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 תקציר

  

כפי שמעידים , ראשית התקופות הפרהיסטוריותהיה מ ,הפורהונתייחד באופיו המישורי ש ,עמק יזרעאל

הביאה ,  קלהאפשרה תנועהשהטופוגרפיה המישורית . נוח להתיישבות אנושית, הממצאים הארכיאולוגיים

פת הברונזה לתקופת במעבר מתקו. ענףהצמיחה עורף כפרי , ופוריותו של העמק, להקמתן של ערים רבות

  . Iבו נתקיימה המשכיות כנענית עד לסוף תקופת הברזל ש, בארץהאזור המרכזי את עמק ההברזל מהווה 

החברתיים והתרבותיים שחלו בעמק יזרעאל ,  עומד על טיבם של התהליכים היישובייםזהמרחבי מחקר 

הדיון . אII של תקופת הברזל הראשיתועד ל) מ"ב, להלן(בתקופה שבין שלהי תקופת הברונזה המאוחרת 

להבנת המרקם הן לשחזור ההיסטורי והן  מתן תשומת לב מרבית התיר,  זוגורליתבתקופה , באזור ממוקד

ואילו ,  של המחקר מובחן היטב בגבולותיו הטבעיים של עמק יזרעאלגיאוגרפיהתחום ה .החברתי הקדום

מ "ב(שלהי תקופת הברונזה ברים במצרים עשהשושלת ההתחום הכרונולוגי הוא פרק הזמן שבין ימי 

III( , ועד לשלב ההתחדשות הראשונית של היישוב בתקופת הברזלIIהתגבשותה של עם , הקדוםא 

ה המאראשית בין ,  שנים300-כבמבחינת כרונולוגיה אבסולוטית מדובר .  ממלכת ישראל–ממלכת הצפון 

  . ס"פנה ל9-מאה הבין ראשית ה ל12-ה

  

  ביבה הטבעית והאקולוגיה האנושיתהס: עמק יזרעאל

  הנתונים הפיזיים של עמק יזרעאלהצגת ההי, מרחבי בטבעו-שהנו ארכיאולוגי, ימחקרשל נקודת המוצא 

שהתוו את ההתיישבות בעמק לאורך כל , לשם קביעת קווים מנחיםוזאת , האנושייםהגורמים ולמולם 

ככל שנעים מזרחה לכיוון  הרי ,עמקהתיים של נראה שמבחינת המאפיינים הסביב, ראשית. תקופות קיומה

 . הטמפרטורות נעשות קיצוניות יותר וכמות המשקעים יורדת– עמק בית שאן קיימת הרעה בתנאי הקיום

 ,המים. יש לדאוג באופן שוטף לניקוזו, אזורעל מנת להבטיח את ניצול הפוטנציאל הגדול הטמון ב, כמו כן

 ,לאור תכונותיו המורפולוגיות ולנוכח טיב קרקעותיו, ן פרדוקסאליבאופ,  עשויים,המביאים חיים לעמק

  .להמיט על תושביו חורבן

 

i תקציר

עדיפות להימצא בשולי העמק יש לאדם  שבחינת הנתונים הטבעיים הייתה משעלתההמסקנה העיקרית

ב הרי שבל, רביםנובעים מעיינות , לאורך קו המפגש עם הגבעות הסובבות את העמקשבעוד . ולא במרכזו

ושלוליות  היווצרותן של ביצותל ביאיםמ, טפוני של הקישוןי השואופיו העמק מפלס מי התהום הגבוה

קורות המים ששרצו ביתושי פשר גם להתרחק ממממרכז העמק ִאריחוק היישובים .  רבותעונתיות

 



בשל כך מוקמו . וקשו מאוד על התנועה בלבההקרקעות הכבדות של העמק , בנוסף לכך. האנופלס

 העמק מכוסה באדמות ו שלבעוד שלב, כמו כן. הדרכים המרכזיות לרגלי הגבעותוהעיקריים ישובים הי

 ואילו בשוליו ,שם כמעט שלא מצוי – האבן –הרי שחומר הגלם הבסיסי לבנייה , אלוביאליות עמוקות

ת  אשהבטיחו, הגבעות הסובבות את העמק סיפקו כרי מרעה עשירים,  ולבסוף.ניתן להשיגו בקלות

  . כך בהשלמת ערכי המזון מן החי-אספקתם השוטפת של מוצרי העדר החשובים כל

  

  הרקע ההיסטורי

 המתאפשר – תקופת המחקר מן האזכורים הקדומים ביותר שיש בידנו ועד ל–הרקע ההיסטורי למחקרי

ת ופ בתקשהתרחשו, העשויות לשפוך אור על אירועים ותהליכים,  סוגיותבוחן, הודות לתעודות מצריות

  .  ביותר מצומצמיםההיסטורייםבה המקורות ,  עצמההמחקר

 של מלחמההמסע .  במצרים עשירים בנתונים על כנען וסביבתה18-המקורות המצריים מימי השושלת ה

מעיד , מיקומו של הקרב. לשנות את פניה של כנען למשך מאות שניםהיה עתיד   למגידותחותימס השלישי

אולם אין ספק כי בעיני המצרים סימלה העיר והעמק הסובב , לכים הכנענייםעל ערכה של מגידו בעיני המ

 על עורק התחבורה הגמוניהליטה על מגידו וסביבתה הבטיחו ְש. יעד אסטרטגי ראשון במעלה, אותה

סאליות ו ודרך מהירה להגיע לממלכות הו,)חת ואשור, מיתני(הראשי ממצרים לאימפריות שמצפון לה 

   .של מצרים בסוריה

סיפוחה של כנען לאימפריה המצרית ולהפיכתה  ללניצחונם המוחלט של הכוחות המצריים הובי

העבירו , ככל הנראה כבר מימיו של תחותימס השלישי, כמו כן. לטריטוריה מצרית לכל דבר ועניין

הליך זה מעיד על . מק יזרעאל והפכו אותם לאדמות מלךהמצרים לבעלותם שטחי קרקע נרחבים בע

היכול לספק לצבא המצרי את כל מבוקשו בעת חציית כנען , ה שהעמק היווה אסם תבואה גדולהתפיס

  . לכיוון צפון בעתות מלחמה

בדגש על מכתבי , בסס על תעודות היסטוריותהמת ,מ"המדינה הכנעניות בתקופת הב-בחינת מערך ערי

 המדינה-ערילה שארבע מע, וכן על תוצאות החפירות והסקרים הנרחבים שנערכו בארץ, עמארנה-אל

כי , המקורות המצריים מלמדים, מבחינה כלכלית. )שימרון (יקנעם ושמעון, תענך, מגידו: התקיימו בעמק

גידול  רעיית צאן ו תפסו,כמו כן. גודל בעמק הדוחן, שהיו הדגנים המסורתיים, בנוסף לחיטה ולשעורה

  .בקר חלק נכבד בכלכלתו של האזור

  

ii תקציר



  מאנית 'פה העותעמק יזרעאל בשלהי התקו

 וזאת לשם ,מאנית'שלהי התקופה העותביזרעאל עמק יו של  קורותאתלעומק במסגרת מחקרי בחנתי 

 .בתקופה עשירה בתיעוד מגמות יישוביות ומאפיינים אזוריים קבלת פרספקטיבה ארוכת טווח של

  :המסקנות העיקריות שעלו מבחינה זו היו

 לספירה בעמק יזרעאל היו ממוקמים בשולי העמק ולא 19-כמעט כל היישובים שהתקיימו במאה ה. 1

 .  לבו נותר ריק כמעטשבעוד ,  התוחם את העמקאת קו הגבול, וסת היישובים מהווהתפר, למעשה. במרכזו

 היווה נחל הקישון חיץ בין 19-מאנית במאה ה'בתוך המבנה האדמיניסטרטיבי של האימפריה העות. 2

, נראה. ון'גבול בין מחוז צפת ומחוז לגהיה הנחל  16-יין שכבר במאה הראוי לצ. ק שכם'ק עכו וסנג'סנג

 .  מאות שניםבמשךשימש גבול טבעי בין יחידות שלטון , שבימות החורף הפך לנהר שוצף, שנחל זה

הרי שחלקו הצפוני , מאנית'למרות שעמק יזרעאל היה מיושב בדלילות יחסית בשלהי התקופה העות. 3

שהייתה , נין'בולט בעיקר ריכוז הכפרים סביב העיירה ג. ת ביחס לחלקו הדרומיהיה מיושב הרבה פחו

נין ניתן להסביר על רקע 'את עושרו היישובי של עמק ג. הישוב הגדול ביותר שהתקיים באזור בתקופה זו

וכן לאור קרבתו להר שומרון ששימש בתקופה זו , שניקוזו טוב יחסית, המבנה הטופוגרפי המשופע שלו

 .המרכזים החשובים בארץאחד 

 הייתה ,ובמצב החקלאות אינו מותיר ספק שלפעילותם של הבדואים, הדיון בתפרוסת ההתיישבות. 4

אף אם תופעות ההתפשטות והנסיגה של שטחי המזרע . ל העמקש ועיבודיישובו והשפעה נכבדת על היקף 

 או המלריה(פגעי מזיקים שונים  מאו, )שנות בצורת או שיטפונות, למשל(מזג האוויר הושפעו מתהפוכות 

 לתופעה של  טובהעמק מספק דוגמאהכי , נדמה. אין ספק שהגורם הבלתי אמצעי היה הנווד, )הארבה

 . מעבר לתחום פריסתם הרגילש לאזורים נוודים ם שלהתפשטות

בגישתם לעבודת האדמה ובתלות שלהם , בין השאר, למרות ששבטי הבדואים נבדלו אלה מאלה. 5

כאשר גברה ידו של השלטון הם נאלצו להגביל את פעילותם ולשנות את אורח חייהם עד , י השודבמעש

פשרה לבדואים לנצל את חולשת השלטון המרכזי בשמירה על החוק והסדר ִא .כדי מעבר למגורי קבע

ת לדחיקביאה ה קרנו של השלטון המרכזי  אולם עליית, על חשבון יושבי הקבעהיתרונות שבחיי הנוודות

   . של החקלאותשגשוגה ולמערכות הניקוזלשיקום , ההתיישבותלעידוד , להגברת הביטחון ,הנוודים

אחת מדרכי ההתמודדות של השלטון המרכזי בבעיית הבדואים הייתה באמצעות העלאת קרנם של . 6

להם  הניחהשהכרתם את המצב המדיני והנסיבות הפוליטיות , )לעיתים בדואים בעצמם(תקיפים מקומיים 
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על אף שעריצים אלה , יחד עם זאת.  שהשלטון המרכזי לא הצליח להתמודד איתן,שליטה טובה בבעיות

 .ם לערער את יציבותובכוחשכן היה , יחס השלטון אליהם אמביוולנטיהיה , היו יעילים במיגור הנווד

דווקא גורמים העובדה ש.  גורם בולט בתהליך ההתאוששות של עמק יזרעאלמהוויםיזמים חיצוניים . 7

ה אוכלוסייהמעידה על התדלדלות משאבי העמק ועל , חיצוניים היוו בפועל סוכנים לשינויים מקיפים

חשוב לשים לב לכך שמשפחות מאזור השומרון נוטלות חלק . משברהדלה שהתקיימה בו בתקופות 

 . לעמק יזרעאהשומרון לפריפריה הטבעית שלו בבפיתוח העמק כחלק מהתפשטות המרכז מהר 

. כי כשני שלישים מסך התפוקה של העמק הייתה החיטה, התפלגות מיני הגידולים החקלאיים מעידה. 8

ראוי .  יחד כשליש מסך היבול השנתייווהוה ,זה לזה השעורה וגידולי הקיץ השונים היה דומה רשיעו

דגם כלכלת , כי כןהנה . מזרח העמק-נין ובסביבות הכפר נין בצפון' עצי הזית בעמק גילציין את ריכוז

 .  המבוססים בעיקר על גידול הזית, שכניוהקיום בעמק מובדל מן הגליל והשומרון

פרט לעובדה שהכפרים נבנו . של העמקהאנושי נופו למחלת המלריה היה תפקיד חשוב בעיצוב . 9

הרי שניסיונות ההתיישבות של ,  מפאת רצון להתרחק מאזורי דגירת היתושיםלמרגלות הגבעות

  . לפיתוח האזורותשבה המחלה הייתה עשויה להכשיל יוזמ, מעידים על הקלות, מפלרים בעמקהט

 

  סטרטיגרפיה וקרמיקה, ארכיטקטורה: חפירות מגידו

הקרקע הפורייה למרגלותיה ,  בזכות מיקומה האסטרטגיישראל-ארץ שבעריהחשובות ן מ היא מגידו

 משלחות  ארבע.העיר ליעד שלטון ולזירת קרבותאלה הם גם שהפכו את . והמעיינות הנובעים בסביבתה

  . )1טבלה (מחקר ה ת שרידים מתקופוחשפו ב, תלבחפרו ש ,עיקריותהחפירה ה

 בעת חשיפתן H- וKהודות להשתתפותי הפעילה כמנהל שטחים , לנוכח שיטות החפירה הקפדניות במגידו

כו הפ, קרמיקה מהאתרת ה אולאור ההזדמנות שניתנה לי לפרסם שכבות מתקופת המחקר של מספר

, המחקראת לבו של מגידו מהווה , למעשה. מקרה המבחן המרכזי של מחקרילתל מגידו מ הממצאים

  .וממצאיו משמשים כמקור ראשון במעלה לבחינת אתרים נוספים בעמק יזרעאל

  

  Mשטח  Lשטח  Kשטח   Hשטח   Gשטח   Fשטח   ידין/ שיקגו  
VIIA  F-7 G-1 - K-6 - M-6 
VIB  F-6 - [H-11, H-10] K-5 - M-5 
VIA  F-5 - H-9 K-4 L-5 M-4 
VB  - - H-8, H-7, H-6 K-3 L-4 

VA-IVB  - - H-5 K-2 L-3 
(M-3, M-2) 

  מחקרקורלציה בין השכבות הנדונות ב ה–מגידו : 1טבלה 

  

iv תקציר



 כי קיימת המשכיות גבוהה מאוד במסורות הקרמיות מתקופת , מורהIIIמ "חקר הקרמיקה של תקופת הב

החפירות המחודשות במגידו מאששות , כמו כן. מופיעים גם מספר טיפוסים חדשים, במקביל ו,IIמ "הב

שכבה  (IIIמ "ואילו בתקופת הב, VIIBשהיבוא המיקני והקיפרי נפסק בימיה של שכבה , הנחהאת ה

VIIA ( ולים של  קיים קשר הדוק בין המכל,כמו כן. סחורות באגן המזרחי של הים התיכוןאין זרימה של

, פר טיפוסים רב יחסיתמופיעים מס, למרות ההמשכיות. Iתקופת הברזל מ לבין אלה IIIמ "תקופת הב

  .שנייםין הבחין בההמסייעים ל

 הטובבצורה עד שבכדי להכיר , הן מבחינה ארכיטקטונית והן מבחינה קרמית,  היא כה דלהVIBשכבה 

בידינו כיום אינם יש הנתונים שנראה כי , ן זהאת מאפייניה של התרבות החומרית של מגידו בפרק זמ

, VIB ראוי לציין כי ידועים לנו טיפוסים קרמיים רבים יחסית שראשיתם בשכבה ,יחד עם זאת. מספיקים

 אותרו שני Hהעובדה שבשטח .  בחברה ובתרבות הכנעניתו שחליםעובדה העשויה לרמוז על השינוי

מעידה על פרק הזמן הארוך יחסית בו ) H-10 ו VIA) H-11- לVIIAשלבים ארכיטקטוניים בין שכבות 

) לאחר השלמת החפירה של שכבות אלה( Hרק ניתוח עתידי של המכלול משטח . VIBהתקיימה שכבה 

 החל תהליך גיבוש הזהות הכנענית המחודשת לאחר בה, יוכל לתרום להכרה טובה יותר של שכבה זו

  . נסיגת המצרים

י משלחות החפירה השונות "עעד היום נחשפו , VIIA-VIB משכבות בניגוד לממצא המועט יחסית

מספר זה מהווה את הריכוז .  כלי חרס שלמים500- למעלה מVIAבלוקוסים נקיים ובטוחים במגידו 

קיים למרות שכי , נראה .Iמתקופת הברזל ) ומשכבה אחת(הגדול ביותר של כלים שלמים באתר אחד 

בכמותם היחסית ובשיטות ,  בנוכחותם של הטיפוסיםVIשל מגידו דמיון קרמי רב בין שני השלבים 

  . הניתוח הטיפולוגי ִאפשר לבודד מספר טיפוסים בהם ניתן לראות שינויים דיאכרוניים, העיטור

את כל החומר מלוקוסים נקיים מתקופת ,  כוללת)V מגידו(א IIתקופת הברזל הטיפולוגיה שנבנתה עבור 

איחוד הפרסומים הרבים של הקרמיקה מתקופה זו היה מטלה . במגידוא שנחפרו אי פעם IIהברזל 

, אIIאולם לראשונה עומדת כעת טיפולוגיה מובנית של הקרמיקה של מגידו בתקופת הברזל , מורכבת

שיטות העיטור מהוות את הגורם .  חרסים אינדיקטיביים2,000- כלים שלמים וכ550-כוללת למעלה מה

כי , אולם נראה, אII לזו של תקופת הברזל I הקרמיקה של תקופת הברזל בין, הברור ביותר, המפריד

הפער בין שתי התקופות מובחן בקלות יחסית גם במורפולוגיה של הכלים ובהתפלגותם של טיפוסים 

  . ובהם כלי היבוא מקפריסין, אחדים
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). VA-IVB בשכבה(הניתוח הקרמי ִאפשר לבודד מספר טיפוסים שראשיתם בשלב המאוחר של התקופה 

שכן מגידו ,  במגידו טמון פוטנציאל גדולVנראה שביכולת ליצור הפרדה קרמית בין השלבים של שכבה 

  .משמשת עוגן כרונולוגי לשכבות תקופת הברזל באזור כולו

  

  ארכיאולוגי-המסד הסטרטיגרפי

: מחקרשממצאיהם מתוארכים לתקופת ה ,ארבע חפירות הצלה פורסמו לראשונה עבודתישל  זה חלקב

במסגרת המחקר עובד מחדש כל החומר , כמו כן. נחל יפעת ושולי תל שדוד, II ילו'ח-עין אל, V-III סולם

חלקן הופכות מן היסוד את ,  העלה מספר מסקנות חשובותה זדיון. תל קדשאריה ב-חפירות שטרן וביתמ

מעמיקה של העורף הכפרי חפירות אלה סיפקו אפשרות ייחודית לבחינה . הידוע לנו על ההתיישבות באתר

  . בעמק יזרעאל לאורך תקופת המחקר

, קירי, יקנעם: השכבות הרלוונטיות לתקופת המחקר באתרים שנחפרו בעבר בעמק נידונו ,יתר על כן

  . זהו דיון ביקורתי הבא להצביע על הבחנות וכיווני מחקר חדשים. קשיון ויזרעאל, עפולה, תענך, קשיש

  V-IIIסולם 

 שונם במקורות ההיסטוריים והמקראיים הפכו אותה לאתר מפתח בהכרת עמק יזרעאל האזכורים של

 אתרלמרות שהחפירות המצומצמות בחלק הצפוני של ה. בתקופת הברונזה המאוחרת ובתקופת הברזל

הרי , אII ועד לסוף תקופת הברזל IIסיפקו עדות חותכת לעצם יישובו מתקופת הברונזה המאוחרת 

  . יחסיתל אחד מן היישובים הללו באופן פרטני קטן שהידע שנצבר על כ

היישוב בתל התקיים : מ והברזל הוא כדלקמן" במהלך תקופת הבהאתררצף האירועים שעברו על נדמה ש

אלא המשיך להתקיים ברצף לתקופת , הוא לא נחרב בסוף תקופה זו, ראהככל הנ, אולם, IIמ "בתקופת הב

, לאחר פרק זמן לא ידוע.  חרב היישוב לחלוטין בשריפה אדירהבסוף תקופה זו. )Vשכבה  (IIIמ "הב

 ובשונה מאתרים אחרים בסביבה לא התרחשו בו ,)IVשכבה  (האתר מחדשנושב  Iבתקופת הברזל 

א IIבתקופת הברזל , ככל הנראה. )IIIשכבה  (Iוהוא ניטש אולי בסוף תקופת הברזל , חורבנות קשים

, לאחר החורבן נעשה ניסיון להתיישב בתל. יים עד לחורבן הארמיהקדום היישוב בתל התחדש והוא התק

  .אולם המתיישבים שבו ונטשו את המקום

   II ילו'ח-עין אל

שנמצאו ,  כוללת שלושה מבניםIIשכבה . ילו ממוקם באזור התעשייה שבצפונה של מגדל העמק'ח-עין אל

 ממוקםעליה , הגבעה הטבעיתוה של חלק הגב ניתנה עדיפות לבניית המבנים בכי, נראה. פזורים באתר
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 נתגלו אזורי ,לצד המבנים. בשטח שלא נחפר, התקיימו עוד מבנה או שניים, נוסף להםייתכן שב. האתר

 שטח האתר נחשפו בורות אשפה בכל). טבון ומתקן להפקת שמן, ביניהם ( שונים שכללו מתקנים,פעילות

קלאיות שונות עבודות חבו בוצעו ש , סלע חשוףבחלקו המזרחי של היישוב היה ממוקם אזור של. רבים

  . וכן טקסים פולחניים

 אכלוכלי האבן הפשוטים וגילן המתקדם של הבהמות שנ, מגוון הטיפוסים הקרמיים המוגבל, אופי המבנים

ראויים לציון הכלים הפלשתיים .  כי ביישוב התקיימה כלכלת קיום בסיסית ביותר,מעידים, במקום

 עם מגעיםתושבי היישוב קיימו ,  שאף על פי כן,שנוכחותם מעידה, )SJ3מטיפוס (ם והקנקנים הפניקיי

ממדיו ).  עם הערים הסמוכותםאולם ייתכן שאלה התבססו על קשרי(גורמים מרוחקים יחסית 

המצומצמים של היישוב והתרבות החומרית הדלה של תושביו משקפים את העובדה שכפרון זה היה 

  . Iבעמק יזרעאל בתקופת הברזל בתחתית המדרג היישובי 

  נחל יפעת 

העדויות הקדומות ביותר מן האתר . נחל יפעת הוא אתר קטן ודל בשוליו הצפוניים של עמק יזרעאל

נראה כי בתקופה זו היווה השטח שנחפר רק את ). IVשכבה  (IIמתוארכות לתקופת הברונזה הקדומה 

יות להתיישבות נמצאו מתקופות הברונזה הביניימית עדויות ארכיטקטונ. שוליו של יישוב שהתפרס למזרח

של תל " בת"מעין , רעילא מן הנמנע שהיה זה יישוב א). III-IIשכבות  (IIומתקופת הברונזה התיכונה 

, שדה קבורהכ שימש שטח האתר I ובתקופת הברזל IIIבתקופת הברונזה המאוחרת . שדוד הסמוך

הובאו למקום מיישוב שהיה ממוקם באזור המעיינות ייתכן שהנקברים . שנחפרו בו שמונה קברים

הדומות באופיין ובכמותן בין הקברים , חרסמהקברים הדלים כוללים בעיקר מנחות קבורה . שמצפון

 חברתית בקרב שונות ברונזה וכן מספר כלי צור שנמצאו במקום עשויים להעיד על פגיון, אולם. השונים

    .הנקברים

  שולי תל שדוד 

ההיסטוריה  את פותשקמ הןיחד וב ,נידונות כאןבשולי תל שדוד ות הצלה שנערכו מספר חפיר

נראה . בI מתוארך לתקופת הברונזה הקדומה מקוםהיישוב הקדום ביותר ב. ההתיישבותית של האתר

עם המעבר לתקופת .  היה גדול פי כמה מגודלו של התל הנוכחי והתפרש על למעלה ממאה דונםשהוא

קבורה .  הוחל לקבור בשולי האתרואז כנראה, הצטמצם היישוב לתל) ת"ב, להלן(תיכונה הברונזה ה

תקופת , באזור המדרונות ובמיוחד בחלק הנמוך שממערב לתל נמשכה לאורך תקופת הברונזה המאוחרת

  . אII לתקופת הברזל I שהיישוב גדל במעבר מתקופת הברזל ייתכן. אII ותקופת הברזל Iהברזל 
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ם בתל שדוד נובעת מכך שזהו אחד מבתי הקברות הבודדים שנחפרו מתקופת הברזל חשיבותם של הקברי

IIשיטות החפירה והתיעוד מקשים מאוד על בחינה איכותית של , למרות חשיבותו, יחד עם זאת. א בארץ

על אף שבקרב כלי החרס קשה להבחין . קערות וקנקנים,  פכיותכוללמכלול הקבורה הטיפוסי . הממצאים

מעידים , הרי שהימצאותם של חפצי ברונזה ומחרוזת צדפים באחד הקברים, לשהי בין הקבריםבשונות כ

  .החברה הכפרית בעמקשל ריבודיותה על 

  תל קדש

בתקופת תקיים גם  והוא ה, קדש נוסד בתקופת הברונזה הקדומההיישוב בתל, בניגוד לדעת החופרים

חרבה , ס" לפנה12- למאה ההמתוארכת, VIIבה שכ. הברונזה הביניימית וכן בתקופת הברונזה התיכונה

היה התל  ,לעומת המסקנות אליהם הגיעו החופרים .IB ותענך VIIAבאש בדומה לשכנותיה מגידו 

שהציעו בניגוד לתיארוך .  התיישבו באתר מחדשIIבראשית תקופת הברזל  . נטושIברזל ת הבתקופ

יש ו, )בIIא וברזל IIברזל (קופת המלוכה  אינן מתוארכות לכל אורכה של תVI-IVשכבות , החופרים

א IIנראה שלקראת סוף תקופת הברזל .  במגידוV לשכבה  אותןא ולהקבילIIן רק לתקופת הברזל כלתאר

 לאחר תקופה ארוכה של רציפות במבנה אחד בו . חל בתל שינוי משמעותי בארגון היישוב,)IVשכבה (

). מבנה המזבח( גדול ששימש לצרכים פולחניים  נבנה במקום מבנה,)VI-VAשכבות (הורמו הרצפות 

דמשק בשלהי תקופת הברזל - חזאל מלך ארםשערךשיש לשייכה למסע , מבנה זה חרב בשריפה גדולה

IIהעדויות לקיומו של יישוב בתל בתקופת הברזל  .אIIכלל בכי אם , סביר להניח. ב מועטות מאוד

 .יותרהוא היה מצומצם ב, התקיים יישוב באתר בתקופה זו

 ,מתברר. IIלתקופת הברזל שנחפרו מסביב לאתר לא מתוארכים כל הקברים , בניגוד לדיווח של החופרים

ניתוח הממצאים מן הקברים . קבורהל שימש האזור שמצפון לתל IIIכי כבר בתקופת הברונזה המאוחרת 

 . קריות היו קערות ומיכלים קטניםמעלה שמנחות הקבורה העי

  יםהסקרים הארכיאולוגי

נתונים אלה . באופן אינטנסיבי למדי את כל שטחוהסקרים הארכיאולוגיים שנערכו בעמק יזרעאל הקיפו 

 המחקר תבתקופבשטחי העמק  לכדי רשימת האתרים הארכיאולוגיים שהתקיימו עבודתיבמצטרפים 

 שחזורלתוצאותיהם שימשו , למרות הקשיים הכרונולוגיים שמציבים הסקרים .מפות תקופתיות וליצירת

  .כוח הנשיאה התיאורטי של העמקולבדיקת  לבחינת אומדני צפיפות האוכלוסין ,מערכות היישוב
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  בדיקות פטרוגרפיות

כלי חרס שנמצאו בשכבות לכל הדגימות הפטרוגרפיות שנערכו עד היום לראשונה רוכזו פרק זה ב

   .מובאות כאן לראשונהת דגימו 82. )הכול- בסך258( המתוארכות לתקופת המחקר ברחבי עמק יזרעאל

  מקומימכלול הכלים ה

הימצאותם של כלים כה .  נמצאו מקומיות לעמק יזרעאל,הפטרוגרפיותדגימות ן הלמעלה משבעים אחוז מ

מעידה על כך שעיקר כלי ) פכיות וקנקנים, פכים, סירי בישול, קדרות, קערות(רבים מטיפוסים מגוונים 

ממצאים אלה .  השווקים המקומייםין בנסחרוו באתרי העמק והחרס היומיומיים בתקופת המחקר יוצר

נראה שהקדרים הצליחו ליצור (עשויים לשקף את היכולות הקדריות הגבוהות שהתקיימו בעמק יזרעאל 

הם , אולם אף יותר מכך, )הכוללים מסורות מקומיות לצד חיקויים לכלים זרים, כלים רבים ומגוונים

   .שהייתה מסוגלת לספק בעצמה את רוב צרכיה, מקמעידים על הכלכלה של אתרי הע

  פיטסי שפת צווארון

הובאו הם אלא ,  בסביבה המיידית של האתר בו נמצאו שפת הצווארוןכמעט אף פעם לא יוצרו פיטסי

שפיטסי שפת צווארון יוצרו במרכזי ייצור מקומיים , נראהלפיכך . לרוב ממרחק לא רב, מאזורים שונים

של לאור תוצאות המחקרים הפטרוגרפיים נראה כי תפוצתם . הה הכרוכה בייצורםבגלל ההתמחות הגבו

, סביר להניח. והשימוש שנעשה בהם הוא ככלי אגירה נייח, נובעת מסיבות כלכליות וחברתיותהפיטסים 

הגיעו לאתרים השונים בהם נחשפו ש, נראהולפיכך , חרו בזכות עצמם ולא בזכות תכולתםנסכי הם 

  .בעודם ריקים

  גוניים-הכלים הפניקיים הדו

.  הכרמלואילו מיעוט מבין הכלים יוצר באזור חוף, לעמקהמוצא של רוב הכלים שנדגמו הוא מקומי 

, כמו כן. עמקמאלה שיוצרו ב, ונפחם רב יותר, הכלים מאזור החוף גדולים יותר, מבחינה טכנולוגית

. וף הכרמל שלא מורקו בעת עשייתםלעומת הפכים שיוצרו באזור ח,  ממורקיםעמקהכלים שיוצרו ב

 על ניסיונות חיקוי מקומיים לכלים שהגיעו מהחוף כתוצאה ממסחר יםעיד מן העמקהכלים מכי , נראה

,  ביופי– שהכלים המקומיים מורקו על מנת להצליח להתחרות בפכים שהגיעו ממרחק  ייתכן.בתכולתם

וחוף דוריים שמוצאם באזור חוף הכרמל הימצאותם של פכים כ.  בתכולהכמובן גםבאיכות האטימה ו

 המרכזים העירוניים בחוף התפקיד החשוב בו שימשו על העידובתל הדר מתל קסילה בבמגידו הלבנון 

  .  תקופת הברזלראשיתהתנהלות המסחר בהצפוני ב
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  "פלשתיים"הכלים ה

יוצרו  I הברזל בתקופת )J7cמטיפוס פכי בירה כנראה כולם  (סגוריםה" פלשתיים"הים כל הכלבעוד ש

, )F- וEת ו פטרוגרפיותמשפח( יוצרו בפלשת) BL8(פעמון הקערות דמויות ההרי שמחצית מן , פלשתב

נמצא בעמק ששל הכלים הפלשתיים הקטן מספר הבשל  .עמק יזרעאל בוא למחציתן המקורהואילו 

) ל מספרם מועטהכו-אולם בסך, רמייםבולטים מאוד בזרותם בקרב המכלולים הק, אמנם, אלה(יזרעאל 

אין לראות בכלים נראה כי  ,גרפיתפי הבחינה הפטרו-ולאור המורכבות בהתפלגות מקור הכלים על

 להבין , כןאם, יש. )צפון בכללבאו (אזור  עדות לאוכלוסייה פלשתית שישבה בבעמקהפלשתיים שיוצרו 

ככל . שבצפון הארץהאוכלוסייה הכנענית את הימצאותם של הכלים שיוצרו בפלשת כעדות למסחר עם 

 יש להסביר על רקע הביקוש לכלי היוקרה ,עמק שיוצרו בות פלשתיקערות של ן את הימצאות,הנראה

  . יםעמקה  תושבישלוכאימוץ מנהגי שתייה מערביים , הפלשתיים ולתכולתם

 היא משפחת הכלים הפלשתיים , שנבחנה במסגרת המחקרים הפטרוגרפיים,נוספת" פלשתית"קבוצה 

שני כלים . אIIתוארכת לתקופת הברזל שאובחנה לאחרונה באזור פלשת ומ ,ם המאוחריםהמעוטרי

כדי אלא ייתכן שתוצאה זו אין בה . ממשפחה זו שנמצאו במגידו יוצרו בסביבות התל ולא באזור פלשת

  . להעיד על המדגם הקטן שנבדק

  )SJ35bטיפוס (קנקני היפו 

במחשופי , במחקרים הפטרוגרפיים שנבדקו ,)SJ35b טיפוס(שלושת קנקני ההיפו נמצא שמקורם של 

, מסקנה זו עולה בקנה אחד עם מחקר. הקרטיקון התחתון בוואדי מליח ובנחל פארעה שבמזרח השומרון

 שהקנקנים נפוצים ברחבי ממלכת ישראל ,העובדה.  מחורבת ראש זיתמטיפוס זה על קנקנים שנערך

 מעידה לדעתי שיש לקשור את הקבוצה הזאת ,א המאוחרIIמתוארכים לתקופת הברזל שכולם  ו,הצפונית

  .  נהל הרשמי של הממלכה בימיה של שושלת בית עומרייעם המ

  תל קירי ותל יקנעם:  לשונות אזוריתמקרה מבחן

ם הבשני. ול שאר מכלולי הכלים מעמק יזרעאל בולטים בשונותם למ, יותר מכך תל קיריאף ו,יקנעם

 60%-ביקנעם נמצא כי רק כ: ורות כלי החרס בהשוואה ליתר אתרי העמקובחן גיוון רב יותר של מקא

 דגימות רק ארבע נמצאו 23ואילו בתל קירי מתוך ) 57 כלים מתוך 22(מכלי החרס יוצרו באתר 

העשויה לנבוע מאופי , מלבד הסטייה הסטטיסטית(סביר להניח כי הגורם שהשפיע על כך ביותר . מקומיות

 של מערכות הןבשולייזרעאל עמק המיקום של יקנעם ותל קירי במערב הוא ) יצגהמדגם שאינו בהכרח מי

  .  של ראשית תקופת הברזלעצמותהמסחר הפניקיות המת
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  )אIIברזל  (SJ31ומטיפוס ) Iברזל  (SJ3הקנקנים החופיים מטיפוס 

עובדה זו . הוא באזור החוף הצפוני SJ31-ו SJ3 יםמטיפוסבעלי הכתף המזווה מקורם של רוב הקנקנים 

י "המוצג לרוב רק ע,  חלק בלתי נפרד מן המסחר הפניקייומצביעה על כך ששני הטיפוסים הללו ה

 של הקנקן הכנעני המסורתי "יורשיו"נראה שקנקנים אלה הם . גוניים-משפחת הכלים הפניקיים הדו

  .  IIשייצורו פסק בסוף תקופת הברונזה המאוחרת 

   ק בית שאןסולם ועמ

המתבטאת גם בהמשכיות הגיאוגרפית בין שני חבלי ארץ , למרות הקרבה בין עמק יזרעאל לעמק בית שאן

 כלים לושהרק ש. הרי שכמעט שלא נמצאו כלי חרס שמקורם בעמק בית שאן באתרי עמק יזרעאל, אלה

תיארוכם עולה בקנה .  מעמק הירדן התיכוןזור אובחנו ככלים שהגיעו לאובמגידובלבד שנחשפו בסולם 

ני צפוחלקה ה ששלט על ,משה בית שאן כמוצב מצרי שיIIIמ "אחד עם ידיעותינו על כך שבתקופת הב

  . כנען של

  

  יחסית כרונולוגיה 

בחינה של הכרונולוגיה היחסית של אתרי העמק בתקופת המחקר הצליחה להניב דקויות חשובות באתרים 

, הפכה על פיה לפעמים, מיקה של דוחות החפירה הרביםהכרת החומר הקרמי ובחינה מע. החפורים

תוך הבחנות דקות בשינויים החלים בכלי החרס באתר המפתח . קביעות שנתפסו כבלתי ניתנות לערעור

לאור הדיונים הסטרטיגרפיים והקרמיים . התייחסתי מחדש לתאריכן של השכבות באתרי העמק, מגידו

דש הן לאתרי עמק יזרעאל והן לאתרי צפון הארץ שמחוצה לו קיים כעת שלד כרונולוגי מחו, המפרכים

  ).3-2טבלאות (

   Iברזל  IIIמ "ב IIמ "ב     א IIברזל 
 קדום

   מאוחרIברזל 
 )שלב סופי(+

  א IIברזל
 )שלב סופי (+מאוחר קדום

  )VIIB  VIIA  VIB  VIA  VB  VA-IVB+) K-2a  מגידו
  )IA  IB  –   –   IIA  IIB/III+) IV  תענך
  VIII  VII  –   –   VI-V  IV  קדש
  )XIX  –   XVIII  XVII +)XVI(  XV  XIV+) XIII  יקנעם
  D-IX  D-VIII  D-VII   –   –  קירי

  )חרסים בודדים( IIIC-IIIA  V  IV  קשיש
  )ק (I   –   –   –  נחל יפעת

  ק  ק  ק  שולי תל שדוד
   –   –  II   –   –  ילו'ח-עין אל
  )V  IV III  IIc IIb+) IIa  +  סולם
   –  ק  +  +  קשיון
  IIIB  IIIA  –   198-3  +  עפולה
  )'פוסט מתחם'(+המתחם   +  +  +  +  +  יזרעאל

  הכרונולוגיה היחסית של האתרים החפורים בעמק יזרעאל: 2 טבלה
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   מאוחרIברזל   קדוםIברזל  IIIמ "ב   
 )שלב סופי(+

  א מאוחרIIברזל קדום אIIברזל 
 )שלב סופי(+

  פער יישובי  VIIA  VI-V  IVB  דן
  XII-XI  –  –  X-IX  –  חצור
  ]ראו בגוף הטקסט,  בספרור הישןVI  V+) IV(  ]V-III  –  כינרות

  )III  II+) I  –  –  –  ראש זית
  )S-4 ,S-3 S-2  –  S-1b S-1a+) post S-1  בית שאן

  D-6 D-5 D-4+) D-3(  VI V-IV  רחוב
 )9c-12 9a-b 8 7+) 6  13  כיסן
 Early Ir1a to  –  דור

Ir1a/b  
Ir1b  Ir1/2 Ir2a 

  –  XII-XI X  IX-VIII  –  קסילה

  הארץ מחוץ לעמק יזרעאל-הכרונולוגיה היחסית של אתרי צפון: 3טבלה 

  

  כרונולוגיה אבסולוטית ושחזור היסטורי

 ,ס היא תקופה של זעזועים קשים ומהפכים גדולים" לפנה9- לבין המאה ה12-התקופה שבין המאה ה

 מבנהבתקופה גורלית זו הופך ה. ישראל-ארץהמשנים את הסדר הפוליטי והמדיני של המרחב בו שוכנת 

, מלך מצריםתשומת לבו של  המתחרות ביניהן על ,מדינה עצמאיות-של כנען ממערך של עריהשלטוני 

  .  מספר ממלכות טריטוריאליות עצמאיות מתקיימות בושטחל

  IIIתקופת הברונזה המאוחרת 

 של העל סינכרוניזצי, מבוססת בראש ובראשונה, IIIמ "ת הבהכרונולוגיה האבסולוטית של תקופ

.  שנמצאו בכנען ממצאים מלכותיים באמצעותהשכבות בארץ עם הכרונולוגיה של המלכים המצריים

) 13-או משלהי המאה ה(ס " לפנה12- נמשכה מראשית המאה הה זושתקופ,  ניתן לומר בהכללהלאורם

  . ס" לפנה1130ועד לשנת 

 הכנעני שהתקיים בארץ יםמערך היישובעל פוליטית מבחינה תרבותית ו בכנען השפיעה הנוכחות המצרית

היה המשך ישיר לסדר , IIIמ " בעמק בתקופת הבהמדינה-ערי נראה כי מערך .בכלל ובעמק יזרעאל בפרט

בעוד שהמרכז העירוני ביקנעם פסק . שהונהג באזור לאחר כיבושי תחותימס השלישי, כנעני-המצרי

מדינה משגשגות בעלות עורף כפרי -ימרון המשיכו להוות עריתענך ואולי גם ש, הרי שמגידו, מלהתקיים

בשל הפסקת המסחר , ניכר שחלו שינויים מרחיקי לכת בכלכלת האזור, בניגוד לרצף היישובי. מגוון

 המשיכו להגיע לכנען הקרו ימוצרינמשך הקשר הרציף עם מצרים ונראה כי , יחד עם זאת. הבינלאומי

  .צרית על הארץבמסגרת השליטה האימפריאלית המ

 שכל ניסיון לתייג את בעוד. המצרי תוך שורת חורבנות גדוליםהשלטון  קרס IIIמ "ת הבבשלהי תקופ

יש , ניתוח החורבנותלאור , פוליטית או אתנית יישאר בגדר ניחוש מלומד, המחריבים מבחינה חברתית

xii תקציר



ניתן . ורו מחוץ לעמק יזרעאלשמק נגרם בידי גורם IIIמ "שחורבן יישובי העמק בשלהי תקופת הב, להניח

שהמתינו במשך שנים ארוכות לניצול החולשה , להניח כי גל החורבנות נגרם בידי גורמי שוליים כנעניים

הסבירות . כחלק מניצול הריק שלאחר נסיגת המצרים, ם של גויי היםאו בכוח זרוע, של השלטון המרכזי

  . פחותהסיגתם מן האזור בעת ניישובימערך השהמצרים הם אלה שהרסו את הלכך 

   Iתקופת הברזל 

. בתהליך התאוששות ארוךיזרעאל החלו היישובים בעמק , דיולאחר פער יישובי שאורכו אינו ברור 

ההרס שכבות בבנייתם של יישובים דלים על  מתאפיין – הקדום Iתקופת הברזל  –הראשון שלב ה

 אפשרתמ,  היישוביםמחדשיאידיאולוגיה של  והםדפוסי התנהגות, הגדרת מאפייניהם. IIIמ "תקופת הבמ

תהליך התחדשות . IIIמ " מתקופת הבהמשכיות בתרבות החומריתה זהות אתל, כבר בשלב מוקדם זה

גם בשיא פריחתם של נראה כי , יחד עם זאת . המאוחרIהגיע לשיאו בתקופת הברזל המערך היישובי 

  .IIIמ "בהשוואה לערים מתקופת הב  החומריתםברמת תרבותחדה קיימת ירידה , יישובים אלה

אין ספק שכל . משכיות בכל היבטי התרבות החומריתבמעבר מתקופת הברונזה לתקופת הברזל ניכרת ה

אין אלא להסיק שהרוב המוחלט , לפיכךו, פועל יוצא להמשכיות בשיוך האתני של האוכלוסייהאלה הם 

   .ר תושבי העמק מימיםכלומ,  היו כנעניםIשל תושבי עמק יזרעאל בתקופת הברזל 

 Iכי בתקופת הברזל , מעיד, II-IIIמ "כי שחזור הדפוסים החברתיים והתרבותיים של תקופת הב, נדמה

למרות שאין בידינו עדויות היסטוריות , לכן. מ"נמשך בעמק יזרעאל הארגון הפוליטי של תקופת הב

המדינה - נשמר מערך עריIזל כי גם בתקופת הבר, ניתן להניח, הנוגעות למבנה המדיני של האזור

תוצאות החפירות . מ"ת והב"שהיה הבסיס הפוליטי של החברה הכנענית בתקופת הב, הכנעניות

לשמש אילו יקנעם שבה  ו,I על כוחן היחסי בתקופת הברזל ההארכיאולוגיות מלמדות כי מגידו שמר

ועמדת אחרת לשמש בתור והיעדר מ, מ"לאור מרכזיותה של שימרון בתקופת הב. מדינה משגשגת-ריכע

דרום העמק . מ"תקופת הבממעמדה ל בההיא שאף ניתן להניח כי , מדינה בחלקו הצפוני של העמק-עיר

 Iהבאה לידי ביטוי בפער היישובי המתקיים בתקופת הברזל , IIIמ "ספג מכה קשה בשלהי תקופת הב

  . בתענך ובתל קדש

תוצאותיו של . כנענימערך ההלקריסתו של , ים נוסף בחלק מהאתר מביא גל חורבנות,להי התקופהבש

בשונה מהחורבן של . עשירים בממצאיםווהוא מותיר אחריו עיי חורבות עבים , חורבן זה הרסניות במיוחד

 ניכרים שינויים מהותיים בתפיסות העולם, I הרי שלאחר החורבן בסוף תקופת הברזל ,IIIמ "תקופת הב

  .אII המתוארכים לתקופת הברזל םאתריבתרבות החומרית הבאות לידי ביטוי ב, של תושבי העמק
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הם , שהגיעו בשלהי תקופת הברזל לבשלות חברתית ופוליטית, גורמים ישראלים מהר שומרוןנראה כי 

שמטרתו הייתה הרחבת , החורבן. Iבתקופת הברזל עמק יזרעאל  לחורבן הנורא שהתרחש בושהביא

מערך  –נראה שהמטרה הושגה . רכזה רוב האוכלוסייהשם הת, התמקד בערים, הטריטוריה הישראלית

השליטו  ויושבי ההר, הוכרע,  לעדנה ארעית לאחר נסיגת המצרים מארצםהשזכ, המדינה הכנעניות-ערי

  .את מרותם על אוכלוסיית העמק

שהנהיגו דבורה וברק כנגד , המלחמה כנראה בסיפור המקראי על נשמרוהדים לניצחון הישראלי בעמק 

) 'שופטים ה( רוב החוקרים מקבלים את ההנחה ששירת דבורה ).'ה-'שופטים ד (יסרא שר צבאויבין וס

נראה שהרקע היחיד האפשרי לסיפור זה הוא הקרבות . היא מן הטקסטים הקדומים ביותר במקרא

קדמות הטקסט ביחד . Iשהתקיימו בין הישראלים מאזור ההר לבין הכנענים שישבו בעמק בתקופת הברזל 

  .רומזות על תפקידו המכריע בהיסטוריה הישראלית, ובדה שהוא נצרב בזיכרון הקולקטיביעם הע

  א הקדוםIIתקופת הברזל 

המערך התאוששות  של תהליך איטי ,בשניתל יחתה , נוסף של כמה עשרות שניםאחרי פער יישובי

שינוי מהותי הפעם חל ,  הקדוםIבתקופת הברזל בשונה מתהליך ההתחדשות , עם זאת. היישובי בעמק

 שאפיינה את העמק במחצית השנייה של האלף השני ,התרבות החומרית. םתושביהבתפיסת העולם של 

 ךישראל במהל- את צפון ארץואפיינשאלה  לו הפכ,מרכיביה החדשים ו, שינוי מהותיהעבר ,ס"לפנה

 התכנון ניכר כי, שוב מקרה מבחןהמשמשת , במגידו. ס"המחצית הראשונה של האלף הראשון לפנה

נפסק ): VA-IVBקל מאוד להבחין בכך במיוחד בשכבה ( משתנה ביסודיות Vהעירוני של שכבה 

והאזור המקודש כולו יוצאים המגדל מקדש ; מגורים ועל חורבותיו מוקמת שוכנת 2072השימוש בארמון 

נת  ההרס של שכוגלי ועל 1723על חורבות שכונת המגורים הדרומית מוקם ארמון ; מכלל שימוש

 ,נראה .השימוש בבית הקברות המזרחי נפסק כמעט לגמרי; 6000מזרחית נבנה ארמון -המגורים הצפון

שהעיר לא שבה מעולם לתפיסות העולם שהשתקפו בה במרוצת המחצית השנייה של האלף השני 

  .ס"לפנה

ם ב נגרIIא לתקופת הברזל II שהמעבר בין תקופת הברזל הנחהרוב החוקרים מקבלים היום את ה

 ,לדעתיאין ספק , VBהארוך שאובחן במגידו הסטרטיגרפי  לאור הרצף .כתוצאה מהמלחמות הארמיות

 למסעותיו נה חורבאתיש לקשור ,  ולכן,אII חרבה בשלב מאוחר בתוך תקופת הברזל VA-IVBשמגידו 

ה שכבל  VIA ה הקשורים למסע שישק ולפער בין שכב,מטעמים היסטוריים. 830/840של חזאל בשנים 

VBלתארך את חורבן מגידו נראה כי ,  במגידוVIA שיטה הכרונולוגית המתוקנת בדומה ל ומקבילותיה
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, לפי תיארוך זה. ס בקירוב" לפנה970/980לשנת ) Modified Conventional Chronology(של מזר 

ל מתקבל ע . בקירוב940/950שנת ל שנה לאחר החורבן ויש לתארכו 30-20התרחש  VBייסוד מגידו 

המתוארך למחצית השנייה של המאה ,  מסע שישק שנה בין ייסוד העיר לבין30-20כי עברו עוד , הדעת

 .שכן בה בחר להציב את מטהו, הייתה מבוססת דיוכבר זו שכ, כך שהמלך המצרי הגיע לעיר, העשירית

להציב את לא הפריעה לשישק ,  כפריפריהבתקופה זו ישראל נתפס עדיין העמק לכי שבעיני מ,העובדה

ימי אז ומ, נחשב העמק ליעד אסטרטגי, מכיוון שבמסורת המצרית, האסטלה שלו במגידומטהו ואת 

  .תחותימס השלישי היה למגידו מקום של כבוד ברשימת היעדים המצריים

אני מקבל את ההנחה שהממלכה , באופן שאינו קשור למערכת כרונולוגית אחת או אחרת, יחד עם זאת

הויכוח על למרות ש, לפיכך .לא התקיימה במציאות ההיסטורית, יא מתוארת במקראכפי שה, המאוחדת

הנרטיב  לקבל את איןנראה כי  ,)אולם נראה שהצטמצם(הכרונולוגיה של תקופת הברזל טרם הוכרע 

בנפרד את לבחון  יש ,לכן ו, בימי הממלכה המאוחדתהשליטה מירושלים על הארץ כולההמקראי על 

כממלכה  הצפון של ממלכת לימודה. מזה בו התפתחה ממלכת יהודה, מלכת ישראלהשטח בו התגבשה מ

ואופק  (VBמחייב להניח כי בימיה של מגידו , )!ולא הממלכה המאוחדת(טריטוריאלית ראשונה באזור זה 

   .התגבשה ממלכת ישראל הצפונית, )א הקדוםIIהיישוב של תקופת הברזל 

מלכים הישראליים הקודמים לבית עמק יזרעאל בימי העוסקים בהלמרות היעדרם של מקורות היסטוריים 

 ,IV-Vקדש , XVיקנעם , IIAתענך , VBמתקבל על הדעת כי התרבות החומרית של מגידו , עומרי

היו אתרים אלה נתונים , א הקדוםIIשכבר בתקופת הברזל , מעידה,  ובית הקברות של תל שדודIIcסולם 

בראשית ימיה של ממלכת הצפון הייתה כבר  כי, נראה שיש להניח, לפיכך. למרותה של ממלכת ישראל

   . בעלות על העמקהל

  בית עומרי: מפריפריה למרכז

ביססו את ,  הפוריים של עמק יזרעאליושהשכילו להבין את העושר הגלום בשדות, המלכים מבית עומרי

אמצעות הקמתם של השליטו את מרותם על העמק בהם . אחיזתם באזור בצורה טובה יותר מקודמיהם

בכל רחבי העמק ניכרות פעולות הבנייה האינטנסיביות של מלכי . במגידו וביזרעאלמרכזי שלטון 

אליהו סיפורי  מקראיים מגוונים ובהם מחזור מקורותוהדים לשלטונם על העמק ניכרים ב, השושלת

 של חזאל מלך נהגתובההביאו המלחמות , עשרות שנים בודדות מאז עלייתו לשלטון של עומרי. ואלישע

  . לנפילתה של שושלת המלכים הישראלית ולחורבנן של ערים רבות, דמשק-ארם
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  פיזור מרחבי ואזורי פעילות

  IIIמ "תקופת הב

 של המכלול ת את הפונקציונאליו– עם הצלחה חלקית בלבד – ניסיתי לבחון ,כרונולוגייםמעבר להיבטים 

 דומה ביותר למכלול V במגידו ובסולם K-6מים בשכבות התפלגות הכלים השל. VIIA מגידוהקרמי של 

התברר שקיים דמיון רב בין התפלגות , כמו כן. שנבחן בעבר)  מאוחרIברזל ( K-4הכלים משכבה 

האופי הדומסטי של השוואות אלה משקפות את . K-4 ו  K-5 בשכבותיחסםבין  לK-6שכבה מ יםהחרס

  . מכלולים הללוה

   המאוחרIתקופת הברזל 

שניכרת , םפונקציונאליי מעלה תמונה של יישוב עירוני בעל רבעים VIAינת השונות הקרמית במגידו בח

לצדו של שער העיר עמד .  בחגורה של בתיםףהמוק, ן מאורגיישוב מייצגת העיר. בו מורכבות חברתית

. מון שבהם התנהלה פעילות הקשורה באר,תי אמידיםבהתקיימו מרכז השלטון ולידו הארמון ששימש 

בלב היישוב המשיך לשמש מקדש . ממזרח לשער התקיימה שכונת מגורים נוספת של בני המעמד הבינוני

ובעיר ,  בדרומה של העירוהשתרעשל המעמדות הנמוכים  המגורים יאזור. המגדל כמקום הפולחן המרכזי

  . במדרון המזרחי של התל נמשכה פעילותו של בית הקברות. התחתונה

  אIIתקופות הברזל 

 קיימה יחסי מסחר וקשרי Vנראה כי מגידו , Iבשונה מסגירותה של החברה העירונית בתקופת הברזל 

ראשית יש לציין את המבחר הגדול של הכלים שיובאו . חוץ הדוקים עם מספר ישויות פוליטיות

 חשוב לזכור.  לייבא סחורות מפניקיה ומפלשתIנמשכת המסורת מתקופת הברזל , במקביל. מקפריסין

  .הכלים המיובאים מעידים על הקשרים הכלכליים של ממלכת ישראל הצפונית בכללותה, שבהקשר זה

, עיר חשובה שזוהו בה ארמון מעלה תמונה של VA-IVBאתרית במגידו -בחינת השונות הקרמית התוך

 טרם, למרבה הצער. שבאחד משולבת פינת פולחן, מחסן ציבורי ושני בתי אמידים, בית אוצר מלכותי

 ישלימו Qיש לקוות שממצאי שטח . א מכלול עשיר של בית מגוריםIIנחשף במגידו של תקופת הברזל 

 .את הפער הזה

 והשני מתקופת Iהאחד מתקופת הברזל , העובדה שהצלחתי לבודד שני מכלולים גדולים של כלים שלמים

ים שהתרחשו באזור עם  לערוך השוואה מקיפה ביניהם ולהגיע למסקנות על התהליכהותירה, אIIהברזל 

ובחנו בהשוואה זו היה אאחד האספקטים המעניינים ש. אII לתקופת הברזל Iהמעבר מתקופת הברזל 

, ככל הנראה, הדבר משקף. אII לאגירה ציבורית בתקופת הברזל Iהמעבר מאגירה ביתית בתקופת הברזל 
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ניתן לראות במעבר לאגירה בעוד ש. את השינוי הפוליטי שהתרחש באזור עם הקמתה של ממלכת ישראל

אפשר גם לפרש זאת כהתערבות מכוונת של , ציבורית עדות לביטחון שהשרתה הממלכה על נתיניה

 . מנגנוני המיסוי מטעם השלטון בניגוד לרצון התושבים

  

  דגמי התיישבות

תוך שילוב וזאת , לגבי האתרים מתקופת המחקר תוצאות הסקרים הארכיאולוגיים נבחנובפרק זה 

  :הןמניתוח הממצאים  העיקריות שעלו מסקנותה. תונים מן החפירותהנ

 ,סביר להניח. שולי עמק יזרעאל בם היישוביםוקילאורך כל תקופת המחקר קיימת העדפה למ. 1

 יםאזורמלמדת על הקושי בעיבוד האדמות הכבדות ועל ה אזורים אלהשל התושבים לחיות בבחירה שה

 הדרכים הראשיות התקבעותן שלהביא גם ל, מם של היישוביםמיקו.  של העמקבמרכזוש יםביצתיה

 "םשערי"בהגדולים מוקמו עירוניים המרכזים הכי , נראה , כמו כן.נקודת המגע שבין העמק לגבעותב

  .  העמקהטבעיים של

מדובר בהצטמצמות , ראשית.  ניכרת ירידה בגודל האתריםII לתקופת הברזל Iבמעבר מתקופת הברזל . 2

בהן הערים התחתונות ניטשות והעיר מצטמצמת לשטח ) יקנעם וקשיון, מגידו(ערים הגדולות שטחן של ה

 הנם אתרים IIרוב האתרים החדשים המוקמים בעמק יזרעאל בתקופת הברזל , כמו כן. האקרופוליס

 רוב האתרים, כי בשני האופקים הכרונולוגיים שנבחנו כאן, ראוי לציין.  דונם10- ששטחם קטן מ,כפריים

רובו המוחלט של , אולם בבחינת סך השטח של היישובים, יישובים כפרייםאמנם הם ) מבחינה כמותית(

  . דווקא למגזר העירונישייך השטח הבנוי 

עמקים חלק מן הבהיא ש, בהשוואה לקודמתה, IIתופעה נוספת המובחנת היטב בתקופת הברזל . 3

תקופת  התיישבות חקלאית באזורים שהיו ריקים בלמואץ שקיים תהליך ) נין'עמק חרוד ועמק ג(המשניים 

מדובר , לרוב. נין'מוכפלת כמות היישובים בעמק חרוד ואף מעבר לכך בעמק ג,  במסגרת זו.Iהברזל 

  .המוקמים באתרים שלא נושבו קודם לכן, בכפרים קטנים

 IIהברזל הרי שבתקופת , למרות שלאורך כל תקופת המחקר קיימת העדפה להתיישב בשולי העמק. 4

כמות האתרים היושבים בלב העמק עולה בעשרות אחוזים בהשוואה  .חלקיו הפנימייםניכרת עליה ביישוב 

ומשיפור המצב ) כלי ברזל, למשל(וגיות  יכולות טכנולמשכלולייתכן והדבר נובע . Iלתקופת הברזל 

  . הביטחוני תחת חסותה של ממלכת ישראל
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 מתקיים תהליך של התרחקות האתרים ממקורות IIתקופת הברזל הרי שב, Iבהשוואה לתקופת הברזל . 5

או משיפור היכולת , לנבוע משכלול טכנולוגיות הקשורות לאגירת מים, אף הוא, מצב זה יכול. המים

  . לצורכי מחייהים רחוקיםלהביא מים מאזור

פי -על. ב תושבים בקירו15,000-סך האוכלוסייה של עמק יזרעאל לאורך תקופת המחקר מגיע ל. 6

 כי בתקופת הברזל לא חצתה אוכלוסיית העמק את סף כוח הנשיאה ,המודל שהוצג בתחילת העבודה עולה

  .האזורהתיאורטי של 

  

   בראייה פוסטקולוניאליסטיתIעמק יזרעאל בתקופת הברזל : כנענים בעולם משתנה

הרואה , קולוניאליסטיתבפרק זה בחרתי לבחון את השינויים שהתחוללו בעמק יזרעאל מתוך ראייה פוסט

, בחינה זו העלתה. במעבר מכפיפות לעצמאות גורם מכריע בתמורות החלות בחברה ובתרבות באשר היא

הוא הנסיגה , שהביאו לתהליכים שעברה החברה הכנענית, כריעיםכי סביר להניח שאחד הגורמים המ

  :דיוןהלהלן המסקנות העיקריות העולות מ. המצרית מכנען

התבססו אסטרטגיות השליטה המצריות בכנען על פיתוחה של , ן המקורות המצרייםוע לנו מעל פי היד. 1

מתקבל על הדעת ששיטה זו . הנתונה למרותו הבלעדית והמוחלטת של המלך המצרי, אליטה מקומית חזקה

תוך כדי האדרתו והגדלת סמכויותיו של השליט , פותחה בידי המצרים לצורך ניצולה הכלכלי של כנען

פולחן , נראה כי למצרים לא היה עניין בנושאים תרבותיים כמו דת, לעומת זאת. נעני על נתיניוהכ

  . ובמהלך שהותם בכנען הם אפילו שאבו ואימצו אלמנטים כנעניים לתרבותם, וקבורה

מתקבל על . שהייתה בת חסותו, היעלמות השלטון המצרי הביאה להיחלשותה של האליטה הכנענית. 2

 .ליט את מרותה על נתיניה להשתהתקשה , תומך פטרוןללא הנשארש ,המקומיתליטה  כי הא,הדעת

של המבנים המונומנטאליים במגידו הצנוע הפגיעה הקשה באליטות באה לידי ביטוי בצורה טובה באופיים 

VIשל חפצי יוקרה ממכלולי הממצאים של תקופת הברזל , המוחלטת כמעט, ובהיעלמותם I . דומה כי

הביאה ירידת מעמדן של האליטות החברתיות לפגיעה בחוסנה של החברה הכנענית , התהליךבסופו של 

  .Iוייתכן שהייתה זו אחת הסיבות שגרמו לקריסתה בשלהי תקופת הברזל , כולה

 עולה תמונה של עיר בעלת מורכבות VIAשל מגידו הקרמיים  מניתוח המכלולים ,אף על פי כן. 3

  . מ"תקופת הב בבאתרהתקיים י שלה היה דומה לזה ששהמבנה החברת, חברתית ברורה

ייתכן ,  יחד עם זאת."הרוב הדומם" על ה החברתית ולאאליטההשפיעה בעיקר על המצרית הנסיגה . 4

ברור . שקביעה זו נשענת על היכולת המוגבלת לבחון שינויים בחיי היומיום בקרב הממצא הארכיאולוגי
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, Iתקופת הברזל בשינוי באסטרטגיות השלכת האשפה א לשהבי, שצמצום השליטה המרכזית, למשל

   .ם של הרוב הדומםהיומיומשמש עדות לשינוי חיי 

 של האדמיניסטרציה השלטונית , המוחלטת כמעט,ירידת כוחן של האליטות השלטוניות והיעלמותה. 5

שבאה לידי , סגירות כלכלית) א: (I בתקופת הברזל והתרחשש,  לשני תהליכים כלכליים מקביליםוביאה

הנובעת מאיבוד , משאביםה או/ וחלוקה טובה יותר של העושר) ב. (ביטוי בעיקר בהפחתת נפח המסחר

  .)ובהם חרושת המתכת(המונופול של האליטות על ענפי ייצור 

הבאה לידי , Iמ לתקופת הברזל "קיימת המשכיות פולחנית ואידיאולוגית מתקופת הב, באופן כללי. 6

 נדמה כי סגנון העיטור הכנעני המאוחר, כמו כן. בשיטות הקבורהבחפצי הפולחן ו, פולחןביטוי במקומות ה

שבזכות , את הגיבוש מחדש של הזהות הכנענית המקומית משקף , )שהוגדר לראשונה בעבודה זו(

נדון כאן המקרה של , בנוסף לכך. הייתה קלה לספוג ולהטמיע לתוכה השפעות חיצוניות, עצמאותה

כי זוהי עדות חד , נדמה. מצרי-פולחני כנעני בו שעטנז שזוהה, ) עליונהVIשכבה  (שאןית מקדשי ב

   . לאחר נסיגת הכובש המצריאתרמשמעית להיברידיות של התרבות הכנענית שנוצרה ב

  

  שונות למול דמיון: עיר וכפר

הכפרים לאורך בין המעידים על ההבדלים שבין היישובים העירוניים ל, בפרק זה נבחנים משתנים שונים

, השוואה בין ערים ועיירות לבין כפרים וכפרוניםהחשיבותו של הדיון נובעת מעצם . תקופת המחקר

אלה מועטות יחסית בארכיאולוגיה  תאפשרויו.  יחסיתם ובאזור גיאוגרפי מצומצשהתקיימו באותו פרק זמן

  .  אתרים כפרייםבשל מיעוט החפירות והפרסומים של, של תקופות הברונזה והברזל באזורנו

היכולות הכלכליות והטכנולוגיות של האוכלוסייה העירונית היו , נדמה כי לאורך תקופת המחקר. 1

, הדבר בא לידי ביטוי בבתי המגורים המרווחים יותר בעיר. יםיגבוהות יותר מאלה של התושבים הכפר

ס ועיטוריהם ובעושר כלי במגוון טיפוסי כלי החר, באיכות כלי הפולחן, בחציבתן של מערות קבורה

מסתבר כי קיים דמיון בין , בהשוואתם של היבטים הקשורים לייצור ולתעשייה, יחד עם זאת. היבוא

, הן בעיר והן בכפר, וכמו כן, בערים ובכפרים רמה טכנולוגית דומהבעניין זה הובחנה . הערים לכפרים

  . התקיים בתוך בתי המגורים או בקרבתם, ונדמה כי הייצור לסוגיו, לא הוקצו אזורים נפרדים לתעשייה

כי בערים מובחנת פתיחות רבה , עולה) בעניין היעדר פכי הבישול הכפרים, למשל(במקרים אחדים . 2

  .וזאת בשונה מן הסגירות המופגנת בכפרים, יותר לקליטתם ולספיגתם של רעיונות חידוש ושינוי
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עוצמתה הרי ש, ם שונים בין הערים לבין הכפריםלמרות שבאופן כללי ניתן לראות הבדלים במשתני. 3

שנחשפו ,  בתי מגורים גדוליםו נבנVIIIבתל קירי , כך למשל.  בין אתר לאתראחידהשונות זו אינה של 

 י גדול ששימש למטרות מבנה ציבורהתקיים IV בתל קדש ,ובדומה, בהם שפע של ממצאים מיובאים

תל קירי הנו , למשלכך : יע על מדרג יישובי גם בקרב הכפריםניתן להצב, נראה כי,  וכךהואיל. ותפולחני

עדיין חסרים . חווה-ואילו בעפולה מתקיים בית; ילו נמצא בתחתית הסולם החברתי'ח-עין אל; כפר אמיד

  .דרג הזהמשיעזרו להשלים את ה, נתונים רבים

בעמק ) ובייחוד הכפרונים(כי היישובים הכפריים , מלימוד הקשר שבין אופי האתר למיקומו בנוף עולה. 4

 באזורים שבהם , העמקלבורק הם ממוקמים ב, ממלאים צורך בקרבה מיידית לאדמות החקלאיותיזרעאל 

 בידינואולם נראה כי אין , ייתכן שחלק מהכפרונים היו יישובים ארעיים. קיימות אדמות סחף כבדות

  .  מספיק כלים בשביל לבחון סוגיה זו

מדינה לבין מצבו של - של עירגורלהק יזרעאל עולה כי קיים קשר ברור בין מניתוח הממצאים מעמ. 5

 והפער היישובי שקיים בה בתקופת IIIמ "חורבנה של קדש בתקופת הב, כך למשל.  שלההעורף הכפרי

תהליך דומה מתקיים בין יקנעם .  המתרחשים בתענך הסמוכה, ישירה של האירועיםתוצאה הנם Iהברזל 

 תחדשהם משניאולם היישוב ב, IIIמ "בשניהם מתקיים פער יישובי בתקופת הבבעת ש, לתל קירי

  . Iבתקופת הברזל 

ניתן ייתכן כי .  ניכרת פגיעה קשה ביישובים הכפרייםI לתקופת הברזל IIIמ "במעבר מתקופת הב. 6

, מו כןכ. נובע מן המצב הביטחוני המעורערה ,Iההתכנסות לתוך הערים בתקופת הברזל לזהות תהליך של 

, מרכיב הכפרי שלו היה דומיננטיוה,  היה דלIלפיה היישוב בתקופת הברזל , בניגוד לתפיסה המקובלת

באזורים שלא היו ,  והקמתם של כפרים בלב העמקIIהרי שהצטמצמותן של הערים בתקופת הברזל 

 יישובה בגודל העליידווקא חלה , II לתקופת הברזל Iמעידים שבמעבר מתקופת הברזל , מיושבים לפני כן

  . תחת שלטונה של ממלכת ישראלניהביטחוהמצב על שיפור , יש בתהליך זה להצביע אולי. הכפרי בעמק

נדמה , דמיון ושוני שבין ערים לכפריםקווי למרות שהמחקר הנוכחי הצליח לעמוד בצורה טובה על . 7

אחת הסיבות . ת המחקרשעדיין קשה לדון ביחסים שהתקיימו בין הערים לבין הכפרים לאורך תקופ

ונדמה שיש צורך בחפירה באתר ,  מספיק אינפורמציה לבחינה זאתבידנו היא שעדיין אין כךהמרכזיות ל

   . זוהשבראש שאלות המחקר שינחו אותו תעמוד סוגי, כפרי
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 1פרק 

 מבוא

  

  נושא המחקר 1.1

כפי שמעידים , ראשית התקופות הפרהיסטוריותהיה מ ,הפורהונתייחד באופיו המישורי ש ,עמק יזרעאל

הביאה ,  קלהאפשרה תנועהשהטופוגרפיה המישורית . נוח להתיישבות אנושית, הממצאים הארכיאולוגיים

בתקופת זה ובתקופת הברונ. ענףהצמיחה עורף כפרי , ופוריותו של העמק, להקמתן של ערים רחבות היקף

 ליצירת ,לנמלי החוףשל העמק  וסמיכותו גורמים אלה וכן הקרבה אל הדרכים הבינלאומיותהברזל הביאו 

  .פתוחה להשפעות חיצוניותה ,שגשגת מתרבות

במעבר מתקופת הברונזה לתקופת הברזל מהווה עמק יזרעאל האזור המרכזי בו נתקיימה המשכיות 

 הוא אחד מפרקי הזמן הנחקרים ביותר עבר בין שתי התקופותהמ. Iכנענית עד לסוף תקופת הברזל 

 זכתה ,הידועה גם כתקופת צמיחתה של הישות הישראלית, תקופה זו. ארץ ישראלבארכיאולוגיה של 

,  שהתמקדו בעיקר בשאלות ההיסטוריות הקשורות לסוף השלטון המצרי בארץ,למספר רב של מחקרים

. התיישבות הפלשתים בחוף הדרומילובחבל ההר " ישראלים"התנחלות הל, חורבן התרבות הכנעניתל

החברתיים והתרבותיים שחלו בעמק יזרעאל בתקופה ,  עומד על טיבם של התהליכים היישובייםזהמחקר 

בתקופה , הדיון באזור ממוקד. II של תקופת הברזל הראשיתשבין שלהי תקופת הברונזה המאוחרת ועד ל

  .להבנת המרקם החברתי הקדוםהן לשחזור ההיסטורי והן  מרבית אפשר מתן תשומת לבמ,  זוגורלית

 פני שנים בודדותל. עמק יזרעאל מהוות כר פורה למחקרים שנעשו ב הנרחב והסקריםתוצאות החפירות

דוחות החפירה וכן ) 2006 אוסישקין והלפרןפינקלשטיין (דוח החפירה החדש של תל מגידו פורסמו 

בן תור ואחרים (ותל קשיש ) ב2005בן תור ואחרים ; א2005רים בן תור ואח(המלאים של יקנעם 

; 1939למון ושיפטון ; 1938גאי ואנגברג (ם מצטרפים לפרסומי החפירות של מגידו אחרוניה). 2003

מיל ; 1978ראסט (תענך , )2004הריסון ; 2000 אוסישקין והלפרןפינקלשטיין ; 1948, 1939לאוד 

ותל קירי ) 1955 . מדותן(עפולה , )1973אריה -שטרן ובית( תל קדש ,)2000פריק ; 1998פרנד ; 1995

ממצאים נוספים מהחפירה המחודשת  כאן לראשונה פורסמיםמ, הםבנוסף ל). א1987בן תור ופורטוגלי (

 יםמגדילאלה . )ראו מייד(וכן מובאים לפרסום מלא חמישה אתרים כפריים שנחפרו בעבר , במגידו

 )ז" תשל,ב" תשל,ב"תשכ (צוריו )ס" תש,ג"תשמ (הסקרים של רבן .םמשמעותית את מסד הנתוני

  . משלימים את התמונה הארכיאולוגית מן הפן המרחבי
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לא נעשתה , עשוי לשפוך אור על תקופה חשובה זוש ,מסד הנתונים הארכיאולוגי הרחב מאודעל אף 

בתקופה הקודמת להקמתה עבודה מרחבית מקיפה שתעמוד על השינויים והתהפוכות שעבר האזור מעולם 

א יה מטרתה של עבודה זו .ממלכת ישראלהלוא היא , של הממלכה הטריטוריאלית הראשונה באזור זה

  .את הפערלהשלים לנסות 

  

   זמן ומרחב: תחומי המחקר 1.2

  תחום כרונולוגי 1.2.1

ופת שלהי תק –עשרים במצרים השושלת ההתחום הכרונולוגי של המחקר הוא פרק הזמן שבין ימי 

ועד לשלב ההתחדשות הראשונית של היישוב בראשית תקופת הברזל , )לן וראו להIIIמ "ב(הברונזה 

IIוראו דיון מקיף  (עם כל המורכבות של הנושא.  ממלכת ישראל– התגבשותה של ממלכת הצפון עם ,א

בין  ל12-ה ההמאראשית בין ,  שנים300-כבהרי שמבחינת כרונולוגיה אבסולוטית מדובר , )13בפרק 

  . ס"פנה ל9-מאה הראשית ה

  : י חלוקתה לארבע תקופות משנה"ההתייחסות לתקופה רבת מהפכים זו תתבצע ע

  שלהי עידן השלטון המצרי וקריסתו – IIIברונזה מאוחרת 

 ושם 2005 ,ב1985 מזר; ב"שטרן תשנ (אIם בשם ברזל חוקרירוב הי "פרק זמן זה מכונה ע

והפלשתים בהר המרכזי " ישראליים"ל ראשית הופעתם של האתרים הבעיקר בש, )ביבליוגרפיה מלאה

שם ה הופעתבשל שיקולים מקראיים והיסטוריים ובהם  כןו) פי אותם חוקרים-על(בדרום מישור החוף 

; 87-86: 2008; 272-271: 2002 מזר ,על הנושאים ם ממצמילסיכו(  באסטלת מרנפתח"ישראל"

וכן ) 2000פריץ ; ה"קמפינסקי תשמ, למשל(מרית הכנענית הרציפות בתרבות החו. )24-23: 2009

) 2003פינקלשטיין ; 1995, 1985אוסישקין  ( אחריםהובילו חוקריםבארץ המשך השלטון המצרי 

 )24 -23: 2009(מזר . IIIמ "ולכנותו ב, מ"לשייך את פרק הזמן עד לסיום השלטון המצרי לתקופת הב

אין , הרבה בקביעת הטרמינולוגיה של התקופות בתולדות הארץשלאור הבעייתיות , המשיך לטעון מצדו

א כיוון שנקודת המבט של מחקר זה הימ, יחד עם זאת. לשנות יותר את החלוקה שנקבעה בעבר

 הולם את ההמשכיות בתרבות IIIמ " הרי שמצאתי את השימוש במינוח ב,הארכיאולוגיה של עמק יזרעאל

ם בארץ בתקופה זו היה מושפע מבחינה תרבותית ופוליטית מן מערך היישוב הכנעני שהתקיי. החומרית

זינגר ; א"נאמן תשמ( ובעמק יזרעאל בפרט )256-192: 1992רדפורד  ( בכנען בכללהנוכחות המצרית

    . באתרים מרכזיים תוך שורת חורבנותהמצריתמערכת הבשלהי התקופה קרסה . )ט"תשמ
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  התחדשות מתונה–  קדוםIברזל 

שלב זה . החלו היישובים בעמק בתהליך התאוששות ארוך, בי שאורכו אינו ברור מספיקלאחר פער יישו

בין השכבות המשתייכות לפרק . IIIמ "מתאפיין בבנייתם של יישובים דלים על ההריסות של תקופת הב

  ).9: 2005 בן תור (XVIIIיקנעם ואת , )13-12: ד"אריה תשס (VIB למנות את מגידו ניתןזמן זה 

בעיקר בגלל הבעייתיות שיש לארכיאולוגיה לזהות , רק מעט עדויות משלב זהקיימות בידינו שלמרות 

הרי שחשיבותה של תקופה זו מהותית לזיהוי המשכיות בתרבות , )בניגוד להרס וחורבן(שלבי בנייה 

 את היישובים שנחרבו אנשים ששבו וחידשועיד על דפוסי ההתנהגות והאידיאולוגיה של הת ש,החומרית

  . IIIמ "בסוף תקופת הב

  המדינה הכנעניות וחורבנו- פריחת מערך ערי–  מאוחרIברזל 

המדינה - עם פריחתו המחודשת של מערך ערי המאוחרIגיע לשיאו בתקופת הברזל תהליך ההתחדשות ה

אולם נראה כי בהשוואה לערים , בתקופה זו משגשגות הערים הכנעניות.  בכל עמקי הצפוןהכנעניות

כינה את המערך ) ג"תשס(פינקלשטיין .  ירידה ברמת התרבות החומריתהרי שקיימת, IIIמ "מתקופת הב

  . ותיאר את התקופה כשירת הברבור של התרבות הכנענית" כנען החדשה" בשם הזההעירוני 

. לקריסתו של מערך היישובים בשיא פריחתו, תוך זמן קצר יחסית, מביא בפעם השנייה, גל חורבנות

 בשונה . עשירים בממצאיםהוא מותיר אחריו עיי חורבות עביםו, חורבן זה הרסניות במיוחדתוצאותיו של 

המדינה -מערך ערי  המאוחרI הרי שלאחר החורבן בסוף תקופת הברזל IIIמ "מהחורבן של תקופת הב

  .אינו מתחדש

   ייסודה של המלוכה–א קדום IIברזל 

 בשונה ,עם זאת.  תהליך התאוששות איטי שובפער יישובי שאורכו לא הובהר די הצורך מתחילאחרי 

. יסת העולם של תושבי העמקהפעם חל שינוי מהותי בתפ, מתהליך ההתחדשות לאחר עזיבת המצרים

ס עוברת " כי בשלב זה התרבות החומרית שאפיינה את העמק במחצית השנייה של האלף השני לפנהנראה

מאפיינים את צפון ארץ הופכים לדפוסים הזו  בתקופה  ומתקבעים ואלמנטים שנוצרים,שינוי מהותי

 תפיסות ארכיטקטוניות ,למשל(ס "ישראל במהלכה של המחצית הראשונה של האלף הראשון לפנה

  ). תו קרמיותוטכנולוגי

אולם . בה אחת שלא ניתן לפצלהא כחטיII החוקרים לפרק הזמן של תקופת הברזל יםתייחסמ בדרך כלל

טרטיגרפית והן ס-שהן מבחינה ארכיטקטונית  על כך)2006 (אביץ-זינגרהרצוג ו הצביעולאחרונה 

פרק זה של המחקר עוסק רק בתקופת .  שלבים מובהקיםלושהשבממלכת הצפון קיימים מבחינה קרמית 
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של עמק יזרעאל " סיפוחו"נראה שכבר בתקופה זו מתקיים הלכה למעשה הליך . א הקדוםIIהברזל 

  .לממלכה הישראלית המתגבשת

  תחום גיאוגרפי 1.2.2

קידר ; ג"בן ארצי תשנ(שגבולותיה טבעיים , עמק יזרעאל הנו יחידה גיאוגרפית עצמאית ומובהקת

המהווה , מתנשאות ויוצרות את רכס הרי נצרתה, גובל העמק בגבעות של סלעים גירניים, בצפון). ז"תשכ

גבעות של רמות מנשה בקו במערב נמשך קו המפגש בין העמק ל. קו תחום רצוף ואחיד עם הגליל התחתון

גובל העמק בהרי הגלבוע , בדרוםו ,נין'דרך פתחת נחל עירון ועד לג, העובר ממפער הקישון, חד וישר

,  והמעבר לעמק בית שאן בעייתי יזרעאלגבולו המזרחי של עמק). 208: ב"תשנ, קרמון(ובהרי השומרון 

החלטתי לאמץ את גישתו של , לפיכך .שמורגוכמעט שאינו  מתון, בין יחידה אחת לשנייה נוחשכן המפגש 

שהגדיר את הגבול בין עמק יזרעאל לעמק בית שאן לאורך קו המגע בין קרקעות הסחף , )10: 1989(ניר 

קו זה מחבר את אזור שדה . החומות של עמק חרוד לבין קרקעות הרנדזינה האפורות של עמק בית שאן

והוא המגדיר את גבולו המזרחי של , וע לרמת צבאיםנחום עם בית אלפא באזור צר יחסית שבין הגלב

העובדה כי קו הגבול בין סוגי הצומח . עמק יזרעאלתוך כך שעמק חרוד מהווה יחידת נוף משנית ב, העמק

מהווה ) 7: 1998דותן ודנין -פינברון(באותו אזור הוא של עמק יזרעאל לאלה של עמק בית שאן עובר אף 

  . קו זה של עמק יזרעאל בלקביעת תיחומו המזרחיחיזוק 

 , ראוי לצייןאולם , של העמק הם שהתוו את גבולות התיישבות האנושית הברוריםגבולותיושסביר להניח 

ברור שהתיישבות האדם . של התיישבות ומחייהאנושיים שגבולות טבעיים אינם חופפים בהכרח גבולות 

המחייה החקלאי של אתרים שישבו בשולי כי תחום , ונראה, פרצה את גבולותיו הגיאוגרפיים של העמק

. )5- ו3ראו פרקים  ( ובין הגבעות הסובבות אותונוהתחלק בי, העמק ואף של האתרים שישבו בסמוך לו

לפיכך לצורכי מחקר יהיה של העמק ברור שכל תיחום לכן ו, קשה לבחון בעיה זו בכלים ארכיאולוגיים

  .מלאכותי

מכיוון שמרבית האתרים בעמק ממוקמים , חבי של המחקרבקביעת התחום המרשלמרות הבעייתיות 

. תחום המחקר לי השולייםשל אתר םהשתייכותאת דבר  כלשהו שיחרוץ מדדהיה עלי לקבוע , שוליוב

י אמות "ע  העמקנקבע תחום) ראו מייד(לצורך ביצוע הסקר הארכיאולוגי של משלחת חפירות מגידו 

 חדירה לשטח הגבעות בתוספתבתור אדמות העמק גדר הוהזה  שטח הסקר. מידה גיאוגרפיות בלבד

 ,לעומת זאת). 705: א2006ואחרים פינקלשטיין (שלושה קילומטרים הסובבות אותו ברצועה של 

מתוך ההכרה שבמרחב , תות מידה גיאוגרפיואמהחלטתי שבכדי לקבוע את גבולותיו של העמק יש לשלב 
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ויחסי הגומלין שבין תופעות  ין ולבחון את הקשריםקל יותר להבבעל מאפיינים אחידים יחסית יהיה 

פורטוגלי ; 160-156: 1992שול  ( ואמות מידה קוגניטיביות)100-99: ז"סופר תשמ(אנושיות שונות 

 לעמק לבין הסמוכיםאתרים התושבים של  שבין הקשר עמדו על טיבו שלשי, )73-70: ט"תשנ, 1996

 רק אם את שיוכו של אתר לעמק לשם כך הגדרתי .לאיו החקעיבודלבעיקר וההתרחשויות בעמק עצמו 

הממוקמים (נראה כי קיימת האפשרות והכדאיות של תושביו להתנייד מידי יום לשדות הסמוכים לו היה 

בעצם ניסיתי לבחון את המרחק המנטאלי שהגדירו תושבי אותו . ולשוב באותו יום לבית מגוריהם) בעמק

גם בבסיסה .  סמוך להםאת זיקתם לשטח המישורי העצום שהיהוע לקבעמק ובכך בין לבין בתיהם אתר 

קיימת בה , טהורההגיאוגרפית ההגדרה האולם שלא כמו , ותעטקיימות בעיות לא מהגדרה זו של 

  .  התייחסות לטבעו של האדם ולכן היא עדיפה עלי

  

  מנחותשאלות מטרות ו 1.3

למרות . בתולדות המחקר הארכיאולוגי בארץעם האזורים הנחקרים ביותר  עמק יזרעאלנמנה , כאמור

 שהוא מהווה את ליבו של האזור בו התקיימה המשכיות תרבותית גם לאחר סיום השלטון המצרי בכנען

המדינה הכנעניות -המעבר ממערך ערי, בצורה בולטת,  בוןועל אף שמובח, )עשריםבשלהי שושלת (

.  ובהמשכיות שעבר האזור בתקופה מכרעת זוטרם נעשה מחקר המתמקד בשינוי, לממלכה טריטוריאלית

  : הןהנוכחי המחקר למטרות העיקריות שה, לפיכך

המטרה הראשונה , מכיוון שעמק יזרעאל הוא אזור נרחב שנחפר באינטנסיביות מזה למעלה ממאה שנה. 1

.  ליצור גוף נתונים מאוחד לכל הממצאים מן החפירות שנערכו בעמק יזרעאל מתקופת המחקרהייתה

א "פרסום של ממצאים מן החפירות המחודשות של אוניברסיטת ת תללו עבודתי כ,מיישום היעדכחלק 

אבנר רבן '  של רשות העתיקות וכן פרסום חפירותיו של פרופילו'ח-סולם ועין אלפרסום חפירות , במגידו

יישובי על ידיעותינו משמעותית את  את וגדילהאלה ). שולי תל שדודנחל יפעת ו(ל בעמק יזרעאל "ז

  .ותשונדיון בסוגיות וו כר פורה ליהו ,העמק

החברתיים והתרבותיים , לעמוד על טיבם של התהליכים היישובייםהמטרה המרכזית של מחקרי הייתה . 2

לאחר מכן עם  ו,המדינה הכנעניות- עריהפריחה המחודשת של עמק יזרעאל בתקופה של שפקדו את

מק בשלבים בעמהם מאפייניו של דגם היישוב  – אותי היו השאלות שהנחו. הקמתה של ממלכת ישראל

מה היו השינויים בתפרוסת היישובים ובמדרג היישובי במהלכה של ? השונים של תקופת המחקר

האם ניתן להבחין בתמורות במסגרות ?  שינויים דיאכרוניים במבנה החברההאם חלו? התקופה
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האם קיימים ? המחקר רמת הריבוד החברתי זהההאם לאורך כל תקופת ? המשפחתיות ובבתי המגורים

בכדי לענות על כמה מן השאלות ? ומהן ההשלכות האידיאולוגיות לכך? שינויים בצורת הפולחן והקבורה

של אסכולת האנאל " משך הארוך"בגישת ה, להשתמש במחקרים הדנים בממד המרחבי בחרתיהאלה 

 .ובמושגים מתוך התיאוריה הפוסטקולוניאליסטית

את אזור העמקים הצפוניים של ארץ ישראל בתקופת ) 2003, ג"תשס(לאחרונה הגדיר פינקלשטיין . 3

 את ארץ ישראל ןהמדינה המאפיי- עריךהגדרה זו נבעה מן ההכרה כי מער". כנען החדשה"הברזל כ

 –" כנען החדשה"לבה של  – עמק יזרעאל ו שלבחינת. I להתקיים בתקופת הברזל ך המשימ"בתקופת הב

ולבחון את תקפות , "כנען הישנה"מאפייניה וקווי הדמיון והשוני בינה ובין ,  לעמוד על מרכיביההשראפ

 .השחזור ההיסטורי שהביא פינקלשטיין

קולו " להישמע"חל ורק לאחרונה ה, הארכיאולוגיה של ארץ ישראל היא ארכיאולוגיה עירונית ביסודה. 4

תל באר , תל קשיש, תל קירי, תל קדש( עמק יזרעאל הדיון בפריפריה הכפרית של. של המגזר הכפרי

, במחקר הנוכחי ,והתיר , הכפריפהבין עור לעירה בין ההבדליםובחינת ) תל קשיון וילו'ח-עין אל, טבעון

  . בחינה ראויה של הכפרים שנזנחו במהלך השנים

 כי , מעיד,ברזלת התקופראשית הניסיון לעמוד על טיבו של הויכוח המתנהל בנושא הכרונולוגיה של . 5

שעוסק , מחקר זה. יחסית תאפשר להגיע להבנה של הכרונולוגיה המוחלטתהכרונולוגיה הרק ביסוסה של 

שישמשו " מאובנים מנחים"הציב בפניו לזהות , בצורה מקיפה בכרונולוגיה היחסית של תקופת המחקר

זיהוי . א קדום ומאוחרIIברזל ו קדום ומאוחר I ברזל –בהבחנה בין השלבים השונים בתוך אותה תקופה 

פשר לזהות ניואנסים דקים בתרבות החומרית במהלך תקופת המחקר ולאתר אופקים כרונולוגיים ִאזה 

  .קצרה הדרך לשחזור היסטורי נאמן, מכאן. קצרים יחסית באתרים השונים

  

  אIIמ ועד ראשית הברזל "המחקר הארכיאולוגי של עמק יזרעאל משלהי תקופת הב 1.4

שור  (19- תיאורים מפורטים למדי בספרות הנוסעים והחוקרים של המאה ה350-ק יזרעאל זכה לכעמ

, בין היתר, היווה מוקד משיכה לתיירים ולצליינים, שהיה נוח למעבר, העמק). 1ד"גרוסמן תשנ; ג"תשנ

  בדרכו לבקר בנצרת ובאתרים אחרים בשומרון, של התייר הנוצרימקובלמשום ששכן על המסלול ה

 בעקבות אתרים 1838בשנת '  רובינסון וסמיתל המפורסם שםמסעשיאם של מסעות אלה הוא . ובגליל

ובמהלכו זיהה רובינסון את מגידו המקראית ליד הכפר , בנצרת ובהר תבור, מסע עבר בתענךה. מקראיים
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   1).330-392: 1856 ' וסמיתרובינסון(ון 'הערבי לג

עם חפירות זלין בתל תענך בשנת , המחקר המודרני של העמק עברו עד לראשית יםלמעלה משישים שנ

שהיה , שומכר). 1906, 1904זלין  (1904הסתיימו בשנת , שנמשכו שלוש עונות, החפירות. 1902

). מגידו(מותסלים - בחפירות בתל אל1903החל בשנת , שותפו של זלין בעונת החפירות הראשונה בתענך

שהמרכזית שבהן חצתה את התל , תעלותבתל מספר ן נחפרו  ובמהלכ1905החפירות נמשכו עד שנת 

וואצינגר (והצגת הממצאים ) 1908שומכר (שני דוחות החפירה כוללים דיון ארכיטקטוני . מצפון לדרום

. חפירותיהם של זלין ושומכר בתענך ובמגידו העלו עדויות ראשונות לתקופה שבה עוסק המחקר). 1929

אך בשל שיטות החפירה ,  של ארץ ישראלהחקר הארכיאולוגיאבן דרך במהווים הדוחות , המקריםבשני 

  .ערכם המדעי מוגבל, בעייתיותהודרכי פרסום הממצאים 

בפעם השנייה מטרת . עשרים שנים בלבד לאחר תום חפירות שומכר התחדשו החפירות בעמק יזרעאל

 ,רות מאוניברסיטת שיקגו הגיעה משלחת החפי,הפעם. החפירות הייתה חשיפת צפונותיו של תל מגידו

 הייתה הכוונת. ר הארכיאולוגי של ארץ ישראלוהיא החלה במבצע הארכיאולוגי השאפתני ביותר במחק

 1925החפירה החלה בשנת .  עד לסלע האם, שכבה אחר שכבה,קילוף התל וחשיפת שרידי העבר

 פורסמו בשלושה תוצאות החפירה. 1939העולם השנייה בשנת -והתנהלה ברציפות עד לערב מלחמת

למרות הביקורת הרבה שהוטחה ). 1948לאוד ; 1939למון ושיפטון ; 1938גאי ואנגברג (דוחות מרכזיים 

פשר ִא, ם פרסום חפירה בסדר גודל שכזההרי שעצ, )1950רייט ; א1940 אולברייט ,למשל(בפרסומים 

מזר ; 1995אוסישקין ; 1992 אסי ,למשל(חומר הרב במהלך השנים דיון חוזר ובחינה מחודשת של ה

ובזכות , )VIIA ,VIB ,VIA ,VB(ארבע שכבות מתקופת המחקר נחשפו במהלך החפירות ). 2002

  .  הנוכחיקופה הן יהוו מוקד מרכזי אף במחקרלאורכה של כל הת, שהן משקפות, הרציפות היישובית

שנמשכה , תוחפיר ).150-164: 1972; 1970ידין (דו  חידש ידין את החפירות בתל מגי1960בשנת 

ה והיא נועדה לעמוד על הסטרטיגרפי, הייתה מצומצמת, )1960-1971בין השנים (ארבע עונות בלבד 

מוקד החפירה היה ). 66-67: 1970ידין (שכבות מתקופת הברזל שהיו נתונות בויכוח ה והכרונולוגיה של

פלג -זרזקי( תוצאות החפירה רק לאחרונה פורסמו רוב.  בצפון התל ואזור הגלריה בדרומו6000ארמון 

הרי שהחפירה העשירה את , למרות שידין התרכז בחשיפת מבנים מאוחרים לתקופת המחקר). א2005

 ממצאי אתביקורתית לבחון בצורה  עוזרתוהיא , כמות המכלולים הנקיים מהשכבות שבהן עוסק מחקר זה

  . חפירות אוניברסיטת שיקגו

                                                 
  ).ג"רצ: ז"תרנ(י אשתורי הפרחי "מגידו ששמה לא השתמר בקרב תושבי הארץ זוהתה לראשונה ע 1
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; א1967; 1964(י משלחת אמריקאית בראשותו של לאפ " ע1963החפירות בתל תענך התחדשו בשנת 

החפירות התרכזו בדרום התל ובמערבו . בתקופה זו היה עדיין התל בשטחה של ממלכת ירדן). 1969

 ,למשלראו , תיארוכן עדיין מוטל בספק(ובמהלכן נחשפו שלוש או ארבע שכבות מתקופת המחקר 

אחרי , 1968האחרונה בשנת , שלוש עונות חפירה קיימה המשלחת). 10 וראו פרק – ג1998פינקלשטיין 

;  טרם פורסמו תוצאות החפירה במלואן1970בשל מותו של לאפ בשנת . שהשטח עבר לשליטה ישראלית

; 1998פרנד ; 1978ראסט (עד היום פורסמו רק שלושה דוחות העוסקים בהיבטים מצומצמים יחסית 

  ). 2000פריק 

שני האתרים היחידים בעמק , שלהי שנות השישים של המאה העשריםעד ל, כפי שעולה מסקירה זו

נראה שאין הדבר מקרי  .היו מגידו ותענך) י מספר משלחות"שניהם ע(יזרעאל שנחקרו בצורה מקיפה 

וניתן לקשור זאת לעניין שעוררו שני האתרים בזכות הופעותיהם החוזרות ונשנות במקרא ובתעודות 

בשירת " תענך על מי מגידו" שבין שני האתרים מתבסס על האזכור של הקשר. 2היסטוריות חיצוניות

 מסצנות אחת אהי, שהנהיגו דבורה וברק כנגד יבין וסיסרא שר צבאו, המלחמה). 19 השופטים (דבורה 

רייני ; ב1967לאפ ; 1940אנגברג ; ב1940, 1937 אולברייט ,למשל(הנחקרות ביותר המקראיות הקרב 

, בנייה של שלמה המלךהזיהוי מפעלי , בדומה). 2006פריץ ; א1990אמן נ; 1983הלפרן ; 1981

הביא להעמקת המחקר הארכיאולוגי של , עם ממצאים שנחשפו במגידו) 15 ט(המוזכרים בספר מלכים א 

  . ) לניתוח מחודש של מקורות מקראיים אלה13ראו פרק  (אתר זה

, בתעודות חיצוניות שנחשפו במרוצת השניםנזכרות כאמור מגידו ותענך , בנוסף לעדויות המקראיות

התיאורים הבולטים בהם נזכרים האתרים הם תיאור הקרב של תחותימס השלשי במגידו . בעיקר במצרים

; 1992מורן (רנה אתעודות אל עמ; )ד"נאמן תשמ(מסעות אמנחותפ השני לכנען ; )2000גואדיק (

התעודות עולה ן מ). א2002פינקלשטיין ; ח"ננאמן תש(ומסע שישק ; )1997נאמן ; ג1996פינקלשטיין 

 המטרות הקבועות של המסעות תאח, בשל פוריותו, היה)  אלהכפי שהוא נקרא בתעודות ("העמק"כי 

מ הפכו המלכים המצריים את אדמותיו לאדמות מלך "ובשלב מוקדם יחסית של תקופת הב, המצריים

 שנמצא בחפירות זלין ארכיון לוחות הטין גם את  ראוי להזכיר,תעודות המצריותל נוסףב). א"נאמן תשמ(

 רקע תמ ומהוו"תקופת הב אור על ךהשופ, )1999רייני ; 1964הילרס ; 1906הרוזני (ולאפ בתענך 

  . )4פרק  (לתקופת המחקר

                                                 
תרגשות שאחזה באולברייט ובתלמידיו בעת שביקרו בשני אתרים אלה בשנת חשיבותם של שני האתרים משתקפת היטב בה 2

  ).1925אולברייט  (1925
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הראשון היה תל . ם יותראתרים קטניימו בעמק יזרעאל חפירות בבנוסף לחפירות בתלים הגדולים התקי

אריה -שטרן ובית (1968בשנת אריה -מגידו בראשותם של אפרים שטרן ויצחק ביתמזרח ל-קדש מדרום

 - 1976 והשני תל קשיון למרגלות הר תבור בראשותן של כרמלה ארנון ורות עמירן בין השנים ;)1973

בעוד שבתל קדש נתגלו שכבות יישוב דלות מתקופת ). ב"ארנון תשמ; א"ארנון ועמירן תשמ-כהן (1983

תוצאות החפירות בשני .  קברים מראשית התקופה20-בתל קשיון נתגלה שדה קבורה ובו כהמחקר הרי ש

ובחינת , המוכר פחות למחקר הארכיאולוגי, האתרים משקפות את העורף הכפרי של עמק יזרעאל

  .התפתחותו חשובה מאוד להכרת תולדות העמק

תל של היה המחקר האזורי פרויקט שהשכיל להבין את החשיבות בהבנת הקשר שבין הערים לכפרים 

נחפרו גם ) ראו למטה(בנוסף לסקר שכלל את העמק המערבי ). ז"בן תור ואחרים תשמ(יקנעם וסביבתו 

בן תור (תל קירי , )ב2005בן תור ואחרים ; א2005בן תור ואחרים (תל יקנעם : שלושה אתרים

רק לשם לימוד הארכיאולוגיה הפרויקט נערך לא ). 2003בן תור ואחרים (ותל קשיש ) 1987ופורטוגלי 

פלג -זרזקי(החפירות בתל יקנעם העלו . אלא גם כמעבדה לפיתוחה של ארכיאולוגיה אזורית, של האזור

וכי בראשית התקופה , כי בשונה ממגידו השכנה אין רציפות ביישוב לאורכה של תקופת המחקר) ב2005

,  מסתמן דמיון בין יקנעם למגידוIעם התחדשות היישוב בתקופת הברזל . קיים פער יישובי באתר

). ב1997פלג -זרזקי (VIAהמקביל באופיו ובזמנו לזה של מגידו , XVIIהמתבטא בחורבן של יקנעם 

תקופת המחקר בתל קירי רצף שכבות היישוב מ. לאחר החורבן מתחדש היישוב בצורה איטית והדרגתית

דמיון בין תיארוך השכבות לבין אלה יים שבתל קירי קונראה כי בעוד , נבדלות בתיארוכןובתל קשיש 

  )10פרק ( נבדל משכנותיו תל קשישהרצף היישובי בהרי ש, ביקנעם

א ולפיכך הוא מחוץ IIהיישוב העיקרי בתל יזרעאל מתוארך לשלב המאוחר של תקופת הברזל למרות ש

סישקין ווודהד או (וראוי להזכיר את החפירות החשובות שנערכו ב, למסגרת הכרונולוגית של מחקר זה

הפך עד מהרה , )1991וויליאמסון (שזוהה עם יזרעאל המקראית , האתר. )2008, 1997, 1994, 1992

 ;14-12: 2000תור בן , למשל(לסלע מחלוקת מרכזי בויכוח על הכרונולוגיה של תקופת הברזל 

מרות שעד היום ל). 168-166: 2006 אביץ-זינגרהרצוג ו; 243: א2000פינקלשטיין ; א2000אוסישקין 

כבר עם פרסומם הוכרה חשיבותה של שושלת עומרי , פורסמו רק תוצאות ראשוניות של החפירות

 והובן שמרבית החורבנות שתוארכו בעבר לימיו ,)ב2000פינקלשטיין (להתפתחותה של ממלכת ישראל 

   ).127-125: א1997נאמן (בידי חזאל מלך ארם למעשה  בוצעו ,של שישק מלך מצרים
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מטרת החפירה הייתה . י משלחת מאוניברסיטת תל אביב" התחדשו החפירות בתל מגידו ע1992נת בש

 וכן בירור בעיות ,פתיחת שטחי חפירה חדשים שיבססו את הרצף הכרונולוגי וההיסטורי של העיר

, במסגרת החפירות בשכבות מתקופת המחקר. סטרטיגרפיות שנוצרו בעקבות החפירות הקודמות בתל

 ,למשל(נמצאו מספר מכלולים חתומים על גבי רצפות , )F ,G ,H ,K ,L ,M(בשישה שטחים שנחשפו 

 – IIIמ " מתקופת הבK-6שכבה ; ]7פרק , ד"אריה תשס [ המאוחרIמתקופת הברזל  H-9ו  K-4 ותשכב

 המיוחסים Hשלושה שלבים בשטח  ,למשל( וכן נחשפו שלבים שלא זוהו בחפירות קודמות ,)7פרק 

 ,ותכה מורכבשתוצאות חפירותיו  ,קיומן של חפירות חדשות בתל). 8, 6 פרקים – VBשכבה לימיה של 

, החפירות, כמו כן.  לפני למעלה ממאה שניםמחקרומאפשר לבחון מחדש בעיות שנותרו על כנן מראשית 

 הגדילו בצורה משמעותית את מגוון נושאי המחקר ואת שיטות הניתוח של, המתנהלות בשיטות מודרניות

  .  הנוכחיממצאי החפירות המחודשות יהוו את לבו של המחקר. הממצאים

במקביל לחפירות היזומות בתלים ראוי לציין שבמהלך השנים התקיימו מספר רב של חפירות הצלה 

הן , חפירות אלה מוגבלות בהיקפן, למרות שמעצם טבען.  לתקופת המחקרהמתוארכותשחשפו שכבות 

במסגרת זו כדאי להזכיר את .  המגזר הכפריםעבעיקר העשירו את הכרותינו ו ,הוסיפו רבות לידיעותינו

רבן (נחל יפעת , )14-13: 1ז"רבן תשל(תל שדוד , )29-24: ג"רבן תשמ(טבעון -החפירות בתל באר

 ילו'ח-עין אל, )1996פארן -גל וקובלו; 1955 . מדותן(עפולה , )ה"צורי תשכ(דבוריה , )10: 1ב"תשמ

  ).2010ואריה פארן -קובלו; 2007אלכסנדר ; 2002גל וחנא (ושונם ) בדפוס; 1ז"פארן תשנ-קובלו(

הסקרים . סקריםרב יחסית של מספר , במהלך השנים, התבצעו באזור,  לחפירות הארכיאולוגיותלצד

 החל משנות הארבעים של המאה י נחמיה צורי"עמק יזרעאל נעשו ע שהתמקדו בהראשוניםהשיטתיים 

בשוליו המזרחיים והדרומיים של העמק , שבט יששכרשל  ונחלתתחום ריו התרכזו בעיקר מחק. העשרים

צורי לא דיווח על כמות החרסים שנאספו בסקריו וכמובן , למרבה הצער). ז"תשל; ב"תשל; ב"צורי תשכ(

חשיבותם של סקרים , אף על פי כן. פי תקופות משנה-שהוא לא פרסם את התפלגות הממצאים שמצא על

, סקרים אלהלצד  .מכיוון שמופיעים בהם לעיתים אתרים שזהו הדיווח היחידי שנכתב עליהם, אלה רבה

לערוך ניסיון ראשון לקבץ רק את כל האתרים שנמצאים בתחומו של עמק יזרעאל ) ז"תשכ(ניסה דרוקס 

כל , למשל (פוגעות באיכותו זה סובל ממידע חסר ומהכללות המחקר. לכדי עבודה מרחבית מאוחדת

  ). "תקופת הברזל" על שלביה השונים מופיע תחת השם II ותקופת הברזל Iר מתקופת הברזל החומ

שנעשו ) נהלל ומשמר העמק(שתי מפות סקר .  אבנר רבן בעמק המערביו מחקריו של התרכז, צורילעומת

שטרם ) עפולה ונצרת(ושתי מפות נוספות , )ס"תש; ג"רבן תשמ(בראשותו פורסמו במסגרת סקר ישראל 
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 רשימת האתרים ממפות אלה ).ג"רבן תשנ (עתיד להתפרסם באמורות, ספיק לפרסם בטרם נפטרה

 שוליהן של .)רבן עיזבון (ר יהודה דגן ראש ענף סקרים ברשות העתיקות"ודות לדההועמדה לרשותי 

מזרחו של העמק ושולי מפת סקר -משלימות את כיסוי הסקר בצפון) ח"גל תשנ(מפות הר תבור ועין דור 

באופן ניכר משפרות ) 230-157: ס"זרטל ומרקם תש(ומפת הר מנשה ) ב"גופנא ופורת תשל(חירום ה

  . את התמונה העולה מסקריו של צורי בדרום העמק

פרויקט ייחודי בין העבודות המרחביות שנערכו בארץ הוא סקר עמק יזרעאל המערבי בראשותו של יובל 

יף שנערך בראשית שנות השמונים של המאה העשרים שנערך במסגרת המחקר האזורי המק, פורטוגלי

המחקר סקר את התפתחות דגם היישוב בעמק ). ו"תשמ, 1982, ב"פורטוגלי תשמ(בסביבות תל יקנעם 

איסוף הממצאים התבצע תוך . לאורך ציר הזמןתוך איתור השינויים בגודל היישובים , יזרעאל המערבי

. תל יקנעם ותל שדוד, תל קשיש, ובהם תל שימרון, יליםמ של קרקע מפני השטח במספר ת" ס10גירוד 

  .  למרבה הצער מעולם לא פורסמו התוצאות הסופיות של סקר זה

א "הסקר הארכיאולוגי האחרון שהתבצע בעמק היה מטעם משלחת חפירות מגידו של אוניברסיטת ת

ים הקודמים ונסקרו  רוכזו הנתונים הארכיאולוגיים מהסקרובמסגרת). א2006פינקלשטיין ואחרים (

ו של מטרת. )נין'כולל עמק ג (עם זיקה לתקופות הברונזה והברזל בעמק המערבי )מחדשחלקם (אתרים 

תוך , פוליטיים ודמוגראפיים, טריטוריאליים, כלכליים,  הייתה לעמוד על תהליכים חברתייםסקר זה

סקר זה כלל רק את מכיוון ש, זאתיחד עם . ובשל כך תרומתו למחקר הנוכחי גדולה, איסוף נתונים מונחה

