערד: מוצא
  4925/52Xסל , 5070+5056
  רשות העתיקות: מקום החפץ

 לא פורסם: ספרות

  שבור, ראש אלה אגסי .358
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  :משקל
  מ"ס 6.1: גובה

  מ"ס 6.1: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.6: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.3 :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.8: קוטר קדח תחתון

, a4148לוקוס , IIIשכבה , Tשטח , ערד: מוצא
  8803/51סל 

  רשות העתיקות: מקום החפץ
 לא פורסם: ספרות

  שבר, ראש אלה אגסי .359
  נשבר במהלך הקידוח

  קירטון: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
  – :אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

, 4673לוקוס , IIIשכבה , Tשטח , ערד: מוצא
  2060/51Xסל 

  רשות העתיקות: מקום החפץ
  לא פורסם: ספרות

  שבר, )?אגסי ?כדורי( מעוגל אלה ראש .360
  המטיט: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
  – :אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  -:קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

, 5067לוקוס , II-IIIשכבה , Mשטח , ערד: מוצא
  3037/52Xסל 

  רשות העתיקות: מקום החפץ
  לא פורסם: ספרות

  ג–קדומה ב ברונזה

  שבור, אגסיראש אלה  .361
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  )'ג 304(' ג 152 :משקל
  מ"ס 6.3: גובה

  מ"ס 5.3: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.2: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.4: קוטר קדח תחתון

  השטח-על פני, Aשטח , תל, דלית: מוצא
  97-678רשות העתיקות : מקום החפץ

  13: 70איור , 151, 1996שדה : ספרות

, לא גמור, שבור, כדוריראש אלה  .362
  נשבר בקידוח

  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
 :משקל
  מ"ס 6.4: גובה

  מ"ס 5.6: קוטר מקסימאלי
  חרוטי: אופן הקידוח

  מ"ס 1: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.6: קוטר קדח תחתון

סל , ixשלב , IIIשכבה , Hריבוע , יריחו: מוצא
2292  

  ירדן, משלחת החפירות :מקום החפץ
  5: 365ציור , 810, 804, 1983הולנד : ספרות

, לא גמור, שבור, כדוריראש אלה * .363
  נשבר בקידוח

  אבן גיר: ומרח
 :משקל
  :גובה

  מ"ס 6.0: קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

  מ"ס 1.5: קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  )ירדן( -תל אבו אל, חרז: מוצא
  ירדן, משלחת החפירות :מקום החפץ

  6: 21.2איור , 328, 2002פישר : ספרות
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  שבור, אגסיראש אלה * .364
  אבן גיר: חומר
 :משקל

  מ"ס 6.1: הגוב
  מ"ס 6.1: קוטר מקסימאלי

  ישר: אופן הקידוח
  מ"ס 1.6: קוטר קדח עליון

  :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.4 :קוטר קדח תחתון

  )ירדן( -תל אבו אל, חרז: מוצא
  ירדן, משלחת החפירות :מקום החפץ

  7: 21.2איור , 328, 2002פישר : ספרות

  ראש אלה אגסי* .365
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
 :משקל

  מ"ס 6.4: ובהג
  מ"ס 5.6: קוטר מקסימאלי

  חרוטי: אופן הקידוח
  מ"ס 1: קוטר קדח עליון

  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.6: קוטר קדח תחתון

סל , ixשלב , IIIשכבה , Hריבוע , יריחו: מוצא
2292  

  ירדן, משלחת החפירות :מקום החפץ
  5: 365ציור , 810, 804, 1983הולנד : ספרות

  שבור, וריראש אלה כד* .366
  )?(אבן :חומר
  :משקל
  :גובה

  מ"ס 4.4: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.4: קוטר קדח תחתון

שלב , XXXVIIIשכבה , Iחתך , יריחו: מוצא
xlviii-xlix , 311סל  

  ירדן, משלחת החפירות :מקום החפץ
  7: 365ור צי, 810, 804, 1983הולנד : ספרות

  ראש אלה אגסי* .367
  )?(אבן :חומר
  :משקל
  מ"ס 6.8: גובה

  מ"ס 5.2: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.4: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.4: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.6: קוטר קדח תחתון

שלב , XXXVIIIשכבה , Iחתך , יריחו: מוצא
xlvii , 1048סל  

  ירדן, משלחת החפירות :מקום החפץ
  4: 365ציור , 810, 804, 1983הולנד : ותספר

  שבר, ראש אלה אגסי* .368
  ?(אבן :חומר
  :משקל
  :גובה

  מ"ס 5.6: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.3: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.3: קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

שלב , XX-XXIשכבה , IIחתך , יריחו: מוצא
Ixvii-Ixviii  

  ירדן, ירותמשלחת החפ :מקום החפץ
  3: 365ציור , 810, 804, 1983הולנד : ספרות

  שבור, ראש אלה אגסי .369
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  :משקל
  מ"ס 6.4: גובה

  מ"ס 5.2: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.3: קוטר קדח תחתון

  )קניטרה(תל , רקת: מוצא
  53-1211רשות העתיקות : ץמקום החפ

 לא פורסם: ספרות

  ראש אלה אגסי* .370
  אבן: חומר
  :משקל
  מ"ס 7.2: גובה

  מ"ס 6: קוטר מקסימאלי
  חרוטי: אופן הקידוח

  מ"ס 1: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.5: קוטר קדח תחתון

, מקדש האקרופוליס, Gשטח , )העי(עי : מוצא
  104סל , 5לוקוס 

  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :חפץמקום ה
 ותלוח, 104: 42, 1949מרקה קראוזה : ספרות

38 :104, 68 :104  

  ראש אלה אגסי* .371
  )?(אבן : חומר
  :משקל
  מ"ס 5.7: גובה

  מ"ס 5.5: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 2: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.3: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.5: קוטר קדח תחתון
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, מקדש האקרופוליס, Gשטח , )העי(עי : מוצא
  a1254סל , 25לוקוס 

  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ
לוח , 1254: 143, 1949מרקה קראוזה : ספרות

74 :a1254  

  ראש אלה חביתי* .372
  )?(אבן : חומר
  :משקל
  מ"ס 5.7: גובה

  מ"ס 5.5: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.5: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.3: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 2: קוטר קדח תחתון

, מקדש האקרופוליס, Gשטח , )העי(עי : מוצא
  1254bסל , 25לוקוס 

  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ
: 74לוח , 143, 1949מרקה קראוזה : ספרות

b1254  

  קדומה ג ברונזה

  ראש אלה אגסי* .373
  גרניט: חומר
 :משקל
  מ"ס 5.8: גובה
 ?: ר מקסימאליקוט

 ישר: אופן הקידוח
  מ"ס 1.3: קוטר קדח עליון

  :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.4: קוטר קדח תחתון

  51Aקבר , דראע-באב א: מוצא
  :מקום החפץ

  4: 263ציור , 459, 1990וילקנסון : ספרות

  ראש אלה אגסי* .374
  אבן גיר: חומר
  :משקל
  מ"ס 7: גובה

  מ"ס 6: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1: וטר קדח עליוןק
  מ"ס 1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.5: קוטר קדח תחתון

  XIIשכבה , תל, שאן-בית: מוצא
  :מקום החפץ

  23: 10לוח , 1935גראלד 'פיצ: ספרות

  לא נקדח, לא גמור, ראש אלה אגסי* .375
  אבן גיר: חומר
  -:משקל
  מ"ס 7: גובה

  מ"ס 6: קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :וטר קדח במרכזק

  :קוטר קדח תחתון
  Xשכבה , תל, שאן-בית: מוצא

  :מקום החפץ
  24: 10לוח , 1935גראלד 'פיצ: ספרות

  שבור, ראש אלה אגסי* .376
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  :משקל
  מ"ס 6.8: גובה

  מ"ס 6.2: קוטר מקסימאלי
  קדח ישר

  מ"ס 1.3: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז

  מ"ס 1.3: תוןקוטר קדח תח
  חרבת, זרקון: מוצא

  משלחת החפירות: מקום החפץ
  לא פורסם: ספרות

  שבור, ראש אלה אגסי* .377
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  :משקל
  מ"ס 6.6: גובה

  מ"ס 6: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ“ס 1.5: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.1: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.3: קוטר קדח תחתון

  חרבת, ןזרקו: מוצא
  משלחת החפירות: מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  שבור, ראש אלה כדורי* .378
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  :משקל
  מ"ס 5.6: גובה

  מ"ס 5.5: קוטר מקסימאלי
 ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.2: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  חרבת, זרקון: מוצא
  ירותמשלחת החפ: מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

, לא גמור, שבור, ראש אלה אגסי* .379
  נשבר בקידוח

  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  :משקל
  מ"ס 5.8: גובה

  מ"ס 5.5: קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח
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  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  חרבת, זרקון: מוצא
  משלחת החפירות: מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

מעוטר , שבור, לה בעל צווארוןראש א* .380
  חרותים" כוכבים"ב

  אבן שחורה: חומר
  -:משקל
  :גובה

 :קוטר מקסימאלי
 :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר במרכז

 :קוטר קדח תחתון
  -אל, תל, חסי: מוצא

   2849PEF, לונדון: מקום החפץ
  81ציור , 40, 1898בליס : ספרות

  ראש אלה אגסי* .381
 אבן גיר: חומר
  :משקל
 :גובה

  :קוטר מקסימאלי
 :אופן הקידוח

 :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  -אל, תל, חסי: מוצא
   2848PEFלונדון : מקום החפץ

  41ציור , 40, 1898בליס : ספרות

  ראש אלה אגסי* .382
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  :משקל
  מ"ס 5.4: גובה

  מ"ס 4.2: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 0.9: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.2: קוטר קדח תחתון

  151סל , F2קבר , יריחו: מוצא
  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ

  4: 66ציור , 171, 1960קניון : ספרות

  ראש אלה אגסי* .383
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  'ג 203: משקל
  מ"ס 5.6: גובה

  מ"ס 5.2: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.4: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז

  מ"ס 1.7: קוטר קדח תחתון
  567סל , Aקבר , יריחו: מוצא

מוזיאון , I.10062רשות העתיקות : מקום החפץ
  רוקפלר
  VII:5לוח , 1932גרסטנג : ספרות

  ראש אלה חביתי* .384
  )?(אבן  :חומר
  :משקל
  מ"ס 6.7: גובה

  5.6: סימאליקוטר מק
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 2.8: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 3: קוטר קדח תחתון

  1593סל , Ciשלב , E III-IVריבוע , יריחו: מוצא
  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ

  10: 365ציור , 811, 806, 1983הולנד : ספרות

  שבור, ראש אלה חביתי* .385
  )?(אבן  :חומר
  :משקל
  :גובה

  מ"ס 7: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 2: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.1: קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  611סל , Ciשלב , E III-IVיריחו : מוצא
  )ירדן(משלחת החפירות  :מקום החפץ

  11: 365ציור , 811, 806, 1983הולנד : ספרות

  ראש אלה אגסי .386
  בן גירא: חומר
  'ג 198: משקל
  מ"ס 6.2: גובה

  מ"ס 5: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.1: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.4: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.7: קוטר קדח תחתון

  1519מערת מגורים , לכיש: מוצא
מוזיאון , 34.7676רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  3: 26לוח , 72–71, 1958טפנל : ספרות

  שבור, אלה אגסי* .387
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  :משקל
  :גובה

  :קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

 :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון
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סל , 3177ארמון , XVIIשכבה , תל, מגידו: מוצא
169C  

  :מקום החפץ
  5: 270לוח , 1948לאוד : ספרות

  ראש אלה אגסי* .388
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
 :למשק
  מ"ס 8: גובה

  מ"ס 6.2: קוטר מקסימאלי
 :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

 5210לוקוס , XVIIשכבה , תל, מגידו: מוצא
 613dסל , 4017ממערב למזבח 

  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ
  6: 270לוח , 1948לאוד : ספרות

  ראש אלה אגסי* .389
  יר ליתוגרפיתאבן ג: חומר
  :משקל
  מ"ס 6.8: גובה

  מ"ס 5.6: קוטר מקסימאלי
 :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

 5210לוקוס , XVשכבה , תל, מגידו: מוצא
  612dסל , 4017ממערב למזבח 

  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ
  7: 270לוח , 1948לאוד : ספרות

  אגסיראש אלה * .390
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  :משקל
  מ"ס 6.3: גובה

  מ"ס 5.2: קוטר מקסימאלי
 :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

סל , 4040מקדש  XVשכבה , תל, מגידו: מוצא
775d  

  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ
  8: 270לוח , 1948לאוד : ספרות

  תיראש אלה חבי* .391
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  :משקל
  מ"ס 7.1: גובה

  מ"ס 5.6: קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

 :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז

 :קוטר קדח תחתון
, 4040מקדש , XVשכבה , תל, מגידו: מוצא

  d774משלחת החפירות 
  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ

  9: 270לוח , 1948לאוד : ספרות

  אש אלה אגסיר* .392
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  :משקל
  מ"ס 6.8: גובה

  מ"ס 5.8: קוטר מקסימאלי
 :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

סל , 4040מקדש  XVשכבה , תל, מגידו: מוצא
d773  

  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ
  10: 270לוח , 1948לאוד : ספרות

  אלה כדורי פחוס ראש* .393
  המטיט: חומר
  :משקל
  מ"ס 3.7: גובה

  מ"ס 4.2: קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח תחתון

סל , 5167לוקוס  XVשכבה , תל, מגידו: מוצא
d483  

  )לא ברשות העתיקות(לא ידוע  :מקום החפץ
  11: 270לוח , 1948לאוד : ספרות

עליון  "צווארון"ראש אלה כדורי בעל  .394
  ותחתון

  מגנטיט: חומר
  'ג 177 :משקל
  מ"ס 4.1: גובה

  מ"ס 4.2: קוטר מקסימאלי
  חרוטי: אופן הקידוח

  מ"ס 0.9: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.4: קוטר קדח תחתון

  )טומולוס( 700קבר , רמת הנדיב: מוצא
  95-1917רשות העתיקות : מקום החפץ

 97, ג"תשנ; 1: 19לוח , 1992גרינברג : ספרות

  ברונזה קדומה

  בעל כתף מודגשת ראש אלה אגסי* .395
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  'ג 262 :משקל
  מ"ס 7.5 :גובה
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  מ"ס 5.2 :קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.1 :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.4 :קוטר קדח תחתון

  קבר, )כינרת(בית ירח : מוצא
מוזיאון , 41.480רשות העתיקות : מקום החפץ

  רוקפלר
, 23: 9ציור , 183, ג"מזר ועמירן תשל: ספרות
  6: לוח לד

  רשב, ראש אלה אגסי .396
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  מ"ס 5.8: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.5: קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

  תל, ירח-בית: מוצא
  50-4319רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

, )?אגסי? כדורי(ראש אלה מעוגל  .397
  שבר

  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
  – :אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

  תל, ירח-בית: מוצא
  51-5380ת רשות העתיקו: מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  שבור, ראש אלה כדורי .398
  קירטון: חומר
  :משקל
  מ"ס 4.2: גובה

  מ"ס 5.8: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 2.5: קוטר קדח עליון
  -:קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  תל, ירח-בית: מוצא
  51-1044רשות העתיקות : מקום החפץ

 לא פורסם: ספרות

  רושב, גסיראש אלה א .399
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  מ"ס 5.6: קוטר מקסימאלי
  ישר: אופן הקידוח

  מ"ס 1.9: קוטר קדח עליון
  -:קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

  תל, ירח-בית: מוצא
  52-1126רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

, )?אגסי? כדורי(ראש אלה מעוגל  .400
  שבר

  בן גיר ליתוגרפיתא: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
  – :אופן הקידוח

  מ"ס 1.1: קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

  תל, ירח-בית: מוצא
  63-774רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  שבור, ראש אלה אגסי .401
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  – :משקל
  מ"ס 5.1: גובה

  מ"ס 4.9: וטר מקסימאליק
  ישר: אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.6: קוטר קדח תחתון

  תל, ירח-בית: מוצא
  63-2359רשות העתיקות : מקום החפץ

 לא פורסם: ספרות

  ראש אלה כדורי .402
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  'ג 214: משקל
 :גובה

  מ"ס 5.3: קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

  מ"ס 1.2: קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.4: קוטר קדח תחתון

  תל, ירח-בית: מוצא
מוזיאון , 53-115רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  לא פורסם: ספרות

  ראש אלה אגסי .403
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  'ג 338: משקל
  מ"ס 7.3: גובה

  מ"ס 5.9: קוטר מקסימאלי
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  :אופן הקידוח
  מ"ס 1.5: ליוןקוטר קדח ע

  :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.8: קוטר קדח תחתון

  תל, ירח-בית: מוצא
מוזיאון , 53-506רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  לא פורסם: ספרות

  ראש אלה אגסי .404
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  'ג 272: משקל
  מ"ס 6.2: גובה

  מ"ס 5.6: קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

  מ"ס 1.2: קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.5: קוטר קדח תחתון

  תל, ירח-בית: מוצא
מוזיאון , 58-186רשות העתיקות : מקום החפץ

  ישראל
  לא פורסם: ספרות

, )?אגסי? כדורי(ראש אלה מעוגל  .405
  שבר

  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
  – :אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  – :מרכזקוטר קדח ב

  - :קוטר קדח תחתון
  50-1223/1סל , תל, ירח-בית: מוצא

  רשות העתיקות: מקום החפץ
 לא פורסם: ספרות

, )?אגסי? כדורי(ראש אלה מעוגל  .406
  שבר

  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  - :קוטר מקסימאלי
  – :אופן הקידוח

  - :קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

  50-4223/2סל , תל, ירח-בית: מוצא
  רשות העתיקות: מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  שבר ,)?אגסי ?כדורי( מעוגל אלה ראש .407
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
  – :אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

  50-4223/3סל , תל, ירח-בית: מוצא
  רשות העתיקות: מקום החפץ

 לא פורסם: ספרות

, )?אגסי? כדורי(ראש אלה מעוגל  .408
  שבר

  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
  – :אופן הקידוח

  – :קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

  50-4223/4סל , תל, ירח-בית: מוצא
  ת העתיקותרשו: מקום החפץ

 לא פורסם: ספרות

  שבור, ראש אלה אגסי .409
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  :משקל
  מ"ס 5.6: גובה

  מ"ס 5.5: קוטר מקסימאלי
  חרוטי: אופן הקידוח

  מ"ס 1.1: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.5: קוטר קדח תחתון

  תל, ירח-בית: מוצא
  רשות העתיקות: מקום החפץ

  ורסםלא פ: ספרות

  ראש אלה אגסי* .410
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  :משקל
  :גובה

  :קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  6קבר , נחל תבור: מוצא
מוזיאון , 75-5097רשות העתיקות : מקום החפץ

  גשר
  לא פורסם: ספרות

  ראש אלה אגסי .411
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  'ג 430.5 :משקל
  מ"ס 7.7: גובה

  מ"ס 6.4: קוטר מקסימאלי
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  ישר: אופן הקידוח
  מ"ס 1.1: קוטר קדח עליון

  מ"ס 1.2: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.3: קוטר קדח תחתון

  46קבר , נחל תבור: מוצא
  73-489רשות העתיקות : מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  שבר, ראש אלה אגסי .412
  אבן גיר ליתוגרפית: חומר
  – :משקל
  – :גובה

  – :קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

  מ"ס 1.5: קוטר קדח עליון
  – :קוטר קדח במרכז
  – :קוטר קדח תחתון

  49קבר , נחל תבור: מוצא
  רשות העתיקות: מקום החפץ

  לא פורסם: ספרות

  ראש אלה כדורי .413
  המטיט: חומר
  'ג 168 :משקל
  מ"ס 3.9 :גובה

  מ"ס 4.5 :קוטר מקסימאלי
  טיחרו-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.1 :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.5 :קוטר קדח תחתון

  704קבר , רמת הנדיב: מוצא
  95-1918רשות העתיקות : מקום החפץ

  2: 6לוח , 588, 2000גרינברג : ספרות

  ברונזה קדומה –כלקולית 

  ראש אלה אגסי* .414
  )?(המטיט : חומר
  :משקל
  מ"ס 7.4: גובה

  מ"ס 5.5: קוטר מקסימאלי
  :ופן הקידוחא

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  ליקוט, תל, קישיון: מוצא
מוזיאון , 80-5165רשות העתיקות : מקום החפץ