  .נין וחסרים בו רוב האתרים שבעמק כסולות ואתרי עמק חרוד'העמק המערבי ועמק ג

, המשלב חפירות גדולות וסקרים אינטנסיביים, למרות המחקר הארכיאולוגי הענף שנעשה בעמק יזרעאל

ר עוד מחקרים שעסקו פרט לאלה ראוי להזכי (רק עבודות סינתטיות בודדות פורסמו במהלך השנים

' סמית-בלוך; 1994, 128-121: 1990גל ; ז" גבעון תשכ–בהיבטים שונים הקשורים לתחום המחקר 

היה הראשון שניסה לערוך שחזור היסטורי להתרחשויות בעמק ) ז"תשכ( אהרוני :)88-83: 1999ונקאי 

 של רוב ןשנעשה לפני פרסומ, שיחזור זה. )ז"וראו גם אהרוני תשט (יזרעאל בתקופות הברונזה והברזל

, ם"תש(רבן על בסיס סקריו וחפירותיו הביא .  על העדויות המקראיותהסתמך, החפירות שנעשו בעמק

 תוך התייחסות מיוחדת למהותה של הקרמיקה הפלשתית , לזה של אהרוניהשחזור דומ) ו" תשנ,1991

,  נכלל עמק חרוד,ק הירדן התיכוןעל דגמי היישוב בעמ) 2010, 1997(בעבודתו של מאיר . באתרי העמק

בתקופת הברונזה  עבודתו התמקדה ,אולם, המהווה חלק בלתי נפרד מעמק יזרעאל במחקר המוצע כאן

שהתרכז רק בקרבות שהתנהלו בעמק יזרעאל מאז שחר ההיסטוריה ועד ) 2000 (קליין. התיכונה
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ערכות קרב רבות באזור כה התחקה אחר הגורמים שהביאו לריכוזם של מ, העולם הראשונה-למלחמת

לעסוק בעמק יזרעאל במסגרת עבודה מקיפה על ממלכת ) 2006; 2003(לאחרונה שב נימן . מצומצם

 לשניהם הוא מתייחס כפריפריה של .רחבה יותר וכוללת את עמק בית שאן העמק לשטחהגדרתו . ישראל

בססות בעיקר על הטקסט המת, מסקנותיו של נימן. בירת הממלכה, ההר המרכזי שם שוכנת שומרון

בנוסף . וברובן אינן שונות בהרבה מאלה של מחקרים אחרים על ממלכת ישראל, כלליות מאוד, המקראי

בתקופה הרומית  את העמק נו שבח,)2003 (טפרו) ז"תשכ(פליקס ) ז"תשכ(עבודותיהם של ייבין , לאלה

   . המחקר באזור בבניית ההיסטוריה של המשך הארוךעשויות לשמש, והביזנטית
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 2פרק 

 שיטות מחקר ורקע תיאורטי

  

הכרת הרקע התיאורטי , מטרתו של פרק זה היא הבהרת שיטות המחקר בהן נקטתי בעת כתיבת העבודה

כלי שמכיוון , כמו כן .הארת העקרונות שהנחו אותי בעת הכתיבה והצגת מבנה המחקר, העומד בבסיסן

שיטת עיבוד החומר הקרמי ודרך התייחסתי כאן גם ל,  את הממצא העיקרי הנדון במחקרייםמהווהחרס 

   .' שבכרך בהצגתו בלוחות

  

  הנחות יסוד ומבנה העבודה, שיטות מחקר 2.1

נקודת המוצא . )1פרק  ( העבודהתסקוע שבו, בראשית המחקר הגדרתי את התחום הכרונולוגי והגיאוגרפי

ולמולם  הפיזיים של עמק יזרעאל הנתונים הצגת ההי, מרחבי בטבעו-שהנו ארכיאולוגי, ימחקרשל 

, לשם קביעת קווים מנחים, )הטיפול בביצות וכושר הנשיאה התיאורטי, הדרכים (האנושייםהגורמים 

 מן –הרקע ההיסטורי למחקרי. )3פרק (שהתוו את ההתיישבות בעמק לאורך כל תקופות קיומה 

מובא , הודות לתעודות מצריות המתאפשר – תקופת המחקרהאזכורים הקדומים ביותר שיש בידנו ועד ל

, ת המחקר בתקופשהתרחשו, העשויות לשפוך אור על אירועים ותהליכים, תוך בחינת סוגיות, 4בפרק 

שלהי קורות העמק בלימוד בדיון ההיסטורי הסופו של .  ביותר מצומצמיםההיסטורייםבה המקורות 

 ם אזוריים בתולדות עמק יזרעאל וזאת לשם בחינת מגמות יישוביות ומאפייני,מאנית'התקופה העות

  . )5פרק (עשירה בתיעוד בתקופה 

המוכרים היטב מן , שבמסגרתה ניתן יהיה להבחין הן באתרים בודדים, ליתא בגישה רגיונתינקטבמחקרי 

 לתאר רצף  ניסיתי. הקשורים ביניהם בקשרי גומלין, חפורים או סקורים,והן בקבוצות אתרים, החפירות

בתקופה , תרבותי של האזור-בכדי להבין את משמעות המרקם החברתי, קופה מוגדריםממצאים באזור ובת

בחשיפת הקשר בין , אם כן, עיקרו של המחקר הוא. מועט, הוא כאמור, אשר המידע ההיסטורי לגביה

שהנם , וזיהוי תבניות פיזור המצביעות על קשר יחסי בין המשתנים, הממצאים הארכיאולוגיים השונים

ניתן לומר שמדובר במחקר ). וזו שהאדם מעצב בעצמו; הטבעית(חסי אדם וסביבה תוצר של י

 בניסיון להבין את ההתנהגויות האנושיות הקדומות בהקשר המקומי בו הן המתמקד ,אמפירי-אינדוקטיבי

דרך בדיקת , החל מניתוח מרכיביו של אזור פעילות מצומצם,  במספר רמותהצעו בבחינה זו. התרחשו

-ובחינת ההבדלים הבין, )אתרית-בחינה תוך(ן אזורי פעילות באתר הארכיאולוגי הבודד היחסים בי
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-וכלה בהשוואת קשרים בין, אתריים והשיקולים למיקומם של אתרים מסוגים שונים בתקופה נדונה

  .אזוריים

החפירות שנערכו , מחד: מד על שתי אבני יסודועשל העבודה הנוכחית בסיס הנתונים הארכיאולוגי 

הסקרים ,  ומאידך,)10-6פרקים  (שבהן נחשפו שכבות מתקופת המחקר, בתלים ברחבי העמק

. )11פרק  (והם שגיבשו את התמונה היישובית, שבהם הועלו שלל ממצאים מתקופה זו, הארכיאולוגיים

 בעת H- וKהודות להשתתפותי הפעילה כמנהל שטחים , לנוכח שיטות החפירה הקפדניות בתל מגידו

ההזדמנות שניתנה לי לאור  בזכות זמינותם של הממצאים ו,של מספר שכבות מתקופת המחקרחשיפתן 

, למעשה . מקרה המבחן המרכזי של מחקרי בתור)8-6פרקים (הממצאים מתל מגידו משמשים , לפרסמם

בחינת אתרים נוספים לראשון במעלה כמקור משמשים ממצאיו ו, המחקראת לבו של תל מגידו מהווה 

נחל יפעת ושולי תל , ילו'ח-עין אל, סולם(מספר חפירות באתרים אחרים , יחד עם זאת .עאלבעמק יזר

בצורה מעמיקה  דנתי מחדש 10בפרק בנוסף לכך ו, )9פרק (מובאות כאן לראשונה לפרסום ) שדוד

  .בתוצאות החפירות שפורסמו בעבר

") החדשה" ("לוגיה התהליכיתהארכיאו"שלב מחקרים מבית מדרשן של המובא כאן מ הארכיאולוגי הדיון

 של בחינתםלצורך , כליםאב מכל אחת מהן ווש, ")הקונטקסטואלית" ("תהליכית-הארכיאולוגיה הבתר"ו

 נוכחיגם במחקר ה, בהם מיושמת הארכיאולוגיה החדשה, בדומה לרוב המחקרים. הנידונים כאןהנושאים 

דאוויו ; 1987 קנט ,למשל(זורי פעילות לי ולאיתור אאמשו מכלולי הרצפות לצורך ניתוח פונקציוניש

- הבוחנות יחסי,"תיאוריות של הטווח הבינוני"תוך יישומן של , )2004הרדין ; 2000יימיסון 'ג; 1993

). 10-1: 1977בינפורד (ומטרתן שחזור התנהגויות , מייצרת אותההגומלין בין תרבות חומרית לחברה 

,  לשם מתן פרשנות למגוון האופנים של ניצול המרחב,ארכיאולוגיה-שימוש באתנונעשה כאן  ,בנוסף

לוגיות אתוך תשומת לב לבחירת האנ, )300: 1993מיגנון (עת העתיקה שעמד לרשות האדם ב

  ).2001דייויד וקריימר ; 1999ווטסון (פיות אהאתנוגר

יתוחן הביאה לפוהיא , תהליכית מבליטה את יחסיותה של הפרשנות הארכיאולוגית-הארכיאולוגיה הבתר

 השימוש בשיטות חפירה מתקדמות בתל ).2000הודר (של שיטות חדשות של חפירה ואיסוף נתונים 

בפרקי הדיון של העבודה .  שימוש במתודות מבית מדרשה של הארכיאולוגיה הבתר תהליכיתהתיר, מגידו

). 2003 קאטינג ,למשל( דגש על משתנים איכותיים הבאים להסביר דפוסי חשיבה והתנהגויות ושםמ
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תוך התרכזות בארכיאולוגיה של משק , )178-179: 2003הודר והטסון (כסוכן חברתי כאן בחן נהאדם 

  . ואתניות, ריבוד חברתי, הבית ושימוש במדדים כגון נוהגי אכילה

 הייתה ליצור קורלציה כרונולוגית בין , שהצבתי לעצמי בראשית המחקר,אחת המטרות המרכזיות

נה של הכרונולוגיה היחסית של אתרי העמק בתקופת המחקר הצליחה להניב בחי. האתרים הנחקרים

הכרת החומר הקרמי ובחינה מעמיקה של ). 13פרק (דקויות כרונולוגיות חשובות באתרים החפורים 

השתתת . קביעות שנתפסו כבלתי ניתנות לערעור, הפכה על פיה לפעמים, דוחות החפירה הרבים

, דיון מעמיק בכרונולוגיה האבסולוטית של התקופה על כל המורכבות שבכךהתירה , הכרונולוגיה היחסית

  . תקופת המחקרמשך ובניית שחזור היסטורי למאורעות העיקריים שהתרחשו בעמק ב

) 14פרק (  פיזור הממצא הקרמיפי-לניתוח אזורי פעילות עהכולל ,  דיון מרחבי מובא הבאיםיםבפרק

/ כל יחידה ארכיטקטונית. )15פרק  (פי הסקרים הארכיאולוגיים-י עלובחינת דגמי היישוב והמדרג העירונ

, יחד עם זאת. "הארכיאולוגיה החדשה" הלקוחים מעולםבכלים ,  וזה למול זה בנפרדים נבחנאתר/ שכבה

בעמק יזרעאל לבחון באופן פרטני את אופיים של החיים  יקונטקסטואלנעשה ניסיון , 17-16 יםבפרק

אשר יצר את החברה הקדומה ואת עולמה ,  במרכזו של דיון זה עומד האדם.לאורך תקופת המחקר

לאידיאולוגיות , למציאות החברתית, והוא קורע פתח לחיי היומיום, ואשר עוצב על ידם, הרוחני

שילוב בין שתי  ב.תקופת הברזלסוף תקופת הברונזה המאוחרת ובראשית ולתפיסות העולם של החברה ב

 מחקר מבית היוצר של  לעולםאי בכדי להבי יכולתמיטבלו עשיתי כהתיאורטיות הלהגישות 

  . )46-36: א"סתש(ימוביץ כפי שהגדירּה בונ" חדשההמקראית הארכיאולוגיה "ה

דוחות חפירה  – מקורות ארכיאולוגיים ראשוניים) א: ( בהם השתמשתי לצורכי מחקר זה כולליםהמקורות

הנבדלות בשיטת ,  בדוחות חפירה ממספר רב של משלחותהשימוש. עמק יזרעאלוסקרים ארכיאולוגיים מ

צריך דיון ה, ובסקרים ארכיאולוגיים המתאפיינים במתודת שדה שונה, החפירה ובאיכויות הפרסום

שימשו ש, םמקורות גיאוגרפיי) ב (.מחודשתפשר להעמידם זה מול זה לצורך בחינתם השִא, ביקורתי

 השפעתה על החיים כתן הסביבה הטבעית והערואפיצורך ולבעיקר לצורכי הגדרת גבול השטח הנחקר 

הנוגעים לעמק יזרעאל מראשית הופעתו של  מקורות היסטוריים )ג (.בעמק יזרעאל בתקופת המחקר

כולל מקורות (ועד לשלהי תקופת הברזל ) תקופת הברונזה התיכונה(האזור בתעודות היסטוריות 

מאנית לצורך בחינת המשך הארוך באזור 'ה העותבטקסטים מן התקופהשתמשתי כמו כן ). מקראיים

הדנה בשאלות הקשורות למועד , עשה תוך בחינה ביקורתיתנ מקורות ההיסטורייםהשימוש ב. המחקר

 מתודולוגיים-מקורות תיאורטיים) ד(. ההיסטוריות והספרותיות, ומגמותיהם המדיניות, העלתם על הכתב
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ספרות ארכיאולוגית . משו במהלכוייטות המחקר שש התייחסות לצד התיאורטי של ש אלה כוללים–

 הייתה, תרבותיים וכלכליים, חברתיים, דנה במבחר נושאים יישובייםה , זוואנתרופולוגית תיאורטית

ספרות ארכיאולוגית הדנה בתקופת – סינתטיים-מקורות ארכיאולוגיים) ה (.דיוןפרקי הנקודת המוצא ל

, כרונולוגיה והיסטוריה, סטרטיגרפיה,  קרמיתהחל מטיפולוגיה, העוסקת במגוון רחב של סוגיות, המחקר

  . מערכות מסחר ועוד, קשרי חוץ, תפוצה מרחבית, מבנים חברתיים, וכלה בנושאים כגון כלכלה

  

  רקע תיאורטי 2.2

  ניתוח מרחבי  2.2.1

וגיים בין הממצאים הארכיאולשהוא בחשיפת הקשר , מטרתו של מחקר ארכיאולוגי הדן בממד המרחבי

שהנם תוצר של יחסי אדם וסביבה , וזיהוי תבניות פיזור המצביעות על קשר יחסי בין המשתנים, השונים

מתמקד בניסיון להקנות הבנה , התחום המחקרי של ניתוח מרחבי). וזו שהאדם מעצב בעצמו; הטבעית(

החל , מספר רמותניסיון זה מתבצע ב. של התנהגויות אנושיות קדומות בהקשר המקומי בו הן התרחשו

דרך בדיקת היחסים בין אזורי פעילות באתר הארכיאולוגי , מניתוח מרכיביו של אזור פעילות מצומצם

אתריים והשיקולים למיקומם של אתרים מסוגים -ובחינת ההבדלים הבין, )אתרית-בחינה תוך(הבודד 

  .אזוריים בתקופות שונות-וכלה בהשוואת הקשרים הבין, שונים בתקופה נדונה

מד הזמן והן ברזולוציית ההסתכלות יהן במ, מרחביים-בשל גיוונם הרב של המחקרים הארכיאולוגיים

, עם זאת). 2-1: 1984היאטלה (קשה להגדיר מתודולוגיה אחידה ויש לבחון כל מחקר לגופו , המרחבית

טיים נראה כי במחקרים שהושפעו מן הארכיאולוגיה החדשה בולט השימוש בכלים מתמטיים וסטטיס

: 1991בלנקהולם ; 1977קלארק ; 1976הודר ואורטון (לכימות הפיזור המרחבי של האובייקט הנחקר 

שבהן , )1993קרסי (ולרוב מועברים הנתונים למפות תפוצה , ) ושם ביבליוגרפיה נרחבת168-161

איים מיושמים כלים עצמאלה במחקרים . פייםאתבניות הפיזור של האובייקט מתורגמות לאלמנטים גר

ומטרתם , גומלין בין תרבות חומרית לחברה שמייצרת אותה-הבוחנים יחסי, של מדידה" אובייקטיביים"ו

 תהליכית-הבתרהארכיאולוגיה מזרם במחקרים המרחביים ). 10-1: 1977בינפורד (שחזור התנהגויות 

ניתן , כמו כן. ותיוקוגניטיב  התנהגותיותתתבניו הבאים להסביר , משתניםנבחנים) 2003 קאטינג ,למשל(

לסיכום מלא של שיטות המחקר  (ארכיאולוגיה של הגירה ומיעוטיםנושאים כמו דיון מחודש בלהבחין ב

: ד"ראו אריה תשס, ודוגמאות למחקרים מן המזרח הקדום שעשו בהן שימושהמרחביות בארכיאולוגיה 

8-5(.  
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  של אסכולת האנאל" המשך הארוך" 2.2.2

 בידי )צרפת(באוניברסיטת שטרסבורג נוסדה  ש,היסטוריתיסציפלינה הבד זרםאסכולת האנאל היא 

 Annales d'histoireהאסכולה התפתחה מתוך כתב העת "). הדור הראשון ("פברובלוך ההיסטוריונים 

économique et sociale ,התמקדות בהיסטוריה הכנגד בראשיתה יצאו מקימיה . והיא קרויה על שמו

ראייה במיר את השיח ההיסטורי הם הציעו לה.  הבודדאירועהבוחנת את ה ,טיתצבאית ודיפלומ, פוליטית

  . )5-4: 1992נאפ  (חברההתהליכים ארוכי טווח והיסטוריה של ,  כלכלי וחברתי הכוללת דיון,רחבה

של " דור השני"התפרסמה בעיקר בש, של אסכולת האנאל) "la longue durée"" (המשך הארוך"גישת 

 של האינטראקציות בין בסינתזה העלתה את הצורך ,)2003, 1972 (ברודלפרנאן  של בזכותו, האסכולה

, תרבות חומרית, סביבה טבעית(האדם לסביבה בהקשר חברתי רחב תוך מחקר אינטרדיסציפלינרי 

 משמעותם של אירועים היסטוריים  הרחבה בוחנת אתההראיי ).ועודמגמות כלכליות , קבוצות חברתיות

הכלכליים , כך שהמרחב מתנה ומעצב את החיים החומריים, דיאכרוניה המרחבי ועל רקע ֶהקשרם

 - 169 :2003לכט (  שמשך קיומן ופריסתן הגיאוגרפית רחבים,והטכנולוגיים ויוצר יחידות תרבותיות

 לפעול ואשר החל, )1981לה רואה לדורי , למשל( אסכולת האנאלחוקרי  של "הדור השלישי" .)173

החוקרים של . צמח מתוך הביקורות כלפי עבודותיו של ברודל, עשרים המאה הים שלשבעבסוף שנות ה

,  שההיסטוריה החברתית מתייחסת לכל היבטי החיים האנושיים כאל מערכת אחת,וניחה" הדור השלישי"

דוגמת , ים סימבולייםט תרבותיות ואספקתתבניו, לייםאהיבטים מנטהם פנו גם ל, ולכן בכדי לכונן אותה

  ).151: 2005והנסון 'ג; 16-14: 1991בינטליף ( ים אזורייםמנהג

  אסכולת האנאל והארכיאולוגיה

נראה כי , שאובים ממחקרי אסכולת האנאל" ארכיאולוגיה החדשה"רבים מעקרונות ה, שבפועל, למרות

.  יותרהושפעו ממנה, תהליכי בארכיאולוגיה-המשתייכים לזרם הבתר, דווקא מחקרים ארכיאולוגיים

; 1991בינטליף (בדומה לעבודותיו של ברודל , תיכונית-העוסקים בעיקר בארכיאולוגיה ים, רים אלהמחק

 המחפשת את המכנה ,ניסו להעמיד למול הגישה של ברודל עמדה גמישה יותר ,)1995ברקר ; 1992נאפ 

  ).236-235: 2007בלייק (אולם בוחנת במקביל את האירוע היחיד בקונטקסט זה , המשותף הרחב

בזכות מחקרים , דווקא בארכיאולוגיה המקומית זכתה אסכולת האנאל לעדנה בשלב מוקדם יחסית

וראו ; 1993נאפ ; ן"בונימוביץ תש; 1988פינקלשטיין , למשל(שאימצו את גישתה של האסכולה 

בשנים האחרונות התפרסמו מחקרים נוספים העוסקים בתולדות הארץ על ). 23 הערה :א"בונימוביץ תשס

הדור "השפעת ב). א2010טהרני ; 2004קרוגר ; ח"תשס, 2003גדות , למשל" (המשך הארוך"ס בסי

 18



והדגישו , "המשך הארוך"שימוש בגישת החוקרים אלה את  אתגרו ,אסכולת האנאלשל " השלישי

הן בהקשר להיסטוריה הרחבה והן לגבי האירוע , ות מנטאליות וסימבוליותקטיבבעבודותיהם פרספ

  .הבודד

  התיאוריה הפוסטקולוניאליסטית 2.2.3

הנוגעות בהשפעות , ליותאהוא שם כולל למערכת תיאוריות ביקורתיות רדיק, פוסטקולוניאליזם

ובתהליכים שהמשיכו או אימפריאליסטי התרבותיות והפוליטיות שנוצרו תחת כיבוש קולוניאליסטי 

ורשיו של השיח ש). 59-57: 2001יאנג ; 7-5: 1997גילברט -מור (הםלהתקיים בעקבותי

שהובעו כלפי מדינות המערב איפריאליסטיות -ואנטיקולוניאליסטיות -הפוסטקולוניאליסטי בעמדות אנטי

י מבקרי ספרות בכדי לדון בהשפעות התרבותיות של "המונח הוטבע ע. החל מתום מלחמת העולם השנייה

   ).19-17: 1998 לומבה(שליטתו נתונים ל שהיו באזוריםובעקבות שהותיר ,  המערביהדיכוי

: לתוך המילה קולוניאליזם" פוסט"המורכבות של המושג פוסטקולוניאליזם מתבטאת במיזוג התחילית 

לערך , "פוסטקולוניאליזם"הפך ה, בא לתאר מושג הקשור אך ורק לזמן" קולוניאליזם-פוסט"בעוד ש

תי משמעויות עיקריות למושג פוסטקולוניאליזם ש). 187: 2000אשקרופט ואחרים (סבוך וטעון יותר 

ניתן להתייחס , ראשית): 200-196: 2004שנהב וחבר ; 11-9: 2004שנהב ; 102-101: 1992שוחט (

ולהגדיר את המושג במשמעות זו כעידן שהחליף את הכיבוש , כביטוי של זמן" פוסט"לתחילית 

, ארגנות הפוליטיקה כיצד מת,השאלה המרכזית במשמעות זו הנה.  הישיר)או האימפריאלי (הקולוניאלי

הקשר זה ב? כובשת ונסיגתה של המדינה הן לאחר שחרור,מדינות החסותוהחברה ב, הכלכלה, התרבות

חברה .  קולוניאליזםלאחרשיח הפוסטקולוניאליסטי מצב ללא קולוניאליזם אלא מצב אין ב

שפעותיו של  ה–וככזו , חברה שהייתה נתונה תחת כיבוש קולוניאלימוגדרת כ, פוסטקולוניאליסטית

   .הקולוניאליזם קיימות וניכרות

כביטוי אפיסטמולוגי המבטא פרספקטיבה " פוסט"במשמעותו השנייה ניתן להתייחס את התחילית 

גישה זו מבקרת את התפיסה . המתקיימת גם לצד הדיכוי וגם לאחריו, ביקורתית על הקולוניאליזם

כי למרות , בחינה ביקורתית מעלה. ניברסאלייםהרואה בקידמה ובמודרנה ערכים מוחלטים ואו, המערבית

מביאים הם הם זוכים לפרשנות שאינה תואמת את ערכם ו, הקוגניטיביות והיחסיות של ערכים אלה

הנרטיב ההיסטורי אינו נתפס בשיח , כך למשל. לפגיעה מתמדת בכל מי שמחזיק בערכים שונים

מוש בו מצביע על מאבקים של קבוצות שונות והשי, זמני-לוניאליסטי כמושג אוניברסאלי ואלהפוסטקו

. הנרטיב ההיסטורי מוגדר כהבניה של העבר ולא כאמת מוחלטת. לייצוג שווה בפן החברתי והפוליטי
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העל -תוך ניפוצו של נרטיב, ריבוי הנרטיבים ההיסטוריים השונים הנו חלק מן המאבק בשליטה ובדיכוי

י יש צורך ביצירת היסטוריה או היסטוריות של המדוכאים בכדי להביא לשינוי חברתי ותרבות. של השולט

תפקידה של הראייה הפוסטקולוניאליסטית היא , חשוב לזכור שלא אחת, כמו כן ).ס"סעיד תש, למשל(

והזדמנות ליצוק , היא מביאה עמה מרחבים חדשים לשיח האקדמי. ולאו דווקא להציע פתרון, לקרוא תיגר

  ).86: 2008יאנג (לתוכם פרשנויות חדשות 

  יישומים ארכיאולוגיים לתיאוריה הפוסטקולוניאליסטית

ולמרות שתחום זה נחשב לאחד , אף על פי שהשימוש בתיאוריה הפוסטקולוניאליסטית נרחב מאוד

, מרחב, מגדר, מיניות, גוף, בנושאים של שפה(הפופולאריים והחשובים בדיונים ביקורתיים של טקסטים 

הרי שלמרבה הפלא רק ניסיונות מעטים נעשו לצורך יישומה של התיאוריה , )אתניות ולאומיות, גזע

דומלן -ואן(הפוסטקולוניאליסטית במחקרים הנוגעים בתרבות חומרית בכלל ובארכיאולוגיה בפרט 

חשוב להדגיש שהספרות הארכיאולוגית התיאורטית העוסקת ). 176: 2007גוסדן ; 112-110: ב2006

'  סמית,למשל(מגוונת ומתייחסת לאזורים נרחבים בעולם , זם הינה עשירהבקולוניאליזם ובאימפריאלי

עובדה שרק מעצימה , )2005סטיין ; 2004גיוון ; 2004גוסדן ; 2002ליונס ופפדופולוס ; 2001ומונטייל 

  . את מיעוט השימוש בתיאוריה הפוסטקולוניאליסטית בארכיאולוגיה

  :ה הפוסטקולוניאליסטית בארכיאולוגיהקיימות שלוש גישות מרכזיות בשימוש בתיאורי

נקודת מבט זו בוחנת . גישה המתמקדת ביסודות האימפריאליסטיים של הדיסציפלינה הארכיאולוגית. 1

את עיצוב הדיסציפלינה לאור שורשיה הקולוניאליים ומניחה שמכיוון שהארכיאולוגיה נוצרה 

התעצבה הארכיאולוגיה מתוך ההיגיון , מתובתקופה שהקולוניאליזם היה בשיא עוצ, כדיסציפלינה מדעית

  ).2006וונגרו ; 1998וקמבל ' סמית; 147-110: 1989טריגר ; 1982 סילברמן ,למשל(הקולוניאליסטי 

השיח . עוסק בבחינת היחסים בין קולוניאליסטיות מודרנית לבין קולוניאליסטיות עתיקההאספקט . 2

על מנת ,  כוח ומבנים אימפריאליסטיים בעת העתיקההפוסטקולוניאליסטי מבקר דעות קיימות על יחסי

, משמעות הדבר היא. לבחון בצורה מאוזנת יותר את המנגנונים המעורבים בהתפתחויות פוליטיות

שמושגים כמו כוח ומאבק משמשים בצורה דינאמית יותר מאשר במחקרים הקודמים לשיח 

הניחו שההתנגדות ) 329-327: 1998 (ורולנדס) 320-318: 1997(דומלן -ואן. הפוסטקולוניאליסטי

, נגרם מהחשש, להשתמש בתיאוריה הפוסטקולוניאליסטית בעת ניתוח מצבים קולוניאליים בעת העתיקה

 בעת אימפריאליזם/ ששימוש במקבילות בנות זמננו יביא להמשכיות בתפיסות מחקריות בין קולוניאליזם
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 ,הללותפיסות ן האין דרך להימלט מ, ולם לטענתםא.  מודרניאימפריאליזם/ העתיקה לבין קולוניאליזם

  .חשיבה פוסטקולוניאליסטיים עשויים למקד את הביקורות עליהן-הלכיהפעלת ודווקא 

שדה מובדל נוסף בעיסוק בתיאוריה הפוסטקולוניאליסטית בארכיאולוגיה הוא התרכזות בנושאים כגון . 3

בליבה של גישה זו עומדים . לקולוניאליזם) subaltern(מורשת תרבותית וזכויות טבעיות של המוכפפים 

   .)20-18: 2004גוסדן (נושאים של זהות והיברידיות תרבותית 

כפי , גם לאחר סיומה) או האימפריאלית(המצב הפוסטקולוניאליסטי משקף את ההיסטוריה הקולוניאלית 

, חסים בין קבוצות אתניותי, גוף, גיאוגרפיה, שפה(שהיא נצרבה בתודעה ובפרקטיקות תרבותיות שונות 

לפי התפיסה הפוסטקולוניאליסטית תרבותו של הכובש ). יחסים בין הקבוצות השונות לבין השלטון ועוד

, לשעבר שומרים לרוב על תכונות-דומה כי המוכפפים. מוגדרת כאמת מידה לשיפוט ערכי ופוליטי

המחקרים המעטים שנעשו בהקשר . יגם לאחר הסיום הפיזי של הדיכו, מאפיינים וסממנים שסיגלו בעבר

: 1991תומס (גם לאחר סיומו נמשכת  יה עלכיבוש שהשפעתו של ה,זה על תרבות חומרית מאשרים

התיאוריה הפוסטקולוניאליסטית מעלה על נס את , בנוסף). 2002דומלן -ואן; 2002, 118 -103

בגלל נסיבות , מפתח, קט המדוכאהסוביי, במילים אחרות.  תופעת חיקוי אצל מושא הדיכוי–ההיברידיות 

המביאה לידי יצירת שעטנז תרבותי של , הבאה לידי ביטוי בתופעה של חקיינות" תודעה כפולה", חייו

  ).א2006, 2005דומלן -ואן(טיפוסי כלאיים בין שולט למוכפף 

ית  זה הבוחן את בעי– זה אתמקד בהיבט אחד מתוך המערכת התיאורטית הפוסטקולוניאליסטית חקרבמ

 תהיה כיצד חברות יהשאלה המרכזית במסגרת מחקר. זרגיבושה של זהות לאחר סיומו של שלטון 

תוך שימוש במושגים מתוך ?  מכוננים את זהותם מחדש לאחר סיומודיכויויחידים שחיו תחת שלטון 

כיצד ברצוני לבחון ) תהליכית-כחלק מן הפרוגראמה של הארכיאולוגיה הבתר(השיח הפוסטקולוניאליסטי 

על התרבות ) שלטון בכנעןאחרי כשלוש מאות שנות (השפיע השחרור מעול האימפריאליזם המצרי 

 השנים שלאחר אותה ה וחמישיםבמא" עצמאית"איך התנהלה התרבות הכנענית ה? והחברה הכנענית

נראה שדווקא הכרת ההשפעה של נסיגת האימפריה המצרית מאזורנו על התרבות , הנה כי כן? נסיגה

  .קומית עשויה לעזור בבחינת תהליכי השינוי של אותה תרבותהמ

  כפרהארכיאולוגיה של ה 2.2.4

: ה"פאוסט תשס; ii: 2003מאיר ואחרים (הארכיאולוגיה המקראית היא ארכיאולוגיה עירונית בעיקרה 

אה נראה כי מצב זה הנו תוצ. ועד לשנים האחרונות הוזנח כמעט לגמרי הטיפול באתרים הכפריים, )142

 וכן בשל ;)7: ז"דר וספראי תשנ( ובהם המקרא ,של מיעוט המקורות הקדומים שהתייחסו לחיים בכפר
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שווארץ (הנובעת מן הרצון המתמיד לחשוף ממצא עשיר יותר , הנטייה לחפור אתרים עירוניים גדולים

ם זה מן חשוב לציין כי הארכיאולוגיה אינה שונה בתחו). 142: ה"ספאוסט תש; 1: 1994ופאלקונר 

למשל (שאף הן התרחקו בעבר מתחומי העניין העוסקים בחיי הכפר , הדיסציפלינות הקרובות אליה

כי בעת העתיקה ישבה רוב האוכלוסייה , מקובל להניח, אף על פי כן). 99: ד"ברור תשנ, הגיאוגרפיה

אולם ; 4-3: 2010בלנטיין ואינס (של הארץ " הרוב הדומם"ואלה מהווים את , דווקא באתרים הכפריים

  ).22: 2006השוו לבינטליף 

החל בעשרים השנים האחרונות עם פרסומם של מחקרים , "אילמת"של החברה הכפרית ה" דיבובה"

אילן ; ז"דר וספראי תשנ; 1994שווארץ ופאלקונר , למשל(רבים העוסקים בכל רובדי החיים הכפריים 

ראויים לציון מיוחד ). 2008נקאי ; 2003ים מאיר ואחר; 42-13: 2003 בורובסקי ;1999דסל  ;ט"תשנ

, ז"פאוסט תשנ(מחקריו של פאוסט העוסקים בנושאים חברתיים ותרבותיים בחיי הכפר בתקופת הברזל 

לא נערכה בארץ , למרבה הצער). 2005, 192-142: ה"תשס, ב2000, א2000, ס"תש, 1999, ט"תשנ

ווטסון , למשל(גמת המחקרים שנעשו באיראן דו, עבודה אתנוגראפית מסודרת על חיי הכפר המסורתי

, למשל(במהלך השנים הצטבר תיעוד רב על חיי הכפר הערבי המסורתי , אולם, )1982קריימר ; 1979

; 1964דלמן ; ו"סטבסקי תש; ז"מיוחס תרצ; 1933, 1932כנאען ; 1930וולקני -אלעזרי; 1905רובינסון 

-108: ט"פוקס תשנ; 1989עמירי ותמרי ; 1987פ קמ; 128-54: ז"הירשפלד תשמ; 1970סטטיסטיקה 

,  הפרסומים הללו הייתה תיעוד אורחות החיים של תושבי הארץחלק מןמטרתם המוצהרת של ). 86

ספראי (אך נראה שתרומתם רבה גם למחקר המודרני , )XI: ז"מיוחס תרצ(לצורך הארת סיפורי המקרא 

שנעזרו רבות באותו בסיס נתונים , רבי המסורתימחקרים גיאוגרפיים מתקדמים על הכפר הע). ד"תשנ

מאפשרים היום בחינה מעמיקה של המקורות , )ד"תשס, 2ד"גרוסמן תשנ; ב"ביגר וגרוסמן תשנ, למשל(

  . האתנוגראפיים

ראו פאוסט , לסיכום(ונראה שעד היום נושא זה שנוי במחלוקת , חוקרים התקשו להגדיר את הכפר

גרדינר -חלוקתה של מגנס: המשנה לטיפוסי היישובים הכפריים גמישהגם חלוקות ). 143-142: ה"סתש

קשורה לזיקה של אותם יישובים לשלטון וכן בהקשר , הנשענת על מקורות היסטוריים, )44-40: 1994(

 כפרים בבעלות פרטית של תושביהם וכפרים ,רים שהיו בבעלות האליטה העירוניתכפ: לבעלותם

/ כפר טבעתי(מתייחס בחלוקתו לצורת הכפר , לעומת זאת, )16-14: 2003(בורובסקי . שיתופיים

חילקו את הכפרים ) 144: ה"סתש(וכן פאוסט ) 8: ז"תשנ(ואילו דר וספראי ). כפר מגובב וחווה, מתוחם

כפרים , כפרים השוכנים לרגלי מצודות, )כפרירים(כפרים קטנים : סמך גודלם-בעיקר על, למספר סוגים
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ולהסתמך על ,  כי כל חלוקה שכזו חייבת להיות קונטקסטואליתנדמה, בכל מקרה. תעיירות וחוו/ גדולים

בכדי ו, בשל כך). 11-6פורטוגלי בדפוס ; 65-64: 2003מאיר (היחסים שבין האתרים בפרק זמן מוגדר 

הנשענת על תוצאות , בחרתי להשתמש כאן בחלוקה ברורה ומועטה יחסית, שלא לסרבל את עבודתי

יישוב (עיר : )כמובן שאין לראות בה הגדרה כללית וקבועה(מתקופת המחקר זרעאל הסקרים בעמק י

יישוב (וכפרון )  דונם20-4יישוב ששטחו (כפר , ) דונם39-21יישוב ששטחו (עיירה , ) דונם40-הגדול מ

אולם , חלישה אותה מים האתרממדיהם שלרק על ביסוסה של חלוקה זו  ש,ברור ). דונם3-ששטחו קטן מ

ובכך היא , !)ולא להפך(יזרעאל סמך תוצאות החפירות והסקרים בעמק - נקבעה עליאזכור שהיש ל

  . מחקר הנוכחי לבעלת תוקף בהקשרהופכת ל

הכפר הוא : כלומר ( על דרך השלילה"כפר"מונח  הגדרת הסבור כיאני , מבלי להיכנס לעובי הקורה

מקלה על , )להגדרת העיר] 11-6: דפוסב[וראו פורטוגלי ; ]143: ה"פאוסט תשס[יישוב לא עירוני 

יחד עם זאת ). עיר וכפר(הצורך במינוח התופעה ומאפשרת לסווג את היישובים לשתי רמות בסיסיות 

 ים וכפריםרע. היא מיושנת, שהייתה קיימת בעבר, התפיסה הדיכוטומית בין העיר לבין הכפרש ברור

: )4-3: 2006רוזן וסלויטר ; 211-210: 1994 קריימר(שיקפו ערכים מנוגדים  ונחשבו להיפוך בינארי

אם הכפר , ולהפך. חסר תרבות ווולגרי, הוגדר הכפר כגס, מעודנת ומחונכת, בעוד שהעיר נתפסה כטובה

כיום מקובל להניח שהגבול . מושחתת וערמומית, העיר נתפסה כמזוהמת, אותנטי ואמיתי, זוהה כטהור

מחקרים אתנוגראפיים מעידים שקהילה כפרית קטנה , של כך למ3.שבין העיר לעורף הכפרי חד פחות

ים /עשויה להגיע להתמחות גבוהה ולשמש בתור ספקית ראשונה במעלה של מוצרים שונים למרכז, יחסית

שתחום , פוחאר-רשאייה אל, כפר הקדרים הלבנוני, למשל; 209-208: 1994קריימר (ים /אורבאני

הקשר ההדוק שבין הערים לכפרים ]). ח"זבולון תשל[ מאוד התפוצה של כלי החרס שיוצרו בו היה גדול

אזורים כפריים עשויים להיפגע קשה כאשר חלה ירידה במעמד העיר המרכזית שלהם מומחש בכך ש

 -132: א"בר תשס( בסביבתם מובילהאו לשגשג על רקע פריחתה של עיר , )32-31: ד"גרוסמן תשס(

או לבחון את המרכיב , בעיר על רקע העורף הכפרי שלהמעדיפים כיום חוקרים לדון , לפיכך. )137

  .עירוניתההכפרי בחברה 

יחסים התלויים :  הדנים בקשרים שבין העיר לכפר,הציע מספר מודלים) 204-202: 1994(היידן 

מושבות שמטרתן ; )הכפר מעלה מס לעיר ובכך זוכה בעצמאות כלכלית ולשקט בטחוני(בהעלאת מס 

                                                 
כפר בתקופות -שפוסל לחלוטין את הדיכוטומיה עיר, )343-335, 104-101: 2001(אינני מקבל את קביעתו של שלון  3

איננה , נסה רוב האוכלוסייה מחקלאותהתפר, בדומה לכפרים, העובדה ששלון מוכיח שבערים. הברונזה והברזל באזורנו
 ).17וראו תוצאות מחקרי בפרק (מלמדת שלא התקיימו הבדלים בין העיר לכפר 
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יחסי ; )אותם היא מנצלת עד תום ברמה הכלכלית, באזורי מישנה" שלוחות"ימה העיר מק(ניצול כלכלי 

, למשל(ויחסים סימביוטיים ; )העיר כופה את רצונותיה החברתיים והכלכליים בעורף החקלאי(כיבוש 

היחסים שבין העיר לכפר תלויים , כמו כן). בעת שהעיר והכפר משמשים השווקים הבלעדיים זו של זה

 היחס בין עיר לכפר תחת שלטונה של ממלכה טריטוריאלית : הממשל בתקופה הנחקרתכמובן בשיטת

קביעותיו של . מדינה לעורף הכפרי שלה-מושפע מגורמים אחרים בהשוואה לקשר הישיר שבין עיר

גרדינר -מחקרה הייחודי של מגנס. משפיעות באופן ישיר על הכפרים שבסביבתה, שלטון מרכזי על עיר

) 56%(' כי רוב הכפרים בסביבות אללח, העלה, התיכונהבתקופת הברונזה ' עוסק באללחה, )44: 1994(

 16%ורק '  נוספים מהכפרים היו בבעלות פרטית של תושבים אמידים מאללח28%, היו בבעלות המלך

זהו המחקר היחיד בנושא זה שנשען על מקורות , למרבה הצער. ייםהיו בבעלות משותפת של הכפר

   .  המזרח הקדוםהיסטוריים מן

מביא ) 105-101: 1982(בר .  כי היחסים בין העיר לכפר הם יחסים מורכבים ומשתניםנראה, בדומה

, מאנית ליחסי עוינות של ממש בין הפלאחים לבין האוכלוסייה האורבאנית'עדויות מן התקופה העות

וקים בין העיר לעורף נראה כי בתקופות אחרות היו קשרים הד, אולם.  של הכפרייםםשהביאו לבידוד

המחקרים האתנוגראפיים שתיעדו , למרבה הצער. שילוב ומיזוג, הכפרי שלה והתקיימו יחסי שכנות טובים

לא בחנו כיצד זו הושפעה מטיב היחסים שבין העיר לבין העורף החקלאי , את התרבות החומרית של הכפר

  ). 211: 1994קריימר (שלה 

להתעמק אלא , מוד על כל מרכיביה של החברה הכפרית בעמק יזרעאלאין בכוונתי לע, במסגרת מחקר זה

מחקרים . עורף הכפרי הסובב אותן לאורך תקופת המחקרבין בין הערים לבשונות ובדמיון ש

כי לעיתים קיימים הבדלים פולחניים , הצליחו לאבחן, שדנו במרכיבים אלה, ארכיאולוגיים בודדים

 - 174: ה"ספאוסט תש(או שונות במבנה המשפחה ) 64-63: 2003מאיר ; 4: 1994שווארץ ופאלקונר (

למרות שהייתי מעוניין לבחון את התפתחות היחסים שבין היישוב העירוני לזה . בין הערים לכפרים) 178

, נסיגת המצרים(הכפרי לאורך ציר הזמן וללמוד את השפעתם של האירועים ההיסטוריים המרכזיים 

, לאור מיעוט הממצאים, על תהליכים אלה) קמת ממלכה טריטוריאליתהמדינה וה-התפרקות מערך ערי

  ).17פרק (הסתפקתי בדיון מאוחד המנסה לזהות קווים מנחים בהשוואה שבין העיר לכפר 

  

  מחקרמגבלות ה 2.3

המגבלות להלן  . והתניותעבודתי סייגיםבפני שהציבו ,  נתקלתי בקשיים רביםביצוע המחקרבמהלך 
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  : העמיד בפניה מחקר ז שהעיקריות

 של משלחות ארכיאולוגיותממצאים מחפירות הכולל , בסיס נתונים מאוחד בנותקיים קושי גדול ל. 1

 ,והן בשל דרכי הפרסום המגוונות,  הן בשל שיטות החפירה שהלכו והשתכללו עם השנים–שונות 

בלתי הוא  שפער זה , מוכיחה שונותהשוואת הנתונים הכמותיים מחפירות. שהמשלחות השונות נקטו בהן

 ,מידה מודרני- אזורים עצומים בקנה)יקגומשלחת ש, למשל(ונות ת שומשלחבעבר חשפו בעוד ש. נמנע

 הממצאיםהיחס בין כמות , יחד עם זאת.  מוגבלהנוכחיות הנות והרי ששטחם של אזורי החפירה במשלח

שחפרה ,  לאפ בתענךמשלחת החפירות בראשות, לעומת זאת. הפוךהשונות הוא  שיטות התניבומש

ניסיתי .  רבים מממצאי החפירהמלאלא הצליחה להביא לידי פרסום , שטחים מצומצמים יחסיתבקפדנות 

  . קשה מאוד לגשר על הפערלעתים אולם נראה ש, השוניםלנהוג בזהירות המרבית בניתוח המכלולים 

תקופות המשנה ים לדייק בתיארוך האתרל קשההיה ,  הארכיאולוגייםהסקריםפרסום בעניין . 2

ואין תמה אפוא ,  במונחים ארכיאולוגייםההמחקר קצרתקופת . המרכיבות את פרק הזמן בו עוסק המחקר

בשינויים היישוביים כרונולוגיות  ויות לעמוד על דק, במקרים רבים,התירו לאשהסקרים הארכיאולוגיים 

  . שהתרחשו בעמק יזרעאל במהלכה

הצריכה השוואה בין , המרכיבות את פרק הזמן הנחקר, ת המשנההשוואת הממצאים מארבע תקופו. 3

,  מסוימתשכבהעל  בו הגיע הקץהאופי השונה ש. לבין כאלה שחרבו בחורבן אלים, שכבות שניטשו

גם נתקלתי , לפיכך). 2009פינקלשטיין (תפוצתם ואופי שימורם , תדירותם, מכתיב את כמות הממצאים

, א הקדוםII הקדום ותקופת הברזל Iם הכרונולוגיים של תקופת הברזל אני בקשיים רבים בבחינת האופקי

אני מאמין כי הצגת נתונים רבים יחסית משכבות ,  יחד עם זאת. מכיוון שניטשו ולא חרבו,המוכרים פחות

 . מהווה צעד ראשון לעבר הכרה טובה יותר של האופקים הכרונולוגיים הללו, המתוארכות לתקופות אלה

; VIA ,VA-IVBמגידו  (גבוה מאודחלקן  למרות שמצב ההשתמרות של –בות שנחרבו לגבי השכ. 4

 ממצאים השוניםיש לזכור שאין חובה לראות בשרידים הארכיטקטוניים וה, )IIBתענך ; XVIIיקנעם 

ותקפותה " הנחת פומפיי"הקשר למחקרים רבים במגבלה זו נידונה ב. השתקפות מלאה של יום החורבן

שניתן לענות על לי נראה  ,באופן כללי). 1985 נגד שיפר 1981בינפורד (ארכיאולוגית בדיסציפלינה ה

 ,"?משקפים את חיי השגרה ביום החורבןמשכבות החורבן הנידונות כאן האם השרידים "השאלה 

  ).232-231: 2006אריה , למשל(לתת את הדעת למספר חריגים  חשוב אולם, בתשובה חיובית

, לעומת זאת. מיממצא קרארכיטקטורה ועל  שהצגתי במחקרי מושתת ברובו על הדיון הארכיאולוגי. 5

נאלצתי להתעלם , ופרט למקומות מוגדרים, וניםו השוגילסקטן התקשיתי מאוד להתייחס לממצא 

 25



אולם אני מודע , הממצא הנפוץ ביותר בחפירה הארכיאולוגית הוא כלי החרסש, אין ספק. מממצאים רבים

, טן מציב בעיות רבות ניתוח הממצא הק.בעבודה זו להתייחסות אקראיתלרוב  ו זכיםששאר הממצא, לכך

מעולם לא נקבעו , כך למשל. תקופות הברונזה והברזל באזורנוב העוסקיםדונו במחקרים שרובן טרם נ

שמפרסמות  ,לכן עדיין קיימות משלחות ו, לפרסומם של כלי אבן ששימשו לכתישה ולשחיקהאמות מידה

במקרים רבים , בנוסף לכך. או שכלל לא מביאות אותם לידי פרסום, ה בצורה חלקית ביותרממצאים אל

 חיוניתיארוכו , לעיתיםשוזאת על אף , את שייכותו לשכבה בה נמצא,  לגבי ממצא קטן,קשה לקבוע

המבקשים לדון במשמעויות התרבותיות והחברתיות של ,  על חוקריםיםד מכביים אלהשיק. ביותר

, ים בהם לא דנתי הממצאשלל שמחקרים שיעסקו ב,אין ספק, למרות כל ההסתייגויות הללו. הממצאים אל

  .מחקר הנוכחילהשלמה חשובה יהוו 

  

  ודרך הצגתההקרמיקה שיטות עיבוד  2.4

ברצוני לפרט כאן ,  במחקר זהותת הנדונוות הארכיאולוגיוימהווה את עיקר העד, מכיוון שהממצא הקרמי

חשוב להדגיש כי הקרמיקה המפורסמת . 'בכרך בש הקרמי ושיטת הצגתו בלוחות את דרך עיבוד החומר

השלב בו קיבלתי שיטות החפירה של אתרים אלה ו. 4נחשפה בחמישה אתרים שונים, בעבודה זו לראשונה

בהן השתתפתי (ולכן הפרדתי בדיון בין חפירות תל מגידו ,  היו שונים במהותם,את הקרמיקה לעיבוד

ותל שדוד ונחל יפעת ; )חפירות רשות העתיקות מן השנים האחרונות(ילו 'ח- ועין אלסולם; )בעצמי

  ).  ל"מתוך עזבונו של אבנר רבן ז, לקחתי על עצמי את פרסומםחפירות ש(

אז  עוד בזמן החפירה ווממוינים ים נשטפאלה ;ים כל החרסים שנמצאים נאספות בתל מגידוחפירהבמהלך 

ומן , ים ונזרקיםבוטלמ לרפאות יםמיעוט מבין הסלים שלא נשלח.  לרפאותוחלט איזה מהסלים מיועדיםמ

, מפורסם כאן לראשונהה, כל החומר הקרמי ממגידו.  כל שברי השפות והחרסים המעוטריםיםהיתר נשמר

, לאחר שהרפאות מוצתה. אביב וכל שכבה נפרסה בנפרד-הועבר למעבדת הרפאות באוניברסיטת תל

ולא (מכיוון שלרוב מדובר במכלולים של חרסים . ו כל החרסים האינדיקטיבייםנזרקו שברי הגוף ונשמר

.  שמקורם אכן בשכבה בה נמצאו,שסביר יותר להניח, הוחלט לצייר שברים גדולים בלבד) כלים שלמים

נספרו לצורך בחינה סטטיסטית של שכיחות ) אלה שצוירו ואלה שלא צוירו(כל הכלים והחרסים 

מכיוון שאת ). ' בכרך ב2-1 וכן קטלוגים 8.3-8.1- ו7.3-7.1נספחים (עיטורים הטיפוסים ותפוצת ה

                                                 
טבלאות , בשביל למנוע טעויות מיותרות, כמו כן ו,יהיה בשפה האנגליתהללו  מכיוון שפרסומם הסופי של דוחות החפירה 4

  .  הושארו באנגלית, המובאות במחקר זה,רבות
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מעולם לא , למעשה, קיבלתי לעיבוד רק אחרי סיום הליך הרפאות) 9פרק (ילו 'ח-החומר מסולם ומעין אל

 שיטות החפירה הקפדניות התירו לי לערוך מחקר קרמי ,יחד עם זאת. ראיתי את המכלול הקרמי במלואו

בחינה של כל שכבה או יחידה כן  ו,החרסיםשל  הכולל ספירה מלאה של הכלים השלמים ו,מקיף

) 9פרק (הקרמיקה שנמצאה בחפירות אבנר רבן בתל שדוד ובנחל יפעת . צורה עצמאיתארכיטקטונית ב

במהלך השנים אבדו רוב שברי החרס וכן כלים . הגיעה לידי שנים רבות לאחר סיום החפירות בשטח

קיבלתי לידי את יומני החפירות של רבן ואלה הנחו אותי בבניית רשימה , למרבה המזל. םשלמים רבי

מכיוון שהיה ברור שהממצאים הקרמיים , יחד עם זאת. מאוחדת של הממצאים מכל אחד מן האתרים

  . לא נספרו שברי החרס מאתרים אלה, חלקיים בלבד

. קבר/  את החומר הקרמי המייצג מכל שכבההוחלט לצייר, לאחר תהליך המיונים בכל אחד מן האתרים

הכוללת אינפורמציה נוספת על כל פריט , לווה בטבלהמכשכל לוח , הציורים סודרו בלוחות קרמיים

באם [גובה הסל ; טיפוס הכלי מתוך הטיפולוגיה הקרמית שנבנתה בעבודה זו; מספר רישום(שהובא בו 

הוגדר כלי , דוד ההבחנה בין כלים שלמים לשבריםלשם חי). שיטת העיטור ועוד; צבע הטין; ]התאפשר

בתיאור הלוחות הקרמיים מופיע ציון . או כלי שיותר ממחציתו השתמרה, שלם ככלי בעל פרופיל מלא

מ "כל הכלים מוצגים בקנ). C.v.=) Complete vesselתחת העמודה , לכלי שהוגדר ככלי שלם(*) כוכבית 

סדר ). אלא אם צוין אחרת (1:2מ "ושברי גוף ייחודיים בקנ) 1:10מ "קנ(למעט קנקנים ופיטסים , 1:5

  . פי היחידות הארכיטקטוניות בכל שכבה מקומית ובכל אתר-ערוך על) 'כרך ב(הלוחות הקרמיים 

  : הםזו עבודה בלטיפוסי כלי החרס הקיצורים הנקוטים 

AM-Amphoriskos; BL-Bowl; BR-Base ring; BS-Basin; BT-Baking tray; CH-Chalice; CJ-Cooking 

jug; CP-Cooking pot; CS-Cup-and-saucer; C.v.-Complete vessel; CY-Iron Age Cypriot import; CYP-

Late Bronze Age Cypriot import; F-Flask; FU-Funnel; G-Goblet; IM-Imported vessel; J-Jug; JT-

Juglet; K-Krater; L-Lamp; P-Pithos; PX-Pyxis; RA-Rattle; S-Stand; SJ-Storage jar; ST-Strainer; TC-

Tripod cup; UC-Unclassifiable; WS-White slip; ZO-Zoomorphic vessel. 
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3פרק   

  והאקולוגיה האנושיתהסביבה הטבעית: עמק יזרעאל

  

, תנאיי הסובב הגיאוגרפיים ובמיוחד התנאים הפיסיים נחשבו במשך שנים רבות לנתונים בסיסיים

; 115-103: ט"אפרת תשנ (הקובעים את מערכת התנאים המוחלטת לפעילות האדם לאורך ההיסטוריה

זכתה מאוחר יותר , ת זו שכונתה בשם דטרמיניזם סביבתיהשקפה גיאוגרפי. )174-163: 1989טריגר 

). 291-289: 1989 טריגר  וראו גם; ושם ביבליוגרפיה נרחבת1985פיט , למשל(לביקורת חריפה 

להצביע על דפוסי ההשפעה של תנאי היא , העוסק בסביבה הטבעית של עמק יזרעאל, פרק זהמטרתו של 

אלא מנקודת הראות של אפשרויות הקיום , ה דטרמיניסטיתלא מתוך עמד, אזורהטבע על יישובו של ה

אך מאידך גם האפשרות וההכרח להתמודד עם , היכולת לנצל את תנאי הטבע מצד אחד, כלומר. עמקב

  .מגבלותיהם של תנאים אלה ולעתים אף להתגבר עליהם

  

  חבלי המשנה 3.1

קידר (שונות של העמק לחבלי משנה הביאה לחלוקות , )ראו במבוא(הגמישה לגבולות העמק , ההתייחסות

יוצרים קווי הנוף הפיזי חלוקה לחמישה , בראייה כללית). 11-10: ג"בן ארצי תשנ; 150-147: ז"תשכ

עמק , עמק כסולות, מפער הקישון, העמק המערבי): כפי שהוגדר בעבודה זו(חבלי משנה בעמק יזרעאל 

יפה בין חבלים שכנים וכי מדובר בחלוקה למרות שברור כי קיימת חפ). 1מפה (נין 'חרוד ועמק ג

  . יםשונה עמק השל אזורידינאמית בבחינת ההתפתחות ה, הרי שזו תשמש כלי, מלאכותית

  העמק המערבי

ופעמים רבות שמה מהווה שם , )ר" קמ340-שטחה כ (זוהי יחידת הנוף הראשית והגדולה ביותר בעמק

, שבסיסו לרגלי רכס הכרמל מיקנעם ועד תענך, ולשחבל זה הוא בעל צורת מש. נרדף לעמק יזרעאל כולו

זיהה אותו כיחידה גיאוגרפית עצמאית וכחבל גיאוגרפי ) 147: ז"תשכ(קידר . וקדקודו ליד הר קדומים

: ג"תשנ(סבירה יותר גישתו של בן ארצי , לדעתי. מובהק ואף חילק אותו ליחידות משנה קטנות יותר

, מאפייניה של יחידה זו הם מקורות מים רבים. י כיחידה אחתהמציע להתייחס לכל העמק המערב, )11

  . אינטנסיביות הניצול של קרקעותיה והיותה אזור ההתיישבות העיקרי בעמק

  מפער הקישון

.  ובין הכרמלאלונים בין גבעות , בצאתו מעמק יזרעאל לכיוון הים התיכון הקישוןשיוצרהעמק הצר 
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במקומות מסוימים לכדי מגיע מ ורוחבו " קשישהאורכו הוא כ. שבצפונו נמצא תל מעמר ובדרומו תל קשי

זהו המסלול הטבעי המקשר . היא כפרוזדור מאורך, צורתו אם כן. )ר" קמ5-שטחו כ ( מטרים בלבד300

   ).150: ז"קידר תשכ (הצפונימישור החוף עמק זבולון ולאת עמק יזרעאל ל

  עמק כסולות

ושטחו , הוא שלוחה צפונית מזרחית של העמק המערבי) ותהמכונה לעיתים בקעת כסול(עמק כסולות 

י קו פרשת המים "נחצה ע,  מטרים ויותר מעל פני הים100הנמצא ברום של , עמקה. ר" קמ35מגיע לכדי 

הודות לגובהו של . יובלי הניקוז המערביים העוברים בו זורמים לקישון והמזרחיים לנחל תבור: הארצי

   ).208: ב"קרמון תשנ(א נוצרו בו ביצות  לבזכות זאת ו,מהירה בניקוז  מתאפיין חבל ז,עמק כסולות

  עמק חרוד

ובמקום הצר , מ"שרוחבה המרבי הוא כארבעה ק, הוא בקעה צרה) ר" קמ65-ששטחו כ(עמק חרוד 

מפלסה של יחידה זו מעל ). ג"אודם תשל ( קילומטר אחדאין רוחבה עולה על) בחלקה המערבי(ביותר בה 

פני הים ליד קיבוץ ניר ל מטרים מתחת 110- מטרים מעל פני הים ליד עפולה ועד ל80-ד מפני הים יור

גבולו ). 208: ב"קרמון תשנ(ן העמק המערבי הנו קו פרשת המים הארצי לבי ן עמק חרודהגבול בי. דוד

המזרחי של עמק חרוד וקו המגע שלו עם עמק בית שאן מוגדר בעזרת סוג האדמות והצומח המאפיינים 

  ).א"צורי תשי( לכיוון נהר הירדן מזרחה את העמקנחל חרוד מנקז ). 1פרק ראו (את השניים 

  נין'עמק ג

. )ר" קמ40-גודלו כ (חודר העמק באזור הררי ויוצר תא שטח עצמאי, בדומה לעמק כסולות, גם בחבל זה

לבוע ממזרח לבין הרי הנו שטח דמוי גליל רחב ומאורך הָתחום בין הג, המכונה גם בקעת גנים, נין'עמק ג

הפונה ,  הדרכיםולמעבר, נין הנמצאת בשוליו'זיקתו של האזור מופנית לעיר ג. השומרון מדרום וממערב

 נמצא כיום מעבר ו של חבל ארץ זה תחומרוב). 10: ג"בן ארצי תשנ(הנמצא בדרומו , לעבר עמק דותן

  . בשטחי הרשות הפלסטינאיתלקו הירוק

  

  לוגיההמורפולוגיה והגיאו 3.2

.  עד ימינו וממשיכים להתרחש בו תהליכי שקיעה,אפריקאי-הסוריהשבר מסתעף מתוך עמק יזרעאל 

גובה העמק נע . להתקיים בעמק תהליכי סחיפה מההרים הסובבים אותו, מוסיפים כל העת, במקביל

 וורתצ. במוצא נחל קישון לעמק עכו,  מטרים במערבו30 מטרים במזרחו ועד לגובה של 100מסביבות 

 גורמת לריכוז הזרימה האיטית במוצא הצר של הקישון ומביאה לידי יצירת בעיות ניקוז תהמשולש
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 שרובן אלוביאליות, סלעי אם אינם מתגלים כמעט בתוך העמק והנחל מחותר כולו בקרקעות. וביצות

  ).304: א"ניר תשל(שהוא עצמו מספק , כבדות

אולם גם מחשופים של , ם כוללים בעיקר סלעי משקעוה, עיקר מחשופי הסלעים מצויים בשולי העמק

התבליט שטוח והוא מכוסה בעיקרו קרקעות מתקופת .  המעידים על עבר געשי,סלעים וולקנים

את צורתו הטקטונית קיבל ). 173: ז"גרינברג תשכ(מחשופי סדימנטים מהשלישון וכן בזלות , הפליסטוקן

לכך קשורים גם האירועים . העיקריים המגבילים אותוכאשר פעלו קווי ההעתק , העמק בסוף השלישון

ההצפות הימיות מאותה תקופה נותרו משקעים ן מ. הגעשיים בשולי העמק וכנראה גם בתשתיתו

תהליכי סחיפה והשקעה ברביעון התחתון היו ). 11: 1964דיקר (בעיקר בצפונו , קירטוניים בשולי העמק

ניר [למשל בגבעת עוז ולרגלי הרי נצרת (ים בשולי העמק כנראה רבי עוצמה לפי הקונגלומרטים המצוי

  ]). 303: א"תשל

הבזלות פרצו בעיקר מסדקים . במספר מקומות ניתן למצוא היום סלעים געשיים החשופים על פני הקרקע

) מיוקנית(מחשוף של בזלת תחתונה ). למשל תל עגול(למרות שבשולי העמק היו הרי געש , ולא מלועות

והיא , בבלפוריה ובגניגר, בגבעת המורה, )שרידקיבוץ ליד (אזור התעשייה של מגדל העמק ניתן למצוא ב

בזלת עליונה צעירה יותר וסדוקה פחות קיימת ליד תל מגידו ומדרך עוז . בעיקרה סדוקה ובלויה מאוד

  ).34-32: 1939אבנימלך (

  

  הקרקעות  3.3

שהתהוותה מסחף של קרקעות הרריות , ההקרקע האופיינית לעמק יזרעאל היא קרקע אלוביאלית כה

ובשל , הקרקעות האלוביאליות מצויות בשטחים המישוריים הרחבים של העמק). 196: ז"זינגר תשכ(

קרקעות אלה הן תערובת של חומרי בלייה .  אין כמעט בעמק סלעים חשופים על פני הקרקע,עומקן

יותר שכמות החלוקים בה גדלה ככל סחף דק גרגר של נחל קישון ואדמת סחף גסה , ממחשופי בזלת

לכן נוצרו בהן ו, מחלחלות מים לאטהאלוביאליות קרקעות ). 8: ס"רבן תש(שקרבים לשולי הגבעות 

הן אינן אווריריות ודורשות חריש עמוק יחסית במשך כל , כמו כן. )ראו למטה, רובן זמניות (ביצות

  .גבעות המקיפות את העמק עמוקות פחותהקרקעות האלוביאליות בשטחים המדרוניים לרגלי ה. השנה

דביקות , בצד הקרקעות האלוביאליות ניתן למצוא קרקעות הידרומורפיות בעלות מרקם טיטי כבד

זינגר (שמונעות חדירה מהירה של מים בייחוד בשכבות העמוקות , ופלאסטיות גדולה בתנאי רטיבות

וללא ניקוז מתאים צפויה בהן , מסיסיםהאופק התחתון של קרקעות אלה עשיר במלחים ). 197: ז"תשכ
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, העיבוד האינטנסיבי הנהוג בעמק יזרעאל מעלה במידה ניכרת את ערכו). 'ח: ג"רבן תשמ(הופעת מלחות 

השקיה ממושכת עלולה להגדיל את . אולם טומן בחובו גם סכנה להתערערות תכונותיהן של קרקעותיו

  ). 198: ז"זינגר תשכ( הגידולים ריכוז המלחים המסיסים בקרקע עד כדי הגבלת מספר

 בעמק רונזה התיכונההעובדה שבשנים האחרונות נחשפו אתרים מתקופת הב, )30: 1991(לדעתו של גל 

 3-2יזרעאל ובעמק בית שאן מתחת להצטברויות של קרקע אלוביאלית שעומקה עשוי להגיע לכדי 

קשה לשער מה , לדעתו. נזה התיכונהרומעידה על שינוי בפני השטח של העמק בסוף תקופתה הב, מטרים

 רונזה התיכונההעובדה שקיים פער של מספר מטרים בין שכבות הב, אולם, היו הסיבות לשינויים אלה

 שתמורות  ייתכן.מעידה על עצם התרחשותם של השינויים,  באותו אתרIלבין השכבות מתקופת הברזל 

עד היום לא נחשפו . אלוביאלית שנסחפה לעמקי קרקע "אלה הביאו לכיסויים של אתרים רבים נוספים ע

אולם ראוי להתייחס לעובדה זו בעת בחינת , עדויות להישנותה של תופעה זו בתקופות מאוחרות יותר

  .דגמי הישוב בעמק וחישוב מספר התושבים שחיו בו

  

  האקלים 3.4

ל ההבדלים הנובעים האקלים בעמק איננו אחיד וזאת בש. מצוי בתחום האקלים הים תיכוני עמק יזרעאל

, בכמויות המשקעים, אלה מתבטאים בגובה הטמפרטורה. מן המרחק מהים ומרכסי ההרים המקיפים אותו

  .בעוצמת הרוח ובהתאדות, בלחות היחסית

   הטמפרטורה3.4.1

: ז"אשבל תשכ(עמק יזרעאל מתאפיין בתנאיי מעבר בין אזור החוף לבין האזור היבשתי של עמק הירדן 

, עיון בחלוקה העונתית מראה כי הממוצעים החודשיים בחורף נמוכים מאשר במישור החוף). 207-205

ובימי ,  מעלות צלסיוסאפסבימי קור בחורף עלולות הטמפרטורות לרדת מתחת ל. ובקיץ הם גבוהים יותר

הטמפרטורות , למרות הקיצוניות היחסית.  המעלות40 עלולים ערכי המקסימום לחצות את ,השרב הקשים

משרע הטמפרטורה השנתי והיומי גדל ככל שנעים . וחות להתיישבות האדם ולגידולי שדה רבים ומגווניםנ

  .מזרחה

אויר קר וכבד הזוחל לעמק הנמוך יוצר ערפילי בוקר בגלל הבדלי הטמפרטורה בין המקומות הגבוהים 

שר בלילות החורף עולה הלחות היחסית בלילה יותר מא, בשל ריבוי לילות הטל בקיץ בעמק. לנמוכים

  ).133-130: 1951אשבל (בהם שכיחה הרוח המזרחית 
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   המשקעים3.4.2

השפעת הכרמל .  פוחתת והולכת ממערב למזרח בשל הריחוק מהים, היורדת בעמק יזרעאל,כמות הגשמים

כמויות ). מ בשנה" מ750(שם יורדת כמות הגשמים הגדולה ביותר בעמק , ניכרת מאוד בסביבת יקנעם

ואף מעבר לכך ]) 182: ג"אשבל תשכ[מ בשנה " מ450( פוחתות בצורה ניכרת בכיוון עפולה הגשמים

בחלוקת הגשמים בעונה שבין אוקטובר למאי קיים ]). 193: שם[מ בשנה בבית אלפא " מ412רק (מזרחה 

). 201-200: ז"אשבל תשכ( מגשמי השנה 72%-שבהם יורדים כ, שיא בחודשים דצמבר עד פברואר

בעבר גרמה . מ" מ10ממוצע משקעים ליום גשם עומד על ו, בעמק יורדים בעוצמה רבההמשקעים 

עוצמתם הרבה של המשקעים לשיטפונות רבים בשל העובדה שהמים הרבים נוקזו מהר לנחל הקישון 

  .בשל בעיות הניקוז של קרקעות העמק

בבדיקות שנערכו ). בילמעט הנגב המער(עמק יזרעאל הוא אחד האזורים הטלולים ביותר בארץ ישראל 

  ).130-128: 1951אשבל ( לילות עם טל 126בנהלל נמצא כי בשנה יש 

   עדויות לשינויי אקלים3.4.3

כי קיימת יציבות מעלה העובדה כי אותם מיני צמחים הקיימים כיום באזור הים תיכוני היו קיימים בעבר 

עובדה זו מעידה . )243-242: ו"ויזל ואחרים תשמ (במיני הצומח מתקופת הברונזה ועד לימינו

 ).425: 2003ליפשיץ ( השנים האחרונות 5,000אקלים באזורנו נשאר יציב לפחות במשך -שהמאקרו

העלו שבשלהי האלף ) 212-210: 1998מתיוס ואחרים -בר(מחקרים גיאומורפולוגיים שנערכו בארץ 

 הקדומה התקיימו תנאי אקלים בעוד שבתקופת הברונזה. ס חלה התייבשות בתנאי האקלים"השלישי לפנה

מעריכים גיאומורפולוגים כי החל מתקופת הברונזה התיכונה התקיימו בארץ , לחים יותר מהמצוי כיום

 I בשלהי תקופת הברונזה המאוחרת ובתקופת הברזל ,יחד עם זאת. תנאי אקלים הדומים לאלה של היום

התקיים ) ס" לפנה700-850(ב IIהברזל אובחנה התייבשות קלה ואילו בתקופת ) ס" לפנה1000-1200(

בחתכים גיאומורפולוגיים , למרבה הצער). 43-42: 2007. רוזן א(ככל הנראה אקלים לח מעט יותר 

 ולכן לא ,י ארלין רוזן לא נמצאו סדימנטים המתוארכים לתקופת המחקר"שנערכו בסביבות תל מגידו ע

  ).  469-468: 2006. רוזן א(מק בתקופה זו ניתן לבחון בצורה ספציפית את השינויים שחלו על הע

אקלים מאפשרת להבחין בתופעה העשויה להוות איום על התיישבות -התבוננות במיקרו, בנוסף לכך

סדרות של במחקר אקלימי שבחן את אופי ירידת הגשמים בישראל עולה כי הארץ מאופיינת ב. האדם

מאז ( השנים האחרונות 150-במהלך כ. )6לוח : 1994. עמירן ד(שנים שחונות ושל שנים גשומות 

סדרה מורכבת משלוש ( סדרות של שנים גשומות 11- סדרות של שנים שחונות ו14נספרו ) 1855/56
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סדרה של שנים שחונות עשויה להיות ). 33%כאשר לפחות בשנה אחת הסטייה עולה על , שנים לפחות

סדרה של שנים גשומות עשויה להוות , בדומה. שיכולות אגירת המים שלה מוגבלות, קריטית לחברה

  .מפגע סביבתי חמור בעמק יזרעאל שניקוזו רע ממילא

של העמק מעידה כי חלקה הראשון של תקופת המחקר היה אקלים -המאקרוחינה של נראה אם כן כי ב

, חלקן אף מקומיות, אקלימיות- תופעות מיקרו,בנוסף. IIיבש יותר מהתנאים שהתקיימו בתקופת הברזל 

ברור שזיהוין של תופעות , אולם. יו עשויות להוות איום קיומי על חברה מסורתית המתקיימת מחקלאותה

  .קשה ביותרבאמצעות כלים ארכיאולוגיים מסוג זה 

  

  מקורות המים 3.5

מי הנחלים ובראשם נחל : שלושה מקורות מים שימשו בעבר ועדיין משמשים את אוכלוסיית העמק

  . י התהוםמי המעיינות ומ, הקישון

   מי הנחלים3.5.1

קו זה מחלק את אזור המחקר לשתי יחידות . קו פרשת המים הארצי עובר באזור שבין עפולה ותל יזרעאל

בעוד שהעמק המערבי כולו מתנקז לנחל הקישון החוצה אותו במרכזו ממזרח . הידרוגרפיות נפרדות

רק הקטעים . רוד מנקז נחל חרודהרי שאת מזרח בקעת כסולות מנקז נחל תבור ואת עמק ח, למערב

העליונים של נחל תבור ושל נחל חרוד כלולים בשטח המחקר ושניהם זורמים לכיוון מזרח ומתנקזים 

  .   לבקעת הירדן

 1089לנחל אגן היקוות של . אורכם של מרבית יובליו של נחל קישון אינו עולה על קילומטרים בודדים

הרי נצרת וגבעות שפרעם , הרי הגלבוע, עות אום אל פאחםגב, רמות מנשה, ר הכולל את הכרמל"קמ

בעונות גשם ברוכות היא . שיפועו מתון מאוד וזרימתו חלשה במרבית חודשי השנה). 179: ז"גנור תשכ(

גודלו של אגן ההיקוות הוא אחת הסיבות . נעשית שיטפונית ומהירה אך שוככת כעבור מספר שעות

) 181: ז"תשכ(גנור . נוספות גם אטימות הקרקעות האלוביאליותלשיטפונות התכופים של הנחל ולכך 

 300-מ גשם ואז הגיע רוחב הקישון ל" מ100-כאשר ירדו באזור כ, 1962מזכיר שיטפון שאירע בשנת 

עדות זו היא . סימני הסחף העידו כי בשעות הלילה היה רוחבו של הנחל הצר כמחצית הקילומטר. מטרים

סכרים , תוך בניית תעלות,  לפני הסדרת משטר הזרימה שלו בעת המודרניתתזכורת לעצמתו של הקישון

ההצפות המרובות של נחל הקישון . מים מהירה לים התיכון" בריחת"המונעים שיטפונות ו, ומאגרי מים

  ).למטהראו (התפתחו לעתים בסוף החורף ובאביב לביצות , בשטחי העמק המישורי
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   מי המעיינות3.5.2

חוצה אותו מהר כסולות לאזור מגידו , שרק רכס מתון ביותר, רץ שטוח כמעט לחלוטיןהעמק הוא חבל א

והוא מחלק אותו , על רכס זה נמצאות הנקודות הגבוהות ביותר בעמק המערבי). 208: ב"קרמון תשנ(

שניקוזו טוב , חסר המעיינות, עתיר המעיינות ובעל מפלס מי תהום גבוה והמזרחי, המערבי: לשני אגנים

  . תריו

חלק גדול של הנביעות נחלש . מדרום לנחל קישון באגן המערבי מרוכזים נביעות ומעיינות שכבה רדודים

נביעתם של . לרגלי המדרונות נובעים בעיקר מעיינות העתק, באזור הגבעות. ואף נחרב לקראת הסתיו

לאורך ,  בעמק חרוד,בדומה). 10-9: ס"רבן תש(גם אם אינה שופעת בכמותה , מעיינות אלה סדירה יותר

אודם (שהמוכר מביניהם הוא מעין חרוד , מצויים מעיינות העתק עשירים, קו ההעתקים שיוצר הגלבוע

  ).28: ג"תשל

   מי התהום3.5.3

הוא מנקז אליו את אופק מי התהום המצוי , יזרעאלמכיוון שהקישון זורם בנקודות הנמוכות ביותר בעמק 

אלא שיכבה חרסיתית ,  בעמק נמצא כי אין בו אקוויפר קלאסיבבדיקות שנערכו. מתחת לפני הקרקע

 המוליכה מים עד לנקודות הנמוכות ביותר במרכזו של העמק , מטרים מתחת לפני הקרקע8-6בעומק של 

בעמק יזרעאל ) אקוויפרים(הגדיר ארבעה אופקים של מי תהום ) ו"תרצ(פיקרד ). אזור כפר ברוך(

חברת מקורות . טורוני בשוליו הצפוניים של העמק-לעי הגיר הקנומןהחשוב שביניהם מצוי בס. המערבי

שעה /ק" מ400-150 כדיגיעה להספיקתם ש, זה לרגלי הרי נצרת" אקוויפר"ביצעה מספר קידוחי הפקה ל

  ).19 -18: שם(

. במהלכה של התקופה הנחקרת כאן עדיין עדויות ממשיות לניצול מי תהום בעמק יזרעאל נמצאולא 

. הדעת כי הגישה הקלה למי הקישון מחד ולמי המעיינות מאידך לא הצריכו חפירתן של בארותמתקבל על 

  . לפתרון זהתנועשויים לפתושבי העמק היו  ,מיםב מצוקה ות בהחלט כי בעת ייתכן,יחד עם זאת

  

  הצומח  3.6

). 15-10: 1998דותן ואבנין -פינברון(רפי הים תיכוני גגיאו-עמק יזרעאל נמצא בתחומי החבל הפיטו

עקבות . הצומח של העמק בימינו הנו בעיקר תוצאה של פעילות האדם במשך אלפי השנים האחרונות

לעומת . הצמחייה הטבעית נשתמרו רק בבתי הגידול הלחים שבגדות הקישון ובסביבת שרידי המעיינות

ה הקיימת ומתוך נראה כי על פי שרידי הצמחיי. צמחיית מרחבי העמק הושחתה ללא תקנה בימי קדם, זאת
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ואת השחזור ניתן לבצע רק , העדויות שבכתב לא ניתן לקבוע מה הייתה הצמחייה הבראשיתית של העמק

  .מתוך הממצא מהחפירות הארכיאולוגיות

   צמחיית המים והביצות3.6.1

 אף על פי כן . האדםגם היום בידימוסיף להיפגע הוא וקשות בעבר נפגע שבעמק הצומח ההידרופילי 

ת שנערכו החל מן המחצית הראשונה של המאה העשרים מסייעות לשחזרו במידה רבה של ודאות תצפיו

. הצמחייה השלטת באזורים הלחים הייתה צמחייה של אדמה טובענית). 215-213: ז"זהרוני תשכ(

חסרו בהן , וכיוון שזה היה אופיין, התייבשו לרוב בקיץ, הביצות שהתפתחו בעמק בסוף החורף ובאביב

, גומא ארוך, שטחים נרחבים היו מכוסים קנים מצויים. י ביצות עמוקות המתקיימות לאורך כל השנהצמח

  ).214: שם(ערבות ואשלים גדלו מסביב למעיינות . נוריות מים וגרגירי נחלים, סוף מצוי

   צמחיית העמק3.6.2

אלוני ). 32: ה"תשנשחר ואחרים (צמחיית הבר הקיימת כיום בעמק יזרעאל שייכת לחברת אלון התבור 

במקומות שהקרקע מנוקזת , התבור המעטים ששרדו באזור קיימים רק עד לגובה מסוים מעל פני הים

המחקרים ). 213: ז"זהרוני תשכ( והם נעלמים מן האדמה הטובענית של פנים העמק ,כראוי

מגידו , )1980 ליפשיץ וויזל(תענך : ניים שנעשו בעמק התרכזו בתלים המרכזיים שנחפרואהארכיאובוט

ליפשיץ (קשיש , )2005ליפשיץ (יקנעם , )III.4טבלה : 2005ליפשיץ (יזרעאל , )2006, 2000ליפשיץ (

שנלקחו , )3.1ראו טבלה ( מדגימות העצים 80%-למעלה מ). 1987ליפשיץ וויזל (וקירי ) 2003

 Quercus(צוי אלון מ, )Olea europaea(זית אירופי : שייכים לשלושה מיני עצים, מאתרים אלה

calliprinos (ישראלית -ואלה ארץ)Pistacia palaestina () אם נקבל את ). 397: 2005ליפשיץ

ויזל ( נלקחו מן האתר עצמו או מסביבתו הקרובה ,ההנחה שרוב שרידי העץ המתגלים באתר מסוים

ים הרי שניתן לשחזר את הצומח הקדום של עמק יזרעאל ומורדות ההר, )236: ו"ואחרים תשמ

בטרם ). 1089: ט"ליפשיץ וביגר תשמ(אלה ארץ ישראלית -שסביבותיו ככזה השייך לחברת האלון המצוי

ליפשיץ (אם כי ַכמותו היחסית הייתה קטנה , היה הזית אחד המרכיבים הטבעיים של חברה זו, בוית

לטים במשק הפכו כרמי הזית לאחד המרכיבים הבו, לאחר ביותו בתקופת הברונזה הקדומה). 506: 2006

סביר ). 1836: 1ט"מליפשיץ תש(חפירות  ברבהבהופעתו ההיטב  ת הניכרעובדה, תיכוני-החקלאי הים

  ).2ט"ליפשיץ תשמ(להניח כי הוא שימש גם כחומר בניין לאורך תקופת המחקר 

כעשרים מיני ) בעיקר מגידו(בתלי העמק  )26.5טבלה : 2006ליפשיץ ( זוהו ,ללופרט לשלושת המינים ה

 Quercus(אלון התבור : )3.2-3.1טבלאות  (ים משכבות שתוארכו לתקופות הברונזה והברזלעצ
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ithaburensis( , אלת המסטיק)Pistacia lentiscus( , מילה סורית)Fraxinus syriaca( , אשל

)Tamarix( , כליל החורש)Cercis siliqustrum( , אגוז מלך)Juglans regia( , לבנה רפואי)Styrax 

officinalis( , עוזרר קוצני)Crataegus aronia( , חרוב מצוי)Ceratonia siliqua( , ער אציל

)Laurus nobilis( , שיזף מצוי)Ziziphus spina Christi( ,ישראלי -אשחר ארץ)Rhamnus 

palaestina( , צפצפת הפרת)Populus euphratica( , שקד מצוי)Amygdalus communis( , אורן

 Cedrus(וארז הלבנון ) Cupressus sempervirens(ברוש מצוי , )Pinus halepensis(ירושלים 

libani .(פרט לאחרון משתייכים לחברות הצומח של החבל הים תיכוני, כולם.  

  

 כ"סה יזרעאל תענך קירי קשיש  יקנעם מגידו מין
  זית אירופי 580 66 14 5 16 15 464

)Olea europaea(  70.2% 35.7% 50% 41.7% 60.9 42.3% 62.6% 

  אלון מצוי 109 32 3 5 13 10 46
)Quercus calliprinos(  7% 23.8% 40.6% 41.7% 13% 20.5% 11.8% 

  ישראלית-אלה ארץ 79 25 2 1 3 13 35
)Pistacia palaestina(   5.3% 31% 9.4% 8.3% 8.7% 16% 8.5% 

  אלון התבור 32 5 - - - 3 24
)Quercus ithaburensis(   3.6% 7.1% - - - 3.2% 3.5% 

 אחר 126 28 4 1 - 1 92

13.9% 2.4% - 8.3% 17.4 17.9% 13.6% 

 926 156 23 12 32 42  661 כ"סה

  )לוקוסים נקיים(התפלגות מיני העצים שהתגלו באתרי העמק : 3.1טבלה 

  

 כ"סה מין יקנעם מגידו קירי יזרעאל תענך
  זית אירופי 482 66 9 4 15 388

)Olea europaea(  77.8% 35.7% 50% 60% 42.3% 67% 

  אלון מצוי 70 32 2 3 10 23
)Quercus calliprinos(  4.6% 23.8% 37.5% 13.3% 20.5% 9.7% 

  ישראלית-אלה ארץ 58 25 2 - 13 18
)Pistacia palaestina(  3.6% 31% - 13.3% 16% 8.1% 

  אלון התבור 23 5 - - 3 15
)Quercus ithaburensis(  3% 7.1% - - 3.2% 3.2% 

 אחר 87 28 2 1 1 55

11% 2.4% 12.5% 13.3% 17.9% 12% 

 720 156 15 8 42  499 כ"סה

  )לוקוסים נקיים (תקופת הברונזה המאוחרת ותקופת הברזלהתפלגות מיני העצים משכבות מ: 3.2טבלה 

  

  ות הברחי 3.7

. שינויים שחולל האדם בנוףב, תר מעולם הצומחאף יו, המותנוהוא , גורלו של החי תלוי בגודל הצמחייה

 להגביל אותם לאזור כה מצומצם ,ולרוב אף לא מאפשרת, הניידות הגדולה של בעלי החיים מקשה
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ניתן , לאור הממצא הארכיאוזואולוגי מחפירות ברחבי העמק, למרות בעיות אלה). 218: ז"זהרוני תשכ(

  . ם ומינים של בעלי חייםלומר שהאזור היה בעבר בית גידול למאות סוגי

) תל קשיש ותל קירי, יקנעם(רק משלושה אתרים , למרות שמספר רב יחסית של אתרים בעמק נחפרו

קולסקה (ביקנעם . פורסמו תוצאות המחקרים הארכיאוזואולוגיים מהשכבות המתוארכות לתקופת המחקר

, יחמור, אייל הכרמל: י הברראויים לציון מינ) V ,20.V ,23.V.17טבלאות , 2005הורביץ ואחרים 

קולסקה (בתל קשיש ). משני האחרונים מספר מינים(דגים וציפורים , ארנבת, גירית הדבש, שועל, צבי

פרט לעצמות של יחמור וצבי ) 21טבלה , 1987דייויס (ובתל קירי ) 37, 33טבלאות , 2003הורביץ 

למינים אלה נתגלו בשכבות המתוארכות בנוסף  .)תל קירי (ודוב) תל קשיש(נתגלו עצמות של חזיר בר 

קולסקה [תל קשיש (נשר וברכייה , יונה, קיפוד,  גיריתרונזה התיכונהבהברונזה הקדומה והלתקופות 

  ]).14.1טבלה : 2000וופניש והסה [מגידו (וכן אריה ויען ]) 39-38טבלאות : 2003הורביץ 

טענה זו משתקפת יפה בעדותו של דרו סטנט . מגוון מינים זה מעיד על עושרו הזואולוגי של עמק יזרעאל

)Stent( , 1842מאוניברסיטת אוקספורד שביקר בעמק באביב) השועל–מישור זה ): "18:ג"שור תשנ  ,

". בזים ושלווים, נצים, ולצדן חוגלות אדומות רגליים, התן והאיילה הם בעליו הבלעדיים כמעט, הארנבת

אולי גם אף לאחר , ווה בסיס כלכלי איתן לאוכלוסיית העמקנראה אפוא כי המגוון של בעלי החיים הי

 .התבססות החקלאות

  

  הדרכים 3.8

העמק ניקז לתוכו . עמק יזרעאל שימש מרכיב מרכזי בנתיבים החוצים את ארץ ישראל לאורכה ולרוחבה

; 515-514: ד"גבעון תשי(נתיבים מקומיים רבים התקיימו בו מעברים אזוריים וודרכים בינלאומיות 

בעמק עברו דרכי ). *9-*3: 2009רול ; 30-24: ס"זרטל ומרקם תש; 12: ס"רבן תש; 1998ארצי 

ודרכי הרוחב שעברו מהים התיכון לכיוון עבר ,  שחצו את ארץ ישראל מסוריה לעבר מצרים,האורך

הביאה להפיכתו , הנובעת ממישוריותו, נגישותו של האזור). 158-157: ז"הקר תשכ(הירדן המזרחי 

התקיימו הדרכים בשולי , לרוב. ותרמה להתפתחותו ולתהליכי השינוי שעברו עליו, צומת דרכים חשובל

  .הביצותמיקום  בשל הקרקעות הכבדות ו,העמק ולא בלבו

שנוצלו במהלך ההיסטוריה לצורך חצייתה , בינלאומיותמונה ארבע דרכי אורך , )783-780: 2006(גדות 

   ):א"ראו גם זרטל תשס(עמק יזרעאל ב עוברות שלוש מתוכן ;חקרשל ארץ ישראל בסמיכות לאזור המ

 37



ומשם נמשכה הדרך ,  נחל עירון לעמק חפר סמוך לתל אסורשפךבתחילתו : מעבר נחל עירון  .א

  .אך היא הגיעה לעמק יזרעאל סמוך לתל מגידו, סיומה לא ברור.  תווי הנחלבמעלה

ומשם עקפה ממערב את רמות ,  תל אסורמאזור, אף היא, ככל הנראה יצאה דרך זו: מעבר יקנעם  .ב

 .מנשה והתחברה לאחד משלושת הנחלים המגיעים לעמק יזרעאל בקרבת תל יקנעם

 ומשם נמשכה הדרך מזרחה ,ת בשרון'תחילתו של מעבר זה עברה סמוך לתל ג: מעבר עמק דותן  .ג

 .נין'לאורך שלוחה מצפון לנחל חדרה ולאורך שוליו הצפוניים של עמק דותן לעבר ג

זהו . דרך זו עברה ממערב להר הכרמל מאזור דור ועד לתל אבו הוואם: מעבר חוף הכרמל  .ד

  .   בשערי של עמק יזרעאלעבורלמבלי  ,לאורכהישראל המעבר היחיד החוצה את ארץ 

אין במחקרו של גדות הפרדה לתקופות (שלי בחינה מדוקדקת של ארבע הדרכים במהלך תקופת המחקר 

ככל הנראה בשל ,  היה מעבר חוף הכרמלרונזה המאוחרתהמועדף בתקופת הבהעלתה כי המעבר ) משנה

הדרך הפעילה יותר הייתה זו שעברה בעמק , I-IIבתקופת הברזל , לעומת זאת. שגשוגו של המסחר הימי

הסקרים הארכיאולוגיים מעידים שמעבר . כנראה בשל הקשר למרכזים הפוליטיים באזור ההר, דותן

לא היה פופולארי , מסורתי למעבר המרכזי בין מצרים לבין סוריה בסחר היבשתישנחשב באופן , עירון

  ). 811-810: 2006גדות ; 24: א"זרטל תשס (אלהת ולאורך תקופ

  : המתנקזות לעמק, ארבע דרכים מרכזיות, יש למנות, ראוי לציין כי פרט למעברים אלה

נועה זה שימש בעיקר להעברת עורק ת. הדרך העוברת במפער הקישון מעמק עכו בואכה יקנעם  .א

 .הסחורות הימיות לפנים הארץ וסחורות יבשתיות שנועדו ליצוא ימי לכיוון החוף

נתיב זה ניצל את . המעבר מעמק בית שאן לעמק חרוד שימש כמוצאו המזרחי של עמק יזרעאל  .ב

הרציפות המישורית בין בקעת הירדן לעמקי הצפון לשם חציית הארץ מסוריה ומעבר הירדן 

 .מזרחי לכיוון העמקיםה

התוואי המוליך מסוריה דרך עמק החולה והכנרת דרך בקעת בית נטופה עד עמק יזרעאל באזור   .ג

  . תל שימרון

 .דרך נוספת המגיעה מצפון ונכנסת לעמק כסולות מדרום להר תבור באזור תל קשיון  .ד

הצביע על , ת ואילך שבחן את התפתחות הדרכים באזור מגידו מן התקופה הפרסי,)58-48: 2003(טפר 

ואולי אפילו עד לתקופה (מרכזיותן של הדרכים שנקבעו מקדמת דנן עד לתקופה המוסלמית הקדומה 

 משום שאז נסללו כבישים ממלכתיים ,בתקופה הרומית גברה חשיבותן של דרכים אלה). הממלוכית

מאנית עבר 'עותבתקופה ה. משך מאות שניםבשופצו ונסללו מחדש  אלה; למטרות וליעדים מוגדרים
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, בנתיב שמדרום להר תבור) חוארנה-דרב אל(הסעיף הדרומי של הדרך המרכזית שהובילה מדמשק לעכו 

נראה שדרך זו הושתתה על תוואי ). 23: ו"ליסובסקי ונאמן תשס(לאורך הרי נצרת ובמפער הקישון 

  .)197-193: א"עודד תשל( המוכר לנו מתקופת הברונזה והברזל ,קדום הרבה יותר

, עובדה שללא ספק השפיעה על החברה,  בולטת חשיבותו של עמק יזרעאל כצומת דרכים,מתוך האמור

של הערים שניצבו בצמתי  משקלם הרב מתחדד, כמו כן. הכלכלה והתרבות שהתקיימו בו בעת העתיקה

ל העת היו נתונים כו, כאתרים מרכזייםששימשו ) נין'שימרון וג, יקנעם, מגידו(הדרכים בשערי העמק 

  .פעות חיצוניותלהש

  

  שאלת קיומן של הביצות 3.9

קיימות שתי גרסאות סותרות לגבי ) 5פרק ( לספירה 19-בקרב הנוסעים שחצו את העמק במהלך המאה ה

, ואילו השנייה, האחת היא שלרוב היה יבש למדי ואין בעמק מים זורמים: קיומן של ביצות בעמק יזרעאל

מעטים  המעבר בין הביצות היה ידוע רק לאנשים , על פי הגרסה השנייה.שהעמק מלא ביצות ובוצי מאוד

הגורם , נראה כי בדרך כלל). 18-16: ג"שור תשנ (חצייתם של מקורות המים קשהואפילו על גבי סוסים 

בעונה , לחילופין בעונת הגשמים ומייד אחריה או :הקובע בעניין זה היה העונה בה עברו הנוסעים בעמק

זכור כי הנוסעים שעברו בעמק לא התייחסו לביצות כאל מכשול להתיישבות או כאבן נגף יש ל. היבשה

עדרן של הביצות מעדויות הנוסעים עשויה להעיד רק על יה, ולכן, אלא רק כהפרעה לתנועה, לחקלאות

  .  לחציית האזורכך שנוצר מעבר חופשי, הצטמצמותן של הביצות

 שפורסמו בשנות השלושים של המאה למדים הנתוניםמ) 171-170: ג"תשמ(גל ושמאי -לדעת בר

עלה , י ההתיישבות היהודית עד לתקופה זו"באזורים שנקנו והוכשרו ע, כי היקף הביצות בעמק, העשרים

טוען צנטנר , לעומתם. ות מהאדמות לא היו ביצ99%-ב, כלומר. רק במעט על אחוז אחד מהיקף השטח

שהרי היקפן בעונת הגשמים שונה מזה , ת גודלן של הביצותכי קשה למדוד ולאמוד א, )178: ד"תשמ(

הביצות לא כיסו ברצף אחד שטחים , לדעתו. ובשנות בצורת הוא מצומצם מזה שבשנים גשומות, שבקיץ

 היה העמק מיושב , היו הגורם לכך שעד בואם של המתיישבים היהודיםןאולם אין ספק שה, גדולים

  . בדלילות ומעובד בשוליו בלבד

ביצות עונתיות : מתייחס לבעיית הביצות בעמק יזרעאל תוך חלוקתן לשני סוגים) 88: ג"תשנ(וני זהר

וביצות קבועות שהתפרשו ; שכיסו שטחים נרחבים בשלהי החורף ויבשו לחלוטין עם תום עונת הגשמים

ס בעמק הייתה ביצת נוריביותר הביצה הגדולה  (אך התקיימו כל השנה, על פני שטחים מצומצמים יחסית
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. ])ה"ל תרפ"קק [ באזור נהללנמצאה ,שהייתה קטנה יותר,  הביצה העיקרית,בעמק המערביאילו  ו,חרוד

פתרון פשוט יחסית להם היה ו, )הצפת שדות(נזקי הביצות העונתיות לא חרגו מהתחום הכלכלי , לטענתו

י האנופלס נושאי הביצות הקבועות שימשו מקום דגירה ליתוש, לעומת זאת .חפירת תעלות ניקוז –

מכיוון שהן , ייבוש הביצות הקבועות היה כרוך בעבודה רבה והיווה בעיה טכנולוגית מורכבת. המלריה

. נוצרו עקב זרימה בלתי מוסדרת של מעיינות ונחלים בשטחים ללא שיפוע ובאדמה כבדה ובלתי מחלחלת

אלה דרש מאמצים ומסירות המאבק בביצות . כך הפכו הביצות הקבועות איום כבד להתיישבות בעמק

  .ותגדולים ואף תבע קורבנ

 לספירה אינן מספיקות בכדי לבחון את שאלת 19-עדויותיהם של הנוסעים שחלפו בעמק במאה ה, לסיכום

בחינת הנתונים על ההתיישבות היהודית בראשית שנות העשרים של , אף על פי כן. קיומן של הביצות

רוב ביצות העמק היו , ככל הנראה, יית הביצות מעלה כיהמאה העשרים ודרכי התמודדותה עם בע

היוו איום ש , לא רבותהתקיימו בעמק גם ביצות קבועות ,בה בעתאולם , ובסוף הקיץ יבשו רובן, עונתיות

  . על התיישבות האדם

  

  השפעות המלריה 3.10

. ומתרבה בתוכןניזון מהן , החודר לכדוריות הדם האדומות, תאי-הגורם למחלת המלריה הוא טפיל חד

בשעה , משם. החייב להתקיים בקיבתה של נקבת יתוש האנופלס, מחזור החיים של הטפיל כולל שלב

סימני המחלה מופיעים במחזוריות הקשורה לסוג . עובר הטפיל למחזור הדם האנושי, שהיא עוקצת אדם

ה עשויות לפגוע והתפתחויות אלימות של המחל, )קיימים ארבעה סוגי טפילים(הטפיל שפגע בחולה 

  ). 182-180: 2003ומה ואחרים ה(באיברים חיוניים ולא פעם למוות 

 לספירה מלמד על חומרתה של בעיית 19-כישלונם של הטמפלרים להתיישב בעמק יזרעאל בסוף המאה ה

שהגיעה לעמק , גם ההתיישבות היהודית). 5פרק (יזרעאל  עמק ו שלשפגעה בהתפתחות, המלריה

 התפתח המיתוס של ייבוש הביצות והמלחמה ,על רקע זהנדמה כי  ו,נפגעה מנגע זה 20-ראשית המאה הב

שתי אוכלוסיות  ( הפגיעה הקשה בטמפלרים ובישוב היהודי).171-170: ג"גל ושמאי תשמ-בר(בקדחת 

 משום שבמצבים של מלריה האופיינית לאזורי ביצות ,עשויה להיות מובנת, )שהגיעו לאזור ממרחקים

: 2000רוזן  ( בעוד שילדים ומהגרים חשופים מאוד להידבקות מחלה,מפתחים הבוגרים עמידות, קבועות

 בהקשר לניסיון ההתיישבות של הטמפלרים 19-ח רפואי שנכתב בשנות השישים של המאה ה"דו. )671

אלה כמו כן גם .  לא מתו ממנה–למרות שנפגעו מהמלריה ,  כי הערבים המקומיים,בצפון העמק העלה
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האוכלוסייה הפגיעה ביותר הייתה זו . לא מתו ממנה, על אף שחלו, הטמפלרים ששהו בארץ זמן מהן מבי

  .)274: ז"תשמ. גורן ח(אירופה  הגיעה מכברזה לא מש

יש לראות במלריה אולי את הגורם העיקרי "ש) 27-25: ז"תשנ(במחקרו על עמק החולה טען גרינברג 

הנתון לשינויים דמוגרפיים מהירים ,  של אזור שולייםאשר הפך את עמק החולה למקום בעל אופי

יש , שווהלמרות שפגיעתה של המלריה בעמק יזרעאל ובעמק החולה נתפסת כ). 27: שם" (וחריפים

שהייתה בית גידול , גדולהימת החולה הייתה ביצה רב שנתית . שני העמקיםבלהבחין בין התנאים הפיזיים 

, כאמור, רוב ביצות עמק יזרעאל היו,  זאתעומתול, חלהטפיל המקבוע ליתושי האנופלס המפיצים את 

,  החולהעמק כי יכולת הניקוז של עמק יזרעאל גבוהה עשרות מונים מזו של ,נראה. ביצות עונתיות

  .  הצריך בשנות החמישים פעולה בסדר גודל שלא היה יכול להתקיים בעת העתיקהושייבוש

ולקיים בעמק יזרעאל ביצות האזורי את לו לנקז בצורה נאותה  כי לחברות חקלאיות שהשכי,דומה אפוא

יש לציין שניקוז טוב של השטח והפחתת כמות . היה סיכוי נמוך להיפגע מהמחלה, אורח חיים בריא

 לפי .י הקבע ולאיכות החיים בעמקיגורם שתרם להתפתחות יישוב, מאז ומעולם,  הייתה,אזורהביצות ַב

 הושקעה עבודה עצומה בחיסול מקווי המים 1924-1922במהלך השנים  , הקרן הקיימת לישראלנתוני

תוך כדי החלטה שהפעולה חייבת להיות מוחלטת ומהירה בכדי להדביר את המלריה , הזמניים והקבועים

הנתונים הרפואיים באותן שנים מראים כי בנהלל . )21: ה"ל תרפ"קק (ולאפשר עיבוד תקין של השדות

 0.9% – 1923בשנת ;  מהאוכלוסייה9.2% – 1922באופן ממוצע לחודש בשנת היו מקרי מחלה בקדחת 

  .רק מקרי הישנות המחלה,  לא היו כל מקרי מחלה חדשים1924ובשנת 

 לספירה לא הייתה נתונה 19-ההתפתחות הדמוגרפית של עמק יזרעאל במהלך המאה ההעובדה ש

 טווח הביאו לשינויים מתונים במספר תושבי ורק תהליכים ארוכי, לשינויים דמוגרפיים מהירים וחריפים

 מסקנה . מעידה שלמלריה היה תפקיד משני בתמורות היישוביות שחלו בעמק בתקופה זו,)5פרק ( העמק

לגבי ההשפעה המשנית של המלריה על תושבי ) 675: 2000(זו עולה בקנה אחד עם קביעתו של רוזן 

מתקבל . יו השפעות על התיישבות האדם בעמק יזרעאלהאכן  כי למלריה נראה, יחד עם זאת. חורבת עלק

 המאה ראשיתעד ( ההיסטוריהלאורך אחד הגורמים להתיישבות האדם בשולי העמק  כי ,על הדעת

  . המלריהמן הביצות והיה הרצון להתרחק מן  )העשרים לספירה

 

  אמצעי מחייה וכוח נשיאה תיאורטי 3.11

קרקע , מים: ים של עמק יזרעאל שפע משאבים לצורכי קיוםהמצע הסביבתי העשיר סיפק לתושביו הקדומ
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 יחד .חומרי בערהולתעשייה וכן בנייה ל שפע חומרי גלם, לציידחיות בר , שטחי מרעה, זמינה לחקלאות

פרק זה יוחד לבחינת גבולות הנשיאה התיאורטיים של אזור . ברור שגם משאבים אלה מוגבלים, עם זאת

פי - למול הנתונים המשוערים של האוכלוסייה על)15פרק (בהמשך תיבחן בדיקה תיאורטית זו . המחקר

הייתה רמת ניצול  האם בתקופת המחקר –בעזרתה אנסה לענות על השאלה . גודלם של האתרים

נשמר האיזון בין גודל האוכלוסייה או ש, מכוח הנשיאה התיאורטי של השטחגבוהה , המשאבים בפועל

  . היושבים בכל אתר ואתר לנצלשהיה בכוחם של, לאגן המשאבים

משטח זה יש לנכות . ) דונם485,000 (ר" קמ485-שטחו של עמק יזרעאל כפי שהוגדר בעבודה זו הנו כ

מתקבל על . בד הקרקעוצמחייה וכ, בשל ריבוי גופי מים,  חקלאות קדומההתאפשרהשטחים שבהם לא 

גל -בר בשילוב העדויות שהביאו )5רק ראו למעלה וכן פ(לאור עדויות הנוסעים שעברו בעמק כי  הדעת

לשטחי הביצות בעמק ) ר" קמ85(משטח העמק יש לנכות כשישית  ,)ג"תשנ(וזהרוני ) ג"תשמ(ושמאי 

מכך יוצא שגודלו של השטח הראוי . ) מקסימאליניכוי זה הינו(שמטבעם אינם מתאימים לחקלאות 

 הנחוץ לקיום ,היקף השטח המעובד .) דונם400,000 (ר" קמ400לחקלאות בעמק יזרעאל עומד על 

עדר נתונים מדויקים יבה. )24-23: ז"גרינברג תשנ, ראו למשל ( אינו חד משמעי,בחברות מסורתיות

.  דונם לנפש9שהוא , )411: ן"תש (רוזןנקטתי בערך שווה לזה שנקט , ובהתחשב בפוריות השטח הנדון

לפעמים (יתרת השטח הובר ש בעוד ,ידי שנה רק מחצית השטח החקלאי עובד מ,י המודל שהציג רוזן"עפ

לכך יש להוסיף חישוב שעיקרו הוא בדיקת .  ושימש למרעה לשם השבחת הקרקע,אך לא נזרע, )נחרש

 דונם 15חישוב זה הניב לפי עבודתו של גרינברג תוצאה של . שטחי המרעה הנחוצים לאותה אוכלוסייה

 דונם בלבד של שטחי מרעה 85,000 ).25: ז"נגרינברג תש(מחוץ לשטח החקלאי עצמו , מרעה לנפש

 דונם סיפקו 200,000עוד . שהוגדרו כלא ראויים לחקלאות, יכלו לספק השטחים הביצתיים באגן הקישון

 ישמש מדד לכמות התושבים הנדרשת לאיזון xאם ). השדות המוברים(השטחים שלא עובדו בכל שנה 

  :בין שטחי המזרע לשטחי המרעה הרי ש

400,000-9x=15x-285,000 

 בני אדם לא היה לאוכלוסיית העמק צורך להשיג משאבים 28,500יוצא אפוא שאם חיו בעמק יזרעאל עד 

הרי שלפי , 400,000מכיוון שסך השטח של האדמות החקלאיות בעמק הינו , לעומת זאת. מחוצה לו

כולה להתקיים משדות  שהייתה י,תושבים 44,450 נקבל אוכלוסייה מרבית של , דונם לנפש9מקדם של 

אוכלוסייה זו הייתה זקוקה לאדמות מרעה רבות יותר מהאדמות שהיו מצויות בתחום , יחד עם זאת. העמק
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שאם אוכלוסיית , יש להניח,  אזורי הגבעות העשירים לצורכי מרעהלצדבזכות מיקומו של העמק . העמק

את אדמות המרעה העשירות  ניצלה אוכלוסיית העמק ,העמק הגיעה לסף הנשיאה התיאורטי שלה

 אזור רמות מנשה, גבעות אלונים ושפרעם –הסובבות את העמק באזורים שהיו לרוב דלילים מיישובים 

וברור לחלוטין שגם בתקופות שבהן , 5 שהמודל שהוצע כאן הנו תיאורטי בלבד,חשוב להדגיש. הגלבועו

ינצלו את אזורי הגבעות ם תושביהש לא הייתה מניעה ,אוכלוסיית העמק לא התקרבה לסף כוח הנשיאה

 ניתן לראות ששטחם של הכפרים בסוף ,כך למשל. אספקה קבועה של מוצרי העדרהסמוכים לצורכי 

, ות חקלאעל אדמות העמק הפוריות לצורכי אמנם התפרש לספירה 20- וראשית המאה ה19-המאה ה

 1932זוריק בשנת -הכפר אבוראו למשל אדמות ( בגבעות שמעל הכפר כללו תחומי קרקעגם הם אולם 

תוכנית : 1987[י פורטוגלי "וכן שחזור השימוש באדמות תל קירי בתקופת הברזל כפי שהוצא ע; 7במפה 

63.([  

הרי שבאופן ,  נפשות28,500עד , אם חיו בתחומו של עמק יזרעאל, פי המודל שהוצע כאן-על, לסיכום

לעומת זאת אם מנתה . ם שהפיקו בעמק עצמותיאורטי הם יכלו להתקיים באופן בלעדי מתוך המשאבי

הרי שאדמות המזרע של העמק הצליחו לספק את ,  תושבים44,450 לבין 28,500אוכלוסיית העמק בין 

אולם לצרכי מרעה הם נאלצו לצאת מגבולות העמק לאזורי המרעה בגבעות הסובבות , מלוא צריכתם

ו חייבים התושבים לספק גם חלק מתוצרי השדה הי,  נפשות44,450אם עלתה אוכלוסיית העמק על . אותו

  . וגם חלק ממוצרי העדר באמצעות שימוש בשטחים החורגים מתחומו של העמק

   

  מגמות יישוביות ומאפיינים אזוריים: מסקנות 3.12

 ה עשוייתההייא  הדרך כיצד העל בכדי לעמוד , של עמק יזרעאלתיטבעסביבה הה הבסקירה זו נבחנ

ככל שנעים מזרחה  הרי ,עמקהנראה שמבחינת המאפיינים הסביבתיים של , ראשית. על יישובולהשפיע 

הטמפרטורות נעשות קיצוניות יותר וכמות המשקעים : לכיוון עמק בית שאן קיימת הרעה בתנאי הקיום

עמק יזרעאל הוא מישור פורה בעל אפשרויות גבוהות בכל הנוגע להתיישבות ניכר ש, כמו כן .יורדת

. יש לדאוג באופן שוטף לניקוזו, על מנת להבטיח את ניצול הפוטנציאל הגדול הטמון בו, לםאו, אנושית

לאור תכונותיו המורפולוגיות ולנוכח טיב , באופן פרדוקסאלי,  עשויים, המביאים חיים לעמק,המים

  . להמיט על תושביו חורבן,קרקעותיו

                                                 
  . וזאת על סמך מקורות היסטוריים, המציג שונות בכלכלת הקיום בין האזורים השונים בתוך עמק,  מובא מודל5ק בפר  5
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בעוד . הימצא בשולי העמק ולא במרכזועדיפות ליש לאדם היא ש, המסקנה העיקרית העולה מסקירה זו

הרי שבלב העמק , נובעים מעיינות ההעתק העשירים, לאורך קו המפגש עם הגבעות הסובבות את העמקש

, שניקוזן גרועהימצאותן של קרקעות אלוביאליות ו השיטפוני של הקישון ואופי, מפלס מי התהום הגבוה

פשר גם ממרכז העמק ִאריחוק היישובים . רבות ושלוליות עונתיות היווצרותן של ביצותל ביאיםמ

הקרקעות , בנוסף לכך. שהם המקור למחלת המלריה, להתרחק ממקורות המים ששרצו ביתושי האנופלס

בשל כך . ואולם הן מקשות מאוד על התנועה בלב, לצורכי עיבוד חקלאיאמנם הכבדות של העמק טובות 

בעוד שלב העמק מכוסה , כמו כן. זיות לרגלי הגבעותוהן הדרכים המרכהעיקריים מוקמו הן היישובים 

 כמעט שלא מצוי בלב העמק – האבן –הרי שחומר הגלם הבסיסי לבנייה , באדמות אלוביאליות עמוקות

הגבעות הסובבות את העמק סיפקו כרי מרעה עשירים והם ,  ולבסוף.ואילו בשוליו ניתן להשיגו בקלות

  . כך בהשלמת ערכי המזון מן החי-עדר החשובים כלאפשרו את אספקתם השוטפת של מוצרי ה
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 4פרק 

 הרקע ההיסטורי

  

עם , תקופת הברונזה התיכונהפרק זה כולל התייחסות למקורות ההיסטוריים הנוגעים לעמק יזרעאל מ

ערב תקופת , II ועד לסוף תקופת הברונזה המאוחרת, ראשית הופעתו של האזור בתעודות היסטוריות

, מן המוקדם אל המאוחר, הסקירה הבאה איננה סקירה היסטורית במובן המקובל, אתיחד עם ז. המחקר

, בפרק זה נבחנים. לאור המקורות ההיסטוריים, הבוחן סוגיות הקשורות למחקרי, אלא זהו תיאור נושאי

ואספקטים המדינה הכנעניות -מערך ערי, ייחודה של מגידו בעיני השלטון המצרי, האינטרס המצרי בעמק

לסקור אותם י כאן בכוונתו,  בעברנדונו בהרחבהתי לכתיבת הפרק שתמשה המקורות בהם .לייםכלכ

   .ת טווחארוכהיסטורית שם קבלת פרספקטיבה  ל,בתמציתיות

  

  האינטרס המצרי בעמק 4.1

לסיכומים כלליים ( במצרים עשירים בנתונים על כנען וסביבתה 18-המקורות המצריים מימי השושלת ה

כי הפעילות המצרית , ממקורות אלה עולה). 256-192: 1992רדפורד ; 152-125: ז"תשמראו אהרוני 

 צבאיות לצורכי הייתה מבוססת ברובה על פשיטות, בלבנט בטרם ימי מלכותו של תחותימס השלישי

רדפורד (מעידה כי בפרק זמן זה טרם התייצבה ההיאחזות המצרית באזור זו  עובדה .הרתעה והפגנת כוח

 י"עבהן נשלטה מצרים ,  שנים22עם סיומה של תקופת קורגנציה ארוכה של ). 194-193: 2003

כחודשיים . לשלטון כמלך יחיד, 18-מגדולי המלכים של השושלת ה, עלה תחותימס השלישי, חאתשפסות

העתיד לשנות את פניה של כנען למשך , וחצי בלבד לאחר מכן יצא המלך בראש צבאו למסע מלחמה

מזרחי (ראה כי סמיכות האירועים נבעה מהגברת הסיכון לביטחונה של מצרים מצפון נ. מאות שנים

2005 :79 .(  

העסיקה , שהיא הקרב הקדום ביותר בתולדות ההיסטוריה האנושית שתואר בפירוט, המערכה במגידו

 :1989קמפינסקי ; 135-125: ז"אהרוני תשמ ;ג"שירון תשמ-גרומך ;1913נלסון , למשל(חוקרים רבים 

; 2000גואדיק ; 209-206, 56-3: 2003, 160-156: 1992רדפורד ; 179-172: 1990ליוורני ; 70-68

העולים מתיאור , פרטי ההתרחשויות). ט"יהלום תשס; 152 -79: 2005מזרחי ; 28-6: 2000קליין 

 וזאת על, הביאו את החוקרים לבחון את האירועים לעומקם, הדרך למגידו ומהסקירה של הקרב עצמו

 הממצאים מן התל מן השכבות חמבנה העיר ולנוכ, אזורי הקרב בסביבות התל, רקע תוואי הדרך
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מיקומו של הקרב בין תחותימס לבין הברית הכנענית בראשותו של שליט . מ"המתוארכות לתקופת הב

ה אולם אין ספק כי בעיני המצרים סימל, מעיד על ערכה של מגידו בעיני המלכים הכנעניים, קדשהעיר 

 על הגמוניהשליטה על מגידו וסביבתה הבטיחו . יעד אסטרטגי ראשון במעלה, העיר והעמק הסובב אותה

ודרך מהירה להגיע ) חת ואשור, מיתני(עורק התחבורה הראשי ממצרים לאימפריות שמצפון לה 

  . לממלכות הוסאליות של מצרים בסוריה

 כנען לאימפריה המצרית ולהפיכתה סיפוחה של ללניצחונם המוחלט של הכוחות המצריים הובי

העבירו , ככל הנראה כבר מימיו של תחותימס השלישי, כמו כן. לטריטוריה מצרית לכל דבר ועניין

; 142: א"נאמן תשמ(המצרים לבעלותם שטחי קרקע נרחבים בעמק יזרעאל והפכו אותם לאדמות מלך 

היכול לספק לצבא המצרי את , ה גדולהליך זה מעיד על התפיסה שהעמק היווה אסם תבוא). וראו למטה

, מצרים לא הזדקקה לדגנים, למיטב ידיעותינו. כל מבוקשו בעת חציית כנען לכיוון צפון בעתות מלחמה

שימשה , וייתכן כי בעתות שלום, לשם כלכלת הקיום שלה, המהווים את התוצר המובהק של העמק

  ). 268-264: 2005מזרחי (התוצרת המקומית את המצרים ששהו בכנען 

למרבה ). 2003רדפורד ( מסעות בכנען ובסוריה לאחר מסעו המפורסם 16תחותימס השלישי יצא לעוד 

, בנו.  כדי לשפוך אור נוסף על העמק בתקופה זוהםתיאור המסעות הללו קצר ומתומצת ואין ב, הצער

הראשונים כוונו בעוד שמסעותיו ). ד"נאמן תשמ(הוביל אף הוא מספר מסעות לכנען , אמנחותפ השני

לא חרג , שנערך בשנה התשיעית למלכותו, הרי שמסעו השלישי, )1973רייני (כלפי מטרות בסוריה 

בשנה זו התרכז המלך בטיפול בהתקוממות שפרצה באזור עמק יזרעאל והשרון . מתחומי ארץ ישראל

,  ומגדלין טרם זוהואדורין, ובהן, מספר ערי מפתח הנזכרות בטקסט, למרבה הצער). 259: ד"נאמן תשמ(

סביר להניח כי המערכה התקיימה בפתחת , אולם. הקרב עדיין נתון במחלוקתהמדויק של מיקום הולפיכך 

, הסתיים הקרב בניצחונו הברור של אמנחותפ,  כךביןבין כך ו). 261: שם(מעבר דותן לעמק יזרעאל 

; ככל הנראה תל מעמר(שמונה -ולכד את שליט גבע) תל רכש(ובשובו של המלך לאחר שכבש את אנחרת 

בדומה , שאמנחותפ השני, יוצא אפוא). 261: א"נאמן תשמ(לאזור מגידו ) 75-74: 1973וראו רייני 

 הייתה אחת המטרות ושהשליטה ב, ראה בעמק יזרעאל יעד אסטרטגי חשוב, לאביו תחותימס השלישי

  .  אימפריאלית המצריתההמרכזיות במדיניות 

רייני , 1983גלוק , 1944אולברייט , 1906הרוזני (צאו בחפירות זלין בתענך קורפוס התעודות שנמ

תוארך אף הוא לימיו של , )ב2006הורוביץ ואושימה , 151-127: א2006הורוביץ ואושימה , 1999

שניים ממוענים לשליט : התעודות כוללות ארבעה מכתבים במצב השתמרות טוב יחסית. אמנחותפ השני
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רייני , למשל[בעבר זוהה הכותב כמלך עצמו (שמו כשם המלך המצרי אמנחותפ תענך מפקיד מצרי ש

נהל המצרי יאולם כיום מקובל לראות בו פקיד בכיר בשירות המ, ]61: 1983גלוק ; 74-73: 1973

. ושני מכתבים נוספים נשלחו לשליט תענך משני שליטים מקומיים]) 305: ה"רייני תשס-כוכבי[

שחייבה , י בתקופתו של אמנחותפ השני היה נתון העמק בשליטה מצרית מלאההמכתבים שבים ומעידים כ

הקשורה , מתענך" אחיו"ובה פנייה של שליט רחוב ל, 2אגרת מספר , כמו כן. ציות עיוור לשליט המצרי

מחזקת את ההנחה שעמק יזרעאל נחשב לאדמות מלך מצריות בימיה של , גם לעבודות הנוגעות לשניהם

  ). 141-140: א"אמן תשמנ (18-השושלת ה

אולם , )159: 2011 ,3-1: 2009 מזר(מועד הקמתו של המעוז המצרי בבית שאן נתון אמנם בויכוח 

עדות לכך .  במצרים18-נראה כי יש להקדים את זמנו לימיה של השושלת ה, בדומה לדעתו של מזר

כתבים מארכיון אל וכן משליחתם של מספר מ) 160-159: שם(מתקבלת מן הממצאים שנחפרו באתר 

ע "מכתב א, למשל(מבית שאן ולא מעריהם של המושלים ששלחו אותם ) ראו בהרחבה למטה(עמארנה 

היה מרכז , המוצב המצרי שהוקם בבית שאן]). 268: 2004גורן ואחרים [חבה מירושלים - מעבד285

.  וחמישים שנהונראה כי הוא שימש את השלטון המצרי במשך למעלה ממאתיים, נהל בצפון הארץיהמ

את הרצון , לבטחמשקף , בלב אדמות העמקים הפוריות, כי מיקומו של מרכז מצרי זה, חשוב לזכור

ע " מתקבלת ממכתב אאזורראיה לחשיבות התוצרת החקלאית של ה. שבעמק" אסם התבואה"לשלוט על 

ד שדות העמק הלה מדווח למלך מצרים על עיבו). 363: 1992מורן ( שנשלח מברדיה מושל מגידו 365

אדם שהובא -נראה כי אדמות המלך שבעמק עובדו באמצעות כוח. מס-הנעשה בידי עובדי, באזור שונם

שעיבוד , נראה שוב, הנה כי כן. והיה מסור לחסותם של המלכים הכנעניים המקומיים, לעתים ממרחק

  .  העמק וניצול תוצרתו היו מיעדי השלטון האימפריאלי המצרי

פפירוס , למשל( המזכירים את עמק יזרעאל 20-19ורות ההיסטוריים מימי השושלות למרות מיעוט המק

אהרוני [המתאר את הדרכים בכנען ובהן את מעבר עירון ומגידו , מימי רעמסס השני' אנאסטאסי א

הממצאים הארכיאולוגיים מאותה תקופה מעידים על המשך השליטה המצרית באזור , ])150: ז"תשמ

הניכר ,  שימשה בית שאן כמרכז מצרי אזורי19-השושלת ה שבימיה של , אין ספק.העמקים הצפוניים

מזר (מלבד המצבות המלכותיות והארכיטקטורה המונומנטאלית : היטב בתרבות החומרית שנחשפה באתר

נמצאה באתר כמות עצומה של כלי חרס בסגנון מצרי וכלי חרס מיובאים ממצרים , )173-171: 2011

כפי שניכר מחפירות מזר , 20-אתר המשיך לשמש את המצרים גם בימי השושלת הה). 2009מרטין (

 קלמר השנהב של VIIAמאותה תקופה נמצאו במגידו ). 171-166: 2011מזר  (S-3 ו S-4בשכבות 
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שמציאתם במגידו ממשיכה לשקף את , )ראו מייד(רעמסס השלישי ובסיס הפסל של רעמסס השישי 

  .פה זוהעניין המצרי בעמק גם בתקו

, שגם בימיו של שישק, עשויות להצביע אולי, שנסקרו למעלה, מגוון העדויות מימי הממלכה החדשה

חיזוק . נחשבו העמקים הצפוניים לאחת ממטרות המסע לארץ ישראל, בראשית תקופת הביניים השלישית

 בהרחבה ראו(שהאתרים בעמקי הצפון הנזכרים ברשימת הערים שכבש שישק , להנחה זו הוא העובדה

  ).   232: 2011פינקלשטיין (הם האתרים הצפוניים ביותר המופיעים בכתובת , )13פרק 

  

   ייחודה של העיר מגידו בקרב השלטון המצרי 4.2

, ניתן להצביע על החשיבות המיוחדת, בתוך שלל העדויות הנוגעות באינטרס המצרי העמוק בעמקי הצפון

על , מעמדה של העיר בקרב המצרים נבע ממיקומה הגיאוגרפיייתכן כי . שהעניקו המצרים לעיר מגידו

בין להניח כי ראשית הקשר המיוחד שבין המצרים ליותר אולם סביר , )ראו למעלה(הדרך הבינלאומית 

רדפורד ( יצר ואה של תחותימס השלישי ומן התודעה שהקרבמיקום בע מנ, מגידו בימי הממלכה החדשה

 5 באה לידי ביטוי באגרת מספר ,רכזיותה של העיר במערך המצריעדות נוספת למ). 209-206: 2003

 משלוח ,מצווה על שליט תענך להעביר ביום המחרת למגידו, בשעה שאמנחותפ הפקיד המצרי, מתענך

-בימי אל עמארנה עיר*). 160: 1999רייני ; 24: 1944אולברייט (נהל המצרי י אותו הוא חייב למ,גדול

וזאת , )32: 1975נאמן (היא מגידו , שבה הוצב חיל מצרי קבוע, אזור העמקיםהמדינה הכנענית היחידה ב

 נזכרת כנראה מגידו, בנוסף לכך. בבית שאןש הכוחות האימפריאלילמרות קרבתה היחסית למעוז 

 ונחשפו בה ממצאים חיתיים ,)1988זינגר (בתעודה מחתושה כמקום מפגש בין שליחים מצריים וחיתיים 

קלמר  במגידו VIIA נמצאו בשכבה 20-מימי השושלת ה). 1995זינגר ; 1991דר אלכסנ(ייחודיים 

ובסיס ]) 1939ווילסון [וכן ארבעה חפצי שנהב נוספים עם כתב הירוגליפי (השנהב של רעמסס השלישי 

). 71-67: 2000ראו התייחסות לכל החפצים אצל היגנבוטם ; 1948ברסטד (פסל של רעמסס השישי 

  הייתה המרכז החשובVIIAלהניח כי מגידו ) 54: ט"תשמ(אף הביא את זינגר , אלההריכוז של חפצים 

בשל מיעוט , )13פרק (הגם שדעה זו לא מקובלת כיום . נהל המצרי בצפון הארץ בתקופה זאתי במביותר

: 2000היגנבוטם ראו גם ו; 259-253: 2011מרטין (הכלים המצריים והממצא בסגנון מצרי במגידו 

נראה כי עדויות אלה שבות ומשקפות את ייחודיותה של מגידו הכנענית בעיני השלטון , )113-111

) 13פרק ( כי עד היום העדות היחידה מארץ ישראל למסעו של שישק ,בהקשר זה ראוי להזכיר. המצרי

מצבה זו מעידה כי ). ג2001וראו גם קנאוף ; 16-12: 1929פישר (א שבר האסטלה שהוצבה במגידו יה
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המשיכה מגידו להוות בעיני המצרים סמל , תקופה הארוכה שחלפה מאז כבש תחותימס את העירעל אף ה

  . לשלטונם בכנען

). 182: 1975נאמן (עמארנה היו שוות מעמד -המדינה הכנעניות בתקופת אל-ערימקובל להניח כי 

 בארכיון 2' גם באגרת מס". אחי"במכתבים אחדים מתייחסים המושלים המקומיים אחד לשני בתואר 

איננו מציין קרבה משפחתית בין " אח"התואר ". אחי אתה"הפנייה למושל העיר מאת אחַימ היא , תענך

חשוב לציין כי , יחד עם זאת). 49-47: 2009סמט (המושלים ויש להבינו כפנייה של שווה בין שווים 

לזל בי ויכבד את אחי כי יז, מה עשיתי למלך אדוני" מברידיה למלך מצרים הוא כותב 245ע "באגרת א

אולם יש כאן אמירה ברורה של ברדיה , גם כאן אין הכוונה כמובן לקרבה משפחתית כלשהי". ?הצעירים

שכם , עכו(המדינה האחרות הנזכרות באגרת -ה של מגידו גבוה יותר מזה של עריכי מעמד, למלך מצרים

. כפי שהיא נתפסה במצרים, ותברור שאמירה כזו מצד ברדיה חייבה אחיזה כלשהי במציא). ויקנעם

ככל הנראה בגלל מיקומה בצומת דרכים ואולי בזכות הזיכרון , המצרים נתנו למגידו חשיבות יתר, כאמור

כי גם בקרב המושלים הכנעניים היה למגידו מעמד ,  מעלה245ע "אולם אגרת א, על מסע תחותימס

  העמק וכראש הקואליציה כנגד לבאיה בתור האתר המרכזי שלהעיר נתפסת במכתבים, ראשית. יייחוד

  ). עמארנה-ראו מייד לתיאור פרשיות אל(מוצא מקלט דווקא בעיר מגידו , ישדתה, המושל הגולה, וכמו כן

  

   המדינה הכנעניות בעמק-מערך ערי 4.3

, 1975נאמן , למשל(מ העסיקה חוקרים אחדים בעבר "המדינה הכנעניות בתקופת הב-בחינת מערך ערי

מחקרים אלה התבססו על תעודות ). 2004גורן ואחרים ; ג1996פינקלשטיין ; ן"נימוביץ תשבו; 1997

. וכן על תוצאות החפירות והסקרים הנרחבים שנערכו בארץ, עמארנה-בדגש על מכתבי אל, היסטוריות

אזורי שליטתן והיחסים בין שליטיהן לבין מלך , מספרן, המדינה-בעבודות אלה נבחנו מיקומן של ערי

  . צריםמ

מ מושתת על המבנה הפוליטי של הארץ בתקופת הברונזה "המדינה של תקופת הב-מכיוון שמערך ערי

-נותנים תמונה של המצב הפוליטי כתבי המארות. ראוי לסקור את העדויות הבודדות מתקופה זו, התיכונה

 רונזה התיכונה בתקופת הבושל מערכת היחסים המורכבת בין מצרים לערי כנען וסוריה, בכנען חברתי

 עד כה ידועות שלוש ;)לבחינה של נושא זה לאור הממצא המצרי מארץ ישראל] 1975[וראו ווינשטיין (

מאוחרת ה ,)1940 (קבוצת פוזנרב ).147-144: ב"נאמן תשמ; 1941אולברייט (ה קבוצות של כתבים אל

שטח שני מקומות ב מוזכרים ,)13-ראשית ימי השושלת האו  12-שלהי השושלת ה(מבין הקבוצות 
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). 349: 2011צדוק ; 1976רייני ( שבצפון העמק מרוןיתל שהעיר שמעון מזוהה ב. שמעון וגינה: העמק

, וסביר להניח) 76-69: ג"רבן תשמ(תל זה היה האתר הגדול ביותר בעמק בתקופת הברונזה התיכונה 

 הקדום של עמק יזרעאל וכינויהשם גינה הוא . המדינה המרכזית של העמק-ששימש בתקופה זו כעיר

וכיום הוא נשתמר אך , רק את העמק הדרומישם קף הי שמ"הבבתקופת . )147: ב"נאמן תשמ(המערבי 

: א"נאמן תשמ( עמק יזרעאל –בעוד ששמו של כל העמק נדחק מפני השם המאוחר , נין'ורק בשם העיר ג

 מגידו מכתבי המארות מעידה עדרה שלי כי הו טענ)149: ב"תשמ(נאמן ו) 121: ז"תשמ(אהרוני ). 143

ולכן הם לא ראו צורך לכלול , או שהייתה בקשר הדוק עם מצרים, עיר זו הייתה בשליטת המצריםכי 

לא , עמק מופיע עם ציון של אזורה שייתכן שמכיוון,  כמו כן.אותה ברשימת הערים המורדות והמקוללות

  ). 149: ב"נאמן תשמ(ר אזובשהתקיימו באותה תקופה  ם אחרותנזכרו בקבוצה זו ערי

השלישי מהוות מקור ידע חשוב על כנען בראשית ימי האימפריה הרשימות הטופוגראפיות של תחותימס 

העיר המרכזית הנזכרת בעמק ברשימות אלה היא כמובן מגידו ). 135-128: ז"אהרוני תשמ(המצרית 

קשיון , )35' מס( גם שמעון אולם פרט לה נזכרות, וזאת בשל הקרב שנערך על העיר)  ברשימה2' מס(

 – 113' מס(עין קנעם , )107' מס(עמק , )53' מס(? עפולה, )42' מס(תענך , )38' מס(שונם , )37' מס(

שהרי , מדינה-אין ספק שלא כל המקומות הנזכרים ברשימה שימשו ערי). 114' מס(וגבע ) ראו למטה

שמעון ותענך אכן מעיד , אזכורן של מגידונראה כי , לגבי העמק.  אתרים118נזכרים ברשימות המלאות 

בפפירוס לנינגרד  לשלוש הערים הללו סותההתייח. מדינה-ס שימשו אלה כערי" לפנה15-שבמאה ה

1116A) כערים מהן סופקה , המתוארך לימי אמנחותפ השני, *)154: 1999רייני ; 135: ז"אהרוני תשמ

כמה , הימצאותו של ארכיון התעודות בתל תענך, כמו כן. מחזקת את הנחה זו, למרָינו תבואה ובירה

, שונם, קשיון, לעומת זאת. מדינה-מחייב להניח שבמקום התקיימה עיר, עשרות שנים מאוחר יותר

. עשויות היו להיות עיירות גדולות שהיו נתונות למרותן של הראשונות) שושה-תל אבו(=וגבע , עפולה

  . משקף את החשיבות של האזור בעיני המצריםשב ו ,"עמק"ציונה של היחידה הגיאוגרפית הרחבה 

היה מקובל להניח כי את עין קנעם ברשימותיו של ) 255-254: 2004גורן ואחרים (עד לאחרונה 

 לא היה ספק שעין ,פי הנחה זו-על. יקנעם/קאמוןתחותימס יש לזהות עם יקנעם המקראית ולמקמה בתל 

-המדינה מתקופת אל-מכיוון שעיר, יחד עם זאת. ס"נהלפ 15-מדינה במאה ה-יקנעם שימשה כעיר/קנעם

ייתכן שאין לזהות את עין קנעם , )ראו מייד(יקנעם , ככל הנראהעמארנה ששכנה בתל יקנעם לא נקראה 

אולי ולכן יש ) עמארנה-המדינה מתקופת אל-או עם עיר(מרשימותיו של תחותימס עם יקנעם המקראית 

האפשרות שיקנעם לא הייתה ). םסביר להניח כי בסביבות יקנע(ק לראות בה עיירה שהמצרים הכירו בעמ
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ייתכן כי . 1116Aס לנינגרד ומדינה בימיו של תחותימס השלישי מתחזקת לאור היעדרה מפפיר-עיר

בן (י החופרים לימי תחותימס השלישי "שתוארכה ע, XXaיקנעם מבדיקה מחודשת של ממצאי החפירות 

    . לשפוך אור על בעיה זו עשויה)243: 2005תור ובן עמי 

חושפת מאבקים פנימיים בפרשיית , עמארנה-בתעודות אלהתכתובת של שליטי כנען מאזור עמק יזרעאל 

 250ע "מתוך אגרת א. יית ההכנות למסע המצריבפרש, וציות מוחלט למלך מצרים, לבאיה מושל שכם

בזמן מאבקו ) 250-248: 2004גורן ואחרים (ארסג מושל רחוב -ששלח בעל, )304-303: 1992מורן (

עולה כי מטרת הקרבות שניהל לבאיה הייתה הרחבת תחומה של , בבני לבאיה ובמלכאלו מושל גזר

 ברור , זוהבחנהעל רקע . ממלכת שכם ההררית לכיוון האדמות הפוריות של עמק יזרעאל ועמק בית שאן

: 1992מורן  [244ע "וראו מכתב א(מצטייר בתור אויבו המובהק של לבאיה , מושל מגידו, מדוע ברדיה

ברדיה מושל מגידו ובן בריתו ישדתה : בפרשיית לבאיה שותפים מספר גורמים בעמק]). 299 -298

.  עכושליטבן בריתם של לבאיה ושל שרתה ) וראו מייד(ר מיקנעם 'מח-ולמולם בעל, )וראו מייד(מתענך 

-אנו יודעים כי שמ) ן ספק כי הוא מאוחר להואי, שאינו עוסק בפרשיית לבאיה (8ע "ממכתב א, כמו כן

  . הדא מהעיר שמעון היה בן בריתו של שתתנ בן שרתה מעכו בתקופה שלאחר מות לבאיה

למול האתרים , )259-257ע "א(ר 'מח-שילוב המרכיבים המינרלוגיים בטין של תעודותיו של בעל

ר 'מח-זהות את עירו של בעלחוקרים להובילו את ה, מדינה-האופציונאליים בהן הייתה עשויה לשכון עיר

וזאת למרות שההשתמרות החלקית של שם העיר , )255-254: 2004גורן ואחרים (יקנעם /מוןבתל קא

הצעתו של ). 33: 1975נאמן " (כמת"מסתיימת באותיות ) 310: 1992מורן  (257ע "במכתב א

: 2004גורן ואחרים (בסביבתו אלא , עין קנעם מימי תחותימס לא שכנה על תל יקנעם ש,פינקלשטיין

ישי לא התקיימה על בימי תחותימס השל) א: (לפי שחזור זה יש להניח כי: עשויה ליישב בעיה זו) 255

בימי אל ) ג (.את השם עין קנעם יש למצוא בתל אחר בסביבה של יקנעם) ב. (מדינה-תל קיימון עיר

ופת הברזל שינה בתק) ד". (כמת"ת מדינה ששמה מסתיים באותיו-מון עירעמארנה שכנה על תל קא

  . והוא נקרא יקנעם, מון את שמוהיישוב שעל תל קא

-ערישימשו  IIמ "בתקופת הבבקרב החוקרים אין ויכוח ששלוש ערים שהתקיימו בעמק ש, יוצא אפוא

פינקלשטיין לא מקבל את , לעומת זאת). הדא-שמ(ושמעון ) ר'מח-בעל(יקנעם , )ברדיה(מגידו : מדינה

עמארנה והוא מציע לחפש את מקום מושבו של ישדתה בעיר -מדינה בימי אל- שתענך הייתה עירההצעה

לאור תוצאות החפירות בתל תענך ובשל הקרבה , לטענתו). 247: 2004גורן ואחרים (אחרת בעמק 

, אינני מקבל את הנחה זו. מדינה נוספת-הגדולה למגידו אין אפשרות שבחלק זה של העמק התקיימה עיר
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-ס לא נמצאו בתל תענך ממצאים רבים והרי אין ספק שתענך הייתה עיר" לפנה15-רי גם מן המאה השה

 לזיהוי האתר בו , לדעתי,גם את הקרבה שבין תענך למגידו אין לקשור). ראו למעלה(מדינה בתקופה זו 

בעמק ) סןתל כי(וזאת לאור הסמיכות שבין מגידו ליקנעם בעמק יזרעאל ובין עכו לאכשף , משל ישדתה

  .  המדינה ששכנו בעמקים היה קטן יחסית-שטחן של ערי, נראה כי באופן עקרוני. עכו

רק , ככל הנראה, למרבה הצער.  נזכרים עוד מספר אתרים בתחומי העמק וסביבתו,המדינה-פרט לערי

רבו 'וח) רומנה(רימון -גת, )בורקין(נמצאות בגבולות העמק ואילו ברקנה ) נין'ג(וגינה ) סולם(שונם 

בעוד ששונם נזכרת בפרשיית עיבוד שדות העמק . נמצאות מחוץ לתחומי המחקר) עראבה שבעמק דותן(

הרי שגינה נזכרת בתור היישוב שאנשיו הרגו את לבאיו , )ראו למטה(בידי ברדיה במצוות מלך מצרים 

אנשי "עתם של  מזכיר את הופ250ע "במכתב א" אנשי גינה"האזכור של . בבורחו מחנתון לכיוון שכם

איזה תפקיד שיחקה גינה במערך , נשאלת השאלה). 304-301: 1992מורן  (248ע "באגרת א]" ך[תענ

גלוק (נין 'עדר פרסום החפירה המצומצמת בגילאור ה? עמארנה-המדינה הכנעניות בתקופת אל-ערי

  .ספק תשובה לשאלה זוקשה לנראה ש, ם יחסית של התלמי המצומצוממדיו) 1979, ח"תשל

שנוסף לה לחץ עקבי , הירידה התלולה במצב הביטחון הפנימי בארץהביאה , בשלהי תקופת אל עמארנה

נאמן  (ולתכנן מסע מלחמה מצרי לכנען, את המלך המצרי לתכנן מחדש את מהלכיו באזור, מצד החיתים

החלטה זו משתקפת בשורה ארוכה של איגרות תשובה של שליטים ). ג1990נאמן ; 128: 1975

ע " ממגידו וא247ע "א,  משמעון225-224ע "ת אואת איגר, בהם יש לציין לצורך עניינינו, ומייםמק

 השליטים  אישור ביצוע המטלות שהוטלו עלן ובה)301, 288-286: 1992מורן ( מיקנעם 222-221

  חשוב לציין כי את. למלך מצריםמקת את ההתכתבות מן העו חותמות אלהתעוד. ם מלך מצריהללו בידי

  ).255: 2004גורן ואחרים (הלוא הוא וכטסו , ר מיקנעם'מח- שלח יורשו של בעל222-221ע "אגרות א

להלן סיכום מסכת . עמארנה-מדינה בימי אל-ומו של עמק יזרעאל שכנו ארבע עריבתח, נראה אם כך כי

  ):פי ערים-על(האירועים ההיסטוריים מתוך האגרות 

באגרות אלה . נמצאו בארכיון, מושל מגידו,  מברדיהםעה מכתבי שב–) 365- ו246-242 ע"א(מגידו . 1

שיתוף הפעולה עם ישדתה והיציאה נגד הברית של לבאיה , מופיע תיאור ארוך של המאבק למול לבאיה

אלא ,  הוא המכתב היחיד של ברדיה שאינו עוסק במאבקים בתוך העמק247ע "מכתב א. עם עכו ויקנעם

גורן ואחרים (ל מכתביו של ברדיה נכתבו בסביבה המיידית של מגידו כ. בהכנות לקראת המסע המצרי

 שלא התאים , בחומר גירני בהיר לצורך הכנת התעודותנראה כי הסופר של מגידו השתמש). 246: 2004

  .אבל היה הטוב ביותר לצורכי קריאת המכתבים עצמם, ליצירת קרמיקה
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ממכתב זה עולה כי אנשי . ישדתה מושל תענךשייך בארכיון ל) 248ע "א( רק מכתב אחד – תענך. 2

 וכי הוא מצא מקלט אצל ברדיה ,)סביר להניח כי הדבר נעשה בעידודו של לבאיה(תענך הדיחו אותו 

גורן ואחרים (המכתב של ישדתה נשלח ממגידו והרכב הטין שלו זהה לזה של מכתבי ברדיה . במגידו

  ).245ע "א(רדיה במיגורו של לבאיה מושל שכם מאוחר יותר ישדתה שיתף פעולה עם ב). 247: 2004

) 222-221ע "א(ושני מכתבים של וכטסו ) 259-257ע "א(ר 'מח- שלושה מכתבים של בעל–יקנעם . 3

 מכתביו של ואילו, )245ע "א(ברדיה י "ע דווקא מדווחתר ללבאיה 'מח-הברית שבין בעל. נמצאו בארכיון

, ר'מח-יורשו של בעל). 34-33: 1975נאמן ( ומקוטעים או שבורים, מידי כלליים ,ר עצמו'מח-בעל

. לךבהם הוא מדווח כי הכין את כל שהתבקש לקראת מסע המ,  שני מכתבים למלך מצריםרשיג, וכטסו

  ).  255-250: 2004גורן ואחרים ( נשלחו מתל יקנעם ר ווכטסו'מח-של בעלחמשת המכתבים 

בשניהם שולח . נמצאו בארכיון) 225-224ע "א(ן הדא מושל שמעו- שני מכתבים מאת שמ– וןעשמ. 4

 נשלח 224ע "חשוב לציין כי מכתב א. שליט העיר למלך מצריים עדכון כי המטלות שהוטלו עליו בוצעו

הדא בתור בן -נזכר שמ,  ממלך בבל8ע "באגרת א). 235: 2004גורן ואחרים ( המצרי בבית שאן המעוזמ

מן המכתב עולה כי העיר שלטה . ים הבבליים בדרכה למצריםבריתה של עכו ושותף לשוד שיירת הסוחר

למרות שהדבר אינו נזכר (הדא -נראה שיש לקשור את שמ. כולל על העיר חנתון, על כל בקעת בית נטופה

הקשר בין שמעון ) א: (ר מיקנעם ושתרתה מעכו משתי סיבות'מח-לברית של לבאיה עם בעל) באף תעודה

, העובדה שלבאיה משוחרר משביו דווקא בחנתון) ב. (8ע "רה באגרת אלעכו ניכר בפרשיית שוד השיי

  .הנתונה למרות שמעון

  

  היבטים כלכליים 4.4

נשלט -בעיקר ביחסי שליטהעוסקות , כמובן שקשה להסיק מסקנות כלכליות מתוך תעודות היסטוריות

ת העמק אכן נזכרים אולם נראה כי שלושה מרכיבים חשובים בכלכל, בסכסוכים בין ישויות פוליטיותו

  :בתעודות

, בשתי אגרות של ברדיה, אולם. עמק יזרעאל נתפס לרוב כאסם תבואה גדול שעיקר גידוליו דגנים. 1

נזכר ) 297: 1992מורן  (242ע " באגרת א:חיים כמרכיב כלכלי חשוב-נמצאות עדויות לגידול בעלי

משלוח נועד לאחד ממרכזי השלטון ניתן לשער כי ה(מצִרים ַלהמועבר  משלוח של שלושים בני בקר

, מדווח ברדיה למלך המצרי) 299-298: שם (244ע "באגרת א, יתר על כן). המצריים בכנען שם נאכלו
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מחייבים להניח כי אזכורים אלה של בקר וצאן . כי בשל המצב הביטחוני הוא אינו יכול לגזוז את צאנו

   .מרעה באזורי הגבעות הסובבים את העמקהמדינה ששכנו בעמק שלטו גם על שטחים עשירים ל-ערי

 כי מס תבואה שהיה , המושל הכנענימתאר, הדא שליט שמעון למלך מצרים- מאת שמ224ע "באגרת א. 2

רייני -כוכבי; 287: 1992מורן ( מכיוון שהתקלקל או הושמד ,אמור לעבור למצרים כנראה התעכב

ר את המילה השבורה הקשורה לסוג גרגירי הציע לשחז) 78הערה , *78: 1975(נאמן ). 280: ה"תשס

והנה מתעודה זו , גידול החיטה והשעורה נתפסים בתור הגידולים העיקריים בעמק יזרעאל". וחן]ד"[הדגן 

  . גודל אף הוא בשדות העמק, כי הדוחן שהועלה כמס למשטר המצרי, עולה

ת מלך מצרים מאז כיבושי היה הראשון שהציע כי אדמות עמק יזרעאל היו בבעלו) א"תשמ(נאמן . 3

הנחתו של נאמן התבססה על שלוש תעודות . תחותימס השלישי ולאורך כל ימי השלטון המצרי בארץ

ורשימת השלל שלקח תחותימס השלישי ,  מברדיה365ע "אגרת א,  מארכיון תענך2' מכתב מס: מצריות

 קיימות עוד שתי עדויות עמארנה-נראה כי בתעודות אל). 42: 2003רדפורד ; 142-140: שם(מהעמק 

  :לקיומן של אדמות מלך בעמק יזרעאל

וכך שני בני לבאיה מוסיפים : "...נאמר, למלך מצרים) שליט רחוב( מבעל ארסג 250ע "באגרת א) א(

את ֻּברֻקַנה ואת ַעַרֻּבה והגלה אותן , כפי שעשה אבינו כשתקף את שונם, הילחם במלך אדונך: "לומר לי

ברשימת הפשעים שעשה לבאיה ). 303: 1992מורן  ("...ועיבד את שדות המלך אדונירימון -ולכד את גת

מכיוון שהאתרים הנזכרים כאן נמצאים בעמק יזרעאל . מצוין במפורש שהוא עיבד את אדמות המלך

  . נראה כי אדמות המלך נמצאו בתווך) בורקין ורומנה(או בגבעות הסובבות אותו ) שונם(

אנוכי עבד נאמן , ראה: "...ר'מח-כותב בעל, )257ע "א(למלך מצרים ) יקנעם(ר 'מח-מבעלבמכתב ) ב(

למרות שהתעודה ). 310: 1992מורן ..." (ועתה שמתי צווארי בעול אשר אני חייב למשוך... של המלך

בדומה לשליט מגידו בפרשיית שונם , ר הוא עיבוד שדות העמק'מח-מקוטעת ייתכן שהעול אותו נושא בעל

  ).365ע "א(

 ,כי כפי שהציע נאמן חלק מאדמות עמק יזרעאל היו בבעלותו הפרטית של מלך מצרים, נראה אם כן

 אמצעות ב, שנערכו במקום, אולצו לפקח על עבודות השדה, שגבלו בשטחים אלה,והשליטים המקומיים

  . ממקומות שוניםעובדי מס שהובאו לשם
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 5פרק 

 מאנית 'עמק יזרעאל בשלהי התקופה העות

 ) לספירה1914-1800(

  

אשר הפך את , סדרי בראשיתמהותי ב שינוי ,מאז ראשיתה של ההתיישבות היהודית ,עמק יזרעאל עבר

 היא אחד הכלים החשובים שיש ,טרם שינויים אלהבהיכולת להכיר את העמק . טבעו מן הקצה אל הקצה

מטרתו של  .ך אלפי שנים במששל תושביוהחיים ומאורחותיהם כדי להבין לפחות חלק מדפוסי ב, בידינו

בשלהי בעמק האירועים ההיסטוריים אור מדויק ככל האפשר לשחזור ילהביא ת, אם כן, פרק זה היא

אותן יהיה ניתן להשליך ,  חברתיות ופוליטיותמסקנותמשחזור זה יק פולנסות לה, מאנית'התקופה העות

  . מחקרת התקופהעמק במהלך על 

 19-מאנית בשלוש מאות השנים הקודמות למאה ה' האימפריה העותשחזור קורותיו של העמק תחת שלטון

קשה לקבל תמונה של , מניתוח המקורות המעטים מתקופה זו, כמו כן. אינו משביע רצון, לספירה

לקבלת תמונה ] 73-72: 2ד"תשנ[ראו הבעיות שניצבו בפניו של גרוסמן (התמורות שחלו בנוף האנושי 

מאנית 'בעיקר נכון הדבר לגבי תקופת האימפריה העות).  בעמק16-מהימנה של היישובים מן המאה ה

  את להזכירכדאי, העוסקות בעמק יזרעאל, בין יתר העדויות הבודדות). 18-17–המאות ה(התיכונה 

מהן ניתן ללמוד על החלוקה האדמיניסטרטיבית של אזור עמק יזרעאל  16- מן המאה המחברות המיסים

תכתובות ; )1 וכן איור 194-187, 161-157: 1977ועבדולפתאח ' הוטרות(ון ומחוז צפת 'בין מחוז לג

 וביניהם צו מלכותי העוסק בהחלפת מושל מחוז 16-מאנית מן המאה ה'וצווים מארכיוני האימפריה העות

וכמו כן ; )78-77: 1960הד (ון והוראות לשיתוף פעולה בין המושלים באזור כנגד חדירות הבדואים 'לג

במאה     עומר -י דאהר אל"ע) קיבוץ שריד(ניפס 'וח) מרוןיתל ש(סמוניה , )יקנעם( קאמון ביצוריהן של

לאור אופיים החלקי של ). 90: 1973כהן (מאבקיו בשבט הבדואי בנו צקר ו) 92: ב"הד תש (18-ה

 החלטתי להתמקד בפרק זה בתקופה שבין 19-המקורות הללו ובזכות עושרם של המקורות מן המאה ה

על היתרונות הגלומים בשימוש במקורות ההיסטוריים מתקופה זו ראו פינקלשטיין  (1914-1800השנים 

1990.(  

אולם התקופה שתידון כאן תחומה , כלל נשאר עמק יזרעאל הרחק מאירועי ההיסטוריה העולמית-בדרך

תחולל הראשון ה). 163-155, 15-11: 2000קליין ( שני קרבות מפורסמים בעלי עניין בינלאומי י"ע

וזאת ,  כאשר צבאו של נפוליון בונפארטה ניצח בקרב מזהיר את הצבא שריכז מושל דמשק,1799באביב 
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שהתקיים באזור הכפר פולה , למרות נצחונו בקרב.  הצרפתים לרעת1:7-על אף שיחסי הכוחות היו כ

י ניטש הקרב השנ. לא הצליח נפוליון לכבוש את עכו ונאלץ לסגת מן הארץ, לרגלי גבעת המורה

 בעת שהגנרל אלנבי הוביל את צבא האימפריה הבריטית לניצחון צבאה הקורס של ,1918בספטמבר 

שבו פרץ אלנבי לרחבי עמק יזרעאל מאזור מגידו והניס את הצבא , הקרב. מאנית'האימפריה העות

מן בעוד שהקרב בראשות נפוליון מס. היה אחד הקרבות האחרונים במלחמת העולם הראשונה, התורכי

מבחינה מדינית את ראשית התעניינותן של מעצמות המערב בארץ ישראל כעמדה בעלת חשיבות 

הרי שאלנבי הביא לסיומו של התהליך עם ביטול שלטונה של , )21: 1983אריה -בן(בינלאומית 

  . והשלטת המנדט הבריטי על הארץ,  שנים400מאנית בארץ אחרי 'האימפריה העות

זכה לתיאורים מפורטים למדי בספרות החוקרים והנוסעים של ) עמיר-אבן' גמר: בערבית(עמק יזרעאל 

באו לצורכי מחקר מדעי ) ובארץ כולה(מעטים מאוד מבין הנוסעים שביקרו בעמק , אולם. 19-המאה ה

, ראשון במעלההיווה מוקד משיכה , שימש בתור מעבר טבעי בעת חצייתה של הארץש, העמק. טהור

כך ). 244 -241: א"אריה תשס-בן( ובברית החדשה ך"תנם מרכזיים המוזכרים בבזכות אתרי, לצליינים

מערב בדרך המובילה -מזרח לדרום- מצפון,י המסלול הצלייני המקובל"עפ(וביקרו  הצליינים שבו, למשל

שם (ניין , )לשם הגיע שאול המלך לבעלת האוב(עין דור , ) ישועיר מגוריו של(נצרת ב )6לירושלים

 עבר אלישע במסעותיו ומשם הובאה השונמית לדוד המלך בה(שונם , ) את בן האלמנההתחייהשיב ישו ל

, )מקום מושבם של אחאב ואיזבל(יזרעאל , )אתר ההתאספות למלחמה של גדעון(עין חרוד , )בערוב ימיו

. ואחרים) המופיעה בשירת דבורה(תענך , )ך ומיקום הקרב האחרון"אתר חשוב מתקופת התנ(מגידו 

לבין תיאורים שהושפעו מרגשות דתיים , )ככל האפשר( להבחין בין תיאור מדעי מדויק יש, כךלפי

    שאפילו סופרים עבריים בשלהי המאה כךניתן ללמוד מ, על כוחם הרב של סיפורי המקרא. ולאומיים

ר תם באופן ישיינמנעו מלהתמודד א,  במשך תקופה ממושכת יחסיתשחזו בעיניהם במראות העמק, 19-ה

  ).205: ג"הולצמן תשנ( שאולים מהטקסט המקראי יצירותיהםותיאורי העמק ב

  

   החקלאותתפרוסת היישוב ומצב , הרקע המדיני: מאנית'שלהי התקופה העות 5.1

 ועד למלחמת העולם הראשונה הייתה תקופה של תמורות גדולות בכל 19-התקופה שמראשית המאה ה

 תקופה זוניתן לחלק .  היישוב ומצב החקלאות בעמק יזרעאלתפרוסת, נהליהנוגע לדפוסי השלטון והמ

                                                 
ארלס ווילסון בשלהי שנות השבעים של המאה 'כך למשל צ.  כמובן שחלק מהצליינים והחוקרים עשו את הדרך מדרום לצפון6
 ).  42-21: 1975ווילסון (19-ה
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העשור ; 1830 ועד שנת 19- ה מראשית המאה:כל אחת בעלת מאפיינים ייחודיים, לארבע תקופות משנה

משנות השמונים ועד ; משנות הארבעים ועד סוף שנות השבעים; )1839-1831( 19-של המאה ההרביעי 

צורכי הדגשת ל נועדה אולם היא, היא מלאכותיתזו חלוקה ן שכמוב .ערב מלחמת העולם הראשונהל

   . והמחשת תהליכי שינוי ופיתוחההבדלים בין תקופות המשנה

  1830מראשית המאה ועד שנת  5.1.1

. מסע האישי של נוסעים שחצו את העמקהרובם תיאורי , המקורות על תקופה מוקדמת זו מעטים יחסית

 קלארק האנגלי הנוסע י"ע 1801שנת מיוחס בה, ו של העמקבשיממונ, מתאפיינתהיא  ,בראשיתה

)Clarke (עכומושל זאר 'ג-לנגישותיו של אחמד אל) 279: 1986ן טר וראו גם א21: ג"שור תשנ( .

זאר עקב סירובם של הבדואים 'ג- בין הבדואים לבין חייליו של אל מריםהתחוללו קרבותראשית המאה ב

 העיד כי 1806שעבר בעמק בשנת ) Seetzen(זטצן ). 284: 1975אביר (לשלם את המס הנדרש מהם 

מנת שהם עצמם לא יגעו לרעה -על, חלקם גובים מיסים בכפרים השכנים, בעמק נעים בדואים רבים

  ).  18: ג"שור תשנ(במקנה 

מביא שני מקורות המעידים על החשיבות הכלכלית של העמק כבר בראשית ) 74: 2ד"תשנ(גרוסמן 

לא ידוע אילו ( כפרים בעמק יזרעאל 12 הוחכרו לסגן הקונסול הרוסי 1812בשנת ) א(: 19-המאה ה

באותה תקופה לערך נתגלע סכסוך בין מושל דמשק למושל עכו על ). כפרים היו מעורבים בעסקה

סולימאן , אזור המריבה הוכר לבסוף כשטח הכפוף למרותו של מושל עכו. השליטה באדמות באזור עפולה

עיד באקינגהם ה, זאר'ג- של אלעשרה שנים לאחר מותו-שתים, 1816נת בש) ב(. פאשה

)Buckingham( , מצא הוא  ,יחד עם זאת. פריעה לפיתוחו של האזורשוב אינה מרודנותו של הפחה כי

גם נוסעים אחרים מאשרים מצב זה ומוסרים כי כל ). 19: ג"שור תשנ(  שדות מעובדיםרק בדרום העמק

  ).247: 1ד"גרוסמן תשנ(רק מיעוטו שדות מעובדים ו, העמק הוא שטח מרעה

  )1839-1831( 19-של המאה ההעשור הרביעי  5.1.2

 הוא. הפחה המורד של מצרים,  עלה על ארץ ישראל אברהים פאשה בנו של מוחמד עלי1831באוקטובר 

 חמורים  עונשיםתעיקבול מיסים והיטלים שרירותיים ו ביטשכללה, ערך רפורמה יסודית בסדרי השלטון

  . )29-28: 1998אביצור ואחרים  (שנתפסו בסחיטות ובשוחד, לאנשי שררה

 התנהלה בארץ , מיסיםגיוס צבאי ולהעלאתשל אברהים פאשה לונשנות ת וו החוזריתובעקבות דריש

: 1982בר ; 310-309: 1975אביר ( אחת המרידות הקשות ביותר נגד השלטון המרכזי 1834בשנת 

. המרד התפשט במהירות בכל הארץ והקיף את כל הפלאחים והבדואים). 55: ד"סגרוסמן תש; 284-282
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אך , פגע קשות באוכלוסייה הכפרית, "מרד הפלאחים"הידועה בשם , הדיכוי האכזרי של ההתקוממות

רבים נהרגו ואחרים נאלצו להעתיק את מקום מושבם . הסבל הרב ביותר נפל דווקא בחלקם של הבדואים

למנוע את , ם פאשה ניצל את דיכוי המרד כדי להשליט את מרותו על הבדואיםאברהי. מזה שנים

נראה כי מדיניות זו של הכנעת הבדואים . פשיטותיהם ולהגביר את הביטחון בכל חלקי הארץ שבשלטונו

לפיתוח ההתיישבות , להגברת הסדר והביטחון, )עד לכיבוש התורכי המחודש(לפחות בטווח הקצר , גרמה

  . לאותולשגשוג החק

התנקמותו של אברהים פאשה באוכלוסייה הבדואית של עמק יזרעאל הביאה לדחיקתו של השבט הבדואי 

 שבטי התורכמנים לעמק הירדןולגירוש ) 63: ב"ביתן תשמ(בנו צקר לעבר עמק בית שאן ובקעת הירדן 

 הזמני של  על העדיפות שניתנה לפלאחים ועל מיגורםפעולות אלה מעידות). 210: ז"וילנאי תשכ(

: 1841(' התרשמו לטובה רובינסון וסמיתשחצו את עמק יזרעאל  בעת 1838בשנת  . בכוח הזרועהנוודים

האכיפה הקשה של הממשל המרכזי , הנה כי כן. בעמק יזרעאל רההכותנה והדו, משדות התבואה) 161

אברהים ו של מכיוון ששלטונ, למרות זאת. בראשותו של אברהים פאשה הביאו דווקא לפיתוח העמק

י " עם כיבושה מחדש של הארץ ע1839והסתיים בשנת ,  לא נמשך אלא רק שנים בודדותפאשה

  .נראה כי הרפורמות הללו לא הגיעו לכדי בשלות, מאנית'האימפריה העות

  19- של המאה המשנות הארבעים ועד סוף שנות השבעים 5.1.3

עדר שלטון מרכזי חזק ובמאבקים בלתי יהלאחר נסיגת הצבא המצרי מהאזור מתאפיינת ב, תקופה זו

מאני מפלישות הבדואים מומחש היטב 'תסכולו של השלטון העות. פלאחים לבין הנוודיםהפוסקים בין 

לאחד אגא הפך ,  השלטון המרכזיי"עבאמצעות הסמכתו ). ראו בהרחבה למטה(בעלילותיו של עקיל אגא 

 שאיפותיו להרחיב את אזורי שליטתו הביאו עליו את ,אולם. הגורמים הבודדים שהצליחו להילחם בנוודים

). 176: 1998ברטל ואחרים ( שמיגרו את תחום השפעתו פעם אחר פעם ,מאניים'כעס השלטונות העות

העיבוד הביטחון ובאינטנסיביות  מלמדים על השינויים התכופים במצב ההתיאורים המתייחסים לשנים אל

שלטון הו המוזנח של העמק מהווה כתב אישום חמור נגד  שמצב,טען) Macleod(מקלויד . החקלאי

, שטח פורה ומעובד" תיארה אותו כשישיםשהייתה בעמק בשנות ה, )Tobin(ואילו ליידי טובין , המרכזי

' וסמיתגם רובינסון ). 248: 1ד"גרוסמן תשנ ("אף כי חלקים ניכרים ממנו היו מכוסים עשבים שוטים

 שחל שינוי ם אף כי ניתן להסיק מתיאור, את המקום שומםולא מצא 1852 בעמק בשנת ו וביקרושחזר

 העיבוד  היהבביקור הנוכחי. )117-113: 1856' רובינסון וסמית (1838שנת  הראשון בםמאז ביקור
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שדה  גם על פני פו השניים חלם ובדרכ,אך השטחים המעובדים נתנו יבולים עשירים, החקלאי לא רצוף

  .  בצלגדול של

חזרו ש, פקדו את הארץ שנות בצורת קשות 19-של המאה ההשישים ובמהלך שנות השבעים בסוף שנות 

סייר בעמק  שטריסטראם. )250: 1ד"גרוסמן תשנ (גרמו להחרפת הבעיה הבדואית בעמק ובסביבותיוו

יבול תבואת השדה לא נקצר השנה בגלל המלחמה ואנו רכבנו דרך שדה חיטה ":  מדווח1863בדצמבר 

הכפריים .  והם חמסו את כל הבקר שבעמק... שבועות אחדים בלבד פשטו כאן בדווי צקרלפני. דרוסה

אשר הקפידו , הקלגסים התורכיים.  הממשלה רק הרבתה את הנזקי"עההגנה ... חיים כמובן בפחד מתמיד

כדי , תמיד היטיבו לבחור בחלקות הקמה היפות ביותר לחנות בהן ...להגיע רק לאחר שהבדווים הסתלקו

גם ניסיונות ההתיישבות של  ).96: 1981טריסטראם  ("חסוך לעצמם את הטרחה להביא מספוא מרחוקל

מאניים 'הטמפלרים בסוף שנות השישים נתקלו בפשיטותיהם של נוודי האזור ובאטימות השלטונות העות

גם השינויים החריפים במצב הביטחון ובאינטנסיביות העיבוד החקלאי נמשכו ). ראו בהרחבה למטה(

 ורק מקעורואלה לשדות ההבדואים בנו צקר  חדרו שבטי 1870בשנת : 19-בשנות השבעים של המאה ה

 ,)50: 1882(נר ' מדווחים קונדר וקיצ1872אולם בשנת , )112: 1879קונדר (שישית מהשדות עובדו 

 וחזרו לעשוק את אזור שבו בדואים להשתלט על ה1877בשנת .  מאדמות העמק מעובדות90%-ש

  ).249: 1ד"גרוסמן תשנ (דמי חסותלאחים ותבעו מהם לשלם הפ

 1839החלו בשנת , )התחדשות" (תנזימאת"שכונו , מאנית'תהליכי הרפורמות המקיפים באימפריה העות

הרפורמות כללו ). 19-18: 1998אביצור ואחרים  (19-ונמשכו במספר גלים בשליש השני של המאה ה

השוואת , ארגון המערכת הפיננסית, ארגון מחדש של הצבא, יותרפורמות חקיקת, הקמת אסיפה לאומית

ברור שעבר זמן רב למדי עד שתיקונים אלה הורגשו , למרות זאת. מוסלמים ועוד-זכויותיהם של לא

היו לחלק מן הרפורמות , עם זאת). 22: ג"שור תשנ(באזור מרוחק ממרכזי השלטון כעמק יזרעאל 

בשנת . חסי הנוודים והארץ הנושבת והן בתחום התפתחות החקלאות יענייןהשפעה מכרעת על העמק הן ב

חוק זה הגדיר את זכויות השימוש בקרקע . מאני'חוק הקרקעות העות" תנזימאת" נחקק במסגרת ה1858

החוק יצר לראשונה , למעשה. ואת הבעלות על הקרקע באימפריה והביא לשינויים אגראריים גדולים

). ו"קרק וגלילי תשס(פיסה המודרנית המקובלת של בעלות על הקרקע המאפיינת את הת, מערכת שליטה

 –חברתית של יזמים -השינוי הגדול ביותר בא לידי ביטוי בהפרטת הקרקעות וביצירת שכבה כלכלית

עיקר השפעתה של שכבה זו על העמק חלה עם קניית אדמות העמק ). בעלי קרקעות שנעדרו מהן(אפנדים 

  ).  ראו בהרחבה למטה(ומשפחות נכבדים מאזור השומרון ) מיידראו ( משפחת סורסוק י"ע
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   ועד ערב מלחמת העולם הראשונה19- של המאה המשנות השמונים 5.1.4

הגורם . בשנות השמונים שוב הסתמן מפנה של ממש במצב החקלאות והעמק היה מעובד באורח ניכר

סורסוק ענף הביירותי של משפחת ה י"עחלק נרחב משטחי העמק רכישתו של העיקרי לתמורה זו היה 

העברת הקרקעות באה בעקבות מדיניות הממשלה להוציא למכירה . )ראו בהרחבה למטה(הנוצרית 

עצם הרכישה . )אדמות שלא עובדו במשך שלוש שנים רצופות (שהוגדרו כמוזנחות) מירי(מדינה אדמות 

השינויים המקיפים שחלו  משקפת את 19-שהתקיימה במהלך שנות השבעים והשמונים של המאה ה

 התמורות הגדולות שהתחוללו בעקבותיה הביאו לשיא בצמיחה ובפיתוח העמק ביחס לכל ,אולם, בעמק

העסיק סורסוק שכירי יום רבים ושיווק כמויות  לדברי אוליפנט). 11: ז"גלילי תשס(מאנית 'התקופה העות

. שכמעט כל אקר בו מעובד, ירהוא מתאר את העמק כמקום פורח ועש. גדולות של תבואה משטחיו

הפכו עצמם להיות גזולים ונעשקים בידי בעלי הקרקעות המוצצים את לשדם , לעומת זאת, הבדואים

שאם לא כן ייענשו בגירוש מעל , הם נאלצים לשלם כסף רב במזומן. בעבור הקרקע שהם יושבים עליה

  ). 35: ו"אוליפנט תשל(אדמותיהם 

 .19-מאה הה שונה מאוד מזה שהיה בראשיתיזרעאל היה עמק אשונה נראה כי ערב מלחמת העולם הר

חל , פיתוח של משפחת סורסוקבזכות הפוליטיים שכללו את מיגור הנוודים וכן -ודות לתהליכים סוציוה

עוד בטרם פרוץ  .בהיקף העיבוד החקלאיו במספר התושבים ,שוביםיכמות היבגידול משמעותי בעמק 

 הוקמה 1912בשנת ): 42-39: ג"שילוני תשנ(יישובים היהודים הראשונים המלחמה הוקמו בעמק שני ה

שמספר שנים לאחר נטישתה הראשונה הפכה למושב (עדש - הוקמה תל1913המושבה במרחביה ובשנת 

י יהושע חנקין מידי משפחת סורסוק רק אחרי "רוב אדמות העמק נרכשו ע). עדשים-העובדים תל

  ).253: 1ד"גרוסמן תשנ (1918המלחמה בשנת 

  

  התיישבות קבע בצל הנוודות: תושבי העמק 5.2

, מחד: מאנית' יזרעאל בשלהי התקופה העותבעמקשישבו ניתן להבחין בשלוש קבוצות אוכלוסייה שונות 

שתחום ,  הנוודים הבדואים;הדמהאד וביעחיו מכפרים קטנים ועיקר ב בשגרו ,יושבי הקבע, הפלאחים

, ובתווך התורכמנים ;ופים וכלכלתם הייתה מבוססת על המרעה והשודנתון לשינויים דחהיה מחייתם 

 בהתיישבות הקדימו את הבדואים גםוהם , בחקלאותגם  ף שהם עסקוא, בדואיםדומים ל יושבמהותם ה

  .קבעה
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) נין'ג( ועיירה אחת  כפריםכארבעים .םנוצריומיעוטם מוסלמים רובם  – פלאחיםבעמק ישבו דרך קבע 

 הפלאחים היו כוח העבודה העיקרי .)5.1ראו טבלה ( מאנית'רעאל בשלהי התקופה העותהתקיימו בעמק יז

השיטה האגרארית שהסדירה את זכויות החזקה על הקרקע הייתה , בתקופה זו. שעיבד את קרקעות העמק

). 62-60: 1998אביצור ואחרים ; 30-28: 2ד"גרוסמן תשנ; 272-271: 1986ן טאר(שיטת המושאע 

שהזכויות על הקרקע משותפות לכפר כולו וכל אחד מבני הכפר רשאי , טה סבוכה זו הואעיקרה של שי

תאר וזקני הכפר שחילקו את הקרקעות אחת לשנה או אחת לשנתיים 'היו אלה המוח, בפועל. להשתמש בה

לא היה הפלאח חופשי לעבד את הקרקע כרצונו , בנוסף). לעיתים החלוקה בוצעה רק אחת לחמש שנים(

הפלאחים נאלצו להעלות מס לשלטונות . עליו לפעול בהתאם להנחיות שהכתיבו לו ראשי הכפרוהיה 

רכישות הקרקעות בשנות השבעים ). וראו למטה, 25%לפעמים עד כדי (מאניים בשיעור גבוה 'העות

שינו את מעמדם של רוב הפלאחים ) בעיקר הרכישה של משפחת סורסוק (19-והשמונים של המאה ה

  . המס שהועלה בעבר לשלטונות הועבר עתה לאפנדים, למעשה.  שהפכו עתה לאריסיםשישבו בעמק

בשנת : זעזע את הצליינים הנוצרים שעברו בעמק) בעיקר בכפרים הקטנים(מצבם העגום של הפלאחים 

זה היה האספסוף הפרוע ביותר של ... דור-מצאנו את עצמנו בעין"כי ) Twain( מארק טוויןמסר  1867

; מתוך ביקתות כעין ארגזים; הם התקהלו ובאו מתוך כוורות של טיט. עירומים שראינו עד כה-פראים חצי

-סחי ניוון ופראות הם המציינים את עין... פה בצל סלעים ומתוך בקיעים בקרקע-מתוך מערות פעורות

משנת  ,האנגלי) Penlake(התיאור של פנלייק ). 111: 1999טווין  ("גרועה היא מכפר אינדיאני. דור

ניין הוא אולי , מכל הכפרים הקטנים וחסרי החשיבות: " את מצבם העגום של הפלאחיםםמעצי, 1912

... גדולים יותר מאבנים ומבוץ מהווים את כל הכפר, כתריסר בקתות מבוץ ובתים אחדים... הגרוע ביותר

הילדים . אורווהחדר מחייה וגם כ, המשמש כחדר שינה, בתי הערבים העניים מורכבים מחדר אחד בלבד

  ).19: ג"שור תשנ" (שאיש איננו מטפל בהם, ונראה, הקטנים היו מלוכלכים מאוד

הם חיו . על חיי העמק רבה מאוד בדואיםהשבטי  הייתה השפעתם של 19-במחצית הראשונה של המאה ה

היה לעיתים . קיימו אורח חיים עצמאי והיו חופשיים מכל עול, מחוץ לתחום שליטתם של מושלי הארץ

על מנת שהם , סים בכפרי העמקיבדואים היו גובים מה. נראה כי הבדואים היו אדוני המקום הבלעדיים

 ובמתן , העסיקו אותם השלטונות בשמירה ובליווי שיירות, ותמורת תשלום,עצמם לא יגעו לרעה במקנה
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ים של צפון  היה החזק מבין שבטי הבדוא7שבט בנו צקר. )248: 1ד"גרוסמן תשנ(שירותים ואספקה 

ואף על פי כן ניכרת עוצמתו ,  ירד מגדולתו19-במאה ה). 233-232: ס"תש. שרון מ (18-הארץ במאה ה

אולם בנדודיו הגיעו בני השבט בחורף עד , מרכזו היה בבקעת הירדן ובעמק בית שאן: בתחומי נדודיו

ראה שהשפעתם של בני השבט נ. נין ואפילו בסביבות חיפה'ג, לוואדי פארעה ובימי הקיץ הם נצפו בנצרת

. הייתה מכרעת) התפתחותו של האזור-או למעשה על אי(על התפתחות האזור ועל מצב החקלאות 

פשיטותיהם התכופות על הכפרים והעלאת עדריהם על שדות התבואה של הפלאחים אילצו את תושבי 

י התקופה נדחק השבט בעקבות השינויים המפליגים שחלו בעמק בשלה. הקבע לנטוש לעיתים את כפריהם

בתקופה זו הפכו בני השבט משליטיו הבלתי מעורערים של . לשוליו המזרחיים של העמק ולעמק בית שאן

). 89: ז"גלילי תשס( מגניבות חקלאיות בסדר גודל מצומצם ה ברובתהמתפרנס, פת נרדקבוצההאזור ל

גולני  (1927נדאט הבריטי בשנת כי הפלישה האחרונה לעמק התקיימה בתקופת המ, יחד עם זאת יש לציין

וכי אחד מתפקידיה המרכזיים של המשטרה הבריטית שהוקמה בעפולה היה מניעת פשיטות ) 10: 1966

  ).34: י"שפירא תש(מסוג זה 

הבדואים המתגוררים באזורים הצחיחים לבין הבדואים החיים באזורים  בין חיןהב) 409: 1990(פלאח 

אורח החיים של הבדואים שהתקיימו בגליל ובעמק יזרעאל , לדעתו. בהם כמות המשקעים מרובה יחסית

פלאח הביא עדויות לכך שחלק משבטי הבדואים עסקו בחקלאות . נוודי-אלא סמי,  אינו נוודי19-במאה ה

ולדעתו יש לראות בבחירה שלהם באורח חיים זה תוצאה של גורמים פוליטיים וכלכליים ולא תולדה של 

נוודיות -דוגמא הטובה ביותר להמחשת רעיון הסמינראה שה. קרב נוודי המדבריותכמו ב, תנאי האקלים

  ). התורכמנים(הם שבטי ערב תורכמאן 

 ,קטנהבני שבטים תורכיים מאסיה האולם נראה שהם , עדיין נתון במחלוקת תורכמניםהמוצאם של 

: ס"גת תש(ספירה  ל12-הו 11-ות ההופיעו בארץ בתקופת המלחמות בין הצלבנים למוסלמים במאש

, אם כי כאמור,  חייהם לבדואים הערביםותהתורכמנים דמו באורח). 11: ד"יבלי תשס'ג; 252-250

 מספר כי 1853שביקר בעמק בשנת , יעקב ספיר' ר .אינם ערביםהם במוצאם , למרות שהיו מוסלמים

י אברהים "זור עוכי רק לאחר כיבוש הא" לא נתנו שכמם לעבודת הסולטן והדרך סגרו"התורכמנים 

או לכו למדבר , והיו תחת משא המלך, בנו לכם בתים ושבו כאנשים: " הוא הציע להם1831-פאשה ב

הם שבו לעמק רק לאחר נסיגת הצבא מצרי בשנת . רבו להצעתו וגורשו מהאזורי התורכמנים ס."כפראים

                                                 
חוקרים רבים סבורים שהכוונה היא בעצם לאותו . צקר-צקר וערב א-בין שמות השבטים הבדואים בנו נראה כי קיים בלבול 7

התייחסתי אליהם כאן כאל , מכיוון שלא היה ביכולתי לעמוד על ההבחנה שבין שני השבטים). 82-81: ז"גלילי תשס(שבט 
 . ישות אחת
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, 1873בעמק בשנת סיירו ש, )PEF(קרן לחקירת ארץ ישראל חברי ה). 210 :ז"תשכ, וילנאי (1839

אשר ,  שמישור השרון ומורדותיו הנמוכים במזרחו מכוסים בחורף ובאביב בעדרים של התורכמניםהעידו

הם מעבדים את האדמה ומשלמים עשירית מיבולם לממשלה . בקיץ ובסתיו מתגוררים בעמק יזרעאל

רדות הכרמל באזור  ומחנותיהם המזרחיים ממוקמים במוהתורכמנים מחולקים לשבעה שבטים. התורכית

גם התורכמנים סבלו בדומה לפלאחים ש, נראה. )74-73: 1882נר 'קונדר וקיצ(ון 'ולג) תל קירי(קירה 

; 248: 1ד"גרוסמן תשנ( צקר הבדואי בנושבט הבדואים ושילמו דמי כופר לבני המהטרדותיהם של שבטי 

ניסו , תו של השלטון המרכזינוכח התעצמו, 19-במחצית השנייה של המאה ה). 84-82: ז"גלילי תשס

, כך החל תהליך הדרגתי של התיישבות התורכמנים. מאנים ליישב חלק משבטי ערב תורכמאן'העות

  ). 89-85: ז"גלילי תשס(וברבות הימים הפכו כפריהם לחלק מנוף הישוב הכפרי , שנדדו בעמק יזרעאל

בביקורם השני בעמק '  וסמיתסון בה רוביננו כפי שהבחי,חלוקת המשאבים בין הפלאחים והתורכמנים

 לתורכמנים. )116: 1856' רובינסון וסמית(שתי הקבוצות הללו קיום בין - מלמדת על יחסי דו,)1852(

שטח שבין במדובר יש להניח כי  (ולעבד את האדמה רק מדרום לקישון,  מותר לרעות את עדריהםהיה

פשר את ניצולו של העמק באופן שהשביע ה ִאהסדר ז. )נין'מגידו ליקנעם ולא דרומה מכך באזור עמק ג

 הוקדש ,שבו התקיימו הכפרים באזור גבעות אלונים ,החלק הצפוני: את רצונם של שני הצדדים

תאים למרעה בזכות הצמחייה שגדלה בשטחיו ה, המרוחק מן הכפרים, ואילו החלק הדרומי, לחקלאות

  .שעיבודם לא היה אינטנסיבי

   הספר המשתנה5.2.1

 הפוטנציאל היישובי י בעלשטחים אלה הםלמרות ש: עמד על הפרדוקס היישובי באזורי העמקיםעמירן 

אספקת , קרקעות עמוקות, אדמה מישורית( תנאי עיבוד אידיאליים הםהגדול ביותר בארץ ומתקיימים ב

ו פגיעות ז). 202: 1953. עמירן ד( גם בעל הרגישות היישובית הרבה ביותר םה, )מים סדירה וכדומה

מביאה בזמנים של , העובדה שהדרכים הראשיות חוצות את העמק) א: (נובעת משתי סיבות עיקריות

 שמביאים באחת לסיומה ,אולם באותן דרכים עוברים גם מסעות מלחמה גדולים, שלום לשגשוג ופריחה

 עברו באזורים אלה מערכות הניקוז הטבעיות) ב). (3-1: 2000קליין ; 1938רוטשילד (של ההתיישבות 

, לפיכך. 8שוקע האזור כולו לשפל המדרגה,  כשהן לא מתוחזקות כראוי,לכן. שינויים מעשי ידי האדם

                                                 
, )106: 1906; 11: 1904(מאנית ניתן למצוא אצל זלין 'ות דוגמא להזנחה של המעיינות בעמק יזרעאל בשלהי התקופה הע8

 .  והמקומיים נאלצים להביא מים ממקום אחר מרחק שעתיים הליכה, המדווח כי מי המעיין של תענך לא ראויים לשתייה
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בהן התדלדלה אוכלוסיית , יציבות ולתנודות יישוביות חדות לאורך ההיסטוריה-נידונו אזורי העמקים לאי

  .ועריו איבדו לא אחת את חשיבותן, העמק לסירוגין

כינה את התהליך החוזר של הפיכתו של המרכז היישובי בארץ ישראל ) 278-277: ה"תשנ(בונימוביץ 

הְספר האקולוגי והחברתי בארץ ישראל יכול לנוע בגבולות רחבים , לדעתו". הספר המשתנה"לְספר בשם 

, בתנאים נאותים של פיתוח אזורי וביטחון ציבורי נדחק הְספר בארץ ישראל דרומה ומזרחה: מאוד

עדר תנאים כאלה מתהפך יאך בה, של הארץ נהנים מיציבות יישובית וחשיבותם רבהואזוריה הנמוכים 

לאורך התקופה . וחשיבותם של חבלי ההר המרכזי עולה על חשבונם,  הם הופכים לְספר–הגלגל 

, נטישת קרקעות, התנוונות החקלאות, מאנית חלו בארץ תהליכים נמשכים של דלדול יישובי'העות

ות על חשבון שטחי המזרע וחדירה של אוכלוסייה נוודית משולי הארץ הנושבת התרחבות המדבר והביצ

המאוכלסים , כך שמישור החוף והעמקים הפכו לאזורי ְספר מוכי ביצות וקדחת, עד ללב הארץ ממש

  . בעוד שאוכלוסיית הקבע נסוגה ונאחזה בהר, בשבטי נוודים ויסודות חברתיים שוליים

רות היישוביות שחלו בעמקים אינדיקאטור לתנאי הביטחון ולרמת לדעת עמירן ניתן לראות בתמו

, חזק ויציב, כל אימת שהיה שלטון מרכזי). 194: 1953. עמירן ד(ההתפתחות הכלכלית של הארץ כולה 

אך כל אימת שהתדרדר , הייתה הבכורה נתונה בידי היישוב בעמקים, שידע להבטיח תנאי ביטחון נאותים

 תיאר את 1856שביקר בארץ בשנת ) 412-411: ט"תרי(פראנקל .  לאזור ההרעבר מרכז הכובד, המצב

משנות אלף עד היום הזה היה העמק הלזה נתיב לצבאות : "תהליך נטישת היישובים של הפלאחים

, עדי עזבו אלה את הבקעה אחת אחת, אשר נלחמו מול התושבים השלוים וימררו את חייהם, הבעדואינען

הסגורות ונעלמות מעיני כל , וככה הגיעו עדי סתרי סלעים ופתחים, מנוסתםלשום את ההרים למקום 

". להיותה עד כה נעזבה ושממה מאין יושב... וככה אין להפליא עוד על אדמת יבול כזאת. עובר

מתאר את התהליך ההפוך של הקניית הביטחון לתושבי הקבע בעמק יזרעאל עם ) 270: ז"תש (ברסלבסקי

, חורשים, בראשונה יורדים תושבי ההרים וחבלי הארץ הסמוכים אל העמק": חוןשובו של הסדר והביט

אוספים את היבול וחוזרים אל , בעונת הקציר הם יורדים שנית; זורעים וחוזרים שנית אל כפריהם

רק לאחר שהשתרר ביטחון ציבורי מספיק נקבעים לרגלי ההרים ובלב העמק גם ישובים של . כפריהם

  ..."קבע
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   לספירה19-ישובי הקבע בעמק יזרעאל בשלהי המאה הי 5.3

מחוז עכו בצפון : 9שונים) קים'סנג( לספירה בין שני מחוזות 19-עמק יזרעאל התחלק בשלהי המאה ה

- הנתונים המובאים כאן מבוססים על תוצאות סקירת היישובים במחקריהם של בן. ומחוז שכם בדרום

הוספתי לנתונים . שבחנו את היקף האוכלוסייה בשני המחוזות ,)ד"תשמ(אריה וגולן -ובן) ד"תשמ(אריה 

; 1881נר 'קונדר וקיצ) (PEF(שהובאו בסקר החברה לחקירת ארץ ישראל , אלה ארבעה יישובים

-אל, למה'ג, שושה-אבו(אריה וגולן -שמסיבות שאינן ברורות לי לא הוכנסו למחקרים של בן, )1882

אריה וגולן -שבים בכל כפר התבססה על הערכותיהם של בןהערכת מספר התו). דהב-תל א, וורקאני

;  תושבים375 –כפר בינוני ;  תושבים225 –כפר קטן ;  תושבים50 –כפר קטן מאוד ): 39: ד"תשמ(

במקרים של חוסר התאמה באומדני האוכלוסייה בין הסקר הבריטי למחקרים .  תושבים750 –כפר גדול 

כך שיש לראות בנתונים המובאים בטבלה , תמיד באומדן הגבוה יותרבחרתי , אריה וגולן-אריה ובן-של בן

מכיוון ) 1887(העדפתי שלא להשתמש בנתוני האוכלוסין שפרסם שומכר .  נתונים מקסימאליים5.1

, ק שכם'ק עכו לסנג'ק עכו ולכן אין אפשרות ליצור תמונה מאוחדת בין סנג'שהוא סקר רק את סנג

שומכר מביא במחקרו , כמו כן). ראו מייד( בתחום המחקר של עבודה זו שבאחרון ישבה רוב האוכלוסייה

: א"אריה תשס-בן( בעייתית יםוהדרך לחישוב מספר התושבים הכולל בכפר, ספירה של הגברים בלבד

364 .(  

החלק :  חפף את קו נחל הקישוןי שקו הגבול המחוזעולה, בבחינה של היישובים הגובלים בין שני המחוזות

שכלל את האזור שמעמק כסולות במזרח ועד גבעות אלונים במערב ומעפולה בדרום ועד שער , הצפוני

נין ומורדות הכרמל 'עמק ג, עמק חרוד, ולעומתו שיפולי גבעת המורה, ק עכו'נכלל בסנג, העמקים בצפון

): אקד ( עיקרייםמחוזות-ק עכו היו שייכים לשני תת'היישובים שהתקיימו בסנג. ק שכם'היו חלק מסנג

-צפוןהואלה באזור ) שפרעם] נאחיה[ובתוכו לנפת (אלה באזור גבעות אלונים היו מסונפים לקדא עכו 

היו שייכים לקדא שלישית ) שושה-למה ואבו'ג(שני יישובים . מזרחי של העמק השתייכו לקדא נצרת

היה תחת זרח עמק חרוד במלנין במערב ועד 'גמ ,החלק הדרומי של העמק.  קדא חיפה–ק עכו 'בתוך סנג

  . שמאליה-ה אש'חארת) קדא(המחוז -נהל של מחוז שכם וסונף לתתימערכת המ

  

  

                                                 
;  מחוז–ק 'סנג: בעבודה זו בחרתי במינוחים הבאים. מאניים קיימים תרגומים עבריים שונים' למונחי האדמיניסטרציה העות9

 .  נפה–נאחיה ; מחוז- תת–קדא 
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גודל 
-במחקרי בן

אריה

  סקר  )שם מודרני(+שם היישוב     מחוז   מחוז -תת
PEF11  

 
  )ק'סנג(  )קדא(

10  

אומדן
אוכלוסייה 
  נוכחי

היישוב לא 
  מופיע

  Little hamlet 50  )משמר העמק(שושה -אבו  1  עכו  חיפה

היישוב לא    2
  מופיע

מופיע במפה
אבל , ככפר קטן

 לא מופיע בטקסט

  225  )במפער הקישון(למה 'ג  עכו  חיפה

 Miserable  קטן  )שפרעם] נאחית[נפת (עכו   עכו  )שער העמקים(חרתיה   3
hamlet  

225  

  Small hamlet 225  קטן  )שפרעם] נאחית[נפת (עכו   עכו  )קריית טבעון(טבעון   4
  225  קטן  )שפרעם] נאחית[נפת (עכו   כוע  )אלונים(קוסקוס  לא צוין גודל   5
  Large 750  קטן  )שפרעם] נאחית[נפת (עכו   עכו  )אלוני אבא(עמד -אום אל  6
  225  קטן  )שפרעם] נאחית[נפת (עכו   עכו  )בית לחם הגלילית(לחם -בית  לא צוין גודל  7
חורבת בית (אבריק ' שייח  8

  )שערים
 Small (150  טןק  )שפרעם] נאחית[נפת (עכו   עכו

souls) 
225  

  ידה 'ג  9
  )רמת ישי(

 Miserable  קטן  )שפרעם] נאחית[נפת (עכו   עכו
hamlet  

225  

  שמאם -א  עכו  נצרת  לא מופיע  קטן מאוד 10
  )תל שם(

50  

  50  )תל סייפן(בידה -עין אל  עכו  נצרת  לא מופיע  קטן מאוד 11
  באתה 'ג  עכו  נצרת  קטן מאוד 12

  )גבת(
Small hamlet 50  

היישוב לא  13
  מופיע

  Little hamlet 50  עכו  )באזור כפר ברוך(וורקאני -אל  נצרת

  Small 225  )גניגר(אר 'ינג'ג  עכו  נצרת  קטן מאוד 14
  Small  225  עפולה  עכו  נצרת  קטן מאוד 15
  50  )מרחביה(פולה -אל  עכו  נצרת  לא צוין גודל  קטן מאוד 16
  סמוניה  עכו  נצרת  מאודקטן   17

  )תל שימרון(
Small  225  

 Flourishing  )מגדל העמק(דל 'מג  עכו  נצרת  גדול 18
village 

750  

  Large 750  אכסאל  עכו  נצרת  בינוני  19
  Small 225  דבורייה  עכו  נצרת  קטן 20
  Small  225  כפר מיצר  שכם  שמאליה-ה אש'חארת  קטן 21
 A village of  תמרה  שכם  שמאליה-ה אש'חארת  בינוני 22

middling size 
375  

  Small  225  )עין דור(אינדור  שכם  שמאליה-ה אש'חארת  קטן  23
  Little  225  נין  שכם  שמאליה-ה אש'חארת  קטן 24
  Large  750  סולם  שכם  שמאליה-ה אש'חארת  גדול  25
  Small  225  )עין חרוד(קומיה  שכם  שמאליה-ה אש'חארת  קטן  26
  שטא  שכם  שמאליה-ה אש'חארת  קטן  27

  )בית השיטה(
Small  225  

  Small 225  )חורבת ריחן(ריחניה -אל  שכם  שמאליה-ה אש'חארת  קטן 28
  Moderate size 375  )יזרעאל(זרעין  שכם  שמאליה-ה אש'חארת  בינוני  29
  Small  225  צנדלה  שכם  שמאליה-ה אש'חארת  קטן 30
  225  מוקיבלה  שכם  שמאליה-ה אש'חארת  קטן  לא צוין גודל 31
  Small  225  )נין'ליד ג (למה'ג-אל  שכם  שמאליה-ה אש'חארת  קטן 32
  Small 225  זאלה'דיר ע  שכם  שמאליה-ה אש'חארת  קטן 33
  Small  225  עראנה  שכם  שמאליה-ה אש'חארת  קטן 34
  Small  225  בית קד  שכם  שמאליה-ה אש'חארת  קטן 35
  Small  225  דעיף-דיר אבו  שכם  שמאליה-ה אש'חארת  קטן 36
  נין'ג  כםש  שמאליה-ה אש'חארת 2,000  3,000 3,000 37

  תושבים

                                                 
 ).ד"תשמ(אריה וגולן -ובן) ד"תשמ(אריה - בן10
  ).1882, 1881(נר 'פי קונדר וקיצ- על11
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  מחוז   )שם מודרני(+שם היישוב   
  )ק'סנג(

  מחוז -תת
  )קדא(

גודל 
-במחקרי בן

  10אריה

  סקר
PEF11  

אומדן 
אוכלוסייה 
  נוכחי

  כפר אדאן  38  שכם  שמאליה-ה אש'חארת  בינוני
  )כפר דן(

Moderate size 375  

  Good sized 750  )חרתיה-סילת א(סילה -אס  שכם  שמאליה-ה אש'חארת  גדול 39
  Small  225  תענכ  שכם  שמאליה-ה אש'חארת  קטן מאוד 40
  Small  225  סלים  שכם  מאליהש-ה אש'חארת  קטן 41
  Moderate size 375  )זבובה(איזבובא  שכם  שמאליה-ה אש'חארת  בינוני  42
היישוב לא  43

  מופיע
  Hamlet  50  )חורבת מדהב(דהב -תל אד  שכם  שמאליה-ה אש'חארת

44  Very small 
hamlet 

  בוסילה  שכם  שמאליה-ה אש'חארת  קטן מאוד  50
  )מדרך עוז(

   לספירה19-בתחום עבודת המחקר בשלהי המאה ההיישובים : 5.1טבלה 
  

ק עכו היו בשלהי 'בסנג. מספר היישובים שהתקיימו בשני המחוזות בתוך גבולות עמק יזרעאל היה דומה

מבחינת מספר התושבים , יחד עם זאת.  יישובים24ק שכם ' יישובים ובסנג20 לספירה 19-המאה ה

שכם ישבה אוכלוסייה הגדולה כמעט פי שניים מזו שבמחוז , חשוב להדגיש, שישבו בשני המחוזות

במחוז עכו התקיימו ).  תושבים במחוז שכם9,475 תושבים במחוז עכו לעומת 5,025(שישבה במחוז עכו 

) שכם(לעומת זאת במחוז הדרומי .  כפרים קטנים ושלושה כפרים גדולים11,  כפרים קטנים מאוד6

). נין'ג(שני כפרים גדולים ועיירה ,  כפרים בינוניים4, טנים כפרים ק15,  כפרים קטנים מאוד2התקיימו 

  . תושבים בקירוב14,500 ,19-כ ישבו בעמק בשנות השבעים של המאה ה"בסה

  

   העמק ומיני הגידולים החקלאייםנוף 5.4

ציינו את הפוטנציאל הרב הגלום , מאנית'שחצו את עמק יזרעאל בשלהי התקופה העותכל הנוסעים 

-Pueckler(מוסקאו -הנסיך הגרמני פיקלרתיאר את העמק כך למשל . ה של העמקבפוריותו הרב

Muskau ( לכל עבר ישנן מדשאות ומקומות מרעה דשנים... ארץ המובטחת האמיתית" כ1837בשנת ...

 גרן ).14: ג"שור תשנ" (...חושבני שיהיה כאן די מספוא לכל חילות הפרשים של אסיה ואירופה

) עמק יזרעאל(הוא : " התפעל אף הוא מעושרו של העמק1870 ביוני 15-עמק בשביקר ב) 71: ה"תשמ(

באביב הוא מתקשט בשלל . הפוריות הטבעית של קרקעו אין מושלה... השתרע לנגד עיני עד אפסי ארץ

, הדורה, החיטה: ומכל מקום שמעבדים את אדמתו הוא עוטה כסות נהדרת של גידולים, צבעי פרחים

מאוחר ) 265-262: ז"תש(למרות שתיאורו של ברסלבסקי ". שגשגים בו להפליאהשומשום והכותנה מ

האזור שלרגלי ההרים עשיר : "יחסית הוא נותן מושג על עושרו של העמק והפוטנציאל הגלום בעיבודו

עמק יזרעאל טוב לגידול חיטה ולגידול  ...ואדמתו פורייה יותר מאדמת לב העמק, במיוחד ברקבוביות

עמק זה . מדרונות ההרים ורגליהם טובים לגידול מיני קטניות. לה ביותר בכל ארץ ישראלהשומשום המעו
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והם משמשים כאזורי מרעה ,  באזורים נרחבים בעמק גדל חציר טבעי...הוא חבל אידיאלי לחקלאות

  ..."עדרי הצאן הרבים המשוטטים בעמק מטייבים את האדמה. מצוינים

 מאדמות העמק היו אדמות 10% רק 1872 מדווחים כי בשנת )PEF(קרן לחקירת ארץ ישראל חברי ה

י הסקר מאותה השנה "חלוקת היבולים עפ). 50: 1882נר 'קונדר וקיצ(בּור וכי כל יתר העמק מעובד 

 והיתר אדמות לא 10% –קיק -כותנה ושמן, שומשום; 35% –דורה ; 45% –חיטה ושעורה : הייתה

) 5: 1904(זלין  .)78: שם( היה ריכוז גדול של כרמי זיתים נין'שבאזור ג, נראה .מנוצלות לחקלאות

 10 במאי ועד 17במשך שלושה שבועות מתאריך . מספר על חשיבותו של קציר החיטים לתושבי העמק

למרות שהוצע להם ,  עזבו את עבודות החפירה בתל תענך כמעט כל הנשים ומרבית הגברים1902ביוני 

  . שכר גבוה כמעט פי שניים מהמקובל

המספק תמונה מקיפה לגבי מיני היבולים שגודלו , מאנית המוקדמת'המקור הטוב ביותר מן התקופה העות

מקור זה ). 1977ועבדולפתאח ' הוטרות (16-הוא מחברות המיסים המתוארכות לשלהי המאה ה, בעמק

וז המס אח). 220-112: שם(פורש את המס השנתי שהעלה כל ישוב ושבט בדואי בצורה פרטנית מאוד 

בשונה מן המסים  (25%מן היבול החקלאי מכל אחד מיישובי הקבע שהתקיימו בעמק בתקופה זו היה 

לכן ניתן להעמיד את רשימת המיסים מכל הישובים , )שנאספו משבטי הבדואים שהיו קבועים מראש

היישובים רשימות המיסים מן  מציגה את 5.2טבלה . ולבחון את התפלגות היבול באותה שנה בעמק כולו

  . שהתקיימו בעמק בתקופה זו

ראשי ' מס  שם    
  משפחות

  שקי 
  חיטה

שקי 
  שעורה

שקים של 
  יבולי קיץ

  / מספר עצי זית
 ) אחריםעצי פרי(

הכנסה
  ארעית

ראשי צאן
  וכוורות

  הערות

  ון'מחוז לג
  נין'נאחית ג

    150  150    140  160  1400  8  נין'ג  1
    200  100    900  400  1400  3  רנובה'ח  2
    150  100    750  1200  2800  4  זרעין  3
    200  100  700  1460  1440  5600  20  בית קד  4
    150  100  300  300  800  1400  5 זאלה'דיר ע  5
    1200  300    200  800  4200  26  סולם  6
    850  150    1200  1600  4200  16  למה'ג  7
    600  150  250  1600  800  5600  17  עראנה  8
 י בנו צקר"בד עמעו  עאבא    500  3200  2800  14  9

 י בנו סכין ובנו סלים"מעובד ע    200  800  1400  20  ריחניה  10
יד 'מונג  11             

  יר'וואחג
 –שבט בדואי  לא צוין

  800כ מס "סה
' עורבן מרג  12

  אבן עמיר
 –שבט בדואי               400

 40000כ מס "סה
  נאחית שערא

    800  320    4000  1760  7420  41  ון'לג  13
    200  60  900    1040  2100  9  סלים  14
    100  100  640  1000  800  3360  9  כפר דן  15
    200    100  1040  1600  4060  13  תענכ  16
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  נאחית שפא
    100  976  2000  12000  8000  56000  119  נין  17
    200  100  121  499  400  1680  4  אינדור  18

  נאחית סאִחל עתלית
    150      6000  2400  12600  39  ובייה'ע  19
' שייח  20

  אבריק
22  5600  4000  1400    500  500    

  מחוז צפת
  נאחית טבריה

    30  313  )350(  150  590  5200  17  אכסאל  21
    20  50  )140(  195  490  2400  4  דל'מג  22
מוזכרים גם גידול   20  100      105  910  27  בית לחם  23

  כותנה וגן ירק
מוזכר גידול   80  100  )200(    560  4160  40  דבוריה  24

  כותנה
-מיצר א  25

  שאפא
10  1690  210      50  20    

    5,920  3,819  )690 (5,011  33,534  33,155  137,980  887  כ"סה  

   לספירה16-רשימות המיסים מישובי עמק יזרעאל בשלהי המאה ה: 5.2טבלה 
  

כי כשני שלישים מסך התפוקה של ,  לספירה מעידה16-התפלגות מיני הגידולים החקלאיים במאה ה

היה דומה והם מהווים ) קטניות וירקות, דורה( השעורה וגידולי הקיץ השונים רשיעו. יטההעמק הייתה הח

ראוי לשים לב לתפקיד המשני שיש לגידול עצי הזית וכן למרעה הצאן . יחד כשליש מסך היבול השנתי

העיסוק המועט בגידול זיתים ובמרעה מודגש לנוכח העובדה שבכפרים בגליל . בקרב יישובי העמק

בכפר כנא שבגליל נספרו , כך למשל. מרון נספרו לעתים בכפר בודד אלפי עצי זית ואלפי ראשי צאןובשו

) ציפורי(בספורייה , בדומה.  עצים בעמק כולו5,000- עצי זית בהשוואה לכ16,000במחברות המיסים 

י ריכוזים שנראוי להדגיש , יחד עם זאת.  בעמק כולו6,000- ראשי צאן לעומת פחות מ3,470לבדה נמנו 

ישראל מן המאה  -בדומה לתיאור הקרן לחקירת ארץ(נין 'בכפרים שבעמק ג: של גידול עצי הזית בעמק

זהו ( בתי בד בכפר נין 24ראוי גם לציין שרשימת המיסים מונה . מזרח העמק-וכן בכפר נין בצפון) 19-ה

 מדווח במחברות 5.2ים בטבלה בנוסף לנתונים המופיע). היישוב היחיד באזור שבו נמנו מתקנים מסוג זה

ייתכן שהדבר מעיד על קיומן של ביצות בצדו . ובייה' בע500ון ועוד ' ראשי תאו בלג1200המיסים על 

  . המערבי של העמק בתקופה זו

הוא , ובו נתונים רבים ומפורטים על תושבי העמק ומקורות הפרנסה שלהם, מקור היסטורי חשוב נוסף

 1945- ו1943, 1938שנערכו בידי ממשלת המנדאט הבריטי בשנים בסיס הנתונים מן המפקדים 

בחרתי להציג כאן את הנתונים משנת ]). 114-111: ב"תשנ[ראו ביגר וגרוסמן , הסטטיסטיקות הכפריות(

ארץ הכמו על , בתקופה שעל העמק, נתונים מאוחריםבברור לי שמדובר ). 1970סטטיסטיקה  (1945

 את 5.3לפיכך הצגתי בטבלה . ששינו את אופיו מן הקצה אל הקצה, ורלעוברים תהליכים הרי ג, כולה
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וזאת לאור העובדה שתהליכי החידוש שעברו , הנתונים הסטטיסטיים הנוגעים לאוכלוסייה הערבית בלבד

, נדמה כי גם הנתונים המובאים כאן מעידים שאכן מדובר בחברה מסורתית. עליה היו איטיים יותר

כך למשל ראו השטח הנמוך ביותר (ליכי המודרניזציה שעברו על האזור הנמצאת רק בראשית תה

  ).    הדרים ובננות–" חדשים"המוקצה לטובת הגידולים ה

  

שטח   שטח בנוי  תושבים  מחוז  היישוב    
  דגניםל

שטח
  מטעיםל

שטח
הדרים ל
  בננותלו

    3  4,325  16  330  כפר מיצר  1  בית שאן
    33  4,205  15  440  קומיה  בית שאן  2
    931  4,939  אבו שושה  חיפה  720  חסר  3
  1  282  4,092  אבו זוריק  חיפה  550  חסר  4
  6  278  4,796  51  370  בית לחם  חיפה  5
    209  10,883  יהובי'ע  חיפה  חסר  1,130  6
    103  13,063  52  640  )ירבת ליד'ח(אל עוואדים  חיפה   7
    1,391  5,904  17  1,200  מנסי-אל  חיפה  8
    170  4,776  102  260  )םוולדהיי(עמד -אום אל  חיפה  9

    723  12,581  65  1,290  דבוריה  נצרת  10
    581  13,018  47  1,110  אכסאל  נצרת  11
  24  394  9,964  29  620  אינדור  נצרת  12
    650  784  29  690  מעלול  נצרת  13
    1,685  14,982  34  1,900  דל'מג-אל  נצרת  14
    87  3,589  31  270  נין  נצרת  15
  4  291  2,041  14  470  סולם  נצרת  16
    27  3,482  6  160  תמרה  נצרת  17
    13  6,460  10  320  עראנה  נין'ג  18
    608  4,783  10  290  בית קד  נין'ג  19
    1,919  4,836  30  850  דעיף-דיר אבו  נין'ג  20
    160  2,414  6  270  זאלה'דיר ע  נין'ג  21
    86  4,777  15  460  למה'ג  נין'ג  22
  29  780  13,013  915  3,990  נין'ג  נין'ג  23
  5  2,680  3,799  34  850  כפר דן  נין'ג  24
    194  2,227  12  460  מוקיבלה  נין'ג  25
    2  3,109  7  270  צנדלה  נין'ג  26
    2,534  1,140  80  1,860  חרתיה-סילת א  נין'ג  27
    452  28,761  4  100  תענכ  נין'ג  28
      20,964  81  1,420  זרעין  נין'ג  29
    209  13,054  16  560  זבובה  נין'ג  30

23,850  1,728  226,761  17,475  69    
  0.03%  7%  92%  1%  -  כ"סה

  )שטח בדונמים (1945 האוכלוסייה הערבית בעמק יזרעאל בשנת עלנתונים סטטיסטיים : 5.3טבלה 
  

חשיבותם של הדגנים  ניכרת 1945גם בשנת , 16-מיני הגידולים החקלאיים במאה הבדומה להתפלגות 

כי במהלך השנים חלה , בהשוואת שני המקורות ההיסטוריים עולה.  שחיו בעמקבחיי הפלאחים הערבים

 מאדמות העמק שימשו לצורכי 90%- למעלה מ1945עד כדי כך שבשנת , אפילו עלייה בגידול הדגנים

סביר להניח ( היא ריכוזים של מטעים 16-מגמה נוספת שנמשכת מאז המאה ה. גידול החיטה והשעורה

ממוקמים בעמק ,  משטחי המטעים בעמק כולו55%-כ. נין ובעמק כסולות' בעמק ג)שרובם כרמי זיתים
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 משטחי המטעים היו על 20%רק , לשם השוואה.  משטחים אלה25%ובעמק כסולות נמצאים עוד , נין'ג

  .   נין וכסולות'ששטחו גדול פי כמה מעמקי ג, אדמות העמק המערבי

 20-יישובים הערביים במחצית הראשונה של המאה ה כי גודל המעלה 5.3בחינת טבלה , בנוסף לכך

לא סופקו , אמנם) ובייה'זוריק וע-אובו, שושה-אבו(לגבי שלושה כפרים . לספירה היה מצומצם יחסית

כי , אולם אף על פי כן בחינת השטח הבנוי למול גודל האוכלוסייה מלמדת, נתונים על גודל השטח הבנוי

ברושי (נתון נמוך מן הערכות המקובלות היום בראוי לציין שמדובר .  נפשות13על כל דונם בנוי ישבו 

אולם , 1994זורן ; א"ברושי ופינקלשטיין תשנ; 50-49: 1990פינקלשטיין ; 2ד"תשמ, 1ד"וגופנא תשמ

  ).ב"ראו ביגר וגרוסמן תשנ

  

   מקרי מבחן: סוכני שינוי ופיתוח 5.5

   פרשת השתלטותו של עקיל אגא על צפון הארץ5.5.1

יכול של צפון הארץ בשליש השני של -ללתקיף כו, מן השבט הבדואי נאדי, פור הפיכתו של עקיל אגאסי

פרשייה זו . מאני עם הבדואים' משקף את אחת מדרכי ההתמודדות של השלטון העות, לספירה19-המאה ה

 מאוד שתקיפים מקומיים היו יעילים, )18-עומר במאה ה-בדומה לעלילותיו של דאהר אל(מעידה שוב 

  . אולם בכוחם היה לערער את יציבות השלטון המרכזי, במיגור הנווד

; 175: 1998ברטל ואחרים ; 314: 1981טריסטראם (בצפון אפריקה היה מקור משפחתו של עקיל אגא 

, חאסי-מוסא אל, אביו של ו עם מות1830בשנת  .)אף מקור לא מתייחס למקום הולדתו של עקיל אגא

בעת המצור המצרי על עכו עבר עקיל . מושל עכו, ומו בשירות עבדאללה פאשהתפס עקיל אגא את מק

מרד "אבל הסתכסך כעבור זמן מה עם אברהים פאשה והשתתף עם כל בני שבטו ב, לצד המצרי

אך עם תום השלטון המצרי על הארץ , לאחר דיכוי המרד הוגלה אגא לסוריה. 1834בשנת " הפלאחים

תחילה היה נתון .  הגיע עם כמה מבני משפחתו לעמק יזרעאל1843בשנת . שב לשירות השלטונות

אולם במהרה מונה להיות מפקדה של יחידה של חמישים , אללה מנצרת-לפיקודו של מחמוד אגא עון

  ). 176: 1998ברטל ואחרים (פרשים שנועדה להגן על אזור העמק 

 ליווה את המשלחת האמריקאית לראשונה התפרסם עקיל אגא בין הנוסעים והחוקרים האירופאים כאשר

). 128-124: 1983אריה -בן (1848לחקר ים המלח בשנת ) Lynch(' בראשותו של ויליאם לינץ

] Finn[ראו תיאורו של הקונסול פין  ("פרא אציל"נוסעים וצליינים שזכו לשירותיו תיארוהו כ, חוקרים

עניקו לו מינוי לשמירת האזור שבין ה, שהכירו בכוחו וביעילותו, מאנים'העות). 22: ג"אצל שור תשנ
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השלטונות . טבריה וצפת,  את אזורי חסותו גם לנצרתאגאבהדרגה הרחיב . הירדן להר הכרמל

 אסרוהו 1853מאניים לא ראו בעין יפה את השתלטותו של עקיל אגא על צפון הארץ ובשנת 'העות

אזור ולאחר קרב מר שלווה לאחר כשנה הצליח לברוח ממאסרו ושב ל. והגלוהו לוידין שבבולגריה

שלפחות , נראה). 64: ב"ביתן תשמ(במעשי רצח ושוד בכל אזורי שליטתו החזיר לעצמו את מעמדו 

) אילניה-רה'כיום סג(רה 'היה מרכז שלטונו של עקיל אגא במחנה אוהלים ליד הכפר שג, בשלהי ימיו

  ). 314: 1981טריסטראם (בגליל התחתון 

נסוגו , 1863המגובים בשבטים אחרים ביולי , יין כי בפלישות הבנו צקרמצ) 87-86: ב"תשנ(סוועאד 

הנוסע . הבדואים אל המדבריות שבעבר הירדן המזרחי ברגע שנאלצו להתמודד עם עקיל אגא וכוחותיו

נאלצו , ]של עקיל אגא[תחת שלטונו הנועז ועינו הבוחנת ": 1870כתב בשנת ) Dixon(האנגלי דיקסון 

העמקים הפכו להיות בטוחים יותר ובעמק יזרעאל שוב אפשר היה לזרוע , מעבר לירדןהבדואים לסגת אל 

  ). 22: ג"שור תשנ" (שעורה

הוא קשר קשרים . גם בשנים האחרונות לחייו המשיך לשרת את השלטונות ולהתמרד בהם לסירוגין

 מנפוליון השלישי טובים עם גורמים חיצוניים דוגמת קונסול צרפת בביירות ואף זכה לאות כבוד צרפתי

מאניים זממנו פעמים אחדות 'השלטונות העות). 176: 1998ברטל ואחרים (ולביקור של הנסיך מוויילס 

טריסטראם  (אולם הם גילו שוב ושוב שאין לו תחליף בשמירת השקט והביטחון באזור, אגאלהיפטר מ

  .     ונקבר באעבלין1870עקיל אגא מת בשנת . )91: 1981

-בליתש,  ועל אזלת ידם של השלטונות19-יל אגא מלמד על כוחם של הבדואים במאה השלטונו של עק

שהיו למעשה , הכוחות שעליהם הופקד עקיל אגא היו מבני הבדואים. הבדואיםאת ברירה נאלצו להעסיק 

בשנות פעילותו הצליח עקיל אגא במקום בו נכשל . ועשו בו ככל העולה על רוחם, אדוני הארץ באזור זה

 הוא העניק שקט וביטחון לאוכלוסיית הצפון ואבטחה לנוסעים ולצליינים שביקרו –מאני 'טון העותהשל

 –ולמדינה , אני גורם לבדואים לפחד מן המדינה: "עקיל אגא נהג להסביר את סוד הצלחתו באמרו. שם

  ).177: שם" (לפחד מן הבדואים

  זרעאל ניסיונות ההתיישבות הראשונים של הטמפלרים בעמק י5.5.2

שנוסדה בדרום גרמניה באמצע , היו בני תנועה דתית פרוטסטנטית) Tempelgesellschaft(הטמפלרים 

שבה , קירוב הגאולה יכול היה להתבצע רק באמצעות מגורים בארץ הקודש, לפי אמונתם. 19-המאה ה

). 210: ז"וילנאי תשכ(באמצעות הקמת כפרים יצרניים , םהם שאפו לקיים מודל של חיים אידיאליי

 נערכו מספר ניסיונות התיישבות של הטמפלרים בחלקו הצפוני של עמק 19-בשנות השישים של המאה ה
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י הממסד הנוצרי בירושלים והתקרבותם לקהילה "הגעתם לאזור העמק נבעה כנראה מדחייתם ע. יזרעאל

שמת חזונם הבנתם שהאדמות הפוריות של עמק יזרעאל ישמשו להג, וכמו כן, הפרוטסטנטית בנצרת

  ). ז"תשמ. על גורן חבעיקרה הסקירה המובאת כאן מבוססת (היצרני 

אר 'ינג'בעת שארבעה גברים התיישבו בכפר ג, 1861-1860ניסיון ההתיישבות הראשון התקיים בחורף 

אחד מבני . אולם מקץ חצי שנה עזבו את המקום לאחר שסבלו ממחלות שונות, )כיום קיבוץ גניגר(

 החל ניסיון 1865בשנת . צרת והמשיך לעבד קרקעות בעמק תחת חסותו של עקיל אגאהקבוצה נשאר בנ

והחל ) בשטח מגדל העמק של ימינו(דל 'ההתיישבות השני של הטמפלרים כשמתיישב בודד פנה למג

 1867ובאביב , מספר חודשים לאחר כן הצטרפו אליו שני זוגות וגבר בודד. בעיבוד אדמות המדינה שלידו

בשטח קיבוץ שריד של (ניפס 'דל לח'עברה הקבוצה כולה ממג, תם של מספר אנשים נוספיםעם הצטרפו

 1867למרות שהיבולים של שנת .  מהיבול20%-הם חכרו את הקרקעות ועיבדו אותם בתמורה ל). ימינו

ההיחלשות הפיזית מן המאמץ הרב והתזונה : באה המציאות וטפחה על פני המתיישבים, היו עשירים