  דור-עין
  לא פורסם: ספרות

  שבור, ראש אלה כדורי* .415
  אבן גיר: חומר
  :משקל
  :גובה

  :קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  פני שטח, תל, קישיון: מוצא
מוזיאון , 84-299רשות העתיקות : מקום החפץ

  דור-עין
  לא פורסם: ספרות

  שבור, ראש אלה אגסי* .416
  אבן גיר: חומר
  :משקל
  :גובה

  :קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  פני שטח, תל, קישיון: מוצא
מוזיאון , 84-301רשות העתיקות : ום החפץמק
  דור-עין

  לא פורסם: ספרות

  שבור, ראש אלה אגסי* .417
  אבן גיר: חומר
  :משקל
  :גובה

  :קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  ליקוט, תל, קישיון: מוצא
מוזיאון , 80-5817רשות העתיקות : מקום החפץ

  דור-עין
  לא פורסם: ספרות

  ?א ברונזה מאוחרת – בתיכונה  ברונזה

ראש אלה כדורי בעל צווארון מעוטר * .418
  בארבע בליטות מעוגלות

  אבן גיר: חומר
  :משקל
  :גובה

  :קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
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  :קוטר קדח תחתון
  פני שטח, תל, דרום-פארעה: מוצא

  :מקום החפץ
  LXIV:66לוח , 1932סטרקי והרדינג : ספרות

  במאוחרת  ברונזה

  ראש אלה כדורי בעל צווארון .419
  :חומר
  'ג 291: משקל
  מ"ס 4.6: גובה

  מ"ס 6.5: קוטר מקסימאלי
  חרוטי-דו: אופן הקידוח

  מ"ס 1.5: קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.3: קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.7: קוטר קדח תחתון

  50לוקוס , Vה שכב, תל, אבו הואם: מוצא
מוזיאון , 34.158רשות העתיקות : מקום החפץ

  רוקפלר
  a354מספר , 58, 1935המילטון : ספרות

  ראש אלה כדורי בעל צווארון .420
  :חומר
  :משקל
  :גובה

  :קוטר מקסימאלי
  :אופן הקידוח

  :קוטר קדח עליון
  :קוטר קדח במרכז
  :קוטר קדח תחתון

  50לוקוס , Vשכבה , תל, אבו הואם: מוצא
מוזיאון , 43.157רשות העתיקות : ם החפץמקו

  רוקפלר
  355מספר , 58, 1935המילטון : ספרות

  ג–ב ברזל

, מעוגל בעל צוואר צינוריראש אלה  .421
  מעוטר בראשי אריות

  ברונזה :חומר
  'ג 354 :משקל
  מ"ס 9.3 :גובה

  )ראש הכדורי(מ "ס 4.3 :קוטר מקסימאלי
  מ"ס 2.9: קוטר צוואר עליון

  מ"ס 2.9 :קוטר צוואר תחתון
  :ישר: נקב
  מ"ס 4.0 :עליון נקב קוטר

  :תחתון נקבקוטר 

  תל, דן: מוצא
  מוזיאון ישראל, רשות העתיקות: מקום החפץ

איור , 184, 1992בירן ; ח"בירן תשמ: ספרות
156.  

  אגסי בעל צוארראש אלה  .422
  המטיט :חומר
  'ג 330 :משקל
  מ"ס 5.9 :גובה

  מ"ס 5.1 :קוטר מקסימאלי
  ישר :אופן הקידוח

  מ"ס 1.2 :קוטר קדח עליון
  מ"ס 1.1 :קוטר קדח במרכז
  מ"ס 1.5 :קוטר קדח תחתון

, 385סל , 18לוקוס , חורבת, ראש זית: מוצא
  IIaשכבה 

  96-3156 רשות העתיקות: מקום החפץ
איורים , 134, 2000גל ואלכסנדר : ספרות

III.113, III119:2 

  אלות מתכת

  אלה בעלת ראש מעוגל .423
  נחושת: חומר
  :משקל
  מ"ס 7.9: אורך

  :קוטר מקסימאלי
  מ"ס 0.8: קוטר נקב עליון

  :קוטר נקב במרכז
  מ"ס 0.95: קוטר נקב תחתון

  באר מטר: מוצא
  מוזיאון ישראל, רשות העתיקות: מקום החפץ

  24: 20לוח , 1955פרו : ספרות

  אלה בעלת ראש מעוגל .424
  נחושת: חומר
  :משקל
  מ"ס 18.9: אורך

  מ"ס 0.8: קוטר נקב עליון
  :נקב במרכזקוטר 

  מ"ס 1.1: קוטר נקב תחתון
  נווה נוי: מוצא

מוזיאון , 82-1174רשות העתיקות : מקום החפץ
  ישראל
  1985אלדר ובאומגרטן : ספרות

  אלה בעלת ראש מזווה .425
  נחושת: חומר
  :משקל
  מ"ס 19.7: אורך

  מ"ס 0.9: קוטר נקב עליון
  :קוטר נקב במרכז
  מ"ס 1.0: קוטר נקב תחתון
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  שיקמים: מוצא
  מוזיאון ישראל, רשות העתיקות: ם החפץמקו

  5: 14.5לוח , 1987שליו ונורתובר : ספרות

  מעוגלבעלת ראש  אלה/שרביט* .426
  נחושת: חומר
  :משקל
  :אורך

  :קוטר נקב עליון
  :קוטר נקב במרכז
  :קוטר נקב תחתון

, )אל' ח, בירה(גבעת האורנים  :מוצא
  3177/105סל , 1253לוקוס , 1595מערה

המכון , 97-3469 העתיקות רשות: מקום החפץ
  אביב- לארכיאולוגיה אוניברסיטת תל

, 18: 5.1לוחות , 2004נמדר ואחרים : ספרות
  2: 5.1טבלה , 2: 5.2

מעוטר בשלושה ראשי יעלים  שרביט* .427
  הבוקעים מראש אלה מעוגל

  נחושת: חומר
  :משקל
  :אורך

  :עליון נקבקוטר 
  :במרכז נקבקוטר 
  :תחתון נקבקוטר 
מערה , )אל', ח, בירה(רנים גבעת האו :מוצא

  3544סל , 1300לוקוס , 1595
המכון  ,97-3468 רשות העתיקות: מקום החפץ

  אביב- לארכיאולוגיה אוניברסיטת תל
, 5.1:17לוחות , 2004נמדר ואחרים : ספרות

  1: 5.1טבלה , 1: 5.2

  בעל ראש אלה מעוגל שרביט .428
  נחושת: חומר
  'ג 228: משקל
  מ"ס 18.6: אורך

  מ"ס 4.1: אליקוטר מקסימ
  מ"ס 1.5: קוטר ידית

  מ"ס 1.0: עליון נקבקוטר 
  :במרכז בקנקוטר 
  :תחתון נקבקוטר 
  מערת קבורה, פקיעין :מוצא

  רשות העתיקות: מקום החפץ
  24–23, ו"סמיטליין ושלם תשנ, גל: ספרות

  עשויות שנהבאלות ידיות 

מעוטרת , שבורה, שרביט/ידית אלה .429
  בחמישה חריצים

  שנהב: חומר
  :למשק
  מ"ס 21.4: אורך

  מ"ס 3.4: קוטר מקסימאלי
  מ"ס 2.5: מינימאליקוטר 
-מחילה לחדר תת, 3272לוקוס , שיקמים :מוצא

  .1קרקעי 
  משלחת החפירות: מקום החפץ

  7איור , 69, ב"לוי ואלון תשנ: ספרות

מעוטרת , שבר, שרביט/ידית אלה .430
  בשמונה חריצים

  שנהב: חומר
  – :משקל
  – :אורך

  – :קוטר מקסימאלי
  – :מאלייקוטר מינ

  בור, 3507לוקוס , שיקמים :מוצא
  משלחת החפירות: מקום החפץ

  3איור , 66, ב"לוי ואלון תשנ: ספרות
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  :2נספח 
ראשי אלות לפטרוגרפיות ורדיוגרפיות שנערכו לאלות ו, בדיקות כימיות

  ממתכת

העוסקים בתעשיית , 3.1.1.2 , 3.1.1.1 בנספח זה רוכזו הנתונים המשמשים בסיס לדיון בסעיפים 

טבלאות ארבע ה. המתכת של האלות וראשי האלות הכלקוליתיים שיוצרו בטכניקת השעווה הנעלמה

טבלה . את סוגי הבדיקות ואת תוצאות הבדיקות הכימיות, מציגות את הפריטים שנבדקוהבאות 

התוצאות מוצגות להלן על פי הטיפוסים  .תוצאות הבדיקות הפטרוגרפיותמציגה את  חמישית

הדן  3בפרק  הצגתןזאת במקביל ל, ואלות מתכת, יםגלילימזווים ו, ראשי אלות מעוגלים –הראשיים 

  .הדן בטיפולוגיה ובכרונולוגיה 4בחומרי גלם ותהליכי ייצור ובפרק 

ממערת המטמון . חלקם יותר מבדיקה אחת ,פריטים 47עד כה נבדקו  :ראשי אלות מעוגלים. א

; ב"אבי תשל-פוטשקין ובר; ב"קי תשל(פריטים  18–בדיקה כימית נערכה ל, ראשי אלות 35נבדקו 

) 1995תדמור ואחרים (בדיקה רדיוגרפית לשישה , )1995תדמור ואחרים , 1993שליו ונורתובר 

, 2008גורן ; 305–304, 296–295, 1995גורן ; 1992שליו ואחרים ( 20–ובדיקה פטרוגרפית ל

שליו (מנחל צאלים נבדקו בדיקה כימית שלושה ראשי אלות ). 71–53, 46: 1טבלה , 390–380

בדיקה ). 72: 1טבלה , 2008; 304, 1995גורן (פריט אחד נבדק גם פטרוגרפית , )1993ונורתובר 

: 14.3טבלה , 359–358, 1987 שליו ונורתובר(כימית ופטרוגרפית נערכה לראש האלה משיקמים 

p1 ; ראש האלה ). 75: 1טבלה , 2008גורן ; 3.ב–2טבלה , ב"שליו תשנ; 1992שליו ואחרים

בדיקה כימית ). 3.ב–2טבלה , ב"שליו תשנ; 1980גופנא וליפשיץ (מפלמחים נבדק בדיקה כימית 

חרים נמדר וא(שניים מהם נבדקו גם פטרוגרפית ו, נעשתה לארבעה ראשי אלות מגבעת האורנים

בדיקה פטרוגרפית נעשתה גם לראש ). 6: 1טבלה , 2008גורן ; 82-83, 5.4, 5.3טבלאות , 2004

, 2008; 304, 1995גורן ) (באר צפאד(לראש אלה מנחל עשן ולראש אלה מנווה נוי , אלה מפקיעין

  ).74, 8: 1טבלה 

 מערת המטמון

  )'אדון מס- בר(

בדיקה 

  כימית

בדיקה 

  רדיוגרפית

בדיקה 

  יתפטרוגרפ

נחושת 

  ארסנית

נחושת 

  ארסן- אנטימון

נחושת 

  ארסן-ניקל

נחושת 

  טהורה

        X     )168 ' קט( 115

        X     )187 ' קט( 145

183  X       X     

203      X     

211  X   X    X     

212      X      
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 מערת המטמון

  )'אדון מס- בר(

בדיקה 

  כימית

בדיקה 

  רדיוגרפית

בדיקה 

  יתפטרוגרפ

נחושת 

  ארסנית

נחושת 

  ארסן- אנטימון

נחושת 

  ארסן-ניקל

נחושת 

  טהורה

220      X     

252  X     X        

273      X         

278  X     )X(  X  

280     X      

302  X X    X   

307  X  X     X   

312  X      X       

325     X        

329     X        

337     X        

341  X X      X     

347  X    X      

354     X       

356  X   X    X     

363  X      X       

375  X  X     X   

381  X   X   X      

389    X        

394     X        

396     X        

403  X X      X  

421  X  X     X   

424      X     

427  X   X    X     

430  X      )X( X   

439     X      

441  X     )X(    X   

  נחל צאלים

     X   X   X  206  'קט

      X        X  207  'קט

      X        X  208  'קט

  )באר צפד(נווה נוי 

        X     158 ' קט

  שיקמים

   X   X  X  238  'קט

  חורבת, עשן

         X     227  'קט

  פלמחים

       X     X  230  'קט

  גבעת האורנים

 X       X      99 ' קט

     X    X     102 ' קט

     X          101 ' קט

      X          100 ' קט

  פקיעין

        X      233 ' קט

) *X ( מייצג את התוצאה של קי)ידי שלו -עבור פריטים שנעשתה להם בדיקה חוזרת על) ב"תשל

  .ונורתובר
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ממערת המטמון נבדקו . חלקם יותר מבדיקה אחת, פריטים 11עד כה נבדקו  :ראשי אלות מזווים. ב

ידי -חמישה כימית ורדיוגרפית על, )243, ב"תשל(ידי קי -שלושה נבדקו כימית על, תשעה ראשי אלות

: 1טבלה , 2008(ידי גורן -ואחד פטרוגרפית על) 17–15איורים , 108–106, 1995(תדמור ואחרים 

בדק את ראש האלה ) 7.4, 7.2טבלאות , 161–157, 1996; א3: 60, א3: 58, ב"תשנ(שליו ). 43

) כתף יריחו(בס -ר אל'בל מע'בשולי גש VIII/28וסגל וקמינסקי את ראש האלה ממערה , מנחל קנה

  ).2טבלה , 160–159, 2002(

בדיקה   בדיקה כימית  

  רדיוגרפית

בדיקה 

  פטרוגרפית

- נחושת

  ארסן

נחושת 

  ארסן- אנטימון

  נחושת טהורה

 המטמון ערתמ

  X  X   X  171  'קט

    X    172 ' קט

  X X   X  173  'קט

   X X    X  174  'קט

     X     )ב"קי תשל( X  176  'קט

  X X   X  177  'קט

     X     )ב"קי תשל( X  181  'קט

  X X   X  184  'קט

     X     )ב"קי תשל( X  186  'קט

  נחל קנה

  X     X  214  'קט

 VIII/28מערה , כתף יריחו

  X X     X  151 ' קט

ראש : חלקם יותר מבדיקה אחת, ממערת המטמון נבדקו שלושה ראשי אלות :יםגליליראשי אלות . ג

; )45: 1טבלה , 2008(ידי גורן -ופטרוגרפית על) 243, ב"תשל(ידי קי -נבדק כימית על 190 אלה 

, )10–9: 2טבלה , 1995(כימית ורדיוגרפית על ידי תדמור ואחרים  נבדקו 194 -ו 191 ראשי אלות 

  ).44: 1טבלה , 2008(ידי גורן -עלנבדק גם פטרוגרפית  194 ראש אלה 

מערת 

  המטמון

בדיקה   בדיקה כימית

  רדיוגרפית

בדיקה 

  פטרוגרפית

- נחושת אנטי  ןרסנחושת א

  ארסן-מון

-נחושת ניקל

  ארסן

     X X    )ב"קי תשל( X  190  'קט

   X X     X  191  'קט

    X  X X   X  194  'קט

 43ממערת המטמון נבדקו . תחלקם יותר מבדיקה אח, פריטים 49עד כה נבדקו  :שרביטים/אלות. ד

; 1993שליו ונורתובר ; 243, ב"קי תשל(פטרוגרפית  27-רדיוגרפית ו 10, נבדקו כימית 17, פריטים

טבלה , 2008גורן ; 14–11, 8–3איורים , 1995תדמור ואחרים ; 306–303, 296–295, 1995גורן 

; 1993שלו ונורתובר ; 243 ,ב"קי תשל(מבאר מטר נבדק פריט אחד כימית ופטרוגרפית ). 42–9: 1
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, 2008גורן (נבדק כימית ופטרוגרפית ) באר צפאד(פריט נוסף מנווה נוי ) 1: 1טבלה , 2008גורן 

; p2: 14.3טבלה , 359–358, 1987שליו ונורתובר (משיקמים נבדק כימית פריט אחד ). 2: 1טבלה 

מגבעת האורנים נבדקו שני ). 60, 58, ב"שליו תשנ( וכן פריט מואדי מכוך, )60, 58, ב"שליו תשנ

  ).5–4: 1טבלה , 2008גורן ; 5.4, 5.3טבלאות , 2004נמדר ואחרים (פריטים כימית ופטרוגרפית 

בדיקה   בדיקה כימית  

  רדיוגרפית

בדיקה 

  פטרוגרפית

נחושת 

  ארסן

נחושת 

  ארסן-אנטימון

-נחושת ניקל

  ארסן

נחושת כמעט 

  טהורה

  )'מס אדון- בר(מערת המטמון 

25  X  X     X     

26    X        

27    X        

28    X        

29  X )ב"קי תשל(    X  X       

33     X        

34  X X     X     

35    X        

40  X  X     X     

43    X        

45    X         

47  X )ב"קי תשל(    X  X       

50  X )ב"קי תשל(    X  X        

52     X        

53     X        

57  X )ב"קי תשל(  X  X      

59    X       

61    X       

65    X       

66    X       

67   X       

71   X       

73  X X     X     

76      X         

77      X         

78  X       X     

80  X X X       X 

83    X       

86    X       

90  X )ב"קי תשל(      X       

91     X        

94     X         

95     X         

96     X         

97     X        

98  X )ב"קי תשל(    X  X       

102  X  X    X     

104    X       

106  X  X X    X     

107  X  X     X     

108      X        
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בדיקה   בדיקה כימית  

  רדיוגרפית

בדיקה 

  פטרוגרפית

נחושת 

  ארסן

נחושת 

  ארסן-אנטימון

-נחושת ניקל

  ארסן

נחושת כמעט 

  טהורה

109  X  X X   X     

112  X  X     X     

  שיקמים

 X           X  425  'קט

  באר מטר

      X  X   )ב"קי תשל( X  423  'קט

  ואדי מכוך

  X           X 

 האורנים גבעת

     X   X    X  427 ' קט

     X   X    X  426 ' קט

  נווה נוי 

    X   X    X  424 ' קט

 24ממערת המטמון נבדקו . פריטים 66כה נבדקו עד  :פירוט תוצאות הבדיקות הפטרוגרפיות. ה

מנווה נוי נבדקו , שרביטים/אלות שתיו, מגבעת האורנים נבדקו ראש אלה. אלות 32-ראשי אלות ו

כך גם משיקמים ומחורבת , לה מנחל צאליםראש א, כן נבדק שרביט מבאר מטר, אלה וראש אלה

להלן ריכוז ). 2008גורן ; 82–81, 2004נמדר ואחרים ; 305–303, 296–295, 1995גורן (עשן 

  :הנתונים

תצורת מוצא   

)A1,A2,A3(  

 Cקבוצה   Bקבוצה 

)C1,C2,C3(  

  2004; 1995גורן 

  )'אדון מס-בר(מערת המטמון 

      A2  )168 ' קט( 115

      A1  )181 ' קט( 145

      A1  )172 ' קט( 126

      A1  )190 ' קט( 174

      A1  )194 ' קט( 178

203  A1   C2 תצורת טקייה  

211  A1     תצורת טקייה  

212  A1    תצורת טקייה  

220  A1      

273  A1,A2     תצורת טקייה  

325  A1      

329  A1      

337  A2     תצורת טקייה  

354  A1      

356  A1     תצורת טקייה  

381  A2      תצורת טקייה  

389  A1 B    

394  A1      

396  A1      

424  A1      תצורת טקייה  

427  A3     תצורת מוצא  

439  A1      תצורת טקייה  

26  A2      
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תצורת מוצא   

)A1,A2,A3(  

 Cקבוצה   Bקבוצה 

)C1,C2,C3(  

  2004; 1995גורן 

27  A1      

28    B     

29  A1 B   אדמת רנדזינה  

33  A1 B     

35   B     

43  A2 B      

45   B     

47  A1       

50  A1       

52  A1       

53  A2       

57  A1       

59   B     

61  A1       

65  A2       

66  A2       

67   B     

71   B     

76  A1 B    אדמת רנדזינה  

77   B      

80  A2      

83  A1       

86   B      

91  A2       

94   B      

95   B      

96  A2 B      

97   B      

98   B     

104   B      

106  A1,A3      

108  A2     אדמת רנדזינה  

109  A2       

  באר מטר

   C3     423  'קט

  נחל צאלים

  תצורת טקייה     A1  206 ' קט

  שיקמים

  גיר C3      238 ' קט

  חורבת, עשן

  אדמת רנדיזנה      A2  227 ' קט

  נוה נוי

       A2  158 ' קט

   A1   C3  424 ' קט

  גבעת האורנים

  תצורת טקייה     A1  427 ' קט

  זינהאדמת רנד      A1  426 ' קט

  אדמת רנדזינה      A2  102 ' קט

  פקיעין

      A2 B  233 ' קט
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  :3 נספח

  בחינה מחודשת –מטמון המתכת מכפר מונש 

מכלי , משור וסכינים, יתד, אזמלים, כילפות, גרזנים –מטמון הנחושת מכפר מונש מורכב מכלי עבודה 