י "בשל זיהום המעיין הקרוב ע, נוספה לכך בעיית מים חמורה. הפחיתו את עמידתם בפני מחלותהלקויה 

בחודשים אוגוסט וספטמבר . האם בגרמניה-וכן התעלמות מבעיותיהם מצד תנועת, המקומיים ובהמותיהם

   .נצרת ולירושלים, דל'כמה חלו אנושות ואחרים מיהרו לעקור למג, מתו שלושה מבין חברי הקבוצה

חברי . ניפס עשתה קבוצה נוספת של טמפלרים את דרכה לארץ'במקביל לכישלון ניסיון ההתיישבות בח

 ולאחר בדיקה של האזור החליטו להקים מושבה בסמוניה ,הקבוצה ניסו להפיק לקחים מכישלונות העבר

תיישבות ניסיון הה. שטח ראוי לעיבוד ומרעה עשיר לבהמות, שם נמצא מעיין שופע) על תל שימרון(

: אולם שוב נתקלו המתיישבים בבעיות שהציב בפניהם העמק, 1867השלישי החל בחודש אוקטובר 

עדר תמיכה כלכלית מצד חברי התנועה ינוספה לכך הו, מחלות והתנכלויות המקומיים והשלטונות

ש את שפר,  עקיל אגא היה התומך היחיד של הטמפלרים,ניפס'בדומה לניסיון ההתיישבות בח. בגרמניה

עד חודש . מהם שני ילדים,  מתו תשעה מחברי הקבוצה1868בקיץ , אולם. חסותו גם על התיישבות זו

ונסתם הגולל על ניסיון ) מקום מושבו של עקיל אגא(ספטמבר התפזרו חברי הקבוצה לנצרת ולשפרעם 

ת לחם  בהקימם את בי20-הטמפלרים חזרו לעמק יזרעאל רק בראשית המאה ה. ההתיישבות בסמוניה

היה , בשטח הגבוה של גבעות אלונים, נראה שמיקומם של שני יישובים אלה). 1907(וולדהיים ) 1906(

גרוסמן (אחד הלקחים שנלמדו מפרשיית ניסיונות ההתיישבות הכושלים כארבעים שנה קודם לכן 

  ).75: 2ד"תשנ
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 שניצני התיישבות אלה היו ניתן לומר, אף על פי שניסיונות אלה לא צלחו והמתיישבים נטשו את המקום

: ז"גלילי תשס(משמעותיים מבחינת החדירה הזרה לנופו של העמק וראשית ניסיונות הפיתוח של האזור 

עדר האמצעים ומקורות התמיכה החיצוניים הם יהניתוק המוחלט מאירופה וה, לדעתו של גורן). 11

). 275-274: ז"תשמ. גורן ח(וביהם שהנחילו למתיישבים הטמפלרים אכזבות רצופות וגרמו לנטישת ייש

לעומתו טוען שכישלון ניסיונותיהם של הטמפלרים להתיישב בעמק יזרעאל ) 251: 1ד"תשנ(גרוסמן 

  .  מלמד בראש ובראשונה על חומרתה של בעיית הקדחת שפגעה בתנופת התפתחותו של העמק

   משפחת סורסוקשל רכישת הקרקעות הגדולה 5.5.3

היו , מאנית'והרפורמות שאפשרו לגורמי חוץ לרכוש קרקעות באימפריה העותבעקבות חוק הקרקעות 

, אולם). ראו למטה( בבעלותם של מספר גורמים 19-אדמותיו הפוריות של עמק יזרעאל בשלהי המאה ה

אין ספק שמשפחת סורסוק הייתה הגורם הפרטי החזק ביותר בעמק יזרעאל בתקופה שקדמה לרכישת 

 לרכוש ה זו הצליחה משפח19-ברבע האחרון של המאה ה. התנועה הציוניתהקרקעות הגדולה בידי 

אולם היא מוכרת במחקר הארץ בעיקר , בגליל התחתון ואולי אף בבקעת בית שאן, קרקעות בעמק זבולון

  .בזכות השטחים הנרחבים שרכשו בניה בעמק יזרעאל

כל הנראה מעובדים באופן חלקי ערב הרכישה היו החלקים הפנימיים של העמק דלילים באוכלוסייה וכ

שהביאו לבריחת , ודות לתנאי הביטחון הרעועיםה התאפשרה הרכישה ,)44: ז"תשס(לדעת גלילי . בלבד

מבחינת משפחת סורסוק הייתה רכישת קרקעות העמק . הפלאחים מיישוביהם ובקשותיהם לקבלת חסות

פי עדותו -על. 19-ורכה של המאה השנמשך לכל א, אך שלב אחד בהליך עליית כוחה הכלכלי והפוליטי

אלא עסקה כלכלית , לא הייתה הרכישה, ברור שמבחינת אותה משפחה) 26: ו"תשל(של אוליפנט 

היא רכושה של חברת בנקאים סורים עשירה ... כל אדמת עמק יזרעאל: "שהניבה רווחים נאים, משתלמת

  ".אלף דולר-המפיקה ממנה הכנסה שנתית בשיעור מאתיים, ביותר

 שהביאו לתנופת פיתוח ברחבי ,על מנת להגביר את רווחיה נקטה משפחת סורסוק מספר צעדים, אולם

 ,ראשית. יזמים בעלי חזון ותפיסת פיתוח כוללתכבני המשפחה להגדיר את  ואלה מעידים שיש ,העמק

ד לו'תל פר וג, בהם ניתן למנות את תל שמאם,  מספר כפרים מתוכננים ברחבי העמקהמשפחהקימה ה

, אבריק' כמו כן פעילותה של משפחת סורסוק הביאה לצמיחתן של עפולה ושייח). 50-49: ז"גלילי תשס(

סביר להניח כי ). 251: 1ד"גרוסמן תשנ(נהליים ומסחריים של אחוזות סורסוק באזור ישהפכו למרכזים מ

. אוצימלי ה שימשו למגוריהם של אריסים כמו גם לאחסון התבואה עד לשינועה לנהחדשיםכפרים ה

 הקמתם של כפרים אלה היא אחד החידושים המפתיעים בהתפתחות היישובית של העמק בשלהי המאה 
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הכנסתם של חלה עלייה משמעותית בשטח המעובד שבעמק וניתן להבחין לראשונה ב, במקביל. 19-ה

: ז"גלילי תשס(ואולי אף בניצני תמורות בשיטות העיבוד ) של כותנהאחדים זנים (חדשים סוגי גידולים 

עמק לשם ב שעברקו מסילת הברזל עודדו את הנחתו של עיד שבני סורסוק מ אוליפנט ,כמו כן). 53-51

  .)251: 1ד" וראו גם גרוסמן תשנ35: ו"אוליפנט תשל (םשינוע היבולים השנתיים מאדמותיה

ין הנווד י שליטה ביחסים שב"המהלכים של משפחת סורסוק בעמק הובילו לייצוב המצב היישובי ע

בזמן . החל שלב ביסוסה של החקלאות, )גם תוך כדי הפעלת כוח(מרגע שיוצבו יחסים אלה . הקבע-ליושב

היוזמות השונות התבצעו . קצר יחסית הצליחו בני המשפחה לבצע תהפוכות לא מעטות בנוף העמק

חדים שהתקיימו בין השינויים ה. במישורים מגוונים על מנת להקים בעמק אחוזות חקלאיות מודרניות

הכנסת זני גידול חדשים ועידוד הממשל , בחסות משפחת סורסוק ניתן למנות ייסודם של כפרים חדשים

שבמקביל לפיתוחו של העמק החלו המגעים למכירתו , יחד עם זאת ראוי לציין. בהקמת רכבת העמק

; 253: 1ד"סמן תשנגרו(ואחרי פחות מארבעים שנה לאחר קניית הקרקעות נמכרו רובן ליהושע חנקין 

  ).  55: ז"גלילי תשס

   מעורבותם של גורמים מאזור השומרון בעמק יזרעאל5.5.4

מאנית מודגש לרוב תפקידה של משפחת 'למרות שבמחקר ההיסטורי של עמק יזרעאל בתקופה העות

ניכרת גם השפעתן , עוד בטרם הופעתה וכן במקביל להתנהלותה של משפחה זו בעמק יזרעאל, סורסוק

בשלהי התקופה , התפתחותן של משפחות אלה. ל משפחות נכבדים מאזור השומרון על העמקש

 וכחלק מן ,חלה במקביל לתמורות החברתיות והכלכליות שהתרחשו באותה תקופה, מאנית'העות

חמו זו בזו משפחות אלה נל. ההתעניינות הגוברת מצד גורמים חיצוניים בארץ בכלל ובעמק יזרעאל בפרט

: ז"גלילי תשס( והן שימשו כסוכנים למינוף ולפיתוח העמק ,על עוצמה פוליטיתבקרקעות ועל שליטה 

35.(  

מצאו כי מספר ) 41-35: ז"תשס(וגלילי ) 212-210: ו"תשס(קרק וגלילי , )247: 1ד"תשנ(גרוסמן 

ראר ומשפחת טוקאן קיימו קשרים עם עמק 'משפחת ג, האדי-משפחות מהשומרון ובהן משפחת עבד אל

: 2008סלם ; 41-31: 1995דומאני ; 289-287: 1975ראו גם אביר  (19-עאל לאורכה של המאה היזר

, אלה התבטאו תחילה בחסות בלתי ממוסדת על כפרי העמק ומאוחר יותר בשליטה פוליטית). 218

ובקשרים מסחריים הדוקים בין שני ) מקורות מים וטחנות קמח(בבעלות חוקית על קרקעות ועל משאבים 

  . וריםהאז
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. בלטה במיוחד בקשריה עם העמק, שמקורה בכפר עראבה בצפון השומרון, האדי-משפחת עבד אל

השפעתה התבססה הן על השתלבות בפוליטיקה המקומית והארצית והן על העצמת עושרה של המשפחה 

מצא עדויות לכך שאדמות הכפר זרעין היו בבעלות ) 247: 1ד"תשנ(גרוסמן . באמצעות רכישת נכסים

מדווחים כי בזמן שלטונו של אברהים ) 155: 1841(' רובינסון וסמית. 19-המשפחה בראשית המאה ה

מאות עולים של שוורים -מאתיים או שלוש, האדי-חוסיין עבד אל, פאשה היו בבעלותו של מושל עכו

 השטח שהיה בבעלותו היה עשוי) 247: 1ד"תשנ(לדעת גרוסמן . ששימשו לעיבוד אדמות עמק יזרעאל

 החזיקה המשפחה נכסים רבים 19-במחצית השנייה של המאה ה, כמו כן.  דונם40,000להגיע לכדי 

שהחשובה שבהן הייתה , קומיה וסולם וכן מספר טחנות קמח, בעמק ובהם חלק מאדמות הכפרים זרעין

 שלטה 19-נראה אם כן כי בתקופות מסוימות במהלך המאה ה). 41-40: ז"גלילי תשס(בכפר זרעין 

ושליטתה הישירה ) נין'ובהם על העיר ג(האדי מבחינה פוליטית על חלק מתושבי העמק -שפחת עבד אלמ

  .על אדמות רבות בעמק היוו זרז לפיתוח האזור

כדאי להזכיר גם שבתקופה , במקביל לתהליך התגברות כוחן של משפחות מאזור השומרון בעמק יזרעאל

). 75-74: ז"גלילי תשס( כפריים מצפון השומרון י"עאל זו קיימות עדויות לעיבוד קרקעות בעמק יזרע

פולה שהיו בבעלות - שעיבדו את אדמות הכפר אל,נין'דוגמא אחת היא לאריסים ממספר כפרים בנפת ג

הניחו שיש להניח שמדובר בדוגמא לתופעה ) 210: ו"קרק וגלילי תשס(קרק וגלילי . משפחת סורסוק

  .רחבת היקף

  

  מאנית'בשלהי התקופה העותיזרעאל עמק בחיים הדפוסי  5.6

 לספירה בעמק יזרעאל היו ממוקמים בשולי העמק ולא 19-כמעט כל היישובים שהתקיימו במאה ה. 1

בעוד לבו נותר , התוחם את העמק, את קו הגבול, ניתן לומר שתפרוסת היישובים מהווה, למעשה. במרכזו

רובן קשורות למבנה הטבעי של ,  מספר סיבותתופעה זו עשויה לנבוע משילוב של. ריק כמעט מיישובים

כי לדפוס התיישבות זה קיימת סיבה נוספת לפיה , נראה, יחד עם זאת). 3ראו בהרחבה פרק (העמק 

" בזבוז"העדיפו התושבים לבנות את בתיהם מחוץ לאדמות בעלות הפוטנציאל החקלאי בכדי להימנע מ

שהבחירה ליישב , ראוי לחזור ולציין). 157: ד"שסגרוסמן ת(הקרקע החקלאית שהייתה חיונית לקיומם 

את שולי העמק ולהימנע ממגורים במרכזו מוכרת במשך אלפי שנים מחפירות ומסקרים ארכיאולוגיים 

 ).  11 וראו פרק 760: א2006פינקלשטיין ואחרים (
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חיץ בין  היווה נחל הקישון 19-מאנית במאה ה'בתוך המבנה האדמיניסטרטיבי של האימפריה העות. 2

. ון' היה הקישון קו הגבול שבין מחוז צפת ומחוז לג16-ראוי לציין שכבר במאה ה. ק שכם'ק עכו וסנג'סנג

 מאות במשךשימש גבול טבעי בין יחידות שלטון , שבימות החורף הפך לנהר שוצף, שנחל זה, נראה אפוא

 . שנים

הרי שחלקו הצפוני , מאנית'ה העותלמרות שעמק יזרעאל היה מיושב בדלילות יחסית בשלהי התקופ. 3

שהייתה , נין'בולט בעיקר ריכוז הכפרים סביב העיירה ג. היה מיושב הרבה פחות ביחס לחלקו הדרומי

נין ניתן להסביר על רקע 'את עושרו היישובי של עמק ג. הישוב הגדול ביותר שהתקיים באזור בתקופה זו

וכן לאור קרבתו להר שומרון ששימש בתקופה זו , תשניקוזו טוב יחסי, המבנה הטופוגרפי המשופע שלו

 .אחד המרכזים החשובים בארץ

ובמצב החקלאות בעמק יזרעאל אינו מותיר ספק שלפעילותם של , הדיון בתפרוסת ההתיישבות. 4

אף אם תופעות ההתפשטות והנסיגה . ל העמקש ועיבודיישובו והבדואים הייתה השפעה נכבדת על היקף 

פגעי מזיקים או מ, )שנות בצורת או שיטפונות, למשל(מזג האוויר ושפעו מתהפוכות של שטחי המזרע ה

עמק מספק דוגמא ה. אין ספק שהגורם הבלתי אמצעי היה הנווד, ) או להקות הארבה המלריהנגע(שונים 

עתות סכנה ב.  לאזורים מעבר לתחום פריסתם הרגילמסיבות מגוונותלתופעה של התפשטות הבדואים 

,  יתר על כן. הבדואיםשהיוו מטרה נוחה לפושטים, לאחים מזריעתם של שטחים מרוחקיםנמנעו הפ

 . בתקופות מסוימות ייתכן שחלק מיישובי הקבע ניטשו בגלל מצב הביטחון הרעוע

בגישתם לעבודת האדמה ובתלות שלהם , בין השאר, למרות ששבטי הבדואים נבדלו אלה מאלה. 5

 השלטון הם נאלצו להגביל את פעילותם ולשנות את אורח חייהם עד כאשר גברה ידו של, במעשי השוד

שלהי ימיה של האימפריה חולשת השלטון המרכזי בשמירה על החוק והסדר ב .כדי מעבר למגורי קבע

  אולם עליית, על חשבון יושבי הקבעפשרה לבדואים לנצל את היתרונות שבחיי הנוודות ִאמאנית'העות

לשיקום , ההתיישבותלעידוד , להגברת הביטחון ,לדחיקת הנוודיםביאה הקרנו של השלטון המרכזי 

   . ולצמיחתה של החקלאותמערכות הניקוז

אחת מדרכי ההתמודדות של השלטון המרכזי בבעיית הנוודים הבדואים הייתה באמצעות העלאת קרנם . 6

ת הפוליטיות שהכרתם את המצב המדיני והנסיבו, )לעיתים בדואים בעצמם(של תקיפים מקומיים 

, יחד עם זאת.  להם שליטה טובה בבעיות שהשלטון המרכזי לא הצליח להתמודד איתןהניחהוהביטחוניות 

שעל אף שעריצים אלה היו , מעידים, בדומה לזה של דהאר אל עומר, סיפור חייו ומותו של עקיל אגא

 .ההוגבלעוצמתם כך ולפי, היה בכוחם לערער את יציבות השלטון המרכזי, יעילים במיגור הנווד
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יזמים חיצוניים היוו גורם בולט בתהליך ההתאוששות של עמק יזרעאל כחלק מהתחזקותו של השלטון . 7

מעידה על , העובדה שדווקא גורמים חיצוניים היוו בפועל סוכנים לשינויים מקיפים אלה. המרכזי

במקרה של שלהי . ברהתדלדלות משאבי העמק ועל אוכלוסייתו הדלה שהתקיימה בו בתקופות המש

חשוב , יחד עם זאת. מאנית משפחת סורסוק שימשה בתור היזם העיקרי של תהליך הפיתוח'התקופה העות

לשים לב לכך שמשפחות מאזור השומרון נוטלות חלק בפיתוח העמק כחלק מהתפשטות המרכז מהר 

 . עמק יזרעאלהשומרון לפריפריה הטבעית שלו ב

כי כשני שלישים מסך התפוקה של ,  לספירה מעידה16-קלאיים במאה ההתפלגות מיני הגידולים הח. 8

מסך והיווה יחד כשליש , היה דומה זה לזה השעורה וגידולי הקיץ השונים רשיעו. העמק הייתה החיטה

הנה כי . מזרח העמק-נין ובסביבות הכפר נין בצפון' עצי הזית בעמק גיראוי לציין את ריכוז. היבול השנתי

 .המבוססים בעיקר על גידול הזית, לת הקיום בעמק מובדל מן הגליל והשומרון שכניודגם כלכ, כן

למרגלות פרט לעובדה שהכפרים נבנו . למחלת המלריה היה תפקיד חשוב בעיצוב נופו של העמק. 9

הרי שניסיונות ההתיישבות של , ) למעלהורא( מפאת רצון להתרחק מאזורי דגירת היתושים ,הגבעות

 .שבה המחלה הייתה עשויה להכשיל יוזמה חיצונית לפיתוח האזור, מעידים על הקלות, מקהטמפלרים בע
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 :חלק ב

 בסיס הנתונים

 

 

 

 

ַתשחרנה ,  לעיניך–שדמות יזרעאל אלה 
את לבבך ַתרעדנה בפחד באיים , ותורקנה
וִאתן תרחב נשימתך עם ריחות , הבצורת

, בלב שדמות אלה, בלבבן. רביבים עליזים
הנוף הזה היה לחלק . ם החייםעוברי

מלווה אותך על , הוא טבוע בעיניך. מישותך
  .כל דרכיך כחזון שאינו נשכח

  
 רשימות,             פניה ברגשטיין
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 6פרק 

 עתיד )קצת(עבר הווה ו: חפירות מגידו

 

ה הקרקע הפורייה למרגלותי,  בזכות מיקומה האסטרטגי ארץ ישראלשבעריהחשובות ן מ היא מגידו

 משלחות  ארבע.אלה הם גם שהפכו את העיר ליעד שלטון ולזירת קרבות. והמעיינות הנובעים בסביבתה

חשפו בתל ממצאים החל מן התקופה הניאוליתית ועד לתקופה הרומית , במגידוחפרו שחפירה עיקריות 

; 1970ן ידי; 1948לאוד ; 1939למון ושיפטון ; 1938גאי ואנגברג ; 1929וואצינגר ; 1908שומכר (

 אוסישקין וקליין בדפוס, פינקלשטיין; 2006, 2000אוסישקין והלפרן , פינקלשטיין; א2005פלג -זרזקי

י "נמצאו ע, שרידים מן התקופה שמחקר זה עוסק בה). 1 ראו סקירה של תולדות החפירות בתל בפרק –

טיות למחקר הנוכחי כיום מקובל לספרר את השכבות הרלוונ). 6.2-6.1תוכניות (כל משלחות החפירה 

לאור החשיבות העצומה שיש לתוצאות . VB ועד לשכבה VIIAפי שיטת משלחת שיקגו משכבה -על

במהלך השנים נכתבו ,  ובזכות העובדה שממצאי החפירות פורסמו במהירות יחסית,החפירות בתל

; 1989קמפינסקי ; א1986דייויס : ראו סיכומים והפניות אצל (ללומחקרים רבים על השכבות ה

הסקירה המובאת להלן כוללת סיכום קצר ). 2002מזר ; 2000פינקלשטיין ואוסישקין ; 1992אוסישקין 

ראו , אביב-כולל אוניברסיטת תל(והתייחסות ביקורתית לממצאים מכל משלחות החפירה שנחפרו בעבר 

שכבה  (Kחים בשט) 6.2תוכנית (פרסום ראשוני של חפירות משלחת אוניברסיטת תל אביב ; )6.1טבלה 

K-6 (ו-H)  שכבותH-9 עד H-6 (וכן התייחסות ראשונית לשכבות הקדומות בשטח ; אותם ניהלתיH ,

  .שחפירתן טרם הסתיימה

  

  Mשטח  Lשטח  Kשטח   Hשטח   Gשטח   Fשטח   ידין/ שיקגו  
VIIA  F-7 G-1 - K-6 - M-6 
VIB  F-6 - [H-11, H-10] K-5 - M-5 
VIA  F-5 - H-9 K-4 L-5 M-4 
VB  - - H-8, H-7, H-6 K-3 L-4 

VA-IVB  - - H-5 K-2 L-3 
(M-3, M-2)12 

  קורלציה בין השכבות הנדונות בפרק זה: 6.1טבלה 

  

  VIIAשכבה  6.1

קלמר השנהב  הודות ל, היא אחת משכבות היישוב המתוארכות בצורה הטובה ביותר במגידוVIIAשכבה 

: 1939לאוד  (חפירות שהתגלו ב, רעמסס השישיעליו מופיע שמו של רעמסס השלישי ובסיס הפסל של

                                                 
  .וראו למטה,  שיוכן של שכבות אלה אינו וודאי12
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 תוארך יישוב זה לימי השושלת ,בזכותם). 260-259: 1995אוסישקין ; 1948ברסטד ; 377: 62לוח 

המבנה המרכזי של . )13פרק  ( בקירוב1130ס ועד לשנת " לפנה12- מראשית המאה ה,העשרים במצרים

הארמון ). 6.3תוכנית , 31-29: 1948לאוד  ( שבצפון העירAA בשטח 2041 הוא ארמון VIIAשכבה 

 החל משכבה שנבנו במקום, השתרע על שטח גדול בסמוך לשער העיר והוא יושב על ארמונות קדומים לו

IX . חלק מן הארמון של שכבהVIIA הוקם כבר בימיה של שכבה VIII , ומאז התקיים המבנה עם

 הוא בניית VIIAתית של הארמון של שכבה התוספת המשמעו. VIIA- וVIIBשינויים אחדים בשכבות 

נתגלה , קרקעי-שהיה בחלקו תת, באגף זה). 3073a-c(הכולל את שלושת חדרי האוצר , האגף המערבי

  ). 1939לאוד (אוצר השנהבים הגדול של מושל העיר 

שייכה  שמשלחת שיקגו ,2041טען שאת שני החורבנות של ארמון ) 246-240: 1995(אוסישקין 

ה  בשלהי ימי, לסוף ימיו של הארמוןאותו יש לתארך,  יש להבין כחורבן אחד,VIIA- וVIIBשכבות ל

סמט , נגדופסל את הרעיון והביא טיעונים רבים ) 265-264: 2002(בעוד שמזר . VIIA שכבה של

הסיקה שעל אף היחסים הסטרטיגרפיים המורכבים ,  ששבה לדון בטיעוניו של אוסישקין,)82: 209(

  . ראה שאכן מדובר בחורבן אחדבארמון נ

.  בשטחים אחריםVIIBיש לבחון את סופה של שכבה , בשביל לנסות לבחון את מסקנתו של אוסישקין

 VIIB בו נחפרו בצורה טובה ורחבה ממצאים משכבה אביב-אוניברסיטת תלהשטח היחיד של משלחת 

 עבר על התל K-8סוף שכבה בהחפירות העלו כי ). ]דפוסמרטין ואחרים ב [K-8שכבה  (Kהוא שטח 

נראה שבדומה לשכבה ,לאור זאת . המבנה שנחפר במקום שהביא לנטישה חפוזה של ,שמעותיאירוע מ

K-6) =VIIA ,וראו מייד(, גם בשכבה K-8) =VIIB ( אירועים קשים שעברו על שטחK הביאו 

 בדומה לחורבן VIIB להוות עדות לחורבן הארמון של שכבה עשויהאם ייתכן שהדבר . לתוצאות דומות

.  מאזור הארמון אינו מאפשר לקבל תשובה חד משמעית על שאלה זוKריחוקו של שטח ? VIIAארמון 

רק ו ,בשכבות שטרם נחפרו) AAהסמוך לשטח  (Hטמונה דווקא בשטח שאלה התשובה לסביר להניח ש

 בעת פתיחתו של  הייתה זו המטרה המרכזית,מלכתחילה. בנושאיותר  תספק מסקנות נחרצות שיפתןח

אני חושב ,  של אוסישקיןתוני פוסל את הצעינ למרות שא,פיכךל). 140: 2000יופה ואחרים ( Hשטח 

שעדיף להמתין עם המסקנה בדבר מספר החורבנות בשטח הארמון עד לסיום החפירות בשכבות 

רסיטת שיקגו י אוניב" עכו ששוייםבממצא ו זעבודהב העדפתי שלא לדון ,משום כך. Hהמקבילות בשטח 

פי - על)2000(כפי שעשו פינקלשטיין וצמחוני  ,VIIA של שכבה ים כחלק מן הממצאVIIBלשכבה 

  ). להלן (י אוסישקין"התיקון שהוצא ע
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בודדו את וקיבלו את הביקורת הסטרטיגרפית שהציג אוסישקין ) 234-233: 2000(פינקלשטיין וצמחוני 

לאוד ( שפורסמו בדוח החפירה של אוניברסיטת שיקגו ,VIII-VIIכל הלוקוסים הבטוחים של שכבות 

השוו ( של חלק מהלוקוסים שהם הצביעו עליהם כנקיים ך קיימות מספר בעיות בשיו,לדעתי). 1948

 השתמשו פינקלשטיין וצמחוני בלוקוסים AAבשני מקרים בלוקוסים משטח ): 90-89: 2009לסמט 

). N=3061; E=3061 (3061ולוקוס ) N=3073; S=3073 (3073לוקוס "=": שלפניהם מופיע הסימן 

לוקוסים "=" נראה שאין לראות בלוקוסים עם קידומת , עדר מיקום מדויק בדוחיבשל ה, בשני המקרים

 משקפים באופן ,3098- ו3073, 3061, 3043 המגיעים מלוקוסים , כלים15נראה אפוא שרק . נקיים

לוקוסים לגבי ). 6.2-6.1איורים  ( משלחת שיקגו בחפירותVIIAוודאי את המכלול הקרמי של שכבה 

להמתין לתוצאות החפירות , יש כאמור ,VIIBששויכו במקור לשכבה , 3091- ו2131, 2041, 2039

אם כי בהחלט קיימת סבירות גבוהה שכך  (VIIA ולכן אלה לא הובאו כאן כלוקוסים של שכבה Hבשטח 

  .     )יתברר בעתיד

 VIIIאו בשכבה ) 33: 1948לאוד  (IX-Xבשכבה , נבנה ככל הנראה שVIIAשער העיר של שכבה 

בחפירות שטח , יחד עם זאת). 6.9תוכנית  (VIIAהמשיך לשמש גם בשכבה , )121: 2000אוסישקין (

Gשהוקמו על רצפת השער לאחר חסימתו בקיר ,  של המשלחת המחודשת בשער העיר נתגלו טבונים

י פינקלשטיין "ל שער העיר לאזור שנועד לצרכי בישול יוחסה עהפיכתו ש). 114-113: שם, G-1שכבה (

וראו דיון  (VIBאך לפני הקמתה של שכבה , לתקופה שאחרי חורבן העיר) 243-242: 2000(וצמחוני 

  ).'כרך ב, 7.3מחודש בתאריכו של מכלול קרמי זה בנספח 

 ציבור מונומנטאלי נוסף הממוקם ממזרח לשער העיר נמצאו עדויות ארכיטקטוניות למבנה, DDבשטח 

שמצב היחסים הסטרטיגרפיים ) 234: 2000(למרות טענתם של פינקלשטיין וצמחוני ) 6.6תוכנית (

הרי שנראה שבשל העובדה שהחפירות בשטח זה לא העמיקו עד כדי חשיפת כל ,  קל יחסיתDDבשטח 

ת של רוב הלוקוסים הרי שאי אפשר לקבוע את מידת האמינו,  באופן מלאIIמ "תקופת הבמשכבות ה

 הנו לוקוס , שאפשר לקבוע כנקיDD הלוקוס היחיד משטח ,לדעתי). 103-102: 2009סמט (משטח זה 

 נמצאו כ"סהב (VIBמעליו עובר קיר של שכבה  ו רצפה ברורהיש לו,  קירותהמוקף בארבעהוא : 5277

  ). 6.2 איור –  שלושה כלי חרסוב

ותוארך עד לאחרונה , )66-37: 1908(י שומכר " שנחפר ע–" נורדבורג" ה–מבנה מונומנטאלי נוסף 

מיוחס כיום במסגרת החפירות המחודשות של , )א1994ניגרו , למשל(לתקופת הברונזה התיכונה 

). 77-72: 2006אוסישקין ודויטש , פינקלשטיין (II-IIIמ " לתקופת הבMאביב בשטח -אוניברסיטת תל
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י החופרים לשלהי "תוארך ע) פינקלשטיין בדפוס, נקלין בדפוספר; M-6שכבה (חורבנו הסופי של המבנה 

שייצוגו הטוב ביותר נתגלה בחדר , תחת העיים של חורבן זה. VIIAתקופה זו ויוחס לימיה של שכבה 

04/M/75)  7.11-7.10ראו איורים (רובם כלי אגירה , נתגלו מספר כלי חרס שלמים, )6.8תוכנית .(

שנמצאו , )M/12/98(היו קשורים לנורדבורג דרך חצר גדולה ) M/83/04( זה והחדר שמצפון לו מרחב

  . בה מספר מתקנים וכלי בזלת מאסיביים

) בדפוס(בעוד שפרנקלין : נתון בויכוח) fחדר (מועד הקמתו של המבנה המונומנטאלי שחפר שומכר 

וכן תקופת (מ "ב נבנה בתקופת הברונזה התיכונה והיה בשימוש לכל אורכה של תקופת הfמניחה שחדר 

והוא " נורדבורג"מניח שהמונומנט נבנה ביחד עם ה) בדפוס(הרי שפינקלשטיין , )וראו למטה, Iהברזל 

פי שני -אולם על, אין בידי להכריע בסוגיה זו. 2041 שבארמון 3073מקביל אותו לחדר האוצר 

  ". רדבורגנו" כחלק אינטגראלי מהVIIA שימש בימיה של שכבה f כי חדר ,התרחישים עולה

 וקדום M-6 נחסמה בשלב המאוחר לחורבן M/75/04מדווחת כי הכניסה לחדר ) בדפוס(פרנקלין 

היא כורכת חסימה זו עם העובדה שהמבנה ). M-6aפרנקלין מכנה שלב זה בשם שכבה  (M-5לשכבה 

 השקעת המצריכה, אינני מוצא הגיון בחסימה מכוונת של הכניסה. כולו נקבר תחת מילויים באותו שלב

ברצוני להציע שחסימת הכניסה לחדר נעשתה בשלהי . ממש לפני כיסויו של המבנה, אנרגיה רבה יחסית

). ראו מייד (K/44/04העיר ולחסימת הכניסה לבניין -בדומה לחסימת שער, M-6ימיה של שכבה 

, 7.3נספח ראו (כחלק מהכנת העיר למערכה שהביאה לבסוף לחורבנה , ככל הנראה, פעילויות אלה נעשו

  ). 'כרך ב

שזמן הקמתו עדיין , נמשך השימוש במקדש המגדל) BBשטח (מזרח לנורדבורג באזור המקדשים -מצפון

 VIIAאולם אין ספק שבשכבה , )24-21: ג"דונאייבסקי וקמפינסקי תשל; 1965אפשטיין (נתון בויכוח 

ולאור , )ראו מייד (VIAמכיוון שהמקדש האחרון בסדרת המקדשים נחרב בסוף שכבה . היה בשימוש

המתוארכת לימיה של שכבה (העובדה שבשלושת המקדשים שנחפרו במקום נמצאה רק רצפה אחת 

VIA(! , הרי שלא ברור איזה מבין המקדשים) מ "שימש בתקופת הב) 247איור : 1948לאודIII . סביר

מתו של המבנה שעבר שינויים קלים בלבד מאז הק, להניח שהיה זה המקדש האמצעי מבין השלושה

, Iמאז ימי תקופת הברונזה הקדומה , המיקום של המקדש הגדול של מגידו המשיך, בכל מקרה. המקורי

 BBהשרידים הארכיטקטוניים הנוספים בשטח .  במזרחה של העירBBבשטח , מזה למעלה מאלף שנים

  .פרגמנטאריים מידי מכדי להבין את משמעותם) 6.4תוכנית (
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שפורסמו , נמצאו חדרים וחצרות רבים) 6.5תוכנית , CCשטח (ברסיטת שיקגו בשטח הדרומי של אוני

למרות שהתוכנית כוללת חלוקה של . בתוכנית סכמאטית שאינה מאפשרת בחינה ביקורתית של הממצא

של מועטים לא שיוכו הקירות לשלבים השונים ורק גבהים , VIIהלוקוסים לשני השלבים של שכבה 

 CC בשטח VIIAאין אפשרות להתייחס לממצאים שפורסמו משכבה , פיכךל. הארכיטקטורה פורסמו

 Kאין ספק שבאזור זה התקיימה שכונת מגורים שבשוליה ממוקם שטח , אף על פי כן. בביטחון כלשהו

 VIIAייתכן כי השרידים המועטים משכבה ). K-6וראו מייד שכבה (אביב -של משלחת אוניברסיטת תל

-זרזקי(מעידים שאותה שכונה התפרשה מערבה עד לאותו אזור ) פעל המיםבאזור מ( של ידין Cבשטח 

  ).30תוכנית , 106: א2005פלג 

נתגלו ) 4.22איור : א2000אילן ואחרים , F-7שכבה (הממוקם בעיר התחתונה של מגידו , Fבשטח 

 תיקונים ,המבנה עבר שינויים). VIIB או VIIIבשכבה  (IIמ "שרידיו של מבנה גדול שהוקם בתקופת הב

 כי בתקופת השימוש האחרון במבנה ,דומה. שורה של טבונים, בצדו הצפוני , לוהוהרמת רצפות וכן נוספ

 מעידים על השימוש , הטבונים שבוויש להניח כי, לא חזר לעוצמתו ולגודלו המקוריהוא ) F-7בשכבה (

, ניבה שכבה זו דל מאודהמכלול הקרמי שה). 594: 2000פינקלשטיין ואוסישקין (הדומסטי שנעשה בו 

אולם אין ספק שיש לתארך את השכבה הזו לימיה של תקופת , IIבשל פגיעתם של בורות מתקופת הברזל 

  ). 'כרך ב, 7.3ראו נספח  (IIIמ "הב

  K-6 שכבה 6.1.1

 -2000שנחפרה בין השנים ) 6.7תוכנית  (K-6תוארכה שכבה , מזרח התל-הממוקם בדרום, Kבשטח 

, K/44/04על רובו של השטח בשכבה זו משתרע בניין . IIIמ "לתקופת הב, )יב בדפוסאריה ונת (2004

. K/74/02מערבי של השטח נחפר חלק קטן מבניין - ובחלקו הצפוןK/43a/04ממערבו חצר פתוחה 

מ מבדילים בין " ס10באה לידי ביטוי בכך שבמקומות מסוימים רק , Kהסטרטיגרפיה הצפופה של שטח 

בשני , K-5בשל רמת השימור הנמוכה של שכבה , כמו כן). O/10למשל בריבוע  (K-5 ל K-6שכבה 

  . K-6 ישירות על קיר של שכבה ה נבנK-4שקיר של שכבה , מקרים התברר

, K/42/04: ר וחלקו המרכזי מורכב משלושה מרחבים" מ130- הוא כK/44/04שטחו של בניין 

04/K/4402- ו/K/84 . 04קירות/K/8 ,04/K/202ק הדרומי של קיר  והחל/K/7 מעידים שלבניין היו 

  . לפחות שתי יחידות נוספות ממזרח ומדרום

הוא מוקף ) ב(; זהו המרחב הגדול ביותר בבניין) א: ( פורש כחצר מרכזית מכמה סיבותK/44/04מרחב 

נראה אפוא שניתן ). ראו מייד(כלל בחצרות -ךרהממוקמים בד, נמצאו בו שני מתקנים) ג(; בחדרים
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וכן ) K/20/04(על רצפת העפר של החצר מוקמו טבון . חצר לא טיפוסי- ביתK/44/04לראות בבניין 

מתקנים דומים נמצאו . ששימשה אולי לפעילות של כתישה וטחינה, )K/84/AR1/04(קערת אבן גדולה 

  ). 6.18תוכנית  (H-9ובחצר המבנה בשכבה ) 6.17תוכנית  (K-4 בשכבה K/10/00בחצר בניין 

         K/17/00( נובעת מכך ששני הקירות התוחמים את החדר K/42/04רדה בין החצר לבין חדר ההפ

בו גם נפסקת רצפת האבן של החדר וכמו כן בשל מיקומם של שני מתקנים , נפסקים בקו ישר) K/6/02-ו

 לא נמצאה רצפה K/84/02בחדר .  כבסיסי עמודנראה כששימשו, )K/101/04- וK/98/04(קטנים 

 עמד בסיס K/68/04במרכזה של רצפת העפר והפיטוליתים של יחידה . הממצאים שם פרגמנטארייםו

שנבנתה משבעה נדבכים של ) K/67/04(מזרחה של היחידה מוקמה ממגורה -בצפון. עמוד שתמך בתקרה

אולם ,  אותרה רק בחלקה הדרומיK/75/04הרצפה של יחידה . אבני גוויל והכילה חומר אורגאני רב

בו נמצאו חרצני זיתים ) K/60/02(זהו מתקן להפקת שמן : מנט המרכזי שבה נחשף דווקא בצפונההאל

  ). 620-619: 2006פרנקל (מפוחמים רבים 

שגרמה לצריפתן של לבני ,  נחרבה בשריפה אדירה,K/44/04 הממוקמת מצפון לבניין ,K/57/04יחידה 

אולם בשל ממדיו , די למעלה מחצי מטרעובי המפולת הגיע עד כ. הבוץ מהם נבנו קירות המבנה

  . הממצאים היו מועטים ולא הובהר דיו השימוש ביחידה זו, המצומצמים של השטח שנחפר

שטויחה , על רצפת החדר.  הוא חלק מבניין שרובו ממוקם מחוץ לשטח החפורK/74/02נראה שחדר 

 נשדד בפעילות מאוחרת נראה שהקיר המזרחי של החדר. נחשפו ממצאים מועטים ביותר, בטיח לבן

  ). ]7.15איור : 2006גדות ואחרים  [Kהדבר ניכר בתעלת שוד ברורה בחתך הצפוני של שטח (

ממוקמים מספר בדלי קירות הרי שככל הנראה הוא ) K/43a/04חצר (למרות שבשטח שבין שני המבנים 

בחלק הדרומי , וילבעוד שחלקו הצפוני של השטח רוצף באבני גו. שאינו מקורה, שימש כשטח פתוח

בחלקה בצפוני והמרכזי של חצר זו הורמו הרצפות במהלך ימיה של . נמצאו רצפות עפר ופיטוליתים

  . K-6עדות זו חשובה להבנת משך הזמן בו התקיימה שכבה . מ" ס35- בK-6שכבה 

של שנשען על הקיר המערבי , K/33/04טבון : מספר מתקנים נמצאו בחלקה המרכזי והדרומי של החצר

: 7.8 וכן איור P1טיפוס , 7 פרק ורא(הכיל את מחציתו העליונה של פיטס שפת צווארון , K/44/04בניין 

, הדפנות הפנימיים של הפיטס. כך ששפתו הייתה נעוצה באדמה, הפיטס מוקם בטבון כשהוא הפוך). 9

משני בפיטסים עדויות לשימוש . מעידים כי הוא היה חלק אינטגראלי מהטבון, שעברו שריפות רבות

ידין  (XII בחצור ,)20: ז"אהרוני תשי(נמצאו בתל חרשים , )באותה תקופה בקירוב(כחלק מטבונים 

שני מתקנים נוספים ). 3.20איור : 2000לולור (עומיירי -ובתל אל) XVII :2 ,4לוח : 1961ואחרים 
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שהחיבור ביניהן טרם , עשויים להוות שתי יחידות של מתקן אחד) K/92/02- וK/91/02(עשויים טיח 

, גם הם עשויים להיות חלק ממתקן להפקת שמן). K-6 לא נחפרו מתחת לשכבה M/9-11ריבעים (נחפר 

לאוד ; 619: 2006פרנקל  (AA בשטח VIAי אוניברסיטת שיקגו בשכבה "בדומה למתקן טיח שנחפר ע

  ). 87איור : 1948

יחד עם .  עדויות לחורבן אליםK-6בשכבה  לא נמצאו K/57/04למעט העדויות לשריפה גדולה ביחידה 

. מעידים כי הוא ניטש בחופזה) 7פרק  (K/44/04גבי רצפות בניין -הכלים השלמים שנמצאו על, זאת

ריבוע  (K/44/04 נמצאה בכניסה הראשית לבניין K-6עדות מעניינת נוספת הקשורה לחורבן שכבה 

O/11 .(עדות זו מצטרפת לחסימת הכניסה . לפני החורבןבימים ש, ככל הנראה, כניסה זו נאטמה באבנים

  .   הציבורי שלוייעודהולחסימת שער העיר ולשינוי ) ראו למעלה (M/75/04לחדר 

תוכנית (ב זה ומאפשרים לדון במערך העירוני של ייש, VIIAהחשיפה הרחבה של השרידים משכבה 

) או מבנים( והמבנה 2041ון ארמ: החלק הצפוני של העיר כלל את מבני השלטון המרכזיים). 6.10

פשר את השליטה המלאה של מושל העיר שִא, ביניהם מוקם שער העיר. DDהמונומנטאלי בשטח 

ובדרום העיר התקיימה , בשטח המקודש נמשך השימוש במקדש המגדל. בכניסות וביציאות מן היישוב

, אגירה, צריכת מזון, בישולנמצאו עדויות ל, המהווה חלק משכונה זו, K/44/04בבניין . שכונת מגורים

בית הקברות . אולם נראה שחלה נסיגה בחשיבותה, העיר התחתונה המשיכה להתקיים. ולתעשייה ביתית

 ).ראו למטה(מזרחי של התל -של העיר המשיך לתפקד במדרון הדרום

 לקריסתו של ושהביא, הוא חלק משורת חורבנות גדולים) 1995אוסישקין ( VIIAחורבנה של מגידו 

 K חסימה של כניסות לבתים שאובחנה בשטח .מערך היישוב הכנעני ולהסתלקותם של המצרים מכנען

 וכן חסימת שער העיר עשויים לרמוז שאוכלוסיית מגידו התכוננה למלחמה שהביאה בסופו של Mובשטח 

איור , 31-29: 1948לאוד ( חרב בשריפה אדירה 2041בעוד שארמון . VIIAדבר לחורבנה של שכבה 

, )פרנקלין בדפוס(נמצאו עדויות חלקיות לחורבן אלים " נורדבורג"ב, )246-240: 1995אוסישקין ; 384

הניח ) 115-113: 2009(פינקלשטיין . ניטש בחופזה,  שלא הועלה באשK בשטח K/44/04ואילו בניין 

עוד שביתר ב, ")נורדבורג"הארמון וה(מוקדי הכוח של העיר של  בנטרול התמקדו VIIAשמחריבי שכבה 

 שהביאה להימצאותם של כלים על ,שטחי החפירה החורבן הוא פחות מאסיבי וכולל נטישה חפוזה

ייתכן שקביעה זו נחרצת מידי לאור החורבן המאסיבי של המבנה שנחשף בחלק הצפוני של . הרצפות

 לא שרפה את כל VIIAשלמרות שהאש שהחריבה את שכבה , בכל מקרה ברור). K) 04/K/57שטח 

  . אתרה  הביאו לנטישתהיא, העיר
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  BVIשכבה  6.2

סיכומים על שכבה ( נחשפו בשטחים נרחבים באזורים מגוונים בכל רחבי התל VIלמרות שממצאי שכבה 

VI672: 1992אוסישקין ; 90-78: 1989קמפינסקי ; 116-113, 105, 45-33: 1948לאוד :  ראו אצל- 

לאוד (חופרי אוניברסיטת שיקגו , )107-106, 17-10: א2005פלג -זרזקי; 16-15: 2004הריסון ; 673

 –שטחים אלה . DD- וAAאלא בשטחים , לא הצליחו להפריד בין שני השלבים של שכבה זו) 33: 1948

החפירות , בנוסף להם.  מהווים את הבסיס הסטרטיגרפי להבחנה בין שתי השכבות– AAובפרט שטח 

; 2006גדות ואחרים (ית נוספות ליחס בין השכבות הניבו עדויות סטרטיגרפ, H- וK ,Mבשטחים 

  ). וראו להלן, 1אריה בדפוס; פרנקלין בדפוס

המתאפיינים בדלותם ובמיעוט , VIBנתגלו שרידיה של שכבה , VIIAעל עיי החורבות של שכבה 

תוכנית (וכן טבונים ומתקנים שונים ,  נתגלו קטעי קירות ורצפותAAבשטח . הממצאים שנחשפו בהם

למרות שאמינותם של . כדבוקה של בתים אחדים) 30איור , 79: 1989(י קמפינסקי "ששוחזרו ע, )6.11

-זרזקי(מוטלת בספק , כנקיים) 2000(י פינקלשטיין ואחרים "שאובחנו ע, AAחלק מן הלוקוסים משטח 

ור  ולאVIAמכיוון שמדובר בכלים שלמים שנמצאו מתחת לחורבן הגדול של שכבה , )239: א2005פלג 

החלטתי להשתמש , )מייד (VIBשהניבה מספר שלבים המשויכים לשכבה ,  הסמוךHהחפירה בשטח 

י "והן ע) 385איור : 1948לאוד (י משלחת שיקגו "במחקרי בכל הכלים השלמים שיוחסו הן ע

, מכיוון שלא התגלה שער משכבה זו). 6.5-6.3איורים  (VIBלשכבה ) 2000(פינקלשטיין ואחרים 

). 33: 1948לאוד  (VIBנבנה כבר בימיה של שכבה ) VIA) 3165שהשער של שכבה , פריםהציעו החו

 VIBשכבה של  השרידי, )על פני כל השטח החפור( AAלעומת הפריסה המלאה של המבנים בשטח 

לא של השטח  הדרומי וחלקבעוד שב, מצומצםאזור נחשפו רק ב, )6.12תוכנית ( הסמוך DDבשטח 

שרידים אלה דלים מכדי לבחון את משמעותם , יתר על כן. מימיה של שכבה זונמצאו שרידי היישוב 

ואף כלי חרס לא ,  בשטח זהVIBבמיוחד לאור העובדה שרק לוקוס אחד משויך לשכבה , בצורה מספקת

   .נמצא בלוקוס זה

להפריד את הממצאים משכבה , כאמור, ביתר שטחי החפירה של משלחת שיקגו לא הצליחו החופרים

VIB  מאלה של שכבהVIA .וראו למטה(מניתוח הקברים שנמצאו במדרון המזרחי של התל , אולם (

) 2048(העובדה שמקדש המגדל , כמו כן. VIBעולה כי בית הקברות היה בשימוש בימיה של שכבה 

האם המקדש היה בשימוש כבר , מעלה את השאלה) ראו למטה (VIAהמשיך לשמש עד סופה של שכבה 

יום עדויות שיתמכו או שישללו כאין כי , אהנר, למרבה הצער? VIBהקדום בשכבה בתקופת הברזל 
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הרי שגם , VIAרק בימיה של שכבה ) וראו מייד, 2072( כי בדומה לבנייתו של ארמון ייתכן. בהשערה זו

  .VIAהמקדש המרכזי חזר לפעילות רק בימיה של שכבה 

 אולם, )6.22תוכנית  (VIהשונים של שכבה  לא הצליחו החופרים להפריד בין השלבים CCגם בשטח 

, הממצאים מחפירות ידין שלמרות.  שכנה באזור שכונת מגורים, של שכבה זוברור שבשני השלבים

אלה כוללים . גם הם דומסטיים באופיים, דלים מאוד) באזור מפעל המים (C בשטח VIBששויכו לשכבה 

 של Bבשטח ). 31תוכנית , 106: א2005פלג -יזרזק(י שני קירות ובו שלושה מתקנים "חדר התחום ע

  .   VIAלא העמיקו החופרים מתחת לשרידים משכבה ) 6000באזור ארמון (ידין 

תוכנית  (K-5 כשכבה VIB זוהתה שכבה Kבחפירות המחודשות של אוניברסיטת תל אביב בשטח 

תעלת ניקוז  בעל) K/34/04(ולצדו מתקן טיח ) K/36/02(בחפירות נתגלה מבנה דל ). 6.13

)02/K/90( ,מדרום למבנה נתגלו מספר בורות ; שייעודו לא ברור) בדומה ). 92-91: 2006גדות ואחרים

  .  נתגלה טור של בסיסי עמודים מאבןKגם במבנה משטח , AAלבניין הצפוני ביותר שנחשף בשטח 

 הנם דלים )6.14תוכנית , M-5שכבה  (M הקדום בשטח Iם לתקופת הברזל יכיגם השרידים המשו

) M/13/06דוגמת טבון (בעוד שאלמנטים אחרים , M-6חלקם הוא שימוש משני בקירות משכבה . ביותר

 AV-AW/28-29הרצפה הברורה ביותר ממוקמת בריבועים ). פרנקלין בדפוס(נבנו לראשונה בשכבה זו 

הרי , ופה זונשדד בתק) של שומכר (fמניחה שחדר ) בדפוס(בעוד שפרנקלין .  לערך163.05וגובהה 

  .M-5שפינקלשטיין מוצא עדויות להמשך השימוש במבנה בשכבה 

אילן (קבר אחד בלבד . דלות במיוחד) F-6=) VIBהעדויות ששויכו לשכבה , שבעיר התחתונה, Fבשטח 

ראו , BL8מטיפוס (שבו נמצאו מספר כלי חרס ובהם קערה בסגנון פלשתי , )96-95: א2000ואחרים 

בכל . VIBקבר לשכבה המטילה ספק בשיוכו של ) 238: א2005(פלג -זרזקי. זו לשכבה יוחס )7פרק 

 . מעידות שהעיר התחתונה של מגידו בראשית תקופת הברזל לא הייתה מיושבתFחפירות שטח , מקרה

הרי שניתן לומר בבטחה ,  טרם הסתיימוH בשטח VIBלמרות שהחפירות בשכבות המקבילות לשכבה 

ייתכן . VIBמיוחסים לשכבה ) H-10- וH-11(רדים זה מזה ארכיטקטונית שבשטח זה שני שלבים מופ

אולם היחסים הסטרטיגרפיים , נחרב בשריפה) H-11 (יותרשלב הקדום ל המיוחסשחלק מן המבנה 

שימוש חוזר  (H-10 ל H-11בעוד שקיימת המשכיות ברורה בין , בכל מקרה. במקום טרם הובהרו סופית

במעבר בין השלבים מתרחשים גם הרי ש ,)קדומיםגבי קירות -ת ישירות עלשל קירות ובנייה של קירו

סביר להניח שהמכלול הקרמי של שכבה , לאור כל אלה. הארכיטקטונית שלהםשינויים ברורים בתוכנית 
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VIB) משטח ) על שני שלביהH יאפשר בעתיד הכרה טובה יותר של הקרמיקה של תקופת הברזל I 

  .  הקדום במגידו

תקיים  הקדום הIבתקופת הברזל ש מצביעות על כך VIBעטות והפרגמנטאריות של שכבה ו המהעדויות

ראו (זה שוב ישימש כבר בי) 3165(קשה לקבל את ההנחה ששער העיר , לאור זאת.  דליישוב במקום

ממוקמים בחלקו , VIBהמיוחסים בביטחון לשכבה , כמעט כל השרידים הארכיטקטוניים. )למעלה

,  מוקף בתים שחלקו הפנימי כמעט ריק ממבניםיישובואפשר שהם יצרו , וך למדרון התלבסמ, החיצוני

חיזוק להנחה זו ניתן למצוא בהיעדר ). 211: 1997(הרצוג שהגדיר " ישובים המתוחמים"בדומה ל

, M בעיר התחתונה ובשרידים העלובים שנחפרו בשטח Fשרידים ארכיטקטוניים של השכבה בשטח 

  . והשערדוגמת הארמון המקדש,  ראוי לציין ששכבה זו נעדרת מבנים מונומנטאליים.להממוקם במרכז הת

  VIB לשכבה VIIA הקשר בין שכבה 6.2.1

בטוענם , VIB לשכבה VIIAהחופרים של משלחת שיקגו שללו כל המשכיות ארכיטקטונית בין שכבה 

רותיו של ידין התגלה פער גם בחפי). 33: 1948לאוד  (VIIA לא קשורה לחלוטין לשכבה VIBששכבה 

יחד ). 106: א2005פלג -זרזקי(שהתבטא בהפרש של כמטר אדמה , עמוק בין השרידים של שתי השכבות

 נמצא Kבשטח , לעומת זאת. היו מצומצמות ביותר, Cעם זאת חשוב לציין שחפירות ידין בשטח 

מספר קירות , יתרה מכךו, K-6 נבנו כמעט באופן מלא על הקירות של שכבה K-5שהקירות של שכבה 

 נראה שקיים קשר בין Mגם בשטח . K-6הוקמו על שרידי הקירות משכבה ) K-4=) VIAשל שכבה 

 לא חשפו בצורה Hלמרות שהחפירות בשטח , בנוסף לכך. M-6לשכבה ) למרות דלותה (M-5שכבה 

, חפירההממוקם בצפון שטח ה, הרי שנראה שלפחות בחדר אחד, VIIAמלאה את השרידים משכבה 

  . VIקיימת המשכיות ברורה בארכיטקטורה משכבה זו לשכבה 

הביא לכך , שאובחן בשטחים מסוימים כחורבן אלים שנגרם באש, VIIAשסופה של שכבה , יוצא אפוא

לבין הבתים ) ובמיוחד בבנייניה המונומנטאליים (VIIAשבאזורים נרחבים בתל לא נמצא קשר בין שכבה 

ניתן להצביע על עדויות , באזורי חפירה שונים בתל, במבט פרטני,  עם זאתיחד. VIBהדלים של שכבה 

 Hיש לקוות כי הממצאים משטח . המצביעות על המשכיות ארכיטקטונית בין השכבות הללו, מצטברות

  .   צורה טובה יותריאפשרו לבחון סוגיה זו ב

  

  AVIשכבה  6.3

שנצרפו ,  הוא הלבנים האדומותVIAל שכבה המאפיין הבולט ביותר של שרידי הממצא הארכיטקטוני ש
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ראו ,  הסיבות שהביאו לחורבנה של שכבה זועל(במהלך השריפה האדירה שהביאה לחורבנה שכבה זו 

 VIAנתגלו עדויות לקיומו של היישוב של שכבה ,  שנחפרו עד היום,בכל שטחי החפירה). 13פרק 

  .)6.24תוכנית (

י השחזור של לאוד "עפ( מטרים 32X37 שמידותיו 2072נתגלה בניין ) 6.15תוכנית  (AAבשטח 

שהוא , כפי הנראה, מערבי מעידים-קירותיו העבים וגרם המדרגות בחלקו הצפון]). 83איור , 37: 1948[

המורכבות כל , שתי היחידות הדרומיות: ניתן לחלקו לארבע יחידות. שלא נשתמרה, היה בעל קומה שנייה

 כללהמזרחית - היחידה הצפונית;)שפנו לרחובלמבנה ן היו הכניסות בה(משני חדרים ומסדרון , אחת

מספר חדרים קטנים מורכבת מהרביעית היחידה ואילו ; קטורהכחצר ,  הנראהפיכ, שימשש,  גדולמרחב

אולם ראוי לציון מיוחד , )6.13-6.6איורים (בכל מרחבי המבנה נמצאו כלי חרס .  גדולוגרם המדרגות

 בצפון Iתגלו בו מהווים מכלול בסיסי להכרתה של הקרמיקה של תקופת הברזל שהכלים שנ, 2070חדר 

: 1998וולף (לצמד מבנים שנתגלו בעין חגית שממערב ליקנעם  2072ניתן להשוות את בניין . הארץ

בניין ). 1000: ב"תשנגיטין ודותן ( בתל מקנה V שהתגלה בשכבה ילבניין המונומנטאל וכן ,)2-1איורים 

שימש כארמונו של מושל מגידו בתקופת הברזל , 2041קם בדיוק באותו מקום בו ניצב ארמון שהו, 2072

I ושם ביבליוגרפיה נוספת238-237: 2006אריה ( המאוחר  .(  

שבהם שולבו מתקנים , )3021השלם ביותר הוא בניין (ממערב לארמון נחשפו שרידים של בתים גדולים 

שמדרום לבניין , ראוי לציין). 6.16-6.14ראו איורים , ם אלהלממצא הקרמי מבתי(רבים ובהם טבונים 

ורק בחתך צר נחשף קטע של בניין ,  ולבניינים הסמוכים לו לא נמצאו שרידים ארכיטקטוניים2072

שממנו התאפשרה ,  לבין הבניינים שמצפון לו עבר רחוב היקפי2022שבין בניין , נראה אם כן. 2022

  . הגישה לבתים

שהוקם בשטח שעליו הוקמו שערי העיר למן התקופה הנדונה , תאי- נחשף שער דו2072 ממזרח לבניין

 או לבין השרידים בשטח 2072לא נמצא קשר פיזי בין שער העיר לבין בניין . ועד לסוף תקופת הברזל

DDממזרח לשער בשטח .  הסמוךDD)  אולם תוכניתו , מרשיםנחשפו שרידיו של מבנה ) 6.16תוכנית

אותם , ממזרח לבניין נתגלו שרידי קירות עבים במיוחד שבהם שלושה חדרים קטנים. ה מספיקאינה בהיר

מדרום וממזרח למבנים אלה נמצאו שרידי . כבסיס לגרם מדרגות שלא שרד) 114: 1948(פירש לאוד 

 DD נחשפו המשכי הקירות שממזרח לשטח Bבחפירותיו של ידין בשטח . בתים שביניהם רחובות

 של L בשטח Iבחפירה המצומצמת בשכבות הברזל גם ראוי לציין כי ). 5-4תוכניות : א2005 פלג-זרזקי(
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- י זרזקי"נחשפו עדויות המשתלבות בממצא שפורסם ע, )6.33תוכנית , L-5שכבה (אביב -משלחת תל

  ). 14פרק  (ים הקרמייםמכלולהוהן מבחינת ) האוריינטציה של הקירות(פלג הן מבחינה ארכיטקטונית 

לא אפשרו לחופרי אוניברסיטת ) 6.22תוכנית  (CC-ו) 6.23תוכנית  (BBידים הקטועים בשטחים השר

אולם נראה שיש לייחס את מרבית השרידים , VIשיקגו להפריד בין שני השלבים השונים של שכבה 

בגלל חוסר היכולת , למרות זאת. שמצב שימורה היה טוב יותר, VIA לשכבה הללושטחים הבשני 

 ששייכותו לשכבה ,)6.17איור ; 6.17תוכנית  (2048מקדש הממצאים מרק , בין שתי השכבותלהבחין 

VIA 256: 1995אוסישקין ; 83-77: 1989קמפינסקי ; 6הערה , 97: ב1985מזר ( אינה מוטלת בספק(, 

 הוא האחרון בסדרת VIA המקדש השייך לשכבה ).239: 2006וראו אריה  (מחקר הנוכחייידונו ב

)  מטרים11X10(המקדש כלל אולם מרכזי . שהוקמו זה על גבי זה במשך מאות שנים, גדלמקדשי המ

יש להדגיש את דלותו של המבנה ביחס . שלצידה גרם מדרגות שהוביל לקומה שנייה, ובחלקו הפנימי במה

  . למקדשים שקדמו לו

, VIBרות של שכבה נמצאו באוריינטציה דומה לקי, )32תוכנית : א2005פלג -זרזקי( של ידין Cבשטח 

, על אף השטח הקטן שנחשף המקום. VIAקירותיה של שכבה , אולם במפלס גבוה בחצי מטר בקירוב

  . לעבר אזור זה) CCשמרכזה בשטח (מעידים הממצאים על המשכה של שכונת המגורים הדרומית 

 F בשטח :VIAנחשפו שרידים של שכבה ) M- וF ,H ,K ,L(בחמישה שטחים של החפירות המחודשות 

ההבנה שהעיר חשיבותם הרבה היא בעצם ; )6.21תוכנית (נחשפו שרידים של שני מבנים ) F-5שכבה (

 העירנתון זה מאפשר להעריך את גודלה של .  הייתה מיושבתVIAבימיה של שכבה התחתונה של מגידו 

  ). העיר העליונה והעיר התחתונה ביחד( דונם בקירוב 120- המאוחר לIבתקופת הברזל 

שהייתה אולי מקורה ,  שבמרכזו חצר גדולהK/10/00נחפר כמעט במלואו בניין ) 6.18תוכנית  (Kבשטח 

ככל , שימש) K/22/00(שאחד מהם , )חלקם בעלי חלוקה משנית(חצר זו הוקפה בתשעה חדרים . בחלקה

משכונת זה היה חלק הדומסטי המבנה ה). 100-94: 2006גדות ואחרים (כמרחב כניסה לבניין , הנראה

) K/10/00בניין (הממצאים הרבים מבית החצר . עיר הדרומי של ההחלקבהמגורים הגדולה שהתפרשה 

אריה ; 2006לנדאו -גדות ויסעור(אפשרו בחינה של פיזורם המרחבי והבנת הפעילויות שנעשו בבניין 

2006 :237-232 .(  

כוללת שני חדרים עיקריים , )6.20תוכנית  (M בשטח VIAמקבילתה של שכבה , M-4תוכנית שכבה 

)04/M/4404- ו/M/55( , הנמשכים ממזרח לחדרf של שומכר )פינקלשטיין בדפוס; פרנקלין בדפוס .(

. שבו נמצאו שני בסיסי עמודים גדולים מבזלת וכן קערת בזלת גדולה,  שטח פתוחתקייםמצפון להם ה
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. זו וקישר בין שתי היחידות נעשה דרך פיר ייעודי שנבנה בשכבה f לחדר M/44/04המעבר מחדר 

נראה כי למרות שעברו מאז .  והשתמשו בו f הכירו את חדרVIAהחפירות הוכיחו כי בוניה של שכבה 

חורבנה האלים . Iשבו והשתמשו בו בשלהי תקופת הברזל , הקמתו של המבנה הייחודי הזה מאות שנים

  .  הביא גם ליציאתו מכלל שימוש של מבנה זהM-4של שכבה 

  H-9 שכבה 6.3.1

במקומות . VIA לא הותיר מקום לספק באשר להקבלתה לשכבה H-9החורבן המאסיבי של שכבה 

השימור המעולה של שכבה . מ"ועשרים סמסוימים הגיעו עיי החורבות האדומים לעובי של למעלה ממטר 

,  זאתיחד עם. זהזו בא לידי ביטוי במציאתם של למעלה ממאה ועשרים כלי חרס שלמים בשטח קטן 

בניין  (H-9גבולות המבנה שנחשף בשכבה , Hבשל ממדיו המצומצמים של שטח , למרבה הצער

08/H/38 (ולפיכך כל שחזור הקשור אליו יהיה חלקי בלבד, חורג משטח החפירה)  6.19תוכנית(.  

 סביר ,שמו נקרא הבניין כולו-שעל, H/38/08המרחב הגדול ביותר בבניין לאור גודלו המרשים של 

.  בקירובמ" ס20- הוגבהה במהלך השימוש בה בוראוי לציין שרצפת. ניח שמדובר בחצר קטורהלה

 למרות .עדות נוספת הרומזת על שימושו בתור חצר, הצטברות זו של רצפות אובחנה רק בתוך מרחב זה

 מקורן.  שנמצאו בחלקה המערבי של החצר מעידים שהיא הייתה מקורה בחלקה,יםשני בסיסי עמוד, זאת

בעוד שרוב . שתמכו בוהעמודים ן  הגג או מ להיות מן עשוי במקוםמספר קורות עץ מפוחמות שנמצאושל 

הראשון :  נמצאו שרידים לריצוף אבןקטניםהרי שבשני אזורים , הרצפה של החצר היא רצפת עפר מהודק

)06/H/55( הרב של אגן ובכדי לתמוך במשקל, והוא נבנה אולי, מזרחית של החצר-ממוקם בפינה הדרום 

, פיטוליתים ריצוף זה נמצאה שכבה עבה ואחידה של גבי-על). ראו מייד( הניצב עליו H/30/08האבן 

-שנמצא בצפון, )H/51/06(האזור המרוצף הנוסף . כסוג של מחצלת) פה-בעל(גרוס -י שחק"שאובחנה ע

לקיר , נראה בעברככל ה, ניגשהוא ו) ככל הנראה בשל שקיעתו(משתפל לכיוון דרום , מערב החצר

06/H/13 .סביר להניח כי זהו קטע קטן בלבד של ריצוף שהשתמר מרצפה גדולה יותר שנשדדה.  

מוקם בפינה המ, )H/30/08(המתקן הבולט ביותר הוא אגן מאבן גיר : מספר מתקנים נמצאו בחצר

ם שנמצאו כל האגני.  הסמוךAAארבעה אגנים דומים נחשפו בחפירות שטח . מזרחית של החצר-הדרום

מתקבל על הדעת , פיכךל.  חצרות אוחלקם נמצאים בפינות של חדרים, בחפירות ממוקמים לאורך קירות

מחוץ לשטח ,  שנבנה בכיוון צפון דרום ומוקם ממזרח לאגן האבן, נוסף יצר פינה עם קירH/1/08כי קיר 

  . פינה זו תחמה את החצר הגדולה ממזרח ומדרום. החפירה
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לחציצה פנימית בתוך , ככל הנראה, שימש, מ ואין לו יסוד מאבן" ס30שעוביו רק , H/8/06  הלבניםקיר

סביר להניח כי הוא ניגש לקיר המזרחי של החצר . קנקנים אחדים נמצאו שעונים עליו משני צדדיו. החצר

המורכב מאבנים עומדות נמצא מצפון , )H/22/08 (מתקן עגול. מחוץ לשטח החפירה, כאמור, שנמצא

  .שימושו לא ברור; H/8/06 לקיר

). 2: 7.24 איור( שממוקם בחלקה הדרומי של החצר נמצאו שרידיו של סיר בישול ,H/40/08בטבון 

 נעשו עוד ארבעה שקעים ,המרכזמסביב לשקע שב.  ממערב לטבוןה נמצא, עשויה מאבן גיר,קערה גדולה

ראו , K-4- וK-6בשכבות  (Kטח קערות דומות נמצאו בחצרותיהם של שני מבנים שנמצאו בש. רדודים

  ). למעלה

דווקא כאן לא נמצאה , עם זאת.  קירותיותשתמרו ארבענ שבו , הנו המרחב היחיד בבנייןH/36/08חדר 

 מעיד כי חדר רצפהה גובה). 158.55 (מקוםפי הכלים הרבים שנמצאו ב-וגובהה הוערך על, רצפה

08/H/36הניצב בכניסה המזרחית של החדר,בנוי אבןסף .  היה שקוע ביחס לחצר וליתר חדרי הבית  ,

היה אולי ש, לחדרנוסף כניסה פתח . H-10הוא למעשה שימוש משני בנדבך העליון של קיר משכבה 

 בימיה של( H-9 שכבה בטרם ימיה שלנבנו  H/5/08-ו H/3/08 קירות . הוביל אל החצר,בקיר הדרומי

 ,הוקם )H/12/06 (קיר נוסף). 13ות הבאההדבר יתברר בעונת החפיר; H-11 ואפילו H-10 שכבה

  .H-10ישירות על קיר משכבה , כאמור

רק חלק , לכן. רק חלק מן החדר נחפר, Hמזרחי של שטח - בקצהו הצפוןH/34/08בשל מיקומו של חדר 

 , הסמוךAA בשטח שף נח,חדר קטן נוסף ובו טבון.  שמוקם בחדר נחשף בחפירותH/10/08קטן מטבון 

  .מטבחים, כפי הנראה, שניהם שימשו). 386איור : 1948לאוד  (L/6-7בריבוע 

. H/36/08 לכיוון צפון יוצרים יחידה נוספת מצפון לחדר H/5/08- וH/12/06ההמשכים של קירות 

העובדה ,  יחד עם זאת.נשטף במדרוןמכיוון שהקיר שתחם אותה מצפון , גודלה של יחידה זו אינו ידוע

  .אינה מאפשרת להניח כי המשכי הקירות נועדו רק לתמיכה, שבחדר נחשפו כלי חרס שלמים

 השטח בימיה של שכבה ו של ממערב לחצר לא נמצאו שרידים לשריפה שאפיינה את רובH/13/08בחדר 

H-9 .על רצפת ת הדלהשנמצא בחלקו הדרומי של החדר מייצג את ההצטברו) 4: 7.30איור ( קנקן שלם 

  .העפר המהודק שנמצאה בחדר זה

אולם ניתן , חלקו המזרחי של הקיר נשדד.  לבין יתר המבנהH/37/08 מפריד בין חדר H/1/08קיר 

מספר קורות עץ מפוחמות שנמצאו כאן רומזות . כיוצר פינה באזור אגן האבן הגדול, כאמור, לשחזרו

                                                 
  !).מכיוון שזה טרם הוסר (H/5/08 הגבהים של יסודותיו של קיר H-9 מסיבה זו לא מופיעים בתוכנית שכבה 13
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סביר להניח כי . Hהפרעות מאוחרות לחורבן הגדול נראות בחתך הדרומי של שטח . שהחדר היה מקורה

תופעה דומה אובחנה . בתוך המפולות העבותאו את גופות יקיריהם חופרים קיוו למצוא חפצים יקרים ה

 ,H/37/08 שנחפר ברצפתו של חדר ,H/52/08בור ). 102-101: 2006גדות ואחרים  (K-4בשכבה 

 שימש לכן מתקבל על הדעת כיהוא הכיל ריכוז דחוס של חרסים ועצמות ו. H-10חותך רצפות של שכבה 

  . בור אשפהכ

 לאור, אולם.  מוקפת בחדרים)H/38/08(מרכזית שבו חצר ,  כבית חצרH/38/08מפתה לשחזר את בניין 

נראה , )386איור : 1948לאוד ( הסמוך AAי משלחת שיקגו בשטח " שנחשפו ע,מבניםאופיים של ה

  .   3021דוגמת בניין ,  חלק ממבנה מורכב יותרמשקפים Hשגם הממצאים משטח 

 ניתן VIA מגידוב). 6.24תוכנית ( מעידים על קיומו של ישוב עירוני משגשג VIAר ששרידי שכבה ניכ

 בין תוכן חלוקה פונקציונאלי, י רחובות וסמטאות" הכולל חלוקה לרבעים שונים ע,להבחין בתכנון

 מייצגת עיר VIAשכבה . VIIAהדומה בדמיון רב לתוכנית העיר של ימי שכבה , האזורים השונים

לצדו של שער העיר עמד מרכז השלטון ולידו מבנים שבהם . המוקפת בחגורה של בתים, מאורגנת

. בלב היישוב המשיך לשמש מקדש המגדל כמקום הפולחן המרכזי. התנהלה פעילות הקשורה בארמון

במדרון . בעיר התחתונה, כנראה, שכן, ורובע מגורים נוסף, אזור המגורים השתרע בדרומה של העיר

  ).ראו למטה(חי של התל נמשכה פעילותו של בית הקברות המזר

  VIA לשכבה VIB הקשר בין שכבה 6.3.2

בין  לVIBבין שכבה שהתקשו להגדיר את הקשר ) 114, 33: 1948לאוד (חופרי אוניברסיטת שיקגו 

התייחסותם , יחד עם זאת. AAבהבחינם בהמשכיות ארכיטקטונית רק במבנה אחד בשטח , VIAשכבה 

חיזוק להנחה זו ניתן . עשויה להעיד על דעתם, VIינולוגית לשתי השכבות כשני שלבים של שכבה הטרמ

ראה קמפינסקי , לעומתם. הרואה בשני השלבים רצף יישובי אחד) 15: 2004(לראות בגישתו של הריסון 

: ג"תשס(פינקלשטיין . בשתי השכבות שלבים עצמאיים שיש ביניהם מידה של המשכיות) 82: 1989(

והשוו גם להתייחסותה הדומה של  (VIA כשלב מוקדם של שכבה VIBמתייחס לשרידי שכבה , )190

ללא ,  הלך והתפתח בצורה הדרגתיתVIBלדעתו הכפר הדל של שכבה ]): 107: א2005[פלג -זרזקי

כך שהפרדה סטרטיגרפית בין שני השלבים אפשרית רק , VIAלעיר המשגשגת של שכבה , זעזועים

בתי שקברו את , מבנים חדשים, בשלבים מתקדמים של התפתחות היישוב, מות שבהם הוקמובאותם מקו

 שהחליף את AA בשטח 2072פינקלשטיין מדגיש ומציין שבראש ובראשונה מדובר בבניין . הכפר הישן

  . מבני הכפר הישן
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תה החפירה העל, כאמור? האם ניתן לקבל את דעתו של פינקלשטיין לאור ממצאי החפירה המחודשת בתל

 K-5המבנה העלוב של שכבה . המובחנות ארכיטקטונית וסטרטיגרפית,  שתי שכבות ברורותKבשטח 

אפילו ברורות  Hהעדויות משטח . K/10/00 מוקם בית החצר K-4ורק בשכבה , ניטש) K/36/02בניין (

שכבה  ומיוחסות לVIAהקדומות לשכבה , )H-10 ו H-11 ( שכבותשתי מכיוון ששם נמצאו ,יותר

VIB .שטח (שלא רק בקונטקסט מונומנטאלי , נראה אם כןAA ( ניתן להבחין בשתי השכבות המרכיבות

יש להגדיר את שני השלבים ש, נראה אפוא. שאופיו עלוב ודל, אלא גם בקונטקסט דומסטי, VIאת שכבה 

 ששתי ניכר. שהמוקדמת מביניהן ניטשה ללא חורבן,  כשתי שכבות שונות ומופרדותVIשל שכבה 

, המתבטאת בהכרה של המתאר הארכיטקטוני הישן וניצולו החלקי, השכבות הן בעלות קרבה כרונולוגית

  . תוך ניסיונות להתאמתו לצרכים החדשים

  

  BVשכבה  6.4

ות הסבוכות של חשיבותן של החפירות בתל מגידו ותרומתן של שכבות תקופת הברזל לבעיות הכרונולוגי

 ניתן למנות ,בין היתר.  בתל לסלע מחלוקת בנושאים רביםVאת שכבה , כברזה מ, הפכו, דרום הלבאנט

: 1943[נגד אולברייט ] 102-98: 2006[פרנקלין (את המחלוקת על חלוקתה של השכבה למספר שלבים 

את חילוקי הדעות על אופייה , )ב1996 נגד פינקלשטיין 1997מזר (את הויכוח על תיארוכה , ])3-2

, 109-108: 2006[ופרנקלין ] 152-148: א2005[פלג -נגד זרזקי] 51-50: 2007 [אוסישקין(העירוני 

הגדרתי את התפתחותה של , מתוך רצון להיצמד לטרמינולוגיה המוכרת לקהל החוקרים. ועוד]) 2007

  : כדלקמןVשכבה 

  שכבהIVB-AV –חורבנה של שכבה , או במילים אחרות,  השלב האחרון של השכבהV . ראוי

  .חורבן אלים בשריפהבמקומות מסוימים מדובר לציין שב

  שכבהVB –נראה .  הגדרתו של שלב זה בעייתית יותר והיא נשענת על הגדרת השלב המאוחר

יותר בגם אם לעיתים מדובר , VA-IVB כוללת את כל הממצא הקדום לשכבה VBכי שכבה 

  ). ראו מייד;  שלושה שלביםקיימים,  למשלHבשטח (משלב אחד 

לא ) עד לכניסתו של לאוד לתפקיד מנהל המשלחת (1936-1935משלחת שיקגו שקדמו לשנים בחפירות 

 ביססו האמריקאיים AAרק בחפירות בשטח . Vהצליחו החופרים להבחין בשלבים השונים של שכבה 

שמו ראוי לציין שכבר למון ושיפטון , יחד עם זאת. שפוצלה לשני שלבים, את הסטרטיגרפיה של שכבה זו

 בו ,6איור : 1939למון ושיפטון ( Vקומות מסוימים להופעתם של שני שלבים בתוך שכבה לב במ
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הערה , 7: וראו גם שם; VA-IVB  של שכבה10לוקוסים וקירות אחדים מסומנים במפורש מתחת לבניין 

4.(  

צפון המעידים על קיומה של שכונת מגורים ב, נחשפו קטעי קירות דלים) 6.25תוכנית  (AAבשטח 

שכונתה מאוחר  (VA לבין שכבה VBזהו השטח היחיד של משלחת שיקגו בו ההפרדה בין שכבה . רהעי

הייתה ]) 96: 2006פרנקלין ראו סיכום אצל " [VA-IVBשכבה "רייט וידין , י אולברייט"יותר ע

 ניכרים באופן ברור על תוכנית שכבה BBלעומת זאת בשטח . י כל החוקרים"והיא מקובלת ע, ברורה

VB)  במערב ריבוע , למשל(מספר שלבים ארכיטקטוניים ) 6.26תוכניתN14 .(במקום לאור העובדה ש

 שני שלביםמ יותר BBסביר להניח שיש לזהות בשטח , )6.36תוכנית  (VAשכבה נבנה בית עמודים ב

  .  Vשכבה ארכיטקטוניים הקשורים ל

כוללת את הממצאים ) 414איור : 1948לאוד  (DDי משלחת שיקגו משטח "התוכנית שפורסמה ע

 שהחופרים לא הצליחו ,מכיווןוזאת , )414איור : 1948לאוד  ( אחתפהבכפי VA-IVB- וVBמשכבות 

 לבין ארמון VIAבין חורבן שכבה " כלואה"בשכבה ה). 116: שם(להפריד את הקירות משתי השכבות 

חלקם נחשפו (חדים נמצאו קטעי קירות א)  ממזרחDDהצמוד לשטח ( בחפירות ידין B בשטח 6000

) 6107(חדר אחד ; )6.33תוכנית , 107: 2006קליין [הסמוך ] L-4שכבה  [Lמחדש בחפירות שטח 

וקמפינסקי ) 134-133: 1984(ווייטמן ). 25-22: א2005פלג -זרזקי(אובחן כשייך למבנה גדול ממדים 

הות במקום מבנה בעל שניסו לקשור בין הממצאים משתי משלחות החפירה טענו שניתן לז) 87: 1989(

בממצאים ) 172-171: א2005(פלג -אולם הדיון הרחב שהביאה זרזקי, VBאופי ציבורי כבר בשכבה 

 בשחזור השרידים  ובשיוכם לשרידים מחפירות ידין מעיד כי אפילו היום רב הנסתר על הנגלהDDמשטח 

לגבי קיומם של ) 24, 23, 21: שם(פלג -נראה לי שהבחנותיה של זרזקי. הארכיטקטוניים שנחשפו במקום

מספקות אולי את האינפורמציה החשובה ביותר בה ניתן , VBמספר שלבים ארכיטקטוניים בשכבה 

  . 6000להשתמש מחפירות אזור זה של התל בתקופה הקודמת לבנייתו של ארמון 

 ).6.32-6.30תוכניות ; K-3a- וK-3b(לשני שלבים עיקריים ) K-3=) VB חולקה שכבה Kבשטח 

 השלב הקדום רצפות ומתקנים בלבד להכי, בעוד שהשלב המאוחר כלל שרידים של מבנה אחד או שניים

וזאת , )K-3a1- וK-3a2(השלב המאוחר חולק אף הוא לשני שלבים ). 131-126: 2000להמן ואחרים (

שרמת , שני השלבים כוללים שרידים דומסטיים דלים יחסית. בשל הרמת רצפות ותיקוני קירות

 K-3- לK-4החופרים מציינים את השבר הארכיטקטוני הברור שבין שכבות . תמרותם הייתה בינוניתהש

  ).131, 126: שם (K-2 לבין שכבה K-3לעומת ההמשכיות הרבה שבין 
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    Mטוענת כי יש להקביל את שלוש השכבות המאוחרות שנחפרו בשטח ) בדפוס(למרות שפרנקלין 

)M-3 ,M-2 ,ו-M-1 (בה לימיה של שכV , הרי שמבחינת הקרמיקה שנחשפה בשכבות אלה עולה כי אף

הכילו הממצאים משכבות אלה קרמיקה ששיוכה לתקופת הברזל , כמו כן. לוקוס משכבות אלה אינו נקי

II שכבה (=בIV ( אינה מוטלת בספק)סיר בישול שלם המאפיין את הקרמיקה של שכבה , למשל IV] לא

לפיכך החלטתי שלא להתייחס ]). 4-1: 11.45איור : 2000 ואחרים פינקלשטייןמקבילה ראו ו, צויר

  .לשכבות אלה בעבודתי

  H-6- וH-8 ,H-7 שכבות 6.4.1

 במסגרת החפירות המחודשות של משלחת 2006- ו2000 נחפרו בשנים H-6- וH-8 ,H-7שכבות 

שלוש השכבות ). 1אריה בדפוס, 2006פינקלשטיין ואוסישקין , 2006קנאוף (אביב -אוניברסיטת תל

וזאת לאור העובדה שהן ממוקמות מעל עיי החורבות העבים של , VBנמצאו מקבילות לימיה של שכבה 

והקרמיקה שלה מעידים שיש לייחסה לשכבה ) באש(שאופי חורבנה , H-5 ומתחת לשכבה VIAשכבה 

VA-IVB)  8ראו למטה וכן פרק .(  

  H-8שכבה 

בניין (שהשתמרותו טובה , Hמערב שטח -הממוקם בצפון, מורכבת ממבנה) 6.27תוכנית  (H-8שכבה 

06/H/39.(באופן כללי.  נחשפו בחפירותהמשויכים לשכבה זו,  רק שרידים מועטים, פרט למבנה ,

  .    מועטים ופרגמנטאריים והם אינם מספקים תוכנית מלאהH-8השרידים משכבה 

למרות ששני הקירות . H/39/06ן  הם השרידים הברורים ביותר של בנייH/4/06- וH/12/00קירות 

 חייב להיות H/10/06קיר . ניתן לקשור אליהם רק שרידים מועטים של רצפות, השתמרו בצורה טובה

וזאת מכיוון שהוא עובר מתחת לרצפת , למרות מיקומו והאוריינטציה שלו, אף הוא משויך למבנה זה

קיר זה מקשה על , יחד עם זאת. H-9בה  וגובה יסודותיו גבוהים מן הרצפות של שכH-7החצר של שכבה 

  . הבנת התוכנית של המבנה ושחזורו

זוהי רצפת עפר מהודק עם שרידי . H/36/06ממוקמת בחדר , הרצפה האמיתית היחידה שנחשפה במבנה

מדרום לרצפה נחשף טבון ). רק חרסים ספורים נמצאו עליה(ששטחה קטן ממטר מרובע , פיטוליתים

08/H/2606בחדר . מ" ס15-ר שעוביין כ ובו שכבות אפ/H/24אולם פס אפור בגובה ,  לא נמצאה רצפה

שנחפר מתחת לרצפה , H/28/06בבור . מעיד על הימצאותה, שאובחן בחתך המערבי של השטח, 159.45

מספר ). וכמעט ללא ממצאים! ללא עפר(נמצאו אך ורק אבנים קטנות , H-9וחתך את רצפות שכבה 
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. עשויות לשקף עדות לכך שפתח הבור רוצף בגובה הרצפה) נמצאה באתרהרק אחת (אבנים שטוחות 

  .השימוש בבור מיוחד זה לא הובהרה

קטע קטן של רצפה בחלקו המערבי ) 1: ( כולליםE-F/7 מחוץ לריבועים H-8השרידים הדלים של שכבה 

ק נוסף של חל) 2. (שעליו נחשפה חלק מגולגולת של בעל חיים מקרין, )E/6) 06/H/53aשל ריבוע 

 של H/15/06 מתחת לקיר F/8פס של אפר בחתך המערבי של ריבוע ) H/10) .3/06רצפה ממזרח לקיר 

  ).  159.54גובהו  (H-7שכבה 

פי -על. I מייצגת את חידוש היישוב במגידו לאחר החורבן המוחלט של תקופת הברזל H-8שכבה 

של אופייה המקוטע . אIIתקופת הברזל זהו השלב הקדום ביותר של , )8פרק (הקרמיקה שנמצאה כאן 

  .מעיד על פרק הזמן הקצר בו התקיימהשכבה זו 

  H-7שכבה 

שביניהן , )H/26/06- וH/66/00(נחשפו שתי יחידות ארכיטקטוניות ) 6.28תוכנית  (H-7בשכבה 

של ) מ" ס25-כ(מפלסי החיים של שכבה זו מתאפיינים בהצטברות עבה ). H/34/06(משתרע שטח פתוח 

היא  נבנו רק בשלב מאוחר במשך הזמן בו H-7מספר אלמנטים בשכבה . פות עפר ופיטוליתיםרצ

  ).ראו מייד(התקיימה 

           H/65/00( נתגלו רצפות רק בשני חדרים – H-7 המבנה המרכזי של שכבה – H/66/00בבניין 

המפרידים , )H/11/00- וH/1/06(ומקירות רוחב ) H/1b/00(המבנה מורכב מקיר אורך ). H/66/00-ו

ייתכן שכניסות נוספות . לבנייןהראשית מהווה את הכניסה  H/22/06בחדר סף אבן בנוי היטב . בין חדריו

ניתן אולי לזהות . כךאפשר להבחין במאולם מצב ההשתמרות של הקיר לא , H/1b/00מוקמו לאורך קיר 

). 387איור : 1948לאוד (יקגו  של אוניברסיטת שL6 בריבוע H/66/00את האגף המזרחי של בניין 

קיים סף כניסה בנוי באותו גובה של הסף , )מבלי שקיבל מספר כלשהו (VBשיוחס לשכבה , למבנה זה

  ). H) 159.95שנחפר בשטח 

בשל מיקומו ליד . שרק חלק ממנו ממוקם בתוך שטח בחפירה,  כולל חדר אחד בלבדH/26/06בניין 

לא אובחנה במקום רצפה ברורה , חדירות רבות של שורשיםימות קיאדמה יבשה וה בומדרון התל באזור 

הקיר הצפוני של המבנה רחב באופן משמעותי ). על קיומה, ככל הנראה, אולם חרסים רבים מעידים(

 H/26/06בניין .  במדרוןישטףאולי בשל המשקל שהיה אמור לשאת והחשש שי, משני הקירות האחרים

המדרון התלול  )1: ניתן להציע לכך שתי סיבות. H-7ויכו לשכבה נמוך משמעותית מיתר האלמנטים שש

ניסיון לשייך את המבנה לשכבה . קרקעי-המבנה היה תת) 2. של התל באזור זה הכתיב בנייה בצורה זו
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H-8 00 נפסל בשל הקרבה בין קיר/H/12)  משכבהH-8 ( 06ובין הכניסה הדרומית לבניין/H/26)  בין

  ).H/10/00- וH/13/00קירות 

הרמת הרצפות באזור זה .  שהכיל מתקנים אחדים,)H/34/06(בין שני הבניינים התפרש שטח פתוח רחב 

החצר המקורית הכילה מספר . מ" ס30-חיים שעוביין כ-ניכרת בכל שטח החצר בהצטברויות של מפלסי

סף הכניסה סביר להניח כי זה התחבר ל. H/34/06בחלקה הדרומי של החצר נחשף ריצוף ) 1: (אלמנטים

הטבון נבנה על טבעת של אבנים קטנות .  שהושקע בתוך הרצפהH/73/06טבון ) H/66) .2/00למבנה 

 שנחשף מצפון לטבון עשוי היה לשמש ביחד איתו אזור H/9/00קיר . והוא הכיל שכבה דקה של אפר

 מוקם בסיס מדרום לו. H/15/06גשו רצפות החצר לקיר ינ, בצפון) 3. (ה חלקית ששימש לבישולמקור

) H/28/06- וH/9/06(גובהם של שני מתקנים קטנים . המעיד אולי שגם באזור זה היה קירוי חלקי, עמוד

שניהם . H-7ושנעשה בהם שימוש רק בשלב מאוחר בימיה של שכבה , מעיד שהם הושקעו ברצפת החצר

  . ם היו בסיסי עמודיםאפשר שה, ולפיכך, H/1b/00המקביל לקיר , נמצאים בקו ישר

 היא כוללת ,H-8בניגוד לשכבה .  לעיר של ממשVB משקפת את הפיכתה של מגידו H-7נראה כי שכבה 

עובי הצטברות הרצפות והשינויים שנערכו . מגוון רחב של אלמנטים ארכיטקטוניים וארגונה טוב יותר

לוטות  H-7הסיבות לנטישתה של שכבה . התקיימההיא בחצר עשויים לשקף את משך הזמן הארוך בו 

  .   בערפל

  H-6שכבה 

, )H/29/00- וH/44/00(מורכבת משני מבנים , )6.29תוכנית  (H-6שכבה גם , H-7בדומה לשכבה 

  ).  H/75/06(שביניהם מתפרש שטח פתוח 

. H-7 משכבה  H/1b/00שהוצמד לקיר, H/1a/00 מורכב מקיר H/44/00צדו המזרחי של בניין 

בעוד שהבנייה של הקיר הקדום .  במילוי עפרH-7כבה במסגרת תהליך זה נחסם סף הכניסה מש

)00/H/1b (הרי שהקיר המאוחר , קפדנית)00/H/1a (הוא בנוי גושי אבן גדוליםאולם, נבנה ברשלנות  ,

 אבל, H/44/00לא נמצאה כניסה ברורה לבניין . H/1b/00 לשאת את המשקל של קיר , אולי,שנועדו

רק בחלקו הצפוני של . נשדדהוא במקום בו , H/1a/00י של קיר ייתכן שזו הייתה ממוקמת בחלקו הצפונ

ושם , H/44/00הממשיך צפונה מעבר לחדר , H/1a/00קיר . הבניין אותרו שרידים דלים של רצפות

  .H-4 שנבנתה בשכבה 325 חומה י"עשנחתך , חדר נוסףהתחבר כנראה ל

 שנתגלה בפינת H/29/00טבון . פהלא נמצאה רצ, H/44/00הממוקם ממערב לבניין , H/29/00בבניין 

, H/75/06גם בחצר .  הוא העדות היחידה ששרדה משכבה זו בתוך המבנהH/4/00- וH/3/00הקירות 
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באופן חריג לא התגלו במקום מתקנים . נמצאו רק עדויות מעטות לרצפות, שהשתרעה בין שני המבנים

  .כלשהם

המשקף את שקיעתה של העיר של , ת שלב מייצגH-6שכבה , )137: 2006(כפי שהציע קנאוף בעבר 

עשויים להעיד כי מדובר , ואופייה של הארכיטקטורה,  ששימורן רע,הרצפות הדלות. H-7שכבה 

 ההצטברויות וכן העובדה ים הדל שלעובי). squatter(שיישובה במקום מוגדר כפלישה , אוכלוסייהב

  .שבסופו ניטש המקום, קצר ימים שלב זהומעידים לדעתי כי , שבחצר הגדולה לא נבנו מתקנים

העובדה כי שכבה זו . עדיין בחיתוליו, שאופייה מקוטע ובעייתי מבחינת שימור, VBהמחקר אודות שכבה 

תקופת (וזאת בתקופה בה רמת ההמשכיות בתרבות החומרית גבוהה , ולא נחרבה בחורבן אלים, ניטשה

תן לומר כי יישוב זה לא היה מאורגן בצורה ני. הכרתהעל , הקשתה בעבר ואף מקשה כיום, )אIIהברזל 

) 6107(קיומו של שער העיר ומבנה גדול שנבנה במזרחו . טובה וקיומם של מבני ציבור מוטל בספק

שמשך , מספר השלבים הארכיטקטוניים שנחשפו בשטחים שונים ומרוחקים מעיד על כך. נתונים בויכוח

  .ן בעברארוך פי כמה ממה שנטע, ימההזמן ששכבה זו התקי

   VB לשכבה VIA הקשר בין שכבה 6.4.2

, VIAהמתבטא בעיי החורבות העצומים של שכבה , VB לבין שכבה VIAתק המוחלט שבין שכבה הנ

). 1אריה בדפוס; 126: 2000להמן ואחרים ; 45: 1948לאוד , למשל(אובחן כמעט בכל שטחי החפירה 

אלא , ידים הארכיטקטוניים בשטח זה או אחר רק במאפיינים מקומיים של השרפתלא משתק, תופעה זו

: אII לתקופת הברזל Iבתכנון העירוני במעבר מתקופת הברזל של ממש  לידי ביטוי במהפכה הא באיה

העיר , )45: 1948לאוד  (VB המשיך כנראה לתפקד בשכבה VIAלמרות ששער העיר של שכבה 

בית הקברות במדרון המזרחי , גוריםאזורי הארמונות והמקדשים הפכו לשכונות מ, התחתונה ניטשה

ובאזור הדומסטי של תקופת הברונזה והברזל , )ראו למטה(הפסיק כמעט לחלוטין לשמש את תושבי העיר 

I בדרום העיר מוקם ארמון בשכבה VA-IVB)  המהווה , שינוי קיצוני זה). 1723ראו למטה ארמון

  . IIבראשית תקופת הברזל וסיית העיר שעברה אוכל ,דרסטיות מתמורותנובע , תפיסה מרחבית חדשה

   של אוניברסיטת שיקגוB חפירות שטח 6.4.3

. מורכבת ביותר, הממוקם בדרום התל, )6.38, 6.34תוכניות  (B בשטח Vהסטרטיגרפיה של שכבה 

אותו היא כינתה בשם , Vולטענתה מאוחר לשכבה , IVמשלחת שיקגו זיהתה בו שלב קדום לשכבה 

שהיה המבנה המרכזי בתל בתקופת הברזל , 1723ב המרכזי בשכבה זו הוא ארמון המרכי". IVBשכבה "

II וראו סיכומים נרחבים על הבעיות הסטרטיגרפיות וההצעות השונות של החוקרים לפתרונן (א המאוחר
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נראה , מבלי להיכנס לויכוחים על הנושא). 99-98: 2006 ופרנקלין 148-146: א2005פלג -אצל זרזקי

, B בשטח 1723א קיימת תמימות דעים לגבי שיוכם של המבנים הממוקמים מסביב לארמון כי עדיין ל

או לשלב ) VB (=Vלשלב קדום בשכבה ) 5איור : 1939למון ושיפטון  (1693י רחבה "החתומים ע

: 2006(ופרנקלין ) 152-148: א2005(פלג -בעוד שזרזקי). VA-IVB(=הארמון ולסופה של השכבה 

: 2007(הרי שאוסישקין , ותם של הבתים הדומסטיים לארמוןיזמנ- טיעונים רבים לבומביאות) 102-100

הרצוג . י החצר" ובעת שנבנה הארמון בוטלו הבתים ע, שהבתים קדומים לארמון,ממשיך לטעון) 51-50

מניחים אף הם בדומה , הטוענים כי בניית הארמון לא הסתיימה מעולם, )171-170: 2006(אביץ -וזינגר

ניסיון להתמודד עם . הבתים הדומסטיים כבר לא היו קיימים, בניית הארמון החלהבעת ש ש,ישקיןלאוס

  .8מופיע בפרק ) 6.43-6.18איורים (לאור הקרמיקה הרבה שנמצאה במבנים אלה , בעיה זו

  

 IVB-VAשכבה  6.5

ן שכבה זו לאור הקשר ההדוק בי, תי נמצאת מחוץ לתחום הכרונולוגי של עבודVA-IVBשכבה למרות ש

ומכיוון שאחת המטרות , )2006פרנקלין ; 90: 1989קמפינסקי ; 45: 1948לאוד , למשל (VBלשכבה 

קרמיים שיאפשרו להבחין בתרבות החומרית של שתי " מאובנים מנחים"של עבודתי הייתה לזהות 

  .VA-IVBהקשורים לשכבה , ברצוני לציין כאן מספר נושאים חשובים, השכבות

י משלחת אוניברסיטת שיקגו בשכבה זו ופורסמו בדוח החפירה הראשון "יים שנחשפו עהמבנים העיקר

 1723וארמון ) 6.54-6.51איורים  (51בניין , )6.50-6.44איורים  (10הם בניין ) 1939למון ושיפטון (

מוקד את ה היווה 1723ארמון . 14 בהרחבה בפרק יםדוננהשניים הראשונים ). 6.38-6.37תוכניות (

 IVB בין שכבה ,)42: 1950(ורייט ) 1הערה , 3-2: 1943( שעשו אולברייט ,חיבורטיגרפי בסטרה

שכן הוכח שהוא עובר מעל חומת הקדמות והנסוגות , )96: 2006ראו למעלה וכן פרנקלין  (VAלשכבה 

 -94: 1973, 1966אוסישקין , למשל(הארמון זכה להתייחסויות רבות ומגוונות . IVשל שכבה ) 325(

אולם בשל העבודה שלא ניתן לבודד לוקוסים , )102-98: 2006פרנקלין ; 71-70: 1970ידין ; 101

  ). 8וראו פרק ( כמעט ולא התייחסתי אליו בעבודתי ,נקיים משטחו

, )2150(הניב מספר בתים פרטיים הניצבים ממערב למתחם שער , בצפון התל, )6.35תוכנית  (AAשטח 

י " פורסמו עVA-IVBששויכו לשכבה , AA לוקוסים משטח VI .13הממשיך את השער של שכבה 

שני , כמו כן). 2161, 2150(בשני לוקוסים לא פורסמו ממצאים , מתוכם). 1948לאוד (החופרים 

לא יכולים להיחשב ) 2000פינקלשטיין ואחרים (שאובחנו בעבר כנקיים ) 2103, 2063(לוקוסים אחרים 
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 רק תשעה AAיש לאבחן בשטח , כלומר.  ולא נמצאה בהם רצפהמכיוון שאינם מוקפים קירות, ככאלה

, 2163, 2162, 2112, 2111, 2102, 2100, 2081, 2057: לוקוסים נקיים שבהם נמצאו ממצאים

אין ספק שהמבנה החשוב ביותר בשטח ). 6.66-6.55הקרמיקה מלוקוסים אלה מוצגת באיורים  (2164

AA 14 הנדון באריכות בפרק, 2081 הוא בניין.  

שנחשף , הארמון). 6.42תוכנית ( המבנה הראשי 6000היה ארמון , ממזרח למתחם השער, צפון העירב

במלואו כמעט  שףנח, )44-28: א2005פלג -זרזקי; 156-154: 1972 ,75-73: 1970(י ידין "תחילה ע

 )24-13: 2010להמן וקילברו ; 2006קליין וכהן ; 2006קליין (אביב -י משלחת אוניברסיטת תל"ע

  .14 בצורה מקיפה בפרק ניםנדווממצאיו הארמון ). L-3   שכבה (Lבמסגרת חפרות שטח 

, )K-2a- וK-2b(שלבים -י החופרים לשני תת"חולקה ע) 135-131: 2000להמן ואחרים  (K-2שכבה 

נראה כי ). אולם החלוקה האחרונה מתבססת בעיקר על הרמת רצפות(שכל אחד מהם חולק שוב לשניים 

, )6איור : 1939למון ושיפטון ( הסמוך ובתים נוספים מצפון להם 1Aביחד עם בניין , ה שנחשף כאןהמבנ

. שלא הייתה מבוצרת בחומה, הם חלק משורת מבנים שהוקמו בשולי התל ושימשו קו ההגנה של העיר

 נמצאו, פני כל השטח החפור-הכוללת מבנה המתפרש כמעט על, )6.40תוכנית  (K-2bבעוד שבשכבה 

תוכנית  (K-2aהרי ששרידיה של שכבה , )134: שם(עדויות רבות שיכולות להעיד על חורבנה האלים 

הקרמיקה כי גם , חשוב להדגיש. מאוחרים לחורבן זה, הממוקמים רק בחלקו המערבי של השטח, )6.41

א II שכבה מתקופת הברזל ובו, מצב זה. אII לתקופת הברזל כתארותמ) 8ראו פרק  (K-2aשל שכבה 

יש לו השלכות ו, אII מחדש את ידיעותינו על ההתיישבות במגידו בתקופת הברזל ,המאוחרת לחורבן

  ). 13ראו פרק (כרונולוגיות חשובות 

לאחר ). 1אריה בדפוס (Hמשקפת שינוי מוחלט בתפיסת התכנון של שטח ) 6.39תוכנית  (H-5שכבה 

ביניהם שטחים פתוחים עם התקיימו  ו,פרטיים בתים מקוםנבנו בא הקדום IIלאורכה של תקופת הברזל ש

ששימשה כנראה , א המאוחר לרחבה גדולה ומטויחתII בתקופת הברזל Hשטח הופך , מתקנים יומיומיים

 )161.00 (H-5ובין שכבה ) H-6) 160.40ניתן להסביר את הפער בגבהים שבין שכבה . כשטח ציבורי

תהליך זה ועצם . י יישורו וכיסוי הבתים הקדומיםבהכנת השטח לקראת בניית הרחבה המטויחת תוך כד

י " עIVAלרצפת הטיח המובאת בטעות בתוכנית שכבה , ככל הנראה, זו התחברה(ממדיה של הרחבה 

העובדה כי .  מעידים כי שלטון מרכזי היה מעורב בבנייתה,])L6בריבוע ] 388איור : 1948[לאוד 

. רומז שמדרום לו ניצב מבנה,  של אזור החפירותרומי מוקם בחלקו הד,Hהחורבן העיקרי שאובחן בשטח 

מיקומו לצד הרחבה הגדולה וכן שבר פחם שנמצא במקום וזוהה , ו ידוענאינשל המבנה למרות שאופיו 
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. עשויים אולי ללמד כי היה זה מבנה ציבורי גדול) H/62/98מלוקוס , 515: 2006ליפשיץ (כארז הלבנון 

 בתי H-4חזרה הרחבה להיות בשימוש ועל עיי החורבות נבנו בשכבה לא , H-5לאחר החורבן של שכבה 

  ).2006פטיט (מגורים דלים 

 VA-IVBהרי שתוכנית שכבה ,  מעיד על המשכיותVA-IVB לשכבה VBהמעבר משכבה פי ש-על-אף

אליו הוביל כבש , הכניסה לעיר התבצעה דרך שער מסודר: מעידה על בשלות עירונית) 6.43תוכנית (

שכונות מגורים התפרשו ; דרום העיר מוקם ארמון מפואר ולמולו בחלק הצפוני מבנה ציבור גדולב; רחב

 ניכרת תפיסה עירונית חדשה בהקמתה של Hבשטח ; מערביים והמזרחיים של העיר-בחלקים הצפון

שהגיע , כל אלה משקפים את התפתחותו של מערך השלטון המרכזי. רחבת טיח גדולה ומתוכננת היטב

  ).13ראו פרק (ה זו לשיא בתקופ

  

  מזרחי בתקופת המחקר-מדרון הדרום הקברי 6.6

י אוניברסיטת שיקגו בכדי לפנות מקום לשפכי "בחפירות המדרון המזרחי של תל מגידו שנערכו ע

לצורך המחקר הנוכחי ). 1938גאי ואנגברג (נחשפו למעלה ממאה קברים , החפירות של התל עצמו

וזאת בכדי להבין , II ועד לתקופת הברזל IIמ "ברים שזמנם הוא מתקופת הבהחלטתי לבחון מחדש את הק

הקרמיקה מן הקברים . את התנהלות הקבורה בחלק זה של התל במעבר מתקופת הברונזה לתקופת הברזל

שנמצאה בחפירות המחודשות של התל , סמך ההיכרות הטובה עם הקרמיקה המשוכבת-נבחנה מחדש על

, )134-133, 52-41: 1992( המעמיק של גונן ןכמו כן נעזרתי בדיו).  בדפוס וכן מרטין8-7פרקים (

  .נקבע מחדשותאריכם ) 6.2טבלה ( קברים 46נבחנו , כ"סהב. מ ממגידו"ששבה לעסוק בקברי הב

  

No. Period/ 
Tomb No. 

Type Period Pp. 
(Guy & 
Engberg 

1938) 

Finds  
(Guy & Engberg 

1938) 
 

1 1 Cave LB II 100-101 Pl. 153 
2 4 Cave LB II 101 Pls. 54-56, 153 
3 25 Cave LB II 103 Pl. 57 
4 28 Cave LB II 103 Pp. 103 
5 38 Cave LB II 82 Pls. 40-41, 139-140 
6 40 Cave LB II 106 Pls. 59, 156 
7 48 Unrecognizable LB II 106 Pls. 59-60, 156 
8 50 Simple pit LB II 54 Pl. 112 
9 78 Cave LB II 85 Pls. 42, 141 
10 217 Shaft tomb LB II 31 Pls. 10-11, 89-91 
11 921 Cave LB II 87 Pl. 45 
12 989 Shaft tomb LB II 40 Pls. 15-20, 97-101 
13 1145 Cave LB II 94-99 Pls. 49-52, 150-152 
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No. Period/ 
Tomb No. 

Type Period Pp. 
(Guy & 
Engberg 

1938) 

Finds  
(Guy & Engberg 

1938) 
 

14 1250 Rock-cut pit LB II 116 Pl. 67 
15 1122  Cave LB II 18-20 Pls. 5, 83-84 
16 24 Shaft tomb LB II? 48-50 Pls. 23, 103-107 
17 52 Unrecognizable LB II-LB III 20-22 Pls. 6, 85 
18 877 Shaft tomb LB II, LB III? 33-36 Pls. 11-14, 91-96 
19 911 Shaft tomb LB II, LB III? 64-68 Pls. 28-32, 116-22 
20 912 Shaft tomb LB II, LB III? 69-72 Pls. 32-36, 123-134 
21 26 Cave  LB II- LB III 103 Pls. 57-59, 154-

155&pp. 103 
22 3 Cave LB II, LB III?, Iron I 72 Pls. 37, 135 
23 14 Cave LB II?, Iron I? 116 Pl. 164 
24 39 Shaft tomb LB II-Iron I 117-119 Pls. 68-69, 164-168 
25 73 Cave LB II-Iron IIa 111-115 Pls. 64-66, 159-63 
26 80 Cave LB II, Iron IIa 127-129 Pls. 75, 173-175 
27 31 Cave LB II, Iron II 106 Pl. 156 
28 1101 Cave LB III-Iron I 24-27 Pls. 6-9, 85-87 
29 1102 Cave LB III/ Iron I 24-27 Pls. 9, 87 
30 41 Shaft tomb LB III/ Iron I 29 Pls. 10, 88 
31 11 Cave LB III/ Iron I 116 Pl. 164 
32 17 Rock-cut pit LB III/ Iron I 117 Pl. 68 
33 30 Unrecognizable LB III/ Iron I 117 Pp. 117 
34 61 Simple pit LB III?/ Iron I? 119 No finds 
35 62 Rock-cut pit LB III/ Iron I 119 Pls. 69-70, 168 
36 71 Rock-cut pit LB III/ Iron I 121 Pls. 70, 169 
37 72 Simple pit LB III/ Iron I 121 Pl. 70 
38 237 Simple pit LB III/ Iron I 126 Pls. 72, 170 
39 29 Cave Iron I 117 Pl. 68 
40 1090 Cave Iron I 126 Pls. 73, 170 
41 221 Cave Iron I-Iron IIa 121, 125 Pls. 70-72, 169-170 
42 76 Cave Iron I?, Iron IIa 127 Pls. 74, 171-172 
43 37 Cave Iron I-Iron IIb 74-81 Pls. 38-40, 136-139 
44 5 Cave Iron II 127 Pl. 171 
45 27 Cave Iron II 127 Pls. 74, 171 
46 47 Unrecognizable Iron II 127 Pls. 74, 171-172 

 IIמ ועד לתקופת הברזל "קברי במדרון המזרחי מתקופת הב: 6.2טבלה 

  

 קברים נעשה שימוש 5-ב; IIמ " קברים מתוארכים רק לתקופת הב16 עולה כי 6.3-6.2אות מניתוח טבל

 ועד לתקופת IIמ " קברים נמצא רצף שימוש מתקופת הב3-ב; IIIמ " ובתקופת הבIIמ "בתקופת הב

בשני קברים ; אII ועד לתקופת הברזל IIמ "סף רצף השימוש בקבר נמשך מתקופת הבובקבר נו; Iהברזל 

 11-ב;  לאחר פער ארוךIIנעשה שימוש חוזר בתקופת הברזל , IIמ " המתוארכים לתקופת הב,אחרים

סביר להניח כי חלקם היו בשימוש רק באחת מתקופות  (I והברזל IIIמ "קברים אובחן רצף בתקופת הב

בשלושה ;  בלבדIשני קברים תוארכו לתקופת הברזל ; )ממצא אינו מאפשר להבחין ביניהןאולם ה, אלו

ובשלושה קברים נעשה שימוש אך ; II לתקופת הברזל Iקברים נוספים נמשכת הקבורה מתקופת הברזל 

  . IIורק בתקופת הברזל 
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מ " ב– )6.4טבלה ( אם נחלק את השימוש בקברים לשלושה אופקים כרונולוגיים ארוכים וקלים להבחנה

II ;מ "בIII- ברזלI , ברזלII –מ " קברים השתמשו בתקופת הב27- הרי שבII ;25 קברים נוצלו 

המסקנות העולות מבחינה . II קברים נמצאו ממצאים מתקופת הברזל 9-ורק ב; Iברזל -IIIמ "בתקופת הב

קברות המזרחי של העיר בבית הנמשך השימוש , על התל VIII-VI שבעוד שבימיהן של שכבות ,זו היא

נראה שהשימוש .  מהווה קו שבר ברור במנהגי הקבורה במקוםVIAהרי שסופה של שכבה , ללא הפרעה

טור נוסף לשינוי הגדול שחל על א יכול להוות אינדיקIIהמועט במדרון המזרחי לקבורה בתקופת הברזל 

  . II לתקופת הברזל Iהעיר במעבר מתקופת הברזל 

 
 

 Cave Shaft Simple pit Rock-cut pit Undefined Total 
LB II 16 7 1 1 2 27 
LB III 4 4   1 9 
LB III/ Iron I 2 1 3 3 1 10 
Iron I 9 1    10 
Iron IIa 5     5 
Iron IIb 1     1 
Iron II 3    1 4 

  השימוש בקברים בחלוקה לתקופות משנה: 6.3טבלה 
 
 

 Cave Shaft Simple pit Rock-cut pit Undefined Total 
LB II 16 7 1 1 2 27 
LB III & Iron I 12 5 3 3 2 25 
Iron II 8    1 9 
Total 40 13 4 4 5 66 

  השימוש בקברים בשלושת האופקים הכרונולוגיים העיקריים: 6.4טבלה 
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 7פרק 

 הקרמיקה של מגידו 

  I ובתקופת הברזל IIIבתקופת הברונזה המאוחרת 

 

הוא במגידו ו שנחשפה I ותקופת הברזל IIIציג את הקרמיקה של תקופת הברונזה המאוחרת פרק זה מ

). 2006, ד"אריה תשס (2002 שנמצאה עד שנת Iהברזל תקופת המשך ישיר לפרסום הקרמיקה של 

 שנמצאו בשלושה ,)H-9- וK-6 ,M-6 ,M-5 ,M-4(המכלולים הקרמיים של חמש שכבות מקומיות 

תיארוכם ושייכותם לשכבות של אוניברסיטת שיקגו מוצגים בטבלה . ם כאן לראשונהשטחים שונים מוצגי

מופיעים  (K-4  וK-5מכלולי כלי החרס של שכבות  מחקר זה שב ומתייחס למסקנות שהועלו לגבי. 7.1

 המלאה של לחשיפה בניגוד). 2006אריה (פורסמו בעבר למרות ש ,)בסוגריים עגולים 7.1בטבלה 

 עד H-12טרם נחשפו במלואן שכבות , Hבשטח , M- וKבשטחים  I והברזל IIIמ " הבמתקופתהשכבות 

H-10)  השכבה היחידה  , לפיכך.נדחה פרסומןנכון להיום לו)  בסוגריים מרובעים7.1המופיעות בטבלה

- מרכז פרק זה פרסום של ככ"סהב. VIAהמקבילה לשיקגו , H-9 שכבה היא , זה כולל שפרקHמשטח 

-7.3ראו נספחים ( חרסים 2,000-ולמעלה מ) אביב-רובם מחפירות אוניברסיטת תל(מים  כלים של250

  ).' בכרך ב1 וכן קטלוג 7.1

  

   מאוחרIברזל    III רונזה מאוחרתב   קדוםIברזל  
 VIIA VIB VIA  שיקגו
 K  K-6 (K-5) (K-4)שטח 
 M  M-6 M-5 M-4שטח 
 H  [H-12?] [H-10 & H-11] H-9שטח 
 - - G  G-1שטח 
 F  F-7 F-6 (?) F-5שטח 
 L  - - L-5שטח 

  פרק זהתיארוך המכלולים הקרמיים המופיעים ב: 7.1טבלה 

  

  VIIAשכבה המכלול הקרמי של  7.1

הדמיון הרב שבין .  מצומצמים יחסיתהם VIIAה שכבהשטחים השונים בהמכלולים הקרמיים שהניבו 

 את רוב הטיפוסים Iולוגיה של תקופת הברזל ִאפשר לכלול בטיפ I של תקופת הברזל אלה לבין זהמכלול 

 IIמ "קיים גם קשר הדוק בין הקרמיקה של תקופת הבכי  ,ראוי להדגיש, יחד עם זאת. IIIמ "מתקופת הב

  .)מרטין בדפוס (VIIAהמכלולים הקרמיים של שכבה לבין 
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נקיים הקוסים לון ה משולבים בטיפולוגיה המוצגת כאן כל הכלים מM-6- וK-6פרט לפרסום של שכבות 

פרק וראו , 1948לאוד (שפורסמו מחפירות אוניברסיטת שיקגו לוקוסים נקיים : VIIAהשייכים לשכבה 

של משלחת החפירות הנוכחית ) 2000פינקלשטיין וצמחוני  (G-1 כבהשפורסמה מהקרמיקה ש, )6

ששויכו , )םבאזור מפעל המי( Cהממוקם באזור שער העיר וכן חרסים בודדים מחפירות ידין בשטח 

מופיע דיון ] 'כרך ב[ 7.3 בנספח ]).7, 5-4 'פרט למס [38ציור : א2005פלג -זרזקי (VIIAלשכבה 

  . לאור בחינה מחודשת של הממצא הקרמי שהניבוF-7 ו G-1מחודש בנוגע לתיארוכן של שכבות 

ארכים אף  כוללות בעיקר טיפוסים משני אתרים המתוVIIAהמקבילות הקרמיות שהובאו לכלים משכבה 

וכן שכבה ) 2009כהן -פניץ( בבית שאן S-3- וN-3 ,S-4שכבות : הם לימי השושלת העשרים במצרים

VIטיפוסי הכלים מתל כיסן , כמו כן. )2004קלאמר ; א2004ינאי ; ב2004, א2004אוסישקין  ( בלכיש

לוח : שם (IIICי י פך ארכוב מיובא מטיפוס מיקנ" המתוארכת עפ–) 13-6לוחות : 1994בורדייביץ  (13

 IXעיכוב הפרסום של תל שרע , למרבה הצער.  נכללים ברשימת המקבילות–לאותה תקופה ) 18: 13

המתוארכת אף היא בבטחה לימי ימי , )7-4ציורים : ה"אורן תשמ (לא מאפשר הקבלות לכלים משכבה זו

  . )188-185: שם (השושלת העשרים

  

  VIA- וVIB ותשכבהמכלול הקרמי של  7.2

; א2005פלג -זרזקי; 2004הריסון ( נדונו בהרחבה בשנים האחרונות VIA- וVIBקרמיקה של שכבות ה

שבשל , )VIB= (M-5המכלולים הקרמיים המפורסמים כאן לראשונה כוללים את שכבה ). 2006אריה 

מוצגת , בנוסף. היותה שלב דל ביותר ללא ארכיטקטורה הניבה מספר מצומצם ביותר של חרסים

, בדומה ליתר המכלולים המקבילים משכבה זו. VIAהמקבילות לשיקגו , H-9- וM-4 משכבות הקרמיקה

 שם נמצאו H-9 שפע יוצא דופן שהתגלה בשכבה , ראוי לצייןאולם, מכלולים קרמיים אלה עשירים

  .למעלה ממאה ועשרים כלים שלמים בשטח קטן יחסית

הקרמיקה מחפירות ידין שולבה אף היא , באבי-החפירות של משלחת תלן בנוסף לחומר המובא כאן מ

בבסיס הנתונים . VIבמערכת הטיפולוגית וזאת בכדי להעשיר את הידוע לנו על שני השלבים של שכבה 

פלג -השתמשתי בכל החרסים שפרסמה זרזקי, הכולל כאמור חרסים מועטים יחסית, VIBשל שכבה 

העובדה ו רק לכלים שלמים וזאת לאור  ההפניות נעשVIAבשכבה , לעומת זאת). 39ציור : א2005(

פלג -של זרזקיבעבודתה , בכל מקרה. שהקרמיקה של שכבה זו מוכרת והיא מורכבת מכלים שלמים רבים

הכלים השלמים לעומת זאת ישמשו כאן לבחינת ). ]180 :שם[וראו הסיבות לכך אצלה (לא נספרו חרסים 
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ציורים : א2005פלג -זרזקי( שפו בחפירות ידין נחכ"סהב. השונות הקרמית בין שטחי החפירה השונים

 כלים משטח 14ועוד ) 6000ארמון ל  מתחת החפירה הצפונישטח( 14B כלים משטח 65 )43-40- ו15-1

C) באזור מפעל המים(.  

בית , )2005פלג ואחרים -זרזקי (XVIII-XVII כוללת את יקנעם Iרשימת המקבילות מתקופת הברזל 

א Iדור ברזל , )1994בורדייביץ ; 1980בריאנד והומברט  (9-12תל כיסן , )2009כהן -פניץ (S-2שאן 

  15).1999אילן  (IV-IVBדן , )א1985מזר  (XII-Xקסילה , )2001גלבוע (ב מאוחר Iמאוחר עד ברזל 

  

  של כלי החרסטיפולוגיה ה 7.3

כלים שלמים  500-ביחד עם זה המוצג כאן כוללים למעלה מ) 2006אריה  (16פרסום הדוח הקרמי הקודם

הטבלאות ). ' בכרך ב7.2נספח ( חרסים 3,000-וכ) ' בכרך ב7.1נספח  וכן 13.24טבלה : 2006אריה (

טבלאות אחדות כוללות . המובאות בפרק זה כוללת לרוב ספירות של שברי חרסים ביחד עם כלים שלמים

  ). אופי הממצאים המופיע בטבלאות מצוין בשמן(רק כלים שלמים 

מובאת בסוף כל טיפוס קרמי רשימה של , העמיס נתונים של מקבילות לכלי החרסעל מנת שלא ל

.  באתרים אחריםI ותקופת הברזל IIIמ " מקבילים מתוך המערכות הטיפולוגיות של תקופת הבטיפוסים

  .במקרים מיוחדים הבאתי מקבילות פרטניות

אריה (ית שנבנתה בדוח הקודם  סווגו למערכת הטיפולוג7.35-7.1הכלים והחרסים המופיעים באיורים 

. וספו והובאו מקבילות חדשותהטיפוסים חדשים : במקרים רבים שופרה הטיפולוגיה הישנה). 2006

 החפירה י כל משלחות"שפורסמו ע, מופיעים בהם כליםה,  הם איורים טיפולוגיים7.42-7.36איורים 

הטיפולוגיה הנוכחית כוללת את . שקפים בצורה הטובה ביותר את הטיפוסים השוניםוהם מ, במגידו

 וכן השלמה של כל הקרמיקה שנוספה VIIAהקרמיקה מכל הלוקוסים הנקיים שנחפרו עד היום משכבה 

שימשה המערכת , בנוסף. )על שני שלביה (VIמשכבה ) 2006אריה (מאז פרסום הדוח הקודם 

                                                 
וזאת למרות שמדובר ביחידה אדריכלית של שכבה " 6000אזור ארמון " לאורך עבודתה בשם Bפלג כינתה את שטח - זרזקי14

VA-IVB . א2005פלג -זרזקי (1971-2למרות זאת העדפתי לחזור למינוח של משלחת ידין לשטח החפירה הצפוני בעונת :
i.(  

: להלן התאמת הקיצורים הביבליוגראפיים. )2אריה בדפוס  (לית לאורך כל הפרק ההפניות למקבילות הושארו באנג15
Burdajewicz 1994 = 1994בורדייביץ ;Clamer 2004= 2004קלאמר ;Gilboa 2001= 2001גלבוע ;Ilan 1999= אילן

1999 ;Mazar 1985a= א1985מזר ;Panitz-Cohen 2009 =2009כהן -פניץ; Ussishkin 2004a= א2004אוסישקין; 
Yannai 2004a= א2004ינאי ;Zarzecki-Peleg et al. 2005=2005פלג ואחרים -זרזקי.  

טבלה : 2006אריה (מ שהופיעו בפרסום הקודם " הורדו סירי הבישול מתקופת הבK-4 ו K-5 מהספירות של שכבות 16
  .וראו למטה את הסיבות לכך) 13.25

 108



, K-6 ,M-6רו משכבות  חרסים שנספרו ולא צוי2,000-הטיפולוגית הנוכחית גם לצורך פרסום של כ

M-5 ,M-4ו -H-9) כרך ב, 7.2 בנספח ותובאטבלאות מסכמות מ' .(  

 
 VIIA VIB VIA 
 K-6 M-6 K-5 M-5 H-9 K-4 L-5 M-4 
 n= % n= % n= % n= % n= % n= % n= % n= % 

BL 198 34.8 17 26.6 150 35.5 18 28.1 166 18.9 203 29.2 50 24.6 50 36.2 
K 115 20.2 15 23.4 80 19 21 32.8 133 15.1 95 13.6 38 18.7 24 17.4 
CH+G 7 1.2 3 4.7 7 1.7 2 3.1 12 1.4 17 2.4 3 1.5 3 2.2 
CP 54 9.5 1 1.6 38 9 1 1.6 81 9.2 84 12.1 22 10.8 10 7.2 
CJ     6 1.4   10 1.1 13 1.9 2 1 4 2.9 
J 108 19 13 20.3 42 10 10 15.6 178 20.3 86 12.4 34 16.7 20 14.5 
JT 3 0.5 1 1.6 5 1.2   15 1.7 11 1.6 2 1 1 0.7 
F 4 0.7 1 1.6 3 0.7   12 1.4 20 2.9 2 1   
PX 1 0.2   2 0.5   11 1.3       
SJ 47 8.3 7 10.9 76 18 7 10.9 206 23.4 144 20.7 37 18.2 21 15.2 
P 8 1.4 2 3.1 9 2.1 3 4.7 13 1.5 6 0.9 5 2.5 3 2.2 
Varia 24 4.3 4 6.3 4 0.9 2 3.1 42 4.8 17 2.4 8 3.9 2 1.4 
Total 569 100 64 100 422 100 64 100 879 100 696 100 203 100 138 100 

 משכבות המחקר) כלים שלמים וחרסים(ריכוז ספירות הקרמיקה : 7.2טבלה 

  קערות 7.3.1

 שם הן מהוות H-9למעט שכבה , נות מהמכלולים הקרמיים של השכבות הנדו25%-35%קערות מהוות 

רוב טיפוסי הקערות ממשיכים להופיע ברצף לכל אורך ). וראו למטה( מהמכלול הקרמי 20%-פחות מ

, III) BL12מ "יחד עם זאת ניתן לבודד טיפוסים אחדים לתקופת הב, I ותקופת הברזל IIIמ "תקופת הב

BL13ו -BL16 ( ולתקופת הברזלI) BL5 ,BL6ו -BL8.(  

למעט ( מן הקערות 50%-ט בכל השכבות הנחקרות כאן משפחת הקערות המעוגלות תופסת למעלה מכמע

, בחלק מן המקרים(משפחת הקערות הנפוצה ביותר במגידו בתקופה זו , והן ללא ספק, )H-9שכבה 

ייתכן שניתן לאבחן מגמת העדפה לקערות ).  מהקערות70%-הן מהוות למעלה מ, L-5למשל בשכבה 

 הופכות BL2 המאוחר הקערות מטיפוס Iבעוד שבתקופת הברזל , IIIמ " בתקופת הבBL1מטיפוס 

 הטיפוס הנפוץ ביותר במשפחת .אולם ראוי לבחון זאת על בסיס מכלולים אחרים, לפופולאריות יותר

וראו  (I מכלל הקערות בשכבות של תקופת הברזל 20%-הכולל כ, BL3הקערות המזוות הוא טיפוס 

  .H-9 בשכבה BL5ין את הופעתן המרשימה של הקערות מטיפוס יש לצי). מייד

  .הרי שיתר הטיפוסים מובאים כאן לראשונה, )2006אריה ( הוגדרו בעבר BL1-BL9בעוד שקערות 
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 VIIA VIB VIA 
 K-6 M-6 K-5 M-5 H-9 K-4 L-5 M-4 

Type N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % 
BL1 80 40.4 8 47.1 55 36.7 8 44.4 40 24.1 45 22.2 17 34 12 24 
BL1a 2 1   1 0.7     3 1.5     
BL2 35 17.7 4 23.5 43 28.7 5 27.8 32 19.3 62 30.5 18 36 19 38 
BL3 19 9.6 2 11.8 30 20 5 27.8 39 23.5 43 21.2 9 18 11 22 
BL3a     2 1.3     1 0.5     
BL4 9 4.5   4 2.7   11 6.6 21 10.3 2 4 2 4 
BL5     4 2.7   31 18.7 8 3.9 1 2 1 2 
BL6 1 0.5   1 0.7     3 1.5     
BL8     2 1.3   3 1.8 3 1.5     
BL11 6 3       1 0.6     1 2 
BL13 1 0.5               
BL14         2 1.2       
BL15 13 6.6       1 0.6   2 4   
BL16 19 9.6 1 5.9           2 4 
BL? 13 6.6 2 11.8 8 5.8   6 3.6 14 6.9 1 2 2 4 
Total 198 100 17 100 150 100 18 100 166 100 203 100 50 100 50 100 

  )כלים שלמים וחרסים(י שכבות "התפלגות הקערות עפ: 7.3טבלה 
  

BL1 :קערה מעוגלת עם שפה זקופה  

 - 192: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה  (וטהבעלת בסיס שטוח ושפה פש, קערה פשוטה בעיצובה

 1: 7.12ושהשפה של איור ,  יש סימן של ניתוק חבל1: 7.7ראוי לציין שעל הבסיס של איור ). ]193

כמו כן יש להזכיר את עיטורן של חלק מהקערות מטיפוס זה בפס אדום על . יוצאת דופן והיא חתוכה

למרות שחרסים של , IIIמ " זה מאפיין בעיקר את תקופת הבנראה שעיטור). 2: 7.13למשל איור (השפה 

  . )אולם ייתכן שהם אינטרוסיביים (VIקערות עם עיטור זה נמצאו גם בשכבה 

 .2-1: 7.7איור : K-6שכבה  :VIIAשכבה 
: G-1 שכבה .1: 7.12איור : M-6שכבה 

: 10.1איורים : 2000פינקלשטיין וצמחוני 
-15: 68וח ל: 1948לאוד  .14, 2: 10.2; 1

  .2-1: 38ציור : א2005פלג -זרזקי .14
  .2-1: 7.13איור : M-5שכבה : VIBשכבה 
; 1: 7.17איורים : H-9שכבה : VIAשכבה 

  .1: 10ציור : א2005פלג -זרזקי .1: 7.31

Parallel types: Yoqneam XVIII-XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 
237, Type B IA); Beth-Shean N-3 and S-4–S-2 (Panitz-Cohen 
2009: 204-205, Type BL75); Keisan 13-9 (Burdajewicz 1994: 56, 
part of Type BII.1); Dor Late Iron Ia–Late Iron Ib (Gilboa 2001: 
104-105, Types BL8-9); Qasile XII-X (Mazar 1985a: 33-36, Type 
BL1); Dan VI-IVB (Ilan 1999: 70-71, Type Bh1-3); Lachish VI 
(Clamer 2004: 1292, Type I.C.a; Yannai 2004a: 1051, most of 
Group B-24). 

  

BL1a :קערה מעוגלת עם שפה זקופה וידית בריח  

פירוט  ( אך עם תוספת של ידית בריח המחוברת לשפה,קערות הדומות באופיין ובמתארן לטיפוס הקודם

שכבות  (Kטיפוס זה נמצאו בשטח של קערות משברים בודדים ). ]193: 2006[על טיפוס זה ראו אריה 

K-6 עד K-4 .(  

: K-6שכבה : VIIAשכבה 
  .2: 7.2איור 

Parallel types: Yoqneam XVIII-XVII (Zarzecki-Peleg 2005b: Figs. I.6: 4-5; 
I.9: 4); Keisan 9 (Burdajewicz 1994: 51-52, Type BII.1a); Qasile XI-X 
(Mazar 1985a: 37, Type BL1c). 
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BL2 :קערה מעוגלת עם שפה נטויה פנימה  

פירוט על טיפוס זה  ( אך בעלות שפה נטויה פנימה,BL1 קערות מעוגלות פשוטות דומות מאוד לטיפוס

קערות אלה יש עדויות לניתוק חלק מ גם על BL1בדומה לקערות מטיפוס ). ]193: 2006[ראו אריה 

 גדולה מגודלן הממוצע של קערות אלה והיא בעלת בסיס 1: 7.25הקערה באיור ). 1: 7.14איור (חבל 

  ). 1: 5 ציור: א2005פלג -השוו לזרזקי(טבעת 

  .12: 68לוח : 1948לאוד : VIIAשכבה 
ציור : א2005פלג -זרזקי :VIBשכבה 

39 :1.  
 .1: 7.14איור : M-4שכבה  :VIAשכבה 
פלג -זרזקי .1: 7.25איור : H-9שכבה 
  .1: 5ציור : א2005

Parallel types: Yoqneam XVIII-XVII (Zarzecki-Peleg et al. 
2005: 237-239, Type B IB); Beth-Shean N-3 and S-4–S-2 
(Panitz-Cohen 2009: 204-205, Type BL75); Keisan 13-9 
(Burdajewicz 1994: 56, part of Type BII.1); Dor Late Iron Ia–
Late Iron Ib (Gilboa 2001: 104-105, Types BL8-9); Qasile XII-X 
(Mazar 1985a: 33-36, Type BL1); Dan VI-IVB (Ilan 1999: 70-71, 
Type Bh1-3). 

  

 
BL3 : קערה מזווה עם פרופיל"cyma "  

בתקופת ביותר קערות הנפוצים הטיפוסי מאחד המהווה את  ,""S דמוי האות קערה מזווה עם פרופיל

 מופיעות BL3קערות מטיפוס ). ]194-193: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה  (במגידו Iהברזל 

מהקערות  10%- מהוות רק כשהן שבעוד ,נראה). מרטין בדפוס (VIIBבמגידו לראשונה בשכבה 

הן הופכות לפופולאריות מאוד ומהוות כרבע ממכלול ,) על שני שלביה (VIהרי שבשכבה , VIIAבשכבה 

 BL3מספר קערות מטיפוס , בדומה לעיטור בפס אדום על השפה שעל הקערות המעוגלות. הקערות

  .IIIמ "את הפריטים מתקופת הב שאף הוא מאפיין יותר ,)3: 7.7למשל איור (מעוטרות בעיטור דומה 

: 7.2איורים : K-6שכבה : VIIAשכבה 
-G כבהש .3: 7.7; 6: 7.6; 1-2: 7.4; 3
איורים : 2000פינקלשטיין וצמחוני : 1

10.2 :4 ,6 ,15 ;10.3 :12)?.(  
: 7.14איורים : M-4שכבה  :VIAשכבה 

: 7.17איורים : H-9שכבה  .1: 7.16; 2
: א2005פלג -זרזקי .2-4: 7.31; 2-3

  .3: 40; 6-10: 3; 6: 1ציורים 

Parallel types: Yoqneam XVIII-XVII (Zarzecki-Peleg et al. 
2005: 243, Type B IIIA); Beth-Shean N-3 and S-4–S-2 (Panitz-
Cohen 2009: 205-206, Type BL77); Keisan 13-10 (Burdajewicz 
1994: 48, most of Type BI.1); Dor Late Iron Ia–Late Iron Ib 
(Gilboa 2001: 106-108, Types BL23a-23b, 24); Qasile XII-X 
(Mazar 1985a: 39-41, Type BL8); Dan VI-IVB (Ilan 1999: 71, 
Type Bc1-2); Lachish VI (Clamer 2004: 1293, Type I.D; Yannai 
2004a: 1053, Group B-30c). 

  

BL3a : קערה מזווה עם פרופיל"cyma"ושפה משוטחת   

פירוט על טיפוס זה ראו  (שפה משוטחתהן בעלות אולם , BL3 לקערות מטיפוס ות דומות מטיפוס זהקער

  ). ]194: 2006[אריה 

-זרזקי: VIBשכבה 
 ציור: א2005פלג 

39 :3.  

Parallel types: Yoqneam XVII (Zarzecki-Peleg 2005b: Fig. I.32: 13); Beth-
Shean S-2 (Panitz-Cohen 2009: Pl. 73: 5); Keisan 13 (Burdajewicz 1994: 56-57, 
Type BI.2 [Pl. 12: 14]); Dor Late Iron Ia–Iron Ib (Gilboa 2001: 106, Types 
BL22); Qasile XII (Mazar 1985a: 43, Type BL14). 
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BL4 :קערה מזווה עמוקה  

פירוט על טיפוס זה ראו אריה  (צהלעתים נטויה מעט החו, קערה מזווה עמוקה בעלת שפה פשוטה

 ממכלול 10%עד (טיפוס זה מופיע בכמויות קטנות יחסית לאורך כל תקופת המחקר ). ]194: 2006[

פינקלשטיין וצמחוני ( מופיע עיטור בפס אדום על השפה VIIAעל קערה משכבה ). K-4הקערות בשכבה 

  ).3: 10.1איור : 2000

פינקלשטיין : G-1שכבה : VIIAשכבה 
: 1948לאוד  .3: 10.1איור : 2000וצמחוני 

  .13: 68לוח 
  .1: 3ציור : א2005פלג -זרזקי :VIAשכבה 

Parallel types: Yoqneam XVII (Zarzecki-Peleg 2005b: Fig. 
I.19: 9); Keisan 10 (Burdajewicz 1994: 59, Pl. 29: 7); Qasile 
XII-X (Mazar 1985a: 42, Type BL11); Dan VI-IVB (Ilan 
1999: 71, Type Bc3); Lachish VI (Yannai 2004a: 1045, 
Group B-23). 

  

BL5 :קערה מזווה נמוכה עם בסיס שטוח  

). ]194: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (לרוב מעוטרת , קערה מזווה נמוכה עם בסיס שטוח

כמותן היחסית בקרב . VIB מופיעות לראשונה בשכבה ,המצטיינות באיכותן, BL5הקערות מטיפוס 

יחד עם זאת ראויה לציון .  כמעט בכל שטחי החפירה2%-4%א עומד על ומכלול הקערות הכללי קטן וה

עיטורן , לאור איכותן.  מכלל הקערות20%-שם הן מהוות כ, H-9הופעתן של קערות אלה בשכבה 

 בעמק Iל תקופת הברזל הכנעניים ש) fine ware( כאחד מכלי היוקרה ןנראה שניתן להגדיר, ותפוצתן

השפה ). ראו למטה( על אופיו של הבניין שנחפר בשטח זה רומזת, H-9הופעתן המרובה בשכבה . יזרעאל

  ]).לא צויר [H/54/06שבר קערה דומה התגלה בלוקוס ( מעוצבת קמעה 4: 7.17של הקערה באיור 

: H-9שכבה : VIAשכבה 
  .2: 7.25; 4: 7.17איורים 

Parallel types: ~Yoqneam XVII (Zarzecki-Peleg 2005b: Fig. I.4: 3); 
Dor Late Iron Ia–Late Iron Ib (Gilboa 2001: 109-111, Types BL31-33). 

  

BL6 :קערה מזווה נמוכה עם בסיס טבעת  

פירוט על טיפוס זה ראו אריה (בסיס טבעת אולם בעלת , BL5דומה במתארה לטיפוס קערה מזווה 

סביר להניח שעל אף .  נחשף במגידוBL6ספר מצומצם של שברי קערות מטיפוס רק מ). ]195: 2006[

ומוצאן הוא באזור ,  אינן מקומיות למגידוBL6הרי שקערות מטיפוס , BL5הקרבה המורפולוגית לטיפוס 

יחד עם זאת כדאי לזכור שזיהוין בקרב מכלול שברי כלי החרס קשה מכיוון ). 111: 2001גלבוע (החוף 

 BL6 משקף ככל הנראה קערה מטיפוס 9: 7.6 איור .מרת נשאינוי בסיסן שלרוב "ות עפשהן מוגדר

  ).שחוברה לה ידית בריח

: VIIAשכבה 
 איור: K-6שכבה 

7.6 :9.  

Parallel types: Yoqneam XVIII-XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 237-239, part of 
Type B IB); ~Keisan 9 (Burdajewicz 1994: Pl. 35: 11); Dor Late Iron Ib (Gilboa 
2001: 111, Type BL34); Qasile XI (Mazar 1985a: Fig. 24: 6); Lachish VI (Ussishkin 
2004a: Fig. 20.53: 7). 
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BL7 :קערה מזווה בעלת שלוש רגליים דמויות ידיות  

  ). ]195: 2006[ה פירוט על טיפוס זה ראו ארי(רק קערה אחת מטיפוס זה נחשפה בחפירות מגידו 

Parallel types: Qasile X (Mazar 1985a: 42, Type BL13). 
   

BL8 :קערת פעמון בסגנון פלשתי  

: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה  (לעתים מעוטרת, קערת פעמון עמוקה בעלת שתי ידיות אופקיות

, )195: 2006אריה (עבר  בBL8חשוב לציין שבשונה מן הקערות שהגדרתי כשייכות לטיפוס ). ]195

 – BL14(מאלה בעלות העיטור הכנעני ) BL8(הרי שהפרדתי כאן את קערות הפעמון בסגנון פלשתי 

גם . מקור השונה של קערות אלההמשקפת בצורה טובה יותר את , נראה לי שהבחנה זו). ראו מייד

 2%-הן מהוות פחות מ וBL8בשכבות הנדונות כאן נמצאו רק מספר מצומצם של שברי קערות מטיפוס 

  .  VIאחוז מכלל הקערות משכבה 

: VIAשכבה 
פלג -זרזקי
ציור : א2005

3 :11.  

Parallel types: Yoqneam XVIII-XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 248, Type B VI); 
Beth-Shean S-3 (probably intrusive – Panitz-Cohen 2009: 207, part of Type BL81); 
Keisan 12-9 (Burdajewicz 1994: 54, most of Type B IV); Dor Iron Ib–Late Iron Ib 
(Gilboa 2001: 103, Types BL1); Qasile XII-X (Mazar 1985a: 87-90, Type BL16). 

  

BL9 :קערה של כן פולחני  

 המחוברים מתחת לשפהשמוטים קערה מעוגלת בעלת שפה משוכה פנימה ועיטור פלסטי דמוי עלים 

לאוד (העובדה כי עד היום רק כלי אחד מטיפוס זה ). ]196-195: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (

 הללועשויה להעיד שהקערות , )על אף החשיפה הרחבה שלה (VIAהתגלה בשכבה ) 8: 80לוח : 1948

ת הברזל  עד לתקופושהשימוש בהן היה כנראה שולי, Iלא תפסו מקום מרכזי בפולחן של תקופת הברזל 

II .83: 2011מונגר ואחרים (נרות יראוי לציין כן פולחני עם עלים שמוטים שפורסם לאחרונה מתל כ ,

  ).למטה בצד ימין

Parallel types: ~Dan IVB (Ilan 1999: Pl. 16: 14). 
  

BL10 :קערה עם מסננת וחדק  

 בחפירות VIAה בשכבה רק קערה אחת מטיפוס זה נמצא. ושתי ידיות אופקיות חדק ,קערה עם מסננת

 מקבילותארבע . Iנראה שמדובר בקערה נדירה הן במגידו והן באתרים המתוארכים לתקופת הברזל . ידין

בקבר בעפולה ; )S-3) Panitz-Cohen 2009: Pl. 65: 9בית שאן ב :ממגידונמצאו לקערה בלבד 

רעה אתל פוב; )22-20: 17 לוח, 71: 1994בורדייביץ  (12בתל כיסן ; )XVII :6לוח : 1948סוקניק (

  ).11: 54לוח : 1984 שמבו (VIIbצפון 

  .7: 1ציור : א2005פלג -זרזקי: VIAשכבה 
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BL11 : קערה מזווה רדודה עם שפה מעובה נוטה באלכסון פנימה  

קערות ). 4: 7.7איור (לעיתים מעוטרת באדום , קערה מזווה רדודה עם שפה מעובה נוטה באלכסון פנימה

נדמה שלמרות שקערות מטיפוס זה אינן . VIIA מופיעות לראשונה במגידו בשכבה BL11מטיפוס 

על שני  (VI לעומת המכלול הקרמי של שכבה VIIAהן בולטות יותר במכלול של שכבה , נפוצות במגידו

אם כי הדבר , העובדה שבתל דור קערות מטיפוס זה נפוצות עשויה להעיד על מוצאן באזור החוף). שלביה

של ) 'sharpness'" (חדות"הצביעה על כך שבדור ה) 106: 2001(גלבוע . בחינה פטרוגרפיתמחייב 

הקדומות יותר עשויות בצורה חדה יותר לעומת המאוחרות שהן : קערות אלה עשויה לרמוז על תאריכן

  .בעלות מתאר מעוגל יותר

: K-6שכבה : VIIAשכבה 
-Gכבה ש .7, 4: 7.7איור 

פינקלשטיין וצמחוני : 1
  .12: 10.2איור : 2000

Parallel types: Beth-Shean S-3 and S-2 (Panitz-Cohen 2009: Pls. 39: 14; 49: 
5; 73: 3); Keisan 13-10 (Burdajewicz 1994: 48, part of Type BI.1); Dor Late 
Iron Ia–Late Iron Ib (Gilboa 2001: 107, Types BL23c-23f); ~Dan VI (Ilan 
1999: Pl. 56: 15); Lachish VI (Yannai 2004a: 1052, Group B-28). 

  

BL12 :קערת טוויה  

דותן . קערה עמוקה בעלת ידית אחת עד ארבע ידיות פנימיות ששימשו לטוויית חוטים מתוך פקעות

קילברו . הראתה שמקור השימוש בקערות אלה היה במצרים ומשם הוא חדר לתרבות הכנענית) 1963(

בחנו את ) BL30טיפוס , 105-101: 2005(ומרטין ) EG18טיפוס , 78: 2005; 165-163: 1998(

לשבר היחיד של קערת טוויה .  על רקע הנוכחות המצרית בכנעןII-IIIמ "הקערות הללו מתקופת הב

  . היו שתי ידיות פנימיותVIIAשנתגלה במגידו 

שכבה : VIIAשכבה 
M-6 : 2: 7.10איור.  

Parallel types: Beth-Shean N-3, S-4 and S-3 (Martin Forthcoming); Keisan 9 
(Briend and Humbert 1980: Pl. 73: 10); Qasile X (Mazar 1985a: 43, Type BL17). 

  

BL13 :קערה בסגנון מצרי  

באתרים רבים בהם נבדקו . קערה בעלת דפנות ישרות ושפה משוכה החוצה עם פס אדום על חלקה הפנימי

 -141: 1998קילברו (כנולוגית עולה שהן שונות מהקערות המקומיות גם מבחינה ט, קערות בסגנון מצרי

 של EG1b הן מטיפוס VIIAהקערות שנמצאו במגידו ). 96-76: 2005 מרטין ;69-68: 2005, 150

ששימשה בתקופת , בבית שאן). 94-89: 2005( של מרטין BL13ומטיפוס ) 123-142: 1998(קילברו 

-  מן המכלול הקרמי מורכב מקערות מטיפוס מצרי ממגוון רחב של תתי50%- כ, מעוז מצריIIIמ "הב

ראו (עובדה זו ממחישה את ההבדלים המהותיים בין בית שאן למגידו בתקופה זו ). 2009מרטין (טיפוסים 

  ).גם מרטין בדפוס
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: K-6שכבה : VIIAשכבה 
: G-1 שכבה .3: 7.4איור 

: 2000פינקלשטיין וצמחוני 
  .2: 10.1איור 

Parallel types: Beth-Shean N-3, S-4 and S-3 (Martin Forthcoming); Keisan 
13 (Burdajewicz 1994: 52-54, Type B III [only those from Stratum 13]); 
Lachish VI (Clamer 2004: 1289-1291, Type I.A.a; Yannai 2004a: 1051-
1052, Group B-26). 

  

BL14 :ן המעוטרת בעיטור מקומיקערה דמוית פעמו  

 Type [195: 2006(פירוט על טיפוס זה ראו אריה . כנעני-קערה דמוית פעמון המעוטרת בעיטור מקומי

BL8.([ בעבר )סקיפוס (התייחסתי לקערה זו כחלק מן הקערות דמויות הפעמון בסגנון פלשתי ) שם: שם

גלבוע ( מוגדר בצורה טובה Iהברזל מכיוון שהיום סגנון העיטור הכנעני של תקופת ). BL8מטיפוס 

נראה לי נכון יותר להפריד את הקערות המעוטרות בסגנון זה מאלה הפלשתיות , )וראו למטה; ט"תשס

 נדירות יחסית ועד היום התגלו במגידו פחות BL14הקערות מטיפוס . למרות הדמיון הצורני ביניהן

פרט למגידו ).  למקבילות195: 2006ה  ראו ארי–חלקן לא בא מקונטקסט נקי (מעשר קערות כאלה 

מונגר  (Vנרות יואחרת בתל כ) 17: 50איור : 1966יימס 'ג( עליונה VIנחשפה קערה דומה בבית שאן 

משקאות של ככל הנראה , בשל עומקן ועיטוריהן יש להניח שהן שימשו לשתייה). 83: 2011ואחרים 

  ). ראו למטה(ם בסגנון זה  של כלים אחרים המעוטרי"סט"אולי כחלק מ, אלכוהוליים

  ).?(9: 10.3איור : 2000פינקלשטיין וצמחוני : G-1 כבהש :VIIAשכבה 
  .3: 7.25איור : H-9שכבה  :VIAשכבה 
  .8: 7.16איור : Mשטח : לא נקי

   

BL15 : קערה בינונית עד גדולה עם זיווי עדין  

אולם בשכבה ,  נדירות יחסית במגידוBL15קערות מטיפוס . קערה בינונית עד גדולה עם זיווי עדין יחסית

VIIAנראה שאחרי שכבה .  מתוך הקערות7%- הן מהוות כVIIAייצורן נפסק .  

איור : K-6שכבה : VIIAשכבה 
: 7.12איור : M-6שכבה  .1: 7.6

פינקלשטיין וצמחוני : G-1 כבהש .2
  .9-8: 10.2איור : 2000

Parallel types: Yoqneam XVIII-XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 
243, Type B IIIA2); Keisan 13-12 (Burdajewicz 1994: Pls. 12: 9, 25: 
20); Beth-Shean N-3, S-4 and S-3 (Panitz-Cohen 2009: 205, Type 
BL76). 

  

BL16 :קערה מעוגלת עם דפנות כמעט ישרות  

 כמעט ישרות עד כדי דמיון אבל פתוחה יותר ובעלת דפנות, BL1קערה הדומה מאוד לקערות מטיפוס 

נראה שקערות אלה ). 7: 54לוח : 1948 לאוד ,למשל (IIמ "לקערות בעלות דפנות ישרות מתקופת הב

סביר להניח  (VI והן כמעט ונעלמות לחלוטין בשכבה VIIA ממכלול הקערות בשכבה 10%מהוות עד 

 נמצאה 5: 7.5קערה באיור ה).  שנמצאו בשכבה זו עשויים להיות אינטרוסיבייםבודדיםהשברים שה

) scoops(נראה שכולם שימשו כמעין כפות . בממגורה עמוקה וצרה ביחד עם ארבעה בסיסים של קנקנים

  .להוצאת גרעינים מהממגורה
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איורים : K-6שכבה : VIIAשכבה 
7.2 :1; 7.3 :6 ;7.5 :5 ;7.7 :6)?.( 
פינקלשטיין וצמחוני : G-1 כבהש

, )?(10, 7, 5, 3, 1: 10.2ור אי: 2000
  .16: 68לוח : 1948לאוד  .11

Parallel types: Yoqneam XVIII-XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 
246, Type B IVA); Keisan 13 (Burdajewicz 1994: Pl. 12: 2-4); 
Lachish VI (Clamer 2004: 1291-1292, Type I.B.a; Ussishkin 
2004a: Fig. 20.35: 3-4; Yannai 2004a: 1051, some of Group B-24 
[e.g., Fig. 19.41: 14]). 

  

BL? : שונות –קערה   

 היא 2: 7.6הקערה באיור . שלוש קערות המוצגות בלוחות לא סווגו לטיפוסי הקערות שהופיעו למעלה

: 2009כהן -פניץ (S-4קערה דומה עשויה ביד התגלתה בבית שאן . קערה קטנת ממדים העשויה ברישול

י ילדים לשם משחק או לימוד "גודלן של הקערות ודרך ייצורן עשויים להעיד כי נוצרו ע). 15: 25לוח 

  ).   לקריטריונים לבחינת ייצורם של כלי חרס בידי ילדים] 220: 2006[ראו אריה (

.  הן בצורתה והן בחומר ממנו היא עשויהK-6 שונה ממכלול הקערות של שכבה 5: 7.7הקערה באיור 

נראה שהדמיון הצורני . ה בזיווי חד עם שפה זקופה ומעובה קמעה שיוצרה מטין ירקרקהיא קערה מזוו

הקערה ). BL32טיפוס , 107-106: 2005מרטין (בינה לבין קערות הבישול בסגנון המצרי מקרי בלבד 

על הדופן החיצונית של הקערה מצויר .  היא קערה מעוגלת בעלת שפה מעובה ומשוטחת1: 7.10באיור 

  . שצויר ככל הנראה ברישול, ם ולצדו דגם לא מזוההעץ חיי

   .5: 7.7; 2: 7.6איורים : K-6שכבה   : VIIAשכבה 
  .1: 7.10איור : M-6שכבה     

  

  קדרות 7.3.2

הקדרות משקפות .  מכלל כלי החרס באותה שכבה20%-הקדרות מהוות ברוב השכבות הנחקרות כאן כ

לאור החלוקה הטיפולוגית שבה , יחד עם זאת. K2- וK1ם ורובן המוחלט מסווג לטיפוסי, אחידות יחסית

 מבין הקדרות בשכבות 15%-עד כ(אחוז גבוה של שברי שפה של קדרות , בחרתי להציג את הקדרות

פיהן סווגו חלק מטיפוסי -שעל(עדרן של הידיות ילא היה ניתן לסיווג וזאת לרוב לאור ה) מסוימות

  ).הקדרות

 VIIA VIB VIA 
 K-6 M-6 K-5 M-5 H-9 K-4 L-5 M-4 

Type N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % 
K1 91 79.1 15 100 70 87.5 15 71.5 113 85 81 85.3 31 81.6 17 70.8 
K2 14 12.2   2 2.5 2 9.5 13 9.7   3 7.9 6 25 
K2a           1 1.1     
K5     1 1.3           
K? 10 8.7   7 8.8 4 19 7 5.3 13 13.7 4 10.5 1 4.2 
Total 115 100 15 100 80 100 21 100 133 100 95 100 38 100 24 100 

  )כלים שלמים וחרסים(י שכבות "התפלגות הקדרות עפ: 7.4טבלה 
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K1 :קדרה עם זיווי גבוה ושפה מקופלת  

 טיפוס זה של קדרות הוא הנפוץ ביותר .ידיותוללא בסיס טבעת  , שפה מקופלת,קדרה עם זיווי גבוה

פירוט על  (IIל ברזתקופת הוהוא שכיח משכבות הברונזה המאוחרת ועד ל, בשכבות הנדונות כאןשנתגלה 

 מן 70%-בכל השכבות הנדונות כאן מהווה טיפוס זה למעלה מ). ]196-197: 2006[טיפוס זה ראו אריה 

אין ספק שבמגידו של .  מכלל המכלולים הקרמיים משכבות אלה10%-15%הקדרות וכמו כן הוא מהווה 

 בקרב וצים ביותר היו מן הכלים השימושיים והנפK1ס הקדרות מטיפוס "שלהי האלף השני לפנה

  .האוכלוסייה

: G-1 שכבה .4: 7.2איור : K-6שכבה : VIIAשכבה 
; 6-7, 4: 10.1איורים : 2000פינקלשטיין וצמחוני 

    .3: 38ציור : א2005פלג -זרזקי .16, )?(13: 10.2
פלג -זרזקי .3-4: 7.13איור : M-5שכבה : VIBשכבה 
  .4-6: 39ציור : א2005

: 7.31; 1-2: 7.30ים איור: H-9שכבה  :VIAשכבה 
  .6: 40; 4: 5ציורים : א2005פלג -זרזקי .5-6

Parallel types: Yoqneam XVIII-XVII (Zarzecki-Peleg et 
al. 2005: 263-265, Type K I); Beth-Shean N-3 and S-4–
S-2 (Panitz-Cohen 2009: 218-220, Type KR74); Keisan 
12-9 (Burdajewicz 1994: 41-42, Type BC I-II); Dor Late 
Iron Ia–Late Iron Ib (Gilboa 2001: 115-117, Types 
KR20-21); Qasile XII-X (Mazar 1985a: 47, Type KR 3); 
Dan VI-IVB (Ilan 1999: 75, Type K4). 

  

K2 :קדרה מזווה עם שתי ידיות אוזן  

פירוט על טיפוס זה ראו אריה  (לעתים מעוטרת, קדרה מזווה עמוקה בעלת שתי ידיות אוזן ובסיס טבעת

סיווגתי אותן לכדי טיפוס , על אף הגיוון הרב יחסית בעיצובן של השפות של קדרות אלה). ]197: 2006[

רות דהידיות שימשו בכדי לשאת את הק. אחד לאור הדמיון הכללי בצורתן והעובדה שלכולן שתי ידיות

חיזוק לטענה זו . כלי הגשהשימשו כ K2יפוס הקדרות מט, K1ולפיכך נראה שבניגוד לקדרות מטיפוס 

חיים רבים ובדגמים גיאומטריים -כך למשל קדרה המעוטרת בבעלי. ניתן למצוא בעובדה שחלקן מעוטרות

ואין ) ביחד עם השנהבים (VIIAנמצאה בבית האוצר של שכבה ) 13: 69לוח : 1948לאוד (עשירים 

: 7.1איורים  (K2 מבין הקדרות מטיפוס םיישת,  כןכמו. ספק שהשימוש בה לא היה לצרכים יומיומיים

דוגמאות נוספות דגם זה שב וחוזר גם על .  בדגם איקסים אדום בחלקן העליוןעוטרו) 4: 7.25; 1

  ).197: 2006אריה (שהבאתי בעבר 

 .3: 7.6; 1: 7.1איורים : K-6שכבה : VIIAשכבה 
: 10.2איורים : 2000פינקלשטיין וצמחוני : G-1 כבהש

  .13: 69לוח : 1948לאוד  ).?(13: 10.3; 19

  .5-6: 7.13 איור: M-5שכבה  :VIBשכבה 

-Hשכבה  .3-4: 7.14 איור: M-4שכבה  :VIAשכבה 
  .4: 7.25איור : 9

Parallel types: Yoqneam XVIII-XVII (Zarzecki-Peleg et al. 
2005: 267, Type K IIA); Beth-Shean N-3 and S-4–S-3 
(Panitz-Cohen 2009: 214-218, Types KR70-KR71); Keisan 
13-9 (Burdajewicz 1994: 42-44, Type BC III-IV); Dor Iron 
Ib–Late Iron Ib (Gilboa 2001: 113, part of Type KR 3); 
Qasile XII-X (Mazar 1985a: 45, Type KR 1); Dan VI-IVB 
(Ilan 1999: 74, Type K1b). 
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K2a :שתי ידיות אוזן וחדקקדרה מזווה עם   

להפרדת שני סוגים של נוזלים בעלי משקל , ככל הנראה, ששימשה קדרה מזווה עם שתי ידיות אוזן וחדק

  ). ]197: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה  ( שונהסגולי

K3 :קדרה מזווה עם שתי ידיות אוזן ועיטור לוליינים  

  ). ]197: 2006[וט על טיפוס זה ראו אריה פיר (VIAרק קדרה אחת מטיפוס זה נמצאה בשכבה 

Parallel types: Qasile X (Mazar 1985a: 45-47, Type KR 1b). 
  

K4 :קדרה מזווה בעלת שלוש או ארבע ידיות אוזן  

פירוט על טיפוס זה ראו (בעלת שלוש או ארבע ידיות ובסיס טבעת , קדרה מזווה עם שפה נטויה החוצה

  ). ]197: 2006[אריה 

Parallel types: Beth-Shean N-3 and S-4–S-2 (Panitz-Cohen 2009: 220-223, part of Type KR 72a); Dor 
Late Iron Ia–Late Iron Ib (Gilboa 2001: 117, Type KR21e); Dan VI-IVB (Ilan 1999: 73-74, Type K1a).

  

K5 :קדרה מרובת ידיות  

  ).]198: 2006[ על טיפוס זה ראו אריה פירוט(קדרה מזווה בעלת מספר רב של ידיות 

Parallel types: Yoqneam XVII (Zarzecki-Peleg 2005b: Fig. I.25: 19); Dan VI-IVB (Ilan 1999: 74-75, 
Type K2). 

  

K6 :קדרה דמוית אמפורה  

. )]198: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (שפה משוכה החוצה ושתי ידיות , קדרה בעלת רגל גבוהה

; 5: 29איור : ב1987בן תור ופורטוגלי ( בתל קירי A בשטח VIII/IXמקבילה טובה נמצאה בשכבה 

וזאת לאור תפוצתן הרחבה בתל דור , פלג מתייחסת לקדרות מטיפוס זה ככלי פניקי-זרזקי). 10וראו פרק 

ם משפחת לדעתה יש לקשור את הופעתן ע). 279: א2005פלג -זרזקי(והחומר החולי ממנו הן יוצרו 

  . המאוחרIגוניים בשלב של תקופת הברזל -הכלים הפניקיים הדו

Parallel types: Yoqneam XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 267, Type K IIC1); Keisan 12 
(Burdajewicz 1994: 44-45, Pl. 19: 1); Dor Late Iron Ia–Late Iron Ib (Gilboa 2001: 112, Type KR1). 

  

K7 :דרה מזווה בעלת שלוש רגליים דמויות ידיותק  

פירוט על טיפוס זה (בעלת שלוש רגליים דמויות ידיות אוזן אולם היא , K1קדרה הדומה בצורתה לטיפוס 

  ). ]198: 2006[ראו אריה 

K8 :קדרה דמוית פעמון  

פירוט (המוכרת היטב בקרב רפרטואר הכלים הפלשתיים , BL8קדרה הקרובה במתארה לקערות מטיפוס 

  ). ]198: 2006[על טיפוס זה ראו אריה 
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Parallel types: Qasile XII-X (Mazar 1985a: 90-92, Type KR 2). 
 

K? : שונות-קדרה   

 הראשונה בעוד. שסווגו למעלה הקדרות טיפוסי מן בצורתהמובחנות שתי קדרות בעלות דופן מעוגלת

ראו מקבילה מלכיש (שפת מדף משוכה החוצה לת היא בע) 17 :10.2איור : 2000פינקלשטיין וצמחוני (

VI] Clamer 2004: 1292-1293, Type I.C.c([ , הרי שהקדרה השנייה) 2000פינקלשטיין וצמחוני :

   .היא בעלת שפה מקופלת פנימה) 18 :10.2איור 

  .17-18: 10.2איור : 2000פינקלשטיין וצמחוני : G-1 כבהש  : VIIAשכבה 
  

  םקובעות וגביעי 7.3.3

 בממוצע מכלל המכלולים 1%-3%והם מהווים רק , קובעות וגביעים אינם נפוצים בשכבות הנחקרות כאן

, VIB מופיעים לראשונה בשכבה G1 והגביעים CH1מבחינה כרונולוגית הקובעות מטיפוס . הקרמיים

ה אבל ממשיכות להופיע במספרים קטנים בשכב, VIIA נפוצות בשכבה CH3בעוד שהקובעות מטיפוס 

VI . הצעתי לראות את הקובעות ככלי המלווה את תעשיית המתכת ) 199: 2006אריה (למרות שבעבר

עדרן של קובעות ישנשענה בעיקר על ה, הרי שאני חוזר בי מהצעה זו, ])128: ט"תשמ[כפי שהציע בירן (

יית המתכת הן לאור בחינה מרחבית של תעש, נראה לי הגיוני יותר, כיום. 2072 ובארמון 2048במקדש 

שאלה אכן , והן לנוכח תפוצת הקובעות) 548: 2006מאק ושלו -יהלום; 230-220: 1999אילן (

  .משקפות עדות לפולחן

  VIIA VIB VIA 
 K-6 M-6 K-5 M-5 H-9 K-4 L-5 M-4 

Type N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % 
CH1     5 71.4 1 50 6 50 8 47.1 1 33.3 1 33.3 
CH3 4 57.1 3 100     2 16.7     1 33.3 
CH? 3 42.9   2 28.6     2 11.8     
G1       1 50 4 33.3 7 41.2 2 66.7 1 33.3 
Total 7 100 3 100 7 100 2 100 12 100 17 100 3 100 3 100 

  )כלים שלמים וחרסים(י שכבות "התפלגות הקובעות והגביעים עפ: 7.5טבלה 
  

CH1 :ה עם שפה נטויה החוצהקובעת מזוו  

: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה ( קובעת בעלת שפה משוכה החוצה ולרוב בעלת דופן מזווה

 ניכרים סימני שריפה עזים ואף עיוותים שנוצרו מן השריפה האדירה 5: 7.17 על הקובעת באיור ).]199

 K-8גלתה בשכבה  נתCH1על אף שקובעת דומה לקובעות מטיפוס . VIAשהחריבה את שכבה 

=)VIIB ,הרי שנראה שראשיתן של קובעות מטיפוס , )14: 10.11איור : ראו מרטין בדפוסCH1 הוא 

את הקובעת ). VIIAהן אינן קיימות באתרים אחרים בשכבות המקבילות למגידו  (Iבתקופת הברזל 
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וות של הקובעות בשונה מן הרגליים המז,  יש להבדיל מקובעות אלה בשל הרגל הישרה שלהK-8משכבה 

  .  Iמתקופת הברזל 

: H-9שכבה : VIAשכבה 
: 7.31; )?(7, 5: 7.17איורים 

ציורים : א2005פלג -זרזקי .7
5 :2 ;40 :5.  

Parallel types: Yoqneam XVIII-XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 259, 
Type C II); Keisan 12-9 (Burdajewicz 1994: 63-64, Type Cl III [see also 
pp. 52, Type B III from Strata 12-10]); Dor Iron Ib (Gilboa 2001: Pl. 5.28: 
3); Qasile XI-X (Mazar 1985a: 48-49, Type CH 2); Dan V-IVB (Ilan 
1999: 72, Types CH1-CH2). 

  

CH2 : בבסיס" חלונות"קובעת בעלת פתחים או  

פירוט על טיפוס זה ראו אריה (ות ברגליהן של הקובעות  של חלונקריעתםטיפוס זה של קובעות מתייחד ב

]2006 :199[ .(  

Parallel types: Yoqneam XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 259, Type C Foot C); Beth-Shean S-3 
(Panitz-Cohen 2009: Pl. 68: 4); Dor Late Iron Ib (Gilboa 2001: Pl. 5.51: 2).  

  

CH3 :בעלת חתך משולש  קובעת עם שפה   

ראשיתן של קובעות מטיפוס זה . לעיתים עם דירוג עדין על הרגל, קובעת עם שפה בעלת חתך משולש

בראשית . IIIמ "והן ממשיכות להופיע בתקופת הב) 5: 67לוח : 1948 לאוד ,למשל (IIמ "בתקופת הב

. CH1קובעות מטיפוס , CH3תופסות את מקומן של הקובעות מטיפוס ) VIBבשכבה  (Iתקופת הברזל 

בשכבת החורבן הגדולה של שכבה  ) 6: 7.17 איור (CH3יחד עם זאת הימצאותה של קובעת מטיפוס 

H-9=) VIA( , עשויה להעיד שהמשיכו להשתמש בקובעות אלה בצורה משנית גם בתקופת הברזלI.  

-Kשכבה : VIIAשכבה 
  .8: 7.7איור : 6

-Hשכבה  :VIAשכבה 
  .6: 7.17 איור: 9

Parallel types: Yoqneam XVIII-XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 257, Type C 
I); Beth-Shean N-3 and S-4–S-3 (Panitz-Cohen 2009: 210, Types CH71-
CH72); Keisan 13-9 (Burdajewicz 1994: 60-62, Type Cl I); Qasile XI-X 
(Mazar 1985a: 48, Type CH 1); Dan VI-V (Ilan 1999: 72, Type CH4a). 

  

CH? : שונות   –קובעת   

אחת מהכנפיים וכן . שתי כנפיה וזנבה צבועים אדום, מעוטרת שלשפתה הוצמדה ציפור מכוירתקובעת 

 ביחס °90ראש הציפור שלא שרד פונה בזוית של . הזנב חרוטות בצורה העשויה לרמוז על הנוצות

ה לשפה של קובעת  בבית שאן של צלמית ברווז שחוברS-3מקבילה קרובה שנמצאה בשכבה . לגופה

כהן -פניץ). 10איור , 212: 1993מזר (י החופרים ככלי פולחני "פורשה ע) 6: 66לוח : 2009כהן -פניץ(

טוענת שלמרות שהצמדתם של צלמי ברווז או ברבור לקערות או קובעות הנו מצרי ) 210: 2009(

קה הפטרוגרפית של הכלי הבדי. הרי שהביצוע של הכלי מבית שאן זר למסורת הקדרות המצרית, במקורו

כמו כן נראה שהעיטור הכנעני באופיו של הכלי ). 12ראו פרק (ממגידו הראתה שהוא מקומי למגידו 
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כהן ולכן אני מקבל את הנחתה שהשימוש בכלים אלה עשוי -ממגידו תואם אף הוא להגדרותיה של פניץ

  . לשקף היברידיות פולחנית בתקופה בה המצרים שלטו בכנען

  .9: 7.7איור : K-6שכבה   : VIIAשכבה 
  

G1 :גביע  

  ). ]199-200: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (ושפה במגוון צורות , גביע סגור בעל בסיס רחב

-Mשכבה  :VIAשכבה 
שכבה  .5: 7.14איור : 4

H-9 : 8: 7.17איורים-
9 ;7.31 :8.  

Parallel types: Yoqneam XVIIIa (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 343, Type Varia 
VII); Beth-Shean S-3 (Panitz-Cohen 2009: 211, Type G); Dor Late Iron Ib 
(Gilboa 2001: Pl. 5.51: 1); Qasile XII-X (Mazar 1985a: 49-51, Type G); Dan V 
(Ilan 1999: 97). 

  

  סירי בישול 7.3.4

בשל ההתפתחות בעיצוב . דונות בפרק זה מכלל המכלול הקרמי בשכבות הנ10%-סירי הבישול מהווים כ

 ותקופת IIIחשיבותם של הסירים בבחינת השכבות של תקופת הברונזה המאוחרת , שפות סירי הבישול

  . גדולה מאודIהברזל 

לא נתגלו סירי בישול שלמים בלוקוסים ) 1: 7.8איור  (K-6למעט סיר בישול אחד שלם שנחשף בשכבה 

     K-6נתגלו בשכבות , )CP2aמטיפוס  (שפה של סיר בישול בודד זהבדומה ל. VIIAנקיים של שכבה 

סירי בישול מטיפוס ( שברי חרס של סירי בישול מן הטיפוס הברזלי בעל השפה המשולשת M-6 ו

CP2 .( אלה הופכים להיות בתקופת הברזלI הקדום ) שכבהVIB (מבין סירי  ביותרץנפולטיפוס ה 

אולם מפאת , )3: 7.10איור  (CP1a הנו מטיפוס M-6 בישול משכבה  ששבר קטן של סיר ייתכן.הבישול

עלי ב של סירי בישול הם )K-6=) VIIAה התגלו בשכבכמחצית מסירי הבישול ש.  קשהזיהויו, גודלו

 G-1 כבהבשראו גם ;  אצל מרטין בדפוסCP60a-bטיפוסים (שפת הקרדום המשוכה החוצה 

 שימשו שני הטיפוסים IIIמ "ת הבשבתקופנראה אפוא ]). 1-5 :10.3איור : 2000פינקלשטיין וצמחוני [

אולם ייתכן שייצורם של סירי הבישול , במקביל זה לצד זה) בעל שפת הקרדום ובעל השפה הזקופה(

 ואז החל השימוש בסירי הבישול המוכרים VIIA שכבה לפני חורבנה שלמ נפסק "במסורת תקופת הב

 תטיפולוגימערכת המ לא שובצו ב"הבישול במסורת תקופת הבסירי , אף על פי כן. מתקופת הברזל

ראו גם טבלה " (CP-LB" תחת השם ' בכרך ב1 קטלוג וב7.2נספח הנוכחית וכמויותיהם מופיעות ב

כהן -פניץ (S-3 ו S-4דוגמת בית שאן , IIIמ "נראה שבאתרים אחרים המתוארכים לתקופת הב. )7.6

, 14: 20.35, 16: 20.34איורים : א2004אוסישקין  (VIוכן בלכיש ) 7-5: 38למשל לוח : 2009

בשני . המצב דומה, )6: 21.12, 19-18: 21.6 איורים ,למשל, 1296: 2004קלאמר ; 15-14: 20.36
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מ שלצדם מופיעים לראשונה סירי בישול בעלי שפה "האתרים נמצאו סירי בישול רבים במסורת הב

 בישול בעלי שפה זקופה יש לתארך למחצית השנייה של נראה אפוא שאת ראשית השימוש בסירי. זקופה

  . ס" לפנה12-המאה ה

ושהחרסים , VIלא יוצרו בימיה של שכבה מ "בבמסורת תקופת הסירי הבישול מכיוון שכיום ברור ש

    K-4  שכבות מהספירות שלהורדתי,  קדומים להIהללו שנמצאו בשכבות המתוארכות לתקופת הברזל 

וכן לא כללתי חרסים בודדים מטיפוס זה , את החרסים הללו) 13.25 טבלה :2006אריה ( K-5ו 

  .כל משמעות מכיוון שאין לקיומם שם VIA- וVIBבספירות של שכבה 

 VIIA VIB VIA 
 K-6 M-6 K-5 M-5 H-9 K-4 L-5 M-4 

Type N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % 
CP1a 2 3.7 1 100 13 34.2   28 34.6 23 27.4 7 31.8 1 10 
CP1b 1 1.9   5 13.2   14 17.3 31 36.9 4 18.2 1 10 
CP2a 12 22.2   12 31.6 1 100 26 32.1 7 8.3 4 18.2 2 20 
CP2b 10 18.5   8 21.1   13 16 23 27.4 7 31.8 6 60 
CP-
LB 

27 
50 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

CP? 2 3.7               
Total 54 100 1 100 38 100 1 100 81 100 84 100 22 100 10 100 

  )כלים שלמים וחרסים(י שכבות "התפלגות סירי הבישול עפ: 7.6טבלה 
  

CP1a :סיר בישול בעל שפה צבוטה וזקופה  

  ). ]200: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (ובסיס מעוגל  סיר בישול בעל שפה צבוטה וזקופה

: VIIAשכבה 
איור : M-6שכבה 

7.10 :3)?.(  
 :VIAשכבה 

: א2005פלג -זרזקי
  .11-12: 10ציור 

Parallel types: Yoqneam XVIII-XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 276-277, Types 
CP VA and CP VB); Beth-Shean N-3 and S-4–S-2 (Panitz-Cohen 2009: 228-230, 
Type CP71); Keisan 12-9 (Burdajewicz 1994: 35-36, part of Type M III); Dor Iron 
Ib–Late Iron Ib (Gilboa 2001: 119-120, Types CP 8 and CP 16); Qasile XII-X 
(Mazar 1985a: 52, Type CP 1b); Dan VI-IVB (Ilan 1999: 78-79, Types CP2a-e1). 

  

CP1b :סיר בישול בעל שפה צבוטה ונטויה פנימה  

). ]200: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (נטויה פנימה צבוטה וסיר בישול מזווה עמוק עם שפה 

הוא אחד מהסירים ) 11: 5ציור : א2005פלג -זרזקי( VIAשהתגלה בשכבה סיר הבישול בעל הידיות 

  . הקדומים ביותר להם חוברו ידיות

: H-9כבה ש :VIAשכבה 
 .9: 7.31; 2: 7.24איורים 
: 5ציורים : א2005פלג -זרזקי

11 ;14 :2 .  

Parallel types: Yoqneam XVIII-XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 276-
277, Types CP VA and CP VB); Beth-Shean N-3 and S-4–S-2 (Panitz-
Cohen 2009: 228-230, Type CP71); Dor Late Iron Ia–Late Iron Ib (Gilboa 
2001: 118-120, Types CP 5, CP 7, CP 8 and CP 16); Qasile XII-X (Mazar 
1985a: 52, Type CP 1b); Dan VI-IVB (Ilan 1999: 78-79, Types CP3a-e1). 

  

CP2a :סיר בישול בעל שפה משולשת זקופה  

  ). ]201: 2006[ה פירוט על טיפוס זה ראו ארי( סיר בישול בעל שפה משולשת זקופה
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-5: 7.4איורים : K-6שכבה  :VIIAשכבה 
: א2005פלג -זרזקי .1: 7.9; 3-1: 7.8; 4

  .6: 38ציור 
 .7: 7.13איור : M-5שכבה : VIBשכבה 
  .9-7: 39ציור : א2005פלג -זרזקי

: 7.17איורים : H-9שכבה  :VIAשכבה 
10 ;7.31 :11-10.  

Parallel types: Yoqneam XVIII-XVII (Zarzecki-Peleg et al. 
2005: 272-274, Types CP II and CP III); Beth-Shean N-3 and 
S-4–S-2 (Panitz-Cohen 2009: 227-228, Types CP70a and 
CP70b); Keisan 12-9 (Burdajewicz 1994: 34-35, part of Type 
M II); Dor Iron Ib–Late Iron Ib (Gilboa 2001: 119-120, Types 
CP 8 and CP 16); Qasile XII-X (Mazar 1985a: 52, Type CP 
1a); Dan VI-IVB (Ilan 1999: 78-79, Types CP2a-e2); Lachish 
VI (Ussishkin 2004a: Figs. 20.35: 14, 20.36: 15). 

  

CP2b :סיר בישול בעל שפה משולשת נטויה פנימה  

אולם הוא בעל שפה משולשת , CP1bמאפייניו הצורניים של טיפוס זה דומים מאוד לאלה של טיפוס 

  ). ]201: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (

: K-6שכבה  :VIIAשכבה 
  . 2: 7.9; 3-2: 7.1איורים 
: H-9שכבה : VIAשכבה 

-יזרזק .12-11: 7.17איור 
  .3: 13ציור : א2005פלג 

Parallel types: Yoqneam XVIII-XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 272-274, 
Types CP II and CP III); Beth-Shean N-3 and S-4–S-2 (Panitz-Cohen 2009: 
227-228, Types CP70a and CP70b); Keisan 12-9 (Burdajewicz 1994: 34-35, 
part of Type M II); Dor Late Iron Ia–Late Iron Ib (Gilboa 2001: 118-120, 
Types CP 5, CP 7, CP 8 and CP 16); Qasile XII-X (Mazar 1985a: 53, Type 
CP 1c); Dan VI-IVB (Ilan 1999: 78-79, Types CP3a-e2); Lachish VI 
(Ussishkin 2004a: Fig. 20.36: 14). 

  

CP2b1 : משולשת נטויה פנימה וידיותסיר בישול בעל שפה  

  ). ]201: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (רק סיר בישול אחד מטיפוס זה נתגלה במגידו 

Parallel types: ~Yoqneam XVII (Zarzecki-Peleg 2005b: Fig. I.21: 9); Keisan 9 (Briend and 
Humbert 1980: Pl. 63: 1); Qasile IX (Mazar 1985a: 53, Type CP 1c1 [Iron IIa]); Dan VI-IVB 
(Ilan 1999: 78-79, Types CP3a-e2). 

  

CP3 :סיר בישול בעל שפה מעוגלת נטויה החוצה  

פירוט על טיפוס זה ראו (סיר בישול קטן מאוד המשלב אלמנטים צורניים של סירי בישול ופכי בישול 

  ). ]201: 2006[אריה 

Parallel types: ~Yoqneam XVII (Zarzecki-Peleg 2005b: Fig. I.21: 11); Dor Iron Ib–Late Iron Ib 
(Gilboa 2001: 129, Types JG 7 and JG 8); Qasile XII-XI (Mazar 1985a: 53, Type CP 2); Dan VI-IVB 
(Ilan 1999: 78-79, Types CP3a-e3). 

  

  פכי בישול 7.3.5

נראה כי פכי הבישול ,  במגידוIקופת הברזל על אף היותם מהכלים המאפיינים ביותר את השכבות של ת

 בכרך 7.2נספח ( מן המכלולים הקרמיים הנבחנים כאן 3%אינם טיפוס נפוץ במיוחד והם מהווים רק עד 

הם הנפוצים ביותר בשכבות ) הטיפוס שלו-על תתי (CJ1 עולה כי פכי הבישול מטיפוס 7.7מטבלה ). 'ב

VIB-VIA ,ס בעוד שרק שני פכי בישול מטיפוCJ2 נמצאו בשכבה VIA . בספירת החרסים לא נמצאו

י אוניברסיטת שיקגו בארמון " שנמצא עCJ1aאולם פך בישול שלם מטיפוס , VIIAפכי בישול בשכבה 

  .IIIמ "שראשיתם של כלים אלה בשלהי תקופת הב, כנראה,  מעיד2041
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 VIB VIA 
 K-5 H-9 K-4 L-5 M-4 

Type N= % N= % N= % N= % N= % 
CJ1 6 100 9 90 7 53.8 1 50 4 100 
CJ1a     2 15.4     
CJ1b     3 23.1 1 50   
CJ2   1 10 1 7.7     
Total 6 100 10 100 13 100 2 100 4 100 

  )כלים שלמים וחרסים(י שכבות "התפלגות פכי הבישול עפ: 7.7טבלה 

CJ1 :פך בישול בעל צוואר נמוך ושפה נטויה החוצה  

  ).]202-201: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (וגוף דמוי שק , ל שפה נטויה החוצהפך בישול בע

   שכבה: VIAשכבה 
M-4 : 6: 7.14איור.   

Parallel types: Yoqneam XVIII-XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 279-280, 
Type CP IX); Keisan 10-9 (Burdajewicz 1994: 36-37, part of Type M IV); Dan 
VI-V (Ilan 1999: 80, Types CJ1). 

  

CJ1a :שפה נטויה החוצה וידית אחת, פך בישול בעל צוואר נמוך  

: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה ( שפה נטויה החוצה וידית אחת, פך בישול בעל צוואר נמוך

בלוקוס  (2041  בחורבות ארמון)14: 67לוח : 1948לאוד (הופעתו של פך הבישול , כאמור). ]202

, יחד עם זאת. VIIA היא בשכבה CJ1מעידה שראשיתם של הכלים מטיפוס ]) VIIAשכבה  [=3061

 השימוש IIIמ "נחשף בחפירות רומזת על כך שבתקופת הב) ואף לא שבר אחד(העובדה שרק כלי אחד 

רה דווקא הימצאותו של הכלי היחיד שנחשף בחפי, יחד עם זאת. שנעשה בכלי בישול אלה היה שולי

  . בארמון משקפת אולי את העובדה שהתבשיל שבושל בכלים אלה נחשב כיקר המציאות

  .14: 67לוח : 1948לאוד : VIIAשכבה 
 .10: 40ציור : א2005פלג -זרזקי: VIAשכבה 

Parallel types: Dor Iron Ib–Late Iron Ib (Gilboa 2001: 129, 
Type JG 6a); Qasile X (Mazar 1985a: 53-54, Type CP 3). 

  

CJ1b :שפה נטויה החוצה ושתי ידיות, פך בישול בעל צוואר נמוך  

: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה ( שפה נטויה החוצה ושתי ידיות, פך בישול בעל צוואר נמוך

202[ .(  

Parallel types: Beth-Shean S-3 (Panitz-Cohen 2009: 230-231, Type 
CP72); Dor Late Iron Ib (Gilboa 2001: 128, Type JG 5). 

: א2005פלג -זרזקי :VIAשכבה 
  .12: 5ציור 

  

CJ2 :פך בישול בעל צוואר גבוה ובסיס טבעת  

פירוט על טיפוס זה ראו אריה (בסיס טבעת וידית אחת , שפה נטויה פנימה, פך בישול בעל צוואר ארוך

פתח מפך הבישול האגאי הנפוץ בפלשת  בעבר הנחתי כי טיפוס זה של פכי בישול הת).]202: 2006[

לנדאו -והשוו גם יסעור; 202: 2006אריה ( ביניהם ם על אף ההבדלים הפונקציונאלייIבתקופת הברזל 

,  ממגידוCJ2נדמה לי שקשה לקשור בין פך הבישול הפלשתי לפכים מטיפוס , היום). 182-180: 2005

הפכים בפלשת מופיעים בראשית תקופת (י ביניהם הן בשל המרחק הגיאוגרפי והן בגלל הטווח הכרונולוג
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ולכן נראה לי שלאור הבחינה ). VIA לעומת הדוגמאות הבודדות ממגידו שנמצאו בחורבן שכבה Iהברזל 

 הם התפתחות טבעית CJ2יש להניח שפכי הבישול מטיפוס , א במגידוIIשל הקרמיקה של תקופת הברזל 

הופכת להיות פך הבישול הנפוץ ) CJ2( הפכים מטיפוס זה ווריאציה של, CJ1של פכי הבישול מטיפוס 

  ).CJ31טיפוס , 8פרק ( במגידו Vביותר בשכבה 

  פכים 7.3.6

מכיוון , יחד עם זאת.  בממוצע מכלל המכלולים הקרמיים הנבדקים בפרק זה10%-20%פכים מהווים 

: כגון(בשברי שפה שהגדרת הטיפוסים השונים נשענת לרוב על קריטריונים שלרוב אינם משתמרים 

מרבית שברי השפה שהוגדרו כאן לא סווגו לאחד מבין טיפוסי ) עיצוב הבסיס וכדומה, חיבור הידית

הן חרסים והן  (H-9ראוי הדגיש את מספרם הגבוה של הפכים בשכבה ". ?J"הפכים והם נרשמו תחת 

  ).וראו למטה (VIAבהשוואה לפכים שנמצאו ביתר השטחים בשכבה ) כלים שלמים

   

 VIIA VIB VIA 
 K-6 M-6 K-5 M-5 H-9 K-4 L-5 M-4 

Type N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % 
J1 6 5.6     4 40 15 8.4 5 5.8 3 8.8   
J1a         1 0.6       
J1b         1 0.6       
J2         1 0.6       
J3           5 5.8     
J4         1 0.6       
J5b           1 1.2     
J6           1 1.2     
J7a         3 1.7 2 2.3     
J7b         2 1.1 1 1.2     
J7c           2 2.3     
J7? 1 0.9   3 7.1   3 1.7 5 5.8     
J8     1 2.4           
J9         2 1.1       
J10 2 1.9               
J11         1 0.6       
J12 2 1.9               
J? 97 89.8 13 100 38 90.5 6 60 148 83.1 64 74.4 31 91.2 20 100 
Total 108 100 13 100 42 100 10 100 178 100 86 100 34 100 20 100 

  )כלים שלמים וחרסים(י שכבות "התפלגות הפכים עפ: 7.8טבלה 
  

J1 :וברת בין השפה לצווארפך בעל צוואר גבוה וידית המח  

: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (בסיס טבעת וידית אוזן בין הכתף לשפה , פך בעל צוואר גבוה

 מקבילה טובה .עוטרש J1 יחיד מטיפוספך ההוא ה) 10: 67לוח : 1948(לאוד המופיע אצל הפך  ).]203

שעיטורם של פכים מטיפוס , ייתכן, וכך הואיל). 20: 41לוח : 2009כהן -פניץ (S-3נמצאה לו בבית שאן 

  . IIIמ "זה נפסק בשלהי תקופת הב
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לאוד  .6: 7.4איור : K-6שכבה : VIIAשכבה 
  .10: 67לוח : 1948

; 6-5 :7.25איורים : H-9שכבה : VIAשכבה 
  .15: 5ציור : א2005פלג -זרזקי). ? (4-3: 7.32

Parallel types: Yoqneam XVIII-XVII (Zarzecki-Peleg et al. 
2005: 320-322, Type J I); ~Keisan 13-9 (Burdajewicz 1994: 66-
68, Type Cruche I); Dor Late Iron Ia–Late Iron Ib (Gilboa 2001: 
128, Type JG2); Qasile XI-X (Mazar 1985a: 61, Type JG1). 

  

J1a :ידית המחוברת בין השפה לצוואר ושפה מרוכסת, פך בעל צוואר גבוה  

פירוט על  (דופן עבה במיוחד ו שפה מרוכסת,ידית המחוברת בין השפה לצוואר, פך בעל צוואר גבוה

ולכן סביר   עבה בצורה יוצאת דופן13: 7.17השבר המופיע באיור ). ]203: 2006[טיפוס זה ראו אריה 

נאלי וייתכן לא ניתן לדעתי להסביר את עובי הדופן בהיבט הפונקציו.  שייך לטיפוס זההואלהניח שגם 

בריאנד (ראוי לציין פך דומה מתל כיסן , יחד עם זאת. שמדובר בתופעה טכנולוגית שעדיין מצריכה מחקר

 :Mazar 1985a (X עבה בצורה יוצאת דופן מתל קסילה וקנקן בעל דופן) 9: 73לוח : 1980והומברט 

58, Fig. 47: 11 ( הקשורים לתעשיית המתכתככליםשפורשו .  

איור : H-9בה שכ: VIAשכבה 
7.17 :13)?.(  

Parallel types: Yoqneam XVII (Zarzecki-Peleg 2005b: Fig. I.23: 14); 
Keisan 9 (Briend and Humbert 1980: Pl. 73: 9). 

  

J1b :משוטח אוגלועמידית המחוברת בין השפה לצוואר ובסיס , פך בעל צוואר גבוה    

השפה מעובה ברוב ;  משוטח אוגלועמפה לצוואר ובסיס ידית המחוברת בין הש, פך בעל צוואר גבוה

הציעה שמקורם של ) 245: 2009(כהן -פניץ. פכים מטיפוס זה לא מעוטרים. לעתים צבוטה, המקרים

לאור בסיסם המעוגל העלה ינאי . פכים אלה הוא בפך בעל הצורה האגסית מתקופת הברונזה המאוחרת

בכדי להפריד את הכלים השלמים מטיפוס . משו לאגירהאת האפשרות שכלים אלה שי) 1054: א2004(

J1bסווגו הידיות כטיפוס ,  מידיות שהתחברו לשפות של פכיםJ1 ולא J1b .  

איור : M-6שכבה  :VIIAשכבה 
7.10 :5.  

איור : H-9שכבה  :VIAשכבה 
7.18 :5.  

Parallel types: Beth-Shean S-4 and S-3 (Panitz-Cohen 2009: 245-246, 
Type JG70); Dor Late Iron Ib (Gilboa 2001: 128, 132; Type JG 2 with 
GB1 base); Dan VI-IVB (Ilan 1999: 87-88, Type J1); Lachish VI 
(Yannai 2004a: 1054, Type Storage jug). 

  

J2 :ידית המחוברת בין הצוואר לכתף ובסיס טבעת, פך בעל צוואר גבוה  

פירוט על טיפוס זה ראו ( לכתף ובסיס טבעת) הצר(חוברת בין הצוואר ידית המ, פך בעל צוואר גבוה

  ). ]204-203: 2006[אריה 

איור : H-9שכבה : VIAשכבה 
: א2005פלג -זרזקי .1: 7.18

 .15: 40 ;7: 14; 16: 5ציורים 

Parallel types: Yoqneam XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 322, Types J II and 
J III); ~Keisan 13-9 (Burdajewicz 1994: 68-69, Type Cruche II); Qasile X 
(Mazar 1985a: 63, Type JG2); Dan VI-IVB (Ilan 1999: 88, Type J2). 

  

J3 :ממדים-פך גדול  

פירוט על טיפוס זה ראו אריה ( SJ1פך בעל גוף אובלי הדומה בצורתו ובממדיו לזה של הקנקנים מטיפוס 

שפתו .  הוא הפך השלם הראשון שנחשף בחפירות מגידו3: 7.16 המופיע באיור  הפך).]204: 2006[
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  . שימשו למזיגה, על אף גודלם, שכלים אלה, הצבוטה עשויה להעיד

 .Parallel types: Dan VI-IVB (Ilan 1999: 87-88, part of Type J1) .3: 7.16איור : M-4שכבה   : VIAשכבה 
  

J4 :גוני-ור חדצפחת עם עיט-פך/ פך כדורי  

 הפך המופיע ).]204: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (פכים כדוריים שעוטרו בצבע אדום או שחור 

למרות שמדובר בכלי שעוטר בצבע ). J5a/ J5bראו טיפוסים (נעשה בטכניקה של צפחת  7: 7.25באיור 

  .גוניים-קיים הדוברור שכלי זה שואב את השראתו מהפכים הכדוריים ממשפחת הכלים הפני, אחד

שכבה : VIAשכבה 
H-9 : 7: 7.25איור.  

Parallel types: Keisan 9 (Briend and Humbert 1980: Pl. 62: 3); Dor Iron Ib–Late 
Iron Ib (Gilboa 2001: 136, Type PG2); Dan IVB (Ilan 1999: 90-91, Type GJ/FJ). 

  

J5 :גוני-צפחת עם עיטור דו-פך/ פך כדורי  

 למרבה הצער לא ).]204: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (גוני -צפחת עם עיטור דו-פך/ ריפך כדו

 צפחת- או כפכי)J5a(כים כדוריים  האם כפ–פלג באיזו טכניקה יוצרו הכלים שהיא פרסמה -ציינה זרזקי

)J5b .(ממשפחת שני הפכים שהיא הביאה הם מהדוגמאות היפות והשלמות ביותר של הכלים , בכל מקרה

   .גוניים שנמצאו במגידו-הכלים הפניקיים הדו

-זרזקי: VIAשכבה 
ציור : א2005פלג 

10 :15-14.  

Parallel types: Yoqneam XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 325-327, Type J 
VIA); Dor Iron Ib–Late Iron Ib (Gilboa 2001: 138, Type PJ 11); Qasile X (Mazar 
1985a: 67-69, Type JG 6); Dan IVB (Ilan 1999: 90-91, Type GJ/FJ). 

  

J5a :גוני-פך כדורי עם עיטור דו  

פירוט על טיפוס (גוני שנעשה על גבי האבניים בטכניקה הרגילה של ייצור פכים -פך כדורי בעל עיטור דו

  ). ]204: 2006[זה ראו אריה 

Parallel types: Qasile X (Mazar 1985a: 67-69, Type JG 6); Dan IVB (Ilan 1999: 90-91, Type GJ). 
  

J5b :גוני-צפחת עם עיטור דו-פך  

: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (גוני שנעשה על גבי האבניים כצפחת -פך כדורי בעל עיטור דו

205[ .(  

Parallel types: Keisan 9 (Briend and Humbert 1980: Pl. 62: 4-5); Qasile X (Mazar 1985a: 
67-69, Type JG 6); Dan IVB (Ilan 1999: 90-91, Type FJ). 

  

J6 :גוני אופקי-פך עם בסיס טבעת ועיטור דו  

פירוט על טיפוס זה ראו אריה ( גוני אופקי-ועיטור דו ידית המחוברת מהכתף לשפה ,פך בעל בסיס טבעת

]2006 :205[ .(  

Parallel types: Dor Late Iron Ib (Gilboa 2001: 139, Type PJ 15).  
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J7a :מסננת בעל גוף מזווה וידית סל-פך  

 באיור הפך למרות ש).]205: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (פך מסננת בעל גוף מזווה וידית סל 

הן ) J7dטיפוס (גוניים -מעוטר בשחור ובאדום הוא אינו משתייך למשפחת הכלים הפניקיים הדו 1: 7.26

הכולל , והן בשל השוני בעיטורו) ופו המזווה וככל הנראה העובדה שהיה בעל ידית סלג(בשל צורתו 

בדומה לדגם (פסים באותו עובי בשחור ואדום ולא פס אדום עבה התחום בין שני פסים שחורים דקים 

כפי שהגדירה אותו (צבעי -נראה שיש לכלול אותו בין הכלים המעוטרים בעיטור דו). העיטור הפניקי

פך זה מעוטר בצבע (פך דומה המעוטר אף הוא במעוינים ממולאים בדגם רשת ]). 137: 2001 [גלבוע

הפך המופיע ). 6: 39לוח : 1938גאי ואנגברג ( במדרון המזרחי של התל 37נתגלה בקבר ) אחד בלבד

פך ראוי לציין כי ). ראו למטה(מעוטר בסגנון הכנעני המאוחר ) 14: 40ציור : א2005(פלג -זרזקיאצל 

י הבדיקות "הוא יבוא ממגידו עפ) 8: 70לוח : 2009כהן -פניץ (S-2מטיפוס זה שנחשף בבית שאן 

  ). 51: 6טבלה : ד"בוזגלו תשס(הפטרוגרפיות שנערכו לו 

: H-9שכבה : VIAשכבה 
 .1: 7.26; 3-2: 7.18 יםאיור
: 40ציור : א2005פלג -זרזקי

14.  

Parallel types: Yoqneam XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 324-325, Type 
J VB); Beth-Shean S-2 (Panitz-Cohen 2009: Pl. 70: 8); ~Keisan 9 (Briend 
and Humbert 1980: Pl. 71: 8c); Dor Late Iron Ia–Late Iron Ib (Gilboa 
2001: 140, Types PJ 21 and PJ 22); Qasile X (Mazar 1985a: 64-65, part of 
Type JG 5c); Dan VI-IVB (Ilan 1999: 89, Type J5). 

  

J7b :מסננת בעל גוף מעוגל-פך  

 מעוטר 6: 7.18באיור פך ה. )]206: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (פך מסננת בעל גוף מעוגל 

נראה שהימצאותו ביחד עם כלים נוספים המעוטרים בעיטור דומה ). ראו למטה(בסגנון הכנעני המאוחר 

  .במקום" סט שתייה"עשויים לרמוז את קיומו של 

: H-9שכבה  :VIAשכבה 
  .6, 4: 7.18איור 

Parallel types: Yoqneam XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 324, Type J VA); 
~Beth-Shean S-3 (Panitz-Cohen 2009: 249, Type JG72c); Dor Iron Ib–Late 
Iron Ib (Gilboa 2001: 140, Type PJ 23). 

  

J7c :פלשתיבסגנון מסננת -פך  

פירוט על (ומסננת וחדק בניצב לידית , ידית המחוברת בין הכתף לשפה, צוואר גבוה, גלפך בעל גוף עגל

  ). ]206: 2006[טיפוס זה ראו אריה 

Parallel types: Qasile XI-X (Mazar 1985a: 95-97, Type JG 5a); Dan VI (Ilan 1999: Pl. 59: 7-8[?]). 
  

J7d :גוני-פניקי דו"מסננת -פך"  

הידית מחוברת . גוני אופקי ושלל עיטורים גיאומטריים וצמחיים בחלקו העליון-טור דופך מסננת בעל עי

  ). ]206: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (בין הכתף למרכז הצוואר 
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Parallel types: ~Yoqneam XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 324, Type J VB1); Dor Iron Ib–Late Iron 
Ib (Gilboa 2001: 141, Type PJ30); Qasile X (Mazar 1985a: 65-66, Type JG 5d). 

  

J8 :פך ארכוב  

הם חולקים אלמנטים , )על שני שלביה (VIן פכי הארכוב שנחשפו בשכבה למרות ההבדלים הרבים בי

 ).]206: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה  (VIAהנעלמים עם חורבנה של שכבה , צורניים משותפים

אין ספק . VIA שנתגלה בלוקוס נקי של שכבה J8רכוב מחפירות ידין הוא הכלי היחיד מטיפוס פך הא

  .משקף השפעה מערבית על מכלול כלי החרס של שכבה זו, הזר למכלול הכלים הכנעני, שהכלי

פלג -זרזקי: VIAשכבה 
  .19: 3ציור : א2005

Parallel types: Yoqneam XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 343, Type 
Varia IX); Keisan 9 (Briend and Humbert 1980: Pl. 72: 7); Qasile XI-X 
(Mazar 1985a: 92-95, Type Stirrup jar [though Philistine]). 

  

J9 :פך בעל זרבובית  

: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (וידית אוזן הניצבת לזרבובית , פך בעל זרבובית המחוברת לכתף

שלא ( הייתה ידית 1: 7.19לפך באיור ,  סביר להניח שבדומה לכלים אחרים מטיפוס זה).]207-206

  .שניצבה לזרבובית) השתמרה

 .Parallel types: Keisan 9 (Briend and Humbert 1980: Pl. 71: 2)  .1: 7.19איור : H-9שכבה : VIAשכבה 
  

J10 :קוני-פך דו  

כבר . VIA היו פכים מנוונים שנחשפו בשכבה )207: 2006אריה ( שהגדרתי בעבר J10הפכים מטיפוס 

נראה . קוני מתקופת הברונזה המאוחרת-ממשיכים את מסורת הייצור של הפך הדואז ציינתי שהם 

 הם אבות הטיפוס שהיוו את ההשראה לכלים של תקופת VIIAשהפכים מטיפוס זה שנמצאו בשכבה 

איור [יעלים (חיים -מעוטרים בעושר רב בבעלי) 7-6: 7.2איור  (IIIמ "הפכים מתקופת הב. Iהברזל 

7.2 :6a-6b [ ועקרב] 6: 7.2איורc([ , בדגמים מעולם הצומח) ובמוטיבים )  מתחת לידית7: 7.2איור

קוני -הדוגמא המופלאה ביותר היא פך דו (IIמ "שאף הוא נמשך מתקופת הב, עושר זה. גיאומטריים

מגלם בתוכו משמעות חברתית ומבטא , ])134לוח : 1938 ואנגברג גאי[ מן המדרון המזרחי 912מקבר 

  . את חשיבותם של כלים אלה בקרב תושבי מגידו

: VIIAשכבה 
איור : K-6שכבה 

7.2 :7-6.   

Parallel types: Beth-Shean N-3 (Panitz-Cohen 2009: 249-250, Type JG75); Dor 
Late Iron Ia (Gilboa 2001: 127, Type JG 1); Dan VI (Ilan 1999: 88, Type J3); 
Lachish VI (Yannai 2004a: 1054, Type Biconical jug; Clamer 2004: Fig. 21.7: 6). 

     

J11 :פך דלייה  

אם אכן הוא . אולם הוא גדול מהן בערך פי שתיים ויותר, פך הדומה מבחינה מורפולוגית לפכיות הדלייה

  . הרי שהדבר היה ממכלים גדולים דוגמת פיטסים או ממתקנים, מוזכפי שצורתו עשויה לר, שימש לדלייה
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 .4: 7.29איור : H-9שכבה : VIAשכבה 
: 40; 13: 10ציורים : א2005פלג -זרזקי

13.  

Parallel types: Yoqneam XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 322, 
Type J IV); Qasile X (Mazar 1985a: Fig. 36: 6); ~Dan VI (Ilan 
1999: Pl. 46: 1). 

  

J12 :פך מסננת ללא צוואר עם ידית סל  

 ולהורות על מקור J7aפך מסננת ללא צוואר בעל ידית סל העשוי להוות אב טיפוס לפכים מטיפוס 

רבים כלים זהים .  הוא בעל חיפוי אדום בחלקו העליון8: 7.2הפך באיור . ההשראה הכנעני של האחרונים

; 14: 42; 10: 38לוחות : 2009כהן -פניץ (IIIמ "המתוארכות לתקופת הב נמצאו בבית שאן בשכבות

בטין משולבים (י בחינה חיצונית של הכלי שנמצא במגידו נראה שמקורו בבית שאן " עפ).16: 54; 1: 51

שלושת הפכים המובאים כאן מעוטרים בצורה . )תודה למריו מרטין על הבחנה זו; חסמי בזלת רבים

נראה שייצורם . ציבוריל חשיבותם ועל כך שהשימוש שנעשה בהם היה קרוב לודאי  המעידה ע,מושקעת

  .VIIA נפסק בשלהי שכבה J12של פכים מטיפוס 

 Parallel types: Beth-Shean N-3 and S-4–S-2 (Panitz-Cohen  .8, 5: 7.2איור : K-6שכבה : VIIAשכבה 
2009: 248-249, Type JG72b); Keisan 9 (Briend and Humbert 
1980: Pl. 71: 8). 

  .4: 7.9איור : Kשטח : לא נקי

  

  פכים לא מסווגים

 הוא של פך קטן ממדים 10: 7.2איור : שלושה פכים המופיעים באיורים לא סווגו לטיפוסי הפכים השונים

אורך הצוואר באיור משוחזר ולא ברור אם היו . ממורק במירוק יד ומעוטר בדגם דמוי סולם בצבע אדום

) 3: 7.12איור (לאחד , הם בעלי צוואר קצר) 3: 7.12; 5: 7.8איורים (שני הפכים האחרים .  ידיותלפך

  ]).2: 13לוח : 1994בורדייביץ  [13השוו לפך מתל כיסן (מחוברת ידית לרכס העובר מתחת לשפה 

  .5: 7.8; 10: 7.2איורים : K-6שכבה   :VIIAשכבה 
  .3: 7.12   איור: M-6שכבה     

  

  יותפכ 7.3.7

 בממוצע מן המכלולים 2%-בספירת החרסים של השכבות הנחקרות כאן עולה כי פכיות תופסות פחות מ

סביר להניח שהדבר נובע מן העובדה ששפות של פכיות לא מרבות להשתמר בשל . הקרמיים שנבדקו

גבוה נראה שבמכלולים של כלים שלמים חלקם היחסי של הפכיות ). 5-2: 7.19ראו למשל איור (גודלן 

  . מכלל כלי החרס5.5%- הפכיות מהוות כH-9כך למשל בשכבה ; יותר
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 VIIA VIB VIA 
 K-6 M-6 K-5 H-9 K-4 L-5 M-4 

Type N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % 
JT1 1 33.3 1 100 4 80 14 93.3 3 27.3 2 100 1 100 
JT2       1 6.7 2 18.2     
JT3         1 9.1     
JT? 2 66.7   1 20   5 45.5     
Total 3 100 1 100 5 100 15 100 11 100 2 100 1 100 

  )כלים שלמים וחרסים(י שכבות "התפלגות הפכיות עפ: 7.9טבלה 

  

JT1 :פכית מאורכת בעלת שפה צבוטה  

  ). ]207: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (פכית מאורכת בעלת גוף אובלי ושפה צבוטה 

לאוד  .4: 7.6איור : K-6שכבה  :VIIAשכבה 
   .16: 67לוח : 1948
  ).?(15: 39ציור : א2005פלג -זרזקי :VIBשכבה 
; 5-2: 7.19איורים : H-9שכבה : VIAשכבה 

: 40ציור : א2005פלג -זרזקי .3: 7.30; 1: 7.29
16.  

Parallel types: Yoqneam XVIII-XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 
333-334, Type JT I); Beth-Shean N-3 and S-4–S-2 (Panitz-Cohen 
2009: 254-255, Type JT70); Keisan 13-9 (Burdajewicz 1994: 74-
75, Type Cruchon); Dor Late Iron Ia–Late Iron Ib (Gilboa 2001: 
132-133, Types DJ 1 and DJ 2); Qasile XII-X (Mazar 1985a: 70, 
Types JT 1 and JT 2); Dan VI-IVB (Ilan 1999: 91, Type JT). 

  

JT2 :פכית בעלת גוף מזווה  

וסביר להניח שלא שימשו , J2פכיות אלה הן בעצם העתק מוקטן של הפכים מטיפוס , JT1בשונה מטיפוס 

מקבילה טובה ). ]208: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה ( נועדו לאצירת נוזלים יקריםאלא , לדלייה

על שיוכה ; 5: 24איור : ב1987ורטוגלי בן תור ופ( בתל קירי C בשטח VIIלפכיות אלה נמצאה בשכבה 

  ). 10 ראו פרק Iשל שכבה זו לתקופת הברזל 

איור : H-9שכבה : VIAשכבה 
7.19 :6.  

Parallel types: ~Yoqneam XVII (Zarzecki-Peleg 2005b: Fig. I.23: 
16); Dan IVB (Ilan 1999: Pl. 4: 1). 

  

JT3 :פכית בעלת גוף מעוגל  

) 230: א2005(זרזקי פלג ). ]208: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (י פכית בעלת מתאר כדור

 טיפוס 8ראו פרק (א IIשל הפכיות השחורות של תקופת הברזל " אב הטיפוס"רואה בפכיות אלה את 

JT32( .ראוי יהיה לבחון הצעה זו מחדש לכשיימצאו פכיות דומות באתרים שונים באופק , לדעתי

  .   המאוחרIהברזל הכרונולוגי של תקופת 

  .14: 9ציור : א2005פלג -זרזקי  :VIAשכבה 

  

  צפחות 7.3.8

נובע ממצב ) 3%עד (נדמה שהאחוז הנמוך של הצפחות במכלולים שנבדקו כאן , בדומה לפכיות
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 מגיע K-4ראוי לציין שבמכלול הכלים השלמים של שכבה . ההשתמרות של השפות של כלים קטנים אלה

: א2005פלג -זרזקי; 166: 1969עמירן (בניגוד לדעה שרווחה בעבר . 8% לכדי יחסם בקרב כלל הכלים

היום ברור שכלים אלה יוצרו על האובניים מגוש , שצפחות מורכבות משתי קערות שחוברו זו לזו) 233

השפה וכן , בחלקו העליון חוברו אליו הצוואר) ככדור(לאחר שגוף הכלי יוצר ונסגר לחלוטין . טין אחד

עדר סימני חיבור בשברי יעדות לכך ניתן למצוא בה). 2539-2532: 2004 מגריל ומידלטון(ידיות 

  .הצפחות במקום בו הוא היה אמור להימצא

 VIIA VIB VIA 
 K-6 M-6 K-5 H-9 K-4 L-5 

Type N= % N= % N= % N= % N= % N= % 
F1a         2 10   
F1b         8 40 2 100 
F1c         1 5   
F1 3 75     1 8.3     
F2 1 25 1 100   1 8.3     
F3     1 33.3 9 75 3 15   
F4         1 5   
F?     2 66.7 1 8.3 5 25   
Total 4 100 1 100 3 100 12 100 20 100 2 100 

  )כלים שלמים וחרסים(י שכבות "התפלגות הצפחות עפ: 7.10טבלה 

  

F1a :תצפחת עדשתית קטנה לא מעוטר  

  ). ]208: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (צפחות עדשתיות קטנות לא מעוטרות 

Parallel types: Keisan 9 (Briend and Humbert 1980: Pl. 62: 10-11); Qasile XII-X (Mazar 1985a: 71-
72, part of Type FL 1); Dan IVB (Ilan 1999: Pl. 8: 10). 

  

F1b :טרת בעיטור ספירלה או במעגלים קונצנטרייםצפחת עדשתית קטנה מעו  

: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (בעלות שפה נטויה החוצה , ומעוטרותצפחות עדשתיות קטנות 

יחס לרוב נוטה להיות יותר כדורית ב) 20: 3ציור : א2005(פלג -הצפחת שפרסמה זרזקי ).]209-208

  .הצפחות העדשתיות

: VIAשכבה 
פלג -זרזקי
ציורים : א2005

1 :12 ;3 :20 ;
42 :9.    

Parallel types: Yoqneam XVIII-XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 337, Type PF IA); 
Beth-Shean S-4 and S-3 (Panitz-Cohen 2009: 258-259, Type FL71b); Keisan 13-9 
(Burdajewicz 1994: 75-77, Type Gourde, Briend and Humbert 1980: Pl. 76: 2-4); Dor 
Late Iron Ia–Late Iron Ib (Gilboa 2001: 135-136, Type FL2); Qasile XII-X (Mazar 
1985a: 71-72, part of Type FL 1); Dan IVB (Ilan 1999: Pl. 8: 8). 

  

F1c :צפחת עדשתית קטנה מעוטרת בעיטור מיטופות  

אך גדולה יותר ומעוטרת בעיטור , מים הדומה בצורתה לצפחות מן הטיפוסים הקוד,צפחת עדשתית
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  ). ]209: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (מיטופות 

Parallel types: Qasile XI-X (Mazar 1985a: 72-73, part of Type FL 2). 
 

F2 :גוני-צפחת עדשתית גדולה מעוטרת בעיטור חד  

). ]209: 2006[ טיפוס זה ראו אריה פירוט על(גוני אדום -צפחת עדשתית בעלת צוואר רחב ועיטור חד

וראו מקבילה שלמה לכלי זה מסולם , 7: 7.4 איור ,למשל(בעוד חלק מהצפחות מעוטר בעיטור מיטופות 

V למרות שבטיפוס ). 4: 7.10איור (חלקן מעוטר במעגלים קונצנטריים , )2: 9.1.3 באיורF1 פיצלתי 

 F2בשל העובדה שהצפחות מטיפוס ,  שלהןורהעיטהמובחנים באמצעות , את הצפחות לטיפוסי משנה

 הדוגמא השלמה .F2לא נקטתי בגישה כזו לגבי טיפוס , )F1טיפוס מ(ן הצפחות הקטנות נפוצות פחות מ

  ). 3: 6ציור : א2005פלג -זרזקי(כאן היא מחפירות ידין היחידה המובאת 

 .7: 7.4איור : K-6שכבה  :VIIAשכבה 
פלג -זרזקי .4: 7.10איור : M-6שכבה 

  ).?(8: 38ציור : א2005
 .5: 7.32איור : H-9שכבה  :VIAשכבה 
  .3: 6ציור : א2005פלג -זרזקי

Parallel types: Keisan 9 (Briend and Humbert 1980: Pl. 75: 1-
2, 4-5); Dor Late Iron Ia–Late Iron Ib (Gilboa 2001: 135, Type 
FL 1); Dan VI and IVB (Ilan 1999: Pls. 52: 8; 9: 1); ~Lachish 
VI (Yannai 2004a: 1054, Type Large pilgrim flask). 

  

F3 :צפחת עדשתית בעלת צוואר דמוי קערית  

פירוט על טיפוס זה ראו אריה (צפחת עדשתית בגדלים שונים בעלת שתי ידיות נקב וצוואר דמוי כפית 

]2006 :209[ .(  

איורים : H-9שכבה : VIAשכבה 
פלג -זרזקי. 3: 7.26; 4-3: 7.20
  .1: 6ציור : א2005

Parallel types: Yoqneam XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 339, Type 
PF II); ~Keisan 13-9 (Briend and Humbert 1980: Pl. 62: 2); Qasile 
XI-X (Mazar 1985a: 74, Type FL4). 

  

F4 :צפחת כדורית לא מעוטרת  

  ). ]209: 2006[ט על טיפוס זה ראו אריה פירו(צפחת כדורית לא מעוטרת 

Parallel types: Dor Early Iron Ib–Late Iron Ib (Gilboa 2001: 136, Type PJ 3). 

  

F5 :גוני-צפחת כדורית מעוטרת בעיטור דו  

: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (בעלת צוואר דמוי משפך , גוני-צפחת כדורית מעוטרת בדגם דו

210[ .(  

Parallel types: Yoqneam XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 337, Type PF IB); ~Beth-Shean S-2 
(Panitz-Cohen 2009: Pl. 71: 19); Dor Iron Ib–Late Iron Ib (Gilboa 2001: 137, Type FL 4); Qasile X 
(Mazar 1985a: 75-76, Type FL5b). 
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F? : שונות-צפחת   

 Xאבל יש לציין פכית מתל קסילה , מקבילותא נמצאו לכלי ל. מעוטרת בדיקורצפחת עדשתית קטנה 

  ).9: 42איור : א1985מזר (שהידית שלה עוטרה בדיקור 

  .2: 6ציור : א2005פלג -זרזקי  : VIAשכבה 
  

  פיקסיסים 7.3.9

  אחוז הפיקסיסים העולה מתוך ספירת– ואולי אף בצורה מוקצנת יותר –בדומה לפכיות ולצפחות 

בקרב הכלים השלמים קיימים , למרות זאת).  בלבד1%-כ(הנו מזערי , החרסים בשכבות הנדונות כאן

רוב הפיקסיסים ). 7% הם מהווים H-9למשל בשכבה (מכלולים שהם מהווים אחוז גבוה הרבה יותר 

אולם פיקסיסים לא מעטים מעוטרים , המעוטרים שנמצאו בחפירות מגידו מעוטרים בפסים אדומים

עיטורם של מרבית הפיקסיסים עשוי להצביע על ). PX3- וPX2(גמים מורכבים באדום ובשחור בד

  .התפקיד החברתי החשוב אותו מילאו

 VIIA VIB VIA 
 K-6 K-5 H-9 

Type N= % N= % N= % 
PX1   2 100 6 54.5 
PX2     2 18.2 
PX3     2 18.2 
PX4 1 100     
PX5     1 9.1 
Total 1 100 2 100 11 100 

  )כלים שלמים וחרסים(י שכבות "התפלגות הפיקסיסים עפ: 7.11טבלה 

  

PX1 :פיקסיס בעל בסיס שטוח או בסיס טבעת  

 בעבר ).]210: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה  (פיקסיס בעל שתי ידיות אופקיות המחוברות לכתף

פיקסיסים גם ולם היום ברור שא, טבעתס בסי התייחסתי רק לפיקסיסים בעלי בסיס שטוח או )שם: שם(

ולכן נראה לי נכון ) 11-10, 7: 7.19ראו איור ( מופיעים בכל השכבות הנחקרות כאן בעלי בסיס מעוגל

: 7.19ראוי להזכיר את הפיקסיס באיור . תחת אותו טיפוס) בעלי הבסיס המעוגל(לכלול גם את האחרונים 

  . PX1כים לטיפוס  שקטן משמעותית מיתר הפיקסיסים המשתיי7

: H-9שכבה : VIAשכבה 
 .2: 7.26; 11-7: 7.19איורים 
: 1 יםציור: א2005פלג -זרזקי

13 ;42 :10.    