חפץ דמוי סהר  –ומפריטים ששימושם אינו ברור , פגיונות וראש אלה, ראשי רמחים – נשק

.קשקשים/ולוחיות
398

למטמון חשיבות רבה בשחזור התמונה המטלורגית בכנען בתקופת הברונזה  

הוא העשיר את מכלול , לבד מכך שהוא הגדיל עשרות מונים את קורפוס חפצי המתכת: הקדומה

כמו גם בפריטים מטיפוס , הידועים של התקופה בטיפוסים מקומיים חדשים יום והפולחן-חפצי היום

נספח זה עוסק בהיבטים הטיפולוגיים והכרונולוגיים ובשיוכם התרבותי של חלק מכלי העבודה . מצרי

  .ושל כלי הנשק, משור וסכינים מעוקמות, כילפות, גרזנים –

  תולדות המחקר. א

שושלתית וימי -מון לפרק הזמן שבין סוף התקופה הקדםתארכו את המט) 1963(הסטרין ותדמור 

עד ראשית הברונזה  הקדומה אובמינוח המקומי לתקופת הברונזה , השושלת הראשונה במצרים

, למשור ולסכין הקצרה, לאזמלים, הן הסתמכו על ההקבלות שנמצאו במצרים לכילפות. הקדומה ב

בתיאורים אומנותיים במצרים ובמסופוטמיה למן ועל הופעתם של רמחים , ובכנען לגרזנים ולפגיונות

הן גם הציעו לראות במטמון מכלול כלי עבודה ונשק של חיילים ). ג, סעיפים ב' ר(סוף האלף הרביעי 

כל אלו מלמדים לדעתן על . חומר גלם החסר במצרים –ופועלים מצריים שעסקו בכריתת עצים 

  .שושלתית-ה הקדםחשיבותה של כנען כספקית עץ של מצרים למן התקופ

דן במטמון מההיבט של יחסי כנען ומצרים בסוף התקופה ) 426גם הערה ' ר; 214, ז"תשכ(ייבין 

ואולם , הוא קיבל את תיארוכן של הסטרין ותדמור. שושלתית ובתחילת התקופה השושלתית-הקדם

שנעה באזור בימי המלך , ל יחידה צבאית בת ארבעה חיילים וקציןהציע שהמטמון משקף את ציודה ש

או (דרכים  …"את הימצאותם של כלי העבודה ייחס לעובדה שבפרק זמן זה . עקרב או נערמר

                                            

ידי -על 1962-המטמון נחשף באקראי ב). ג"סבן תשס(נספח זה פורסם במתכונת דומה בספר תדמור   .398

, 1963הסטרין ותדמור (ממזרח ליישוב ' מ 800ור צבי יצהר מכפר מונש במהלך הכשרת חלקת ב

) ?(יחד עם חפצי הנחושת נמצאו גם חרוזי קרניאול ושברי מראה ).232–228, ה"גופנא תשמ; 265

 ).285, 1963הסטרין ותדמור (מכסף 
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היתה צריכה לפלס לעצמה דרך בסבכי  …וכל יחידה , סלולים וברורים עדיין לא היו בנמצא) שבילים

  ").רים משטחי המזרח התיכון עדיין היו מיועריםחלקים ניכ(שיחים ואף עצים , עשבים

 –הוא התבסס בעיקר על כלי הנשק . כרונולוגי-תור עסק במטמון מכפר מונש מההיבט הטיפולוגי-בן

-כ, חמש שנים לאחר גילוי המטמון, 1967-בועל גרזן סהר שנמצא במקום , פגיונות וראשי רמחים

הוא תיארך את המטמון לתקופת הברונזה ) 69–55, ט"תשכ(תחילה ). 1968גופנא (מצפון ' מ 200

במאמריו . הקדומה בלסוף תקופת הברונזה ) 115–112, 1992; 1971(ואחר כך , הקדומה ג

תור מלהשתמש בפגיונות כאמצעי לתיארוך המטמון -נמנע בן) 113, 1992; 204, 1971(המאוחרים 

וגרזן הסהר , )2.סעיף ג(והתבסס רק על ראשי הרמחים , )429ובמיוחד הערה , להלן 1.סעיף ג' ר(

מאידך ). 438ובמיוחד הערה  4.סעיף ג(שנתפס על ידו כחפץ החשוב ביותר לתיארוכו של המטמון 

דוגמתם נמצאו ; לתיארוך המטמון –ת ומשור כילפו, גרזנים –הוא המעיט בחשיבותם של כלי העבודה 

ולכן לא ניתן לדעתו להסתמך , מסופוטמיה וקפריסין במכלולים בני האלף השלישי והשני, במצרים

תור ערער גם על הפרשנות המצרית של מפרסמות -בן. תרבותית-עליהם להבחנה כרונולוגית

ן ולו גם כלי אחד במטמון שניתן ואי, לדעתו רוב ההקבלות באות מארצות שמצפון לכנען; המטמון

  .לשייכו טיפולוגית רק למצרים

על . תור והסתמך בתיארוכו רק על הפגיונות וראשי הרמחים-קיבל את שיטתו של בן) 1975(וטקינס 

בסיס השוואתם עם פריטים דומים מאזורנו ומקפריסין הוא תיארך את המטמון לתקופת הברונזה 

החל מתקופת הברונזה  לבנטציצת תקע וחורי סמרור שכיחים בפגיונות בעלי , לדעתו. הקדומה ג

בעלי חור , את הפגיונות מכפר מונש. ומשמשים לאורך כל תקופת הברונזה התיכונה הקדומה ג

את ראשי הרמחים מכפר . הוא הציע לראות כקדומים בסדרה, סמרור בודד או שניים ושידרה בולטת

ל בסיס דמיונם לפריטים בקפריסין הוא ייחס גם אותם וע, מונש זיהה וטקינס כפגיונות בעלי תקע

  .תיארוך זה עולה לדעתו בקנה אחד עם זמנו של גרזן הסהר. הקדומה גלתקופת הברונזה 

תור ווטקינס השתרשה במחקר התפישה שהמטמון הוא בן תקופת -בעקבות עבודותיהם של בן

).135–134, 1990מזר ; 232, ה"לדוגמה גופנא תשמ( ג–הקדומה בהברונזה 
399

לאור כלי העבודה  

                                            

על  באו  הקדומה אהציע לתארך את המטמון מכפר מונש לתקופת הברונזה ) 82–81, 1989(פיליפ   .399

. באזור ובגבעתיים הקדומה אהקרניאול שדוגמתם נחשפו בקברים מתקופת הברונזה סמך חרוזי 

הם שכיחים באזורנו (למותר לציין שהתבססות על חרוזי קרניאול שכשלעצמם אינם אינדיקטיביים 

 .מוטעית )במכלולי יישוב ובקברים לאורך כל תקופת הברונזה הקדומה
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, בארץ ישראל ובמצרים –אך גם קודם  –וכלי הנשק ממתכת שנחשפו בשלושת העשורים האחרונים 

לנוכח היקף הממצא המקומי מתקופת . מן הראוי לבחון מחדש את המטמון מכפר מונש על כל היבטיו

המאוחרים , הקפריסאייםוקשריו למצרים לא ראיתי טעם להישען על הממצאים  הקדומה אהברונזה 

מן הראוי להקדים ולומר כי מסקנותי הטיפולוגיות והכרונולוגיות מאששות את , יתרה מזאת. ביחס

  .כנגד ההסתייגויות המאוחרות יותר, מסקנותיהן של הסטרין ותדמור בפרסום המקורי

  כלי עבודה. ב

  כילפות. 1.ב

  :תפריטים הנחלקים טיפולוגית לשתי קבוצו 11המטמון מונה 

: 4ציור , 1963הסטרין ותדמור (לשבעת הפריטים עורף ישר ): 10–1: 101לוח ( כילפות קטנים. א

או קעורים קלות ) 7–6, 4, 2–1: 4ציור , שם(שוליים ישרים , )7–5: 4ציור , שם(או קמור קלות ) 4–1

–5: 4ציור , שם(או מתפשטת כעין מניפה ) 4–1: 4ציור , שם(וחורפה קמורה , )5, 3: 4ציור , שם(

7.(
400

בהתרחבותם המתונה מהעורף כלפי , הכילפות מתייחדים כולם במתארם המאורך והצר 

.החורפה ובדקות הלהב
401

אחידות מתארם מחזקת את התחושה שמאחורי ייצורם עומדת מסורת  

  .מטלורגית מובהקת

  :הכילפות קטנים שנמצאו בארץ בהקשרים של תקופת הברונזה הקדומ 19הרשימה שלהלן מונה 

  ).9: 1כאן איור ; 21: 3לוח , 10–9, 1935רלד 'פיצג( XVIשכבה , בית שאן – קדומה אברונזה  •

אפק , )11: 1כאן איור ; 36איור , 1997אילן וסבן , עמירן( IIשכבה , ערד – קדומה בברונזה  •

ציור , 41, 1986אריה -בית(שיח מחסין שבדרום סיני , )68: 5לוח , 68' מס, 14, 1992מירון (

13 :2.(  

: 1כאן איור ; 77, 75, 74' מס, 39–38, 1898בליס (חסי -שלושה מתל אל – קדומה גברונזה  •

  ).4, 1: 260ציור , 452–450, 1989וילקינסון (דראע -שניים מבאב אל, )8–7

ברונזה קדומה •
402

הסטרין (ראש הנקרה , )69: 5לוח , 69' מס, 14, 1992מירון (תל ערני  – 

                                            

 .1ציור , 4–3, 1992מירון ' להגדרת חלקי הכילף והגרזן ר  .400

היחס בין רוחב , מ"ס 4.6–3.5רוחב החורפה , מ"ס 2.2–1.5רוחב העורף , מ"ס 17–14אורך הלהבים   .401

 .3.7: 1 – 5: 1הלהבים לאורכם 

ולכן לא , או שלא פורסמו יתעפולה ובית ירח פורסמו חלק, ראש הנקרה, ממצאי החפירה מתל ערני  .402
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ענתי ואחרים (הזורע , )47: 4לוח , 47' מס, 1992מירון (עפולה , )5ר ציו, 270, 1963ותדמור 

, 1951דה וו (פארעה צפון -תל אל, )48: 4לוח , 48' מס, 13–12, 1992מירון ; 32לוח , 1973

, 1992מירון (ירח -ארבעה מבית, )2: 3.44ציור , 151, 1996גרינברג (תל דן , )21: 18לוח 

מתאר העורף של הפריטים הנידונים ברצוני להציע כי הכילפות על בסיס ). 3לוח , 44–41' מס

, והכילפות מתל ערני, הקדומה אהנם מתקופת הברונזה , בעלי עורף ישר, מעפולה ומהזורע

  ).416 הערה' ר( ג–הקדומה בהברונזה מ – בעלי עורף קשתי, תל דן ובית ירח, ראש הנקרה

,מתאפיינים הפריטים שמניתי במגוון גדלים וצורות, )401הערה ' ר(כפר מונש שלא ככילפות מ
403
 

עד כה לא נחשפו בארץ פריטים דומים במתאר ובפרופורציות . ידי חרשים שונים-המעידים כי נוצרו על

.האחרונים למכלול המקומי עובדה המבליטה לדעתי את זרותם של, לכילפות מכפר מונש
404

  

.כילפות דומים לאלו מכפר מונש נחשפו במצרים
405

פיטרי ציין כי הכילפות הקטנים מופיעים בתקופה  

.1ד2ובמינוח הנקוט היום נקאדה , SD 56-בשושלתית החל -הקדם
406

בפרק זמן זה הם מתאפיינים  

או נקאדה  SD 78 – ההופך לקשתי עם המעבר לתקופה השושלתית, בעורף ישר או מעוגל קלות

דומה שקביעתו זו של פיטרי ). 65–60: 16לוח , 16, 1917; 4לוח , 24, 1901פיטרי (ב 3–2א3

ב 3מתקופת נקאדה , כילפות בעלי עורף ישר נדירים במכלולים המאוחרים יותר. עומדת במבחן

אינם מוכרים ) לא כל שכן דמוי פיטריה(לעומת זאת כילפות בעלי עורף קשתי ; ואילך) שושלת אפס(

, 51–45, 36–33: 15לוחות , 16, 1917פיטרי (א 3במכלולים המתוארכים קודם לתקופת נקאדה 

16 :69–74 ,17 :76–90.(  

                                                                                                                                        

פארעה צפון ותל דן נמצאו בהקשר -תל אל, כילפות מהזורעה. ניתן לתארך את הכילפות ביתר דיוק

 .תקופת הברונזה הקדומה –ארכיאולוגי שאינו מאפשר אלא קביעה כללית 

היחס בין רוחב , מ"ס 7.5–3רוחב החורפה , מ"ס 3–1.5רוחב העורף , מ"ס 16.5–9אורך הלהבים   .403

 .4: 1עד  2: 1 הואהלהבים לאורכם 

, 74' מס, 1898בליס (חסי -ושני הכילפות מתל אל, )2: 13ציור , 1986אריה -בית(הכילף משיח מחסין   .404

הם מתייחדים , אולם שלא כאחרונים, מזכירים במתארם המאורך והצר את אלו מכפר מונש) 77

מיתאר עורפם מלמד כי . ידי חרש מצרי-נוצקו על אלולדעתי גם כילפות . בעורף קשתי או דמוי פטריה

 ).16, 1917פיטרי ' ר(תקופת הממלכה הקדומה  –חושת מצרית מאוחרת יותר הם תוצר של חרושת נ

, הכילפות הקטנים מכפר מונש נבדלים במיתאר ובפרופורציות גם מהכילפות השכיחים בסוריה  .405

הסטרין ותדמור ; 83–52, 1960ֶד�י ' לריכוז חלקי של הממצא ר. מסופוטמיה וקפריסין באלף השלישי

 .202, 1971ור ת-בן; 9הערה , 1963

שושלתית המאוחרת ועד השושלת -לכרונולוגיה ולמינוח התקופות של מצרים מהתקופה הקדם  .406

 .1996והנדריקס  1990קייזר ' הראשונה ר
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: כילפות בעלי עורף ישר או מקומר קלות דוגמת אלו מכפר מונש נמצאו באתרים המצריים הבאים

, 1993קרופוט ; 6: 65לוח , 48 ,20, 1896פיטרי וקויבל (ד 2המתוארך לנקאדה , 39בנקאדה בקבר 

' מס, 282, 1984נידלר ( 2עדימה במכלול מתקופת נקאדה -באל, )59לוח , 1217' מס, 147–146

, )71לוח , 620' מס, 1980ספנסר ( ארכאיתמהתקופה ה, IIבַפַרס שבנוביה בקבר , )45לוח , 182

, )25: 5לוח , 23, 11, 1913פיטרי (ב 3קרי נקאדה , SD 80-המתוארך ל, 122בטרחאן בקבר 

,)b38לוח , 1902קויבל וגרין ( Main Deposit-בהיירקונפוליס ב
407

קבר  – 31Oובאבידוס בקבר  

  ).25: 6לוח , א1901פיטרי (ר 'מישני במכלול ג

. המיוחסים לשושלת הראשונה, כילפות בעלי עורף קשתי שכיחים במצרים בקברים מאוחרים יותר

רק ארבעה כילפות . ר'שמימיו של ג 3471א בסקארה בקבר פריטים נמצ 98מכלול מרשים בן 

אך מהתיאור המילולי המפורט , )A10לוח , 19ציור , 1949אמרי (מופיעים בדוח בציור או בצילום 

, שני כילפות נמצאו בטרחאן. ניתן להבין שהמכלול אינו מכיל כילפות בעלי עורף ישר) 37–31, שם(

, 28: 5לוחות , 23, 9–8, 1913פיטרי ( SD 78עד  SD 77-המתוארכים ל, 1015-ו 412בקברים 

פיטרי (ר 'שבמתחם העמק של ג 640-ו 601, 461, 420בקברים , ועשרה באבידוס, )15, 9: 6, 29

פיטרי (ר 'קבר מישני במכלול ג – 31Oובקבר , )16ולוח , 24, 17: 5, 8–7, 5: 4לוחות , 6–4, 1925

).70לוח , 622' סמ, 80, 1980ספנסר ; 23: 6לוח , א1901
408

  

ארבעת הפריטים במטמון מכפר מונש מתאפיינים בממדיהם ): 15–12: 101לוח ( כילפות גדולים. ב

,הגדולים
409

בשוליים , )14, 12: 1כאן איור ; 1: 7, 1: 6ציורים , 1963הסטרין ותדמור (בעורף ישר  

ובחורפה מתפשטת כעין  ,)2–1: 6ציור , שם(או קעורים קלות ) 1: 7, 3: 6ציורים , שם(מקבילים 

וכמו הכילפות הקטנים הם קרוב לוודאי תוצר של מסורת , הם דומים אלו לאלו). שם, שם(מניפה 

כי לא נמצאו להם הקבלות בממצא ) 271, 1963(קביעתן של הסטרין ותדמור . מטלורגית מובהקת

.ונטייתן לראות בהם כלים מצריים נכונה, בארץ עומדת בתוקפה עד היום
410

  

                                            

, שושלתית והארכאית-לצד חפצים מהתקופות הקדם. בעייתי Main Deposit-תאריך הטמנתו של ה  .407

התיכונה והחדשה , פצים מימי הממלכה הקדומההוא מכיל ח, המהווים את רוב רובו של המכלול

 ).4–3, 1974אדמס (

 .כלומר טיפולוגית מוקדם יותר ,נחשף גם כילף בעל עורף מעוגל קלות האחרוןבקבר   .408

 .מ"ס 10.8–7רוחב החורפה , מ"ס 6–3.8רוחב העורף , מ"ס 24.5–19.5אורך הלהבים   .409

לא נמצאו במכלולים מהמחצית השנייה של האלף הרביעי ומהאלף ) 405 הערה' ר(גם דוגמתם   .410

 .מסופוטמיה וקפריסין, השלישי בסוריה
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ציין כי טיפוס זה מופיע במצרים כבר בראשית ימיה ) 67–66: 16, 8: 15לוחות , 16, 1917(י פיטר

: להלן מספר דוגמאות. גם כאן עומדת קביעתו במבחן. של השושלת הראשונה או מעט קודם לכן

טיפוס , 41–37, 19–13, 1949אמרי (ר 'שמימיו של ג 3471עשרים כילפות נמצאו בסקארה בקבר 

 SD 78עד  SD 77שתאריכו  1015דוגמתם נמצאו גם בטרחאן בקבר ). B10לוח , 3: 21ציור , 3

לוחות , 9, 1914פיטרי ( SD 78-המיוחס ל 1933ובקבר ) 7: 6, 26: 5לוחות , 23, 8, 1913פיטרי (

, )18ולוח  5: 5לוח , 5, 1925פיטרי (ת 'במתחם העמק של ג 387באבידוס בקבר , )7: 3, 1933: 1

לוח , 139, 114, 1908רייזנר (ידי החופר לשושלת השנייה -שתוארך על 1513בקבר  דיר-בנאקה אל

40 :d( ,סבעיה -ובמטמון מאל)Siba‘iya( ,שתוארך לשושלת , מערבית לאסנה-מ דרומית"ק 20-כ

  ).15: 1כאן איור ; 282, 147–146, 1984נידלר (השנייה או השלישית 

  גרזנים. 2.ב

לוח  כאן; 25–24לוחות , 2ציור , 267–266, 1963טרין ותדמור הס(המטמון מונה שישה פריטים 

, שם(או קעורים קלות , )6:2ציור , שם(שוליים ישרים , )2ציור , שם(בעלי עורף ישר , )5, 3, 1: 102