Parallel types: Beth-Shean S-3 (Panitz-Cohen 2009: 262-263, Type 
Pyxides); Keisan 10 (Burdajewicz 1994: 78, Type Pyxis); Dor Late Iron 
Ia–Late Iron Ib (Gilboa 2001: 130, Type JG 11); Qasile XI-X (Mazar 
1985a: 77, Type PX 1 and PX 2); Dan VI-IVB (Ilan 1999: 92, Type 
PYX); Lachish VI (Yannai 2004a: 1054, Type Pyxis). 
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PX2 :פיקסיס מורכב  

ל טיפוס זה ראו אריה פירוט ע(שיוצרים פיקסיס מורכב , שניים עד ארבעה פיקסיסים המשולבים זה בזה

.  הוא העדות הקדומה ביותר לכלים מטיפוס זה בארץVIIA הפיקסיס הכפול משכבה ).]210: 2006[

אחד מהם הוא פיקסיס : שכבות המפורסמות כאן לראשונהשני פיקסיסים מורכבים נמצאו ב, בנוסף לו

יס הכפול מורכב מצמד  הפיקס).6: 7.32איור  (שולשוהשני הוא פיקסיס מ, )14: 7.19איור (כפול 

הפיקסיס . פיקסיס המחוברים ביניהם כאשר לכל אחד מהם שתי ידיות אופקיות וידית סל מחברת ביניהם

בצבעים שחור ואדום והוא ממורק ביד ) ראו למטה(הכפול מעוטר בעושר רב בסגנון הכנעני המאוחר 

י בצורה קפדנית פחות לעומתו הפיקסיס המשולש עשו]). 210: 2006[ראו מקבילות אצל אריה (

רק שניים מבין שלוש היחידות שהרכיבו אותו . נמוכה יותר, כלל הנראה, וטמפרטורת הצריפה שלו הייתה

לכל אחת מהיחידות ששרדו הייתה מוצמדת ידית . שרדו והן מעוטרות בדגם רשת צפוף בצבע אדום

בין שתי . יוון היחידה החסרהאופקית מנוונת ובנקודת המגע שלהן היה חיבור של ידית סל שנמשכה לכ

היחידות ששרדו לא היה חיבור ישיר והנוזל שהיה בכלי היה חייב לעבור דרך היחידה החסרה ורק משם 

בשל , למרבה הצער. שרידים של ידית ייחודית שרדו בחלקו התחתון של הכלי. לשתי היחידות ששרדו

ת הכלי בעת הפיכתו לשם ריקון הנוזל ייתכן ששימשה לאחיז; הצורה בה היא השתמרה לא ניתן לשחזרה

יש להזכיר צפחת מורכבת . למיטב ידיעתי זהו הפיקסיס המשולש היחיד שהתגלה בארץ ישראל. שהכיל

  ). I.28 :12איור : ב2005פלג -זרזקי (XVIIשנחשפה ביקנעם הסמוכה בשכבה , )הבנויה משתי צפחות(

    .8: 68לוח : 1948לאוד   : VIIAשכבה 
  .6: 7.32; 14: 7.19איורים : H-9ה שכב  :VIAשכבה 

  

PX3 : בקבוק(פיקסיס גבוה(  

 שני ).]210: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (פיקסיס גבוה בעל צוואר ארוך ושתי ידיות אופקיות 

 הן אולי הדוגמא היפה ביותר לעיטור הכנעני המאוחר שהתגלו בארץ H-9הפיקסיסים שנמצאו בשכבה 

הם מתאפיינים , )שם: שם(ליתר הפיקסיסים מטיפוס זה שהתגלו במגידו ומחוצה לה בדומה ). ראו למטה(

כל אחד מהם מעוטר בשלושה מדורים של . בצוואר ארוך וצר ובשפה פשוטה משוכה החוצה, בגוף גלילי

והשניים העליונים משלבים מוטיבים הידועים מן העיטור ; צבעי-התחתון מעוטר בדגם רשת דו: עיטור

רור ששני הפיקסיסים יוצרו ועוטרו ביחד על מנת ליצור צמד כלים שישמשו אולי בכפיפה אחת ב. הכנעני

המשחק בין המוטיבים השונים בשני ). ראוי להדגיש ששניהם נמצאו במרחק קטן מאוד האחד מהשני(

 135



שהעיטור שעל הפיקסיס הכפול שנחשף לידם , במיוחד לאור העובדה, המדורים העליונים כה ברור וחד

  .  משלב בעצם את המוטיבים שעליהם לכדי כלי אחד) 14: 7.19יור א(

שכבה  :VIAשכבה 
H-9 : 7.19איור :

13-12.  

Parallel types: Yoqneam XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 343, Type Varia 
VIII); Keisan 9 (Briend and Humbert 1980: Pl. 65: 14); Dor Late Iron Ib (Gilboa 
2001: Pl. 14.3: 4); Qasile XI (Mazar 1985a: 98-99, Type Cylindrical bottle). 

  

PX4 :פיקסיס גדול ממדים   

אבל בעל ממדים גדולים , PX1הדומה במאפייניו המורפולוגיים לטיפוס , טיפוס נדיר יחסית של פיקסיס

עפולה ; )14: 9.2.8ור אי (II ילו'ח-עין אל: בעמקרק שלוש מקבילות לטיפוס זה נמצאו . הרבה יותר

IIIA)  11.1איור (התל באר טבעון " הבור הפלשתי"ודוגמא נוספת מן ; )15: 14איור : 1955. מדותן :

 ראוי לשים לב לריכוז של פיקסיסים מטיפוס זה .ילו ומעפולה מעוטרים'ח-רק הדוגמאות מעין אל). 3

  ).3-1: 28; 7, 4: 19איורים : 199קולי ופרטיקו (בקבר הגדול שנחפר בתל דותן 

  .9: 7.2איור : K-6שכבה   : VIIAשכבה 

  

PX5 :פיקסיס ללא ידיות  

כלי .  שלא חוברו לו ידיותPX1 הוא מבחינה מורפולוגית פיקסיס מטיפוס 1: 7.20הכלי המופיע באיור 

ראוי לציין ששני הפיקסיסים המרכיבים , כמו כן). 7: 64לוח : 1948לאוד  (VIIBדומה התגלה במגידו 

מזכירים בצורתם את הכלי ) 8: 17איור : ב1987בן תור ופורטוגלי  (VIIIת הפיקסיס הכפול מתל קירי א

אינם , אולם קדומים יותר בתאריכם, סביר להניח שכלים בעלי מאפיינים צורניים דומים. הנדון כאן

 מתקופת כך למשל כלי. מ"אלא לייצור הכלים בסגנון המצרי בתקופת הב, PX5קשורים לכלי מטיפוס 

  . ) ושם הפניות נוספות321 :2005בן עמי וליבנה  (XXa  יקנעם מIמ "הב

.Parallel types: ~Keisan 9 (Briend and Humbert 1980: Pl. 73: 3)  .1: 7.20איור : H-9שכבה : VIAשכבה 

  

  קנקניות 7.3.10

סמות כאן לראשונה שכבות המפורנחשף ב) 1AM( קנקנית אחד ודאי שזוהה כשבר שלשבר מכיוון שרק 

ראו גם (משניים ה ביחד עם הטיפוסים 7.14בספירת החרסים הוא מופיע בטבלה , )2: 7.20איור (

  ). חרסים נוספים שאפשר לזהותם כשפות של קנקניות, בהקדמה לקנקנים

AM1 :קנקנית עם בסיס מעוגל  

פירוט על טיפוס זה ראו  (וףושתי ידיות אוזן מהכתף לג, קנקנית בגדלים שונים בעלת גוף ובסיס עגולים
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: 7.20הקנקנית באיור , בשונה מיתר הקנקניות שנמצאו במגידו בשכבות הנחקרות. )]211: 2006[אריה 

למרבה הצער רק חלקו העליון של .  קטנה יותר בממדיה ומעוטרת בדגם צפוף בצבעים שחור ואדום2

 ומחודד המתעגל קמעה בחלקו אולם נראה שיש לשחזר את החלק החסר כבסיס מאורך, הכלי השתמר

העיטור ושרידי מירוק יד הנראים על החלק העליון של הכלי מעידים שכלי זה עוטר בסגנון . התחתון

מזר ואחרים ( בתל רחוב D-4ייתכן שניתן למצוא לה מקבילה בשכבה ). ראו למטה(הכנעני המאוחר 

  .)13: 13.7איור : 2005

 .2: 7.20איור : H-9שכבה : VIAשכבה 
  .14: 5ציור : א2005פלג -רזקיז

Parallel types: ~Beth-Shean S-3 (Panitz-Cohen 2009: 262, Type 
Amphoriskos); Qasile XI (Mazar 1985a: 60, Type AM 2). 

  

AM2 :בסיס טבעת וזרבובית, קנקנית בעלת שתי ידיות  

פירוט (ף לחלק הרחב של הכלי ושתי ידיות המתחברות בין הכת, בסיס טבעת, קוני-קנקנית בעלת גוף דו

  ). ]211: 2006[על טיפוס זה ראו אריה 

Parallel types: Yoqneam XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 317, Type A IA); Keisan 9 (Briend and 
Humbert 1980: Pl. 71: 7); Qasile XI-X (Mazar 1985a: 59-60, Type AM 1). 

  

AM3 :ות ובסיס טבעתקנקנית בעלת שתי ידי  

קנקניות . רבוביתאולם לא הוספה לה ז, AM2קנקנית הדומה מבחינה מורפולוגית לקנקניות מטיפוס 

ויש להן מקבילות מועטות באתרים אחרים , AM2 נדירות במגידו יחסית לאלה מטיפוס AM3מטיפוס 

  . המתוארכים לתקופה זו

Parallel types: ~Qasile XI (Mazar 1985a: 60-61, Type 
AM 3); Dan VI and IVB (Ilan 1999: 87, Type A). 

  .13: 5ציור : א2005פלג -זרזקי :VIAשכבה 

  

  קנקנים 7.3.11

תפוצתם הרחבה מלמדת .  מכלל כלי החרס שנספרו בשכבות הנחקרות כאן10%-20%קנקנים מהווים 

 הן לצורך אגירה נייחת I ובתקופת הברזל IIIמ "שהם היוו מרכיב חיוני בכלכלתה של מגידו בתקופת הב

 יוצרו כבר VIIA-VIAקנקנים הדומים לרוב הטיפוסים המופיעים בשכבות ). וראו למטה(והן למסחר 

יחד עם זאת ראוי ). וראו מרטין בדפוס, SJ2טיפוסיו וכן טיפוס - על תתSJ1טיפוס  (IIמ "בתקופת הב

חדל )  אצל מרטין בדפוסSJ70וס טיפ (IIמ "להזכיר שקנקן המסחר הכנעני שהיה כה נפוץ בתקופת הב

יש להבין זאת על רקע הפסקת המסחר . VIIA והוא אינו מופיע בשכבה VIIBלהתקיים בסוף שכבה 

ראוי להזכיר גם טיפוס . ס" לפנה12- ובראשית המאה ה13-באגן המזרחי של הים התיכון בשלהי המאה ה
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קבוצה    , 1053: א2004ינאי  (VI  בלכישIIIמ "של קנקן בעל ארבע ידיות הנפוץ מאוד בתקופת הב

SJ-4 .(13למרות שהם מופיעים גם בתל כיסן , קנקנים מטיפוס זה לא נמצאו עד היום במגידו)  בורדייביץ

  .   שקנקנים אלה שרתו במערכת מסחר שמגידו לא נטלה בה חלק ייתכן).JVטיפוס , 28-27: 1994

יש ). SJ3-SJ4טיפוסים (ם חדשים של קנקנים  מופיעים לראשונה מספר טיפוסיIבמהלך תקופת הברזל 

הם מופיעים בטבלאות (לציין ששבע שפות של קנקנים בעלי שפה ארוכה ופשוטה זוהו בספירת החרסים 

 או של קנקניות SJ5אלה יכולים להיות של קנקנים מטיפוס "). ?SJ" תחת ההגדרה 7.37-7.35- ו7.12

ברור , למרות חוסר הודאות). 12: 11.3 איור :2000 פינקלשטיין ואחרים ,למשל (AM1מטיפוס 

  .שפות בודדות בלבד שאינן פוגעות בתמונה הכלליתבשמדובר 

אלה שרמת ( הייתה כה גדולה הוחלט שלא לרפא חלק מן הקנקנים H-9מכיוון שכמות הקנקנים בשכבה 

). שמו ותועדולא לפני שנר( קנקנים מבלי שרופאו 27לפיכך נזרקו ). ההשתמרות שלהם הייתה בעייתית

 ללא שפהקנקנים  H/38 :14/08חצר  :)H-9לפי היחידות הארכיטקטוניות של שכבה  (קנקנים שנזרקוה

 חדר. SJ1c קנקן מטיפוס: H/36/08חדר . SJ1b וכן קנקן מטיפוס SJ1a מטיפוס SJ1 ;4מטיפוס 

08/H/35:קנקנן מטיפוס  SJ1a . 08חדר/H/37: 6  מטיפוס ללא שפהקנקנים SJ1.  

  

 VIIA VIB VIA 
 K-6 M-6 K-5 M-5 H-9 K-4 L-5 M-4 

Type N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % 
SJ1 2 4.3 3 42.9     29 14.1 11 7.6 1 2.7   
SJ1a 19 40.4 1 14.3 40 52.6 2 28.6 117 56.8 80 55.6 17 45.9 15 71.4 
SJ1b 12 25.5 2 28.6 30 39.5 5 71.4 44 21.4 32 22.2 17 45.9 5 23.8 
SJ1c     1 1.3   3 1.5 15 10.4     
SJ2 10 21.3   5 6.6   4 1.9 4 2.8     
SJ3         5 2.4 2 1.4 1 2.7   
SJ4         3 1.5   1 2.7   
SJ? 4 8.5 1 14.3     1 0.5     1 4.8 
Total 47 100 7 100 76 100 7 100 206 100 144 100 37 100 21 100 

  )כלים שלמים וחרסים(י שכבות "התפלגות הקנקנים עפ: 7.12טבלה 

  

SJ1 :קנקן אובלי  

 -211: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה ( שבחלק מהמקרים הוא בעל זיווי קל בכתף, קנקן אובלי

.  ובסיסו משוטחSJ1 של טיפוס שגרתי הוא מאורך יותר מהקנקן ה11: 7.10הקנקן באיור  ).]212

 VI] Yannaiהשוו לקנקנים מלכיש  ( ייתכן שיש לשייכו לטיפוס אחר.ר שפתו לא השתמרהלמרבה הצע

2004a: 1053, Group SJ-3([. נחרט בטרם הצריפה סימן לא מוכר על 4: 7.30 על הקנקן באיור 

  .הידית
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: 2000ין וצמחוני פינקלשטי: G-1 כבהש .11-9: 7.10איור : M-6שכבה  .7: 7.8; 3: 7.3איורים : K-6שכבה : VIIAשכבה 
    .5: 10.1איור 

פלג -זרזקי .5: 7.33; 4: 7.30; 6: 7.29; 4: 7.27; 5-2: 7.23; 9: 7.22; 8: 7.20איורים : H-9שכבה  :VIAשכבה 
  .8-7: 41; 3: 14; 5: 8; 8: 4; 3: 2ציורים : א2005

  

SJ1a :קנקן אובלי בעל שפה מרוכסת  

פירוט על טיפוס זה ראו אריה ( במגידו Iפת הברזל זהו טיפוס הקנקנים הנפוץ ביותר בשכבות תקו

, I ובתקופת הברזל IIIמ "תקופת הב הנפוץ ביותר במגידו באהו SJ1a הקנקן מטיפוס ).]212: 2006[

: 7.21; 2: 7.16; 8: 7.14 איוריםהקנקנים ב. הנדונות כאןכבות  מכלל הקנקנים בש70%והוא מהווה עד 

 מבדיקות פטרוגרפיות ).למטהראו ( דליל דוםו בחיפוי אחופ 3: 7.29; 1: 7.27; 7: 7.26; 6-5, 3, 1

: 2006אריה ואחרים ( עולה כי כולם יוצרו בסביבת מגידו K-4 משכבה SJ1שנערכו על קנקנים מטיפוס 

כי הם משקפים את הצורך במכלי אחסון לתוצרת חקלאית לצורכי קיום והם לא , ברי אם כן). 565-564

  .שימשו מכלי מסחר

שכבה  .2: 7.5; 2-1: 7.3איורים : K-6שכבה : VIIAה שכב
M-6 : כבהש .8-7: 7.10איור G-1 : פינקלשטיין וצמחוני

  .7: 10.3איור : 2000
פלג -זרזקי. 8: 7.13איור : M-5שכבה : VIBשכבה 

  .(?)13: 39ציור : א2005
 .4, 2: 7.16; 8-7: 7.14איורים : M-4שכבה : VIAשכבה 
; 1: 7.23; 9-1: 7.21; 10-9: 7.20איורים : H-9שכבה 

פלג -זרזקי .3: 7.29; 2-1 :7.27; 8-7: 7.26, 3: 7.24
  .5-3: 11; 3-1: 7; 3-2: 4; 6-5, 2-1: 2ציורים : א2005

Parallel types: Yoqneam XVIII-XVII (Zarzecki-
Peleg et al. 2005: 296-298, Type SJ IA); Beth-
Shean S-4–S-2 (Panitz-Cohen 2009: 233-234, 
Type SJ70); Keisan 12-9 (Burdajewicz 1994: 24-
25, Type JII); Dor Late Iron Ia–Early Iron Ib 
(Gilboa 2001: 122, Type SJ 1 and part of Types 
SJ 2 and SJ 3); Dan VI-IVB (Ilan 1999: 85-87, 
Type SJ2); ~Lachish VI (Yannai 2004a: Fig. 
19.45: 6). 

    

SJ1b:קנקן אובלי בעל שפה מעובה   

פירוט על טיפוס (על הצוואר  אולם הוא בעל שפה מעובה וללא רכס SJ1aקנקן זה דומה בצורתו לטיפוס 

 והוא מהווה בתקופת המחקר טיפוס זה הוא הקנקן השני בתפוצתו במגידו ).]213: 2006[זה ראו אריה 

גם הקנקנים , SJ1aקנקנים מטיפוס בדומה ל.  בממוצע מכלל הקנקנים בשכבות הנחקרות25%-30%

איור  (SJ1bרק קנקן אחד מטיפוס . I ותקופת הברזל IIIמ " נפוצים לאורך כל תקופת הבSJ1bמטיפוס 

.  נחרט אחרי הצריפה סימן לא מוכר6: 7.22על הידית של הקנקן באיור . חופה בחיפוי אדום) 6: 7.16

  .SJ1b מטיפוס  קטן יותר מאשר הקנקן הממוצע6: 7.26הקנקן באיור 

 .4: 7.8; 5: 7.6; 5: 7.1איורים : K-6שכבה : VIIAשכבה 
פינקלשטיין וצמחוני : G-1 כבהש .4: 7.12איור : M-6שכבה 
    ).? (11: 10.3איור : 2000

פלג -זרזקי .10-9: 7.13איור : M-5שכבה : VIBשכבה 
  .)?(14, 12-11: 39ציור : א2005

: H-9שכבה  .6-5: 7.16איור : M-4שכבה : VIAשכבה 
פלג -זרזקי .2-1: 7.33; 3: 7.27; 6: 7.26; 7-1: 7.22איורים 

  .6: 41; 11: 15; 4: 14; 5-2: 12; 1: 8; 9: 4ציורים : א2005

Parallel types: Yoqneam XVIII-XVII (Zarzecki-
Peleg et al. 2005: 298-299, Type SJ IB); Beth-
Shean N-3 and S-4–S-2 (Panitz-Cohen 2009: 
234-238, Types SJ71 and SJ71a); Keisan 13-9 
(Burdajewicz 1994: 25-26, Type JIII); Dor Late 
Iron Ia–Early Iron Ib (Gilboa 2001: 122, part of 
Type SJ 3); Dan VI-IVB (Ilan 1999: 85-87, Type 
SJ4). 
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SJ1c : משויפת" שפה"קנקן אובלי בעל  

 שצוואריהם נגדמו ונעשה בהם שימוש חוזר תוך כדי SJ1b ו SJ1aפוסים שימוש משני של קנקנים מטי

 הקנקן ).]213: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (שיוף השפה החדשה שנוצרה להם באזור הצוואר 

בדומה לקנקן ( חופה בחיפוי אדום דליל וניתן לראות נזילות של החיפוי בחלקו הפנימי 8: 7.22באיור 

ראוי .  שסווג לטיפוס זהH-9הוא הקנקן השלם היחיד משכבה ) 8: 7.22איור (קנקן זה . )1: 7.27באיור 

 מכלל הקנקנים בעוד 1.5% רק H-9 מהווים בשכבה SJ1cלציין גם את העובדה שקנקנים מטיפוס 

בשונה מהקנקנים האובליים ללא צוואר ושפה ). ראו למטה (10%- הם מהווים למעלה מK-4שבשכבה 

היה בעל שפה ) 9: 41ציור : שם( כי הקנקן ,י ציורו" עפ,נראה, )א2005(פלג - זרזקיהמופיעים אצל

  שנמצאופלג לא מציינת זאת מפורשות וייתכן שהדבר נובע ממיעוט קנקנים מטיפוס זה-זרזקי. משויפת

  .בשטחים שחפר ידין

: א2005פלג -זרזקי .8: 7.22איור : H-9שכבה : VIAשכבה 
  ).?(9: 41ציור 

Parallel types: Yoqneam XVII (Zarzecki-Peleg 
2005b: Fig. I.22: 16). 

  

SJ2 :קנקן אובלי מעוטר  

פירוט על טיפוס זה (שעיטוריו השונים מייחדים אותו , SJ1קנקן אובלי הדומה בצורתו לקנקנים מטיפוס 

ות של  על רוב הקנקנים האובליים המעוטרים מופיע עיטור פשוט של סדר).]214: 2006[ראו אריה 

יחד עם ). 4: 7.3 למשל איור –מעל הידיות ומתחת לידיות , כ על השפה והצוואר"בד(פסים בצבע אדום 

: 7.12; 6: 7.10איורים  ,למשל(זאת על חלק מהקנקנים מופיע עיטור עשיר יותר של דגמים גיאומטריים 

 האיילה והתומר ודגמים ועל מיעוטם עשוי להופיע עיטור מורכב של דגמים גיאומטריים המשולב בדגם) 5

רק מספר שברי גוף ושבר למרבה הצער ,  ממנו השתמרו1: 7.5דוגמא טובה לכך מופיעה באיור . אחרים

, ])4: 64לוח : 1948לאוד  [VIIBבדומה לקנקן משכבה (סביר להניח שמרבית הקנקן היה מעוטר . ידית

יים מסוגנן שמשני צדדיו חיות במרכזו ניצב עץ ח. אולם רק מדור העיטור שבגובה הידיות השתמר

ככל הנראה סצנה זו הופיעה על הכלי פעמיים זו לצד זו כפי שמעידה החיה ). האחת משוחזרת(מקרינות 

נקודות וקווים גליים מעטרים את , מט-שח, דגמים גיאומטריים של רשת. הפונה בגבה לסצנה המרכזית

חרס זה ( הוא שייך לקנקן עם עיטור מורכב  היה אף4: 7.1 ששבר החרס באיור  ייתכן.הסצנה המרכזית

  ).מעוטר בצבעים שחור ואדום
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: K-6שכבה  :VIIAשכבה 
; 7, 4: 7.3; 6 ,)?(4 :7.1איורים 

: M-6שכבה  .6: 7.8; 3, 1: 7.5
: 7.12; )?(6: 7.10איורים 

5)?.(  

Parallel types: Yoqneam XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 296-300, 
part of Type SJ I [only sherd material]); Beth-Shean N-3 and S-4–S-2 
(Panitz-Cohen 2009: 234-237, part of Type SJ71); Dor Late Iron Ia–
Early Iron Ib (Gilboa 2001: 122, part of Type SJ 3); Qasile X (Mazar 
1985a: Fig. 47: 12); Dan V-IVB (Ilan 1999: Pls. 20: 2; 30: 3); ~Lachish 
VI (Yannai 2004a: 1053, Group SJ-2). 

  

SJ3 :צוואר קצר ושפה פשוטה, קנקן בעל כתף מזווה  

פירוט על טיפוס זה ראו אריה (יחסי באופן שפה פשוטה ובסיס חד , צוואר קצר, קנקן בעל כתף מזווה

 בעבר הצבעתי על כך שקנקנים אלה נמצאו בכמויות מרשימות בעיקר במישור ).]215-214: 2006[

בוזגלו ( בדיקות פטרוגרפיות של כלים אלה מיקנעם ]).214: 2006אריה [תל דור ותל קסילה (החוף 

העלו שמוצאם של ) 12וראו גם פרק , גורן ושפירו בדפוס (IIחילו -ומעין אל) 53-51: 11טבלה : ד"תשס

לפיכך ניתן לראות בהם את קנקני המסחר של תקופת . הקנקנים מטיפוס זה הוא במישור החוף הצפוני

 מבין הקנקנים בשכבה 3%- מהווים פחות מSJ3קנקנים מטיפוס יחד עם זאת ראוי לציין ש. Iהברזל 

VIA.  

: H-9שכבה : VIAשכבה 
פלג -זרזקי .7-6: 7.23איור 
  .     6: 8ציור : א2005

Parallel types: Yoqneam XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 303-304, 
Types SJ IIIA and SJ IIIB); Keisan 9 (Burdajewicz 1994: 23-24, part of 
Type JI); Dor Late Iron Ia–Late Iron Ib (Gilboa 2001: 122-124, Types SJ 4 
– SJ 6); Qasile XI-X (Mazar 1985a: 54-56, Type SJ 1). 

  

SJ4 :פך-קנקן  

וידית אוזן שלישית המחוברת בין הכתף לרכס הנמצא , קנקן אובלי בעל שתי ידיות אוזן המחוברות לכתף

שבחן לאחרונה לעומק את ) ח"תשס( כהן ).]215: 2006[ירוט על טיפוס זה ראו אריה פ(מתחת לשפה 

, קשה לי לקבל הנחה זו.  הציע שהם היו קשורים בראשיתם למערכות פולחןSJ4הקנקנים מטיפוס 

ואין לי ספק שיש לראות בהם כלי , המתבססת על הופעתם של קנקנים מטיפוס זה בהר עיבל ובשילה

  .שהותאמו מסיבה זו או אחרת למזיגהאגירה שגרתיים 

: 7.23איורים : H-9שכבה : VIAשכבה 
8 ;7.33 :4-3.  

Parallel types: Yoqneam XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 296, 
part of Type SJ IA); Qasile X (Mazar 1985a: 63-64, Type JG 4). 

  

SJ5 :קנקן גלילי קטן  

פירוט על טיפוס זה ראו אריה (ה משוכה החוצה ודופן עבה במיוחד שפ, קנקן מוארך בעל גוף גלילי

]2006 :215[.(  

פינקלשטיין : G-1 כבהש: VIIAשכבה 
   .14: 10.3איור : 2000וצמחוני 

 .4: 2 ציור: א2005פלג -זרזקי: VIAשכבה 

Parallel types: Beth-Shean S-4–S-3 (Panitz-Cohen 2009: 238-
239, Type SJ72); Dor Late Iron Ia (Gilboa 2001: 122, Type SJ 
2); Qasile XI (Mazar 1985a: Fig. 30: 9). 
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 SJ? : שונות –קנקן   

למרות שרק חלק מהקנקן השתמר גופו נראה נפוח . חלקו העליון של קנקן עם שפה פשוטה משוכה החוצה

  .  יותר מן הקנקנים האובליים

פינקלשטיין וצמחוני : G-1כבה ש  : VIIAשכבה 
  .8: 10.3איור : 2000

Parallel types: ~Dan VI-IVB (Ilan 1999: 85-87, 
Type SJ1). 

 

  פיטסים 7.3.12

הרי ,  בממוצע מכלל ספירות החרסים בשכבות הנחקרות כאן3%-4%למרות שפיטסים מהווים רק 

 עד הדבר קשור כמובן לפיטסי שפת הצווארון ששימשו. שכמות המחקרים שעסקו בכלים אלה רבה מאוד

היום ברור שהדבר לא נכון ושיש לבחון את הפיטסים ". ישראלים" אתני בזיהוי הרלאחרונה אינדיקאטו

ומאידך על רקע ) 1996ויינברגר וגורן - כהן,למשל(מחד על רקע תהליך ייצורם המצריך התמחות גבוהה 

  ).2008 אילן ,למשל(משמעות הפיטסים בעת שימושם ככלי אגירה נייח 

 VIIA VIB VIA 
 K-6 M-6 K-5 M-5 H-9 K-4 L-5 M-4 

Type N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % 
P1 2 25 1 50 8 88.9 2 66.7 11 84.6 6 100 3 60 3 100 
P2   1 50 1 11.1           
P3 4 50               
P? 2 25     1 33.3 2 15.4   2 40   
Total 8 100 2 100 9 100 3 100 13 100 6 100 5 100 3 100 

  )כלים שלמים וחרסים(י שכבות "התפלגות הפיטסים עפ: 7.13טבלה 

  

P1 :פיטס שפת צווארון  

פירוט על ( פיטסי שפת צווארון מהווים את רובם המוחלט של הפיטסים כמעט בכל השכבות הנחקרות כאן

בספירת החרסים הכללית מהווים הפיטסים . )]216-215: 2006[אריה ; ]2001[קילברו טיפוס זה ראו 

 התגלו שני ריכוזים גדולים של H-9 ו M-4בשכבות .  בממוצע מכלל השברים האינדיקטיביים2%-כ

 1736- ו1735תופעה דומה נחשפה בלוקוסים ). H בשטח 4- וM פיטסים בשטח 3(פיטסים שלמים 

הופעתם הראשונה של ). 82איור ; 126-125: 2004הריסון ( בחפירות אוניברסיטת שיקגו CCבשטח 

לוח : 1948מרטין בדפוס וכן לאוד  (VIIBבשכבה , ככל הנראה, פת צווארון במגידו התרחשהפיטסי ש

על  (VI השימוש בהם נפוץ מאוד והם מגיעים לשיא בשכבה VIIAיחד עם זאת ניכר שבשכבה ). 8: 64

) 7: 7.1איור ( מופיעים הן הפיטסים בעלי השפות הגבוהות המקופלות VIIAכבר בשכבה ). שני שלביה

עובדה זו מחזקת את ההנחה הרווחת ). 1: 7.11איור (ן אלה בעלי השפה הנמוכה והצווארון המודגש וה
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על כל הפיטסים שהשתמרו בצורה המאפשרת . שאין לעיצובים השונים של השפות משמעות כרונולוגית

וע את  ניכרות טביעות של חבלים שנקשרו סביב הפיטסים במקומות שונים בכדי למנםלבחון את דופנותיה

בחלקם הפנימי התחתון של מספר פיטסים ניתן להבחין בסדרות של קווים . קריסתם בעת תהליך הייבוש

י דבורה נמדר ולמרבה "המשקע נבדק ע(שחורים אופקיים המעידים על משקע כלשהו שהצטבר בבסיסם 

 לתיאור 6ראו פרק ( נתגלה הפוך בתוך טבון 9: 7.8הפיטס באיור ). לא היה ניתן להגדירו, הצער

 התגבשו בחלקו הפנימי גושים לבנים 1: 7.11ככל הנראה בעקבות השימוש בפיטס שבאיור ). ולמקבילות

 H-9לאחר שצווארם ושפתם של שני פיטסים משכבה . שטיבם לא ברור) מ" ס3בגודל של עד (רבים 

ף וכך המשיכו שובררו הפיטסים במכוון באזור הכת, ככל הנראה, נשברו) 3: 7.28; 1: 7.24איורים (

נראה שהדבר מעיד על ערכם של כלים אלה שלא הוצאו מכלל שימוש . לשמש עד לחורבנה של השכבה

  .לאחר ששפתם נפגעה

: 7.6; 7: 7.1איורים : K-6שכבה : VIIAשכבה 
  .1: 7.11איור : M-6שכבה  .9: 7.8; 8-7

  ).?(10: 39ציור : א2005פלג -זרזקי :VIBשכבה 
 .3-1: 7.15יור א: M-4שכבה : VIAשכבה 
: 7.28; 6-5: 7.27; 1: 7.24איורים : H-9שכבה 

 1: 4ציורים : א2005פלג -זרזקי .4-1: 7.34; 3-1
)?( ;11 :2.  

Parallel types: Yoqneam XVIII-XVII (Zarzecki-Peleg et 
al. 2005: 314-316, Types P I and P II); Beth-Shean N-3 
and S-4–S-2 (Panitz-Cohen 2009: 241-242, Type PT70a); 
Keisan 13-9 (Burdajewicz 1994: 15-18, Type PI); Dor 
Late Iron Ia–Iron Ib (Gilboa 2001: 126-127, Type PT 1); 
Qasile XII and X (Mazar 1985a: 57-58, Type SJ 6; Fig 14: 
27-28); Dan VI-IVB (Ilan 1999: 81-82, Type PCR). 

  

P2 :ו בסגנון קפריסאיפיטס קפריסאי א  

הם העדויות היחידות לקיומו , )4: 13.52איור : 2006אריה  (K ושפת הפיטס משטח Mהפיטס משטח 

על אף ). ]216: שם[פירוט על טיפוס זה ראו ( I ובתקופת הברזל IIIמ "של טיפוס זה במגידו בתקופת הב

הרי ,  הרצועה הגלית אינו נושא את העיטור הפלסטי האופייני שלM-6שהפיטס שהתגלה בשכבה 

הבחינה ). א2001גלבוע (ברור שהוא שייך לעולם של פיטסים אלה , שמבחינת כל יתר המאפיינים שלו

חוף הלבנון יוצר ב) 4: 13.52איור : 2006אריה (אחד הפטרוגרפית של שני הפיטסים ממגידו העלתה כי 

איכות ייצורם נראה כי הפיטסים בשל גודלם ו). 12ראו פרק (קפריסין ואילו השני יוצר ככל הנראה ב

הקפריסאיים היו וודאי כלי שדרך ייצורו היה שמור בידי מספר מועט של קדרים ולכן סביר להניח שנסחר 

 M-6הימצאותו של הפיטס השלם בחורבות שכבה ). vases-marchandises(ככלי ולא בשל תכולתו 

שני פיטסים ממשפחה זו ללא .  לנורדבורגהממוקם בצמוד, עשויה לרמוז על חשיבותו של האזור בו נמצא

לוח : 1978ביקאי  (XVובצור ) 1: 69לוח : 1980בריאנד והומברט  (9cהעיטור הגלי נמצאו בתל כיסן 

XLVI .(רבו שימוש באש ישניהם שימשו בשימושים משניים שע) 82-79: 1994בורדייביץ.(  
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: 7.11איור : M-6שכבה : VIIAשכבה 
2.  

Parallel types: Keisan 9c (Briend and Humbert 1980: Pl. 69: 1); 
Dor Late Iron Ia–Late Iron Ib (Gilboa 2001: 127, Type PT 2); 
Dan V-IVB (Ilan 1999: 84-85, Type PP). 

  

P3 :פיטס בעל ארבע ידיות  

 ראו פירוט על טיפוס זה(צוואר רחב וארבע ידיות המחוברות בין השפה לכתף , פיטס בעל שפה מעובה

 הנושא טביעת ביהון שעשתה על P3מוצג הפיטס היחיד מטיפוס , 5: 7.3באיור ). ]217: 2006[אריה 

  ). ראו למטה(אחת מידיותיו בטרם צריפתו 

  .8: 10.1איור : 2000פינקלשטיין וצמחוני : G-1 כבהש .8: 7.8; 5: 7.3איורים : K-6שכבה : VIIAשכבה 

  

  משנייםטיפוסים  7.3.13

אלה כוללים . שיידונו להלן קובצו כאן ביחד מכיוון שתפוצתו של כל טיפוס בנפרד מצומצמתהטיפוסים 

כלים זואומורפיים וכלים בלתי , רעשנים, משפכים, אגנים, כלים שלובים, כנים, מסננות, טסי אפייה, נרות

ים האלה כ מהווים כל הטיפוס"בסה).  וראו למעלה– מופיעות קנקניות 7.14כמו כן בטבלה (מסווגים 

 בממוצע מכלל ספירות החרסים של השכבות הנדונות כאן וברור שמשקלם בקרב כלי 4%-5%ביחד 

  .  החרס היה משני

  

 VIIA VIB VIA 
 K-6 M-6 K-5 M-5 H-9 K-4 L-5 M-4 

Type N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % 
AM1         1 2.4       
L1 13 54.2 4 100 3 75 2 100 26 61.9 8 47.1 5 62.5 2 100 
L?           1 5.9     
BT1         6 14.3 3 17.6 3 37.5   
ST1         3 7.1       
ST?         1 2.4       
S1           3 17.6     
S2 1 4.2               
S3         2 4.8       
S?         2 4.8       
CS1 3 12.5   1 25     1 5.9     
CYP 5 20.8               
IM1         1 2.4       
UN 2 8.3         1 5.9     
Total 24 100 4 100 4 100 2 100 42 100 17 100 8 100 2 100 

  )כלים שלמים וחרסים(י שכבות "התפלגות הטיפוסים הקרמיים המשניים עפ: 7.14טבלה 
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L1 :נר עם שפה צבוטה  

קיבצתי תחת טיפוס זה את כל הנרות , לאור התפתחותם האיטית של נרות השמן ששימשו למאור

  ). ]217: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (מהשכבות הנחקרות כאן 

לאוד : VIIAשכבה 
  . 7: 70לוח : 1948

-Hשכבה : VIAשכבה 
; 5-4: 7.26איורים : 9

7.29 :2 ,5.  

Parallel types: Yoqneam XVIII-XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 261-262, 
Types L I and L II); Beth-Shean N-3 and S-4–S-2 (Panitz-Cohen 2009: 260-
262, Type LP70 – LP71a); Keisan 13-9 (Burdajewicz 1994: 78, Type Lampes); 
Dor Late Iron Ia–Late Iron Ib (Gilboa 2001: Pls. 5.4: 9; 5.51: 4); Qasile XI-X 
(Mazar 1985a: 78, Type Lamp); Dan VI-IVB (Ilan 1999: 78, Type L); Lachish 
VI (Yannai 2004a: 1054, Type Lamp; Clamer 2004: 1294, Type Open lamp). 

  

CS1 :כלים שלובים   

 מניתוח הממצא הקרמי עולה שכלים שלובים מופיעים לכל ).217: 2006(פירוט על טיפוס זה ראו אריה 

 -78: א1985מזר (למרות שהשימוש בכלים אלה עדיין לא ברור . I והברזל IIIמ "אורכן של תקופות הב

. בוהה לפעילות פולחניתנראה שאפשר לקשור אותם ברמת סבירות ג, )52: 2010עוזיאל וגדות ; 79

, CS1שניים היו מטיפוס , VIIAהעובדה שמתוך חמשת הכלים שהתגלו בבית אוצר השנהבים של שכבה 

  .עשויה ללמד על התפקיד הסמלי אותו מילאו

איור : M-6שכבה : VIIAשכבה 
  .16: 70לוח : 1948לאוד  .7: 7.12

: א2005פלג -זרזקי :VIAשכבה 
  .13: 3ציור 

Parallel types: Yoqneam XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 341, Type 
Varia III); Beth-Shean N-3 and S-4 (Panitz-Cohen 2009: 262, Type 
Cup and saucer); Dor Iron Ib (Gilboa 2001: Pl. 5.28: 4); Qasile XI-X 
(Mazar 1985a: 78-79, Type Cup and saucer); Dan VI-IVB (Ilan 1999: 
76-77, Type Cup and saucer); Lachish VI (Yannai 2004a: 1054, Type 
Cup-and-saucer; Clamer 2004: 1294, Type Cup-and-saucer bowls). 

  

  

BT1 :טס אפייה מעוגל בעל שפה פשוטה  

למרות שנראה ). ]218: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (טס אפייה בעל דופן מעוגלת ושפה פשוטה 

לא ראיתי , משוכה החוצה בצורה חדה יותר) 6: 7.12איור  (IIIמ "שהשפה של טס הבישול מתקופת הב

  .דמיון הצורני שמאפיין אותם לאורך מאות שניםטיפוסים וזאת לאור ה-טעם להפריד את טסי האפייה לתת

איור : M-6שכבה : VIIAשכבה 
7.12 :6.  

איורים : H-9שכבה : VIAשכבה 
7.31 :12 ;7.35 :2 .  

Parallel types: Yoqneam XVIII-XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 
281-282, Type CP XI); Keisan 10-9 (Burdajewicz 1994: 39, plaque à 
feu); Qasile XI (Mazar 1985a: 79, Type Baking tray); Dan VI-IVB 
(Ilan 1999: 80-81, Type BT). 

  

BS1 : אגן  

אולי תוך כדי עזרה , י קיפולים של לוחות חומר"שני האגנים הקטנים המופיעים באיורים נבנו ביד ע

, ה היה השימוש באגני החרסלא ברור מ. שני האגנים נמצאו בקונטקסט לא נקי, למרבה הצער. בתבנית

  .סביר להניח שהם שימשו בפעילויות ביתיות יומיומיות, עומקם וגודלם המשוער, לאור גסותם, אולם

  .3: 7.35 איור: Hשטח  .9: 7.16איור : Mשטח : לא נקי
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S1 : חלונות"ָּכן גלילי עם שני"  

המחוברות לגוף בגובה החלונות , ותמגוף הכלי ושתי ידי" קרועים"ָּכן גלילי גבוה בעל שני חלונות ה

  ).]218: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (

Parallel types: Yoqneam XVII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 343-344, Type Varia XIV). 
   

S2 : נמוך ורחב ָּכן גלילי  

דפנות הכנים מטיפוס זה  .לשם ייצוב כלים בעלי בסיס מעוגל, ככל הנראה, נמוך ורחב שנועדָּכן גלילי 

 .)6: 67לוח : 1948לאוד  (VIIB פורסמה משכבה דוגמא שלמה ממגידו. חלקות ולא נקרעו בהם חלונות

 ולא נמצאו דוגמאות לכלים מטיפוס זה IIIמ " פסק בשלהי תקופת הבS2נראה שייצורם של כנים מטיפוס 

  . VIבשכבה 

  כבהש. 4: 7.5איור : K-6שכבה : VIIAשכבה 
 G-1 : 10: 10.3איור : 2000פינקלשטיין וצמחוני.  

Parallel types: Beth-Shean N-3 and S-4–S-3 (Panitz-
Cohen 2009: 263-264, part of Type Stand); Lachish VI 
(Clamer 2004: 1297-1298, part of Type Stand [e.g., Fig. 
21.4: 6-8]). 

  . 5: 7.9איור : Kשטח  :לא נקי

  

S3 :משמש בבישול ָּכן ה)Fire Dog(  

שני הכלים זהים כמעט .  בארץ ישראלIשני כלים יחידאיים ברפרטואר הכלים של תקופת הברזל 

בסיסו של הכלי דומה לבסיסם של כנים . האחד השתמר כמעט במלואו בעוד השני רק בחציו; לחלוטין

שני חלונות נקרעו . כית לבסיסאולם חלקו העליון מעוגל וסגור למעט חור שעובר דרכו אנ, מסוגים שונים

שני הכלים יוצרו מחומר המוכר היטב . בדפנות הכלי וידית אחת הניצבת לחלונות חוברה לדופן החיצונית

סביר להניח שהכלי יוצר על האובניים הפוך . פכי בישול וטסי אפייה, מתהליך ייצורם של סירי בישול

הפעם , ר יותר משהתייבש מעט הוחזר לאובנייםמאוח. ואז הוא נותק מהאובניים) בסיסו עוצב כשפה(

עם . כשהוא מונח על הבסיס ואז עוצב הצד השני בצורה עגולה תוך הורדת חומר במכשיר שנועד לכך

לעובדה שהכלים . סיום העבודה על האובניים נקרעו החלונות ויוצר החור בחלק העליון והוספה הידית

ראוי לציין שהם נמצאו גם בסמיכות ( בקביעת תפקודם נעשו מחומר של סירי בישול יש משמעות מכרעת

  ). H/40/08לטבון 

בעלי צורה דומה ידועים בעיקר ממצרים של ימי הממלכה החדשה ) fire dogs(כנים המשמשים בבישול 

איור , 175: 1993יימס ומגוברן 'ג(מ בבית שאן "כלים מטיפוס זה נמצאו בשכבות הב). 1989אסטון (

בן תור ובונפיל  [Vחרס נוסף של טיפוס זה זוהה גם בתל קשיש (מצרי בתקופה זו שהייתה מעוז ) 94
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אולם ראוי לציין שחלקם העליון של , גם בכלים אלה נפער חור בראש הכלי]). 8: 127איור : א2003

 םוכמו כן לא נקרעו חלונות בדפנותיה) לרוב חזיר(חיים -הכלים ממצרים ומבית שאן מעוצב בדמות בעל

יחד עם זאת נראה שההבדלים הללו מעידים על שונות כרונולוגית ותרבותית ולא . רה אליהם ידיתולא חוב

 ).32-31: 1989אסטון (עדיין לא ברור כיצד שימשו בפועל הכנים בזמן הבישול . יעל הבדל פונקציונאל

זון או שביניהם נתלה המ" שיפודים" שהם הונחו בקרבת הטבון ובחור שבחלקם העליון הוכנסו ייתכן

במקרה זה היו (אפשר אולי להציע שהכנים הונחו בתוך הטבון ועליהם הונח סיר בישול או פך בישול 

אולם לא ברור ,  נמצאו סימני פיח2: 7.32ראוי לציין שרק על הכלי באיור ). נדרשים כמובן שלושה כנים

נראה שבמקרה של , הבכל מקר. H-9או בעדויות לשריפה שכילתה את שכבה , אם מדובר בסימני שימוש

  .  עדיין רב הנסתר על הנגלהS3שני הכלים מטיפוס 

  .1-2: 7.32איור : H-9שכבה   : VIAשכבה 
   

S? : שונות–ָּכן   

. אולם לחלקו הפנימי חוברה ידית, שמצדו האחד נקרע בו חלון, כנראה כן פולחני, שבר של כלי לא מזוהה

  . לא נמצאו מקבילות לחרס זה

  .7: 7.32איור : H-9 שכבה  : VIAשכבה 
  

ST1 :מסננת  

). ]218: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (ידית אחת ובסיס עגול ומנוקב , מסננת בעלת גוף מזווה

, לפיכך). 14-11: 19איור ( נמצאו זו לצד זו ובסמיכות לכלי שתייה מעוטרים 7-6: 7.20המסננות באיור 

  .   שתייה אלכוהוליתאולי, סביר להניח שהן שימשו לסינון שתייה

 .Parallel types: Qasile XI-X (Mazar 1985a: 79, Type Strainer)  .7-6: 7.20איור : H-9שכבה : VIAשכבה 
  

FU1 :משפך  

: 1948לאוד (או מעובה קמעה ) 21: 3ציור : א2005פלג -זרזקי(השפה פשוטה , משפך פשוט ללא ידיות

פת המחקר כמעט ולא מורגש והם מהווים פריט קרמי נדיר קיומם של משפכים לאורך תקו). 17: 70לוח 

נראה , קושר את המשפך מתל קסילה לפעילות פולחנית) 79: א1985(בעוד שמזר . במגידו בתקופה זו

  .   שלא ניתן לקשור את שני המשפכים ממגידו לתפקוד מסוג זה

  .17: 70לוח : 1948לאוד : VIIAשכבה 
  .21: 3ר ציו: א2005פלג -זרזקי: VIAשכבה 

Parallel types: Dor Late Iron Ia-Late Iron Ib (Gilboa 2001: Pls. 
5.4: 10; 5.29: 43); Qasile XI (Mazar 1985a: 79, Type Funnel). 
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RA1 :רעשן  

   ).]219: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (רעשן בעל גוף גלילי מנוקב בחורים 

ZO1 :כלי זואומורפי  

  ). ]219: 2006[פירוט על טיפוס זה ראו אריה (בעל ארבע רגליים וגוף גלילי כלי זואומורפי 

UC :לא מסווג  

, נראה שהחרס הוא שבר כלי סגור.  הוא של חרס קטן שצבעו אפור כהה והוא ממורק היטב3: 7.9איור 

למרות .  החיצוניות הוטבעו בעזרת חפץ חד מעין משולשים בדגמים שוניםושעל דופנותי, פערורי בצורתו

 שיש לקשור את החרס  ייתכן.אף אחד לא הצליח לזהותו, שמספר רב של חוקרים ראה את החרס

אם כי הנחה זו , )Northwest Anatolian Grey Ware(למשפחת הכלים האנטוליים הממורקים אפור 

מכיוון שהחרס הנדון נתגלה , בכל מקרה). החרס לא נבדק פטרוגרפית(מצריכה בדיקה מעמיקה יותר 

הרי שבניגוד לחרסים ממשפחת הכלים האנטוליים הממורקים אפור שנמצאו במקומות , בקונטקסט לא נקי

הרי ]) ב2004[ סיכום אצל ינאי וראו; 1994אלן ; 3-1: 12איור : 1985בלנסי והררה (אחרים בארץ 

: רטין בדפוסמ[ממגידו ראו גם חרס נוסף ממשפחה זו מלוקוס לא נקי (שלחרס זה אין חשיבות כרונולוגית 

  ]).   14: 10.26איור 

,  לאור).220: 2006אריה ( K דומה לשני כלים שפרסמתי בעבר משטח 7: 7.16הכלי המופיע באיור 

כמו למשל הכלים ( גם הכלי הזה איננו כלי ווטיבי Kנראה שבדומה לשני הכלים משטח , איכות ייצורו

יש לראות בו כלי שיוצר אני סבור ש, כנגד זאתו, ])110-53 :1983דותן ובן תור [מאתיינו שבקפריסין 

למרבה הצער הכלי ). לטיעונים לכך] 220: 2006אריה [ראו ( ילד כמשחק או כאימון בקדרות בידי

  .  נתגלה בלוקוס לא נקי ולכן לא ניתן לבחון אותו על רקע הקונטקסט הארכיאולוגי בו נמצאMמשטח 

  .7: 7.16איור : Mשטח  .3: 7.9איור : Kשטח   :לא נקי
  

  כלי יבוא  7.3.14

 נתגלו שישה חרסים VIIAבשכבה . מן השכבות הנדונות כאן הנו מזערי ושולייבוא הכלי כמותם של 

שתי קערות ממשפחת הכלים בעלי בסיס : K-6בשכבה (של יבוא קפריסאי ) CYP-בטבלאות מסומנים כ(

; ]White Slip[מחופים לבן ושלושה שברים של קערות חלב ממשפחת הכלים ה] Base ring[טבעת 

חשוב להדגיש שהם אינם ]). 6: 10.3איור : 2000פינקלשטיין וצמחוני [שבר קערת חלב : G-1בשכבה 

שהגיעו בשל , אלא הם ככל הנראה חרסים אינטרוסיביים, משקפים לדעתי את המשך היבוא לשכבה זו
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 VIIBעם סופה של שכבה , אם כן, היבוא הקפריסאי למגידו מסתיים. הרבדתיים לשכבה זו-תהליכים בתר

  ). ראו גם מרטין בדפוס(

לוח : 1948לאוד ( קדרה ממשפחת הכלים הקפריסאים הצבועים על לבן VIAפרט להם נתגלתה בשכבה 

וכן פך שדופנותיו , )א2001; 1998; 1989 וראו גם גלבוע CY1טיפוס , 219: 2006אריה ; 20: 78

נראה שכלים בודדים אלה משקפים את  ).12פרק (חוף הגליל והגיע למגידו מ) IM1טיפוס (מחורצות 

  ). 8פרק (א IIתהליך זה מתחזק בתקופת הברזל . Iחידוש דרכי הסחר הבינלאומיות בשלהי תקופת הברזל 

CY1 :ממשפחת הכלים הקפריסאים הצבועים על לבןקדרה   

: 2006[ זה ראו אריה פירוט על טיפוס( הקפריסאים הצבועים על לבןקדרה השייכת למשפחת הכלים 

219[ .(  

Parallel types: Dor Late Iron Ib (Gilboa 2001: Pl. 11.1: 1, 4); Qasile XI-X (Mazar 1985a: 81, Type 
WP). 

  

IM1 :מחורצות דפנות כלים בעלי  

פך . י כלי חד בטרם צריפתו"צפחת העשוי מטין אפור כהה שדפנותיו נחרצו ע- הוא של פך5: 7.20איור 

לפך בעל בסיס טבעת שפרסמתי בעבר , וכן בדרך החרוץ של דפנותיו, דומה בחומר ממנו הוא עשוי ,זה

 יש Kבזמנו חשבתי שאת הפך משטח ). 6: 13.60 איור; CY2טיפוס , 219: 2006אריה  (Kמשטח 

ולראות בהם  , הגדיר)1997(פילידס ש, )Incised ware(לשייך למשפחת הכלים הקיפריים החרוטים 

תוצאותיה של הבחינה .  לכנעןIגיאומטרי בשלהי תקופת הברזל -לתי נפרד מהיבוא הקיפרוחלק ב

: 13.60איור : 2006אריה (הפך . הפטרוגרפית של שני הכלים ממגידו הוכיחה שמוצאם אינו בקפריסין

בן שלמה ( הוא מקומי למגידו 5: 7.20איור ש ולעומת זאת נמצא) 12ראו פרק (יוצר בחוף הגליל ) 6

בחינה מורפולוגית של פך השייך למשפחת הכלים הקפריסאיים שנתגלה בתל ). 12וכן פרק ; פוסבד

כאשר בוחנים , שבניגוד לטענותיי בעבר, העלתה אף היא, ונמצא כיום במוזיאון רוקפלר) דרום(רעה אפ

נראה . ובינו לבין הכלים ממגיד) צורתם ועומקם(את הכלי עצמו ניכרים הבדלים ברורים בטין ובחרוצים 

משקף מסחר יבשתי מאזור שעד היום טרם ) 6: 13.60איור : 2006אריה (אם כן שבעוד כלי אחד ממגידו 

שבר נוסף של כלי העשוי .  הוא חיקוי מקומי לכלי יבוא5: 7.20איור , Iהוכר במגידו של תקופת הברזל 

אולם מימדיו אינם , )11 :72לוח : 1980בריאנד והומברט  (9להיות שייך למשפחה זו נתגלה בתל כיסן 

  .מאפשרים להבין באיזה טיפוס מדובר

  .5: 7.20איור : H-9 שכבה   : VIAשכבה 
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  טביעות וחריטות 7.4

 נדונה וסוכמה Iהתופעה של טביעת ידיות בטרם צריפה וחריטה לאחר הצריפה במגידו של תקופת הברזל 

ים החדשים שהצטברו מאז פרסום דוח ברצוני להביא כאן סיכום של הנתונ). 221: 2006אריה (בעבר 

חשוב לזכור שההשוואה בין השכבות חייבת . IIIמ "החפירה הקודם וכן את הנתונים מתקופת הב

). וכן בכמות הכלים השלמים בהתאמה(להתחשב בגודל מדגם החרסים הכללי שנספר באותה שכבה 

, עת סימון הידיות קיימת תופVIB ו VIIA עולה כי בעוד שבשכבות 7.15מריכוז הנתונים בטבלה 

מכיוון שמהות התופעה בכללותה . VIAהפיכתה של תופעה זו לנפוצה מאוד מתרחשת בימיה של שכבה 

אלא רק , Iהרי שגם לא ניתן להסביר את התפשטותה בשלהי תקופת הברזל , ה צורכטרם הובנה כל

תקופה לא ניתן לדעת האם דגם מכיוון שאין נתונים מספריים מאתרים אחרים בני ה. להצביע על צמיחה זו

  .זה תקף מחוץ למגידו

   Pre-firing Post-firing 
   finger cane other X other 

Complete vessels 1     K-6 
Sherds17 5     

Complete vessels      

 
 

VIIA M-6 
Sherds      

Complete vessels      K-518 
Sherds 2 1 

Complete vessels      

 
 

VIB M-5 
Sherds    1  

Complete vessels 1 1 1  2 H-9 
Sherds 7 1 1 2  

Complete vessels 3 2 1 5 1 K-4 
Sherds 27 9 

Complete vessels 1     L-5 
Sherds 2   1 1 

Complete vessels 1     

 
 
 
 

VIA 

M-4 
Sherds      

  I ומתקופת הברזל IIIמ "תקופת הבוחרוטות מידיות טבועות : 7.15טבלה 

  

   כלי החרסעיטורהיבטים הקשורים ל 7.5

, צביעה באדום (VIבדוח החפירה הקודם עמדתי על הסוגים השונים של סוגי העיטור הנפוצים בשכבה 

ה התמונ). חיפויים ומירוקים, עיטור בסגנון פלשתי, גוני-עיטור פניקי דו, צבעי-עיטור דו, צביעה בשחור

אולם , העולה מניתוח הממצא הקרמי מהשכבות הנדונות כאן לראשונה דומה מאוד למסקנותיי בעבר

                                                 
  .ות על אותו הכלי בקרב החרסים ייתכנו כפילויות מכיוון שלעיתים סומנו שתי הידי17
טבלה : 2006אריה ( לא נעשתה הפרדה בשברי החרסים בין הסוגים השונים של הטביעות והחריטות K-4 ו K-5 בשכבות 18

13.3.(  
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וכן לבחון מחדש את , VIIAברצוני להרחיב את בחינת העיטורים השונים גם למכלול הקרמי של שכבה 

הטבלאות המובאות כאן ). ט"תשס, 2007-2006( על רקע מחקריה של גלבוע VIהעיטורים של שכבה 

חלק ). 13.13-13.6טבלאות : 2006אריה (מתבססות בחלקן על הטבלאות שהובאו בדוח החפירה הקודם 

  .מהנתונים עודכנו בעקבות ספירות מחודשות וארגון משופר של הנתונים

  VIIA העיטור של שכבה 7.5.1

 -7.16טבלאות ( הייתה ברובה המוחלט לא מעוטרת VIIAבאופן כללי ניתן לומר שהקרמיקה של שכבה 

.  מבין הפריטים שנכללו בספירה הכללית לא היו מעוטרים90%- מבין הכלים השלמים ו80%-כ). 7.18

בנוסף . Kב בשטח IIמ "בתקופת הב) בדפוס(י מרטין "נדמה שתופעה זו ממשיכה את המגמה שאובחנה ע

. VIבה  פחות מגוונים מאלה של שכVIIAניתן לומר שמרכיבי העיטור של הקרמיקה של שכבה , לכך

כל , ])8: 68לוח : 1948לאוד [ המעוטר באדום ושחור PX2פיקסיס מורכב מטיפוס (למעט כלי אחד 

רוב העיטורים . גוני בצבע אדום-הכלים השלמים וכן שברי החרסים האינדיקטיביים עוטרו בעיטור חד

איור : לדוגמא (כוללים פסים ישרים אופקיים או אנכיים ולעיתים פסים גליים ועיטורים מורכבים יותר

, כמו כן). 1: 7.5איור : לדוגמא(שזו הופעתו המאוחרת ביותר , דוגמת מוטיב האיילה והתומר, )7-5: 7.2

העובדה שרק כלי אחד . בשכבה זו תופעת עיטור השפות של קערות בפס אדום על השפה נפוץ יחסית

כה של עיטור זה בשכבה ממשיכה את המגמה של התפוצה הנמו) אדום ושחור(צבעי -עוטר בעיטור דו

VIIB) מרטין בדפוס .(  

שתי קערות ממשפחת הכלים בעלי בסיס (ראויים לתשומת לב חמישה חרסים קטנים של יבוא קפריסאי 

]). White Slip[ושלושה שברים של קערות חלב ממשפחת הכלים המחופים לבן ] Base ring[טבעת 

 מעידה כי הם VIIAבלוקוסים נקיים של שכבה העובדה שכה מעט חרסים ממשפחות נפוצות אלה נמצאו 

אף על פי כן הכנסתי אותם ). ראו למטה (VIII-VIIBקדומים לשכבה זו ואת מקורם יש למצוא בשכבות 

  .לטבלת התפלגות העיטורים בשביל להדגיש את כמותם המזערית במכלול זה

החרס ראוי לציין שבשכבה למרות שלא הכנסתי לטבלאות ההתפלגות את נושא החיפוי והמירוק של כלי 

VIIA)  אפילו במידה פחותה מזו שבשכבהVI]  רק כלים בודדים , ])13.13-13.10טבלאות : 2006אריה

 וכן שני פכים לא K1שתי קדרות מטיפוס , SJ1aארבע שפות של קנקנים מטיפוס : זכו לטיפול מסוג זה

שחופה בחיפוי אדום עז בחלקו ) 8: 7.2איור  (J12פך מטיפוס . חופו בחיפוי אדום דליל) ?J(מסווגים 

שני כלים שחופו במרח לבן עבה עוטרו בצבע , כמו כן). ראו למעלה(העליון יובא ככל הנראה מבית שאן 
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 והשנייה לא BL15אחת מטיפוס (רק שתי קערות ). 13: 69לוח : 1948 וכן לאוד 7: 7.2איור (אדום עז 

  ).ללא חיפוי(מורקו במירוק יד ) מזוהה

 Plain Red paint Two-
coloured 

Total 

 N= % N= % N= % N= % 
K-6 10 76.9 3 23.1   13 28.3 
M-6 7 100     7 15.2 
G-1 6 75 2 25   8 17.4 
VIIA 14 77.8 3 16.7 1 5.6 18 39.1 
Total 37 80.4 8 17.4 1 2.2 46 100 

  כלים שלמים, התפלגות העיטור הצבוע: VIIAשכבה : 7.16טבלה 
 

  
 Red paint Two-coloured 

K-6 J12, SJ2  
G-1 BL4, BL13  

VIIA BL1, K2, J1 PX2 
  )לפי שכבות וסוג עיטור (VIIAטיפוסי הכלים השלמים המעוטרים בשכבה : 7.17טבלה 

 

 Plain Red paint Cypriot 
import 

Total 

 N= % N= % N= % N= % 
K-6 515 90.5 49 8.6 5 0.9 569 89.9 
M-6 60 93.8 4 6.3   64 10.1 
Total 575 90.8 53 8.4 5 0.8 633 100 

  חרסים וכלים שלמים, התפלגות העיטור הצבוע: VIIAשכבה : 7.18טבלה 
  

  VI העיטור של שכבה 7.5.2

שיטות .  על שני שלביהVI מציגות את התפלגות הכלים והחרסים המעוטרים בשכבה 7.23-7.19טבלאות 

, )ט"תשס, 2007-2006(בה זו הייתה לאחרונה כר פורה למחקריה של גלבוע העיטור של הקרמיקה משכ

מכיוון שלרוב אינני . Iבהם שבה לעסוק במשמעותם של עיטורים כה מגוונים במגידו של תקופת הברזל 

אביא בפרק זה את השקפותיי לגבי שיטות העיטור השונות המופיעות , מסכים עם מסקנותיה של גלבוע

בחרתי לפתוח את הפרק בדיון על המשפחות הקרמיות הזרות למגידו , מורכבות הנושאבשל . VIבמגידו 

  ).המעוטרת(ולסיים בקרמיקה המקומית 

  גוני-העיטור הפניקי הדו

טוענת שמגידו היא שותפה פעילה במערכת המסחר הפניקית וזאת לאור העובדה ) 87: ט"תשס(גלבוע 

הכלים הללו , לדעתי). 563 -562: 2006ריה ואחרים א(שמספר כלים שעוטרו בדגם זה יוצרו במגידו 

אינם מעידים שמגידו ייצאה סחורה לחוף הפניקי במיכלים דמויי המכלים אותם ייבאה מהחוף מהסיבות 

, J5 ,J6טיפוסים  (VIגוניים נחשפו במגידו -רק כלים מועטים ממשפחת הכלים הפניקיים הדו: הבאות
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J7dו -F5 .(במרכזים הפניקיים שבחוף הים התיכון , שיוצרו באזור מגידו, ו כליםעד היום לא זוה, כמו כן

היגיון כלכלי בייצור כלי מסחר דומים במגידו לשם החזרתם , לדעתי, אין, בנוסף לאלה). דוגמת דור(

כיצד ניתן , אם כך. שהצרכן הפניקי רצה לקבל משהו שאין לו, סביר יותר להניח בעיני. לחוף הפניקי

נראה שהדרישה לסחורה הפניקית במגידו ? במגידו" גוניים-פניקיים דו"רם של כלים להסביר את ייצו

הייתה גבוהה עד שתושבים מקומיים מצאו שיהיה להם כדאי למכור סחורה מקומית בתוך כלים עם דגם 

וראו ההבדלים הצורניים בין המכלים המקומיים לאלה (שסביר להניח שהגביר את המכירות , פניקי

, שיוצרו במגידו לא יצאו" גוניים-פניקיים הדו"הכלים ה]). 563: 2006אריה ואחרים [החוף המיובאים מ

כלים אלה , למעשה"טענתה של גלבוע כי . את שערי מגידו ואת תחום השליטה הכפרי שלה, לדעתי

איננה מוצדקת בעיני , )87: ט"גלבוע תשס" (במגידו אינם זרים שם יותר מאשר למשל מקבילותיהם בדור

גוניים שיוצרו בדור מעידה עד כמה שימשה דור כמרכז ייצור -כיוון שהימצאותם של כלים פניקיים דומ

  . וסחר של כלים אלה

  עיטור בסגנון פלשתי

שייכותם של הבקבוקים הגליליים -לגבי אי) 85: ט"תשס(אני מקבל את הביקורת של גלבוע , ראשית

נראה שקבוצת הכלים הפלשתיים . הפלשתייםלמכלול הכלים ) PX3פיקסיסים מאורכים מטיפוס (=

הכניסה ) 1982(יתר הטיפוסים שדותן .  בלבדJ7c- וBL8 ,K3 ,K8במגידו מורכבת רק מטיפוסים 

: 2002(אותם מזר , צבעי-לקבוצה זו שייכים למעשה לקבוצת הכלים הכנעניים המעוטרים בעיטור דו

  ). וראו מייד (Iהברזל שייך למסורת העיטור של העמקים הצפוניים בתקופת ) 274

שנמצאו ) BL8מטיפוס " (פלשתיות"למרות שמרבית הקערות ה, )14הערה , 88: ט"תשס(לטענת גלבוע 

אינני יודע .  יוצרו באזור מגידו כללתי את הדיון לגביהן במסגרת הדיון בקרמיקה הפלשתיתVIבשכבה 

מהבדיקה . א יובאו מפלשתכיצד העריכה גלבוע שרוב הקערות הללו אכן יוצרו באזור מגידו ול

 כלים מטיפוס זה ממגידו עולה כי מחציתן יוצרו באזור מגידו והיתר 4הפטרוגרפית היחידה שנערכה על 

י טיב ייצור הקערות "נראה שאי אפשר לקבוע חד משמעית עפ, כמו כן). 12ראו פרק (יובאו מפלשת 

איור : 2000פינקלשטיין ואחרים (מאוד כך למשל קערה באיכות גבוהה . האם הן יוצרו במגידו או בפלשת

אריה (ואילו קערה שבמראה החיצוני שלה נראית מגושמת מקורה בפלשת ; יוצרה במגידו) 2: 11.1

הרי שלא ניתן , נראה כי עד שלא יהיו יותר נתונים ממחקרים פטרוגרפיים). 6: 13.63איור : 2006

אני , כפי שטענתי בעבר, הנה כי כן. גלבועלקבוע לגבי הסקיפוסים מסקנות נחרצות כמו אלה שקובעת 
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שתופעת הסקיפוסים הצפוניים מעידה על חיקוי של כלי יוקרה ואולי גם על אימוץ , עדיין מחזיק בדעתי

  . VIמנהגי שתייה זרים ולא על אוכלוסייה ממוצא מערבי שהתגוררה במגידו 

, כמו בדור: "במילים" הפלשתיים"ים גוניים והכל-גלבוע מסכמת את הבחנותיה לגבי הכלים הפניקיים הדו

כלי חרס של "בין " אתנית"גם במגידו ההפרדה ה, היינו הך הם" פניקים"ו" סיקילים"שלגביה הסקנו ש

הבחנה זז מפתיעה אותי לאור העובדה שבדיקות ." היא מלאכותית לחלוטין" כלים פניקיים"ו" הים-גויי

אם של חלק נכבד מהכלים השייכים לשתי המשפחות פטרוגרפיות שנערכו לכלים ממגידו הוכיחו כי מוצ

ברצוני להדגיש כי בעוד ). הכלים הפניקיים והפלשתיים בהתאמה(הללו הוא בחוף הצפוני ובפלשת 

לנדאו - יסעור,למשל(התופעה הפלשתית במישור החוף הדרומי הנה תופעה אתנית שמקורה בהגירה 

האוכלוסייה של צפון .  בעצם תופעה גיאוגרפיתהיא" פניקית"הרי שהתופעה המכונה , )2002, ט"תשנ

אולם נראה , )שסופגת כמובן השפעות חיצוניות( הייתה אוכלוסייה כנענית Iכנען כולה בתקופת הברזל 

וסופו (התפתח מהר יותר מהאזורים הפנימיים של הארץ , כנראה בשל קירבתו לחוף, שאזור פניקיה

מישור החוף הדרומי (אה אם כן כי שני מוקדים אלה נר).  לישות נפרדתIIשהתגבש בתקופת הברזל 

שכזכור הייתה בעלת כלכלה מסוגרת יחסית , VIהיוו מקור צריכה חשוב לתושביה של מגידו ) והצפוני

  ). 248-247: 2006אריה (המספקת את עצמה 

  גוני-עיטור שחור חד

 העיטור של מגידו בתקופת גוני בצבע שחור זר למסורת-שיטת עיטור זו נדירה מאוד וברור שעיטור חד

  ). 2006לנדאו -יסעור(ראוי להזכיר שמוצאו של פך ארכוב שעוטר בשחור הוא באזור עכו . Iהברזל 

  גוני-עיטור אדום חד

מ הן בצבע והן "מהווים המשך ישיר לעיטורים של תקופת הב, גוני-כלים המעוטרים בעיטור אדום חד

, )11-9, 6: 7.19; 4-1: 7.18; 5: 7.14איורים (אופקיים הדגם הנפוץ ביותר הוא של פסים . במוטיבים

: 7.16איור (פסים גליים , )7, 2: 7.25איור (מרכזיים -אולם קיימים גם דגמים של ספירלות ומעגלים חד

: 7.32איור (דגם רשת , )18: 13.63איור : 2006אריה (מיטופות , )4: 7.25איור (איקסים כפולים , )8

: שם(מוטיבים מעולם החי ומעולם הצומח , )וראו מייד, 11: 74לוח : 1948לאוד  (OMDSדגם , )6

דגמים אלה נדירים ויש  [VIA הדוגמא האחרונה היא מלוקוס לא נקי של שכבה – 5: 84; 1: 80לוחות 

: 2006אריה (וכן דגמים מורכבים הכוללים שילוב מוטיבים ]) לציין את היעלמות מוטיב האיילה והתומר

הכלים שעוטרו בעיטור זה ושנדגמו בפטרוגרפיה עד היום נמצאו כמקומיים למגידו ). 3: 13.52איור 

  ).565: 2006אריה ואחרים (
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  סגנון העיטור הכנעני המאוחר

רובם , והוא כולל מגוון רחב של דגמים) אדום ושחור(ייחודו של סגנון זה הוא בשימוש בשני צבעים 

. מ"אלה שכמעט ולא השתמשו בהם כמעט בתקופת הבמ ואחרים כ"המשך ישיר למוטיבים מתקופת הב

אותה הוא זיהה כמאפיינת , היה הראשון שהתייחס לכלים הללו כמסורת קדרית נפרדת) 274: 2002(מזר 

-ואיילת גלבוע הגדירה אותם תחילה ככלים דו,  בעמקי הצפוןIאת המכלול הקרמי של תקופת הברזל 

ברצוני ).  וראו מייד85-82: ט"גלבוע תשס (OMDSכלי ומאוחר יותר כ) 137: 2001גלבוע (צבעיים 

פסים : העושר הרב של הדגמים כולל". סגנון העיטור הכנעני המאוחר"להציע כאן לכנות סגנון זה כ

; )6: 7.18איור (מיטופות ודגם רשת ; )7: 80לוח : שם(פסים גליים ; )2: 79לוח : 1948לאוד (אופקיים 

ודגם ) ראו מייד (OMDSדגם ; )5: 85לוח : 1948לאוד (מרכזיים -דגם סולם ורצף חצאי מעגלים חד

אריה ; 2: 7.20איור (ועץ חיים ; )1: 7.26איור (מעוינים ממולאים ברשת ; )10: 74לוח : שם(חול -שעון

  . ידבמורקו רוב הכלים , חשוב לציין שאחרי שהמוטיבים הללו צוירו על הכלים). 2: 13.60איור : 2006

 BL7ם שעוטרו בסגנון הכנעני המאוחר מצומצם באופן יחסי והוא כולל קערות מטיפוס מגוון הטיפוסי

 K5קדרה מרובת ידיות מטיפוס , )3: 13.68איור : 2006אריה  (BL14-ו) 10: 74לוח : 1948לאוד (

, )6: 7.18איור  (J7b-ו) 2: 13.6איור : 2006אריה  (J7aפכי בירה מטיפוס , )2: 79לוח : 1948לאוד (

, )14-12: 7.19איור (PX3- וPX2פיקסיסים מטיפוס , )3: 7.20איור  (F3ות עם כף מטיפוס צפח

: 13.52איור : 2006אריה , נדיר (SJ2קנקנים מטיפוס , )2: 7.20איור , נדיר (AM1קנקניות מטיפוס 

:  משלימים את רפרטואר הכלים המעוטר בסגנון זהVIכלים אחדים מלוקוסים לא נקיים של שכבה ). 2

, 3פרק : 1982דותן (בקבוק דמוי קרן , )6, 5: 85לוח : שם(קדרות , )4: 79לוח : 1948לאוד (קערה 

) 14איור , 14פרק : 1982דותן (ספל דמוי לביאה , )12: 86לוח : 1948לאוד (פך ארכוב , )2: 40איור 

  ).XVIלוח : 1935מאי (וקרנוס 

הכלים מהווים . שלבים כמות רבה של דגמיםמ) 14-12: 7.19איור  (H-9שלושה כלים שנמצאו בשכבה 

כך שהדגמים שעל כל אחד , )PX2(ופיקסיס כפול ) PX3מטיפוס (של שני בקבוקים " סט"ללא ספק 

פסים : הדגמים כוללים. מהבקבוקים משולבים על כל אחד מהפיקסיסים המרכיבים ביחד את הכלי המורכב

ורצף , חול-רצף של שעוני, )ראו מייד (OMDSם דג, דגם סולם, דגם רשת, מיטופות, אופקיים וגליים

  .מרכזיים-חצאי מעגלים חד

) Overlapping multiple diagonal strokes" ("OMDSהגדירה לאחרונה את דגם ) ט"תשס(גלבוע 

מרושלות , המורכב בדרך כלל מקבוצות קווים אלכסוניות, )בלי חלוקה למטופות(כאפריז גיאומטרי רציף 
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ובות חופפות זו את זו בנקודות המפגש ביניהן ולעיתים חופפות את הקווים האופקיים שלעיתים קר, למדי

בעיקר , הרווחים המשולשים הנוצרים בין קבוצות הקווים צבועים לעיתים בצבע. התוחמים את האפריז

אינו אופייני לכלי החרס המעוטרים , דגם זה): "82: ט"תשס(י גלבוע "עפ. אדום ולעיתים הושארו ריקים

וגם אין אפשרות למצוא את מקורותיו במכלול העיטורים של כנען בתקופת הברונזה , של פלשת

" גויי הים"ובעזרתו ניסתה להצביע על מקור אפשרי ל(ולכן הסיקה שמקורו סורי או קפריסאי " המאוחרת

ע הוא מופי, מ"למרות שאכן קשה למצוא דגם זה בשכבות המתוארכות לתקופת הב). הצפוניים בסוריה

מ "למשל בשכבות הב): לעיתים בוריאציות שונות(בשכיחות נמוכה באתרים שונים בעיקר בצפון כנען 

 R-1בבית שאן , )CXCIX :16 ,CCXLIII :10 ,CCXCI: 18: לוחות: 1961ידין ואחרים (בחצור 

, 11:2איורים : 1980רד 'פריצ(סעידיה -בבית הקברות בתל א, )8: 66, 5: 58לוחות : 2007מולינס (

דווקא במגידו ניתן להצביע על מגוון , לעומת זאת). 14: 19.46איור : א2004ינאי  (VIובלכיש ) 3: 54

פינקלשטיין וצמחוני , G-1=) VIIAקערה משכבה : מ"של דוגמאות המעוטרות בדגם זה בתקופת הב

: שם (VIIIגביע משכבה , )4: 64לוח : 1948לאוד  (VIIBקנקן מעוטר משכבה , )9: 10.3איור : 2000

ספל מקבר , )13: 39לוח : שם (Xפך משכבה , )14, 1: 57לוח : שם (VIIIפכים משכבה , )8: 62לוח 

כלים קפריסאיים , כמו כן). 8-7: 42לוח : שם (77ופכים מקבר ) 17: 34לוח : 1938גאי ואנגברג  (912

 של דגם זה ומשם אולי מעוטרים בווריאציות) ובכנען כולה(מ שנמצאו במגידו "רבים מראשית תקופת הב

גאי ; 21: 57; 15, 13: 55; 15, 7, 5-4: 49לוחות : 1948 לאוד ,למשל(חדרו לעולם המוטיבים הכנעני 

 קלה כבר בתקופת הבהקשר זה ראוי גם להזכיר שדגם זה מופיע בווריאצי). 3: 48לוח : 1938ואנגברג 

וכן בסירוק של כלים ) 23: 23 לוח :1938 גאי ואנגברג ,למשל(ת בדיקור של פכיות תל יהודיה "הב

נראה אם כן כי לאורך תקופת ]). CCLIX :24-22לוח : 1961ידין ואחרים  [3למשל בחצור (גדולים 

,  אפשר להביןIבתקופת הברזל ) המעטות יחסית(מ דגם זה היה בשימוש במגידו ואת הופעותיו "הב

  .מ"כהמשך של המסורת הכנענית של תקופת הב, לדעתי

שיש להתייחס לכלים אלה כאל ) 84: ט"תשס(טוענת גלבוע , חיפוש אחר המקור הזר של דגם זהבנוסף ל

בשל פך " (קבוצת עמק יזרעאל"או " קבוצת מגידו"תופעה אזורית ולא כרונולוגית ולפיכך לכנותם 

מסקנה זו מעלה מספר ]). I.23 :19איור : 2005זרזקי ואחרים [מעוטר בסגנון זה שנתגלה ביקנעם 

בעלת " קבוצה קרמית" בשם פריטיםהאם באמת ראוי לכנות קבוצה של פחות מעשרים : ותשאל

? האם באמת מדובר בקבוצה ייחודית לעמק יזרעאל, כמו כן?  כרונולוגית כלשהן אומשמעויות חברתיות

מונגר ואחרים  (Vנרות י שנמצאה בתל כOMDSמזכירה קערה עם עיטור ) 8הערה : ט"תשס(גלבוע 
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נראה לי שאין , ולאור היכרות טובה של החומר ממגידו 19זו בבחינה ראשונית של קערה .)83: 2011

פארן בסולם - בחפירות קובלוIII משכבה ראוי להזכיר פך, כמו כן. מדובר בקערה שיוצרה באזור מגידו

 VIקערה מבית שאן , )1איור : 2007-2006(את הכלים שפרסמה גלבוע עצמה מתל דור , )9פרק (

פך מתל , )14: 90לוח : א"עמירן תשל( בתל פארעה דרום 834קנקן מקבר , )17: 50לוח : 1966יימס 'ג(

). 9: 32לוח : 1999אילן ( עם עיטור דומה Vוכלי מתל דן ) CLXIII :8לוח : 1912מקאליסטר (גזר 

רובם בצפון ארץ ישראל ,  נמצאו בכמויות קטנות באתרים שוניםOMDSיוצא שכלים המעוטרים בדגם 

 ומכיוון שרובם לא ,מכלולים הקרמיים בהם נתגלו קטן מאודהיחסי בקרב המשקלם . Iקופת הברזל בת

גם במגידו יחסם של הכלים . דגמי ייצורםאת ן ו אי אפשר עדיין לבחNAAנדגמו לפטרוגרפיה או 

 מתוך המכלול הקרמי הכללי הוא קטן מאוד ואלמלא היו מעוטרים OMDSהמעוטרים בדגם 

 OMDS-ה  דגם , בכל מקרה. הם לא היו בולטים על רקע הכלים הרבים שאינם מעוטרים, באינטנסיביות

הוא חלק ממכלול העיטור הכנעני המאוחר ואין לדעתי צורך להפריד אותו ממכלול העיטורים של מגידו 

VI16ראו פרק , למשמעות הופעת הסגנון הכנעני המאוחר ( ולחפש לו מקור נפרד(.  

 Plain Red paint Black 
paint 

Two-
coloured 

Philistine 
style 

Total 

 N= % N= % N= % N= % N= % N= % 
K-5 4 80   1 20     5 10.9 
F-6 1 33.3 1 33.3     1 33.3 3 6.5 
VIB 28 73.7 8 21   2 5.3   38 82.6 
Total 33 71.7 9 19.6 1 2.2 2 4.3 1 2.2 46 100 

  כלים שלמים, עיטור הצבועהתפלגות ה: VIBשכבה : 7.19טבלה 
  

 

St. Level Red paint Black 
paint 

Two- 
coloured 

Phoenician 
bichrome 

Philistine 
style 

Cypriot 
import 

K-5  J8     
F-6 F1b    BL8  

VIB 

VIB BL1a, BL5, G1, J2, JT2, PX1, 
AM2, SJ2  

 BL7, F3    

F-5 BL5, AM2      
H-9 2 BL5, K2, G1, J2, J4, 2 J7a, 

J7b, JT2, 4 PX1, PX2 
 J7, J7b, F3, 

PX2, 2 PX3  
   

K-4 BL1a, BL5, G1, J7a, JT2, 2 
F1b, F1c, F3  

 J7a, 2 F3  J5b, J6    

L-5 2 F1b       
M-4 G1      
VIA BL1a, 2 BL5, K2, K7, 3 G1, 6 

J2, 2 J4, 5 J7b, 5 JT2, 6 F1b, 
F2, F3, 2 PX1, PX2 

JT2, 
PX1  

K5, 3 J2, 
J7a, 3 F3 

5 J5, 2 J7d, 
 JT5 

K3 CY1 

Yadin-B 2 J2, 2 F1b, F2, F3, PX1   2 J5 BL8  

VIA 

Yadin-C J2, J7a, F1b, PX1       
  )לפי שכבות וסוג עיטור (Iטיפוסי הכלים השלמים המעוטרים בתקופת הברזל : 7.20טבלה 

                                                 
  .תודה רבה לסטפן מונגר שהואיל להראות לי את הקערה 19
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 Plain Red 
paint 

Black 
paint 

Two-
coloured 

Philistine 
style 

Total 

 N= % N= % N= % N= % N= % N= % 
K-5 402 99 16 3.8 2 0.5 1 0.2 1 0.2 422 86.8 
M-5 62 96.9 2 3.1       64 13.2 
Total 464 95.5 18 3.7 2 0.4 1 0.2 1 0.2 486 100 

  חרסים כלים שלמים, התפלגות העיטור הצבוע: VIBשכבה : 7.21טבלה 
 

 
 Plain Red paint Black 

paint 
Two-

coloured 
Phoenician 
bichrome 

Philistine 
style 

Cypriot 
import 

Total 

 N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % 
F-5 21 91.3 2 8.7           23 4.5 
H-9 106 83.5 15 11.8   6 4.7       127 24.6 
K-4 97 84.7 9 8.1   3 2.7 2 1.8     111 21.5 
L-5 8 80 2 20           10 1.9 
M-4 11 91.7 1 8.3           12 2.3 
VIA 97 63 37 24 2 1.3 8 5.2 8 5.2 1 0.6 1 0.6 154 29.8 
Yadin-B 55 84.6 7 10.8     2 3.1 1 1.5   65 12.6 
Yadin-C 10 71.4 4 28.6           14 2.7 
Total 405 78.5 77 14.9 2 0.4 17 3.3 12 2.3 2 0.4 1 0.2 516 100 

  כלים שלמים, התפלגות העיטור הצבוע: VIAשכבה : 7.22טבלה 
 

 
 Plain Red paint Two-

coloured 
Phoenician 
bichrome 

Philistine 
style 

Total 

 N= % N= % N= % N= % N= % N= % 
H-9 809 92 55 6.3 15 1.7     879 45.9 
K-4 655 94.1 35 5 3 0.4 2 0.3 1 0.1 696 36.4 
L-5 200 98.5 3 1.5       203 10.6 
M-4 127 93.4 9 6.6       136 7.1 
Total 1,791 93.6 102 5.3 18 0.9 2 0.1 1 0.1 1,914 100 

  חרסים וכלים שלמים, התפלגות העיטור הצבוע: VIAשכבה : 7.23טבלה 
  

  I ותקופת הברזל IIIמ " בקרמיקה של תקופת הבהמשכיות ושינוי 7.6

בכל . בשכבות השונות הנדונות כאן" מאובנים מנחים" לעקוב אחר הימצאותם של מטרתו של פרק זה היא

, אלה המופיעים לראשונה משכבה זו והלאה, מחד: שכבה בודדתי שני סוגים של טיפוסים קרמיים

הבחנות אלה יאפשרו לבחון מחדש . את הטיפוסים המסיימים את הופעתם בסופה של אותה שכבה, ומאידך

ברצוני לעמוד על המשמעות , כמו כן. היחסית של השכבות המקבילות באתרים אחריםאת הכרונולוגיה 

 מציגה את משך קיומם של הטיפוסים 7.24טבלה . שבהופעתם או בהיעלמותם של טיפוסים שונים

  .VIIA – VIAהקרמיים העיקריים של שכבות 

שהתקיימו , חרס שלושה טיפוסים של כלי – VIIA לשכבה VIIBטיפוסים שלא ממשיכים משכבה 

אינם מופיעים במכלולים הקרמיים של שכבה , )מספרי הטיפוסים לקוחים ממרטין בדפוס (VIIBבשכבה 
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VIIA : קערות מזוותBL80 , גביעGB60 וקנקני מסחר SJ70 .י "טיפוסים אלה נדונים באריכות ע

 והקיפרי לדרום בהקשר זה ראוי לשוב ולדון במועד הפסקת היבוא המיקני, כמו כן). בדפוס(מרטין 

מרטין  (VIIBשכבה מגידו בהכלים המיובאים השלמים המאוחרים ביותר מופיעים בנראה ש. הלבנט

) שלוש קערות חלב ושני חרסים ממשפחת בסיס טבעת(את חמשת החרסים הקיפריים , לדעתי). בדפוס

איור : 2000פינקלשטיין וצמחוני  (G-1וכן את שבר קערת החלב משכבה ) ראו למעלה (K-6משכבה 

היעלמותם של היבוא המיקני והקיפרי וכן הפסקת ייצורם של . יש להבין כחרסים אינטרוסיביים) 6: 10.3

ס או בראשית המאה  " לפנה13-משקף את ניתוק קשרי המסחר בשלהי המאה ה, )SJ70(קנקני המסחר 

  . ס באגן המזרחי של הים התיכון" לפנה12-ה

בעלי שפת (מ "פסק הייצור והשימוש של סירי בישול במסורת הבנראה שעדיין לא ברור דיו מתי הו

 –וראו למעלה  (VIIAייתכן שסירים אלה המשיכו לשמש גם בראשית שכבה ). רדום משוכה החוצהק

  ).סירי בישול

 למרות שכמות הטיפוסים שראשיתם היא בשכבה – VIIAטיפוסים שהופעתם הראשונה היא בשכבה 

VIIAמדובר בטיפוסים מקומיים שמשמעות הופעתם חורגת מגבולות הדיון הרי ש,  מצומצמת יחסית

השינוי . CJ1ולפך הבישול מטיפוס ) CP1-2(כוונתי היא לסירי הבישול בעלי השפה הזקופה . הכרונולוגי

היה יכול להתרחש בעקבות המשבר , שהופעתם של טיפוסים אלה עשוי לשקף, בהרגלי צריכת המזון

סביר להניח שעל אף שהשלטון המצרי . ס" לפנה13-דום בשלהי המאה ההעולמי שתקף את המזרח הק

המשבר הגדול של סוף , )12-עד המחצית השנייה של המאה ה(בכנען נשאר יציב יחסית גם לאחריו 

  .  נתן אותותיו גם בכנען13-המאה ה

צורם  באופן יחסי כמות הטיפוסים הקרמיים שיי– BVI לשכבה VIIAטיפוסים שלא ממשיכים משכבה 

פך מסננת , )BL11 ,BL12 ,BL13 ,BL16(מספר קערות :  הוא גדולVIIAנפסק בסופה של שכבה 

ראוי להזכיר גם את סירי הבישול בעלי שפת הקרדום ). S2(וכן גלילי נמוך ורחב ) J12(ללא צוואר 

וכן את העובדה ) וראו למעלה (VIIAשכנראה ממשיכים להיות מיוצרים עוד בראשיתה של שכבה 

הפסקת . IIIמ "כמעט נעלמות לחלוטין בשלהי תקופת הב) CH3(ובעות עם שפה בעלת חתך משולש שק

 וכן ראשית ייצורם של טיפוסים VIIAייצורם של מספר רב יחסית של טיפוסים קרמיים עם חורבן שכבה 

פוליטי שעבר על כנען כולה -עשוי לשקף את השבר החברתי) ראו מייד (VIBרבים יחסית בשכבה 

ידו בתוכה עם קריסת מערך השלטון המצרי והעצמאות הכנענית הפתאומית שהתאפשרה בעמקים ומג

  .הצפוניים
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 רבים VIBהחידושים הקרמיים של שכבה ,  כאמור– BVIטיפוסים שהופעתם הראשונה היא בשכבה 

ביניהם ניתן למנות את הקערות העדינות ):  על שני שלביהVIרובם ייחודיים רק לשכבה (יחסית 

פכי מסננת , )G1(גביעים סגורים , )CH1(קובעות עם שפה משוכה החוצה , )BL5(עוטרות המ

וכן את רוב הטיפוסים הנמנים עם ) PX3(פיקסיסים גבוהים , )F3(צפחות עם כף , J7b- וJ7aמטיפוסים 

 VIIAראוי לזכור שמכיוון שמאסף כלי החרס משכבה ). J7c- וBL8 ,K8(משפחת הכלים הפלשתיים 

ייתכן שבעתיד יתברר שחלק מהטיפוסים שנמנו כאן יוצרו כבר בתקופת ,  עד היום הוא מצומצםשנתגלה

  .  IIIמ "הב

 לשכבה VIB הקירבה הקרמית הגבוהה בין שכבה – AVI לשכבה BVIטיפוסים שלא ממשיכים משכבה 

VIA אפשרה לזהות רק טיפוס אחד של קנקנים )SJ2 ( שייצורם נפסק בסופה של שכבהVIB .בכל 

  . לא נתגלה אף קנקנן מעוטר מטיפוס זהVIAמכלול הכלים השלמים הגדול של מגידו 

 ראשית ייצורם של טיפוסים בודדים בלבד ניתן לזיהוי – VIAטיפוסים שהופעתם הראשונה היא בשכבה 

גוניים המורכבת ממספר טיפוסים -ניתן למנות את משפחת הכלים הפניקיים הדו, ראשית: VIAבשכבה 

אף הוא (כנראה שבמסגרת הסחר הפניקי הגיע למגידו מהחוף הפניקי ). J5 ,J6 ,J7d ,F5(חנה קלים להב

בנוסף לטיפוסים אלה ראוי להזכיר את הקדרות הפלשתיות . SJ3קנקן המסחר מטיפוס ) VIAרק בשכבה 

כמו ). X הן נתגלו בתל קסילה רק החל משכבה VIAבמקביל להופעתן במגידו  (K3המנוונות מטיפוס 

  . בתקופה זו) CY1(גיאומטרי -נראה שראשיתו של היבוא הקיפרי, ןכ

 אינם VIA מהטיפוסים של שכבה %60- כ– BV לשכבה AVIטיפוסים שלא ממשיכים משכבה 

בין הטיפוסים הבולטים שנעלמים עם סיום שכבה ). VBבשכבה (א IIממשיכים להתקיים בתקופת הברזל 

VIAמוי  ניתן למנות את הקערות עם פרופיל ד"S) "BL3( , הקערות העדינות והמעוטרות)BL5( , פכי

כמעט כל טיפוסי , )J7(כל הטיפוסים של פכי המסננת , )CJ1(הבישול עם השפה המשוכה החוצה 

למרות זאת ניתן להצביע גם על המשכיות קרמית מתקופת . וכמו כן הכלים הפלשתיים) F1-4(הצפחות 

 ממשיכים להיות מיוצרים CP1-2רי הבישול מטיפוסים כך למשל סי. אII לתקופת הברזל Iהברזל 

הקדרות , )BL1-BL2(וכן נמשך ייצורם של הטיפוסים הבסיסיים של הקערות , אIIבתקופת הברזל 

)K1-K2( , הקובעות)CH1 ( והפכים)J1-J2( ,כמו כן . רובם עם תוספת חיפוי אדום ומירוק יד לא סדיר

גוניים ונמשך היבוא הקפריסאי שהחל בתקופת הברזל - הדונמשכת תפוצתה של משפחת הכלים הפניקיים

I . השבר במסורת הקרמית בין שכבהVI לשכבה Vיחד עם זאת.  משקף פער תרבותי וכרונולוגי ,
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חוקרים רבים נטו להתעלם מן המשמעות הגלומה בהמשכיות הקרמית החלקית ובעיקר מרצף השימוש 

  ).8ראו פרק  (II  לתקופת הברזלIבסירי הבישול מתקופת הברזל 

  

      VIIA                               VIB                                 VIA                              VB Type 
> ============================================================= >BL1-2 
> ================================================ ] BL3  
> ============================================================= >BL4 
                              [ =================================== ] BL5 
                              [ =================================== ] BL8 
> ============          =          =          =          =          =          =        ] BL11 
> ============] BL12 
> ============] BL13 
[ =    =    =    =    =    ===================================] BL14 
> ============          =          =          =          =          =          =         ] BL16 
> ============================================================= >K1-2 
                                                                         ? ================ ] K3 
                                                                         ? ================ ] K8 
                               [ =============================================== > CH1 
> ============          =          =          =          =          =          =         ] CH3 
                              ? =================================== ] G1 
[ ==  ==  ==  ==   ==  ============================================== > CP1a-b 
[ ============================================================= >CP2a-b 
[    =    =    =    =    =    ================================= ] CJ1 
> ============================================================= >J1-2 
                                                                         ? ================ ] J4 
                                                                         [ ============================= >J5 
                                                                         [ ============================= >J6 
                              [ =================================== ] J7a 
                              [ =================================== ] J7b 
                              [ =================================== ] J7c 
                                                                         [ ================ ? J7d 
                              ? =================================== ] J8 
> ============          =          =          =          =          =          =         ] J10 
> ============ ] J12 
> ============================================================= >JT1 
                              [ =================================== ] JT2 
> ================================================ ] F1 
> ================================================ ] F2 
                              [ =================================== ] F3 
                                                                         [ ============================= >F5 
> ============================================================= >PX1 
? ================================================ ] PX2 
                              [ =================================== ] PX3 
                               [ =============================================== > AM2 
> =================================================       =        =        ] SJ1 
> ============================== ] SJ2 
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      VIIA                               VIB                                 VIA                              VB Type 
                                                                         [ ================ ] SJ3 
> =================================================       =        =        ] P1 
> ============================================================= ]P3 
> ============ ] S2 
                                                                         [ ============================ > CY 

   במגידו I ותקופת הברזל IIIמ "המשכיות וחידוש בקרמיקה של תקופת הב: 7.24טבלה 
  )טיפוסים מרכזיים(

  

  

  סיכום ביניים: I ובתקופת הברזל IIIהקרמיקה של מגידו בתקופת הברונזה המאוחרת  7. 7

 שראשיתה בדוח החפירות שפורסם (VIבפרק זה הרחבתי את הבחינה העמוקה של הקרמיקה של שכבה 

ברור שמחקרן של שכבות . VIIAוהוספתי לה את ניתוח הממצא הקרמי של שכבה ]) 2006אריה [בעבר 

VIIA-VIAרחוק ממיצוי ושאלות רבות נותרו פתוחות  .  