).6–3: 2ציור , שם(או מתפשטת כעין מניפה , )2–1: 2ציור , שם(חורפה קמורה , )1: 2ציור 
411

  

דוגמת הגרזנים הנידונים אופייניים למכלול כלי העבודה בכנען " וטפש"גרזני נחושת בעלי להב 

.למן התקופה הכלקוליתית ואילך, )ובמסופוטמיה(
412

במהלך תקופת הברונזה הקדומה הם דחקו את  

  ).1984רוזן (גרזני הצור והאבן ממכלול כלי היומיום 

; 5, 1917פיטרי (אינם בנמצא במצרים " פשוט"גרזני נחושת בעלי להב מאורך , לעומת זאת

).14–13, 1960באומגרטל 
413

ברנטון (שנחשפו במטמר  2הפריטים הבודדים מתקופת נקאדה  

                                            

רוחב , מ"ס 2.4–2רוחב העורף , מ"ס 1.6–1.2עוביים , מ"ס 17.3–10.5אורך הלהבים . 400 הערה' ר  .411

 .'ג 568–314משקלם , 6.6 – 4.8ורפה הח

, )'שקערוריות וכו, בליטות, נטול זיזים(חלק , טרפזי–מלבני –גרזנים וכילפות בעלי להב פשוט   .412

פי רוב את הנקודה -מהווה על) ישר או קשתי(עורף הלהב . המתאפיין בפרופורציות מאורכות וצרות

מירון ' דיון כללי על הלהב הפשוט בכנען ר. ממנה הוא מתרחב בהדרגה כלפי החורפה, הצרה ביותר

' מס( הקדומה גושם גם ריכוז חלקי של גרזנים למן התקופה הכלקוליתית ועד הברונזה , 30–3, 1992

ת אודו 416גם בהערה ' ר). 77–76, 70, 67–61, 48, 45, 40, 37, 35–21, 16–13, 11, 9–8, 5–1

 .ההבדלים בין הלהבים הפשוטים לאורך התקופות

הצביעו על , למרות הנתונים המצומצמים יותר שעמדו לרשותן, )268, 1963(כבר הסטרין ותדמור   .413

 .ההבדלים הברורים בין הגרזנים מכפר מונש לבין מקביליהם במצרים
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-ואל) 5–3: 4לוח , 17–15, 1989הר יריזקאנה וז(מעאדי , )11: 2כאן איור ; 47: 16לוח , 26, 1948

רזנים אלו דומה שג. מתאפיינים בלהב טרפזי קצר ורחב) 180: 44לוח , 280, 1984נידלר (עדימה 

, שלהבם ריבועי, הנם אב הטיפוס לגרזנים המצריים המופיעים למן ראשית התקופה השושלתית

: 5לוח , U74 ;1925: 7לוח , 1901לדוגמה פיטרי (ומתפתח בהדרגה לבעל שוליים וחורפה מעוגלים 

).14–12: 2כאן איור ; 13, 7
414

במהלך השושלת השנייה התווסף למרכז הלהב נקב ששיפר את  

, 1986דייוויס ; 281, 1984נידלר ; 70–69לוחות , 605–599' מס 28, 1980ספנסר (חיבור לידית ה

ובמזרח הקדמון , גרזנים אלו נבדלים מהגרזנים השכיחים בכנען). 14: 102לוח  כאן; 1לוח , 28

וניתן לראות בהם תוצר מובהק של תעשיה ומסורת מטלורגית , השלישי–באלפים הרביעי, בכלל

  .מצרית

כמו גם , )411הערה ' ר(בעוביים ובמשקלם , הם ניכרים בממדיהם –אם נחזור לגרזנים מכפר מונש 

בעלי להב עבה וכבד –גרזנים דומים . בעורף ישר
415

ועורף ישר 
416

נחשפו עד כה בארץ רק  – 

                                            

: 13ציור , 1986אריה -בית(ן אני נוטה לראות בלהב הגרזן הריבועי משיח מחסי אלועל בסיס נתונים   .414

 ).404 הערה' ר(תוצר של חרושת מטלורגית מצרית , )4

 .'ג 350-פי רוב יותר מ-על', ג 300-ומשקלם יותר מ) 5, 1992גם מירון ' ר(עוביים יותר מסנטימטר   .415

להבדלים ( הקדומה אלתקופות הכלקולית והברונזה גרזנים וכילפות בעלי עורף ישר אופייניים   .416

צורת  ג–הקדומה בבעוד שבברונזה , )94, 1997שליו ובראון ' אפשריים בין גרזני שתי התקופות ר

הנה דוגמאות אחדות לכלקולית ולברונזה ; בגוף הטקסט' ר הקדומה אלברונזה . העורף משתנה

  :ג–הקדומה ב

אזמלים וכילפות ממערת המטמון /גרזנים; )2: 34לוח , 1934ונוויל  קופל, מלון(סול 'גרזן מע – כלקולית

; )14.4–14.3לוחות , 1987שליו ונורתובר (גרזן וכילף משיקמים ; )119–116, ב"אדון תשל-בר(

גרזנים ממצר ומגבעתים ; )5–4: 1לוח , 1992מירון ; 135, 1985אלדר ובאומגרטן (גרזנים מנוה נוי 

הסטרין ותדמור ; C ,D: 37לוח , 220, 1957דותן ( קדומה אקולית או ברונזה כל, שתיארוכם אינו ודאי

  ).2: 4.22ציור , 115, 1996גופר וצוק (גרזן מנחל קנה ; )3ציור , 1963

ולמן , מתאפיינים הגרזנים בעורף קשתי הקדומה בהברונזה החל מתקופת  .ג–קדומה בברונזה 

עמירן (לדוגמה הגרזנים והכילפות מערד ' נים רלראשו. לחלקם עורף משולש הקדומה גהברונזה 

, 1898בליס (חסי -מתל אל –לאחרונים ; )37איור , 1997אילן וסבן , עמירן; 71:1לוח , 1978ואחרים 

לתקופת ). 19–9: 2, 11, 10, 7: 1וכאן איורים , 151, 1996גם גרינברג ' ר; 77–73' מס, 39–38

פאנטאלקין (שני גרזנים בלתי משוכבים מקרית אתא שייכים ככל הנראה גם  הקדומה בהברונזה 

, שם(שתוארכה  IIIעל סמך עורפם הקשתי אני מציע לקשור אותם לשכבה ). 7–6: 17ציור , 50, 2000

  .הקדומה בלתקופת הברונזה ) 29

סביר להניח שהוא שמר על , קרי לא היה פעיל, מכיוון שעורפו של להב הגרזן או הכילף שולב בידית

חורפת הלהב , לעומת זאת). 64–63, 1964קייטלינג (מקורי שהוקנה לו בשלב היציקה המתאר ה

היו  אלומכיוון שחלקים , יתרה מכך. לאחר היציקה) בחישול וריקוע(ושוליו טוייבו ועוצבו בעבודות גימור 
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בית שאן שכבה : נמצאו במקומות הבאים עשרה פריטים. הקדומה אבמכלולים מתקופת הברונזה 

XVI )ציור , 70–69, ט"רייך תשמ(פלמחים , )8: 102לוח  כאן; 23: 3לוח , 10–9, 1935רלד 'פיצג

: 5לוח , 1992מירון ; 1990דר ; 94איור , ה"דר תשמ(חמישה מנחל אלכסנדר , )8: 2כאן איור ; 71

,)6: 2כאן איור ; 67
417

לוח  כאן; 2–1: 11.3ציור , 95–93, 1997שליו ובראון (שניים מיפתחאל  

לקבוצה זו אני נוטה לייחס גם גרזן מתל ערני ). ב"גולני ובראון תשנ(אתא -ואחד מקרית, )4, 2: 102

  .עדיין לא הוברר הקדומה אשייחוסו לתקופת הברונזה , )70: 5לוח , 70' מס, 14, 1992מירון (

השכיחים בכנען , "הפשוטים"שהגרזנים והכילפות  נתונים אלו עומדים אפוא בניגוד לתפישה הרווחת

אינם תורמים להבחנה כרונולוגית , ובמזרח הקדמון בכלל בפרק הזמן שבין האלף החמישי והשני

  ).30–24, 1992מירון ; 54, 1975וטקינס ; 202, 1971תור -לדוגמה בן(ותרבותית 

  משור. 3.ב

ים מעוגלות ותקע כתפי, ף בצד אחד לכל אורכובעל שינון דק וצפו, להב המשור מכפר מונש ארוך ודק

).1: 103לוח (ישר ומאורך 
418

המשור מכפר מונש עולה בממדיו על המשורים בני התקופה שנחשפו  

מופיע דגם מדוקר שלגבי , בסמוך לכתף, על צידו האחד של הלהב, עד כה במצרים ובמסופוטמיה

ראש האלה חתחור –משמעותו נחלקו הדיעות 
419

כמו גם לגבי  –לי כתיב שמו של מלך או, או עקרב 

  ).203, 1971תור -בן; 212, ז"ייבין תשכ; 275, 1963הסטרין ותדמור (חשיבותו לתיארוך הכלי 

,)4: 3כאן איור ; 348, 1997שליו ; II.6לוח , II.3 :17ציור , 1997גרינברג (למעט משור מחצור 
420
 

. רים בני תקופת הברונזה הקדומהלא נמצאו בארץ משו, הקדומה גהמתוארך לתקופת הברונזה 

' ר(כמו גם מהמשורים המצריים , הפריט מחצור אף נבדל במתארו ובגודלו מהמשור מכפר מונש

  .ככל הנראה מקומית, והוא תוצר של מסורת מטלורגית שונה, )בהמשך

                                                                                                                                        

לכן קשה לייחס למתארם . הקפידו בליטושם וחישולם לאורך כל תקופת שימושו של הלהב, פעילים

 ).5–4, 1992מירון (כרונולוגי –טיפולוגי ערך

 ).'ג 1600–1120, מ"ס 23.3–20.6(הגרזנים מנחל אלכסנדר ניכרים בממדיהם ובמשקלם   .417

 .מ"ס 14מ ואורך התקע "ס 50.6אורך הלהב   .418

 .אולי האלה באת, פרה שזהותה לא הובררה-להאֵ , בתקופה קדומה זו, או מוטב  .419

הוא מתאפיין בלהב . 10המיוחסת לשכבה מקומית  641רצפת לוקוס  גבי-על אהמשור נמצא בשטח   .420

 .ובחורי סמרור, בהיעדר תקע, מ"ס 13.7, קצר ביחס
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, אך ללא שינון, סכינים זהות בצורתן. לעומת זאת נפוצים במצרים משורים דוגמת זה מכפר מונש

כרונולוגי זהה לזה של -בדיון שלהלן ייחסתי להן אפוא ערך טיפולוגי; שכיחות אף הן במצרים

המקבילה , 2א3משורים אינם מוכרים במצרים במכלולים קדומים לתקופת נקאדה , ככלל. המשורים

.לשושלת אפס
421
  :להלן מספר דוגמאות 

, 31–30, 1949אמרי (ר 'י גשמימ 3471שישה משורים בעלי כתפיים קעורות נחשפו בסקארה בקבר 

באותו קבר נמצאו ). 202, 1971תור -בן(במתאר הכתפיים הם שונים מהמשור מכפר מונש ; )18ציור 

, 31–24, 1949אמרי (הדומות מאוד למשור מכפר מונש , סכינים בעלות כתפיים מעוגלות 36גם 

).2: 3כאן איור ; 2–1: 17ציורים 
422

נמצאה סכין בעלת , SD 77-המתוארך ל, 1917בקבר , בטרחאן 

משורים וסכינים נמצאו ). 6: 3לוח , 9, 1914פיטרי (כתפיים מעוגלות דוגמת המשור מכפר מונש 

–22, 20, 17: 5לוח , 6, 1925פיטרי (ר 'במתחם העמק של ג 660-ו 601, 510באבידוס בקברים 

23.(
423

ככל , משור מכפר מונשבאוספי המוזיאון הבריטי מצויה סכין בעלת כתפיים מעוגלות דוגמת ה 

). 71לוח , 633' מס, 88, 1980ספנסר (מימי השושלת הראשונה , 3506קבר , הנראה מסקארה

המיוחסות לשושלת אפס  4-ו 3כולם מקבוצות קברים , שנים עשר משורים נחשפו במינשת אבו עומר

).303ציור  ,88, 1985אחד מהם מופיע אצל קרופר ווילדונג ; אחד בכול קבר(ולשושלת הראשונה 
424

  

                                            

ובמסופוטמיה באמצע ) 43, 1917פיטרי (משורים דומים מוכרים במצרים בימי הממלכה החדשה   .421

בניגוד לדעת (ייננו לענ). 203, 1971תור -בן; 25הערה , 273, 1963הסטרין ותדמור (האלף השלישי 

כמו גם שכיחותם , חשובה הופעתם הקדומה במצרים כבר בראשית התקופה השושלתית, )תור-בן

 .הרבה אז

 .של אמרי 2, 1אלו טיפוסים   .422

, )B:28לוח , 26הערה , 274, 1963(מופיע במאמרן של הסטרין ותדמור  510תצלום המשור מקבר   .423

לא (משור בעל כתפיים קעורות ממוצא לא ידוע . וגליפיםבסמוך לכתף חרותה כתובת בת שני הייר

בסמוך לתקע כתובת בת . באוספי המוזיאון הבריטי תוארך לשושלת הראשונה) ברשות העתיקות

 ).71לוח , 632' מס, 88–87, 1980ספנסר (ככל הנראה שם פרטי , שלושה היירוגליפים

  :ידי קרופר-נתונים כפי שנמסרו לי עללהלן ה .המשורים לא פורסמו 360למעט פריט אחד מקבר   .424

  שושלת  קבוצת קברים  'קבר מס  שושלת  קבוצת קברים  'קבר מס
126  3  0  2820  3  0  
360  3  0  2990  3  0  

1050  3  0  900  4  1  
1365  3  0  1930  4  1  
1600  3  0  2650  4  1  
1800  3  0  2897  4  1  
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  סכינים מעוקמים. 4.ב

ולהב דק ושטוח המתרחב ומתעקם מבסיסו כלפי , המטמון מונה שני פריטים בעלי תקע ישר וארוך

).5: 103לוח  כאן; A–B: 30לוח , 2–1: 10ציור , 279–277, 1963הסטרין ותדמור (קצהו 
425

לא  

, 1963(הסטרין ותדמור . נמצאו להם הקבלות בממצא המטלורגי מכנען ומהמזרח הקדמון בכלל

גופנא (ויהודה רות הציע כי שימשו כמגלים , הניחו כי חפצים אלו שימשו לקיצוץ ענפים וקנים) 279

אביצור (העובדה שפי הלהב נמצא בהם בצד הקעור כמו במגלים ובמחטבי עצים ). 229, ה"תשמ

לא , לי נשק להכאהמחזקת את ההנחה שהם שימשו ככלי עבודה ולא ככ) 156–154, 25–23, 1976

.כל שכן לדקירה וחיתוך או להטלה
426

  

לדעתי אפשר שמקור ההשראה העומד מאחורי ייצורם של סכיני הנחושת המעוקמים מכפר מונש הינו 

).6: 103לוח (סכיני הצור המצריים מתקופת השושלת הראשונה 
427

בדומה לסכיני הנחושת מכפר  

ופי הלהב נמצא בצידם הקעור , ו כלפי הקצהמונש הם מתאפיינים בלהב המתרחב ומתעקם מבסיס

).A11ציור , 1980ספנסר (אפשר כמגלים , ומכאן ששימשו ככלי עבודה
428

מתוך שפעת הממצאים  

שבמתחם  784-ו 726, 601, 420, 413, 330, 123אזכיר את המכלולים שנחשפו באבידוס בקברים 

ב מאורך וצר דוגמת הסכינים מכפר בעלי לה, 330, 784במיוחד את הסכינים מקברים , ר'העמק של ג

בהקשר זה ברצוני להסב את תשומת הלב גם לשישה ). 14–13, 8–1: 6לוח , 6, 1925פיטרי (מונש 

, 531, 429, 401סכיני נחושת בעלי להב עקום וחור סמרור בודד בעורפם שנחשפו באבידוס בקברים 

דוגמתם לא נחשפו במצרים , )2: 5לוח , 6, 1925פיטרי (ר 'שבמתחם העמק של ג 765, 534

עשויים להיות , שלא נלקחו עד כה בחשבון בדיונים על כלי עבודה, סכינים אלו. ובמזרח הקדמון

                                            

 .מ"ס 32-ו 22התקעים , מ"ס 32-ו 31אורך הלהבים   .425

ייבין ). 22–21, ג"ידין תשכ(מתאפיינות בלהב שפיו נמצא בצד הקמור , ששימשו להכאה, המגל חרבות  .426

הציע כי הסכינים המעוקמים מכפר מונש שימשו למטרה דומה לזו של מקלות ההטלה ) 214, ז"תשכ(

, לפילוס דרך בסבכי השיחים והעצים) מפסלות בלשונו(והכילפות הקטנים , המצריים העשויים עץ

 .ים אינם נראיםוהדבר

ובימי השושלות , שושלתית מחד-סכינים אלו נבדלים טיפולוגית מסכיני הצור ששימשו בתקופה הקדם  .427

 ).277–276, 273–268, 1984נידלר ; 11ציור , 94–91, 1980ספנסר (השנייה עד הרביעית מאידך 

לסכיני . דיות עץ ארוכותהמלמדים כי במקור היו להם י, לסכינים מכפר מונש תקעים ארוכים וישרים  .428

דמויות , ידיות אלו קצרות. המתחייבות מאופיו השונה של חומר הגלם, הצור המצריים ידיות מסוג אחר

ידית הסכין ממוזיאון אונטריו מצופה בפח זהב . ששולבו ככל הנראה בניצבי עץ או עצם קצרים, קרס

ואין להניח שהוסתר בידית עץ , ציפוי הזהב חובר בדבק לידית הצור. ר'נושא סרך של המלך ג

 ).7–6: 2לוח , 6, 1960באומגרטל (
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לדעתי גם כאן מקור ההשראה העומד מאחורי . הקבלה חלקית לסכינים המעוקמים מכפר מונש

  .ייצורם הוא סכיני הצור

  כלי נשק. ג

  פגיונות. 1.ג

הסטרין (ם בעלי שידרה בולטת וציצת תקע בת חור סמרור אחד או שניים המטמון מונה ארבעה פריטי

הפגיונות דומים מאוד זה לזה ולמרות שלא נוצקו ). 3, 1: 104לוח  כאן; 4–1: 12ציור , 1963ותדמור 

אולי אפילו מעשה ידיו של חרש , באותה התבנית סביר כי הם תוצר של אותה מסורת מטלורגית

  .מתכת אחד

י ציצת תקע ומסמרות או חורי סמרור שכיחים באזורנו בתקופת הברונזה הקדומה פגיונות בעל

-בן(טיפוסים רבים -ניתן להבחין בהם תת; אומשמשים עד לתקופת הברונזה המאוחרת , והתיכונה

  ).112–102, 1989פיליפ ; 15–6, ו"שליו תשמ; 27–26, 1975; 62–59, ט"תור תשכ

ציצת תקע ושלושה או , מתאפיינים בשידרה בולטת דומה אהקהפגיונות הבאים מתקופת הברונזה 

-בן(תור -בחפירות בן 4האחד מקבר  –) אזור התעשייה, חולון(חמישה מאזור : ארבעה חורי סמרור

,)4: 104לוח  כאן; 2: 5לוח , 5: 12ציור , 26–25, 22, 1975תור 
429

וארבעה מקברים שחפר דרוקס  

                                            

, הפגיונות בעלי הבסיס המשולש): "62, ט"תשכ(תור -קודם לחשיפתם של הפגיונות מאזור כתב בן  .429

הם טיפוס שהחל להתפתח במחצית , המיוצגים בקבוצה מכפר מונש –המהווה מעין ציצת תקע 

בעקבות חשיפתם ". 'קיים עד תקופת הברונזה התיכונה אהשנייה של האלף השלישי והמשיך להת

  :תור את תפישתו לגבי פגיונות בעלי ציצת תקע ושידרה בולטת-שינה בן

In an article which attempts to re-estimate the date of the Kfar Monash hoard this 

writer claimed that in view of the very prominent midribs of the Kfar Monash objects, it 

is difficult to accept the date suggested by the publishers of the hoard, namely the end 

of the Early Bronze Age I – beginning of the Early Bronze age II. Considering the fact 

that the dagger from Azor was found in a clear stratigraphic context, the writer retracts 

this part of the argument regarding the Kfar Monash hoard. (1975, 26–27). 