  VIIAשכבה 

 מורה כי קיימת המשכיות גבוהה מאוד במסורות הקרמיות משכבה VIIAחקר הקרמיקה של שכבה 

VIIB .שהחשוב שבהם הוא סיר הבישול בעל השפה , פוסים חדשיםמופיעים גם מספר טי, במקביל

מ " והיעלמותו של סיר הבישול במסורת הבVIIAהופעתו של טיפוס זה במהלכה של שכבה . הזקופה

בימיה של שכבה זו נותנים מענה כרונולוגי ראשון לגבי תאריכם של שני טיפוסים ) בעל שפת הגרדום(

ניתן כיום לומר . ס בכנען"ולוגיה של שלהי האלף השני לפנהכך לביסוסה של הכרונ-החשובים כל, אלה

כמו כן . ס" לפנה12-שסיר הבישול בעל השפה הזקופה החליף את זה בעל שפת הקרדום במחצית המאה ה

שהיבוא המיקני והקיפרי נפסק ) 268-265: 2002(החפירות החדשות מאששות את הנחתו של מזר 

 נראה כי VIIBבדומה לקשר עם שכבה .  זרימה של כלי יבוא איןVIIA ובימיה של שכבה VIIBבשכבה 

גם כאן למרות ההמשכיות הרבה . VI לאלה של שכבה VIIAקיים קשר הדוק בין המכלולים של שכבה 

  . מופיעים מספר טיפוסים רב יחסית המסייעים להבדיל את כלי החרס של שתי השכבות

 או ברזל IIIמ "ב (VIIAיה היחסית בימיה של שכבה קיים ויכוח על הטרמינולוגיה של הכרונולוג, כאמור

I נראה שניתוח כלי החרס מבהיר עד כמה פרק זמן קצר זה קשור בקשר הדוק הן ).  ראו למעלה–א

 נקווה – עדיין רב הנסתר על הגלוי VIIAברור שלגבי מגידו . לתקופה שלפניו והן לזו שבאה מייד אחריו

  .לקבל תשובות ברורות יותר יאפשרו לנו Hשתוצאות החפירה בשטח 
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  VIBשכבה 

 זה דבר פרק ומספר מצומצם ביותר של חרסים מחפירות ידין לא נוסף בM-5 חרסים משכבה 64למעט 

שכבה ). VIB מצב שנוצר בשל רמת ההשתמרות הנמוכה של שכבה(על הידוע לנו משכבה בעייתית זו 

M-5עד שברור שבכדי להכיר טוב יותר את , יתהן מבחינה ארכיטקטונית והן מבחינה קרמ,  היא כה דלה

יחד עם . הנתונים שבידינו כיום אינם מספיקים, מאפייניה של התרבות החומרית של מגידו בפרק זמן זה

עובדה , VIB ראוי לציין כי כבר כיום ידועים לנו טיפוסים קרמיים רבים יחסית שראשיתם בשכבה ,זאת

העובדה . ות הכנענית לאחר סיום השלטון המצרי בכנעןהעשויה לרמוז על השינוי שחל בחברה ובתרב

מעידה על פרק ) H-10 ו VIIA) H-11- לVIA אותרו שני שלבים ארכיטקטוניים בין שכבות Hשבשטח 

 יוכל לתרום Hרק ניתוח עתידי של המכלול משטח , כאמור. VIBהזמן הארוך יחסית בו התקיימה שכבה 

 השכבה בה החל תהליך גיבוש הזהות הכנענית המחודשת  –להכרה טובה יותר של שכבה חשובה זו 

  . לאחר נסיגת המצרים

  VIAשכבה 

 כלי חרס שלמים 500-למעלה מ) רק מלוקוסים נקיים ובטוחים(עד היום נחשפו בחפירות השונות בתל 

) ומשכבה אחת(מספר זה מהווה את הריכוז הגדול ביותר של כלים שלמים באתר אחד . VIAמשכבה 

 משקפים את מורכבותה של VIA שהמכלולים הקרמיים העשירים של מגידו נראה. Iרזל מתקופת הב

 את 12-ס או בראשית המאה ה" לפנה13-חברה זו חוותה בשלהי המאה ה. החברה הכנענית בשלהי ימיה

מ ובמחצית השנייה של "של המשבר הגדול שפגע בעולם האימפריות של תקופת הב" רעשי המשנה"

תהליכים אלה הביאו עם .  היא עברה טלטלה עזה נוספת עת נסוגו המצרים מכנעןס" לפנה12-המאה ה

  ". כפויה"הפעם מתוך עצמאות , "חדשה" להתגבשותה של חברה כנענית VIראשית ימיה של שכבה 

למרות שאלמנטים אלה בולטים . VIAחוקרים אחדים הבחינו בהשפעות זרות על המכלול של מגידו 

" גויי הים הצפוניים"אין הם משקפים לדעתי תופעה רחבה שניתן לכנותה בשם , םדווקא לאור זרות, מאוד

אלא הם אלה הממחישים את הגיבוש מחדש של הזהות הכנענית המקומית , )כפי שחלק מהחוקרים מכנה(

 סגנון –ראו למעלה , למשל(שבזכות עצמאותה הייתה קלה לספוג ולהטמיע לתוכה השפעות חיצוניות 

 אכן הגיע VIייתכן שמיעוט קטן מתוך האוכלוסייה של מגידו , יחד עם זאת).  המאוחרהעיטור הכנעני

  .ואף הוא התמזג לתוך התלכיד הכנעני רגע לפני שחרב ונעלם) 97: 2008; 85: 2007מזר (מבחוץ 
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 8פרק 

 אIIהקרמיקה של מגידו בתקופת הברזל 

  

מטרתו של פרק זה , )6ראו פרק (ים מזה שנבמגידו  Vבשל הבעיות הרבות שמעמיד מחקרה של שכבה 

להציג לראשונה מכלול קרמי נקי מארבעה שלבים סטרטיגרפיים נפרדים השייכים כולם , ראשית: כפולה

והוא מובא כאן ) H-5 עד H-8שכבות ( של משלחת מגידו Hמכלול קרמי זה נחפר בשטח . Vלשכבה 

שנחשפה בלוקוסים הנקיים ,  הקרמיקהלללכלהביא לראשונה טיפולוגיה קרמית מובנית , שנית. במלואו

, י משלחות החפירה השונות לידי בסיס נתונים מאוחד"איחוד כלל הקרמיקה שנחשפה ע. Vשל שכבה 

  ).17, 14-13פרקים ראו (יאפשר לבחון שונויות דיאכרוניות וסינכרוניות ולדון בפרשנויות חברתיות 

היה לי חשוב לשמור על , )8.1טבלה (סית  ארוך יחVבשל העובדה שמשך הזמן בו התקיימה שכבה 

השלב האחרון של ( VA-IVBשכבה ): 6ראו פרק (הבחנה ברורה בין שני השלבים המרכיבים שכבה זו 

יותר בגם אם לעיתים מדובר , VA-IVBהכוללת את כל הממצא הקדום לשכבה  (VBושכבה ) Vשכבה 

  ). משלב אחד

 Early Iron IIa Late Iron IIa 
Chicago/ Yadin VB VA-IVB 
Area H H-8 H-7 H-6 H-5 
Area K K-3 K-2 
Area L L-4 L-3 

  הכרונולוגיה היחסית של המכלולים הקרמיים המוצגים בפרק זה: 8.1טבלה 

 

  Vשכבה המכלול הקרמי של  8.1

 H-8בשכבה , Hלמרות ההבחנות הסטרטיגרפיות הברורות בין השכבות השונות בשטח , למרבה הצער

לעומת זאת ). 8.1איור (המכלול הקרמי משכבה זו מצומצם ביותר , ולכן, א נמצאו רצפותכמעט של

 עבה של הרבדההחפירה העלתה .  היו קלות להבחנה בכל רחבי שטח החפירהH-7הרצפות של שכבה 

, H-7המציגים את המכלול הקרמי של שכבה , 8.7-8.2איורים . רצפות שהכילו ממצא קרמי עשיר

 היו פחותים H-6עוביין של ההצטברויות של שכבה . 6דר הארכיטקטוני המופיע בפרק י הס"ערוכים עפ

, )H/75/06( נמצאו במרחב הפתוח 8.10-8.8כמעט כל החרסים המובאים באיורים . מאלה של קודמתה

איור ( נמצא ראוי לציור H/44/00רק חרס אחד מתוך בניין . שבין שני הבניינים שנמצאו בשכבה זו

השכבה העליונה . ערוכים הלוחות של שכבה זו בסדר טיפולוגי ולא ארכיטקטוני, לפיכך). 4: 8.10

חלקו הדרומי של השטח ניזוק . היא היחידה שחרבה בחורבן אלים, H-5שכבה , והמאוחרת מכולן
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מדרום לתחום החפירה , כנראה, בשריפה שהביאה גם למפולות של לבני בוץ ממבנה שהיה ממוקם

). VA-IVB (=Vשלב זה מקביל לחורבן שכבה ).  אזור פתוח נטול מבניםHח בשכבה זו שימש שט(

איורים : א2006(י פינקלשטיין "חלקם פורסם לראשונה ע, המכלול הקרמי מורכב ממספר כלים שלמים

כוללים את כל החומר ) 8.12-8.11איורים (הלוחות הכלולים בפרק זה , יחד עם זאת). 15.5-15.6

מכיוון שכל ).  חלק מהציורים תוקן לקראת הפרסום הנוכחי–שפורסם בעבר כולל חומר (משכבה זו 

  .הלוחות הקרמיים ערוכים בצורה טיפולוגית, גם בשכבה זו, השטח שימש יחידה ארכיטקטונית אחת

). 8.1ראו טבלה  (L- וK החלטתי לחזור לחומר הקרמי משטחים Hלאור הנתונים החדשים משטח 

פורסמו אמנם בעבר ) K-2 - וK) K-3 בשטח Vלות בזמנן לשכבה הקרמיקה משתי השכבות המקבי

פלג -זרזקי( ומחפירות ידין Hאולם כעת כשבידיי נתונים חדשים משטח , )2000פינקלשטיין ואחרים (

כבר .  תועלת גדולה יותרKהבנתי שיהיה ניתן להפיק מן הממצא הקרמי משטח )  וראו להלן–א 2005

 K-2התברר שנפלה טעות בשיוכו של לוקוס נקי משכבה , סמו בעברבבחינת האיורים הקרמיים שפור

חלק מהציורים (נבנו כאן לוחות חדשים , לפיכך. K-3והוא שויך בטעות לשכבה ) K/11/96לוקוס (

הכוללים , ])ולא בצורה טיפולוגית[י יחידות ארכיטקטוניות "האיורים החדשים בנויים עפ, וכמו כן; תוקנו

דבר שלא (כמו כן החלטתי לספור את החרסים משכבות אלה ). 8.18-8.13ורים אי(גם מעט חומר חדש 

  ). ' בכרך ב2קטלוג , נעשה בעבר

שלא כל הכלים והחרסים , הסתבר) 2006קליין וכהן ; 2006קליין  (L בדיקת הקרמיקה משטח  כדיךתו

גם במקרה , לפיכך. מקורם בלוקוסים נקיים) 15.4-15.3איורים : א2006פינקלשטיין (שפורסמו בעבר 

. הכוללים הן חומר שפורסם בעבר והן חומר המובא כאן לראשונה, נבנו לוחות קרמיים חדשים, זה

מייד אחרי ). L/62/04לוקוס (כוללת רק לוקוס נקי אחד ) 8.19איור  (L-4שכבה , למרבה הצער

רובם נחשפו , )L-3=) VA-IVBהממצאים משכבה זו מוצג החומר הקרמי מהלוקוסים הנקיים משכבה 

  ). 8.21-8.20איורים  (6000בשטחו של ארמון 

י משלחת "נתגלה ופורסם ע, שהתפרסם עד כה, VA-IVBהמכלול הקרמי העשיר ביותר משכבה 

לשני הדוחות שפרסמה , י אופי פרסומו"עפ, ניתן לחלק את הממצא משכבה זו. אוניברסיטת שיקגו

י משלחת מגידו "מהלוקוסים הנקיים שנעשה עוזאת על סמך פרסומם המחודש של הכלים , המשלחת

הלוקוסים הנקיים שנבחרו לצורך הטיפולוגיה הנוכחית ): 300-265: 2000פינקלשטיין ואחרים (

, 7, 6לוקוסים  (10כוללים אך ורק את הלוקוסים מתוך בניין ) 1939למון ושיפטון  (Iשפורסמו במגידו 

 – IIמגידו (וח החפירה השני של אוניברסיטת שיקגו בד). 53, 52, 50לוקוסים  (51ומבניין) 33, 31
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, AAכולם משטח , )6ראו פרק  (VA-IVB תשעה לוקוסים נקיים משכבה כ"סהקיימים ב) 1948לאוד 

מספקים את העדות הממצה ביותר לגבי , שנחפרו באינטנסיביות, אזורים אלה. הממוקם בצפון העיר

  .ויכוחים על לוקוס בודד כזה או אחר מבלי צורך להיכנס לVA-IVBהקרמיקה של שכבה 

ששיוכם הסטרטיגרפי מוסכם , י אוניברסיטת שיקגו" שנחשפו עVA-IVBלהבדיל מכלי החרס של שכבה 

מכיוון ). 6ראו פרק ( עדיין ניטשים ויכוחים עזים Bהרי שלגבי הממצאים משטח , בקרב החוקרים

ומכיוון שבבתים אלה , להכריע בנושא זה לא היה ביכולתי Bשבראשית עבודתי על החומר הקרמי משטח 

אלה הובאו בטיפולוגיה שלהלן כשכבה , נמצאו מכלולים קרמיים עשירים מאוד שלא רציתי להתעלם מהם

 בסופו של הפרק 20".1693י רחבה "חתום ע" המכונה כאן VB לבין שכבה VA-IVBנפרדת בין שכבה 

   . דנתי בשיקולים של שיוכו של מכלול זה לכאן או לכאן

למון (לאור הסרבול והשוני שבדרך פרסום הקרמיקה בדוחות החפירה של משלחת שיקגו , בכל מקרה

העדפתי להפנות את הקורא בפרק הנוכחי לעבודתם של פינקלשטיין , )1948לאוד ; 1939ושיפטון 

 והן של VA-IVBהן אלה של שכבה (שריכזו את החומר מן הלוקוסים הבטוחים בלבד ) 2000(ואחרים 

  ). 1693י רחבה "ומר החתום עהח

ולכן לא מפתיע הדבר שכמויות גדולות של , חפירותיו של יגאל ידין התרכזו בשכבות תקופת הברזל

לאחר שבמשך שנים נשארו תוצאות חפירתו במגידו . א נחשפה בחפירותיוIIקרמיקה מתקופת הברזל 

רוב החומר מחפירות . טוראט שלהפלג במסגרת עבודת הדוק-הרי שלאחרונה פרסמה אותן זרזקי, עלומות

כל החומר מחפירות . VBפלג פרסמה גם מספר לוחות משכבה -אולם זרזקי, VA-IVBידין שייך לשכבה 

  .ידין נכלל בטיפולוגיה המובאת כאן

  

  הטיפולוגיה של כלי החרס 8.2

א IIרזל  החומר מלוקוסים נקיים מתקופת הבכלאת , אם כן, הטיפולוגיה שנבנתה עבור פרק זה כוללת

אולם ,  איחוד הפרסומים הרבים של הקרמיקה מתקופה זו היה מטלה מורכבת21.שנחפרו אי פעם במגידו

 כוללת כ"סהב. אIIלראשונה עומדת כעת טיפולוגיה מובנית של הקרמיקה של מגידו בתקופת הברזל 

     )' כרך ב,8.1ראו נספח ( כלים שלמים 550-למעלה מ) 8.3-8.2טבלאות (הטיפולוגיה המובאת כאן 

                                                 
למרות שייכותם , B משטח ללוחות החדשים של הכלים השלמים) 2000(י פינקלשטיין ואחרים " שבעה כלים לא הוכנסו ע20

בכדי ליצור תמונה מלאה של המכלול הקרמי של שטח ). 5איור : 1939למון ושיפטון  (Iללוקוסים אלה בדוח החפירה מגידו 
 .  זה הכנסתי את הכלים הללו לטיפולוגיה המובאת כאן עם הפנייה לפרסום המקורי שלהם

, מכיוון שלא נחפרו בשכבות אלה לוקוסים נקיים, במחקרילא נכלל ) M-1 עד M-3שכבות  (M הממצא הקרמי משטח 21
  .אותם היה ניתן להגדיר בצורה ברורה
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שמספרי הטיפוסים של תקופת , ראוי לציין). 'כרך ב, 8.2ראו נספח ( חרסים אינדיקטיביים 2,000-וכ

  . I והברזל IIIמ " בכדי להפרידם מן הטיפוסים הקרמיים של תקופת הב31א מתחילים במספר IIהברזל 

המשקפים , י כל המשלחות"עשפורסמו ,  הם איורים טיפולוגיים ומופיעים בהם כלים8.28-8.22איורים 

י משלחות "מכיוון שלוחות אלה כוללים כלים שנמצאו ע. בצורה הטובה ביותר את הטיפוסים השונים

הוספתי לכלים המופיעים , שונות ופורסמו בדרכים שונות ומכיוון שרציתי להגיע לאחידות בדרך הצגתם

רסטר אלכסוני המעיד על חיפוי אדום , )1939למון ושיפטון  (Iשפורסמו לראשונה במגידו , בלוחות אלה

י תיאורי הכלי המופיעים בדוח המקורי בו "אלה הוספו עפ. של הכלי וקווים חופשיים המסמלים מירוק יד

, לוחות טיפולוגיים המשמשים מעין אבות טיפוס של הטיפוסים הקרמייםבמכיוון שמדובר . פורסמו

פת חיפוי אדום ומירוק על הציורים מוזכרת בפירוש הוס(היעדרו של ציון גראפי זה היה גורם לבלבול 

  ). בטבלאות המלוות את האיורים

ההפניות בפרק זה הן רק לטיפוסים מטיפולוגיות , בכדי להימנע מעודף אינפורמציה בתחום המקבילות

פלג -זרזקי (XVI-XIIIיקנעם : 22א באתרים בצפון הארץIIמבוססות היטב שנעשו לתקופת הברזל 

, )2001גלבוע (א IIברזל -I/IIדור ברזל , )2006מזר  (P-9- וS-1 ,P-10בית שאן , )2005ואחרים 

וראו גם בן תור ובן עמי ; ג"בן עמי תשס (X-IXוחצור ) 2000גל ואלכסנדר  (III-Iחורבת ראש זית 

  .כמובן שבמקרים מיוחדים מופנה הקורא לכלים ספציפיים מאתרים אחרים). 16-10איורים : 1998

  

Stratum/Type  
VB 

Sealed by 
Courtyard 1693 

 
VA-IVB 

 
Total 

Type n= % n= % n= % n= % 
BL 2 11.1 72 36 64 18.8 138 24.7 
K   13 6.5 23 6.8 36 6.5 
CH   7 3.5 3 0.9 10 1.8 
CP   4 2 5 1.5 9 1.6 
CJ 2 11.1 10 5 13 3.8 25 4.5 
J 3 16.7 32 16 37 10.9 72 12.9 
JT 7 38.9 18 9 67 19.7 92 16.5 
F+PX 1 5.6 4 2 3 0.9 8 1.4 
AM   5 2.5 16 4.7 21 3.8 
SJ 1 5.6 16 8 59 17.4 76 13.6 
P   1 0.5   1 0.2 
Varia 2 11.1 14 7 13 3.8 29 5.2 
IM   4 2 37 10.9 41 7.3 
Total 18 100 200 100 340 100 558 100 

  Vכלים שלמים מלוקוסים נקיים של שכבה : 8.2טבלה 
                                                 

-Ben: להלן התאמת הקיצורים הביבליוגראפיים. )3אריה בדפוס (לאורך כל הפרק ההפניות למקבילות הושארו באנגלית 22
Ami 2003 =ג"בן עמי תשס; Dayagi-Mendels=2002מנדלס -דייגי ;Gal and Alexandre 2000 = גל ואלכסנדר

2000 ;Gilboa 2001 = 2001גלבוע ;Mazar 2006 = 2006מזר; Stern 1978= 1978שטרן; Zarzecki-Peleg et al. 
  .2005פלג ואחרים -זרזקי=2005
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Stratum VB VA-IVB 

Level H-8 H-7 H-6 K-3 L-4 H-5 K-2 L-3 
Type n= % n= % n= % n= % n= % n= % n= % n= % 

BL 12 28.6 148 26.9 77 35.2 110 23.2 21 46.7 46 26.7 74 28.1 62 42.8 
K 8 19 88 16 30 13.7 92 19.4 8 17.8 43 25 43 16.3 15 10.3 
CH 1 2.4 4 0.7 1 0.5 3 0.6   4 2.3 3 1.1 4 2.8 
CP 2 4.8 65 11.8 34 15.5 84 17.7 2 4.4 19 11 45 17.1 11 7.6 
CJ 4 9.5 21 3.8 11 5 10 2.1 4 8.9 4 2.3 11 4.2 6 4.1 
J 8 19 118 21.5 40 18.3 102 21.5 6 13.3 22 12.8 29 11 10 6.9 
JT 2 4.8 9 1.6 3 1.4 18 3.8   2 1.2 13 4.9 2 1.4 
F+PX       3 0.6   1 0.6   1 0.7 
SJ 4 9.5 70 12.7 22 10 48 10.1 2 4.4 26 15.1 38 14.4 28 19.3 
P   1 0.2           3 2.1 
Varia 1 2.4 23 4.2 1 0.5 3 0.6 1 2.2 3 1.7 4 1.5 3 2.1 
IM   3 0.5   2 0.4 1 2.2 2 1.2 3 1.1   
Total 42 100 550 100 219 100 475 100 45 100 172 100 263 100 145 100 

   מחפירות אוניברסיטת תל אביב Vשל שכבה ) חרסים וכלים שלמים(ספירה מלאה : 8.3טבלה 

  

   קערות8.2.1

 בשל השונות הגדולה בין, א הייתה משימה קשה מאודIIבניית מערכת טיפולוגית לקערות מתקופת הברזל 

למרות הגיוון ). 324: 2006מזר (תופעה דומה אובחנה בשכבות המקבילות בבית שאן . קערה לקערה

, הרב במאפייני הקערות ומפאת חוסר הרצון ליצור מספר לא הגיוני של טיפוסים שיהיה חסר משמעות

לעיתים על חשבון הקטנת המכנה המשותף בין הקערות , את כמות הטיפוסים, צמצמתי ככל האפשר

של קערות לא ) 10%-15%(ראוי לשים לב לאחוז הגבוה יחסית , בנוסף לכך. שייכות לטיפוס אחדה

  .מזוהות שאובחן בספירת החרסים

, )7ראו פרק  (I מכלל הקערות במכלולי תקופת הברזל 50%-שהיוו למעלה מ, סך הקערות המעוגלות

שלושה טיפוסים , חד עם זאתי. 10%-לפחות מ) BL31a- וBL31טיפוסים (א IIיורד בתקופת הברזל 

לרוב (אלה מאופיינות בזיווי קל בלבד . הוגדרו כאן כקערות בעלות זיווי קל) BL32-BL34(של קערות 

קערות בעלות . והן מובחנות כאן מהקערות המזוות הקלאסיות) בסמוך לשפה, בחלק העליון של הדופן

א IIבעוד שבתקופת הברזל , יחד עם זאת. אIIזיווי קל הן מן הקערות הנפוצות ביותר בתקופת הברזל 

-VAשכבה (א המאוחר IIהרי שבתקופת הברזל ,  מכלל הקערות60%-הן מהוות כ) VBשכבה (הקדום 

IVB (תופעה הפוכה מתרחשת בקרב הקערות .  בממוצע30%לכדי , יורד שיעורן בקרב הקערות במחצית

 VBונות מתוך כלל הקערות בשכבה בעוד שהכמות היחסית של האחר): BL35-BL41טיפוסים (המזוות 

הופעתם של שני טיפוסים נוספים של . 40% עולה שיעורן לכדי VA-VIBהרי שבשכבה , 20%-הוא כ

  ).  ראו למטה(מועטת ביותר ) BL43- וBL42(קערות 
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, )BL3 טיפוס – 7פרק  (Iשהיו נפוצות מאוד בתקופת הברזל , Sיש לציין שייצורן של קערות עם זיווי 

: א2005(י זרזקי פלג " עVששויכו לשכבה , מספר קערות מטיפוס זה. אIIחלוטין בתקופת הברזל נפסק ל

מסקנה זו מתחזקת לאור . Vהן כנראה חרסים אינטרוסיביים הקדומים לשכבה ) BLIIIטיפוס : 185-184

יע הן ללא חיפוי אדום או מירוק יד וכן רובן המוחלט מג, פלג מביאה-העובדה שכל הקערות שזרזקי

  ).3: 31; 3: 19; 21, 13, 2: 18; 3: 17; 7-5: 16ציורים : שם (VBמשכבה 

 VB VA-IVB 
 H-8 H-7 H-6 K-3 L-4 H-5 K-2 L-3 

Type N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % 
BL31 2 16.7 8 5.4 7 9.1 11 10 1 4.8 4 8.7 4 5.4 3 4.8 
BL31a       2 1.8       1 1.6 
BL32 4 33.3 61 41.2 26 33.8 41 37.3 6 28.6 6 13 18 24.3 15 24.2 
BL33 1 8.3 18 12.2 7 9.1 4 3.6   4 8.7 2 2.7 1 1.6 
BL34 4 33.3 13 8.8 13 16.9 10 9.1 3 14.3 4 8.7 10 13.5 2 3.2 
BL35   7 4.7 6 7.8 10 9.1 3 14.3 1 2.2 3 4.1 8 12.9 
BL36a   2 1.4   1 0.9       1 1.6 
BL36b       1 0.9   1 2.2 3 4.1 1 1.6 
BL36c           1 2.2   1 1.6 
BL37           9 19.6   1 1.6 
BL38a   3 2 3 3.9         2 3.2 
BL38b   9 6.1 7 9.1 8 7.3 6 28.6 5 10.9 7 9.5 12 19.4 
BL39   6 4.1 3 3.9   1 4.8 2 4.3 3 4.1 2 3.2 
BL40a             5 6.8   
BL40b     1 1.3 1 0.9   1 2.2 1 1.4 1 1.6 
BL40c   2 1.4   1 0.9   1 2.2 3 4.1 1 1.6 
BL41           1 2.2 1 1.4 1 1.6 
BL42   2 1.4   1 0.9     2 2.7   
BL43             1 1.4   
BL? 1 8.3 17 11.5 4 5.2 19 17.3 1 4.8 6 13 11 14.9 9 14.5 
Total 12 100 148 100 77 100 110 100 21 100 46 100 74 100 62 100 

  )כלים שלמים וחרסים(י שכבות "התפלגות הקערות עפ: 8.4טבלה 

  

BL31 :קערה מעוגלת עם שפה פשוטה  

. V מבין כלל הקערות משכבה 10-5% -המהווה כ, קערה בעלת מתאר מעוגל עם שפה זקופה ופשוטה

. יטורובדרכי הע, בעיצוב הבסיס, השונות בין הקערות השייכות לטיפוס זה באה לידי ביטוי במידותיהן

פינקלשטיין ואחרים (לקערות שהשתמרו בשלמותן יש בסיסים מעוגלים . מ" ס25-8קוטר הקערות נע בין 

וכן בסיסי , )1: 11.30איור : שם(דיסקוס , )3: 11.24איור : שם(משוטחים , )5: 11.23איור : 2000

ף במירוק יד רובן מורקו בנוס,  חופו באדוםBL31חלק מהקערות מטיפוס ). 1: 8.11איור (טבעת 

יחד עם ). 5: 11.23איור : 2000פינקלשטיין ואחרים (אחרות נצבעו בפס אדום ; )5: 8.8איור : לדוגמא(

שיעור , Vשבשונה מיתר הקערות משכבה , מספירות החרסים של השכבות הנדונות כאן עולה, זאת
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שקערות אלה משקפות , אין ספק.  נמוך יחסיתBL31מטיפוס ) הן בחיפוי והן בצבע(הקערות המעוטרות 

  ).  193-192: 2006אריה  (I מתקופת הברזל BL1את המשך הייצור והשימוש בקערות מטיפוס 

פלג -זרזקי. 5: 8.8איור : H-6שכבה : VBשכבה 
  . 2-1: 19; 23, 2-1: 16ציור : א2005

: 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע
  .3: 11.24; 18, 5: 11.23איורים 
. 1: 8.11איור : H-5שכבה : VA-IVBשכבה 

; 4, 1: 11.30איורים : 2000פינקלשטיין ואחרים 
: 24; 10-9: 23ציורים : א2005פלג -זרזקי. 5: 11.36

4-1 ;27 :2 ;31 :11.  

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XVIXIII 
(Zarzecki-Peleg et al. 2005: 237, part of Type B IA, 
e.g. Fig. I.45: 1-2); Beth-Shean S-1 and P-10 (Mazar 
2006: 326-327, part of Type BL55, e.g. Pl. 6: 3); Dor 
Iron I/II (Gilboa 2001: 105, Types BL 9 and 11); 
Rosh Zayit II (Gal and Alexandre 2000: 36-37, part 
of Type BL IV, Fig. III.90: 24); Hazor X-IX (Ben-
Ami 2003: 114, Type Bowl Ia). 

  

BL31a :שומרונית("חיפוי אדום ומירוק עז , דופן דקה במיוחד, קערה מעוגלת עם שפה פשוטה("  

 ממורקות BL31aהקערות מטיפוס . קערה מעוגלת רדודה יחסית עם שפה פשוטה ודופן דקה במיוחד

קערות אלה נכללות במחקרים רבים בקרב קבוצת . תמיד במירוק צפוף שהוברק עד כדי גוון מתכתי

). 252-251: 2005פלג ואחרים -זרזקי; 66לוח : א"עמירן תשל, למשל(הדקות " ומרוניותש"הקערות ה

החלטתי שלא להשתמש , )327: 2006מזר (מכיוון שמשפחת הקערות השומרוניות איננה מוגדרת דיו 

המייצגים את טיפוס , רק כלים וחרסים בודדים).  שיטות העיטור–ראו למטה (במינוח זה בעבודתי כאן 

: 1978ראסט  (IIBריכוז של חמש קערות מטיפוס זה התגלו במבנה הפולחני בתענך . תגלו במגידוה, זה

  ).19-15: 48איור 

  .2: 8.14איור : K-3שכבה : VBשכבה 
פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע

  .10: 11.23איור : 2000
. 1: 8.21איור : L-3שכבה : VA-IVBשכבה 

  .1: 11.36יור א: 2000פינקלשטיין ואחרים 

Iron IIa Parallel types: ~Yoqneam XV (Zarzecki-Peleg et al. 
2005: 251-252, Type BL IX, Fig. II.9: 1-3); Beth-Shean S-1 
and P-10 (Mazar 2006: 326-327, part of Type BL55, e.g., Pl. 6: 
1); Rosh Zayit II (Gal and Alexandre 2000: 37-38, Type B V); 
Hazor X-IX (Ben-Ami 2003: 121, Type Bowl Vi). 

  

BL32 : קערה בעלת שפה פשוטה עם זיווי קל ומעוגל בחלק העליון של הדופן  

הזיווי הקל שבחלק העליון של הדופן עשוי להיראות לפעמים כאילו רק השפה נטויה מעט פנימה 

)inverted rim( , פוס זה הן הנפוצות ביותר בשכבה הקערות מטי. זיווי של ממשבאולם לרוב מדוברV 

  ). H-7בשכבה  (40%ושיעורן בקרב הקערות עשוי להגיע עד כדי 

, למשל(למרבית הקערות שבסיסן שרד יש בסיס דיסקוס . מ בקירוב" ס30-10קוטר הקערות נע בין 

על ). 20: 11.23איור : שם(אולם לאחרות יש בסיס טבעת , )7: 11.30איור : 2000פינקלשטיין ואחרים 

שני שברים נוספים של בסיסים דומים התגלו (מרכזיים - נחרטו שני מעגלים חד2: 8.19הבסיס של איור 

קערה עם בסיס דומה ]). לא צוירו [K-2 משכבה K/46/96 ובלוקוס K-3 משכבה K/84/96בלוקוס 

ו בחיפוי  חופBL32רובן המוחלט של הקערות מטיפוס ). 8: 52איור : 1978ראסט  (IIBנמצאה בתענך 
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). 15: 8.4איור (אחרות מורקו במירוק יד ללא חיפוי , )3: 8.14איור , למשל(אדום ומורקו במירוק יד 

אחת הקערות ). 2: 30ציור : א2005פלג -זרזקי( הוספה ידית בריח BL32לקערה אחת מטיפוס 

ת של תקופת היא אולי המבשרת של הקערות ההמיספריו) 2: 11.24איור : 2000פינקלשטיין ואחרים (

  . בIIהברזל 

. 15, 6: 8.4; 2-1: 8.3איורים : H-7שכבה : VBשכבה 
. 3: 8.14איור : K-3שכבה . 6: 8.8איור : H-6שכבה 
ציורים : א2005פלג -זרזקי. 2: 8.19איור : L-4שכבה 

16 :4-3 ;17 :2-1 ;18 :1 ,12.  
: 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע
  .2: 11.24 ;20: 11.23איורים 
: 2000 פינקלשטיין ואחרים   :VA-IVBשכבה 

: א2005פלג -זרזקי. 6: 11.36; 7: 11.30איורים 
  .21, 12, 1: 31; 5, 3-1: 30; 1: 27; 7-6: 24ציורים 

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XVIXIII (Zarzecki-
Peleg et al. 2005: 237, part of Type B IA, e.g. Fig. I.68: 
1); Beth-Shean S-1 and P-10 (Mazar 2006: 327-328, 
part of Type BL53, e.g. Pl. 6: 8-10); Dor Iron I/II+IIa 
(Gilboa 2001: 109-111, Types BL 31, BL 32, BL 33 and 
part of BL 34); Rosh Zayit II-I (Gal and Alexandre 
2000: 36, part of Type B III, e.g., Fig. III.82: 16, and 
undefined bowl in Fig. III.121: 11); Hazor X-IX (Ben-
Ami 2003: 115, Type Bowl Ic). 

  

BL33 : קערה עם זיווי קל בעלת שפה מעובה וקמורה  

מבחינת . עוגלה והוחלקה כך שהחתך של השפה הוא קמור,  עובתהBL33השפה של הקערות מטיפוס 

אולם , )16: 11.30איור : 2000פינקלשטיין ואחרים (זיווי קל בלבד בהרי שלרוב מדובר , מתאר הקערה

,  מורקו במירוק ידBL33כמעט כל הקערות מטיפוס ). 11: 11.23איור : שם(לעיתים הזיווי מודגש יותר 

 בסיס משוטח זהוהרי שלרוב , במידה ובסיסן של הקערות שרד. רובן על חיפוי אדום ומיעוטן ללא חיפוי

). 5: 11.24איור : שם(קערה אחת היא בעלת בסיס טבעת ). 1: 11.24איור : 2000פינקלשטיין ואחרים (

  .  על שני שלביהV מכלל הקערות של שכבה 10-5%קערות אלה מהוות בממוצע 

. 14, 8-7, 3-1: 8.4איורים : H-7שכבה : VBשכבה 
: א2005פלג -זרזקי. 13-12, 3: 8.8איור : H-6שכבה 

  .24: 18ציור 
: 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע
  .5, 1: 11.24; 28, 11: 11.23איורים 
איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : VA-IVBשכבה 
: 27; 8: 20ם ציורי: א2005פלג -זרזקי. 16, 11: 11.30

3 ;30 :7 ;31 :5-4.  

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XVI-XIII (Zarzecki-
Peleg et al. 2005: 244-245, part of Type B IIIC1, e.g., 
Fig. I.40: 7); Beth-Shean S-1 (Mazar 2006: 328-329, part 
of Type BL52, e.g. Pl. 6: 7); ~Dor Iron I/II+IIa (Gilboa 
2001: Pls. 5.67: 31, 5.73: 1); Rosh Zayit II (Gal and 
Alexandre 2000: 35-36, part of Type B II, e.g., Fig. 
III.78:1-2); Hazor IXa (Ben-Ami 2003: 115, Type Bowl 
Ie). 

  

BL34 : הבולטת פנימה והחוצהקערה עם זיווי קל בעלת שפה מעובה ומשוטחת  

ולעיתים בצורה ) 1: 8.8איור ( מעובה לעיתים בצורה קלה בלבד BL34השפה של הקערות מטיפוס 

, באופן שווה מדופן הקערה, לרוב, העיבוי בולט). 11: 11.36איור : 2000פינקלשטיין ואחרים (מודגשת 

 קערות גדולות יחסית שקוטרן רוב הקערות מטיפוס זה הן. השפה עצמה משוטחת; הן החוצה והן פנימה

 מכלל הקערות בשכבות הנדונות 15-10% מהוות BL34הקערות מטיפוס . מ" ס30-המקסימאלי הנו כ

  .כאן
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איור : H-6שכבה . 4-3: 8.1איור : H-8שכבה : VBשכבה 
: L-4שכבה . 2: 8.13איור : K-3שכבה ). ?(15, 2-1: 8.8

  .24, 8: 16ציור : א2005פלג -זרזקי. 3: 8.19איור 
איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע
11.23 :27.  

). ?(1: 8.16איורים : K-2שכבה : VA-IVBשכבה 
. 11: 11.36; 21: 11.30איורים : 2000פינקלשטיין ואחרים 

  .2: 31; 9: 27; 8: 24; 7: 20ציורים : א2005פלג -זרזקי

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XVI-XIII 
(Zarzecki-Peleg et al. 2005: 239, Type B IC2a); 
Beth-Shean S-1 and P-10 (Mazar 2006: 328-329, 
part of Type BL52, e.g. Pl. 6: 6); ~Dor Iron IIa 
(Gilboa 2001: Pl. 5.73: 12); Rosh Zayit II (Gal 
and Alexandre 2000: 34-35, part of Type B I, e.g., 
Fig. III.82: 12); Hazor X-IX (Ben-Ami 2003: 
117, Type Bowl Ij). 

  

BL35 : קערה מזווה בעלת דופן פנימית קמורה בקימור קל  

, כששרד פרופיל שלם. הדופן הפנימית בקטע שמתחת לשפה קמורה בצורה היוצרת שפה מחודדת קלות

רובן גם חופו (כמעט כל הקערות מטיפוס זה מורקו במירוק יד . הבסיס של קערות אלה הוא תמיד משוטח

נבדלת מיתר הקערות מטיפוס ) 3: 11.23איור : 2000(ואחרים הקערה אצל פינקלשטיין ). בחיפוי אדום

 5%-10% מכלל הקערות עומד על BL35שיעור הקערות מטיפוס . זה בכך שהזיווי שלה נמוך מאוד

  .בממוצע

-Hשכבה . 12-11: 8.4איור : H-7שכבה : VBשכבה 
  .4: 8.13איור : K-3שכבה . 7: 8.8איור : 6

: 2000ן ואחרים פינקלשטיי: 1693י רחבה "חתום ע
  .13, 6, 3-1: 11.23איור 

איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : VA-IVBשכבה 
: 20ציורים : א2005פלג -זרזקי. 14, 5, 3-2: 11.30

2-1 ,3)?(-4)?( ;23 :12 ;24 :5 ;27 :7-4.  

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XVI-XIII 
(Zarzecki-Peleg et al. 2005: 244-245, part of Type B 
IIIC1, e.g., Fig. I.44: 2); Beth-Shean S-1 (Mazar 
2006: 327-328, part of Type BL53, e.g. Pl. 9:8); Rosh 
Zayit II-I (Gal and Alexandre 2000: 36-37, part of 
Type BL IV, Figs. III.82: 19, III.121: 13); Hazor X-
IX (Ben-Ami 2003: 115-116, Type Bowl If1). 

  

BL36a :קערה מזווה רדודה עם זיווי חד ושפה פשוטה  

הקערות מטיפוס . גובהן של קערות אלה והזיווי החד שלהן מבדילים טיפוס זה מטיפוסי קערות אחרים

BL36a מהוות פחות מאחוז אחד מבין הקערות של תקופת הברזל IIכל הקערות מטיפוס זה . א במגידו

 צוירו פסים בצבע שחור מעל החיפוי האדום 2: 8.20איור על . רובן על חיפוי אדום, מורקו במירוק יד

חוברו שתי ) 6: 11.24איור : 2000(לקערה אצל פינקלשטיין ואחרים . וכל הקערה מורקה במירוק היד

  . ידיות אופקיות ייחודיות

  .5: 8.14איור : K-3שכבה : VBשכבה 
: 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע
  .6: 11.24; 26: 11.23איורים 
-זרזקי. 2: 8.20איור : L-3שכבה : VA-IVBשכבה 

  .8: 27ציור : א2005פלג 

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XVI-XIII (Zarzecki-
Peleg et al. 2005: 237-239, part of Type B IB, e.g., Figs. 
I.36:8, I.64: 4-5); Dor Iron I/II (Gilboa 2001: 111, part 
of Type BL 34, e.g., Pl. 5.59: 13); Hazor X-IX (Ben-
Ami 2003: 120, part of Type Bowl Vb, e.g., Fig. 34: 4). 

  

BL36b :קערה מזווה רדודה עם זיווי חד ושפה משוטחת או חתוכה  

אולם השפה שלהן משוטחת או , BL36a דומות במאפייניהן לקערות מטיפוס BL36bקערות מטיפוס 

נראה כי קערות , )K-2 מהקערות בשכבה 4%עד (ם טיפוס זה נדיר יחסית במגידו למרות שג. חתוכה
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ורק שבר אחד של קערה ) VA-IVBבשכבה (א המאוחר IIאלה פופולאריות יותר בתקופת הברזל 

 חופתה בחיפוי אדום ומורקה במירוק 4: 8.11הקערה באיור ). K-3=) VBמטיפוס זה נחשף בשכבה 

דוגמה . BL36bלא נחשפה במגידו קערה שלמה מטיפוס , עד היום. ה מאודצפוף ביותר ובאיכות גבוה

  ).11: 46איור : 1978ראסט  (IIBנמצאה בתענך , טובה לקערה מטיפוס זה בעלת פרופיל שלם

איור : H-5שכבה : VA-IVBשכבה 
; 2: 8.16איורים : K-2שכבה . 4: 8.11
: א2005פלג -זרזקי. 1: 8.18; 1: 8.17
  .5: 20ציור 

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XIV (Zarzecki-Peleg et al. 2005: Fig. 
I.62: 25); Rosh Zayit II-I (Gal and Alexandre 2000: 35-36, part of 
Type B II, e.g., Figs. III.82: 13, III.121: 4-5, 7); Hazor X-IX (Ben-Ami 
2003: 120, part of Type Bowl Ve, e.g., Fig. 43: 9). 

  

BL36c : קערה מזווה רדודה עם זיווי חד ושפה משוכה החוצה  

קערות . אולם בעלת שפה משוכה החוצה, BL36a-bקערה בעלת מתאר דומה לזה של הקערות מטיפוסים 

מתייחס לקערה המופיעה אצל ) 249: 1948(רסטאד 'ג. Vאלה נדירות מאוד במכלולי הכלים של שכבה 

בנשימה אחת עם קערות השייכות לקבוצת הכלים ) 25 :11.23איור : 2000(פינקלשטיין ואחרים 

הקערה (מבלי לבחון את הקערה עצמה ). BoRראו למטה (הקפריסאיים המעוטרים בשחור על אדום 

. כלי מייצור מקומיבנראה לי שיש להניח כי מדובר , )פורסמה רק בציור ואין אפילו צילום שניתן לבדוק

והן על העובדה שבשונה מכל יתר הקערות הקפריסאיות , הנחה זו מתבססת הן על צורתה של הקערה

  .היא מעוטרת רק בחלקה הפנימי ולא בדופן החיצונית, ממשפחת השחור על אדום

איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע
11.23 :23 ,25)?.(  

Iron IIa Parallel types: ~Hazor X-IX (Ben-Ami 
2003: 121, part of Type Bowl Vg, e.g., Fig. 45: 5-
  ).?(3: 8.21איור : L-3שכבה : VA-IVBשכבה  .(6

  

BL37 :קערה מזווה עם שפה בעלת חתך משולש  

כמעט כל הקערות מטיפוס זה מחופות אדום וממורקות . החתך של עיבוי השפה הוא בצורת משולש

 שהן מיוצרות לראשונה בשכבה אולם חשיבותן רבה מכיוון, קערות אלה אינן נפוצות במגידו. במירוק יד

VA-IVB)  תקופת הברזלIIלתיארוך רלהשתמש בהימצאותן כאינדיקאטו, אם כן, ניתן). א המאוחר 

לוי ואידלשטיין  (IVמקבילה טובה נמצאה בתל עמל . אIIמכלול קרמי לשלב המאוחר של תקופת הברזל 

  ).16: 15איור : 1972

פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע
  .15: 11.23איור : 2000

. 2: 8.11איור : H-5שכבה : VA-IVBשכבה 
: 11.30איורים : 2000פינקלשטיין ואחרים 

ציורים : א2005פלג -זרזקי. 10: 11.36; 13
20 :9 ;23 :13.  

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XV-XIV (Zarzecki-Peleg 
et al. 2005: 242, Type B IIB3); Beth-Shean S-1 (Mazar 
2006: 327-328, part of Type BL53, e.g., Pl. 11:13); Rosh 
Zayit II (Gal and Alexandre 2000: 34-35, part of Type B I, 
e.g., Fig. III.72: 1); Hazor IX (Ben-Ami 2003: 120, Type 
Bowl Vd). 
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BL38a :שפה פשוטה ודופן ישרה ואחידה, קערה מזווה עמוקה עם זיווי נמוך  

הקערות הן בעלות . בעלות דופן חיצונית ישרה ושפה פשוטה, קערות עם זיווי בחלק התחתון של הדופן

: 11.23איור : שם(או בסיס דיסקוס נמוך ) 29: 11.23איור : 2000פינקלשטיין ואחרים (בסיס טבעת 

 מבין 3%-כטיפוס זה נדיר במגידו והוא מהווה . מ" ס33הקוטר המקסימאלי שלהן מגיע עד כדי ). 19

  ).8.4 ראו טבלה –לא בכל השטחים נמצאו קערות כאלה (הקערות 

  . 9: 8.8איור : H-6שכבה ). ?(18: 8.4איור : H-7שכבה : VBשכבה 
  .29, 19: 11.23איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע
רים איו: 2000פינקלשטיין ואחרים . 2: 8.21איורים : L-3שכבה : VA-IVBשכבה 
  .8: 30; )?(11: 23ציורים : א2005פלג -זרזקי. 15: 11.36; 25: 11.30

Iron IIa Parallel types: Beth-
Shean S-1 (Mazar 2006: 330-
331, part of Type BL 58, e.g., 
Pl. 9:9). 

  

BL38b :שפה פשוטה ודופן אלכסונית ואחידה, קערה מזווה עמוקה עם זיווי נמוך  

חלקן . אולם הן בעלות דופן חיצונית אלכסונית, BL38aדומה לקערות מטיפוס קערות בעלות מתאר 

ואחרות בעלות בסיס גבוה ) 7: 11.23איור : 2000פינקלשטיין ואחרים (בעלות בסיס טבעת רגיל 

 V הן מהקערות האופייניות ביותר בשכבה BL38bהקערות מטיפוס ). 8: 11.23איור : שם(במיוחד 

הקערות ממגידו הן בעלות שפה . 10%-הקערות במכלולים הנדונים כאן הוא כשיעורן בקרב . במגידו

מאפשר ) 14-12, 8-1: 46איור : 1978ראסט  (IIBאולם מגוון עיצובי השפות המופיעות בתענך , פשוטה

  .לשייך לטיפוס זה גם קערות בעלות מתאר זהה עם שפות בעלות עיצוב מורכב יותר

: 8.8איור : H-6שכבה . 17, 13: 8.4איור : H-7שכבה : VBשכבה 
  .1: 8.19איור : L-4שכבה . 3, 1: 8.13איור : K-3שכבה . 14, 10, 8

, 9-7: 11.23איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע
17.  

פינקלשטיין ואחרים . 3: 8.20איור : L-3שכבה : VA-IVBשכבה 
פלג -זרזקי. 12, 7, 2: 11.36; 10-8, 6: 11.30איורים : 2000
  ). ?(4: 30; 10-9: 24; )?(6: 20ציורים : א2005

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XIV-XIII 
(Zarzecki-Peleg et al. 2005: 245, part of 
Type B IIIC2, e.g., Fig. I.62: 28); Beth-
Shean S-1 (Mazar 2006: 330-331, part of 
Type BL 58, e.g., Pl. 9:10); Rosh Zayit II 
(Gal and Alexandre 2000: 36, Type B II 
Variation). 

  

BL39 :קערה מזווה עם שפה נטויה באלכסון לכיוון פנים הקערה  

הרי , על אף העובדה שהשפות של כל הקערות השייכות לטיפוס זה נטויות באלכסון לכיוון פנים הקערה

איור : 2000פינקלשטיין ואחרים (שפות מדף ואחרות דומות יותר ל) 9: 8.4איור , למשל(חלקן מעובות 

). 17: 11.36, 12: 11.23איורים : שם( נושאות ידית בריח BL39מספר קערות מטיפוס ). 18: 11.36

 מכלל הקערות במכלולים הנדונים 5%-הרי שהן מהוות פחות מ, Vלמרות שהן מאוד אופייניות לשכבה 

  . כאן
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-Hשכבה . 16, 10-9, 4: 8.4איור : H-7שכבה : VBשכבה 
  .4: 8.19איור : L-4שכבה . 16, 11, 4: 8.8איור : 6

איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע
11.23 :12 ,30.  

איורים : 2000פינקלשטיין ואחרים : VA-IVBשכבה 
ציורים : א2005פלג -זרזקי. 18-17: 11.36; 24: 11.30

27 :14-11 ;30 :6 ,9.  

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XV-XIII 
(Zarzecki-Peleg et al. 2005: 242, Type B IIB2); 
Dor Iron IIa (Gilboa 2001: 104, Type BL 4); 
Rosh Zayit III-I (Gal and Alexandre 2000: 34-35, 
part of Type B I, e.g., Figs. III.1: 7, III.74: 11, 
III.121: 12); Hazor X-IX (Ben-Ami 2003: 120-
121, Type Bowl Vf). 

  

BL40a :קערה מזווה עם שפת מדף כפולה  

 ועוד שבר K-2 משכבה 5( שברים של טיפוס זה 6 רק Vעד היום נחשפו בלוקוסים הנקיים של שכבה 

מרבית . כמעט כל השברים מחופים באדום ומחציתם גם ממורקים במירוק יד). בודד מחפירות ידין

  .מ" ס30-השברים הם של קערות גדולות יחסית שקוטרן המקסימאלי כ

שכבה : VA-IVBשכבה 
K-2 : 3: 8.16איורים ;
פלג -זרזקי. 3: 8.18
  .11: 24ציור : א2005

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XIV-XIII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 241-
242, most of Type B IIA); Dor Iron I/II (Gilboa 2001: Pl. 5.67: 32); Rosh Zayit 
II (Gal and Alexandre 2000: 34-35, part of Type B I, e.g., Figs. III.79: 3); 
Hazor X-IX (Ben-Ami 2003: 121, part of Type Bowl Vg, e.g., Fig. 44: 5). 

  

BL40b :קערה מזווה עם שפת מדף הבולטת החוצה  

אולם שפתה מעוצבת כשפת מדף הבולטת אך ורק , BL40aקערה הדומה במתארה לקערות מטיפוס 

 B נתגלו בשטח BL40bאם כי מספר קערות שלמות מטיפוס , Vגם טיפוס זה נדיר בשכבה . החוצה

). 11.30:15; 24, 16: 11.23איורים : 2000פינקלשטיין ואחרים ( של אוניברסיטת שיקגו Cובשטח 

 קטנות BL40bהרי שאלה מטיפוס ,  נוטות להיות גדולות ועמוקותBL40aנראה שבעוד הקערות מטיפוס 

  .ממדיהן ורדודות יותריותר ב

. 17: 8.8איור : H-6שכבה : VBשכבה 
  . 4: 8.14איור : K-3שכבה 

פינקלשטיין : 1693י רחבה "חתום ע
  .24, 16: 11.23איור : 2000ואחרים 
פינקלשטיין ואחרים : VA-IVBשכבה 

  . 15: 11.30איור : 2000

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XIV-XIII (Zarzecki-Peleg et al. 
2005: 242, Type B IIB1); Beth-Shean S-1 (Mazar 2006: 330, 
Type BL56); Dor Iron I/II+IIa (Gilboa 2001: 105-106, part of 
Type BL 20, e.g., Pl. 5.70: 8); Rosh Zayit II (Gal and Alexandre 
2000: 34-35, part of Type B I, e.g., Fig. III.82: 9); Hazor X-IX 
(Ben-Ami 2003: 121, part of Type Bowl Vg, e.g., Fig. 35: 13). 

  

BL40c :קערה מזווה עם שפת מדף הבולטת פנימה  

מבין הקערות המפורסמות באיורים . BL40a-bמתאר הקערה מעוגל יותר מזה של הקערות מטיפוסים 

על שני , Vתפוצתן של קערות אלה בשכבה .  ניתן לשייך בוודאות לטיפוס זה3: 8.11רק את איור , כאן

מקבילה טובה ). רות הנוכחיות ואחד מחפירות ידין מהחפי8( שברים 9מצומצם ביותר וכולל רק , שלביה

  ).5: 14איור : 1972לוי ואידלשטיין  (IIIנמצאה בתל עמל 
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שכבה : VA-IVBשכבה 
H-5 : שכבה . 3: 8.11איור
K-2 : 4: 8.18איור)? .(
ציור : א2005פלג -זרזקי

27 :10)?.(  

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XIV-XIII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 241-
242, part of Type B IIA1, e.g., Fig. I.66: 1); ~Beth-Shean P-9 (Mazar 2006: 
Pl. 16:1); ~Dor Iron IIa (Gilboa 2001: 105-106, part of Type BL 20, e.g., Pl. 
5.70: 7); Hazor X-IX (Ben-Ami 2003: 116-121, part of Types Bowl Ih and 
Bowl Vg, e.g., Fig. 35: 4). 

  

BL41 :קערה עם זיווי מודגש  

למרות שבמבט ראשון נראה כי אלה . הנראה כמו זיווי כפול או זיווי בשתי קומות, קערה עם זיווי מודגש

הרי שחשיפתן של קערות כאלה בשכבות , האופייניות לתקופת הברונזה המאוחרת, קערות מזוות

ם שיוצרו בכמויות קטנות מעידה שמדובר בכלי, אIIהמתוארכים לתקופת הברזל , ובאתרים שונים

ניתן אולי להניח שההשראה לייצורן נובעת מאחד מטיפוסי הקדרות הקפריסאיות ממשפחת . בתקופה זו

 חוברה ידית 4: 8.20לקערה באיור ). BoR32bראו למטה טיפוס (הכלים המעוטרים בשחור על אדום 

אוניברסיטת תל אביב נמצאו רק בחפירה המחודשת של . המחקה אולי ידית של כלי מתכת, אופקית מדומה

שכבה (=א IIכולן מתוארכות לשלב המאוחר של תקופת הברזל , מספר מצומצם של קערות מטיפוס זה

VA-IVB .( קערות מטיפוסBL41 נמצאו בתענך IIB)  9: 52איור : 1978ראסט ( ובתל עמלIII)  לוי

  ).15: 15איור : 1972ואידלשטיין 

: 2000ין ואחרים פינקלשטי: 1693י רחבה "חתום ע
  .14: 11.23איור 

שכבה . 2: 8.18איור : K-2שכבה : VA-IVBשכבה 
L-3 : 2000פינקלשטיין ואחרים . 4: 8.20איור :

  ).?(9, 3: 11.36; 20, 17, 12: 11.30איורים 

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XV-XIV (Zarzecki-
Peleg et al. 2005: 243-244, Type B IIIB, e.g., Fig. I.59: 
5); ~Dor Iron IIa (Gilboa 2001: Pl. 5.70: 5-6); ~Rosh 
Zayit II (Gal and Alexandre 2000: 36, part of Type BL 
III, e.g., Fig. III.72: 2-3). 

  

BL41a : שומרונית("ודופן עדינה במיוחד ) זיווי בשתי קומות(קערה עם זיווי כפול("  

רק קערה . אולם היא בעלת דופן עדינה במיוחד, BL41ות מטיפוס קערה הדומה מבחינת מתארה לקער

הקערה מחופה אדום ). Bבשטח  (Vאחת מטיפוס זה נמצאה בחפירות אוניברסיטת שיקגו בשכבה 

גאי ( במדרון המזרחי של התל C 80שתי קערות דומות נמצאו בקבר . וממורקת היטב עד כדי ברק מתכתי

הרי , BL41aלם למרות שמבחינה צורנית הן דומות לקערות מטיפוס או, )9-8: 75לוח : 1938ואנגברג 

פינקלשטיין  [H-3ראו למשל קערה משכבה  (IVשעיטורן רומז שהן מאוחרות יותר ושייכות לשכבה 

 סווגו בעבר כחלק מקבוצת הקערות BL41aהקערות מטיפוס ]). 3: 11.43איור : 2000ואחרים 

   ).BL31aוס טיפ, ראו למעלה(הדקות " שומרוניות"ה

איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע
11.23 :21.  

Iron IIa Parallel types: Hazor X-IX (Ben-Ami 
2003: 121, Type Bowl Vi). 
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BL42 : קערה עם דפנות ישרות  

רסים רק ח. מ" ס27שקוטר השפה שלהן מגיע עד , בעלות דפנות ישרות) מ" ס7-5בגובה (קערות נמוכות 

 בממוצע 2%-הם מהווים פחות מ( אובחנו במהלך ספירת החרסים BL42בודדים של קערות מטיפוס 

ראו למשל פינקלשטיין  (IVAקערות אלה נפוצות ביותר בשכבה ). מסך הקערות של השכבות בהן נמצאו

 2081הופעתה של קערה שלמה מטיפוס זה בבניין ). 14, 11, 7, 4, 1: 11.43איור : 2000ואחרים 

ראויה לציון . אIIעל ראשית ייצורו של הטיפוס בשלהי תקופת הברזל , ללא ספק, מעידה) AAבשטח (

קערה זו היא אחד האלמנטים . 1693י רחבה "קערה שלמה מטיפוס זה שנמצאה בבניין שנחתם ע

לול ראוי לציין שהיא הכלי היחיד בכל מכ). ראו למטה(המאוחרים הניתנים לתיארוך מתוך המכלול הזה 

פורסמו , פרט לקערות השלמות.  שמורקה במירוק אובניים ולא במירוק ידVהכלים העשיר של מגידו 

המשקפים קערות בעלות מתאר , ייתכן שחלקם חרסים אינטרוסיביים, BL42שברים בודדים מטיפוס 

ד יש לציין שחלק מהשברים מחופה אדום וממורק בי, יחד עם זאת. דומה מתקופת הברונזה המאוחרת

  .אIIולכן הגיוני שיש לתארכן לתקופת הברזל ) 8: 8.15למשל איור (

: 8.14איורים : K-3כבה . 5: 8.4איור : H-7שכבה : VBשכבה 
  .4: 19; )?(10-9: 16ציורים : א2005פלג -זרזקי. 8: 8.15; 1

איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע
11.23 :22.  
. 4: 11.36איור : 2000 ואחרים פינקלשטיין: VA-IVBשכבה 
  .13-12: 24; 14: 23ציורים : א2005פלג -זרזקי

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XIV-XIII 
(Zarzecki-Peleg et al. 2005: 245-247, Type B 
IV); Dor Iron I/II (Gilboa 2001: 103, Types BL 
2-3, e.g., Pl. 5.52: 1-3); Rosh Zayit III-II (Gal 
and Alexandre 2000: 38, Type B VI); Hazor 
X-IX (Ben-Ami 2003: 117, Type Bowl II). 

  

BL43 :גוני-קערה עם עיטור פניקי דו  

א היא II לתקופת הברזל Iגוניים מתקופת הברזל -אחת ההתפתחויות במשפחת הכלים הפניקיים הדו

קערות אלה נדירות מאוד ). J33aפוס וראו למטה גם פך מטי (BL43ראשית ייצורה של הקערה מטיפוס 

כי הופעותיהן של , נראה). K-2רק שבר אחד של קערות מטיפוס זה נתגלה בשכבה ( במגידו Vבשכבה 

תל כיסן , דוגמת דור( באתרים הפניקיים כןו) כגון יקנעם(קערות מטיפוס זה באתרים סמוכים למגידו 

מעידות , )הן רבות יותרבאתרים אלה  על אף ש;וראש זית] 7-4, 1: 53לוח : 1980בריאנד והומברט [

  . )388-383: 2001גלבוע (א IIבתקופת הברזל מאוד שקערות אלה לא היו מעולם מאוד נפוצות 

: VA-IVBשכבה 
איור : K-2שכבה 

8.17 :2.  

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XV-XIV (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 248-250, 
Type B VII); Dor Iron I/II+Iron IIa (Gilboa 2001: 381-384, Bichrome painted 
bowls; Pl. 12.13: 10, ); Rosh Zayit III-II (Gal and Alexandre 2000: 38, Bichrome 
painted bowls); Hazor X-IX (Ben-Ami 2003: 142, Bichrome painted bowls). 
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BL? : שונות –קערות   

 הוא של קערה המשלבת 6: 8.14איור : לסיווג בקרב הטיפוסים שהובאו כאןשבע קערות לא ניתנות 

 IVמקבילה טובה נמצאה בתל עמל ). ראו מייד (K31אלמנטים מורפולוגיים של קערה וקדרה מטיפוס 

היא ) 1: 38לוח : 1939(י למון ושיפטון "הקערה שפורסמה ע). 21: 15איור : 1972לוי ואידלשטיין (

קערות דומות נחשפו . דמויי עלים שמוטים, פולחני ומחוברים אליה עיטורים פלסטייםקערה שיועדה לכן 

איור : 1972לוי ואידלשטיין  (IVובתל עמל ) 17: 5.68לוח : 2001גלבוע  (I/IIבתל דור באופק הברזל 

שאף חלקן הן בעלות , )?CHטיפוס , ראו למטה(ראוי להזכיר בהקשר זה את הקובעות הצבועות ). 6: 16

טיפוס  (Iהמעוטרים בעלים שמוטים היא בתקופת הברזל , ראשית הופעתם של כלי פולחן. לים שמוטיםע

BL9 אולם נראה שבתקופת הברזל , )7 בפרקIIא הפך סגנון עיטור זה לנפוץ יותר.  

היא קערה מזווה ועמוקה שלדופנה חוברה ) 8: 11.36איור : 2000(הקערה אצל פינקלשטיין ואחרים 

בן עמי  [IXמבחינת מתארה היא דומה לקערה מחצור (לשפה צורפו שתי ידיות ייחודיות ידית בריח ו

פינקלשטיין ואחרים (י משלחת אוניברסיטת שיקגו "קערה נוספת שנמצאה ע]). 15: 20איור : ג"תשס

: 1948(רמת ביצועה ועיטורה השחור גרמו ללאוד . היא קערה מעוגלת זעירה) 14: 11.36איור : 2000

  ). יהקערה לא נבדקה פיזית במסגרת מחקר(להניח כי מדובר בחיקוי לכלים קפריסאיים ) 4: 90לוח 

. היא בעלת חירוץ מודגש בחלק החיצוני של השפה) 15: 27ציור : א2005(פלג -הקערה שהביאה זרזקי

י "שבר קערה נוספת שפורסם ע). לא צויר (H/67/06 בלוקוס H-7שבר קערה דומה התגלה בשכבה 

אולם מכיוון שמדובר בבסיס בלבד לא ניתן , "שומרונית"סווג כקערה ) 11: 20ציור : א2005(פלג זרזקי 

  . לקבוע מה הייתה צורת הקערה

שלשפתה חוברה ,  הוא של קערה שטוחה מחופה אדום וממורקת במירוק יד משני צדדיה7: 8.21איור 

ההשקעה הרבה בצדו החיצוני . בוההשרמת ביצועה ג, על בסיס הקערה טביעה דמוית רוזטה. ידית בריח

 2057 בלוקוס AAמקבילה טובה נמצאה בשטח . של הכלי עשוי להעיד ששימש כמכסה ולא כקערה

איור : 2006אריה  (Kשבר אחר מלוקוס לא נקי משטח ). 7: 288לוח : 1948לאוד  (VA-IVBמשכבה 

השוו לקדרות מטיפוס (לא מורק עשוי להיות שייך לקדרה מכיוון שחלקו הפנימי לא חופה ו) 7: 13.71

K36 .(לא נמצאו לכלים אלה מקבילות באתרים אחרים.  

  .6: 8.14איור : K-3שכבה : VBשכבה 
  .1: 38לוח : 1939למון ושיפטון : 1693י רחבה "חתום ע
  .15: 27; 11: 20ציורים : א2005פלג -זרזקי. 14, 8: 11.36איור : 2000פינקלשטיין ואחרים  :VA-IVBשכבה 

  .7: 8.21איור : Lשטח : קוס לא נקילו
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   קדרות8.2.2

יחד עם זאת ראוי .  בספירות שנערכו על המכלולים הקרמיים הנדונים כאן10%-20%קדרות מהוות 

ההבחנה בין .  בלבד7%-י משלחת שיקגו הן מהוות פחות מ"לציין שבבחינת הכלים השלמים שפורסמו ע

תאפשרה בצורה ברורה רק בכלים השלמים ולכן בספירות  הK32 לבין אלה מטיפוס K31קדרות מטיפוס 

  .הן מופיעות כטיפוס מאוחד) ' בכרך ב2 ובקטלוג 8.5לדוגמא טבלה , בטבלאות המלוות פרק זה(החרסים 

 VB VA-IVB 
 H-8 H-7 H-6 K-3 L-4 H-5 K-2 L-3 

Type N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % 
K31-
K32 6 75 77 87.5 28 93.3 79 85.9 7 87.5 29 67.4 32 64.5 14 93.3 
K33           5 11.6 6 14   
K34   2 2.3             
K35           1 2.3     
K36           1 2.3     
K? 2 25 9 10.2 2 6.7 13 14.1 1 12.5 7 16.3 5 11.6 1 6.7 

Total 8 100 88 100 30 100 92 100 8 100 43 100 43 100 15 100 

  )כלים שלמים וחרסים(י שכבות "התפלגות הקדרות עפ: 8.5טבלה 

  

K31 : קדרה עם זיווי גבוה ושפה מקופלת  

למרות הדמיון הכללי לקדרות . ולרוב עם בסיס טבעת, שפה מקופלת, קדרה חסרת צוואר עם זיווי גבוה

ן רחב יותר א קיים מגווIIבתקופת הברזל , )196-197: 2006אריה  (I מתקופת הברזל K1מטיפוס 

בתקופה זו חלק מהקדרות מחופות אדום וממורקות במירוק יד בחלקן , כמו כן. בעיצוב הדופן והשפה

א קדרה זו היא IIגם בתקופת הברזל ). 9: 11.24איור : 2000פינקלשטיין ואחרים , לדוגמא(הפנימי 

-VAחשפו בשכבה  מבין הקדרות השלמות שנ50%-כ(הנפוצה מבין הקדרות בהן השתמשו תושבי מגידו 

IVBונראה שגם מחוץ למגידו קדרות אלה תופסות חלק נכבד ממכלול הקדרות , ) שייכות לטיפוס זה

  ]). II.12גרף , 271: 2005פלג ואחרים -זרזקי[ מכלל הקדות ביקנעם 90%מעל (הכללי 

; 3: 8.3איורים : H-7שכבה . 12, 6: 8.1איור : H-8שכבה : VBשכבה 
: א2005פלג -זרזקי. 9-7: 8.14; 5: 8.13איורים : K-3שכבה . 4-1: 8.5

  .5: 19; 16 -15, 4-3: 18; 6-4: 17; 27-25, 11-13: 16ציורים 
, 9-7: 11.24איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע

11.  
פינקלשטיין ואחרים . 4: 8.17איור : K-2שכבה : VA-IVBשכבה 

: א2005פלג -זרזקי. 1: 11.37; 1: 11.31; 22: 11.30איורים : 2000
  .14-13: 31; 13-10: 30; 17: 27; 15: 23ציורים 

Iron IIa Parallel types: Yoqneam 
XVIXIII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 
264, Type K IA); Beth-Shean S-1 (Mazar 
2006: 336-337, Type KR52); Dor Iron 
I/II+IIa (Gilboa 2001: 116-117, Type KR 
21); Rosh Zayit II (Gal and Alexandre 
2000: 40, part of Type K II); Hazor X-IX 
(Ben-Ami 2003: 124, part of Type K I). 

  

K32 :שפה מקופלת וצוואר קעור , קדרה עם זיווי גבוה  

וק כי טיפוס זה קשור בקשר הד, ניכר. שפה מקופלת וצוואר קעור וקצר יחסית, קדרה עם זיווי גבוה
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. K32אולם ניתן להבחין ביניהן בעזרת הופעתו של הצוואר הקעור בטיפוס , K31לקדרות מטיפוס 

 גדולות  K32הרי שהקדרות הגדולות ביותר מטיפוס, למרות שבשני הטיפוסים קיימים מגוון של גדלים

יפוי  מופיעות במספרים מועטים עם חK32גם הקדרות מטיפוס . K31יותר מהקדרות הגדולות מטיפוס 

יש רכס ) 6-5: 8.18איור (לשתי קדרות . חלקן עם מירוק יד, )7: 8.5איור (אדום בחלקן הפנימי 

  .בצוואר

. 8-5: 8.5איור : H-7שכבה . 7: 8.1איור : H-8שכבה : VBשכבה 
: 18; 28: 16ציורים : א2005פלג -זרזקי. 2: 8.9איור : H-6שכבה 

25)?.(  
  .10: 11.24איור : 2000רים פינקלשטיין ואח: 1693י רחבה "חתום ע
איור : L-3שכבה . 6-5: 8.18איור : K-2שכבה : VA-IVBשכבה 

: 27; 15-14: 24; 15-13: 20ציורים : א2005פלג -זרזקי. 12: 8.20
20-19 ;30 :14- 15 ;31 :15.  

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XVIXIII 
(Zarzecki-Peleg et al. 2005: 264-265: Type K IB); 
Beth-Shean S-1, P-10 (Mazar 2006: 336, Type 
KR51); Dor Iron I/II (Gilboa 2001: 114-115, 
Types KR 13 and 14); Rosh Zayit II (Gal and 
Alexandre 2000: 40, part of Type K II); Hazor X-
IX (Ben-Ami 2003: 124, part of Type K I). 

  

K33 :ה מעובה בעלת חתך משולשקדרה מזווה עמוקה בעלת שפ  

לרוב (כלל בחיפוי אדום וממורקת במירוק יד -המחופה בדרך, קדרה מזווה עמוקה בעלת שפה מעובה

טיפוס זה . ולעיתים מוצמדות אליה שתי ידיות אוזן, השפה מעובה יותר ובעלת חתך משולש). אופקי

 VA-IVBוראשיתו רק בשכבה א המאוחר במגידו IIמהווה רק אחוז קטן מבין הקדרות בתקופת הברזל 

קדרות אלה נדירות יחסית בתקופת ]). 1-2: 44איור : 1978ראסט  [IIBהשוו להימצאותן בתענך (

איור : 2000פינקלשטיין ואחרים  (IVבמגידו , למשל: בIIא ועיקר תפוצתן בתקופת הברזל IIהברזל 

מזר  (P-7- וP-8 ובבית שאן ;)CCXXVI :17-14לוח : 1961ידין ואחרים  (Vaבחצור , )12-8: 11.52

  .)KR 55טיפוס , 337: 2006

: 8.11איור : H-5שכבה : VA-IVBשכבה 
-זרזקי. 6-5: 8.16איור : K-2שכבה . 10-7
  .18: 27ציור : א2005פלג 

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XVXIII (Zarzecki-Peleg et al. 
2005: 267: Type K IIB1); Hazor X-IX (Ben-Ami 2003: 124, part 
of Type K I). 

  

K34 : קדרה עם שפת מרזב ושתי ידיות  

 10: 8.5המקבילה הטובה ביותר לאיור . VBקדרה עם שפת מרזב ושתי ידיות שראשית הופעתה בשכבה 

קדרות עם שפת מרזב נפוצות יותר ). 90: 28לוח : 1939למון ושיפטון (נמצאה בלוקוס לא נקי במגידו 

  ]).K IIIטיפוס , 268: 2005פלג ואחרים -זרזקי [XIIלמשל ביקנעם (ב IIהברזל בשכבות מתקופת 

  ).?(10: 8.5איור : H-7שכבה : VBשכבה 
  .12: 11.24איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע
: א2005פלג -זרזקי. 2: 11.37; 3: 11.31איורים : 2000פינקלשטיין ואחרים : VA-IVBשכבה 

  .16 :20ציור 

Iron IIa Parallel 
types: Hazor X-IX 
(Ben Ami 2003: 125: 
Krater Type III). 
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K35 : קדרה מרובת ידיות ומעוטרת בטביעות קנה  

בעוד . קדרה מסיבית עם טביעות קנה מתחת לשפה ועיטור חבל על רכס פלסטי בקו העליון של הידיות

הרי שבקדרה השלמה מחפירות אוניברסיטת , נה יש שתי שורות של טביעות ק1: 8.12שבקדרה באיור 

אבל הקנה שנבחר לביצוע , יש רק שורה אחת) 5: 11.31איור : 2000פינקלשטיין ואחרים (שיקגו 

 XV-XIV) Zarzecki-Peleg etאולם ביקנעם , קדרות אלה נדירות יחסית. הטביעה גדול הרבה יותר

al. 2005: 269: Type K V( , בבית שאןV תחתונה )ריאנד ב (7ובכיסן ) 4: 20איור : 1966יימס 'ג

, אולם קטנה יותר, קדרה דומה. אIIנמצאו מקבילות מתקופת הברזל ) 11: 52לוח: 1980והומברט 

קדרה הדומה מאוד מורפולוגית לקדרה ). פ"בע, אסתי ידין (I משלהי תקופת הברזל IVנחשפה בתל הדר 

שבר ). 41איור : 1978ראסט  (IIBנמצאה בתענך , אולם ללא טביעות קנה, השלמה שהתגלתה במגידו

  ).לא צויר (H – 98/H/20 נחשף בלוקוס לא נקי בשטח K35נוסף של קדרה מטיפוס 

  .5: 11.31איור : 2000פינקלשטיין ואחרים . 1: 8.12איור : H-5 שכבה   :VA-IVBשכבה 
  

K36 : קדרה מזווה עם שתי ידיות אופקיות  

: 2000[האיור המופיע אצל פינקלשטיין ואחרים  (VA-IVB בשכבה שלוש קדרות מטיפוס זה נתגלו

עיטורן של הקדרות מטיפוס זה מציג ]). 89לוח : 1948ראו לאוד [מייצג שתי קדרות ] 3: 11.37איור 

מחופות , שעברו טיפול של חיפוי ומירוק, בעוד שהקדרות המקומיות: תפיסה שונה של דרך העיטור

נראה .  מחופות וממורקות אך ורק בדופן החיצוניתK36י שהקדרות מטיפוס הר, וממורקות בחלקן הפנימי

הקדרה עוטרה בצבע שחור . 6: 8.11שיש להבין את השונות הזו באמצעות העיטור של הקדרה באיור 

 K36יש לשייך את כל הקדרות מטיפוס , ככל הנראה. Vבצורה הזרה למכלול הכלים ממגידו , ולבן

, )וראו למטה, Late Philistine Decorated Ware(הפלשתיים המאוחרים לקבוצת הכלים המעוטרים 

למרות שבטיפולוגיה שהובאה על ידם אין קדרה זהה ). 2004(י בן שלמה ואחרים "שהוגדרו לאחרונה ע

הרי שכל הקדרות השייכות לקבוצת הכלים הפלשתיים , ])5: שם [KR2והשוו לטיפוס (לקדרות ממגידו 

בדיקה פטרוגרפית שנערכה , יחד עם זאת. ק בחלקן החיצוני ולא בחלקן הפנימיהמאוחרים ממורקות ר

לא , י אוניברסיטת שיקגו"הקדרות שנמצאו ע). 12פרק ( העלתה כי היא מקומית למגידו Hלקדרה משטח 

  . נדגמו מעולם

פינקלשטיין . 6: 8.11איור : H-5שכבה : VA-IVBשכבה 
  .3: 11.37איור : 2000ואחרים 

Iron IIa Parallel types: ~Hazor IX (Yadin et al. 
1961: Pl. CCVIII: 35). 
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K? : שונות –קדרות   

קדרות הן אחד מטיפוסי הכלים בעלי מגוון השונות הרחב ביותר ומספר רב יחסית של קדרות לא ניתנות 

: א2005פלג - וזרזקי11: 8.1איור (שתי קדרות מתוך אלה . לסיווג לטיפוסים בעלי מכנה משותף רחב

מכיוון שיתר הדוגמאות שנמצאו בספירות הן של . הן בעלות מתאר מזווה ושתי ידיות אוזן) 12: 20ציור 

 צוואר גבוה ושפה מקופלת וייתכן שהוא וריאציה של 9: 8.5לאיור . ייתכן שגם להן היו ידיות, חרסים

 שפה מקופלת קמעה 3 :8.17 שפה מחורצת נטויה פנימה ואילו לאיור 10: 8.14לאיור . K32טיפוס 

  . ונטויה פנימה

  . 10: 8.14איור : K-3שכבה . 9: 8.5איור : H-7שכבה . 11: 8.1איור : H-8שכבה : VBשכבה 
  .12, 10: 20ציור : א2005פלג -זרזקי. 3: 8.17איורים : K-2שכבה : VA-IVBשכבה 

  

   קובעות8.2.3

 של תקופת הברזל CH1ובעות מטיפוס ממשיכות את מסורת הק) 8.6טבלה  (Vרוב הקובעות של שכבה 

I)  ראוי להדגיש את היעלמותם של הגביעים מטיפוס , אף על פי כן). 7 ופרק 199: 2006אריהG1 

  .אIIממכלולי תקופת הברזל ) 7 ופרק 199-200: 2006אריה (

 VB VA-IVB 
 H-8 H-7 H-6 K-3 H-5 K-2 L-3 

Type N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % 
CH31 1 100% 4 100% 1 100% 3 100% 3 75% 2 66.7% 4 100% 
CH?         1 25% 1 33.3%   
Total 1 100% 4 100% 1 100% 3 100% 4 100% 3 100% 4 100% 

  )כלים שלמים וחרסים(י שכבות "התפלגות הקובעות עפ: 8.6טבלה 

  

CH31 : קובעת עם שפה נטויה החוצה  

ראוי לשים לב לראשית הופעת . לרוב בעלת זיווי, ת רגל גבוההקובעת עם שפה נטויה החוצה ובעל

 גדולה באופן 5: 8.1הקובעת באיור . Vהחיפוי האדום על קובעות אלה רק בשלב מאוחר יחסית בשכבה 

  . משמעותי מרוב הקובעות האחרות וייתכן שהייתה חלק מכן פולחני

. 11: 8.5איור : H-7שכבה . 5: 8.1איור : H-8שכבה : VBשכבה 
  .1: 8.9איור : H-6שכבה 
  .7, 4: 11.25איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע
פינקלשטיין ואחרים . 5: 8.20איור : L-3שכבה : VA-IVBשכבה 
  ).על כן פולחני (6, 4: 11.37איור : 2000

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XVI-XIV 
(Zarzecki-Peleg et al. 2005: 259, Types C IIA-B); 
Beth-Shean S-1 (Mazar 2006: 333-334, BL59 [?], 
and Pl. 6:12); Rosh Zayit IIa (Gal and Alexandre 
2000: Fig. III.79: 16).  

  

CH? : שונות-קובעת   

נראה שיש להגדירה , אף על פי כן.  משלבת אלמנטים מקובעות ומכנים פולחניים5: 8.11הקובעת באיור 
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הקשר שבין כנים פולחניים לבין קובעות מודגש במיוחד לנוכח . בשל מימדיה והפרופורציות שלהכקובעת 

פינקלשטיין (שמוקמה בראש כן פולחני ) CH31מטיפוס (העובדה שמשלחת שיקגו חשפה קובעת שלמה 

נראה אם כך שקובעות היו עשויות לשמש גם כקערה בראשם של כנים ). 6: 11.37איור : 2000ואחרים 

  . לא רק כחפץ עצמאיו

ולמון ושיפטון ] K-2מפירוק קיר של שכבה  [8: 8.18איור (שתי הדוגמאות של הקובעות המעוטרות 

שנמצאו ) בפסים אופקיים בצבעים אדום ושחור(מייצגות מגוון קובעות מעוטרות ) 17: 33לוח : 1939

לוח : 1948לאוד ; 16-15, 12: 33לוח : 1939למון ושיפטון  (III ועד לשכבה Vבמגידו החל משכבה 

למון ושיפטון (יש לציין שהקערה שבראש הקובעות מטיפוס זה עשויות לשאת עלים שמוטים ). 12: 91

פלג -זרזקי; 215-213: 1969עמירן (מחוץ למגידו קובעות אלה נדירות ). 17, 15: 33לוח : 1939

  ).   II.11 :10איור : 2005ואחרים 

היא לדעתי שבר ) 1: 11.25איור : 2000פינקלשטיין ואחרים (קגו י משלחת שי"הקובעת ששוחזרה ע

כלי השייך , להבנתי, ואין לראות בו, Vשהתגלגל לשכבה ) ת"מ או הב"מתקופת הב(חרס קדום יותר 

 VA-IVBקובעת נוספת משכבה , כמו כן). הוא לא נכלל בספירת הכלים במחקר הנוכחי(לשכבה זו 

 או ראשית IIIחרס קדום מתקופת הברונזה המאוחרת , לדעתי, הוא) 16: 27ציור : א2005פלג -זרזקי(

  .Iתקופת הברזל 

  .17: 33לוח : 1939למון ושיפטון : 1693י רחבה "חתום ע
  . 8: 8.18איור : K-2שכבה . 5: 8.11איור : H-5שכבה : VA-IVBשכבה 

  

   סירי בישול 8.2.4

: 2006אריה ; 280: 2000פינקלשטיין ואחרים  (י"עי חוקרים רבים וביניהם גם "למרות שלרוב נטען ע

מדובר , הרי שאם בכלל, אII שונים מאלה של הברזל Iכי סירי הבישול של הברזל ) 13.14טבלה , 227

, אII או מתקופת הברזל Iבאם תיבדק שפה בודדת של סיר בישול מתקופת הברזל . שינויים קלים בלבדב

יחד . הרי שלא יהיה ניתן לתארכה בצורה מבוססת, נמצאהכשהיא מנותקת מן המכלול הקרמי הכללי שבה 

סירי הבישול בעלי השפה : חלים שינויים בשכיחות הטיפוסים הממשיכים להתקיים בתקופה זו, עם זאת

 VIשהיוו כמחצית מהסירים בשכבה , )7פרק , I מתקופת הברזל CP2טיפוס (בעלת החתך המשולש 

שיעור סירי , בנוסף. V מסירי הבישול בשכבה 20%- רק כVמהווים בשכבה ) 7.6 טבלה 7פרק (

 בשכבה 50%-עולה מ) 7.6 ראו טבלה – 7 בפרק CP1-ו;  מיידCP 31(הבישול בעלי השפה הצבוטה 
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VIבשכבה 70%- עד למעלה מ V .שהנם נדירים(שני טיפוסים חדשים של סירי בישול , בנוסף לכך (

  ).CP34- וV) CP33מופיעים לראשונה בשכבה 

בסיס מעוגל , א הנם בעלי מאפיינים כלליים דומים הכוללים גוף מזווהIIהבישול של תקופת הברזל סירי 

סירי הבישול המופיעים בשכבה . הטיפולוגיה המוצגת כאן מבוססת על צורת השפה. ומפער פה רחב מאוד

IVA) ל תקופת מאפיינים את מכלולי הכלים ש) 5-8: 11.44איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : לדוגמא

 III שראשיתם בתקופת הברונזה המאוחרת Vהסירים של שכבה . ב בצפון ארץ ישראלIIהברזל 

  .אIIחדלים להיות מיוצרים בתום תקופת הברזל ) 7פרק  (Iובתקופת הברזל 

  

 VB VA-IVB 
 H-8 H-7 H-6 K-3 L-4 H-5 K-2 L-3 

Type N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % 
CP31a 1 50 30 46.2 22 64.7 40 47.6 1 50 12 63.2 23 51.1 5 45.5 
CP31b 1 50 24 36.9 10 29.4 18 21.4 1 50 2 10.5 14 31.1 6 54.5 
CP32a   5 7.7 2 5.9 12 14.3   3 15.8 3 6.7   
CP32b   2 3.1   11 13.1   1 5.3 5 11.1   
CP33   1 1.5       1 5.3     
CP34                 
CP?   3 4.6   3 3.6         
Total 2 100 65 100 34 100 84 100 2 100 19 100 45 100 11 100 

  )כלים שלמים וחרסים(י שכבות "התפלגות סירי הבישול עפ: 8.7טבלה 

  

CP31a : סיר בישול בעל שפה צבוטה זקופה  

סירים ). 7 ופרק 200: 2006אריה  (I מתקופת הברזל CP1aטיפוס זה הוא המשך ייצורו של טיפוס 

ם את סירי  והם ללא ספק מהוויV מכלל סירי הבישול של שכבה 65-45% מהווים CP31aמטיפוס 

נראה כי ניתן להגדירם כמאפיינים הברורים של צריכת המזון של . Vהבישול הנפוצים ביותר בשכבה 

  . אIIתושבי מגידו בתקופת הברזל 

13-12: 8.5; 5-4: 8.3איורים : H-7שכבה : VBשכבה 
-Kשכבה . 12, 9, 7-6: 8.9איור : H-6שכבה . 3-1: 8.6

פלג -זרזקי. 14 ,12-11: 8.14; 9: 8.13איורים : 3
  .7-8: 19ציורים : א2005

 ;Iron IIa Parallel types: Yoqneam XVI-XIII 
(Zarzecki-Peleg et al. 2005: 275-277, part of Types 
CP IV-V); Beth-Shean S-1 and P-10 (Mazar 2006: 
341, part of Type CP54); Dor Iron I/II+IIa (Gilboa 
2001: 120-121, Types CP 15-17, 20-22); Rosh 
Zayit III-I (Gal and Alexandre 2000: 40-42, part of 
Type CP I); Hazor XIX (Ben Ami 2003: 
127128: Cooking-pot Types Ia-Ib). 

-Kשכבה . 2: 8.12איור : H-5שכבה : VA-IVBשכבה 
פינקלשטיין . 4: 8.21איור : L-3שכבה . 7: 8.16איור : 2

: א2005פלג -זרזקי . 4: 11.38איור : 2000ואחרים 
  .22: 31; 17-16: 30; 23, 21: 27; 17: 20ציורים 

  

CP31b : סיר בישול בעל שפה צבוטה נטויה פנימה  

 מבין סירי 30-20%והם מהווים , Vמן המאפיינים הבולטים של שכבה , כאמור, סירי בישול אלה הם

 CP1b הוא המשך ישיר ליצור של טיפוס CP31bסיר הבישול מטיפוס . אIIהבישול בתקופת הברזל 
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  ).  7 ופרק 200: 2006אריה  (Iמתקופת הברזל 

: 8.2איורים : H-7שכבה . 8: 8.1איור : H-8שכבה : VBשכבה 
. 11-10, 8, 5-3: 8.9איור : H-6שכבה . 4-5: 8.6; 14: 8.5; 1

: א2005פלג -זרזקי. 9: 8.15; 15, 13: 8.14איורים : K-3שכבה 
  .6: 19; 6-5: 18; 7: 17ציורים 
: 11.25איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע

12.  
; 6-5: 8.17; 8: 8.16איורים : K-2שכבה : VA-IVB שכבה
ציורים : א2005פלג -זרזקי. 6: 8.20איור : L-3שכבה . 7: 8.18

20 :19-18 ;23 :16 ;24 :19-16.  

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XVI-XIII 
(Zarzecki-Peleg et al. 2005: 275-277, part of 
Types CP IV-V); Beth-Shean S-1 and P-10 
(Mazar 2006: 341, part of Type CP54); Dor 
Iron I/II+IIa (Gilboa 2001: 120-121, Types 
CP 20-22); Rosh Zayit III-I (Gal and 
Alexandre 2000: 40-42, part Type CP I); 
Hazor XIX (Ben Ami 2003: 127128: 
Cooking-pot Type Ic). 

  

CP32a :ת זקופה סיר בישול בעל שפה משולש  

משקפת את ) V מכלל סירי הבישול בשכבה 15%עד (נראה כי הירידה בכמות הופעותיו של טיפוס זה 

דווקא , לעומת זאת). 7.6 טבלה – 7ראו פרק , Iתהליך שהחל כבר בשלהי תקופת הברזל (דעיכתו 

גרף : 2005פלג ואחרים -זרזקי(א IIביקנעם השכנה הוא זוכה לעדנה מחודשת בשלהי תקופת הברזל 

II.15 .( הופעתו של הסיר השלם בלוקוס נקי בשכבהVA-IVB)  איור : 2000פינקלשטיין ואחרים

הוא ממשיך להיות מיוצר עד סופה של , אIIשעל אף שתפוצתו קטנה בתקופת הברזל , מעידה) 6: 11.38

  . התקופה

פלג -זרזקי: VBשכבה 
  .14: 16ציור : א2005
: VA-IVBשכבה 

פינקלשטיין ואחרים 
  .6: 11.38איור : 2000

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XVI-XIII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 272-
274, Type CP II); Beth-Shean S-1 and P-10 (Mazar 2006: 341, part of Types 
CP51-53); Dor Iron I/II+IIa (Gilboa 2001: 120-121, Types CP 8, 16, 17); Rosh 
Zayit III-II (Gal and Alexandre 2000: 40-42, part of Type CP I, e.g. Figs. III.1: 
15, III.78: 22); Hazor XIX (Ben Ami 2003: 128129: Cooking-pot Type IIc). 

  

CP32b : סיר בישול בעל שפה משולשת נטויה פנימה  

 לסירי הבישול מטיפוס  הולכת ודועכת אף מעברCP32bכמות הופעותיו של סיר הבישול מטיפוס 

CP32a)  8.7ראו טבלה .( ביקנעם הוא מופיע בתקופת הברזלII א בכמויות מזעריות)פלג ואחרים -זרזקי

 IX והופעותיו בשכבה Xובחצור נראה כי הוא נעלם כמעט לחלוטין בסוף שכבה ) II.14גרף : 2005

  ). 128-129: ג"בן עמי תשס(נדירות 

פלג -זרזקי: VBשכבה 
  .15: 16יור צ: א2005
פלג -זרזקי:VA-IVBשכבה 
  .17: 23ציור : א2005

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XVI-XIII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 
274-275, Type CP III); Dor Iron I/II+IIa (Gilboa 2001: 120-121, Types CP 
8, 16, 17); Hazor XIX (Ben Ami 2003: 128129: Cooking-pot Type IIa-
IIb). 

  

CP33 :סיר בישול עם שפה משוטחת נטויה פנימה   

סיר בישול עם שפה משוטחת נטויה פנימה שאינו מאפיין את צפון ארץ ישראל והופעותיו באזור זה 
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נראה שמדובר בטיפוס דרומי שהופעתו עוזרת בחיזוק הקשר הכרונולוגי בין צפון הארץ לדרומה . מעטות

טיפוס , 1683: 2004צמחוני  (IV-Vסירים מטיפוס זה התגלו בלכיש ). 211: 2004אביץ -הרצוג וזינגר(

CP-6( , בתל בטשV-IV) טיפוס , 83-81: 2001כהן -מזר ופניץCP15( , ובתל משושII)  פריץ

, P-8בחפירות בית שאן התגלתה דוגמא אחת מטיפוס זה בשכבה ). 4: 150איור : 1983וקמפינסקי 

  .עמד על ההפתעה שבכך) CP55טיפוס , 336: 2006(ב ומזר II המתוארכת לתקופת הברזל

  .6: 8.6איור : H-7שכבה : VBשכבה 
: 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע

  .13: 11.25איור 

Iron IIa Parallel types: ~Yoqneam XIV (Zarzecki-
Peleg et al. 2005: Fig. II.25: 2); Rosh Zayit III-II (Gal 
and Alexandre 2000: 40-42, part of Type CP I, e.g. 
Figs. III.1: 18, III.79: 20).  שכבהVA-IVB : שכבהH-5 : 3: 8.12איור.  

   

CP34 : סיר בישול מסומן בחריטה  

:  סירים שפורסמו110 סימנים שונים בהם סומנו 13עד היום התגלו ; סיר בישול מסומן בחריטות שונות

שבר בודד נתגלה בחפירות ; II.26-II.28: איורים, 293-283: 2005לג ואחרים פ-זרזקי (79 –יקנעם 

תל ; )53-52איורים : 1987שרון ואחרים  (20 –קירי ; )]14: 2.3 איור :2005 אבישר[האקרופוליס 

מכיוון שלא מדובר בדוח חפירה סופי של האתר יש לראות ; 55-53: 1994אלגביש  (4 –שיקמונה 

: 1980בריאנד והומברט  (2 –תל כיסן ; )ימאלי של כלים מטיפוס זה שנמצאו בחפירהבכמות זו מספר מינ

בן תור  (1 –תל קשיש ; )7, 5: 14איור , 49: 1978שטרן  (2 –תל מבורך ; )50: 93, 24: 92לוחות 

; )VII.6 :8איור : 2000גל ואלכסנדר  (1 –חורבת ראש זית ; )2: 149איור , 371: ב2003ובונפיל 

במחקרים שעסקו בטיפוס זה של סירי בישול מופיעים . 23)22: 27ציור : א2005פלג -זרזקי (1 –ומגידו 

רמת השופט ומערת , תל דור:  סירים אלה עוד שלושה אתרים שבהם נתגלו סירים כאלה110-פרט ל

למרבה הצער אין הפניות לפרסומם ). 292: 2005פלג ואחרים -זרזקי; 226: 1987שרון ואחרים (רקפת 

ואין כמויות של חרסים מטיפוס זה ) אליהם גם אני לא הצלחתי למצוא הפניות( הכלים באתרים אלה של

  ).יש אולי להניח לפיכך שבכל אחד מהם התגלה רק חרס אחד(שהתגלו בכל אתר 

מערב עמק יזרעאל באזור יקנעם -סביר להניח שמרכז הייצור של הסירים הוא בצפון, לאור נתונים אלה

סביר להניח כי הימצאותו של חרס אחד בלבד בתל קשיש .  מכלל הסירים90% נמצאו שם, ותל קירי

נראה כי , בנוסף. אIIנובעת מטיבו הדל של היישוב באתר בתקופת הברזל , הממוקם אף הוא באזור זה

קשורה אף היא , תל מבורך ותל דור, תל כיסן, ובהם תל שיקמונה) ?פניקיים(קבוצה של אתרים חופיים 

                                                 
 IIaוכן סיר בישול מסולם ) 12: 1.7איור : 1997צמחוני ( ייתכן שאפשר לזהות גם סיר בישול מהמתחם ביזרעאל 23
  .כשייכים לקבוצה זו) 7: 3איור : 2007נדר אלכס(
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ניתן אולי לקשור לקבוצה זו את הופעת הכלי מהאתר הפניקי בחורבת ראש זית (ו של טיפוס זה לתפוצת

  ). למרות ריחוקו היחסי מהחוף

הראה כי הכלים שנתגלו ) 1987שרון ואחרים ( חרסים של כלים מטיפוס זה 20 שנערך על NAAמחקר 

שגם אחד הכלים מתל , מחקר עולהמן ה. בתל יקנעם ובתל קירי יוצרו בסביבתם המיידית של אתרים אלה

והחרס ) MV19(חרס נוסף מתל מבורך , לעומתם. יוצר כנראה באזור של יקנעם) MV18(מבורך 

אולם ראוי לציין את שונותם מסירי הבישול המקומיים מתל מבורך , ממגידו יוצרו כנראה מטין אחר

רפיות עתידיות יעזרו בפתרון בעיה ייתכן שבדיקות פטרוג(וממגידו שנבדקו באותו מחקר כקבוצת ביקרות 

) 41-42, 38-39: 11טבלה : ד"בוזגלו תשס(בבדיקה פטרוגרפית של ארבעה סירי בישול מיקנעם ). זו

  .עולה כי ארבעתם יוצרו באזור יקנעם

המתאפיינת בתאריכם , קלה להגדרה, יש לראות בקבוצת הסירים המסומנים קבוצה נבדלת, לסיכום

א המאוחר IIכל הכלים נמצאו בשכבות המתוארכות לתקופת הברזל . של הכליםובתפוצתם הגיאוגרפית 

 מהסירים שנבדקו 90%, כמו כן.  מכלל הסירים מטיפוס זה נמצאו בחפירות תל יקנעם ותל קירי90%-ו

).  כמיוצרים במרחק רב משםת הנותרים לא הוגדרו בוודאו10%( יוצרו באותו אזור ממש NAAבמחקר 

ים מעידים טכי הבדלים טיפולוגיים ומינרלוגיים פעו, שהניחו) 293: 2005(ג ואחרים פל-בניגוד לזרזקי

מערב עמק יזרעאל ייצר -שמרכז ייצור אחד בצפון, לדעתי סביר יותר להניח, על מספר מרכזי ייצור

ייתכן שסירי הבישול שיוצרו מטין שונה . א סירי בישול עליהם סומנו החריטותIIבשלהי תקופת הברזל 

נראה כי . פים ניצול של מחשוף חרסית שונה של אותו מרכז ייצור ולאו דווקא ייצור במקום אחרמשק

אולם , ייצורם של הכלים נבע בראש ובראשונה מן הצורך לענות על דרישה מקומית באזור יקנעם

סביר להניח שהקשר בין (הגיעו מספר כלים לאתרים השוכנים לחוף הים התיכון , במסגרת מסחר אזורי

ייתכן שהכלים שווקו לאתרי החוף ). 12ראו גם פרק , יקנעם והחוף הפניקי נעשה דרך מפער נחל הקישון

בדומה . לצורך השימוש בהם כסירים, אם כי סביר יותר להניח שהם נסחרו בזכות עצמם, בשל תכולתם

אלכסנדר והשוו לגל ו(יש לדעתי לראות בחריטות תווי יוצר ) שם(פלג ואחרים -למסקנתם של זרזקי

2000 :184  .(  

  . 22: 27ציור : א2005פלג -זרזקי :VA-IVBשכבה 
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CP? : שונות –סיר בישול   

פינקלשטיין (האחד . שני סירי בישול בעלי זוג ידיות שאינם משתייכים לטיפוסי הסירים שהובאו למעלה

ואילו , CP32bפוס הוא סיר קטן מימדים בעל שפה הדומה לסירים מטי) 8: 11.25איור : 2000ואחרים 

. אולם עדיין קטן יחסית לסירים בני תקופתו ושפתו מעוגלת, גדול יותר) 10: 11.25איור : שם(השני 

  . אולם יש להניח שבסיסיהם היו מעוגלים, החלק התחתון של שני הסירים לא שרד

  .10, 8: 11.25איור : 2000פינקלשטיין ואחרים  :1693י רחבה "חתום ע
  

  ול  פכי ביש8.2.5

פכי . אIIניכר שצורתם של פכי הבישול משתנה עם המעבר לתקופת הברזל , בשונה מסירי הבישול

טיפוס , 201-202: 2006אריה  (Iהבישול עם השפה המשוכה החוצה שהיו כה נפוצים בתקופת הברזל 

CJ1 (ופכים אחרים , נעלמים) ראו טיפוסיםCJ31-CJ32 (רס נראה כי שבר הח, לפיכך. מחליפים אותם

של פך בישול עם שפה נטויה ) 9: 19ציור : א2005(פלג - שפרסמה זרזקיVBמחפירות ידין משכבה 

נראה כי פכי הבישול נעלמים כמעט כליל עם . VIא ומקורו בשכבה IIהחוצה קדום לתקופת הברזל 

  .אII ועם סיומה של תקופת הברזל VA-IVBחורבנה של שכבה 

א חל שינוי ביחס שבין סירי הבישול לבין II לתקופת הברזל Iל שעם המעבר מתקופת הברז, חשוב לציין

 שיעור פכי הבישול השלמים שווה כמעט לזה של סירי הבישול Iבעוד שבתקופת הברזל . פכי הבישול

מרבית כלי הבישול שנמצאו ) 8.2טבלה (א IIהרי שבתקופת הברזל , )13.24טבלה : 2006אריה (

שבקרב , יחד עם זאת נראה). 1:3-היחס בין הטיפוסים קרוב ל( הם פכים ולא סירים VA-IVBבשכבה 

בה רוב כלי , עולה שוב התמונה השגרתית)  בפרק זה8.3 וכן טבלה 7.38, 7.2 טבלאות 7פרק (החרסים 

  .הבישול הם סירים ולא פכים

  

 VB VA-IVB 
 H-8 H-7 H-6 K-3 L-4 H-5 K-2 L-3 

Type N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % 
CJ31 4 100 18 85.7 10 90.9 8 80 4 100 4 100 9 81.8 4 66.7 
CJ32   3 14.3 1 9.1 2 20     2 18.2 2 33.3 
Total 4 100 21 100 11 100 10 100 4 100 4 100 11 100 6 100 

  )כלים שלמים וחרסים(י שכבות "התפלגות פכי הבישול עפ: 8.8טבלה 
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CJ31 :ויה פנימה פך בישול עם שפה נט  

אולם חלקם בעלי , רוב הפכים מטיפוס זה בעלי צוואר קמור. פך בישול עם שפה נטויה פנימה ובסיס עגול

הוא המבשר ) 7ראו פרק  (CJ2 כי פך הבישול מטיפוס  ייתכן.צוואר ישר ושפה הנוטה פנימה בזווית חדה

כך ). ס טבעת ולא בסיס מעוגללמרות שבשונה מהם הוא בעל בסי(א IIשל פכי הבישול של תקופת הברזל 

ב Iבשכבות תקופת הברזל ) רק שפות נמצאו ללא הבסיסים(גם יש להבין את הופעתם של פכים דומים 

   .)JG 6c, 7טיפוסים , 128-129: 2001גלבוע (בתל דור 

כפי שעשיתי עם (טיפוסים לפי מספר הידיות - לתתיCJ31החלטתי שלא לפצל את פכי הבישול מטיפוס 

מכיוון שרוב החומר הנדון כאן עוסק במילא , )CJ1a-bטיפוסים , 7 פרק – Iשול מתקופת הברזל פכי הבי

לרוב הפכים , שבקרב הכלים השלמים, כדאי לציין, יחד עם זאת. בשברי חרס שלא ניתנים לסיווג

  . חוברה רק ידית אחת, שפורסמו

איור : H-6שכבה . 10-7: 8.6איור : H-7שכבה : VBשכבה 
: א2005פלג -זרזקי. 5: 8.19איור : L-4שכבה . 2-1: 8.10

  .7: 18; 16: 16ציורים 
איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע

11.25 :9 ,11 ,14.  
: 11.31איורים : 2000פינקלשטיין ואחרים : VA-IVBשכבה 

ציורים : א2005פלג -זרזקי .1: 11.40; 3-1: 11.38; 6, 4, 2
20 :20 ;24 :21 ;27 :24 ;30 :18 ;31 :16 ,23.  

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XVI-XIV 
(Zarzecki-Peleg et al. 2005: 280-281, Type CP 
X); Beth-Shean S-1 (Mazar 2006: 359, Type 
JG51b); Dor Iron I/II+IIa (Gilboa 2001: 128-
129, Types JG 6-8); Rosh Zayit III-II (Gal and 
Alexandre 2000: 40-42, part of Type CP II); 
Hazor X (Ben Ami 2003: 130131: part of CP 
Type VI). 

  

CJ32 : פך בישול עם שפה זקופה  

 והם מהווים CJ31פכי בישול מטיפוס זה שכיחים פחות מטיפוס . פך בישול עם שפה זקופה ובסיס עגול

החומר מהם הם מיוצרים , יחד עם זאת). 8.8ראו טבלה  (V בממוצע מכלל פכי הבישול בשכבה 15%רק 

  .CJ31ועיצובם הכללי דומה לטיפוס 

  . 8: 17ציור : א2005פלג -זרזקי: VBשכבה 
פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע

  .6: 11.25איור : 2000
. 7: 8.20איור : L-3שכבה : VA-IVBשכבה 
  .20: 24ציור : א2005פלג -זרזקי

Iron IIa Parallel types: ~Beth-Shean S-1 (Mazar 2006: 
359, Type JG51a); Dor Iron I/II+IIa (Gilboa 2001: 128-
129, Types JG 6, 8); Rosh Zayit II-I (Gal and Alexandre 
2000: 42-43, part of Type CP II); Hazor X (Ben Ami 
2003: 130131: part of Cooking-pot Type VI). 

  

   פכים8.2.6

. Iא ממשיכים מבחינה מורפולוגית את המסורת הקרמית של תקופת הברזל IIהפכים של תקופת הברזל 

. ובעיקר חיפויים באדום ומירוקם במירוק יד, לט ביותר בו חל שינוי הוא עיטור הפכיםהמאפיין הבו

ולכן , הטיפולוגיה של הפכים מבוססת בעיקר על הכלים השלמים מן החפירות של אוניברסיטת שיקגו
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, להם לא היו כל המאפיינים הנדרשים להתאים לטיפוס מוגדר, מרבית שברי הפכים מן החפירות הנוכחיות

  ).?Jכטיפוס '  בכרך ב2 ובקטלוג 8.9מופיעים בטבלה " ( שונות–פכים "ווגו כס

 VB VA-IVB 
 H-8 H-7 H-6 K-3 L-4 H-5 K-2 L-3 

Type N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % 
J31   8 6.8 5 12.5 3 2.9 1 16.7 3 13.6 4 13.8 1 10 
J32     1 2.5 2 2   2 9.1 1 3.4   
J32a             1 3.4   
J33   1 0.8             
J35   1 0.8             
J39   4 3.4     1 16.7       
J? 8 100 104 88.1 34 85 97 95.1 4 66.7 17 77.3 23 79.3 9 90 

Total 8 100 118 100 40 100 102 100 6 100 22 100 29 100 10 100 
  )כלים שלמים וחרסים(ת י שכבו"התפלגות הפכים עפ: 8.9טבלה 

  

J31 : פך בעל צוואר גבוה וידית המחוברת בין הכתף לבין השפה  

: 2000פינקלשטיין ואחרים (צבוטה , )1: 8.20איור (פשוטה : פכים מטיפוס זה כוללים מגוון של שפות

 אולם, )9: 11.40איור : שם(לרוב הפכים בסיס טבעת ). 11: 8.6איור (ומחורצת ) 12: 11.32איור 

במספר מקרים קיבלתי את ). 2: 11.40איור : שם(או מעוגל ) 3: 11.27איור : שם(למיעוטם בסיס שטוח 

י משלחת אוניברסיטת שיקגו בפרסומים השונים וזאת "השחזור של חיבור הידית לשפה כפי שהוצע ע

, למשל(והחישוב שנעשה לשם השחזור היה מדויק , לאור ההנחה שמרבית הכלי אכן נמצא בחפירה

בפרסומים רבים יחסית נקראים חלק מן הפכים השייכים ). 13: 11.32איור : 2000פינקלשטיין ואחרים 

: ג"בן עמי תשס; 60-59: 1978שטרן ; 275-272: 1969עמירן , למשל" (פכי אכזיב "J31לטיפוס 

לא הייתה " כלי אכזיב"לאור העובדה שמשפחת ). 329-328: 2005פלג ואחרים -זרזקי; 141-140

וכן פכים אחרים על בסיס , "פכי אכזיב"שהיו עשויים להיקרא , מעולם מוגדרת דיו החלטתי לכלול כלים

פכים עם " (כלי אכזיב"ראוי לציין שהכלים הטיפוסיים יותר למשפחת , בנוסף. מכנה משותף רחב יותר

  .  בIIמאוחרים יותר ומתוארכים לתקופת הברזל ) שפת פטרייה ופכים עם שפה תלתנית מודגשת

איור : H-6שכבה . 11: 8.6איור : H-7שכבה : VBשכבה 
  .11: 18ציור : א2005פלג -זרזקי. 4: 8.10

איורים : 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע
11.26 :11)?( ,16-14 ;11.27 :3.  
פינקלשטיין . 1: 8.20איור : L-3שכבה : VA-IVBשכבה 

; 16-15, 13, )?(12, 3: 11.32איורים : 2000ואחרים 
פלג -זרזקי. 10-9, 7, )?(4, 2: 11.40; 25, 15: 11.39
  . 25: 24; 2: 23ציור : א2005

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XVI-XIII 
(Zarzecki-Peleg et al. 2005: 320-322, 328-329, 
Types J I and J VII); Beth-Shean S-1 (Mazar 
2006: 359-361, Type JG52); Dor Iron I/II+IIa 
(Gilboa 2001: 127-128, Type JG 2); Rosh Zayit 
II (Gal and Alexandre 2000: 55-56, Type J I); 
Hazor X-IX (Ben Ami 2003: 137-138, 140-141: 
Jug Type I-II, IV-V; Achziv Ware). 
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J32 : פך בעל צוואר גבוה וידית המחוברת בין הכתף לבין רכס על הצוואר  

כלל -נראה שהצוואר של פכים אלה צר בדרך; לפכים מטיפוס זה רכס על הצוואר אליו מחוברת הידית

ורק לאחד בסיס מעוגל ,  בסיס טבעת או בסיס שטוחJ32לרוב הפכים מטיפוס . J31מזה של פכים מטיפוס 

 J31טיפוס  פחות נפוצים מן הפכים מJ32הפכים מטיפוס ). 8: 11.40איור : 2000פינקלשטיין ואחרים (

  ). ' בכרך ב8.1נספח , 8.9טבלאות (

  .11: 8.13איור : K-3שכבה : VBשכבה 
איורים : 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע
  .151: 6לוח : 1939למון ושיפטון . 10: 11.27; 8: 11.26

איורים : 2000פינקלשטיין ואחרים : VA-IVBשכבה 
11.32 :5 ,11-8 ,14 ;11.40 :8.  

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XV and XIII 
(Zarzecki-Peleg et al. 2005: 322, Type J II); Dor 
Iron I/II+IIa (Gilboa 2001: 138, Type PJ 13); 
Rosh Zayit II (Gal and Alexandre 2000: 57-59, 
Types J IIa-IIc); Hazor X (Ben Ami 2003: 138: 
Jug Type III). 

  

J32a :בעל צוואר גבוה וידית המחוברת בין הכתף לבין הצוואר פך   

נראה כי .  אין רכס על השפה והידית מתחברת לצוואר חלקJ32aלפכים מטיפוס , J32בשונה מטיפוס 

איור : 2000(ראוי לציין שהפך המופיע אצל פינקלשטיין ואחרים . הופעתם של פכים אלה מועטה מאוד

שהידית שלו אינה , כדאי להדגיש. שחור-ורו כולל פסים של שחור וכחולגוני ועיט-אינו פך דו) 4: 11.32

ראוי . אלא קרוב מאוד לשפתו של הכלי, J32כמו בפכים מטיפוס , מתחברת לצוואר במחצית גובהו

 אין J32aנראה כי לטיפוס ). 2: 39איור : 1978ראסט  (IIBלהזכיר פך מטיפוס זה שהתגלה בתענך 

 שצורותיהם נפוצות מאוד J32- וJ31ן שלא מדובר אלא על וריאציה בין הפכים כיוו, חשיבות כרונולוגית

  .במכלולי הכלים של תקופת הברזל

פינקלשטיין . 7: 8.17איור : K-2שכבה : VA-IVBשכבה 
  .4: 11.32איור : 2000ואחרים 

Iron IIa Parallel types: Beth-Shean S-1 (Mazar 
2006: 361, Type JG53). 

  

J33 : גוני -פך צפחת עם עיטור פניקי דו/ כדוריפך  

צפחת -שייצורם של הפך הכדורי והפך, א ידועIIמתוך חפירתם של אתרים רבים מתקופת הברזל 

, XVIביקנעם , למשל ( Iנמשך מתקופת הברזל) 7 בפרק J5a-bראו טיפוסים (גוניים -הפניקיים הדו

אולם ,  נתגלה אף כלי שלם מטיפוסים אלה במגידו לאVבשכבה ). I.37 :11איור : ב2005פלג -זרזקי

ראו  (J33aעשויים להתאים להם או לטיפוס ) אלה המופיעים תחת הטיפוס הנוכחי(מספר שברי חרסים 

הטיפוס של הפך הכדורי בעל - כטיפוס כללי שמאחד את כל תתיJ33את טיפוס , אם כן, קבעתי). מייד

ראוי להדגיש . גוני- פכים כדוריים בעלי עיטור דוגוני לשם שיוך שברי חרסים של-העיטור הפניקי הדו

: 13.60איור , J6טיפוס : 2006אריה  (VIAהקיימים בשכבה , גוני פניקי אופקיים-שפכים בעלי עיטור דו
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א IIלמרות שהם ידועים משכבות תקופת הברזל , )JT34והשוו לפכיות מטיפוס  (Vלא נמצאו במגידו ) 1

  ). PJ 15טיפוס , 139: 2001גלבוע (מאתרים אחרים 

. 1: 8.7איור : H-7שכבה : VBשכבה 
  .14: 17ציור : א2005פלג -זרזקי

: א2005פלג -זרזקי: VA-IVBשכבה 
  .18: 23ציור 

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XVI-XIII (Zarzecki-Peleg et al. 
2005: 325-328, Type J VIA-VIB1); Dor Iron I/II (Gilboa 2001: 138, 
Type PJ 12); Rosh Zayit II (Gal and Alexandre 2000: 59, Type J 
IIIa); Hazor IX (Ben Ami 2003: 142-144: Bichrome Ware, Fig. 
29:2). 

  

J33a :גוני בעל בסיס טבעת -פך כדורי עם עיטור פניקי דו  

 הופעתו של גוניים של תקופת הברזל היא-אחת ההתפתחויות הבולטות במשפחת הכלים הפניקיים הדו

) 1990(גוניים הראו אנדרסון - במחקרם על משפחת הכלים הפניקיים הדו.הפך הכדורי בעל בסיס טבעת

שהופעתו של הפך בעל בסיס הטבעת מאוחרת להופעתה של משפחת כלים זו ) 388-381: 2001(וגלבוע 

המילטון (וואם ה- פכים דומים נחשפו בתל אבו.אIIוהיא מתרחשת בתקופת הברזל , Iבתקופת הברזל 

  ).5לוח : 1987ביקאי (ובקפריסין ) 152' מס, 28; 52' מס, 19: 1935

פינקלשטיין : 1693י רחבה "חתום ע
  .1: 11.27איור : 2000ואחרים 

פינקלשטיין : VA-IVBשכבה 
  .3: 11.40איור : 2000ואחרים 

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XIV (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 
328, Type J VIB2); Dor Iron I/II (Gilboa 2001: 139, Type PJ 14); 
Rosh Zayit II (Gal and Alexandre 2000: 59, Type J IIIa); Hazor IX 
(Ben Ami 2003: 142-144: Bichrome Ware, Fig. 29:1). 

  

J34 : פך מסננת  

שלושה פכי מסננת שנמצאו בשטח מייצג ) 12: 11.26איור : 2000(האיור שהביאו פינקלשטיין ואחרים 

B)  1693י רחבה "כחלק ממכלול כלי החרס של האזור החתום ע) 153: 6לוח : 1939למון ושיפטון 

מסתבר . בספירות החרסים מהמכלולים הנדונים כאן לא נמצא אף שבר של פך מסננת). 8.31טבלה (

הופכים ) J7a-b טיפוסים – 7פרק ראו  (Iשהיו מאוד נפוצים בתקופת הברזל , שפכים מטיפוס זה, אפוא

 שונים Vמבחינה מורפולוגית הפכים משכבה . אIIלהיות משניים ברפרטואר הכלים של תקופת הברזל 

כמו טיפוס (הם בעלי מתאר מזווה : הטיפוס שלהם-והם משלבים מרכיבים צורניים משני אבות, מקודמיהם

J7a( , אולם בעלי ידית אוזן) כמו טיפוסJ7b .(בדומה לרוב הכלים מתקופת הברזל ,כמו כן II א פכים

שקיים בצפון , ראוי להזכיר בהקשר זה טיפוס נוסף של פך מסננת. אלה מחופה אדום וממורק במירוק יד

.  אולי חיקוי לכלי מתכת–הוא בעל בסיס חצוצרה גבוה ועשוי בקפדנות . אIIהארץ בתקופת הברזל 

 IVובתל עמל ) 175: 8לוח : 1939 למון ושיפטון – Vה בלוקוס לא נקי של שכב(כמוהו נתגלו במגידו 

  ). 6: 12איור : 1972לוי ואידלשטיין (
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פינקלשטיין : 1693י רחבה "חתום ע
  .12: 11.26איור : 2000ואחרים 

Iron IIa Parallel types: Beth-Shean S-1 (Mazar 2006: 361, Type 
JG54); Rosh Zayit II (Gal and Alexandre 2000: 60, Type J V). 