The very existence of the two daggers and the javelin-head at Azor in such an early 

context, and all three synchronically, seems to prove the inadequacy of our knowledge 

of the development and typology of ancient Near Eastern weaponry of this early 

period (1975, note 43). 

The same is true of the daggers, the range of which, though more limited than that of 

the axes and adzes, covers the whole of the Early Bronze Age (1992, 113). 



  427       המטמון מכפר מונש .3 נספח

  

,)לא פורסמו(
430

, שלהבו קצר במיוחד, 1מתקופת הברונזה הקדומה א, H אתר, ופגיון מנחל בשור 

לקבוצה שייכים ככל הנראה גם פגיון מחפירות גרסטנג ). 50: 25לוח , 1932מקדונלד (מ "ס 13

, )111, 1989 פיליפהפגיון ומכלול הקבר נבדקו ותוארכו על ידי ; לא פורסם(, 100Aקבר , ביריחו

,)לא פורסם(פגיון מחפירות דלוגז בקברים בנחל תבור 
431

ואולי גם פגיון מקבר ליד תל אסור  

  ).2: 8איור , 13, ז"ינאי תשנ( אוהתיכונה  הקדומה אששימש בתקופות הברונזה , )אסוויר(

באומגרטל (שניים מהם עשויים נחושת ושניים כסף , במצרים נתגלו ארבעה פגיונות מטיפוס זה

  :דועשלושה הם מהקשר ארכיאולוגי י; )IIולוח , 10–8, 1960

ובהמשך , "3000קודם לשנת "ידי החופרים -שתוארך על, 836קבר , פגיון נחושת מנקאדה •

: 33לוח , 28, 1917פיטרי ; 3: 65לוח , 48, 1896פיטרי וקויבל ( SD 60-ידי פיטרי ל-שויך על

) 2: 104לוח  כאן; 1215: 59ציור , 146, 1993(קרופוט . 2ד2במינוח הנהוג היום נקאדה , )3

  .הקדומה אחפץ יבוא כנעני מתקופת הברונזה  ראתה בו

קרי , SD – 54 SD 48המתוארך לפרק הזמן , 230bקבר , עמרה-פגיון כסף עם הניצב מאל •

  ).1: 33לוח , 28, 1917פיטרי ; 2–1: 6לוח , 40, 23, 1902מקאיוור ומייס -רנדל( 1ד2נקאדה 

, 20, 1902איוור ומייס מק-רנדל( SD 61-עמרה המתוארך ל-באל 131aפגיון נחושת מקבר  •

לוח  כאן; 1216: 59ציור , 146, 1993קרופוט ; 33:2לוח , 28, 1917פיטרי ; 5: 10לוח , 40

104 :3.(  

יחד עם עוד ממצאים מפוארים האמורים להיות  1896-בפגיון כסף שנרכש על ידי מוזיאון קהיר  •

  ).II :4לוח , 9, 5, 1960באומגרטל (מול נגע חמאדי ) או חומרה דום(בל טריף 'מקברים בג

 18–15, לכולם להב קצר; האחרים בעלי חור סמרור בודד, הפגיון מנקאדה הינו בעל שני חורי סמרור

  .מ"ס

  ראשי רמחים. 2.ג

כתף ישרה או קעורה קלות ותקע שקצהו מעוקם , המטמון מונה ארבעה פריטים בעלי שידרה בולטת

                                            

הממצאים . 5מקבר  70-1113, 4מקבר  70-1112, 70-1111, 1מקבר  70-1110רשות העתיקות   .430

  .שמש-בבית מקברים אלו מאוחסנים במחסני רשות העתיקות

-ביתהממצאים מקבר זה מאוחסנים במחסני רשות העתיקות ב. 44קבר , 73-602רשות העתיקות   .431

  .שמש
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.הם מרשימים בגודלם). 9: 104לוח  כאן; 11, 3: 10ציורים , 1963הסטרין ותדמור (
432

למרות  

  .וסביר שהם תוצר של אותה תעשיה מטלורגית, הבדלי המידות הם מהווים קבוצה הומוגנית

בארץ ישראל לא נתווסף ולו גם אחד ; ראשי רמחים אינם שכיחים באזורנו בתקופת הברונזה הקדומה

שלושה  –קרים קיימת גם היום התמונה המצומצמת שעמדה אז לרשות החו –מאז גילוי המטמון 

לוח , 1948לאוד ( XVIIIשכבה , ואחד ממגידו) 72–70ציורים , 37–36, 1898בליס (חסי -מתל אל

283 :1.(
433

לצרף את ראשי הרמחים מכפר ) 204–203, 1971(תור -על רקע נתונים אלו הציע בן 

  .ג–הקדומה בזה ולתארכם בהתאם לתקופת הברונ, מונש לכלל ראשי הרמחים שנמצאו באזורנו

של בניין בדרום מזרח התל יחד עם גרזן סהר וגרזנים  Aחסי נמצאו בחדר -ראשי הרמחים מתל אל

, שיוכו הסטרטיגרפי של המטמון אינו ודאי). 76–69ציורים , 1898בליס " (פשוט"וכילפות בעלי להב 

) 441הערה ' ר(ר על סמך הקבלות טיפולוגיות לגרזן הסה הקדומה גוהוא יוחס לתקופת הברונזה 

מירון ; 205, 1971; 63–62, 56, ט"תור תשכ-בן; 43–42, ג"ידין תשכ; 1955קניון (ולראשי הרמחים 

הערות ' ר(כמו גם על סמך הגרזן והכילף בעלי העורף המשולש ודמוי הפטריה , )49–48, 1992

404 ,416.(  

קטעי  – XVIIIלאור דלותה של שכבה , )82–81, 1989( פיליפבאשר לראש הרומח ממגידו הציע 

בו נמצא ראש הרומח  NW=  4034לקשור את לוקוס , קירות שאינם מתייחסים סטרטיגרפית זה לזה

.הקדומה אותארכו אפוא לתקופת הברונזה , XIXמקדש עם הטמנוס של 
434

בחפירות המחודשות  

                                            

גודלם וכובדם של שניים עוררו ספקות באשר . 'ג 2050–350מ ומשקלם "ס 66–33רך הלהבים או  .432

וידין אף הציע כי , )56, ט"תור תשכ-בן; 282–281, 1963הסטרין ותדמור (לשימושם כראשי רמחים 

ושם השגות על הצעתו של  ,113, 1992תור -בן; 46הערה , 1963הסטרין ותדמור (שימשו אילי מצור 

מדובר ברמחים בעלי מוט . לדעתי שני הלהבים הגדולים אינם מהווים קושי לנושא רומח מיומן. )ידין

 של הריצוף מאבני אבן על ובחרותת )57–56 ,ג"תשכ ידין( הציידים בלוח המתוארים דוגמת אלו, ארוך

, ה"בק תשנ; 78:11ציור , 162–157, 1993קמפינסקי ; 5: 273 לוח, 1948לאוד (במגידו  4008במה 

–5היה כל הנראה , שהיה ארוך מקומת אדם, כולל המוט, משקלם). 13: 4כאן איור ; א:5איור , 14–9

' מ 3.6הגיע בימי אלכסנדר לאורך " סאריסה"ה, הרומח המוקדוני הארוך, לשם השוואה. ג"ק 7

 ).19–16, א"כוכבא תשמ-בר(ג "ק 1.2מ ומשקלו "ס 50-אורך הלהב שלו היה כ; ג"ק 6.5ולמשקל 

ככל , פארעה צפון-האחד מתל אל, הזכיר שני ראשי רמחים נוספים) 27, 1975; 55, ט"תשכ(תור -בן  .433

ככל הנראה מתקופת הברונזה , והאחר מקבר בירושלים, הקדומה בהנראה מתקופת הברונזה 

תור -בעקבות גילוי ראש החנית באזור הציע בן. הם לא פורסמו למעט תיאור מילולי קצר. הקדומה א

 .הנשק מירושלים הנו למעשה ראש חנית שכלי

, 14סיווג את ראשי הרמחים מכפר מונש וממגידו יחדיו בטיפוס ) 58ציור , 81–80, 1989(פיליפ   .434

 .1תקופת הברונזה הקדומה א
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–XIXהחופפות לשכבות , J-4 ,J-3 ,J-2שכבות (שרידים מרשימים  – Jשטח  –נחשפו באותו אזור 

XVIII 65–25, 2000פינקלשטיין ואוסישקין ( 2מתקופת הברונזה הקדומה א) של משלחת שיקגו ,

 2ומה שתיארוכו של ראש הרומח ממגידו לתקופת הברונזה הקדומה אלנוכח נתונים אלו ד). 74–72

  .מתבקש

,הקדומה אלצורך השוואה ניתן להוסיף לכאן את שלושת ראשי החניתות מתקופת הברונזה 
435
 

תור -בן) (4קבר (שנמצאו במכלולי קבורה באזור , הקרובים במידת מה בצורתם לראשי רמחים

,)4.33לוח , 135, 1996גופר וצוק (בנחל קנה , )3: 22לוח , 5: 12ציור , 27, 23–22, 1975
436
 

).b ,65 :b: 64לוחות , e: 171ציור , 128, 1986ויליאמס (בקוסטול שבנוביה  24Lובקבר 
437
 

ובמזרח הקדמון , הנם יחידים מסוגם עד כה בממצא כלי הנשק בכנען אלוהעובדה שראשי חניתות 

אך כתוספת לנימוקים , לא לבדה(שויה אולי ע, הקדומה אבמכלולים מתקופת הברונזה , בכלל

באותה תקופה של ראשי הרמחים " החריגה"להקל על הספקנים את הופעתם ) האחרים הנמנים כאן

.מכפר מונש
438

  

  ראש אלה. 3.ג

ציור , 285–284, 1963(הסטרין ותדמור ). 12: 104לוח (במטמון נחשף ראש אלה אגסי בעל צוואר 

השוו אותו לראשי אלות ) 637, 1997(הס ופיליפ , וכן רהרן, )231, ה"תשמ(גופנא , )C: 30לוח , 13

                                            

תקע מלבני , הם בעלי שידרה בולטת –זיהויים כראשי חניתות מתבסס על מתארם ועל מידותיהם   .435

שני חורי סמרור , מ"ס 2.8אורך התקע , מ"ס 14אורך הלהב  – אזור: טלהלן הפירו. וחורי סמרור

שניים בחלקו , ארבעה חורי סמרור, מ"ס 4אורך התקע , מ"ס 18אורך הלהב  – נחל קנה. בקצה התקע

שני , מ"ס 4.4אורך התקע , מ"ס 15.6אורך הלהב  – קוסטול. העליון של התקע ושנים בחלקו התחתון

 .בחלקו התחתוןויון של התקע בחלקו העל–חורי סמרור 

 .פורסם כפגיון  .436

נמצאו בו ). 172, 165, 1986ויליאמס ( 1א3מתוארך לתקופת נקאדה  24Lקבר . פורסם כראש רומח  .437

שברי גוף וידית של שני פכים , קנקנית, שני פכים – הקדומה אגם כלי חרס כנעניים מתקופת הברונזה 

על סמך נתונים אלו אפשר שגם ראש החנית הינו כנעני  ).25לוח , 182ציור , 371, שם(נוספים 

 .במקורו

בעל שידרה עמד בעצמו על הדמיון בין ראשי הרמחים מכפר מונש לפגיון ) 27, 26, 1975(תור -בן  .438

ולמרות שלא התחייב מפורשות הוא לא הוציא מכלל אפשרות שגם את ראשי הרמחים , מאזורבולטת 

  :דומה אהקניתן לתארך לתקופת הברונזה 

In profile, the blade of this Azor dagger particularly resembles the spearheads found in 

Kfar Monash… The date of the spearheads from Kfar Monash is still disputed, but 

even those favouring an early date do not attribute them earlier than 3000 B.C. 
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שכן , השוואה זו לוקה בחסר. שבע-כלקוליתיים מנחושת שנמצאו במערת המטמון ובאתרי בקעת באר

הוא אינו מכיל אנטימון וארסן . ראש האלה מכפר מונש שונה בצורתו בעלת הצוואר ובהרכבו הכימי

).1997תדמור ואחרים (בראשי האלות הכלקוליתיים  המצויים, )290, 1963קי (
439

תור -דעתו של בן 

שראש האלה מכפר מונש יחיד במינו בממצא ראשי האלות מהמזרח הקדמון עומדת ) 205, 1971(

  .בתוקפה עד היום

. דומה שההקבלות היחידות מצויות בתיאורי אלות באומנות מצרים מראשית התקופה השושלתית

ובלוחית ) 10: 104לוח  כאן; 4ציור , 44, 1961אמרי ; 62, ג"ידין תשכ(מר בלוח השחיקה של נער

מתאפיינות האלות המתוארות ) 11: 104לוח  כאן; 63, ג"ידין תשכ(שנהב מאבידוס של המלך דן 

התיאורים הללו משקפים קרוב לוודאי אלות . הדומים לראש האלה הנדון כאן, בראשים בעלי צוואר

למרות שהתיאורים נבדלים זה . ן ראשי אלות מאבן אינם מתאפיינים בצווארשכ, בעלות ראשי נחושת

יש בשנייהם הקפדה על תיאור מדויק של האלה , באופיים וברמתם האומנותית, מזה בגודלם

סצינות אלה הנן מקורות חשובים אודות האלה בתקופה שבין סוף האלף הרביעי והמחצית . לפרטיה

על סמך . זמן בו שימשה עדיין ככלי נשק מן השורה הראשונהפרק , הראשונה של האלף השלישי

, תיאורים אלו אני נוטה לראות בראש האלה מכפר מונש תוצר של תעשיה מטלורגית מצרית

  .ד לפחות3לנקאדה  1ג3שהתקיימה בפרק הזמן שבין תקופת נקאדה 

  גרזן הסהר וייחוסו למטמון. 4.ג

הם  הקדומה גאו לברונזה  הקדומה בקופת הברונזה תור ווטקינס את המטמון לסוף ת-כשתארכו בן

דומה שנטייתם לייחס את הגרזן . ועל גרזן הסהר, הסתמכו בעיקר על הפגיונות וראשי הרמחים

למטמון למרות שהוא נתגלה בנפרד נעוצה בכך שייחוסו המקובל של טיפוס זה לתקופת הברונזה 

הפיחות "לא כל שכן לנוכח , "בעייתי"ל מכלול סיפק פתרון נוח לתיארוכו ש, ולא קודם, ג–הקדומה ב

 –פגיונות וראשי רמחים  –שחל מאז שנות השישים במעמדם של כלי הנשק האחרים " ההדרגתי

.ג–הקדומה בכמאפיינים את תקופת הברונזה 
440

–113, 1992; 205, 1971(תור -לדעתו של בן 

                                            

באזמל ובאחד , הובחנו בכילפות, 5%–1%, ריכוזים גבוהים ביחס: ארסן מצוי בחלק מחפצי כפר מונש  .439

 ).טרם פורסם, מידע בעל פה(ידי האופטמן -המכלול נדגם שוב על). 1963קי (מראשי הרמחים 

של סיפוחו של גרזן הסהר למטמון מכפר מונש והפיכתו למרכיב המרכזי והחשוב ביותר בתיארוכו   .440

  ):113, 1992(תור בנושא -המכלול באו לידי גמר בדיונו האחרון של בן

The most important object for determining the date of the Kfar Monash hoard is the 
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-דראע ותל אל-באב אל, הר מיריחוטיפוס של גרזני הס-הנו אב, הקטן ביחס, הגרזן מכפר מונש) 114

, גבשושיות במרכז הלהב בשני הצדדים אלולגרזנים . הקדומה גהמתוארכים לתקופת הברונזה , חסי

.הקדומה במסוף תקופת הברונזה , ומכיוון שהגרזן מכפר מונש חסר אותן הוא לדעתו קדום יותר
441

  

אני מבקש להציג את שתי , אם לאו מכיוון שלעולם לא נדע בוודאות מוחלטת אם הגרזן שייך למטמון

על האפשרות שהגרזן שייך  הקדומה אואת ההשלכות של תיארוך המטמון לברונזה , האפשרויות

  :למטמון

ושבסביבתם הקרובה , העובדה שחפצי המטמון נמצאו יחד. גרזן הסהר אינו שייך למטמון: אפשרות א

למד כי מדובר בקבוצת כלים הומוגנית עשויה ל, לא נמצאו פריטים שנפרדו מסיבה כלשהי מהמטמון

חיזוק להנחה זו אני מוצא בדיווחו של גופנא . שהוטמנה מקשה אחת ושגרזן הסהר לא שייך לה

דהיינו פעולת , "הכשרת חלקת בור על גבעת חמרה"שציין כי המטמון נמצא במהלך , )228, ה"תשמ(

א נמצאו בשדה הנזכר ממצאים מאז ועד היום ל. חריש ראשונית שנעשתה בשדה שלא עובד עד אז

, )232, שם" (מצפון לגבעת המטמון' מ 200-כ", גרזן הסהר נמצא בחלקת שדה אחרת. נוספים

בדיקת השדה בו נמצא העלתה כי נתגלגל לכאן יחד עם : "גופנא הוסיף. בשטח נמוך משדה המטמון

קרי הוא , )שם, שם" (ניקוז סמוכה-שנחפרה בעת הרחבתה והעמקתה של תעלת, ביצה-אדמת

  .וגם מקומה של תעלת הניקוז אינו בהכרח אתרו המקורי, נתגלה לא באתרו

, הקדומה אאם מתקבלת דעתי לתיארוך המטמון לברונזה . גרזן הסהר שייך למטמון: אפשרות ב

אומנם : סבורני שבנוגע לגרזן הסהר לא די בנימוק הכרונולוגי כדי לסתור את שיוכו של הגרזן למטמון

אות המתוארכות היטב הידועות עד כה של גרזני סהר שייכות לשלבים מאוחרים יותר של רוב הדוגמ

נזכור שעד . אבל אפשר שהדבר נובע ממספרן המועט, )441הערה ' ר(תקופת הברונזה הקדומה 

וייחוסם , )1.סעיף ג' ר(רים אחרים מאזור ומאת הקדומה אגילויים של הפגיונות מתקופת הברונזה 

תוארכו גם ראשוני הפגיונות בעלי שידרה וציצת תקע על ידי חלק , )שם(הנכון של הפגיונות ממצרים 

מצב דומה שרר במחקר לגבי תיארוכם של ראשי הרמחים . הקדומה גמן החוקרים לא לפני הברונזה 

                                                                                                                                        

one with the shortest range: a battle-axe of the type known as the crescentic axe… 

This axehead, discovered some distance from the hoard itself, was probably part of it 

originally. 

קברים  –דראע -באב אל, )1: 66ציור , 179, 1960קניון ( 114Aקבר  –גרזני הסהר שנמצאו ביריחו   .441

44A ,51A ) תוארכו לתקופת ) 69ציור , 1898בליס (חסי -ותל אל) 259ציור , 449, 1989וילקינסון

גרזנים בעלי  –לאותה המשפחה ) כולל הגרזן מכפר מונש(טיפולוגית הם שייכים . הקדומה גזה הברונ

 ).51–44, 1992(קבוצה ד אצל מירון , לאחר שהוחדר לתוכה, תקע מרכזי הנלפף סביב לידית
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גם , במילים אחרות). 2.סעיף ג' ר(מה א לפני גילויים של ראשי חניתות בעלי תקע מהברונזה הקדו

אם אין בממצא מכפר מונש לבדו כדי להוכיח את ראשית השימוש בגרזן הסהר בתקופת הברונזה 

המוקדמת של " הופעתו"בהקשר זה מן הראוי לציין את . לא די בו כדי לדחות אפשרות זו, הקדומה א

בארך שמאמצע  5 שנחשפו בשכבה, גבי שלוש בולות נושאות טביעות חותם גליל-על, גרזן סהר

בטביעות מתוארת בין היתר דמות מזוקנת האוחזת מתחת ). 2000; 1999בהמר (האלף הרביעי 

ועליו ,טביעות חותם אלה מאששות את מקוריותו של שבר כלי אבן מצרי. לזרועה השמאלית גרזן סהר

העליונה מסוחר עתיקות התבליט אשר נקנה בקנא שבמצרים . המתאר לוחם אוחז בגרזן סהר תבליט

ואולם חוקרים שונים הטילו ספק , )1918/1963שפר (תוארך על פי סגנונו לסוף האלף הרביעי 

.במקוריותו
442

ניתן איפוא לסכם כי גרזן הסהר היה בשימוש במזרח הקדום ובמצרים למן המחצית  

  ).2006אס וסבן ז' ר(על כל המשתמע מכך לגבי גרזן הסהר מכפר מונש , השנייה של האלף הרביעי

  דיון ומסקנות. ד

המטמון מכפר מונש מכיל כלי עבודה ונשק אחדים אשר אינם מוכרים בכנען ובמזרח הקדמון בכלל 

חפץ דמוי סהר, ראש אלה בעל צוואר, סכינים מעוקמים –בתקופת הברונזה הקדומה 
443

ולוחיות או  

.קשקשי נחושת
444

, כילפות –ם מוכרים וידועים העובדה שאלו נמצאו במטמון יחד עם טיפוסי חפצי 

,גרזנים ואזמלים, פגיונות, משור
445

. עשויה ללמד שנדירותם נובעת ממקריות התמונה הארכיאולוגית 

וכיום , שבעת גילויים נחשבו יחידאיים כמעט בארץ, חיזוק להנחה זו אני מוצא בפגיונות מהמטמון

  .מוכרות להם מקבילות לא מעטות

  ייחוסם התרבותיתאריכם ו –כלי העבודה . 1.ד

שכלי עבודה דוגמת אלו מהמטמון יוצרו ללא שינויים משמעותיים , תור ווטקינס-בניגוד לתפישת בן

                                            

; 206–205, 1971תור -בן( תור בעקבות קודמיו-בהחלטתו להוציא תבליט יחידאי זה מן הדיון הלך בן  .442

 ).27, 1926הספרות הקודמת הנזכרת שם מתווסף בונט  אל

, ז"תשכ(ייבין . F: 27לוח , 3: 8ציור , 277, 1963הסטרין ותדמור ' ר; החפץ דמוי הסהר לא נידון כאן  .443

אפשר אולי לראות בו ראש נס דוגמת ניסי הספינות  חילופיןל. הציע לראות בו ענק צוואר) 215–213

' מס, 107, 1993לדוגמה קרופוט (של פיטרי  D-Wareחרס מקבוצת  המצריות המצויירים על כלי

 ).54, ג"ידין תשכ(ערק -בל אל'או נס הספינה המסופוטמית בסכין מג, )41, 40ציור , 864, 861, 858

 .204, 1971תור -בן; D: 30לוח , 285–284, 1963הסטרין ותדמור ' ר; לא נידונו כאן  .444

 .B–D: 27לוח , 4–2: 7ציור , 272–271, 1963הסטרין ותדמור  'ר; האחרונים לא נידונו כאן  .445
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יש לכלים אלו חשיבות רבה , השני ולפיכך אינם אינדיקטיביים–במזרח הקדמון באלפים הרביעי

ם המעוקמות הנם המשור והסכיני, ִה"עתי לעיל שהכילפות. לתיארוכו ולשיוכו התרבותי של המטמון

.לקבוצה זו ניתן להוסיף גם את הסכין הקצרה. מצריים באופיים
446

מתבטאת  אלוהמצרי$ת של כלים  

משורים וסכינים , כילפות גדולים, כילפות קטנים –ריכוזים דומים של כלי עבודה : גם בהופעתם יחד

נחשף , ת פריטיםהמונה מאו, המכלול המרשים ביותר; נמצאו בקברים במצרים –בגדלים שונים 

, דומה שלפנינו ערכת עבודה סטנדרטית לעיבוד עץ). בסעיף ' ר(ר 'שמימי ג 3471בסקארה בקבר 

ייבין ; 288–287, 1963הסטרין ותדמור (שהייתה נהוגה במצרים למן תחילת התקופה השושלתית 

מהווים ה, שישה פריטים –לעומת זאת הגרזנים . או מעט קודם, 2א3נקאדה , )215–213, ז"תשכ

חסרים באופן בולט במכלולים , מרכיב חשוב במטמון מכפר מונש ובין כלי המלאכה המקומיים בכלל

ניתן אפוא לראות בהם תוצר מובהק של תעשייה מטלורגית כנענית מתקופת . המצריים הנדונים

  .הקדומה אהברונזה 

  תאריכם וייחוסם התרבותי –כלי הנשק . 2.ד

אינו , ושיוכם לתרבות הכנענית, הקדומה אונש לתקופת הברונזה תיארוכם של הפגיונות מכפר מ

מהווה עוד בעיה לנוכח הפגיונות הדומים שנחשפו בארץ מאז גילוי המטמון במכלולים בני התקופה 

נחשפו , 1המתוארך לתקופת הברונזה הקדומה א, בנחל בשור Hלמעט הפגיון מאתר ). 1.סעיף ג' ר(

על רקע נתונים אלו מפתיעה העובדה . 2הברונזה הקדומה א שאר הפגיונות במכלולים מתקופת

ובשלב זה אולי גם , בעלי חור סמרור אחד או שניים –שהפגיונות הדומים ביותר לאלו מכפר מונש 

.2–1ד2בקברים מתקופת נקאדה , נחשפו במצרים –הקדומים ביותר 
447

הסינכרוניזם של פרק זמן  

או ראשית הברונזה הקדומה ) 64, 1996הנדריקס ( 1א ברונזה קדומה –זה עם ארץ ישראל בעייתי 

, לנוכח השדרה המרכזית הבולטת). 373, 1998בעקיפין גם פלטינגס ; טבלה, 1994הרטונג ( 2א

ניתן לראות בהם תוצר של אותה , )438הערה ' ר(המשותפת ללהבי הפגיונות ולראשי הרמחים 

תיארוכם של ראשי הרמחים מכפר מונש לתקופת הברונזה , למרות דלות הממצא. עשייה מטלורגיתת

                                            

 .E:27לוח , 2: 8ציור , 276–275, 1963הסטרין ותדמור ' ר, לא נידונה כאן  .446

תופעה דומה מוכרת . עובדה זו אין בה כדי לערער על כנעניותם של הפגיונות שנחשפו במצרים  .447

והקדום ביותר של קראמיקה כנענית דרומית המכיל את הריכוז הגדול , במכלול הקראמי במעאדי

גדול , )77–72לוחות , 54–52, 1987הר יריזקאנה וז(שנחשפה עד כה  1מתקופת הברונזה הקדומה א

 .יותר מכל מכלול בארץ ישראל
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על רקע נקודות המגע הטיפולוגיות עם פגיונות התקופה ועם ראשי , אפשרי אפוא הקדומה א

ולאור תיארוכו המחודש של ראש , בנחל קנה ובקוסטול שבנוביה, החניתות שנמצאו בקברים באזור

כך כבר ייבין (הצעתי לראות בו פריט מצרי , באשר לראש האלה). 2.סעיף ג' ר(ו הרומח ממגיד

  .ד3–1ג3ולתארכו על סמך הופעתו בתיאורים אומנותיים מצריים לפרק הזמן נקאדה , )214, ז"תשכ

  סיכום. 3.ד

. מצרית וכנענית –חפציו מכיל מוצרים של שתי תעשיות מטלורגיות  המטמון על: הרכב המטמון

את רובם של כלי  –המוצרים הכנעניים , ם המצריים מהווים את רובם המכריע של כלי העבודההמוצרי

להוציא הפריטים (ביניהם אלו שלא נידונו כאן , הטבלה הבאה מפרטת את הטיפוסים כולם. הנשק

  ):398הנזכרים בהערה 

  נשקכלי   כלי עבודה  אחרים  תעשיה

  )קטנים וגדולים(כילפות     מצרית

  משור

  סכינים מעוקמות

  סכין קטנה

  ראש אלה

  פגיונות  "פשוטים"גרזנים     כנענית

ראשי 

  רמחים

גרזן סהר 

  )אם שייך(

  חפץ דמוי סהר  לא ברורה

  קשקשים/לוחיות

  אזמלים

  יתד

  

לתקופת  –י ובמינוח המקומ, 1ג3–1ד2ניתן לייחס את המטמון לתקופת נקאדה : תאריך המטמון

, ניתוח מדוקדק יותר של הממצאים. הקדומה בראשית תקופת הברונזה  – הקדומה אהברונזה 

ששכיחותם רבה בארץ מוצאם והם נחשפו שם במכלולים , ובמיוחד של כלי העבודה המצריים

מאפשר לצמצם את טווח הזמן ולהציע שהמטמון מכפר מונש הוטמן בפרק הזמן , מתוארכים היטב

בין תקופת הברונזה  –ובמינוח המקומי , שושלת אפס – 1ג3לנקאדה  2א3פת נקאדה שבין תקו

מסקארה מימיו  3471מכלולי כלי העבודה מקבר . הקדומה בלראשית תקופת הברונזה  2הקדומה א

, 2–1ג3שתאריכם הארכיאולוגי נקאדה , ר באבידוס'ומקברים אחרים במתחם הקבורה של ג, ר'של ג

נתגלו בקברים אלו עשרות , המשורים והסכינים, לצד הכילפות הגדולים: תרהנם כבר מאוחרים יו

ולעומת זאת חסרים בהם לחלוטין , כילפות קטנים בעלי עורף קשתי החסרים במטמון מכפר מונש

מאידך המטמון מכפר מונש לא הוטמן . כילפות בעלי עורף ישר או מעוגל קלות האופייניים לכפר מונש
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המשורים והסכינים המעוקמות אינם מוכרים במצרים , הכילפות הגדולים: 2א3קודם לתקופת נקאדה 

  .קודם לתקופה הנדונה –לא באתרי מגורים ולא בקברים  –

על התערובת המטלורגית , דומה שאת המטמון מכפר מונש: מדיני של המטמון-הרקע החברתי

-תית המעורבת הכנעניתניתן להבין על רקע המציאות היישובית והתרבו, המצרית והכנענית שבו

וכך מתאפשר צמצום נוסף , זו מתוארכת בינתיים לתקופת הברונזה הקדומה א בלבד. מצרית בכנען

וזאת מבלי להיכנס לשאלת , לענייננו. 2תקופת הברונזה הקדומה א–בטווח התאריכים של המטמון 

, )1998רינק ב; 1995' אנדלקוביץ; 1992גופנא ; 1992; 1989ברנדל ' ר(מהותם של הקשרים 

אוכלוסייה מצרית ישבה דרך קבע במישור החוף ובקרבתו בתקופת : חשובות העובדות הבאות

  .ובאה במגע יומיומי עם האוכלוסייה הכנענית המקומית הקדומה אהברונזה 
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1 2 3 4 5 6 



  
  
  

  צריות המתועדות בתיאורים תמונתייםאלות מ: 2 לוח

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
על פי ידין ( בל אל ערק'ידית הסכין מג. 2 )56, ג"על פי ידין תשכ( "לוח הציידים" –לוח שחיקה . 1

אלה המתוארת . 8a( , 4' מס, 1987על פי צאלח וסורוזיאן (לוח השחיקה של נערמר . 3 ,)54 ,ג"תשכ
  .)63, ג"על פי ידין תשכ( הב של המלך דןבלוחית השנ

  
  .נגה זאבי :ציירת, סבן מיכאל

1 2 3 4 



  
  

  שרביטים מנחל משמר/ אלות : 3 לוח

  

  

  

  

                     

  
                                                                                  

                                                    
  
  
  
  
  
' מס, ב"אדון תשל- בר. 2, קלרה עמית :צלמת, 61-69 רשות העתיקות, 112' מס, ב"אדון תשל- בר. 1

-61ות רשות העתיק, 26' מס, ב"אדון תשל- בר. 3, קלרה עמית :צלמת, 61-80 רשות העתיקות ,113

איור  .2007לוי ; 61-40רשות העתיקות , 47' מס, ב"אדון תשל-בר. D3.12,  4איור , 2007לוי ; ,9
E3.12.   
  
  
  
  
  
  
  

1 2 3 4 



  

  צד המלחמה – ערק-בל אל'ידית הסכין מג: 4 לוח

  

  

                
  
  
  
   

  .54, ג"ידין תשכ

  
  



  "לוח הציידים" ,לוח שחיקה: 5 לוח

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .56 ,ג"ידין תשכ

  
  



  

  המלך מכה את אויביו  – שחיקה של נערמרהלוח  :6 לוח

  

  

  

  

  

  

 .8a' מס, 1987צאלח וסורוזיאן 



המכה  דן של המלךשנהב לוחית , צד הטקסיה – נערמרהמלך לוח שחיקה של : 7 לוח
  את אויביו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .63, ג"ידין תשכ. 8b ,2' מס, 1987צאלח וסורוזיאן . 1

2 

1 



  תפוצה גיאוגרפית –קראמיים נושאי ראשי אלות - אתרים ניאוליתיים קדם: 8 לוח

  

  

  

  

  

  

  

. 8, קרמז דרה. 7, נמריק. 6, ק טפהקורטי. 5, מי'הלן צ. 4, יונו'צ. 3, ורי'נוולי צ. 2, אשיקלי הויוק. 1
  .יריחו. 9, ה'בעג

  
  נגה זאבי: ציירת, מיכאל סבן 



  

  'קראמי א-ניאולית קדם, מי שבדרום מזרח אנטוליה'ראשי אלות וכלי אבן מהלן צ: 9 לוח

  

  

  
  
  
  

  
  
  

                    
                

  
  

                        .15, 12 ,5ים איור, 1999רוזנברג     



 , שבדרום מזרח אנטוליה קורטיק טפהמכלולי קבורה בראשי אלות וכלי אבן מ :10 לוח
  'קראמי א-ניאולית קדם

  

  

  

               
  
  
  
  
  

                 
  
  
  
  
  
  .01/07/2009רטיק טפה קו

  
  
  
  



  

   ליבות טין ואבן של אלות וראשי אלות ממתכת מנחל משמר ומשיקמים: 11 לוח

  
  

  
  
  
  

לוח , 359, 1987שליו ונורתובר שיקמים (. 2 ,)239, ב"אבי תשל- פוטשקין ובר(  נחל משמר .1
תדמור ואחרים ; 80' מס ,ב"אדון תשל- בר(נחל משמר . 3 )238' קטלוג מסכאן , 1: 14

  .)3ציור , 1996

 

 ליבה



  

  

  תפוצה גיאוגרפית  – ישראל ובעבר הירדן-בארץתופעות מינרליזציה של ברזל : 12 לוח

  

  

  

  

  
  

  

  .7ציור , 1989אילני 



  

  הצעת שחזור –תהליכי ייצור של ראשי אלות בשיטת השעווה הנעלמה : 13 לוח

  

  

  

          

  
  
  
  
  
  

               
  
  
יציקת . 5, הכנת תבנית החרס. 4–3, הכנת מודל שעווה. 2, ין מרכזי מטין או מאבןהכנת גרע. 1

, אדון תשלב- בר(ראש האלה המוגמר . 7, ליטוש ראש האלה לאחר הוצאתו מהתבנית. 6, המתכת

  .)עמיתרה קל :צלמת, רשות העתיקות, 165' קטלוג מסכאן , 58' מס
  

  .נגה זאבי: ציירת, מיכאל סבן



  

  ראשי אלות מאבן גיר שייצורם לא הושלם וכאלה שנשברו במהלך ייצורם: 14 לוח

  
  ).335' קטלוג מס(ערני . 1
  ).334' קטלוג מס(ערני . 2
  ).320' קטלוג מס(ערני . 3
  ).311' קטלוג מס(מאחז . 4
  ).332' קטלוג מס(ערני . 5
  ).328 'קטלוג מס(ערד . 6
  ).359' קטלוג מס(ערד . 7
  ).326' קטלוג מס(ערד . 8

  
  
  

נגה זאבי: ציירת, מיכאל סבן



  

  וכאלה שנשברו במהלך ייצורם לא הושלםייצורם גיר שראשי אלות מאבן : 14 לוח

  

  

  
  
  
  
  



  
  

   ושלםשייצורם לא המתל ערני  אגסיים מאבן גיר ליתוגרפית ראשי אלות: 15 לוח

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .)335' קטלוג מס(ערני . 3, )334' קטלוג מס( רניע .2, )320' קטלוג מס( ערני. 1
  .לצברגרנה  סמריא : צלמת :רשות העתיקות 

1 2 3 



  

  הצעת שחזור –תהליכי ייצור של ראשי אלות מאבן גיר : 16 לוח

  

  

  
  
  
  
  

  
מקדח גלגל , קידוח הנקב. 4–2 ,לקידוח) עליון ותחתון(סיתות ראש האלה והכנת המשטחים . 3–1

: צלמת, רשות העתיקות, 352' קטלוג מס( ראש האלה המוגמר. 6, ליטוש .5, מקדח קשת, תנופה
  .)מריאנה סלצברגר

  



  .נגה זאבי: ציירת, מיכאל סבן

  
  

  'אלוביץ'צשל  טיפולוגיה –ראשי אלות בעמק הנילוס : 17 לוח

  

  

  

  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .1איור , 1987' אלוביץ'צ

  
  
  



  
  
  

  'אלוביץ'צפי - על טיפולוגיה וכרונולוגיה –ראשי אלות חרוטיים בעמק הנילוס : 18 לוח

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .גה זאבינ: ציירת, מיכאל סבן



  
  

   גילברטשל  טיפולוגיה  –ראשי אלות במצרים  : 19 לוח

  

  

  
  
  
  

  .5.1איור , 2004גילברט 

  
  



  
  

  סולימאןשל  טיפולוגיה וכרונולוגיה  –במסופוטמיה מעוגלים  ראשי אלות: 20 לוח

  

  

  
  
  
  

  .22לוח , 1968סולימאן 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  טיפולוגיה וכרונולוגיה של סולימאן –מסופוטמיה ראשי אלות נושאי תמונות ב: 21 לוח

  

  

  

  

  

  
  
  

  .23לוח , 1968סולימאן 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 כלקולית

שושלתית 

 קדומה

 אכד

  IIIאור 

בעלי חיים מקרינים 

 אנזו, אריות דגם גיאומטרי דגם צמחי ודמויות אנושיות



  של סבן טיפולוגיה – ראשי אלות מעוגלים: 22 לוח

  אגסי  יספרואיד  

הגובה דומה 

  לקוטר

  

  כדורי

  

 אגסי פשוט בעל כתף    אגסי פשוט

  מודגשת      

הגובה קטן 

  מהקוטר

 

  כדורי פחוס

  

  אגסי פחוס

הגובה גדול 

  מהקוטר

  

  חביתי

 

  אגסי גבוה

  



, זיזים וחריצים, בליטות, צווארון, צוואר: ראשי אלות מעוגלים בעלי תוספות: 23 לוח
  ולוגיה של סבןטיפ –עיטור תמונתי 

  

  .)קלרה עמית: צלמת, רשות העתיקות, 193' קטלוג מס, 177' מס, ב"אדון תשל- בר(נחל משמר . 1

  .)קלרה עמית: צלמת: רשות העתיקות, 165' קטלוג מס, 58' מס, ב"אדון תשל- בר(נחל משמר . 2

  ).מריאנה סלצברגר: צלמת, רשות העתיקות, 394'  קטלוג מס(רמת הנדיב . 3

  ).מריאנה סלצברגר: צלמת, רשות העתיקות, 150' קטלוג מס(ע הזור. 4

  ).קלרה עמית: צלמת, רשות העתיקות, 197' קטלוג מס, 182' מס, ב"אדון תשל- בר(נחל משמר . 5
  ).מריאנה סלצברגר: צלמת, רשות העתיקות, 49' קטלוג מס(באר מטר . 6
     ).קלרה עמית: צלמת, ות העתיקותרש, 189' קטלוג מס, 150' מס, ב"אדון תשל- בר( נחל משמר. 7



  

  

, זיזים וחריצים, בליטות, צווארון, צוואר: בעלי תוספותראשי אלות מעוגלים : 23 לוח
  של סבן טיפולוגיה –עיטור תמונתי 

  

  

  

               
  
  
  

             
  
  
  
  

  
  
  

 צווארון צוואר ארוך צוואר קצר

 מעוטרים בצבע בעלי חריצים בעלי בליטות

 בעלי תוספות

1 2 3 

4 5 6 

7 



  
  
  
  
  

   עשויים אבן גיר והמטיט, ראשי אלות טקסיים זעירים: 24 לוח
  
  

  :משמאל לימין
  .להשוואהתקני ראש אלה , )59' קטלוג מס( באר צפד
  )234' קטלוג מס( פקיעין
  )157' קטלוג מס( נווה נוי

  )237' קטלוג מס( הםש
  )150' קטלוג מס( הזורע

  )156' קטלוג מס( נווה נוי 
  

  .מריאנה סלצברגר :צלמת, רשות העתיקות

  
  
  
  
  

ניאולית קראמי וכלקולית ,  ראשי אלות כדוריים וכדוריים פחוסים עשויים אבן גיר: 25 לוח
  קדום

  
  
  
  .)1' קטלוג מס(הגושרים . 1
  .) 'קטלוג מס(יריחו . 2
  ).26' קטלוג מס(רבה 'ל געין א. 3
  ).27' קטלוג מס (,רב'עין אל ג. 4

  
  

.מריאנה סלצברגר: צלמת, רשות העתיקות



  

  

  

  עשויים אבן גיר והמטיט, זעירים טקסייםראשי אלות : 24 לוח

  

  

  

  
  
  
  
  

ניאולית קראמי ,  וכדוריים פחוסים עשויים אבן גיר ראשי אלות כדוריים: 25 לוח
  וכלקולית קדום

  
  

  
  
  
  
  
  

1 2 3 4 



  

  

  

  

  )סולי'ע( כלקולית מאוחר, וחומרי גלםטיפוסים ראשי אלות במגוון :  26 לוח

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : משמאל לימין
- גת, )59' קטלוג מס(באר צפד , )160' קטלוג מס( נחל גרר ,)228' קטלוג מס(עשן ' ח: שורה עליונה

  ).58' קטלוג מס(באר צפד , )125' קטלוג מס(גוברין 
' קטלוג מס(באר צפד , )43' קטלוג מס( באר מטר ,)236' קטלוג מס(רסם חרבוש : אמצעיתשורה 

  ).152' קטלוג מס(מעאר , )72
  ).159' קטלוג מס(נחל גרר , )206' קטלוג מס(נחל צאלים , )68' קטלוג מס(באר צפד : שורה תחתונה
  .מריאנה סלצברגר: צלמת, רשות העתיקות

  
  
  



  
  
  
  
  
   

  

  

  

  )סולי'ע(כלקוליתית מאוחר , לות בעלי מתאר כדורי וכדורי פחוסראש א: 27 לוח

  

  

  .  )47' קטלוג מס( נחושת, באר מטר, כדורי. 1

  .)48' קטלוג מס( נחושת, באר מטר, כדורי. 2
  .)207' קטלוג מס( נחושת, נחל צאלים, כדורי. 3
  ).197' מס, ב"אדון תשל- בר(נחושת , נחל משמר, כדורי. 4
  .)202' קטלוג מס(המטיט , מרנחל מש, כדורי. 5
  .)26' קטלוג מס(אבן גיר ליתוגרפית , רבה'ג- עין אל, כדורי פחוס. 6
  .)45' קטלוג מס( המטיט, באר מטר, כדורי פחוס .7
  .)201' קטלוג מס( המטיט, נחל משמר, כדורי פחוס. 8
  .)27' קטלוג מס( אבן גיר ליתוגרפית, רבה'ג- עין אל, כדורי פחוס. 9

  .)96' קטלוג מס( חורבת בתר, פחוס כדורי. 10
  

  .נגה זאבי: ציירת
  
   

כלקולית מאוחר , ראשי אלות בעלי מתאר חביתי ואגסי פחוס עם כתף מודגשת: 28 לוח
  )סולי'ע(

  

  

  )98 'קטלוג מס(אבן גיר ליתוגרפית , חורבת בתר, חביתי. 1
  ).37' קטלוג מס( המטיט, אבו חמיד, חביתי. 2
  )112' קטלוג מס( יר אדומהאבן ג, גילת, חביתי. 3
  ).39' קטלוג מס( המטיט, אבו חמיד, חביתי. 4
  ).46' קטלוג מס( נחושת, באר מטר, אגסי פחוס בעל כתף. 5
  ).43' קטלוג מס(המטיט , באר מטר, אגסי פחוס בעל כתף מודגשת. 6
  

.נגה זאבי: ציירת



  

  
  
  

  )סולי'ע(מאוחר ת כלקוליתי ,ראש אלות בעלי מתאר כדורי וכדורי פחוס: 27 לוח

  

  
  
  



  
  

כלקולית מאוחר , ראשי אלות בעלי מתאר חביתי ואגסי פחוס עם כתף מודגשת: 28 לוח
  )סולי'ע(

  

  
  
  
  
  

   



  

  )סולי'ע(כלקולית מאוחר , ראשי אלות בעלי מתאר אגסי ואגסי פחוס: 29 לוח

  

  

  ).240' קטלוג מס( המטיט, שיקמים, אגסי. 1
  ).241' מס קטלוג( המטיט, שיקמים, אגסי. 2
  ).28' קטלוג מס( אבן גיר ליתוגרפית, תל קירי, אגסי. 3
  )408' מס, ב"אדון תשל- בר( נחושת, נחל משמר, אגסי. 4
  ).308' מס, ב"אדון תשל- בר( נחושת, נחל משמר, אגסי. 5
  ).246' קטלוג מס( המטיט, שיקמים, אגסי פחוס. 6
  ).239' קטלוג מס( המטיט, שיקמים, אגסי פחוס. 7
  ).199' קטלוג מס, 185' מס, ב"אדון תשל-בר( המטיט, נחל משמר, אגסי פחוס .8
  ).90' קטלוג מס( המטיט, בני ברק, אגסי פחוס. 9

  
  

  .נגה זאבי: ציירת

  

כלקולית מאוחר , ראשי אלות בעלי מתאר אגסי מאורך ואגסי עם כתף מודגשת: 30 לוח
  )סולי'ע(

  
  ).42' מסקטלוג ( המטיט, אבו חמיד, אגסי מאורך. 1
  ).44' קטלוג מס( המטיט, באר מטר, אגסי מאורך. 2
  ).154' קטלוג מס( המטיט, נווה אור, אגסי מאורך. 3
  ).152' קטלוג מס( המטיט, אר'אל מע, אגסי מאורך. 4
  ).307' מס, ב"אדון תשל-בר( נחושת, נחל משמר, אגסי מאורך. 5
  .)167' קטלוג מס, 114' סמ, ב"בר אדון תשל( נחושת, נחל משמר, אגסי מאורך. 6
  ).432' מס, ב"אדון תשל-בר(נחושת , נחל משמר, אגסי בעל כתף מודגשת. 7
  ).228' קטלוג מס( נחושת, חורבת עשן, אגסי בעל כתף מודגשת. 8
  ).203' מס, ב"אדון תשל-בר(נחושת , נחל משמר, אגסי בעל כתף מודגשת. 9

  

  

.נגה זאבי: ציירת



  
  

  

  )סולי'ע(כלקולית מאוחר , לי מתאר אגסי ואגסי פחוסראשי אלות בע: 29 לוח

  

  

  

  



  

  

כלקולית מאוחר , ראשי אלות בעלי מתאר אגסי מאורך ואגסי עם כתף מודגשת: 30 לוח
  )סולי'ע(

  

  
  
  
  



  )סולי'ע(כלקולית מאוחר , ראשי אלות בעלי צוואר ובעלי תבליט: 31 לוח
  
' קטלוג מס, 181' מס, ב"אדון תשל-בר( תנחוש, נחל משמר, מעוטר בחריצים, ראש אלה אגסי. 1

196.(  
  ).150' קטלוג מס( אבן גיר, הזורע, מעוטר בארבע בליטות מעוגלות ראש אלה כדורי. 2
, ב"אדון תשל- בר( נחושת, נחל משמר, מלוכסניםברכסים ראש אלה כדורי בעל צוואר ארוך מעוטר . 3
  ).166' קטלוג מס, 103' מס

קטלוג , 184' מס, ב"אדון תשל -בר(נחושת , נחל משמר, חריצים אנכייםראש אלה חביתי מעוטר ב. 4
   ).198' מס

  
  .נגה זאבי: תצייר

  

  המטמון מנחל משמר, ראשי אלות בעלי צוואר ובעלי תבליט: 32 לוח    

  

' קטלוג מס, 177' מס, ב"אדון תשל- בר(נחושת , נחל משמר, ראש אלה אגסי בעל צוואר קצר .1
193.(  

-בר(נחושת , נחל משמר, רי בעל צוואר ארוך מעוטר בקווים מלוכסנים בולטיםראש אלה כדו. 2
  ).166' קטלוג מס, 103' מס, ב,אדון תשל

' מס, ב"אדון תשל-בר( נחושת, נחל משמר, מעוטר בחריצים ראש אלה כדורי בעל צוואר ארוך. 3
  ).165' קטלוג מס, 58

' קטלוג מס, 182' מס, ב"אדון תשל-בר( נחושת, נחל משמר, ריציםראש אלה כדורי מעוטר בח. 4
197 .(  

, 184' מס, ב"אדון תשל -בר(נחושת , נחל משמר, ראש אלה חביתי מעוטר בחריצים אנכיים. 5
  ). 198' קטלוג מס

' קטלוג מס, 181' מס, ב"אדון תשל-בר(נחושת , נחל משמר, מעוטר בחריצים, ראש אלה אגסי. 6
196.(  

  
  .מיתקלרה ע :צלמת, רשות העתיקות

  
  
  
  

   המטמון מנחל משמר, ראשי אלות בעלי תוספות: 33 לוח
  
' מס, ב"אדון תשל-בר(נחושת , נחל משמר, ראש אלה כדורי נושא צמד יעלים וצמד להבים. 1

  ).189' קטלוג מס, 150
אדון -בר(נחושת , נחל משמר, ראש אלה כדורי בעל צוואר וארבע בליטות דמויות פטריה. 2

  .)188' טלוג מסק, 146' מס, ב"תשל
, ב"אדון תשל-בר(נחושת , נחל משמר, ראש אלה אגסי בעל כתף מודגשת נושא חוד מאורך. 3
  ).187' קטלוג מס, 145' מס

נחל , ריהטכדורי בעל צוואר מאורך מעוטר בחוד מאורך ובארבע בליטות דמויות פ ראש אלה. 4
   ).144' מס, ב"אדון תשל-בר(נחושת , משמר

  
 .קלרה עמית :למתצ, רשות העתיקות



  

  
  
  
  

  )סולי'ע(כלקולית מאוחר , ר ובעלי תבליטאווראשי אלות בעלי צ: 31 לוח

  

  

  



  
  

      
 

  טמון מנחל משמרמה, ראשי אלות בעלי צוואר ובעלי תבליט: 32 לוח    

 

             

  
  
  
  
  

                 
 
 
 

               

1 2 3 

4 
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  המטמון מנחל משמר, ראשי אלות בעלי תוספות: 33 לוח

  

  

  

        
  
  
  
  
  
  

            
  
  
  
  
  
  
  
  

  

1 2 

3 4 



  
  )סולי'ע(כלקולית מאוחר ,  ראשי אלות מעוגלים מהמטיט: 34 לוח

  
  משמאל לימין

  .)152' קטלוג מס( מעאר, )231' קטלוג מס( פקיעין, )232' מסקטלוג ( פקיעין: ליונהשורה ע
, )66' קטלוג מס( דבאר צפ, )65' קטלוג מס( דבאר צפ,  )157' קטלוג מס( נווה נוי: שורה שנייה

  .)97' קטלוג מס(חורבת בתר 
' קטלוג מס(ד באר צפ ,)43' קטלוג מס( באר מטר , )236' קטלוג מס( רסם חרבוש:  שורה שלישית

61(.  
  ).45' קטלוג מס( דבאר צפ: רה רביעיתשו

  .)156' קטלוג מס( נווה נוי: שורה תחתונה
  

  .מריאנה סלצברגר :צלמת, רשות העתיקות

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )סולי'ע(כלקולית מאוחר , ראשי אלות מעוגלים מנחושת: 35 לוח
  
  

  משמאל לימין
  

קטלוג ( גבעת אורנים , )100' קטלוג מס( גבעת אורנים, )208 'קטלוג מס( נחל צאלים: שורה תחתונה
  .)106' מס

  .)101' קטלוג מס( גבעת אורנים, )102' קטלוג מס(גבעת אורנים : שורה אמצעית
  .)228' קטלוג מס( בת עשןרחו: שורה עליונה

  
.מריאנה סלצברגר :צלמת, רשות העתיקות



  
  
  
  

  )סולי'ע(ולית מאוחר כלק , ראשי אלות מעוגלים מהמטיט: 34 לוח

  

  
  
  
  

  )סולי'ע( מאוחרכלקולית , ראשי אלות מעוגלים מנחושת: 35 לוח

  

  
  
  
  
  



  'ג–'ברונזה קדומה א,  ראשי אלות כדוריים: 36 לוח
  
  ).3' קטלוג מס(אבן גיר , יריחו .1

  ).267' קטלוג מס(אבן גיר , דראע-באב א. 2
  ).274' קטלוג מס(דיוריט , דראע -באב א. 3
  ).303' קטלוג מס(אבן גיר , יחויר. 4
  ).333' קטלוג מס(קירטון , ערני. 5
  ).332' קטלוג מס(אבן גיר ליתוגרפית  , ערני. 6
  ).348' קטלוג מס(אבן גיר איאוליתית , ערד. 7
  ). 325' קטלוג מס(אבן גיר ליתוגרפית , יריחו. 8
  

  .נגה זאבי: ציירת

  'ג -'ברונזה קדומה א ,ראשי אלות כדוריים ואגסיים פחוסים: 37 לוח

  

  ).276 'קטלוג מס(קירטון , דראע- באב א, ראש אלה אגסי פחוס. 1

  ).275 'קטלוג מס(אבן גיר , דראע- באב א, ראש אלה אגסי פחוס .2

  ).283 'קטלוג מס(אבן גיר , לכיש, ראש אלה אגסי פחוס. 3
  ).292 'קטלוג מס(המטיט , שאן-בית, ראש אלה אגסי פחוס. 4
  ).268 'קטלוג מס(אבן גיר , דראע- באב א, כדורי פחוס ראש אלה. 5
  ).270 'קטלוג מס(אבן גיר , דראע- באב א, ראש אלה כדורי פחוס. 6

   ).281 'קטלוג מס(אבן גיר , יריחו, ראש אלה כדורי פחוס. 7

  ).348 'קטלוג מס(אבן גיר , ערד, ראש אלה כדורי פחוס. 8

  
.נגה זאבי: ציירת



  

  
  

  

  

  'ג–'קדומה אברונזה  , לות כדורייםראשי א: 36 לוח

  

  



  

  

  

  'ג–'ברונזה קדומה א, ראשי אלות כדוריים ואגסיים פחוסים: 37 לוח

  

  



  
   'ג–'ברונזה קדומה א, ראשי אלות חביתיים: 38 לוח

  
  
  ).269 'קטלוג מס(גיר אבן , עדרא-באב א. 1
  ).277 'קטלוג מס(גיר אבן , עדרא-באב א. 2
  ).273 'קטלוג מס( גיראבן , עאדר-באב א. 3
  ).258 'קטלוג מס(קירטון , ערד. 4
  ).351 'קטלוג מס(אבן גיר ליתוגרפית , ערד. 5
  ).384 'קטלוג מס(אבן , יריחו. 6
  ).385 'קטלוג מס(אבן , יריחו. 7
  .)372 'קטלוג מס(אבן , העי. 8

  
  .נגה זאבי: ציירת

  'ג–'אברונזה קדומה ,  ראשי אלות אגסיים: 39 לוח

  ).271 'קטלוג מס( אבן, דראע-באב א. 1
  ).278 'קטלוג מס(קירטון , דרעא-באב א. 2
  ).284 'קטלוג מס( אבן גיר, דראע-באב א. 3
  ).331 'קטלוג מס(אבן גיר ליתוגרפית , ערני. 4
  ).336 'קטלוג מס(אבן גיר ליתוגרפית , ערני. 5
  ).337 'קטלוג מס(אבן גיר ליתוגרפית , ערני. 6
  ).338 'קטלוג מס(ליתוגרפית אבן גיר , ערני. 7
  ).352 'קטלוג מס(אבן גיר ליתוגרפית , ערד. 8
  ).382 'קטלוג מס(אבן גיר ליתוגרפית , יריחו. 9
  

  . נגה זאבי: ציירת

 



  
  
  
  

  ' ג -'ברונזה קדומה א, ראשי אלות חביתיים: 38 לוח

  
  
  



  
  
  
  
  

  'ג -'אקדומה ברונזה  , ראשי אלות אגסיים: 39 לוח

  
  



  

  'ברונזה קדומה א, ראשי אלות מעוגלים עשויים אבן גיר: 40 לוח

  
  משמאל לימין
  .)317' קטלוג מס( עין הבשור, )411' קטלוג מס(נחל תבור: שורה עליונה
 לוד, )402' קטלוג מס( ירח- בית, )287' קטלוג מס( אזור, )284' קטלוג מס( ניצנים: שורה תחתונה

  .)310' קטלוג מס(
  

  .יאנה סלצברגרמר :צלמת, רשות העתיקות
   

  
  
  

  'ג–'ברונזה הקדומה ב, ראשי אלות אגסיים מאבן גיר ליתוגרפית: 41 לוח

  
  משמאל לימין
  ).338' קטלוג מס( ערני, )339' קטלוג מס( ערני, )331' קטלוג מס( ערני: שורה עליונה
 ערני ,)352 'קטלוג מס( ערד, )336' קטלוג מס( רניע, )403' קטלוג מס( ירח- בית: שורה תחתונה

  .  )337' קטלוג מס(
  

.מריאנה סלצברגר :צלמת, רשות העתיקות



  

  
  
  
  
  
  

  'קדומה אברונזה , עשויים אבן גירמעוגלים ראשי אלות : 40 לוח

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  'ג–'ברונזה קדומה ב, ליתוגרפיתאבן גיר מראשי אלות אגסיים : 41 לוח

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  כרונולוגית- לוקה טיפולוגיתח  –ראשי אלות מעוגלים מארץ ישראל : 42 לוח

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .נגה זאבי :ציירת, מיכאל סבן

  

 כלקולית

  'ברונזה קדומה א
  אבן גיר      

  

  

  ' ג –'בברונזה קדומה 
 אבן גיר ליתוגרפית     

 ' גברונזה קדומה 

  נחושת
  אבן גיר
  המטיט

 

 בעלי תבליט אגסיים ספרואידים

 צווארון בעלי



  
  
  
  
  

  כפר מונשהמטמון מראש אלה מ: 43 לוח

  

  

  

  

  

            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .C: 30לוח , 13איור , 1963הסטרין ותדמור 

  
  
  
  
  
  



  

  מוןישראל ומהמזרח הקד-ראשי אלות בעלי צווארון מארץ: 44 לוח

  

  ).380 'קטלוג מס(אבן , חסי- תל אל, ראש אלה כדורי בעל צווארון. 1
גיר , ברונזה מאוחרת–'ברונזה תיכונה ב, תל פארעה דרום, ראש אלה כדורי בעל בליטות וצווארון. 2
  ).418 'קטלוג מס(
  ).419 'קטלוג מס(סלע מטמורפי ', ברונזה מאוחרת ב, ואםה תל אבו, ראש אלה כדורי בעל צווארון. 3
  ).394'  מס קטלוג(מגנטיט , רמת הנדיב, ראש אלה כדורי בעל צווארון. 4
  ).134ציור , 1967טיילור (דיוריט ', ברונזה מאוחרת ב, כף גלידוניה, ראש אלה כדורי בעל צווארון. 5
  ).26ציור , 1985 פולאק(' ברונזה מאוחרת ב, אולו בורון, ראש אלה כדורי בעל צווארון. 6
: 21לוח , 1937סטר (מגנטיט  ', ברונזה מאוחרת ב, Aמקדש , נוזי, רי בעל צווארוןלה כדוראש א. 7
N.(  
טר ס(אבן גיר ליתוגרפית  ', ברונזה מאוחרת ב, Aמקדש , נוזי, רי בעל צווארוןוראש אלה כד. 8

  ). U :21לוח , 1937
: 21לוח , 1937סטר (טיט מגנ',  ברונזה מאוחרת ב, Aמקדש , נוזי, ראש אלה כדורי בעל צווארון. 9
Y.(     

  
  נגה זאבי: ציירת

  
  

  ישראל-ראשי אלות בעלי צווארון מארץ:  45 לוח

בנימין : צלם, לונדון, PEFאוסף , 380 'קטלוג מס(אבן , חסי- תל אל, ראש אלה כדורי בעל צווארון. 1
  ).זאס

: צלמת, ת העתיקותרשו, 394' מס קטלוג(מגנטיט , רמת הנדיב, ראש אלה כדורי בעל צווארון. 2
  ).מריאנה סלצברגר

, 419' קטלוג מס(סלע מטמורפי ', ברונזה מאוחרת ב, אםהו תל אבו, ראש אלה כדורי בעל צווארון. 3
  ).מריאנה סלצברגר: צלמת, רשות העתיקות

  

–תל דן ,  שרביטים מעוטרים בתבליט בדגם עלים וראשי אריות/ ראשי אלות : 46 לוח
  ערב איראןאשור ותחומי השפעתה ומ

  
  ).מריאנה סלצברגר :צלמת, רשות העתיקות, 421' קטלוג מס(תל דן . 1
  ).65לוח , b: 22לוח , 2004הרינק ואוברלט (ור כבוד  .2
  ).1: 1איור , 1982קרטיס וגרייסון (שריף חאן  .3
  ).24איור , 1988אלבנדה (ארסלן טש . 4
).176, 1995קרטיס וריד (חורסבד . 5



  
  

  

  ישראל ומהמזרח הקדמון-מארץ אלות בעלי צווארון ראשי: 44 לוח

  

  

  



  
                 

  
                                                              

  
         

  ישראל-מארץ ראשי אלות בעלי צווארון : 45 לוח

  

  

       
  
  
  

       
  
  
  

  

1 2 

2 

3 



  
    
  

– דןתל ,  שרביטים מעוטרים בתבליט בדגם עלים וראשי אריות/  ראשי אלות: 46 לוח
  מערב איראןואשור ותחומי השפעתה 

 

                
  

  

  
  
  
  

  

1 2 3 

4 

5 



  
  

  

  

שבחבל  מהזי מומה'צממכלולי קבורה ב, ראשי אלות בעלי בליטות וזיזים: 47 לוח
    קוה שבמערב איראן- פושטי

  

  

  

  

  
  

  
        

                        
 

  .9איור , 1988ק ואוברלט ניהר
 

 

  

  



  

  תבליטי השער המערבי  –ארסלן טש : 48 לוח

  

 

 

 

 

    

  

 

  

  

  

  .16, 3–2איורים , 1988אלבנדה 



  

  ראשי אלות מזווים מהמטמון בנחל משמר: 49 לוח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

רשות ( 183, 182, 176, 175' כאן קטלוג מס, 141 ,138, 137,  131, 130' מס, ב"אדון תשל-בר. 1
, ב"אדון תשל-בר. 3 173'  קטלוג מס ,127' מס, ב"אדון תשל- בר. 2, )קלרה עמית :צלמת, העתיקות

  .172' קטלוג מס, 126' מס

1 

2 

3 



  ראשי אלות מזווים מארץ ישראל: 50 לוח
  
  :משמאל לימין. 1

  ).126' קטלוג מס(גת גוברין 
  ).159' קטלוג מס(נחל גרר 
  ).160' קטלוג מס(נחל גרר 

  ).125' קטלוג מס(גת גוברין 
  ).73' קטלוג מס(ד באר צפ

  ).313' קטלוג מס(מגידו . 2
.מריאנה סלצברגר: צלמת, רשות העתיקות 



  
   

  ראשי אלות מזווים מארץ ישראל: 50 לוח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 

2 



  של סבן טיפולוגיה –ראשי אלות מזווים : 51 לוח

  

  חרוטי-דו  חרוטי  

  גבוה

  

  ישר דופן

  קעור דופן

  

  דפנות/ישר דופן

  

  משטח עליון שטוח

  

  משטח עליון קמור

 

  

קעור 

  דפנות/דופן

משטח עליון 

  שטוח

  

  משטח עליון קעור

  

משטח עליון 

  צוואר, קעור
  

קמור 

  דפנות/דופן

  

  משטח עליון שטוח

  

  משטח עליון קעור

  

  "רגיל"

  

  עדשתי: נמוך

קעור -קמור

  דפנות

  
  



  

  ראשי אלות חרוטיים גבוהים וחרוטיים בעלי דפנות ישרות: 52 לוח
  

  ).22: 42לוח , 1937ברנטון (דיוריט , מוסטגדה, ראש אלה חרוטי גבוה. 1
  ).14ציור , 1953ארקל (נוביה , ראש אלה חרוטי גבוה. 2
ברנטון (חרס , 1808קבר , מוסטגדה, בעל דפנות ישרות ומשטח עליון שטוחראש אלה חרוטי . 3

  ).33: 42לוח , 1937
לוח , 1974אדמס (פורפיר , היירקונפוליס, ראש אלה חרוטי בעל דפנות ישרות ומשטח עליון שטוח. 4
5 :8.(  
וקויבל  פיטרי(חרס , 824קבר , נקאדה, ראש אלה חרוטי בעל דפנות ישרות ומשטח עליון שטוח. 5

  ).18: 5לוח , 1896
לוח , 1986ריזקאנה וזיהר (גיר , מעאדי, ראש אלה חרוטי בעל דפנות ישרות ומשטח עליון שטוח. 6
7 :5.(  
, 1986ריזקאנה וזיהר (דיוריט , מעאדי, ראש אלה חרוטי בעל דפנות ישרות ומשטח עליון שטוח. 7

  ).5: 94לוח 
, 1986ריזקאנה וזיהר (דיוריט , מעאדי, עליון שטוח  ראש אלה חרוטי בעל דפנות ישרות ומשטח. 8

  ).94:6לוח 
, 1934תומפסון וגרדינר -קייטון( גיר , פיום, ראש אלה חרוטי בעל דפנות ישרות ומשטח עליון קמור. 9

  ).2: 30לוח 
'  קטלוג מס(דיוריט , כלקולית, גילת, ראש אלה חרוטי בעל דפנות ישרות ומשטח עליון קמור. 10

114.(  
  
  .נגה זאבי: ציירת 



  

  

  

  

  הים וחרוטיים בעלי דפנות ישרותום גבראשי אלות חרוטיי: 52 לוח

 

  



   ראשי אלות חרוטיים בעלי דפנות קעורות: 53 לוח

  

  

פיטרי וקויבל (חרס , 1443קבר , נקאדה, ראש אלה חרוטי בעל דפנות קעורות ומשטח עליון שטוח. 1
  ).7: 7לוח , 1896

לוח , 1902קויבל וגרין (היירקונפוליס , על דפנות קעורות ומשטח עליון שטוחראש אלה חרוטי ב. 2
27 :3.(  

קויבל וגרין (אבן גיר , היירקונפוליס, ראש אלה חרוטי בעל דפנות קעורות ומשטח עליון שטוח. 3
  ).8: 27לוח , 1902

ברנטון (ט בה, 1100קבר , מוסטגדה, ראש אלה חרוטי בעל דפנות קעורות ומשטח עליון שטוח. 4
  ).21: 42לוח , 1937

  ).313' קטלוג מס(פורפיר , א"בק, מגידו, קעור ראש אלה חרוטי בעל דפנות קעורות ומשטח עליון. 5
ציור , 1980נידלר (אבן גיר , היירקונפוליס, קעור ראש אלה חרוטי בעל דפנות קעורות ומשטח עליון. 6

22: 79(.  
ציור , 1980נידלר (סיאניט , היירקונפוליס, קעור טח עליוןראש אלה חרוטי בעל דפנות קעורות ומש. 7

22 :80.(  
נידלר (אבן מטמורפית , היירקונפוליס, ראש אלה חרוטי בעל דפנות קעורות ומשטח עליון קעור. 8

  ).81: 22ציור , 1980
ברנטון (דיוריט , 1800קבר , מוסטגדה, ראש אלה חרוטי בעל דפנות קעורות ומשטח עליון קעור. 9

  ).18: 42לוח , 1937
ברנטון (דיוריט , 1803קבר , מוסטגדה, ראש אלה חרוטי בעל דפנות קעורות ומשטח עליון קעור. 10

  ).19: 42לוח , 1937
ברנטון (דיוריט , 1800קבר , מוסטגדה, ראש אלה חרוטי בעל דפנות קעורות ומשטח עליון קעור. 11

  ).20: 42לוח , 1937
: 27לוח , 1902קויבל וגרין (פורפיר , היירקונפוליס, ת קעורות וצווארראש אלה חרוטי בעל דפנו. 12

6.(  
: 27לוח , 1902קויבל וגרין (פורפיר , היירקונפוליס, ראש אלה חרוטי בעל דפנות קעורות וצוואר. 13
12.(  
  ).10: 5לוח , 1974אדמס (אבן גיר , היירקונפוליס, ראש אלה חרוטי בעל דפנות קעורות וצוואר. 14

  

.נגה זאבי: יירתצ



  
  

  

  

  ראשי אלות חרוטיים בעלי דפנות קעורות: 53 לוח

  

  

  



  חרוטיים ישרי דפנות- ראשי אלות חרוטיים בעלי דפנות קמורות ודו: 54 לוח

  

, 1986ריזקאנה וזיהר (? דיוריט, מעאדי, בעל דפנות קמורות ומשטח עליון שטוחראש אלה חרוטי . 1
  ).2: 94לוח 

ברנטון (סיאניט , 1864קבר , מוסטגדה, דפנות קמורות ומשטח עליון שטוח ראש אלה חרוטי בעל. 2
  ).18: 42לוח , 1937

ברנטון (סיאניט , 1854קבר , מוסטגדה, ראש אלה חרוטי בעל דפנות קמורות ומשטח עליון שטוח. 3
  ).17: 42לוח , 1937

, 1974אדמס (אבן גיר , היירקונפוליס, ראש אלה חרוטי בעל דפנות קמורות ומשטח עליון שטוח. 4
  ).5: 5לוח 

: 94לוח , 1986ריזקאנה וזיהר (מעאדי , ראש אלה חרוטי בעל דפנות קמורות ומשטח עליון קעור. 5
4.(  
קויבל וגרין (אבן גיר , היירקונפוליס, ראש אלה חרוטי בעל דפנות קמורות ומשטח עליון קעור. 6

  ).13: 27לוח , 1902
  ).160' קטלוג מס(דיוריט -גרנו, כלקולית, נחל גרר, שרותראש אלה חרוטי בעל דפנות י. 7
   ).18: 18לוח , 1902קויבל וגרין (, היירקונפוליס, חרוטי בעל דפנות ישרות- דוראש אלה. 8
  

  

.נגה זאבי: ציירת



  

  

  רי דפנותחרוטיים יש- עלי דפנות קמורות ודוראשי אלות חרוטיים ב: 54 לוח

  

  

  

  

  



  ים בעלי דפנות ישרותחרוטי-ראשי אלות דו: 55 לוח

  

  
  ).185' קטלוג מס(נחושת , נחל משמר, חרוטי ישר דפנות-ראש אלה דו. 1
  ).184' קטלוג  מס(נחושת , נחל משמר, חרוטי ישר דפנות-ראש אלה דו. 2
  ).186' קטלוג מס(נחושת , נחל משמר, חרוטי ישר דפנות-ראש אלה דו. 3
  ).177' קטלוג מס(נחושת , נחל משמר, קצרחרוטי ישר דפנות ובעל צוואר -ראש אלה דו. 4
  ).181' קטלוג מס(נחושת , נחל משמר, חרוטי ישר דפנות ובעל צוואר קצר-ראש אלה דו. 5
  ).178' קטלוג מס(נחושת , נחל משמר, חרוטי ישר דפנות ובעל צוואר קצר-ראש אלה דו. 6

  .נגה זאבי: ציירת
  

   קמורות–ורות וקעורותחרוטיים בעלי דפנות קמ-ראשי אלות דו: 56 לוח

  

  .)118' קטלוג מס(קוורץ דיוריט , גילת, חרוטי קמור דפנות-ראש אלה דו. 1
  ).115' קטלוג מס(אבן עשירה בנחושת , גילת, חרוטי קמור דפנות-ראש אלה דו. 2

  .)120 'קטלוג מס(קוורץ דיוריט , גילת, חרוטי קמור דפנות- ראש אלה דו .3

  .)121' קטלוג מס( קוורץ דיוריט, גילת, פנותחרוטי קמור ד-ראש אלה דו. 4

  ).180' קטלוג מס( נחושת, נחל משמר, קמורות-חרוטי בעל דפנות קעורות- ראש אלה דו .5

   ).175' קטלוג מס(נחושת , נחל משמר, חרוטי קעור דפנות-ראש אלה דו. 6
  .נגה זאבי: ציירת

  

   ראשי אלות עדשתיים: 57 לוח

  

  ).13: 94לוח , 1987ריזקאנה וזיהר (מעאדי . 1
  ).11: 94לוח , 1986ריזקאנה וזיהר (מעאדי . 2
  ).3: 30לוח , 1934קייטון תומפסון וגרדינר (דיוריט , פיום. 3
  ).113 'קטלוג מס(גרניט , גילת. 4
  ).159' קטלוג מס( פורפיר-דיוריט, נחל גרר. 5
  ).225 'קטלוג מס( אבן גיר , סול'ע. 6
  ).183 מס קטלוג(נחושת , נחל משמר. 7
  )182 'קטלוג מס(נחושת , נחל משמר. 8

  .נגה זאבי: ציירת



  

  

  

  חרוטיים בעלי דפנות ישרות-ראשי אלות דו: 55 לוח

 

  

  

  



  

  קמורות–וטיים בעלי דפנות קמורות וקעורותחר-ראשי אלות דו: 56 לוח

  

  

  

  

  

  

  



  ראשי אלות עדשתיים: 57 לוח

 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

   י זיזים מארץ ישראל ומהמזרח הקדמוןראשי אלות גליליים בעל: 58 לוח

  

  ).190 'קטלוג מס, 174מספר , ב"אדון תשל- בר(נחושת  , נחל משמר. 1
  ).191 'מס קטלוג, 175מספר , ב"אדון תשל- בר(נחושת , נחל משמר. 2
  ).U9137: 224לוח , 1934וולי (נחושת , PG580קבר , אור. 3
  ).d: 4ור צי, 1989מוסקרלה (ברונזה , חסנלו, ראש אלה. 4
  ).1: 75ציור , 1943דה מקנם ואחרים (ברונזה , שושן, אלה. 5
  ).2: 75ציור , 1943דה מקנם ואחרים (ברונזה , שושן, אלה. 6
  ).3: 75ציור , 1943דה מקנם ואחרים (ברונזה , שושן, אלה. 7
   ).122' מס, ב"אדון תשל-בר(נחושת , נחל משמר, אלה. 8

  נגה זאבי: ציירת

  
  

   אשי אלות ואלות גליליים בעלי זיזים מהמטמון בנחל משמר ומשושןר: 59 לוח

  

קלרה  :צלמת, רשות העתיקות, 191' מס קטלוג, 175מספר , ב"אדון תשל- בר(נחושת , נחל משמר. 1
  ).עמית

קלרה  :צלמת ,רשות העתיקות,190' קטלוג מס, 174מספר , ב"אדון תשל- בר(נחושת  , נחל משמר. 2
  ).עמית

  ).קלרה עמית :צלמת, רשות העתיקות,122' מס, ב"אדון תשל-בר(נחושת , משמר נחל, אלה. 3
  ).בנימין זאס :צלם, מוזיאון הלובר, 2: 75ציור , 1943דה מקנם ואחרים (ברונזה , שושן, אלה. 4
  

  

   שרביטים בעלי תוספות מהמטמון בנחל משמר ומגבעת אורנים/ אלות : 60 לוח

  

  ).קלרה עמית :צלמת, רשות העתיקות, 22' מס, ב"תשלאדון - בר( נחל משמר, שרביט. 1
  ). קלרה עמית :צלמת, רשות העתיקות, 18' מס, ב"אדון תשל- בר(נחל משמר , שרביט. 2
  ). 427' קטלוג מס, 1: 5.2, 17: 5.1איור , 2004נמדר ואחרים (גבעת האורנים , שרביט. 3
).קלרה עמית :צלמת, קותרשות העתי ,17' מס ,ב"אדון תשל- בר(נחל משמר , שרביט. 4



  

  מארץ ישראל ומהמזרח הקדמון ראשי אלות גליליים בעלי זיזים: 58 לוח

  

  

  

  



  

  

  

  מהמטמון בנחל משמר ומשושן ראשי אלות ואלות גליליים בעלי זיזים: 59 לוח

  

  

  

                   

  

  

  

  

  

 

                       

  

  

  

  

  

1 2 

3 4 



  

  

  

  מהמטמון בנחל משמר ומגבעת אורנים שרביטים בעלי תוספות/ אלות : 60 לוח

               

  

  

  

                    

  

1 2 

3 4 



  

  ניאולית קראמי וכלקולית קדום   –אתרים נושאי ראשי אלות : 61 לוח

  

  ,קירי. 8, יריחו. 7, שאן- בית. 6, רבה'ג- עין אל. 5, מנחה. 4, כברי. 3 ,שער הגולן. 2, הגושרים. 1
  .עלי. 9
  

 נגה זאבי: ציירת, מיכאל סבן



  )סולי'ע(כלקולית מאוחר  – אתרים נושאי אלות וראשי אלות: 62 לוח

  

  

. 8, אתר הממגורות. 7, רסם חרבוש. 6, מגמע-אל. 5, עדן'מסל ג. 4, סולקיה. 3, תאו .2, תורמוס.1
. 14, נווה אור. 13, פקיעין. 12, רסם אל כבש. 11, חרירי- עין אל. 10,  נחל דליות .9, אתר הבריכה

. 21, בני ברק. 20, כתף יריחו. 19', חוארג. 18, תבנא. 17, אבו חמיד. 16, גן השלושה. 15 ,הזורע
-גת. 28, ר'עמא. 27, פלמחים. 26, הםוש. 25, נחל קנה. 24, גבעת האורנים. 23, נזלה. 22, אזור
. 35, באר מטר. 34, גילת. 33, נחל צאלים. 32, נחל משמר. 31, סול'ע. 30, גלאון-גת. 29, גוברין

. 42, גררנחל . 41, שיקמים. 40, נחל להט. 39, בשורנחל . 38, בתר. 37,  נווה נוי .36, באר צפד
   .עשן. 43, משוש



  נגה זאבי: ציירת, מיכאל סבן

  ' ג–'ברונזה קדומה א –י אלות אתרים נושאי ראש: 63 לוח

  

  

  

אום . 8, אבו אל חרז. 7, שאן- בית. 6, רמת הנדיב. 5, מגידו. 4, כינרת. 3, ירח- בית. 2, העמק-בית. 1
. 17, העי. 16, נאצבה. 15, לוד. 14, דלית. 13, חולון. 12, ים-בת. 11, אזור. 10, נחל תבור. 9, חמד
-באב א. 25, ערד. 24, מאחז.23, חסי.22, לכיש.21, רני ע. 20, אשקלון. 19, .פלמחים. 18, יריחו
  . עין בשור. 29, גזר. 28, כפר מונש. 27, זרקון. 26, דראע



  

 נגה זאבי: ציירת: מיכאל סבן

  

  

  אאנתום מלך לגש מוביל את צבאו לקרב, צד המלחמה –העיטים  אסטלת: 64 לוח

  

 

  

  

  

  

  

  



  

  .52ור אי, 2003הנסן 
  

 הנס מאור: 65 לוח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .52' מס, 2003הנסן 

  

  

  

  

  

  

  

  



נינגירסו אוחז ברשת השבויים הגדולה ומכה , הצד הטקסי –אסטלת העיטים : 66 לוח
  באלה את בני אומה

  

  

  

  

  

  

  .53איור  , 2003הנסן 



  

  מוכה למוות באלהומן בנו של תאריתו מת  –הקרב על נהר אולי : 67 לוח

  

  

  

  

                 

  

  

  

  .22–20לוחות , 1995קרטיס וריד 
  

  



  

  

  

  2cשכבה , המתחם הפולחני –גילת : 68 לוח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .5.21a-bאיורים , 2006לוי ואחרים 

  

  

  



  

  

  

  

  המטמון מנחל משמר בשעת חשיפתו: 69 לוח
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