  

J35 : אשדודי("פך עם בסיס טבעת ועיטור פלשתי מאוחר ("  

עיטור זה . ממורק במירוק יד ומעוטר בפסים שחורים ולבנים, פך בעל בסיס טבעת מחופה בחיפוי אדום

 וראו 2004בן שלמה ואחרים (זוהה לאחרונה עם משפחת הכלים הפלשתיים המעוטרים המאוחרים 

אף ). 12פרק ( העלתה כי הוא מקומי למגידו Hנה פטרוגרפית שנעשתה לפך משטח בחי, עם זאת). למטה

עשויים להעיד כי הוא זר )  למטה שיטות עיטורורא(מיעוט החרסים המעוטרים בשיטת עיטור זו , על פי כן

למרבה הצער לא השתמרו פכים . למסורות של קדרי מגידו וכי הכלים שעוטרו בטכניקה זו יובאו למגידו

פינקלשטיין (אולם נראה שיש לקבל את הצעת השחזור של משלחת שיקגו , ים מטיפוס זה במגידושלמ

פך מטיפוס זהה התגלה . ידית הפך הייתה מחוברת לשפתו, וככל הנראה, )9: 11.27איור : 2000ואחרים 

  ).14: 58איור : 1978ראסט  (IIBבתענך 

  .2: 8.7איור : H-7שכבה : VBשכבה 
  .9: 11.27איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XIV 
(Zarzecki-Peleg et al. 2005: 331-332, 
Type J Varia 2).  שכבהVA-IVB : 7: 11.32איור : 2000פינקלשטיין ואחרים.  

  

J36 :פך המחקה פך חביתי קפריסאי   

) 7: 90לוח : 1948לאוד (י התיאור בדוח החפירה " אדום שעפפך חביתי עם עיטור מעגלים קונצנטריים

למרבה הצער לא הובאה (והוא צרוף בטמפרטורה נמוכה , מכיל הרבה חצצים לבנים, עשוי בצורה גסה

בצדדיו מזכירים מאוד את " פטמות"צורתו הכללית של הכלי ובמיוחד שתי ה). בדוח תמונה של הכלי

איורים : 1948רסטאד 'ג(גוניים -קפריסאים המצוירים על לבן והדוהפכים החביתיים ממשפחות הכלים ה

) אולם פחות חביתי(פך דומה . אם כן שמדובר בחיקוי לכלי קפריסאי, יש להניח). 8-7: 22; 1: 19

י יובל גורן בבדיקה "נבדק ע) 1: 2.15איור : 1997צמחוני (שהתגלה בתל יזרעאל בלוקוס לא נקי 

פך זה כולל פרט לעיטור המעגלים הקונצנטריים גם עיטור . בחוף הלבנוניפטרוגרפית והתברר שמוצאו 

  ).55-52: 1997צמחוני (אופקי וכן עץ מסוגנן 

  .5: 11.40איור : 2000פינקלשטיין ואחרים  :VA-IVBשכבה 
  

J37 : אסקוס  

ם יחסית אסקוסים נדירי. אסקוס בעל מתאר פחוס וצוואר דמוי בעל חיים אליו מחוברת ידית ממרכז הכלי

 141: 2002מנדלס -דייגי(בארץ ישראל וראוי להזכיר שני אסקוסים שהתגלו בבית הקברות של אכזיב 
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נראה שמקור ). 5: 5איור : 2002אלכסנדר( בכפר ורדים 3וכלי נוסף ממערה ) עם ביבליוגרפיה נוספת

ל נוזל כלשהו ומצורתם ניתן להניח ששימשו למזיגתו ש) 81: 2000גל ואלכסנדר (השראתם קפריסאי 

  ).1979. אהרוני מ(

: 11.33איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : VA-IVBשכבה 
9.  

Iron IIa Parallel types: Rosh Zayit II-I (Gal and 
Alexandre 2000: 81, Fig. III.85: 4). 

  

J38 :ספל בעל שפה רחבה ובסיס כפתור -פך  

שפת הכלי צבוטה ויש להניח . ן דמוי כפתורגוף עגלגל ובסיס דיסקוס קט, ספל בעל שפה רחבה-פך

אולם הם ככל הנראה , )K-4) VIA בשכבה Kחרסים מכלי דומה התגלו בשטח . שהכלי שימש למזיגה

איור , 207: 2006אריה  (Iא לשכבות תקופת הברזל IIמשקפים חדירה מאוחרת של כלי מתקופת הברזל 

בן שלמה (לים הפלשתיים הצבועים המאוחרים הטיפוס הוגדר לאחרונה כשייך למשפחת הכ). 3: 13.60

 היה צבוע בפס לבן המזכיר את עיטורם של Kיש לציין שהכלי משטח ). וראו למטה, 9: 2004ואחרים 

לוח : 1951-1950. מזר ב (VII או VIIIבתל קסילה : כלים דומים התגלו בפלשת וביהודה. האחרונים

35 :C ,1( , בתל בטשIII) בן  (4בתל צאפי שכבה זמנית , )3: 29לוח , 123 :2001כהן -מזר ופניץ

ואולי גם בלכיש ) 9: 44איור : 1993ופורת . דותן מ (Xbבאשדוד , )8: 3איור : 2004שלמה ואחרים 

ראוי . לכל אלה שפה פשוטה ולא צבוטה כמו בכלי ממגידו, אולם). 18: 25.16איור : 2004צמחוני (

מכיוון שחלקו העליון דומה מאוד לפך רגיל מטיפוס , צא שלםלציין שקשה לזהות את הכלי אם הוא לא נמ

J31) קושי זה עשוי להסביר את היעדרו מספירות החרסים.(  

  .26: 11.39איור : 2000פינקלשטיין ואחרים  :VA-IVBשכבה 

  

J39 :פך עם דגמי רשת מורכבים   

. הממולאים ברשת) יניםלרוב משולשים ומעו(המעוטרים בדגמים גיאומטריים , שברים שונים של פכים

) 12.14לוח , 383-382: 2001(גלבוע . בדור נמצא המספר הגדול ביותר של חרסים וכלים מטיפוס זה

יחד עם זאת ראוי להדגיש כי בחרסים ממגידו משתקפות מגוון . הצביעה על מקור קפריסאי לעיטור זה

בדומה לפכים הקפריסאיים , סבעוד שהעיטור בחלק מהכלים נצבע ישירות על החר: מסורות עיטוריות

: 11.27איור : 2000 ופינקלשטיין ואחרים 4: 8.2איור (הרי שבשני פכים , )6-8: 8.7איור (ולאלה מדור 

הצבע השחור נצבע על חיפוי אדום ולאחר מכן הכלי מורק במירוק יד בדומה לצורת עיטורם של רוב ) 4

בנוסף ). 2: 59איור : 1978ראסט  (IIBתענך בצורה זו עוטר גם כלי מ. כלי החרס המקומיים למגידו
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נראה כי הכלים שנתגלו , בעוד שכל הכלים השלמים בעלי עיטור זה שנתגלו בדור הם פכי מסננת, לכך

  .שונה, ככל הנראה, במגידו ובתענך הם פכים ללא מסננת שייעודם היה

  .8-6: 8.7; 4: 8.2איורים : H-7שכבה : VBשכבה 
  .4: 11.27איור : 2000נקלשטיין ואחרים פי: 1693י רחבה "חתום ע

Iron IIa Parallel types: Dor Iron I/II+IIa 
(Gilboa 2001: 141, Type PJ 30). 

  

J? : שונות–פכים   

 שהחיבור בין הידית לשפה לא J31סביר להניח כי רוב הפכים המסווגים לקטגוריה זו הם פכים מטיפוס 

עדרו של רכס על צוואר הפכים שהשתמרותם מאפשרת לבחון יחיזוק להנחה זו ניתן למצוא בה. השתמר

 הוא פך כדורי בעל בסיס כפתור ששפתו 15: 8.6הפך באיור ). 9: 8.16, 14: 8.6איורים , למשל(זאת 

אולם הוא לא ,  הוא של פך שצווארו צר יחסית4: 8.12איור . J32לא השתמרה והיה אולי פך מטיפוס 

מזר  (S-1מקבילה טובה ניתן למצוא לו בבית שאן . J32aפך מטיפוס כ, מרוכס ולכן יש לזהותו אולי

  ).11: 7לוח : 2006

: K-3שכבה . 3: 8.10איור : H-6שכבה . 15-12: 8.6; 6: 8.3איורים : H-7שכבה . 9: 8.1איור : H-8שכבה : VBשכבה 
  . 19: 18; 16-15: 17; 20-17: 16ציורים : א2005פלג -זרזקי. 6: 8.19איור : L-4שכבה . 10: 8.13איור 

  .13: 11.26איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע
; 24: 24; 19, 1: 23ציורים : א2005פלג -זרזקי. 9: 8.16איור : K-2שכבה . 4: 8.12איור : H-5שכבה  :VA-IVBשכבה 

27 :26-25 ;30 :27 ;31 :19-17 ,24.  
  

   פכיות8.2.7

מבין הכלים השלמים , יחד עם זאת. ך החרסים שנספרו לצורך מחקר זה מס5%-פכיות מהוות רק עד כ

העלייה בכמות הפכיות .  בקירוב20%- לVA-IVBשיעורם בקרב כלי החרס גבוה פי כמה ומגיע בשכבה 

עשויה להיות מוסברת לנוכח , )13.24טבלה : 2006אריה ; 10%-כ (VIהשלמות ביחס לשיעורן בשכבה 

א IIשבתקופת הברזל , מסתבר אפוא). ראו מייד (Vם והצפחות בשכבה הכמות הקטנה של הפיקסיסי

  . שהיה כמעט היחיד בשימוש, הפכו הפכיות למיכל החרס הקטן

  

 VB VA-IVB 
 H-8 H-7 H-6 K-3 H-5 K-2 L-3 

Type N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % 
JT31 2 100 7 77.8 3 100 14 77.8   7 53.8 1 50 
JT31a           3 23.1   
JT32   2 22.2   2 11.1 2 100 1 7.7   
JT34       1 5.6       

JT?     1 5.6   2 15.4 1 50 
Total 2 100 9 100 3 100 18 100 2 100 13 100 2 100 

  )כלים שלמים וחרסים(י שכבות "התפלגות הפכיות עפ: 8.10טבלה 

  

 195



JT31 : פכית דלייה  

 Iלתקופת הברזל (א ממשיך להיות פכית הדלייה IIר מבין הפכיות בתקופת הברזל הטיפוס הדומיננטי ביות

אולם לצידה , )3: 8.7איור (לפכית זו גוף גלילי ). 7 וכן פרק 13.25-13.24טבלאות : 2006ראו אריה 

או נוטה , )3: 8.15איור (צוואר הפכיות זקוף ). 1: 8.15איור (התקיים וריאנט בעל גוף מעוגל יותר 

) 2: 8.2איור (חלקן בעלות שפה צבוטה . ומשפתן משוכה ידית אל כתף הכלי) 1-2: 8.15איור (צה החו

חלק מהפכיות בעלות בסיס מחודד או מחודד קלות ). 5: 8.10איור (ואחרות בעלות שפה פשוטה 

, בי רו"עפ). 1: 8.15איור (ואחרות בעלות בסיס מעוגל ) 13: 11.39איור : 2000פינקלשטיין ואחרים (

ואף ממורקות במירוק ) 10: 8.16איור (אולם לעיתים הן מחופות אדום , נעדרות הפכיות כל סימני עיטור

 מהוות קבוצה אחת JT31נראה כי הפכיות מטיפוס , למרות הגיוון הרב בצורתן). 5: 8.10איור (יד 

  .םקנקני, ככל הנראה, שייעודה העיקרי דלייתו של נוזל כלשהו ממיכלים גדולים יותר 

, 2: 8.2איורים : H-7שכבה . 1: 8.1איור : H-8שכבה : VBשכבה 
; 6: 8.13איורים : K-3שכבה . 5: 8.10איור : H-6שכבה . 3: 8.7; 5

8.15 :3-1.  
1: 11.26איור: 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע

4 ,7-6 ,10-9 .  
 ,

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XIV 
(Zarzecki-Peleg et al. 2005: 333-334: 
Type JT I); Beth-Shean S-1 (Mazar 2006: 
367, Type JT51); Dor Iron I/II+IIa 
(Gilboa 2001: 133, Type DJ 2-5); Rosh 
Zayit II-I (Gal and Alexandre 2000: 61-
62, Type JT Ia); Hazor X–IX (Ben Ami 
2003: 139, Fig.27: 13-16). 

חרים פינקלשטיין וא. 10: 8.16איור : K-2שכבה : VA-IVBשכבה 
פלג -זרזקי. 16, 13, 10-8, 4-3: 11.39; 7-6: 11.33איורים : 2000
  .28-27: 27; 29-28: 24; 5-3: 23ציורים : א2005

  

JT31a : פכית דלייה מאורכת  

ב IIל מקבילה מאוחרת יותר מתקופת הברז. אבל גדולה ממנה במימד האורך, פכית הדומה לפכית דלייה

בדומה , עשויה להעיד כי השפה של פכיות מטיפוס זה הייתה צבוטה) JT56טיפוס , 370: 2006מזר (

איור : 1972לוי ואידלשטיין ( נחשפה פכית דומה IVבתל עמל . JT31למרבית פכיות הדלייה מטיפוס 

  .)8: 40איור : 1978ראסט ( נתגלה חלקה התחתון של פכית מטיפוס זה IIBובתענך ) 2: 13

: 11.40איור : 2000פינקלשטיין ואחרים  :VA-IVBשכבה 
6.  

Iron IIa Parallel types: Rosh Zayit II (Gal and 
Alexandre 2000: Fig. III.86: 7). 

  

JT32 : פכית שחורה("פכית כדורית בעלת צוואר ארוך וצר ושפה פשוטה ("  

בשל הצבע , "פכיות שחורות"עבר שכונו ב, פכיות כדוריות בעלות צוואר ארוך וצר ושפה פשוטה

ראו (אלא בשל צריפה מחזרת , הצבע השחור לא נוצר לדעתי משימוש בחיפוי שחור. האופייני של חלקן

או ) 7: 8.12איור (כפתור , )5: 8.7איור (מעוגל : בסיסיהן של פכיות אלה מגוון). למטה שיטות עיטור

, )6-8: 8.12איור ( חלק מהפכיות אכן שחורות ).3: 11.26איור : 2000פינקלשטיין ואחרים (דיסקוס 
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איור (ולשלוש יש עיטור פסים בצבע שחור , )4-5: 8.7איור (אחרות מחופות באדום וממורקות ביד 

עמירן ). 8: 11.27איור : 2000פינקלשטיין ואחרים , 133: 5לוח : 1939למון ושיפטון , 5: 8.12

בה מופיעות , אIIבתקופת הברזל : משמעות כרונולוגיתהבחינה שלמיקום חיבור הידית יש ) 256: 1969(

ב הידית IIואילו מאוחר יותר בתקופת הברזל , החיבור ממוקם במרכז הצוואר, לראשונה פכיות אלה

  .מחוברת לשפת הכלי

ציור : א2005פלג -זרזקי. 4-5: 8.7איור : H-7שכבה : VBשכבה 
17 :17 .  

: 11.26איורים : 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע
  . 133: 5לוח : 1939למון ושיפטון . 8: 11.27; 5, 3-2

איור : K-2שכבה . 5-8: 8.12איור : H-5שכבה : VA-IVBשכבה 
; 4-1: 11.33איורים : 2000פינקלשטיין ואחרים . 11-12: 8.16

  .27: 24; 6: 23ציורים : א2005פלג -זרזקי. 12, 6-5, 2-1: 11.39

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XV-
XIII (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 334: 
Type JT II); Dor Iron I/II (Gilboa 2001: 
Pl. 5.64: 16); Rosh Zayit II-I (Gal and 
Alexandre 2000: 65-66, Type JT III-IV); 
Hazor X (Ben Ami 2003: 139, Fig.27: 
17). 

  

JT33 : פכית בעלת צוואר מרוכס  

מדובר , הלמעש. הבסיס מעוגל; בעלת צוואר מרוכס וידית המתחברת בין הכתף לרכס שעל הצווארפכית 

 בצד 126איור : 1908(פכית נוספת מטיפוס זה התגלתה בחפירות שומכר . J32הקטנה של הפך מטיפוס ב

לוי  (IVלא נמצאו הרבה מקבילות לטיפוס זה מחוץ למגידו וראוי להזכיר פכית מתל עמל ). שמאל

, 1: 40איור : 1978ראסט  (IIBושתי פכיות דומות שנמצאו בתענך ) 17: 13איור : 1972ואידלשטיין 

  .האחת בעלת בסיס דיסקוס, )3

; 5: 11.33איורים : 2000פינקלשטיין ואחרים : VA-IVBשכבה 
  ).?(28: 30ציור : א2005פלג -זרזקי .17, 11, 7: 11.39

Iron IIa Parallel types: Dor Iron I/II+IIa 
(Gilboa 2001: Pl. 5.76: 3). 

  

JT34 :גוני -פכית עם עיטור פניקי דו  

אולם הן מוכרות היטב מחפירות באתרים , VBשבר אחד בלבד של פכית מטיפוס זה נחשף בשכבה 

גוני -העיטור הדו. גוניים-טיפוס זה הוא חלק מקבוצת הכלים הפניקיים הדו. אחרים ובעיקר בתל דור

לוח : 2001גלבוע , 4: 8.15איור (כלל עבה מאוד -שהוא בדך, פקית סביב גוף הפכיתמופיע בצורה או

5.71 :20 .(  

 Iron IIa Parallel types: Dor Iron I/II+IIa (Gilboa 2001: 138, Type  .4: 8.15איור : K-3שכבה : VBשכבה 
PJ 16). 

  

JT? : שונות –פכיות   

  ייתכןאולם, נראה שהיא שעשויה ברישול. ירוק ידשמורקה במ,  הוא של פכית קטנה7: 8.13איור 

הפכית , פי תיאורּה-על. לא נמצאו לה מקבילות. שהקשו על ייצורה, שהדבר נובע בשל ממדיה הזעירים
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בסיסה השטוח והפסים האופקיים . היא כלי מקומי, )6: 11.27איור : 2000(אצל פינקלשטיין ואחרים 

ראו טיפוס (כיות קפריסאיות מעוטרות בשחור על אדום המעטרים אותה מזכירים מאפיינים של פ

BoR34 (היה עשוי להעיד , שלא השתמר, למרות שחלקה העליון, ואולי יש לראות בה חיקוי לכלים אלה

איורים : 2000פינקלשטיין ואחרים (פכית נוספת ). יש לציין שהיא לא מחופה אדום ולא ממורקת(אחרת 

  .בשל היותה חביתית ובעלת כתף מודגשת, JT31 הדליה מטיפוס היא וריאציה של פכיות) 8: 11.33

  .7: 8.13איור : K-3שכבה : VBשכבה 
  .6: 11.27איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע
  .8: 11.33איורים : 2000פינקלשטיין ואחרים : VA-IVBשכבה 

  

   צפחות ופיקסיסים8.2.8

בקרב הכלים השלמים הם . רי מכלל החרסים שנספרו במחקר הנוכחיצפחות ופיקסיסים מהווים אחוז מזע

תפוצתם בקרב השכבות , לפיכך.  ומבין החרסים יורד שיעורם לכדי פחות מאחוז אחד2%-מהווים כ

ראוי להדגיש את העובדה .  ביחד עם הטיפוסים הקרמיים המשניים8.12המפורסמות כאן מופיעה בטבלה 

ובעיקר לציין את היעלמותה של , Vנעלמות כמעט לחלוטין בשכבה , VIשצפחות שהיו נפוצות בשכבה 

יחד עם זאת ראוי לציין צפחת ). 7פרק , I של תקופת הברזל F1מטיפוס (הצפחת העדשתית הקטנה 

  .ביקנעם השכנה) א המאוחרIIמתקופת הברזל  (XIVשלמה מטיפוס זה שנחשפה בשכבה 

F31 :צפחת צינורית  

 כוללים כמעט את כל גוף K-3השברים משכבה . של צפחות צינוריותבשני שטחים נמצאו שברים 

הגוף מחופה אדום וממורק היטב עד כדי גוון . אולם למרבה הצער לא השתמרו הצוואר והשפה, הצפחת

לאור ,  מוטל בספקF31שיוכו של חרס זה לטיפוס .  קטן יחסיתH-5שבר הצפחת משכבה . מתכתי

השוו לכלי מתל ?; קרנוס(כאילו מדובר בכלי שוכב , ופתה ומורקההעובדה שרק הדופן הפונה החוצה ח

למון  (IIIצפחת צינורית נוספת נחשפה במגידו בשכבה ]). 4: 45איור : א1987בן תור ופורטוגלי [קירי 

  ).7: 36לוח : 1939ושיפטון 

  .8: 8.13איור : K-3שכבה : VBשכבה 
  ).?(9: 8.12איור : H-5שכבה : VA-IVBשכבה 

  

PX31: פיקסיס עם בסיס שטוח או בסיס טבעת   

ראוי להדגיש שפיקסיסים . א שייכים לטיפוס זהIIכל הפיקסיסים שהתגלו במגידו בשכבות תקופת הברזל 

 התגלו שלושה פיקסיסים עם IIBבתענך : בעלי בסיס מעוגל נפוצים יותר באתרים הצפוניים בתקופה זו
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 התגלה פיקסיס אחד VIIbשכבה ) צפון(רעה אל פבת; )14-12: 40איור : 1978ראסט (בסיס מעוגל 

לוח : שם(לעומת שבעה פיקסיסים בעלי בסיס מעוגל ) 22: 60לוח : 1984שמבו (בלבד בעל בסיס שטוח 

בן תור ( הוא בעל בסיס מעוגל VIIהפיקסיס היחיד שנחשף בתל קירי , וכן; )23, 20, 17-13: 60

 Iשבבדיקת עיצוב בסיסי הפיקסיסים מתקופת הברזל ראוי לציין ). 3: 24איור : ב1987ופורטוגלי 

ששונות זו משקפת העדפות של קדרים , נראה אפוא. התברר שקיימת תופעה דומה של שונות בין אתרים

  . ואין לה משמעות כרונולוגית

, בשל ממדיו) 18: 11.39איור : 2000(ראוי לתשומת לב מיוחדת הפיקסיס אצל פינקלשטיין ואחרים 

  . והידיות האופקיות המחוברות אליו, ועימבנהו הריב

  .5: 8.15איור : K-3כבה : VBשכבה 
  .12-11, 7: 11.27איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע
  .18, 14: 11.39איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : VA-IVBשכבה 

  

   קנקניות 8.2.9

דולה באופן ניכר מזו שנמצאה במכלולים מקבילים ג, IIכמות הקנקניות שנחשפו במגידו בתקופת הברזל 

 רבה בממלכת ישראל תשלמרות שכלי זה לא זכה לפופולאריו, ניתן לומר. באתרים אחרים בצפון הארץ

 שבדיקת  ייתכןאולם, הסיבות לכך אינן ניתנות להסבר. הוא הצליח לבסס את מעמדו במגידו, הצפונית

אף על פי . תוכל בעתיד לתרום לפתרון התעלומה) מכלי החרסבעזרת מיצוי שומנים (תכולתם של הכלים 

השבר הבודד שזוהה כשייך לקנקנית , מכיוון שבקרב ספירת החרסים זיהוי הכלי כמעט ואינו אפשרי, כן

  . ביחד עם הטיפוסים המשניים8.12מופיע בטבלה 

AM31 : קנקנית עם בסיס טבעת  

פינקלשטיין ואחרים (הידיות מחוברות לשפה :  השוניםקנקנית בעלת בסיס טבעת עם גיוון רב במאפייניה

איור : שם(על הצוואר קיים לפעמים רכס ; )14: 11.33איור : שם(או לצוואר ) 13: 11.33איור : 2000

) 2: 11.28איור : שם(אחת הקנקניות ). 6: 11.41איור : שם(ורק לעיתים הכלי מעוטר ) 4: 11.41

הקנקנית ).  ראו למטה–וי אדום ומירוק יד שעליו צבע שחור ולבן חיפ(מעוטרת בעיטור הפלשתי המאוחר 

היא בעלת קוטר שפה רחב ביותר ויש לה מאפיינים ) 13: 11.33איור : שם(אצל פינקלשטיין ואחרים 

בן ( במכלול קבוצת הכלים הפלשתיים המעוטרים המאוחרים KR1Aהדומים לאלה של קדרות מטיפוס 

 דומים יותר מבחינה מורפולוגית AM31יתר הכלים מטיפוס ). 4: 1 איור, 5-3: 2004שלמה ואחרים 

  ). 3: 2איור , 7: שם( בפלשת AM1Aלקנקניות מטיפוס 
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אחת נוספת , )2: 13.36איור : 2005מזר ואחרים  (IVפורסמה מתל רחוב , AM31קנקנית מטיפוס 

, שית ללא חלקה התחתוןוקנקנית שלי) 4: 31לוח : 1978שטרן (א מתל מבורך IIמקבר מתקופת הברזל 

תדירותם הנמוכה של הכלים מטיפוס זה בצפון הארץ ). 5: 36איור : 1978ראסט  (IIBנחשפה בתענך 

ב כלים IIבתקופת הברזל ). ?פלשת(רומזת לכך שמקורם או מקור השראתם נטוע אולי באזור אחר 

  ).  ביבליוגרפיה נוספת עם80-76: 2001כהן -מזר ופניץ(מטיפוס דומה מופיעים בתפוצה רחבה יותר 

  ).?(108: 19לוח : 1939למון ושיפטון . 2: 11.28איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע
  : א2005פלג -זרזקי. 6, 4 -3: 11.41; 2: 11.35; 14-13: 11.33איורים : 2000פינקלשטיין ואחרים :VA-IVBשכבה 
  .23: 24ציור 

  

AM32 :קנקנית עם זרבובית  

הידיות מחוברות מהכתף למרכז הכלי . לקנקנית מטיפוס זה חוברה זרבובית באזור הכתף בניצב לידיות

אין ספק שטיפוס זה הוא התפתחות טבעית של .  לצוואר או לשפהAM31ולא כמו בקנקניות מטיפוס 

א II נראה שבתקופת הברזל). AM2טיפוס , 211: 2006 וכן אריה 7פרק  (Iכלים דומים מתקופת הברזל 

שתי ). Zarzecki-Peleg et al. 2005: 317(הקנקניות עם הזרבובית נעשות קטנות יותר ועדינות יותר 

  ).2-1: 36איור : 1978ראסט  (IIBקנקניות מטיפוס זה נחשפו בתענך 

למון . 1: 11.28איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע
  .103: 19לוח : 1939ושיפטון 

  . 1: 11.41; 11: 11.33איורים : 2000פינקלשטיין ואחרים : VA-IVBשכבה 

Iron IIa Parallel types: 
Yoqneam XIV (Zarzecki-Peleg 
et al. 2005: 317: Type A IB). 

  

AM33 : קנקנית כדורית  

נראה כי שני . VA-IVBשתי קנקניות כדוריות מחופות אדום וממורקות במירוק יד התגלו בשכבה 

שייכים למשפחת הכלים הפלשתיים , ודדים יחסית במכלול הקנקניות שנחשף במגידוהמב, הכלים

נראה שביחד ). וראו למטה; 4: 2איור , AM1Bטיפוס : 2004בן שלמה ואחרים (המעוטרים המאוחרים 

בין במסחר או ( מעידים על ההשפעה הפלשתית AM33הכלים מטיפוס , AM31עם הכלים מטיפוס 

  . יצורם של כלי החרס במגידועל י) בהשראה תרבותית

  .2: 11.41; 12: 11.33איורים : 2000פינקלשטיין ואחרים : VA-IVBשכבה 
  

AM34 : קנקנית עם בסיס מחודד  

פינקלשטיין (אחת הקנקניות . קנקנית בעלת בסיס מחודד ושתי ידיות אוזן המחוברות מכתף למרכז הכלי

ואילו ). 250: 1969עמירן (קיים ובעץ מסוגנן מעוטרת בפסים אופ) 1: 11.35איור : 2000ואחרים 
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שתי . מחופה אדום וממורקת במירוק יד) 2: 11.34איור : 2000פינקלשטיין ואחרים (קנקנית אחרת 

 VIIb) צפון(רעה אשתיים בתל פ, )4-3: 36איור : 1978ראסט  (IIBקנקניות מטיפוס זה נחשפו בתענך 

ושתיים ) 1: 9איור : 2006קהיל (ס " לפנה9-10אות אחת בתל חמה מ, )4-3: 46לוח : 1984שמבו (

נראה שכלים אלה ). 1: 13.36; 11: 13.24איורים : 2005מזר ואחרים  (IV- וVפורסמו מתל רחוב 

: 64לוחות : 1948לאוד  (Iמהווים המשך לייצור קנקניות מתקופת הברונזה המאוחרת ומתקופת הברזל 

 IVלכיש , למשל(א בדרום הארץ IIכלולים מתקופת הברזל כלים דומים נחשפו במ). 4: 84; 6: 82; 3

. דותן מ [VIIIואשדוד ; ]4-6: 7איור: 2002אביץ -זינגר [XIערד ; ]11: 25.32איור : 2004צמחוני [

הופעתן המאוחרת של הקנקניות במכלולי האתרים שהוזכרו כאן הביאה את ]). 9: 14איור : 1982ופורת 

  .א המאוחרIIלהסיק שאת ראשית ייצורן יש לתארך לתקופת הברזל ) 168: 2006 (אביץ-זינגרהרצוג ו

  . 101: 19לוח : 1939למון ושיפטון : 1693י רחבה "חתום ע
  .1: 11.35; 2: 11.34איורים : 2000פינקלשטיין ואחרים . 8: 8.17איור : K-2שכבה : VA-IVBשכבה 

   

   קנקנים8.2.10

שני הטיפוסים שהיוו . VIAרב ביחס לקנקנים משכבה א שינוי IIהקנקנים עוברים בתקופת הברזל 

נעלמים כמעט כליל ואת מקומם תופסים ) 7 בפרק SJ1b- וVIA) SJ1aלמעלה מתשעים אחוז בשכבה 

  .  חלקם התפתחות של טיפוסים קודמים וחלקם טיפוסים חדשים–טיפוסים אחרים 

, VA-IVB- וVBמשכבות ) 7: 31, 10: 19ציורים : א2005(פלג -נראה כי שני חרסים שפרסמה זרזקי

 ולפיכך הם לא הובאו כאן במסגרת V שלא נמשך לשכבה VIAשייכים לטיפוס מובהק של שכבה 

  .החלוקה לטיפוסי הקנקנים

  

 VB VA-IVB 
 H-8 H-7 H-6 K-3 L-4 H-5 K-2 L-3 

Type N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % 
SJ31 1 25 9 12.9 1 4.5 4 8.3   2 7.7 8 21.1 1 3.6 
SJ32           6 23.1 5 13.2 7 25 
SJ33 3 75 44 62.9 16 72.7 27 56.3 2 100 13 50 14 36.8 15 53.6 
SJ33a   2 2.9   1 2.1         
SJ33b             1 2.6 1 3.6 
SJ35a   8 11.4 2 9.1 14 29.2   1 3.8 5 13.2 4 14.3 
SJ35b   1 1.4       2 7.7     
SJ36             2 5.3   
SJ?   6 8.6 3 13.6 2 4.2   2 7.7 3 7.9   

Total 4 100 70 100 22 100 48 100 2 100 26 100 38 100 28 100 
  )כלים שלמים וחרסים(י שכבות "התפלגות הקנקנים עפ: 8.11טבלה 
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SJ31 : קנקן בעל צוואר נמוך ושפה פשוטה  

בעוד שבחלק מהדוגמאות דפנות הקנקן מקבילות כמעט . קנקן בעל שפה קצרה וכתף מזווה עד מזווה קלות

 ,למשל(ות אחרות הרי שבדוגמא, )4: 22ציור : א2005פלג - זרזקי,למשל(והן מתכנסות לבסיס צר 

נראה כי יש . הקנקנים מטיפוס זה מתרחבים בחלקם התחתון) 2: 11.29איור : 2000פינקלשטיין ואחרים 

. )215-214: 2006אריה ( I מתקופת הברזל SJ3לראות בקנקנים מטיפוס זה הוא התפתחות של טיפוס 

לוח : 1980בריאנד והומברט ( ובתל כיסן )2001גלבוע (יש לציין שכמעט כל הקנקנים שנמצאו בתל דור 

בדיקה פטרוגרפית של ארבעה קנקנים מטיפוס זה . א שייכים לטיפוס זהIIבשכבות תקופת הברזל ) 50

שניים יוצרו בסביבת האתר ואילו השניים הנותרים יובאו למגידו מאזור חוף הגליל ממגידו העלתה כי 

  .  )12ראו פרק (

: 8.3איורים : H-7 שכבה. 10: 8.1איור : H-8שכבה : VBשכבה 
פלג -זרזקי. 10: 8.15איור : K-3שכבה   . 15: 8.7; 9, 7

  .29: 18; 10: 17ציורים : א2005
: 11.29איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע

2.  
. 3: 11.35איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : VA-IVBשכבה 
  .21-20: 30; 4: 29; 4: 28; 4, 2: 22ציורים : א2005פלג -זרזקי

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XIV-XII 
(Zarzecki-Peleg et al. 2005: 305-306, part of 
Type SJ IVA, e.g. Zarzecki-Peleg 2005b: 
Fig. I.44: 8); Dor Iron I/II+IIa (Gilboa 2001: 
123-124, Types SJ6, SJ10 and Fig. 5.78: 8); 
Rosh Zayit III-I (Gal and Alexandre 2000: 
48-50, Type SJ II). 

  

SJ32 : קנקן בעל צוואר גבוה ושפה עם חתך משולש  

נראה כי היעדרותו המוחלטת של . קנקן המתאפיין בצוואר גבוה יחסית ובשפה מעובה בעלת חתך משולש

.  איננה מקרית ושיש למצוא לכך הסברים כרונולוגייםVBטיפוס כה מוגדר מלוקוסים נקיים של שכבה 

וכן נמצאו ) 30-32איורים : 1978ראסט  (IIBציון בתענך קנקנים מטיפוס זה נמצאו במספרים ראויים ל

איור : 2005מזר ואחרים  (IVובתל רחוב ) 1: 2.10איור : 1997צמחוני (דוגמאות במתחם ביזרעאל 

 עשויה 1693י רחבה "העובדה שקנקנים מטיפוס זה נמצאו במגידו במבנים שהיו חתומים ע). 6: 13.37

  ). ראו למטה (Vים לאחד השלבים של שכבה לעזור בשיוכם הסטרטיגרפי של המבנ

:2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע
  .5: 11.28איור 

 Iron IIa Parallel types: Yoqneam XIV-XIII 
(Zarzecki-Peleg et al. 2005: 299-300, part of Type SJ 
IC2, e.g. Zarzecki-Peleg 2005b: Figs. I.47: 5, I.73: 
20); Beth-Shean S-1 (Mazar 2006: 345-347, Type 
SJ51); Rosh Zayit II-I (Gal and Alexandre 2000: 48-
50, part of Type SJ II, e.g. Figs. III.94: 5; III.122: 10); 
Hazor Xb (Ben-Ami 2003: Fig. 34: 8). 

שכבה . 12: 8.12איור : H-5שכבה : VA-IVBשכבה 
K-2 : שכבה . 15: 8.16איורL-3 :8.20 :9 .

: 11.42; 6: 11.34איורים : 2000פינקלשטיין ואחרים 
; 5: 29; 2: 25; 6-3: 21ציורים : א2005פלג -זרזקי. 2

30 :25)?( ,26)?.(  
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SJ33 :קנקן בעל צוואר בינוני עד גבוה ושפה פשוטה  

הטיפוסים - לתתיSJ33b- וSJ33aמכיוון שלא היה ניתן להפריד את רוב השברים של הקנקנים מטיפוסים 

שני טיפוסי המשנה מהווים את הקנקנים הנפוצים ביותר בשכבות תקופת . SJ33קובצו כולם תחת טיפוס 

ראוי לציין כי .  מכלל הקנקנים שנמצאו בשכבות אלה70-50%ביחד הם מהווים . א במגידוIIהברזל 

אולי על רקע ראשית , SJ33 קיימת ירידה בשיעור היחסי של שברי הקנקנים מטיפוס VA-IVBבשכבה 

 מספר הקנקנים מטיפוסים VA-IVBבקרב הכלים השלמים משכבה . SJ32ייצורם של הקנקנים טיפוס 

SJ32ו -SJ33כמעט שווה .  

: 17ציורים : א2005פלג -זרזקי. 17-16: 8.7; 8: 8.3איורים : H-7שכבה . 14-13, 2: 8.1איור : H-8שכבה : VBשכבה 
12-11 ;18 :9-8 ,23 ,30.  
פלג -זרזקי. 11: 8.20איור : L-3שכבה . 16: 8.16איור : K-2שכבה . 13: 8.12איור : H-5שכבה : VA-IVBשכבה 
  .24-22: 30; 5: 28; 4: 26; 8-7: 25; 9: 21ציורים : א2005

  

SJ33a : קנקן אובאלי עם שפה פשוטה  

נראה כי זהו אחד הקנקנים הנפוצים ביותר . קנקן אובלי עם צוואר בינוני עד גבוה ובעל שפה פשוטה

סביר להניח כי קנקנים אלה משקפים את הייצור ). ' בכרך ב8.1נספח (א IIבמגידו בתקופת הברזל 

  .המקומי של מיכלי אגירה לתושבי מגידו

  .14: 8.7; 10: 8.3איורים : H-7שכבה : VBשכבה 
איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע
11.28 :4.  
: 11.34איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : VA-IVBשכבה 

  .3-1: 28; 5-4: 25; 8: 21ציורים : א2005פלג -זרזקי. 4

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XV-XII 
(Zarzecki-Peleg et al. 2005: 299, Type SJ IC1); 
Dor Iron IIa (Gilboa 2001: Pl. 5.74: 9); Rosh 
Zayit III-I (Gal and Alexandre 2000: 50-51, Type 
SJ III); Hazor X-IX (Ben-Ami 2003: 134, Type 
SJ III). 

  

SJ33b : קנקן גוצי עם שפה פשוטה  

גוף הקנקן הוא דמוי שק , לרוב. אIIה בתקופת הברזל המופיע לראשונ, קנקן גוצי עם שפה פשוטה

). 5: 11.35איור : שם(אולם לפעמים הוא מעוגל יותר , )4 :11.35איורים : 2000פינקלשטיין ואחרים (

נמצא משוקע ברצפה וכנראה שהשבר שנוצר בו ) 6: 25ציור: א2005(פלג -הקנקן המופיע אצל זרזקי

   .שויף במכוון לצורך שימוש חוזר בו

  .7: 8.15איור : K-3שכבה : VBשכבה 
איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע
11.29 :4-3.  
: L-3שכבה . 17: 8.16איור : K-2שכבה : VA-IVBשכבה 
: 11.35איורים : 2000פינקלשטיין ואחרים . 8: 8.20איור 

  .6: 25; 6: 22ציורים : א2005פלג -זרזקי. 1: 11.42; 5-4

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XIV-XIII 
(Zarzecki-Peleg et al. 2005: 302, Type SJ IIB); 
Dor Iron I/II (Gilboa 2001: 124-125, Type SJ 12); 
Rosh Zayit II (Gal and Alexandre 2000: 52-53, 
Type SJ V); Hazor X-IX (Ben-Ami 2003: 132-
133, Type SJ I). 
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SJ34 :קנקן מסננת   

לכלי מקבילות בודדות בלבד . קנקן בעל שתי ידיות אופקיות ובסיס טבעת שנוקב בחורים בטרם צריפתו

בשכבת החורבן (בתל צפית , )9: 35לוח , 140: 2001כהן -מזר ופניץ (IIבתל בטש : מתקופת הברזל

. )5: 13איור , 54: 1966יימס 'ג (Vואולי בבית שאן ; )פ"בע, ו עוזיאל'ג; אIIהגדולה של תקופת הברזל 

 ושימש אולי 2081הניחו שהכלי לקח חלק בטקסים הפולחניים בבניין ) 140: 2001(כהן -מזר ופניץ

, לעומת זאת). 224: 2001זוויט ; 9מותסלים -תל אל, 53, 37: 1990ראו גם צוויקל (לשריפת קטורת 

: בדל בין שני הכליםראוי לציין את הה. את השימוש בכלי מתל בטש הם ניסו לקשור לתעשיית החלב

בעוד הכלי מתל בטש הוא בעצם קנקן שייעודו שונה בטרם הצריפה והנקבים שנעשו בו הם מבסיסו 

, וכמו כן, אIIהרי שהכלי ממגידו שונה מורפולוגית מכלים אחרים מתקופת הברזל , וכמעט עד לכתף

שחלק מהנוזל היה נשאר נראה שאם היה נועד לשימוש בנוזל כלשהו הרי . הנקבים לא מגיעים לבסיסו

ראו טיפוס [י אותו הגיון יש להבין את השימוש בספלים בעלי שלוש רגלי זיז "עפ(בחלקו התחתון " כלוא"

TC31 [ על אף אופיים השונה] סבירה בעיני , לפחות לגבי הכלי ממגידו, לפיכך]). 35-33: 1978ראסט

פכית השייכת לקבוצת הכלים המעוטרים העובדה שבתוך הקנקן נתגלתה . יותר ההצעה של שריפת קטורת

תומכת גם לדעת ]) 6: 89לוח : 1948לאוד : הפכית שנמצאה בכלי [BoRראו למטה (בשחור על אדום 

מכיוון שכלים אלה הכילו , בהנחה שהכלי שימש בפיזור ריחות במסגרת פולחנית) 100: 2003(שריבר 

  .לדעתה בשמים

  . 5: 11.41איור : 2000פינקלשטיין ואחרים  :VA-IVBשכבה 

  

SJ35a : קנקן בעל צוואר מרוכס  

אריה  (I מתקופת הברזל SJ1aקנקן בעל רכס על הצוואר שהוא ככל הנראה התפתחות של הקנקן מטיפוס 

ואחרים בעל צוואר ) 5: 11.34איור : 2000פינקלשטיין ואחרים (חלקם בעלי צוואר גבוה ). 212: 2006

מספר מצומצם של קנקנים מטיפוס זה אובאליים ודומים ביותר ). 3 :26ציור : א2005פלג -זרזקי(נמוך 

מזר : IV והשוו לקנקן מתל רחוב – 5: 11.34איור : 2000פינקלשטיין ואחרים  (Iלקנקני תקופת הברזל 

רוב הקנקנים מטיפוס , Iאולם נראה כי בשונה מקנקני תקופת הברזל , )4: 13.37איור : 2005ואחרים 

SJ35aראו גם תל רחוב (דרטיים  הם פחות סטנIV :למשל(פחות אובאליים , )2-3: 13.37איור : שם ,

אלכסנדר ). 26:3ציור : שם(ולעיתים הרכס שעל צווארם מודגש יותר ) 3: 29ציור : א2005פלג -זרזקי
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כפי " (היפו"לשם בידולם מקנקני ה" קנקנים מרוכסים רגילים"כינתה קנקנים מטיפוס זה כ) 83: 1995(

  ).SJ35b וראו טיפוס –! דירה אותםשהיא הג

: H-6שכבה . 18: 8.7איור : H-7שכבה : VBשכבה 
  .6: 8.10איור 

. 10: 8.20איור : L-3שכבה : VA-IVBשכבה 
-זרזקי. 5: 11.34איור : 2000פינקלשטיין ואחרים 

: 30, 3-2: 29; 3: 26; 26: 24ציורים : א2005פלג 
19.  

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XV-XIII (Zarzecki-
Peleg et al. 2005: 300-302, part of Type SJ IIA); Beth-
Shean S-1 and P-10 (Mazar 2006: 347-348, Type 
SJ52a); Rosh Zayit II-I (Gal and Alexandre 2000: 48, 
Type SJ Ib); Hazor X-IX (Ben-Ami 2003: 133, Type SJ 
II). 

  

SJ35b אמיתי " היפו" קנקן  

  הקנקניםיתרנבדלים מ) SJ35b(קנקני ההיפו האמיתיים ) 83-81: 1995(י הגדרתה של אלכסנדר "פע

הם עשויים מתצורה גיאולוגית אחת , ראשית: בכמה מאפיינים) SJ35aטיפוס ( מרוכס בעלי צוואר

. שפהיש דגש על עיצוב ה, שנית. ונראה כי כולם נעשו בייצור סדרתי בבית יוצר אחד, )קרטיקון תחתון(

הידיות מגושמות וחלקן מסומנות , וכמו כן,  על הכתף סביב הצוואריות קיימותחריטות קונצנטר, בנוסף

שני , למשל(א IIקנקנים מטיפוס זה נמצאו רק במכלולים הקרמיים של תקופת הברזל ". תווי יוצר"ב

ואחד נוסף , ]1: 13.37; 1: 13.25איורים : 2005מזר ואחרים  [IV- וVקנקני היפו פורסמו מתל רחוב 

  ]). 1: 34איור : 1978ראסט  [IIBנחשף בתענך 

לבין הקנקנים המרוכסים ) לפי הגדרתה של אלכסנדר(למרבה הצער ההבחנה בין קנקני ההיפו האמיתיים 

 -347: 2006(ומזר ) 313: א2006(כך למשל פינקלשטיין : הרגילים לא התקבעה אצל חוקרים רבים

אפשר להבין . ב בשם קנקני היפוIIקנקנים מרוכסים רגילים מתקופת הברזל מכנים ) SJ52aטיפוס , 348

 בידי לראשונה שנטבע ,את חוסר האחידות הטרמינולוגית לאור העובדה שהשם המקורי של קנקני ההיפו

רוב .  כפי שהגדירה אותם אלכסנדר, כלל לא התייחס לקנקני ההיפו,)1939למון ושיפטון  (חופרי מגידו

י "בדיונם כקנקני היפו לא היו מוגדרים ע) 167-166: שם(יהם מתייחסים למון ושיפטון הטיפוסים אל

זו שהיא כינתה (ייתכן שאם הייתה אלכסנדר מכנה דווקא את הקבוצה הקטנה יותר . אלכסנדר ככאלה

קנקני ראש "או אפילו , "קנקני קרטיקון תחתון", "קנקנים נפוחים"כמו למשל (בכינוי אחר ) בשם היפו

 החלטתי ,למרות חוסר האחידות הטרמינולוגי, יחד עם זאת. היה קל יותר לדבוק בהגדרותיה") יתז

  . בכדי שלא להחמיר את הבלבול, להשתמש בהגדרותיה של אלכסנדר

איור : H-5שכבה   :VA-IVBשכבה 
ציור : א2005פלג -זרזקי. 14: 8.12

21 :7.  

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XV-XIII (Zarzecki-Peleg 
et al. 2005: 300-302, part of Type SJ IIA); Rosh Zayit II-I 
(Gal and Alexandre 2000: 44-48, Type SJ Ia); Hazor X-IX 
(Ben-Ami 2003: 135-136, Type SJ V). 
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SJ36 : פערור גלילי עם שפה פשוטה משוכה החוצה  

הבחינו שראשית ) 172, 168: 2006 (אביץ-גרזינהרצוג ו. פערור גלילי עם שפה פשוטה משוכה החוצה

, והוא מהווה טיפוס קרמי) VA-IVB בשכבה –במגידו (א המאוחר IIהופעתו היא רק בתקופת הברזל 

ראוי לציין טיפוס נוסף של פערורים . אIIשבעזרתו ניתן להבחין בין שני השלבים של תקופת הברזל 

: 1908אולם ראו שומכר  (Vוסים נקיים של שכבה גליליים בעלי שפה עם חתך משולש שלא נמצאו בלוק

 בצפון הארץ א המאוחרII תקופת הברזל פערורים מטיפוס זה נפוצים במכלולי). 181, 153איורים 

  ]). 2: 35איור : 1978ראסט  [IIBובתענך ] 2-1: 2.7איור : 1997צמחוני [במתחם ביזרעאל , למשל(

פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע
  .1: 11.29איור : 2000

: 8.16איור : K-2שכבה : VA-IVBשכבה 
איור : 2000פינקלשטיין ואחרים . 14-13
11.34 :3.  

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XIV (Zarzecki-Peleg 2005b: 
Pl. I.67: 8); Beth-Shean S-1 (Mazar 2006: 353, Type SJ58a); 
Dor Iron IIa (Gilboa 2001: Pl. 5.78: 2, 6); Rosh Zayit II-I (Gal 
and Alexandre 2000: 53-54, Type HM I); Hazor X-IX (Ben-
Ami 2003: 134, Type SJ IV). 

  

SJ? : שונות –קנקנים   

 היורד באלכסון עד ,בעל צוואר רחב) 13: 17ציור : א2005פלג -זרזקי(קנקן מחפירות ידין הראשון הוא 

הוא ) 1: 11.34איור : 2000פינקלשטיין ואחרים (ניברסיטת שיקגו י או"הקנקן שנחשף ע. לאזור הכתף

  .לא נמצאו להם מקבילות. כלאיים של קנקן וקנקנית-מעין בן

  .13, 9: 17ציור : א2005פלג -זרזקי :VBשכבה 
  .1: 29; 2-1: 26; 3: 25; 7, 5, 3, 1: 22ציורים : א2005פלג -זרזקי .1: 11.34: 2000פינקלשטיין ואחרים  :VA-IVBשכבה 

  

   פיטסים8.2.11

יחד עם . Iשהיו מסממני ההיכר הבולטים ביותר של תקופת הברזל ,  נפסק ייצורם של הפיטסיםVבשכבה 

 למטה העדויות ותנבחנ, )1693י רחבה "במכלול החתום ע (Bלאור מציאתו של פיטס שלם בשטח , זאת

המציגה את , 8.12ם צורפו לטבלה מכיוון שמדובר בחרסים בודדים ה. Vהמעטות של הפיטסים משכבה 

שני חרסים של פיטסים שפרסמה . אביב-הטיפוסים הקרמיים המשניים שנמצאו בחפירות אוניברסיטת תל

 עשויים להיות והם, נראים לא שייכים לשכבה זו) 22, 18: 18ציור : אVB) 2005פלג משכבה -זרזקי

  . הקדומים לתקופת הברזלחרסים 

P31 :פיטס שפת צווארון   

שברי שפות של  (Vהתגלה בלוקוס נקי של שכבה ) בעל שפה נמוכה(רק פיטס שפת צווארון אחד שלם 

לא המשיך ייצורו של טיפוס זה , לדעתי). וראו מייד, פיטסי שפת צווארון נחשפו אף הם בחפירות
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ה בהקשר ז. מועד ייצורוארוכה אחרי א ונראה שמדובר בכלי ששימושו נמשך תקופה IIבתקופת הברזל 

ראוי להזכיר פיטס מתקופת הברונזה התיכונה שנחשף באמצע שורה של פיטסי שפת צווארון מתקופת 

, I הברזל ם שחיו בתקופתי תושבי" שנמצא ע,פיטס תמים האתר הניחו שהיה זה חופרי.  בשילהIהברזל 

,  נראה אפוא).2: 6.49איור , 159: 1993בונימוביץ ופינקלשטיין ( לצורכי אגירה והם שבו והשתמשו בו

 במגידו וכן את הימצאותו של פיטס שפת צווארון נוסף במתחם Vשכך גם יש להבין את הפיטס משכבה 

ככל הנראה (בהקשר זה ראוי להזכיר פיטס תמים ). 1: 35איור : 1978ראסט  (IIBהמקודש בתענך 

 הדופן השתמרותו יוצאת). 215: 1908(שנמצא בחפירות שומכר ) VIAמשכבת החורבן של שכבה 

א היו עשויים למצוא פיטסים תמימים בעיי IIהיא ראייה לכך שאנשי תקופת הברזל ,  שנים3,000במשך 

כמו , Vשברי השפות המתגלים לעתים במגידו , לעומת זאת. החורבות העצומים שעליהם הם התיישבו

 כן החרסים וכמו; 1: 25, 2-1: 21, 28-26: 18ציורים : א2005(פלג -למשל החרסים שהביאה זרזקי

 Iברזל / IIIמ "בחרסים אינטרוסיביים מתקופת ה,  ככל הנראההם, ])8.12טבלה  [L-3משכבה 

שפיטסי שפת צווארון לא יוצרו , יוצא אפוא. אIIשהתגלגלו בתהליכי הרבדה שונים לשכבות הברזל 

הגבוהה של בזכות השתמרותם , )IIB ובתענך Vבמגידו (ורק בשני מקרים בודדים , אIIבתקופת הברזל 

  . בשימוש חוזרששרדו את החורבנות  תמימים כליםהשתמשו ב, הפיטסים

עשויה להצביע על ) 563-561: 2006אריה (העובדה שייצורו של פיטס מצריכה רמת התמחות גבוהה 

שהיעלמותם של הפיטסים מלמדת , סביר יותר להניח, יחד עם זאת. אIIנסיגה בתחום זה בתקופת הברזל 

דבר המעיד דווקא על ריכוזיות כלכלית ועל עלייה ברמת המורכבות , בר לאגירה ציבוריתדווקא על המע

  ). 14וראו פרק , 2008השוו לאילן (החברתית 

  .28-26: 18ציור : א2005פלג -זרזקי: VBשכבה 
  .3: 11.28איור : 2000פינקלשטיין ואחרים  :1693י רחבה "חתום ע
  .1: 25; 2-1: 21 ציורים: א2005פלג -זרזקי :VA-IVBשכבה 

  

   טיפוסים משניים8.2.12

, טסי אפייה, ספלים בעלי שלוש רגליים, כלים שלובים,  כוללים נרותתחת הגדרה זוהטיפוסים המופיעים 

לטבלה . Vהמהווים אחוז קטן מבין כלי החרס של שכבה , כלים זואומורפיים וכנים פולחניים, מסננות

, הקנקניות והפיטסים, הפיקסיסים, הוספתי את הצפחות, יםהמציגה את התפלגותם של האחרונ, 8.12

  .ששיעורם בקרב מכלולי כלי החרס של שכבה זו אף הוא נמוך מאוד
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 VB VA-IVB 
 H-8 H-7 H-6 K-3 L-4 H-5 K-2 L-3 

Type N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % N= % 
F31       1 16.7   1 25     

PX31       2 33.3       1 14.3 
AM34             1 25   

P31               3 42.9 
P?   1 4.2             

L31 1 100 11 45.8   1 16.7   3 75 1 25 2 28.6 
CS31   4 16.7             
BT31   8 33.3 1 100 1 16.7 1 100   1 25 1 14.3 
ST31       1 16.7     1 25   
Total 1 100 24 100 1 100 6 100 1 100 4 100 4 100 7 100 

  )כלים שלמים וחרסים(י שכבות "התפלגות הטיפוסים המשניים עפ: 8.12טבלה 

  

L31 : נר עם שפה צבוטה  

, למשל( והם בעלי בסיס מעוגל Iא דומים מאוד לקודמיהם מתקופת הברזל IIרוב הנרות מתקופת הברזל 

). 11-10: 8.12איור (יחד עם זאת מתגברת מגמת ייצורם של נרות בעלי בסיס שטוח ). 6: 8.15איור 

בסיס שטוח מודגש בדומה לנרות מאוחרים ) 17: 11.27איור : 2000פינקלשטיין ואחרים (לאחד הנרות 

  .יותר

איור : K-3שכבה . 11: 8.7איור : H-7שכבה : VBשכבה 
  . 21: 16ציור : א2005פלג -זרזקי. 6: 8.15

איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע
11.27 :18-16.  

. 11-10: 8.12איור : H-5שכבה : VA-IVBשכבה 
. 7: 11.38; 7: 11.31איורים : 2000פינקלשטיין ואחרים 

  .10-8: 29; 8: 23ציורים : א2005פלג -זרזקי

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XVI–XIII 
(Zarzecki-Peleg et al. 2005: 261–262: Types LI, 
LII and LIII); Beth-Shean S-1 (Mazar 2006: 373-
374, Type LP51); Dor Iron I/II+IIa (Gilboa 2001: 
Pls. 5.66: 8-9; 5.72: 7); Rosh Zayit III-I (Gal and 
Alexandre 2000: 67); Hazor X–IX (Ben Ami 
2003: Fig. 33: 11). 

  

CS31 : כלים שלובים  

). 303: 1969עמירן  (IIוחרת הכלים השלובים מופיעים ברפרטואר הכלים החל מתקופת הברונזה המא

הם שבים להיות נפוצים יותר , )217: 2006אריה  (Iנראה שלאחר ירידה בתפוצתם בתקופת הברזל 

חלקן , ונראה שהיו להם מספר פונקציות, שימושם של כלים אלה עדיין לא הובהר. אIIבתקופת הברזל 

י לציין שאין עדויות לשימוש באש על ראו). 2010עוזיאל וגדות ; 79: א1985מזר (בעלות אופי פולחני 

  .  Hהכלים משטח 

איור : 2000פינקלשטיין ואחרים . 12: 8.7איור : H-7שכבה : 1693י רחבה "חתום ע
11.27 :15-13.  
ציור : א2005פלג -זרזקי. 5: 11.38איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : VA-IVBשכבה 

29 :6.  

Iron IIa Parallel types: 
Dor Iron I/II+IIa (Gilboa 
2001: Pls. 5.66: 10-14; 
5.76: 16). 
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TC31 : שלוש רגליים בעלספל   

טיפוס זה מופיע לראשונה . שגופו מנוקב ברוב המקרים ולעיתים הוא בעל ידית, ספל בעל שלוש רגלי זיז

יכים  ראוי לציין שפריטים השי, אולם.א וייצורו נמשך עד לסוף תקופת הברזלIIבמגידו בתקופת הברזל 

 IVBובתל דן ) פ"בע, אסתי ידין (IV המאוחר בתל הדר Iתקופת הברזל מלמשפחה זו נמצאו בשכבות 

 שנחשפו במגידו נידונים בהרחבה בקורפוס TC31שלושת הספלים מטיפוס ). 11: 17לוח : 1999אילן (

ל כלים בספירות החרסים לא נמצאו שברים ש). 7-6, 1מותסלים -תל אל, 49-48: 1990(של צוויקל 

נמצאו רגליים של ) H/37/06- וH) 06/H/23יחד עם זאת בשני לוקוסים לא נקיים משטח . מטיפוס זה

  ).לא צוירו(ספלים כאלה 

הביאה ) ולא בבסיסו(העובדה שהניקוב המופיע ברוב הכלים מטיפוס זה ממוקם בחלקו העליון של הכלי 

השוו לקנקן מטיפוס (ששימש לשריפת קטורת להניח שמדובר בכלי ) 7-3: 1990צוויקל , למשל(חוקרים 

SJ34( , אולם יש לציין שלא נמצאו בכלים סימני שימוש כלשהם ולכן ייתכן שהיו להם שימושים אחרים

  ). 373: 2006לסיכום הנושא ראו מזר (

איור : 2000פינקלשטיין ואחרים  :1693י רחבה "חתום ע
11.25 :2 ,5.  
 .23: 11.30איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : VA-IVBשכבה 

Iron IIa Parallel types: Beth-Shean S-1 (Mazar 
2006: 373, Type PC); Hazor X–IX (Ben-Ami 
2003: 122, Type Bowl VIb). 

  

BT31 : טס אפייה  

נחשפו , המעידים על הנחתו על אש גלויה, סימני פיח ברורים. טס אפייה בעל שפה פשוטה או חתוכה

טסי האפייה נמצאו במספרים זעומים בלבד בשכבות תקופת הברזל . 10: 8.7באיור בתחתיתו של הטס 

II ונוכחותם , שכמעט ואינה משתנה במשך מאות בשנים, דומה כי צורתם היציבה). 8.12טבלה (א במגידו

הדלה במכלולי הקרמיקה של תקופת הברזל אינן תורמות למכלול השיקולים בבחינת משמעותם החברתית 

  . של שכבות תקופת הברזלותיארוכן

  .10: 8.7איור : H-7שכבה : VBשכבה 
: 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע

  .4: 11.24איור 
  .22: 24ציור : א2005פלג -זרזקי: VA-IVBשכבה 

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XVI-XIII 
(Zarzecki-Peleg et al. 2005: 341: Type CP XI); Dor 
Iron I/II+IIa (Gilboa 2001: Pls. 5.57: 15-18; 5.72: 9); 
Rosh Zayit II-I (Gal and Alexandre 2000: 67). 

  

ST31 : מסננת  

האחד מופיע בציור ושניים נחשפו  (Vרק שלושה שברים של מסננות נתגלה בלוקוסים נקיים משכבה 

 – 7ראו פרק (היו נפוצות יחסית  מסננות Iלאחר שבתקופת הברזל ). 8.12 טבלה – ולא צוירו Kבשטח 

 209



באתרים אחרים בשכבות מקבילות כמעט ולא נמצאו . מובחנת ירידה בייצורן) H-9מסננות משכבה 

, )אדוםב מחופה אף הוא K-2שבר משכבה ה(ראוי להזכיר מסננת מחופה אדום מתל חמה . מסננות

שבר זעיר של מסננת שנמצא וכן ; )2: 7איור : 2006קהיל (ס " לפנה10-9משכבה המתוארכת למאות 

  ).Varia Iטיפוס : 341: 2005פלג ואחרים -זרזקי(ביקנעם 

  .3: 11.25איור : 2000פינקלשטיין ואחרים  :1693י רחבה "חתום ע
  

ZO31 : כלי זואומורפי  

ידית , הוספו רגלי זיז, העשוי על האובניים, לגוף הכלי. כנראה פר, כלי זואומורפי דמוי חיה מקרינה

ראשיתם של הכלים זואומורפיים בתקופת . חיים-שפה על גב החיה ופייה דמוית בעל,  הכלילנשיאת

 L-2-ו] K-4=] VIAראו למשל כלים משכבות ( והם ממשיכים להופיע עד שלהי תקופת הברזל Iהברזל 

=]IVA [ אולם, סביר להניח שכלים אלה שימשו במסגרת טקסי ניסוך). 409: 2006אצל זאס וצינמון 

 -141: ס"בן שלמה תש(או למזיגה של נוזלים יקרי ערך ,  גם ששימשו לשתייה באירועים מיוחדיםייתכן

) קודיס-תל אבו(שנתגלה בקבר בתל קדש , ראוי להזכיר כלי זואומורפי דמוי סוס ועליו רוכב). 145

, 11: 3 לוח: 1979 אריה-שטרן ובית(א IIלתקופת הברזל , ככל הנראה, ומתוארך אף הוא, הסמוך למגידו

  ).10וראו פרק 

Iron IIa Parallel types: Dor Iron IIa (Gilboa 2001: Pl. 5.72: 
10); Rosh Zayit II-I (Gal and Alexandre 2000: 80-81). 

פינקלשטיין ואחרים : VA-IVBשכבה 
  .10: 11.33איור : 2000

  

S31 : כן גלילי עם חלונות  

). 2081בבניין  (AA בשטח VA-IVBת נחשף בשכבה של חלונו" קומות"כן גלילי שלם בעל ארבע 

:  והוא צבוע בפסים בשלושה צבעיםVמבחינת עיטורו הכן הוא ייחודי ליתר המכלול הקרמי של שכבה 

איור : 2000פינקלשטיין ואחרים  (CH31באופן נדיר נתגלתה על הכן קובעת מטיפוס . לבן ואדום, שחור

ה היו עשויות לשמש גם כקערה בראשם של כנים ולא רק כך שנראה שקובעות מטיפוס ז, )6: 11.37

מלמדת שכנים אלה לקחו חלק ) 14ראו פרק ( 2081הימצאותם של הכן והקובעת בחדר . כחפץ עצמאי

אולם ראוי , אIIכמעט ולא נמצאו כנים עם חלונות מצפון ארץ ישראל בתקופת הברזל . בטקסים פולחניים

בריאנד  (8וכן נוסף מתל כיסן ) 7: 16 איור: 1972אידלשטיין לוי ו (IVלהזכיר כן שנחשף בתל עמל 

  ). 11: 56לוח : 1980והומברט 

 210



. ניכר כי מספר רב של חלונות נקרעו מגופו) 9: 8.18איור  (Kלמרות ממדיו של שבר הכן שנמצא בשטח 

למרות שהאחרון ) 344תצלום : 1969עמירן (אפשר שיש להשוותו לכן פולחני גדול ממדים מהעי 

לא  (Lבשטח ) L/54/06(שבר נוסף של כן דומה נחשף בלוקוס לא נקי . Iמתוארך לתקופת הברזל 

  ).צויר

  ).?(20: 31ציור : א2005פלג -זרזקי. 6: 11.37איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : VA-IVBשכבה 
  . 9: 8.18איור : Kשטח : לא נקי

  

UC :לא מסווג  

 –הוא עשוי לשקף תחתית של כלי ,  שוחזר בציור כשפהלמרות ששבר החרס. שבר של כלי לא מזוהה

  .זהו סוג של משפך שאפשר

  .13: 8.7איור : H-7שכבה : VBשכבה 
  

  24 יבוא קפריסאי8.2.13

המסחר הענף ביותר בין קפריסין לארץ ישראל התקיים בתקופת הברונזה המאוחרת והוא פסק עם קריסת 

מרטין בדפוס גם ראו ו; 1981גיטלין  (IIנזה המאוחרת ס בסוף תקופת הברו"העולם של האלף השני לפנה

התחדש בצורה מועטה הקשר עם ) VIAמגידו  (Iבשלהי תקופת הברזל ). 1לנדאו בדפוס-ויסעור

עד כי אפשר להניח שהכלים שנמצאו במגידו אינם , אולם העדויות הארכיאולוגיות כה נדירות, קפריסין

אלא חלוקה מחדש של סחורות שהגיעו לערי החוף , םתוצאה של מסחר ישיר עם סוחרים קפריסאיי

א שבו לפעול בעוצמה קשרי המסחר בין IIנראה כי בתקופת הברזל ). 353-350: 2001גלבוע (הפניקיות 

ביקאי [צור , למשל(אלה באים לידי ביטוי בכלים רבים שנמצאו באתרי החוף הפניקיים . קפריסין ליבשת

] CP1-12טיפוסים , 140-135: 2002מנדלס -דייגי[אכזיב , ]Import 1-7טיפוסים , 55-53: 1978

 במגידו וכן במכלולים V כמו כן נמצאו כלים רבים יחסית בשכבה 25]).362-353: 2001גלבוע [ודור 

מכלול הכלים הקפריסאיים כולל כלים פתוחים ששימשו . קרמיים מקבילים מממלכת ישראל הצפונית

שמנים מבושמים יקרים , ככל הנראה, שהכילו) בם פכיות קטנותרו(שולחן מפוארים וכן מיכלים -כלי

גיאומטרית הייתה השפעה על -ניכר כי לקפריסין של התקופה הקיפרו). 308 -307: 2003שריבר (

                                                 
אולם מכיוון , )5איור , 58-57: 1994וולדבאום ( פורסמו בעבר Vמספר חרסים בודדים של יבוא יווני ששויכו למגידו  24

  . שהשיוך הסטרטיגרפי שלהם איננו וודאי לא התייחסתי אליהם כאן
לא הופרדו בספירה , יחד עם זאת). 54: 1978ביקאי (ם הוא צור  האתר היחיד בו יש סטטיסטיקה של כלי היבוא הקפריסאיי25

א בצור II בשכבות תקופת הברזל Vלהלן ההתפלגות של קבוצות הכלים הקפריסאיות שנמצאו במגידו . זו הטיפוסים השונים
: X-2 – WPשכבה . XI – WP :1.92% ;BI :0.05%שכבה . XII – WP :0.76% ;BI :0.03%שכבה ): XII-IXשכבות (

  . IX – WP :1.42% ;BI :0.05% ;BoR :0.21%שכבה . X-1 :WP :1.65 ;BI :0.05% ;BoR :0.02%שכבה . 4.86%
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תושביה של ממלכת ישראל בכלל ושל מגידו בפרט ואלה זיהו את המוצרים הקפריסאיים כמותג של 

  .איכות ויוקרה

המסחר של תקופת הברזל היה מרוכז באזור , אי של תקופת הברונזה המאוחרתבשונה מן המסחר הקפריס

כמות הכלים והסחורות הייתה קטנה הרבה , כמו כן). ובעיקר לאורך החוף הפניקי(גיאוגרפי קטן יותר 

תופסים חלק משמעותי יותר ) ובעיקר הקערות(יותר ובנוסף ניכר כי בתקופת הברזל הכלים הפתוחים 

  ).  357: 2001גלבוע (יעוטם בתקופת הברונזה המאוחרת במסחר לעומת מ

קבוצת הכלים המצוירים על :  א כולל שלוש קבוצות של כליםIIהיבוא הקפריסאי למגידו בתקופת הברזל 

, )Cypriot bichrome ware(גוניים -קבוצת הכלים הדו, )Cypriote white painted ware(לבן 

מוצאה של הקבוצה ). Cypriot black on red ware(ום וקבוצת הכלים המעוטרים בשחור על אד

היה נתון עד , )Cypro-Phoenician ware(פניקיים -הידועה גם בשם קבוצת הכלים הקיפרו, האחרונה

מכיוון שכלי היבוא הקפריסאים שנחשפו בלבנט בכלל ומגידו בפרט ). וראו מייד(לאחרונה במחלוקת 

; 79, 70-68: 2000גל ואלכסנדר ; 82: א1985מזר ; 257-242 :1948רסטאד 'ג, למשל(נדונו באריכות 

ולכן הבאתי כאן סיכום , אין ברצוני לחזור על הדברים, )81-25: 2003שריבר ; 362-353: 2001גלבוע 

  .  במגידוVקצר על כל קבוצה וחלוקה טיפולוגית של הכלים שנמצאו בלוקוסים הנקיים של שכבה 

ובתל ) 2002מנדלס -דייגי(לי יבוא קפריסאיים התגלו בקברי אכזיב יש לציין שקבוצות גדולות של כ

בשל חשיבותן של ). 90-88: 1978וראו גם ילין ופרלמן ; 17איור , 57-52: 1978שטרן  (VIIמבורך 

יחד עם זאת אני . הכנסתי את המקבילות משני האתרים לרשימת המקבילות בסוף כל טיפוס, קבוצות אלה

- אולם חשיבותם הכרונו, שני האתרים מהווים מקבילות טובות לכלים שלמיםמודע לעובדה שהכלים מ

בשל העובדה שהכלים מאכזיב באים מקברים ובשל הבעיות הסטרטיגרפיות בתל , סטרטיגרפית מוגבלת

ניסיתי להביא בגוף הטקסט מקבילות נוספות מלוקוסים , בנוסף). 146 -142: 2003שריבר (מבורך 

  .ם של ממלכת ישראל הצפוניתנקיים מהאתרים המרכזיי

 
 VB VA-IVB 
 H-7 K-3 L-4 H-5 K-2 

Type N= % N= % N= % N= % N= % 
WP31 1 33.3         
WP32         1 33.3 
WP? 2 66.7         

BoR31b   1 50   2 100 1 33.3 
BoR34   1 50 1 100   1 33.3 
Total 3 100 2 100 1 100 2 100 3 100 

  )כלים שלמים וחרסים(י שכבות "התפלגות כלי היבוא הקפריסאיים עפ: 8.13טבלה 
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WP : קבוצת הכלים המצוירים על לבן)Cypriote white painted ware(  

ראויה לציון  (Iקבוצת הכלים הקפריסאים המצוירים על לבן מופיעה לראשונה בשלהי תקופת הברזל 

א כלים מקבוצה IIבתקופת הברזל ]). 20: 78לוח : 1948לאוד [ השייכת למשפחה זו VIAקדרה ממגידו 

אחד בחפירות ידין וארבעה : זו נדירים מאוד במגידו ועד היום התגלו בלוקוסים נקיים רק חמישה שברים

קבוצת הכלים , בשונה ממצב זה). ראו מייד(אביב -נוספים בחפירה המחודשת של אוניברסיטת תל

: 2001גלבוע (ן כלי היבוא הקפריסאיים באתרי החוף הפניקיים המצוירים על לבן היא הנפוצה ביותר מבי

אף הביאה ) בצירוף טיעונים נסיבתיים אחרים(תפוצתם הרבה של הכלים הללו בצור ובדור ). 354-353

אני ). 358: שם(את גלבוע להניח כי בתקופה זו הייתה נוכחות של אנשים קפריסאיים בשתי הערים הללו 

 לפי חישובה של שריבר כ"סהב.  ולדעתי סך העדויות מצביע על מסחר ענף,נוטה לפקפק במסקנה זו

  .מונים הכלים השייכים לקבוצה זו חמישית מכלי היבוא הקפריסאיים בלבנט) 37: 2003(

WP31 : סקיפוס(קערה דמוית פעמון (  

פחת הסקיפוס ממש.  במגידוVרק שני חרסים השייכים לקערות אלה התגלו בלוקוסים נקיים של שכבה 

הכלים המצוירים על לבן הוא הטיפוס הנפוץ ביותר מבין הכלים ממשפחה זו שהתגלו בצור ובשל כך הוא 

 Importטיפוס , 53: 1978ביקאי (גם הכלי היחיד שזכה לקבל בדוח החפירה של צור מספר טיפוס נפרד 

). 11.7-11.3ת לוחו: 2001גלבוע (נראה גם כי זהו הטיפוס הנפוץ ביותר ממשפחה זו בתל דור ). 6

העובדה שדווקא כלי פתוח הוא הטיפוס הנפוץ ביותר במערכת המסחר בין קפריסין לפניקיה עשויה 

הכלים הללו עשויים היו להיות שייכים לאנשים שלקחו חלק . יותר" אישי"סוג מסחר בלהעיד שמדובר 

  ).358: שם(במסחר או אולי היו פריט משני של סחר חליפין 

  .6: 8.2איור : H-7שכבה : VBשכבה 
ציור : א2005פלג -זרזקי: VA-IVBשכבה 

31 :6.  

Iron IIa Parallel types: Yoqneam Mixed locus (Zarzecki-Peleg 
et al. 2005: 252: Type B Varia 2); Dor Iron I/II+IIa (Gilboa 
2001: Pls. 11.4: 1-6, 11.6: 1-3). 

  

WP32 : פכית חביתית  

מקבילות רבות נמצאו באזורים . נמשכה מהכתף לחיבור בין הצוואר לגוף הכליפכית חביתית עם ידית ש

גלבוע מניחה שהפכיות החביתיות הוחלפו בשלב ). 81: א1985מזר (נרחבים בארץ ובעיקר לאורך החוף 

ושהן משקפות מסחר ) BoR34ראו טיפוס (מאוחר בפכיות מקבוצת הכלים המעוטרים בשחור על אדום 

יש לציין שבאופן תיאורטי שבר הפכית ). 462: 2001גלבוע (בין קפריסין לבין היבשת בנוזל יקר כלשהו 
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מכיוון שלא השתמרו ממנו החלקים , גוניים-עשוי להיות שייך למשפחת הכלים הדו, 9: 8.17באיור 

  ).השפה והדפנות(המבדילים בין הפכיות החביתיות השייכות לשתי המשפחות 

-Kשכבה : VA-IVBשכבה 
  .9: 8.17איור : 2

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XIV (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 335: 
Type JT Varia 3); Dor Iron I/II (Gilboa 2001: Pl. 11.5: 10); Akhziv Tombs 
(Dayagi-Mendels 2002: 138-140, part of Type CP9). 

  

WP? :חרסים לא מזוהים מקבוצת הכלים המצוירים על לבן  

, למשל( קטן מידי בשביל להבחין האם הוא שייך לידית של פך המחוברת לשפה 9: 8.7החרס באיור 

השבר באיור ). 13-12: 19איור : שם, למשל(או של פך עם ידית סל ) 11-6: 19איור : 1948רסטאד 'ג

  . הוא שבר קטן של ידית לא מזוהה3: 8.2

  .9: 8.7; 3: 8.2איורים : H-7שכבה : VBשכבה 

  

BI :גוניים-קבוצת הכלים הדו  

גוניים נדירה מאוד במגידו בתקופת -קבוצת הכלים הקפריסאיים הדו, בדומה לכלים המצוירים על לבן

גוניים נדירים גם -הכלים הדו, יש לציין כי בשונה מקבוצת הכלים המצוירים על לבן, אולם. אIIהברזל 

לפי חישוביה ). תפוצה הזעומים שלה בצורוראו למעלה את אחוזי ה, 354: 2001גלבוע (בחוף הפניקי 

.  מכלי היבוא הקפריסאיים8%מונים הכלים השייכים לקבוצה זו בלבנט רק ) 38: 2003(של שריבר 

גוניים בדור היא באופק הקרמי של -הבחינה שראשיתה של קבוצת הכלים הדו) 358, 354: 2001(גלבוע 

א IIשיש לתארכו לתקופת הברזל , I/IIר ברזל י חופרי דו"המכונה ע, א ולא באופק הקרמיIIהברזל 

בנוסף להם התגלתה עוד  (Vנחשפו שלושה כלים בלוקוסים נקיים המתוארכים לשכבה , במגידו. הקדום

הימצאותו של שבר קערה ]). 8: 72לוח : 1938גאי ואנגברג [גוניות בקבר במדרון המזרחי -קערה דו

 את הופעתה של משפחת הכלים הזאת לתקופת הברזל  הוא ראייה לכך שיש להקדיםK-3בלוקוס משכבה 

IIא הקדום .  

BI31 : סקיפוס  

סקיפוס נוסף . Vגוניים נחשפו בלוקוסים נקיים של שכבה -שני שברים של סקיפוסים קפריסאיים דו

שתי הקערות ). 8: 72לוח : 1938גאי ואנגברג ( במדרון המזרחי של תל מגידו 221Bהתגלה בקבר 

  ).249: 1948רסטאד 'ג (Bichrome II-רסטאד כשייכות ל'י ג"ברסיטת שיקגו זוהו עמהחפירות של אוני

  .11: 8.15איור : K-3שכבה : VBשכבה 
  .4: 11.23איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693י רחבה "חתום ע

Iron IIa Parallel types: Iron IIa Parallel types: 
Mevorakh VII (Stern 1978: 59, Fig. 18: 5). 
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BI32 : אמפורה  

היא זוהתה . AAגוניים נחשפה בחפירות אוניברסיטת שיקגו בשטח -אמפורה שלמה ממשפחת הכלים הדו

נמצאה , אך לא זהה, אמפורה דומה). 249: 1948רסטאד 'ג (Bichrome II-רסטאד כשייכת ל'י ג"ע

  ).11: 64איור : 1966יימס 'ג( עליונה Vבבית שאן שכבה 

: 11.37איור : 2000קלשטיין ואחרים פינ: VA-IVBשכבה 
5.  

Iron IIa Parallel types: Akhziv Tomb ZR XLVI 
(Dayagi-Mendels 2002: 118, Type K2). 

  

BoR :קבוצת הכלים המעוטרים בשחור על אדום  

קבוצת הכלים המעוטרים בשחור על אדום היא קבוצת היבוא הקפריסאית הנפוצה ביותר במגידו בתקופת 

התקיים ויכוח ארוך , בשל תיארוך שגוי של הכלים השייכים לקבוצה זו בקפריסין, בעבר. אIIהברזל 

ראו סיכומים של הנושא אצל (פניקיים -ובשל כך גם התקבע שמה כקבוצת הכלים הקיפרו, לגבי מוצאה

מחקר מקיף ביותר שנעשה ). 70-68: 2000גל ואלכסנדר , 362-360: 2001גלבוע ; 82: א1985מזר 

לדעתה ). 308: 2003שריבר (מלמד כי יש לשלול כל מוצא אחר למעט קפריסין , ים אלה לאחרונהעל כל

כי ההשראה לייצורם של הכלים הקפריסאיים המעוטרים בשחור על , סביר להניח עם זאת, של שריבר

כך , אדום נובעת בקשרים שהתקיימו בין פניקיה לקפריסין וייבואם של כלים פניקיים לקפריסין

) גוניים-רובם מופיעים גם על הכלים מקבוצות הכלים המצוירים על לבן והדו(טורים הקפריסאיים שהעי

רואה בקערות של קבוצת הכלים ) 462: 2001(גלבוע ). 308: שם(הועתקו עתה לכלים עם חיפוי אדום 

בוהה יש סבירות ג, לדעתה). פכים ופכיות(המעוטרים בשחור על אדום תופעה נפרדת מזו של המיכלים 

מכיוון שלא נעשה מחקר פטרוגרפי . יוצרו בלבנט) BoR32- וBoR31bכולל טיפוסים (שחלק מהקערות 

למרות שמתוך בחינה של כמה מהן , המשכתי להתייחס אליהם כאן ככלי יבוא קפריסאיים, על הקערות

ה מבית וראו גם קער(אכן ניכר שהן לא מתאפיינות באיכות הקפריסאית הגבוהה , במוזיאון רוקפלר

  ).8: 9.4.4הקברות שבשולי תל שדוד באיור 

טענו שההופעה הראשונה של קבוצת הכלים המעוטרים בשחור על ) 172: 2006 (אביץ-זינגרהרצוג ו

, ]L-4=] VB(אבל כמו שניתן לראות בתפוצת הכלים ממגידו , א המאוחרIIאדום היא בתקופת הברזל 

, 68: 2000גל ואלכסנדר  (IIIומחורבת ראש זית ) 8.13 בטבלה K-3וכן חרסים משכבה ; 7: 8.19איור 

נראה שכמויות קטנות של כלים מקבוצה זו הגיעו ליבשת כבר בראשית תקופת הברזל ) III.3 :5איור 

IIא.  
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) 250-248: 1948(רסטאד ' של גי נדון בהרחבה בעבר במחקרו המונומנטאלVרוב החומר ממגידו 

למרות שמבחינת הניתוח הכרונולוגי סובל מחקרה של ). 103-92: 2003(ובספר העדכני של שריבר 

המקבילות שיינתנו כאן יהיו בראש . הרי שהניתוח הטיפולוגי שהיא עורכת מעמיק, שריבר מבעיות רבות

שהוא המכלול הגדול ביותר ממשפחה זו שהתגלה באתר , ובראשונה למכלול הכלים מחורבת ראש זית

יחד עם זאת ראוי לציין שמכלול זה מצומצם מבחינת מספר ). 2000 גל ואלכסנדר(מגורים בודד בישראל 

שאנשיה , ייתכן שהדבר נובע מאופייה של המצודה בראש זית. הטיפוסים שבו ביחס למכלול ממגידו

  ).לזהות בכך שונות כרונולוגית, לדעתי, אין(ביכרו טיפוסים מסוימים על פני אחרים 

BoR31a :קערה מעוגלת רדודה   

קערה דומה התגלתה במתחם בתל . גלת רדודה עם שפה נטויה פנימה ושתי ידיות אופקיותקערה מעו

  ). 5: 1.7איור : 1997צמחוני (יזרעאל 

: VA-IVBשכבה 
פינקלשטיין ואחרים 

: 11.30איורים : 2000
19 ;11.36 :13.  

Iron IIa Parallel types: Iron IIa Parallel types: Yoqneam XIV (Zarzecki-Peleg 
et al. 2005: 250: Type B VIII, Fig. II.8: 2); Dor Iron IIa (Gilboa 2001: Pl. 11.7: 
7); Rosh Zayit III-I (Gal and Alexandre 2000: 71-73, Type BoR Ia); Akhziv 
Tomb Z IE (Dayagi-Mendels 2002: 116, Type B10); Mevorakh VII (Stern 
1978: 53, Type BoR-Bowl A). 

 

BoR31b :קערה מעוגלת עמוקה   

הקערה המעוגלת העמוקה בעלת שתי ידיות אופקיות היא הטיפוס הנפוץ ביותר מבין הכלים הפתוחים של 

קערה מטיפוס זה התגלתה במתחם בתל  .משפחת הכלים המעוטרים בשחור על אדום שנמצאו בלבנט

: ב1987בן תור ופורטוגלי  (VIIשלוש קערות נחשפו בתל קירי , )11: 1.3איור : 1997צמחוני (יזרעאל 

וקערה ) 3-1: 62לוח : 1984שמבו  (VIIb) צפון(רעה אשלוש אחרות בתל פ, )8: 24; 6-5: 14איורים 

   ).למעלה מימין: VIלוח : א1922גרסטאנג (נוספת בחפירות גרסטאנג בתל מעמר 

-Kשכבה : VA-IVBשכבה 
פינקלשטיין . 4: 8.16איור : 2

 :11.36איור : 2000ואחרים 
16.  

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XIV (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 250: 
Type B VIII, Fig. II.8: 1); Beth-Shean S-1 (Mazar 2006: 375, Pl. 12: 9); 
Dor Iron IIa (Gilboa 2001: Pl. 11.7: 8); Rosh Zayit III-I (Gal and 
Alexandre 2000: 73-74, Type BoR Ib); Hazor X-IX (Ben-Ami 2003: 145, 
Fig. 29: 6-7); Mevorakh VII (Stern 1978: Fig. 17: 11). 

  

BoR32a : קדרה מעוגלת עמוקה  

 במדרון המזרחי של A 76קדרה דומה התגלתה בקבר . קדרה מעוגלת עמוקה בעלת שתי ידיות אופקיות

רסטאד שבחן את הקדרה מהקבר סבר שמוצאה אינו 'ג). 17: 74לוח : 1938גאי ואנגברג (תל מגידו 

שמוצאה , רסטאד'פיסתו של גיש אולי להבין סברה זו על רקע ת). 249-248: 1948רסטאד 'ג(מקפריסין 
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יחד עם זאת יש לציין ששתי הקדרות מעולם . של משפחת הכלים המעוטרים בשחור על אדום היא בלבנט

 VIIקדרה מטיפוס זה נחשפה בתל קירי . לא נבדקו במחקר לבדיקת מוצאן ולא הוכח מוצאן הקפריסאי

  ).7: 14איור : ב1987בן תור ופורטוגלי (

: 11.36איור : 2000טיין ואחרים פינקלש :VA-IVBשכבה 
19.  

Iron IIa Parallel types: Mevorakh VII (Stern 
1978: 54, Type BoR-Bowl B). 

  

BoR32b : קדרה מזווה  

קדרה מזווה בעלת שתי ידיות אופקיות עם עיטור מעגלים קונצנטריים על הכתף ועיטור פסים אופקי משני 

אולם נראה , )249: 1948רסטאד 'ג(פק במוצאה הקפריסאי רסטאד שבחן את הקדרה הטיל ס'ג. צידיו

רק . שהיה זה במסגרת ניסיונותיו לקבוע כי מוצאה של הקרמיקה המעוטרת בשחור על אדום הוא בלבנט

  .שברים בודדים של שפות העשויות להיות שייכות לטיפוס זה התגלו ביקנעם ובתל מבורך

פינקלשטיין : VA-IVBשכבה 
  .18: 11.30 איור: 2000ואחרים 

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XIV (Zarzecki-Peleg et al. 2005: 
250: Type B VIII, Fig. II.8: 3 [?]); Mevorakh VII (Stern 1978: Fig. 
17: 9[?]). 

  

BoR33 : פך  

חרים פינקלשטיין וא(לפך הגדול מבין השניים . שפה צבוטה וידית בין הכתף לשפה, פך בעל צוואר גבוה

 VIIb) צפון(רעה א בתל פחשףנ כאלה כים התחתון של פםחלק. ידית כפולה) 6: 11.32איור : 2000

  .)11:1איור : 1964ואחרים . מזר ב(עין גב בלוקוס בעייתי  וב)10: 62לוח : 1984שמבו (

: VA-IVBשכבה 
פינקלשטיין ואחרים 

: 11.32איורים : 2000
6 ;11.39 :29.  

Iron IIa Parallel types: Beth-Shean S-1 (Mazar 2006: 375, Pl. 12: 8); Rosh 
Zayit II (Gal and Alexandre 2000: 74-75, Type BoR-Bowl II); Akhziv Tombs 
(Dayagi-Mendels 2002: 136, Type CP2); Mevorakh Tomb 100 (Stern 1978: 
Type BoR-Jug, Pl. 31: 1-2). 

  

BoR34 :פכית  

-BoR34aוראו טיפוסים  (BoR34גדרים של פכיות סווגו תחת טיפוס כללי שברים קטנים ולא מו

BoR34f .( סביר להניח שכולם שייכים לטיפוסBoR34aהנפוץ ביותר מבין טיפוסי הפכיות .  

  .7: 8.19איור : L-4שכבה : VBשכבה 
  . 7: 23ציור : א2005פלג -זרזקי: VA-IVBשכבה 

Iron IIa Parallel types: Beth-Shean S-1 (Mazar 2006: 375, 
Pl. 11: 6-8); Hazor X-IX (Ben-Ami 2003: 145, Fig. 29: 8-9). 

  

BoR34a : פכית עם רכס מתחת לשפה וידית אחת  

פכית זו היא הנפוצה ביותר מבין הכלים . פכית עם רכס מתחת לשפה וידית אחת המתחברת לאותו רכס

: 2003שריבר ( באתרים רבים בכל רחבי ישראל והיא התגלתה, הקפריסאיים המעוטרים בשחור על אדום

 217



גאי ( במדרון המזרחי של התל 73פרט לפכיות מן השכבות שעל התל התגלו שתי פכיות בקבר ). 21מפה 

נחשפה ) 9: 62לוח : 1984שמבו  (VIIb) צפון(רעה אבתל פ). 25: 160; 16: 66לוחות : 1938ואנגברג 

בתל ; )4-3: 14איור : ב1987בן תור ופורטוגרלי ( פכיות  נחשפו שתיVIIבתל קירי ; פכית מטיפוס זה

: 8; 12: 6איורים : 2006קהיל (ס פורסמו שתי פכיות " לפנה9-10חמה מן השכבה המתוארכת למאות 

  ). 5: 93איור : 1978ראסט ( נתגלתה פכית נוספת בלוקוס מעורב IIBובתענך ; )11

פינקלשטיין : 1693י רחבה "חתום ע
  .5: 11.27יור א: 2000ואחרים 
פינקלשטיין ואחרים : VA-IVBשכבה 
. 24: 11.39; 1: 11.32איורים : 2000
  .29: 27ציור : א2005פלג -זרזקי

Iron IIa Parallel types: Yoqneam XV-XIII (Zarzecki-Peleg et al. 
2005: 334: Type JT III); Dor Iron IIa (Gilboa 2001: Pl. 11.7: 9); 
Rosh Zayit II-I (Gal and Alexandre 2000: 75-76, Type BoR IIIa); 
Hazor X-IX (Ben-Ami 2003: 145, Fig. 29: 10); Akhziv Tombs 
(Dayagi-Mendels 2002: 138, Type CP6); Mevorakh VII and Tomb 
100 (Stern 1978: 55-56, Type BoR-Juglet 1 & Pl. 31: 9). 

  

BoR34b :י ידיות פכית עם רכס מתחת לשפה ושת  

 מעטות מאוד BoR34bפכיות מטיפוס . פכית עם רכס מתחת לשפה ושתי ידיות המתחברות לאותו רכס

.  ויש לציין כי הן אינן מופיעות במכלול כלי היבוא העשיר מחורבת ראש זיתBoR34aביחס לטיפוס 

  ).8: 62לוח : 1984שמבו  (VIIb) צפון(רעה אפכית מטיפוס זה התגלתה בתל פ

  .2: 11.27איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : 1693 רחבה י"חתום ע
, 23: 11.39; 2: 11.32איורים : 2000פינקלשטיין ואחרים : VA-IVBשכבה 

28.  

Iron IIa Parallel types: Beth-
Shean S-1 (Mazar 2006: 375, Pl. 
11: 5). 

  

BoR34c : פכית בעלת גוף חרוטי  

גל ואלכסנדר שבחנו מקבילות רבות . ידית המתחברת לאותו רכסצוואר עם רכס ו, פכית בעלת גוף חרוטי

תפוצתן , וכמו כן, BoR34aשל טיפוס זה הניחו שפרק הזמן בו הן יוצרו היה קצר יותר מהפכיות מטיפוס 

 IIBפכית מטיפוס זה התגלתה בתענך ). 77: 2000גל ואלכסנדר (התרכזה בעיקר בצפון ולאורך החוף 

  ).6: 93איור : 1978ראסט (בלוקוס מעורב 

פינקלשטיין : VA-IVBשכבה 
  .19: 11.39איור : 2000ואחרים 

Iron IIa Parallel types: Rosh Zayit II (Gal and Alexandre 2000: 76-
77, Type BoR IIIb); Akhziv Tomb Z XX (Dayagi-Mendels 2002: 138, 
Type CP8); Mevorakh VII (Stern 1978: 56-57, Type BoR-Juglet 2). 

  

BoR34d : פכית עם צוואר גבוה ושפה צבוטה  

פכיות אלה הן גרסה מוקטנת של הפך . שפה צבוטה וידית המתחברת מהכתף לשפה, פכית עם צוואר גבוה

גל ואלכסנדר (אלא תמיד בעיטורים מעגליים ,  מעוטרות בפסים אופקייםלאהן לעולם . BoR33מטיפוס 

  ).5: 2.12איור : 1997צמחוני (ם בתל יזרעאל פכית כזו התגלתה במתח). 77: 2000
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פינקלשטיין ואחרים : VA-IVBשכבה 
  .27, 22: 11.39איור : 2000

Iron IIa Parallel types: Rosh Zayit II-I (Gal and Alexandre 2000: 77, Type BoR 
IIIc); Akhziv Tomb ZR XXXVI (Dayagi-Mendels 2002: 140, Type CP12). 

  

BoR34e :כית ללא צוואר עם שפה צבוטה פ  

כלים מעטים בלבד התגלו במכלולים . פכית ללא צוואר בעלת שפה צבוטה וידית המתחברת מהכתף לשפה

  ).77: 2000גל ואלכסנדר (מקבילים באתרים אחרים 

פינקלשטיין : VA-IVBשכבה 
  .20: 11.39איור : 2000ואחרים 

Iron IIa Parallel types: Rosh Zayit II (Gal and Alexandre 2000: 77, 
Type BoR IIId); Hazor IX (Yadin et al. 1961:" Pl. CCVIII: 38). 

  

BoR34f : פכית עם זרבובית וידית סל  

: 2000(פרט למקבילות שמביאים גל ואלכסנדר . טיפוס נדיר יחסית של פכית על זרבובית בעלת ידית סל

, ייך למשפחת הכלים הקפריסאיים המצוירים על לבןהש, יש להזכיר כלי בעל דמיון מורפולוגי, )78

  ).4: 19איור : 2008בן שלמה (א באזור IIשפורסם לאחרונה מקבר מתקופת הברזל 

: 11.39איור : 2000פינקלשטיין ואחרים : VA-IVBשכבה 
21.  

Iron IIa Parallel types: Rosh Zayit II (Gal and 
Alexandre 2000: 78, Type BoR IIIe). 

  

  טביעות וחריטות 8.3

בשונה מן התפוצה הרחבה של ידיות טבועות בטרם הצריפה וידיות חרוטות לאחר הצריפה בתקופת 

נראה כי קיימת ירידה משמעותית בסימונם של כלי חרס בתקופת , )7 ופרק 221: 2006אריה  (Iהברזל 

ר הצריפה נעלם כמעט  עולה כי הנוהג לסמן כלי חרס לאח8.14מריכוז הנתונים בטבלה . אIIהברזל 

עדויות בודדות בלבד לסוג זה של סימון נמצאו רק בשלב הקדום . אIIלחלוטין במהלך תקופת הברזל 

  ). H-8בשכבה  (Vביותר של שכבה 

ביחד עם : אIIניתן להצביע על התפתחות בדגמים של סימון כלי חרס בטרם הצריפה בתקופת הברזל 

מופיעים מגוון של , )52-30: 42לוח : 1939למון ושיפטון (המשך הופעתם של טביעות הבוהן והקנה 

אחד ). 59-58, 54-53: 42לוח : 1939 וכן למון ושיפטון 6-5: 8.21איור , למשל(סימונים קוויים 

 בתענך SJ32סימון זה נתגלה על קנקנים רבים מטיפוס ". I"הסימונים הנפוץ ביותר הוא בצורת האות 

II 15: 8.16איור ( על קנקן דומה ממגידו וכן) 30איור : 1978ראסט (ב .( ביקנעםXVI) פלג -זרזקי

ייתכן שמקום ייצורם של הכלים שסומנו . מופיע סימון זהה על שבר של ידית) I.37 :6איור : ב2005

  .בסימון זה היה זהה
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 Vבחפירות המחודשות של אוניברסיטת תל אביב וכן בחפירות ידין לא נמצאו כלים שלמים משכבה 

י משלחת החפירות "גם מבין מאות הכלים השלמים שנמצאו ע, כמו כן. ו בטרם צריפה או אחריהשסומנ

: 20לוח : 1939למון ושיפטון (סומנו רק ידיות בודדות בלבד בטביעות ביהון , של אוניברסיטת שיקגו

יתן יחד עם זאת נ. SJ33b- וSJ32 כולם על קנקנים מטיפוס –) 123: 21לוח : שם(ובדגם קווי ) 120

כחלק מהתופעה של סימון כלי חרס ). 2: 26איור : 1978ראסט (להצביע גם על פכים שידיותיהם סומנו 

  ).ראו למעלה (CP34ראוי להזכיר גם את סימונם של סירי הבישול מטיפוס 

Pre-firing Stratum Level 
finger cane linear 

Post-firing 

H-8 1  1 2 
H-7 3 5 3  

VB 

H-6  1 1  
H-5  3   
K-2 1 2 1  

VA-IVB 

L-3   2  
  אIIמתקופת הברזל ידיות טבועות וחרוטות : 8.14טבלה 

   

  )8.15-8.17טבלאות (שיטות עיטור ודרכי הטיפול בפני כלי החרס  8.4

 Iבין הקרמיקה של תקופת הברזל , הברור ביותר, את הגורם המפריד, שיטות העיטור מהוות כפי הנראה

 מבין הכלים השלמים היו 80%- מבין החרסים וכ90%- כIבתקופת הברזל . אIIפת הברזל לזו של תקו

 היו מעוטרים בצבע 80%-כ, מבין הכלים המעוטרים). 7.23-7.22טבלאות , 7ראו פרק (לא מעוטרים 

). גוני-פלשתי או פניקי דו, שחור ואדום(עוטרו אף הם בצביעה , אדום וכמעט כל יתר הכלים המעוטרים

 -13.10טבלאות : 2006אריה ( נמוך מאוד VIאו הממורקים בשכבה /ז הכלים והחרסים המחופים ואחו

 מציגות תמונה הפוכה לגבי אופיו של העיטור בשכבה 8.17-8.15טבלאות , לעומת נתונים אלה). 13.13

Vק  מהם אינם מעוטרים ומבין הכלים השלמים ר60%-70%מספירות החרסים עולה כי :  על שני שלביה

נראה איפה שקיימת עלייה דראסטית בכמות הכלים שזכו לטיפול חיצוני במעבר .  אינם מעוטרים35%

: שונה לחלוטין) V- וVI(כמו כן התפלגות שיטות העיטור בין שתי השכבות . V לשכבה VIמשכבה 

מרבית שאר .  מבין החרסים המעוטרים מחופים באדום וממורקים במירוק ידV ,80%-70%בשכבה 

שיטות העיטור האחרות . חופו באדום ללא מירוק או מורקו במירוק יד ללא חיפוי, סים המעוטריםהחר

בנוסף .  מהם חופו באדום ומורקו במירוק יד50%-כ: בקרב הכלים השלמים המצב מורכב יותר. נדירות

רים ולאלה שמורקו ללא חיפוי נוספה קבוצה גדולה של כלים מעוט) ללא מירוק(לכלים שחופו באדום 

שאינן ) ראו מייד(עוטרו בשיטות אחרות , שאר הכלים המעוטרים). ראו למעלה(שיובאה מקפריסין 
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א הביא עימו II לתקופת הברזל Iנראה אם כן שהמעבר מתקופת הברזל . Vנפוצות כלל ועיקר בשכבה 

  . שינוי מהפכני בכל הקשור לטכניקות העיטור של כלי החרס

  

  ) ללא מירוק(חיפוי אדום 

מזר ( באזור אגן הירקון ופלשת Iוי אדום הוא אחד מסממני ההיכר של הקרמיקה של תקופת הברזל חיפ

מתקיים תהליך הדרגתי של הופעת ) ובעיקר בסביבות תל קסילה(מזר הצביע על כך שבאזור זה ). 1998

.  הזמןשהולך ומתגבר לאורך ציר, )XIIקסילה  (Iהחיפוי האדום ללא מירוק כבר בראשית תקופת הברזל 

מזר ( בתל קסילה XI בשכבה Iמתחיל שימוש נרחב יחסית גם במירוק יד כבר בתקופת הברזל , במקביל

בעמקי הצפון בכלל ובמגידו בפרט לא מתקיים , לעומת זאת). 377-375: 1998; 6טבלה , 86: א1985

 VBבה וכבר בראשיתה של שכ,  זעוםIשיעור החיפוי האדום בשכבות תקופת הברזל . תהליך דומה

ללא (אחוז הכלים המחופים אדום ). ראו מייד(במגידו מופיעים כלים רבים מחופים באדום וממורקים ביד 

 מבין הכלים 6%- מכלל החרסים וכ3% נמוך מאוד והוא עולה במתינות רק עד כדי VBבשכבה ) מירוק

היו ) רוקללא מי( רוב הכלים המחופים אדום Iבעוד שבתקופת הברזל . VA-IVBהשלמים בשכבה 

חלקם , מופיע החיפוי האדום על מגוון רחב יותר של כלים, Vהרי שבשכבה , )224: 2006אריה (קנקנים 

  ).'כרך ב, 8.3 וכן נספח 8.17-8.15ראו טבלאות (הגדול קערות 

  

  חיפוי עצמי ממורק ביד 

הדבר נובע . יפויטכניקה זו כוללת גם חיפוי עצמי ממורק ביד וגם מירוק ידני על כלים שלא זכו כלל לח

 אובחן השיא Hבשטח ). 146: 2001כהן -מזר ופניץ(עצמי לאחר שהכלי מורק מהקושי לזהות חיפוי 

 מכלל המכלול עבר טיפול 10%-15%- נמצא שH-6 ו  H-7בעת שבשכבות, בחיפוי העצמי הממורק ביד

תכן שמדובר בתופעה יי, לא נצפתה עלייה כזו, המקבילה מבחינת תאריכה, K-3שבשכבה , מכיוון. שכזה

בכל . קביעה מדויקת יותר תצריך בדיקה רחבה יותר למול אתרים אחרים. Hמקומית הקשורה לשטח 

אחוז הכלים המחופים בחיפוי עצמי וממורקים , אIIביתר השכבות המקומיות שזמנן תקופת הברזל , מקרה

שיעור , לעומת זאת, VA-IVBבקרב הכלים השלמים משכבה . 2%-ביד קטן יחסית ומגיע רק לכדי כ

ראו מייד , הבחנות לגבי סוגי המירוק( בקירוב 7%הכלים המטופלים בטכניקה זו גבוה יותר ומגיע עד 

  ).בחיפוי אדום ממורק ביד
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  חיפוי אדום ממורק ביד 

ובמהלך השנים היא , א במגידוIIטכניקת עיטור זו היא ללא ספק הנפוצה ביותר בשכבות תקופת הברזל 

החיפוי האדום הממורק ביד מופיע כבר בשלב .  ההיכר הקל ביותר של כלים מתקופה זוהפכה לסימן

נראה שניתן , כמו כן). H-8 מכלל כלי החרס בשכבה 19%( באחוזים גבוהים Vהקדום ביותר בשכבה 

לשכבה ) 20%-כ (VBלהבחין במגמה של גידול בשיעור הכלים המחופים אדום וממורקים ביד משכבה 

VA-IVB) מבין הקערות 60%-כ. הכלים המובהקים ביותר הזוכים לטיפול זה הם הקערות). 30%-כ 

שיעור ). 8.17טבלה ( מחופות אדום וממורקות ביד VA-IVB מהקערות בשכבה 70%- וכVBבשכבה 

) 1704: 2004צמחוני ( בלכיש V-IVדומה של חיפוי אדום ומירוק יד בקרב קערות נתגלה בשכבות 

  .אIIכולן מתוארכות אף הן לתקופת הברזל , )18-17טבלאות : 2001כהן -יץמזר ופנ (IV ובתל בטש

. נעשה המירוק על כל השטח המחופה, כמעט בכל הדוגמאות של הופעתו של החיפוי האדום ומירוק היד

החלק המחופה והממורק , לרוב. החיפוי והמירוק עשויים לכסות את כל הכלי או לעיתים רק את חלקו

למשל קערות שמורקו רק בחלקן (פולוגית מיתר הכלי באמצעות השפה או הזיווי מובדל מבחינה מור

עשוי , מעצם הגדרתו כמירוק יד, המירוק). הפנימי או אחרות שמורקו בחלק החיצוני עד הזיווי בלבד

) 4: 8.14איור (מירוק לא סדיר , )14-13: 8.6איור (מירוק אנכי , )6-5: 8.16איור (להיות מירוק אופקי 

ברבות מן הקערות אובחן מירוק אופקי בחלק העליון ). 6, 4: 8.19איור (רוק המשלב מרכיבים שונים ומי

הפכים והפכיות ממורקים ). 11: 8.8, 3: 8.1איורים , למשל(ומירוק לא סדיר בחלק הפנימי התחתון 

ת גם לגבי כלים ראוי לציין שהבחנות אלה נכונו). 3: 8.15, 10: 8.13איורים , למשל(לרוב במירוק אנכי 

  .שחופו בחיפוי עצמי ומורקו במירוק יד

  

  מירוק מתמשך 

כלים שזכו לשיטת . צפוף ומסיבי עד כדי קבלת בוהק מתכתי, חיפוי אדום שמורק במירוק יד מתמשך

טכניקה זו נדירה , במגידו). BL41a- וBL31aראו למשל טיפוסים " (כלי שומרון"טיפול זו כונו בעבר 

ה הן בקרב הכלים השלמים והן בקרב החרסים כאחוז אחד בלבד מבין המכלולים ביותר והיא מהוו

  . Vהקרמיים של שכבה 

  

  צביעה בשחור על חיפוי אדום ממורק ביד 

ובלבלו אותה עם משפחת הכלים " שחור על אדום"בעבר היו חוקרים שכינו את שיטת העיטור הזאת 
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). CP1טיפוס , B10 ;136-135טיפוס , 116: 2002מנדלס -דייגי, למשל(הקפריסאיים בעלת השם הזהה 

טכניקת העיטור המקומית נדירה מאוד בקרב . כמובן שראוי להפריד את הדיון בשתי הקבוצות השונות

 שחלק  ייתכן. בקרב הכלים השלמים5%אולם היא מגיעה עד כדי , )פחות מאחוז אחד(החרסים ממגידו 

רק ביד שייכים למשפחת הכלים המעוטרים הפלשתיים מהכלים שעוטרו בצבע שחור על חיפוי אדום ממו

  .אולם רק בדיקות פטרוגרפיות עשויות לאשש הנחה זו, )ראו מייד(המאוחרים 

  

  ) פכיות שחורות(חיפוי ומירוק יד בצריפה מחזרת 

: 1969עמירן , למשל(חופו בחיפוי שחור ומורקו ביד , )JT32(שהפכיות השחורות , רוב החוקרים טוענים

נדמה שהצבע השחור לא הושג באמצעות שימוש , אף על פי כן). 127: 2001כהן -זר ופניץמ; 256

שגם הטין ממנו עשויות פכיות אלה , עדות לכך היא העובדה. אלא פשוט בצריפה מחזרת, בחיפוי שחור

אם , כפי שהיה צריך לקרות(לא נתגלו עד היום פכיות עם חיפוי שחור על טין אדמדם . הוא אפור כהה

שגם הפכיות השחורות נעשו מהטין , סביר להניח אפוא). חיפוי שחור בצריפה מחמצנתבה מדובר הי

חופו בחיפוי , בדומה ליתר הכלים המחופים, ואף הן, )12ראו פרק (הרגיל ממנו יוצרו הכלים האחרים 

  . הפכו הטין והחיפוי לשחורים, עדר חמצןיבשל ה, במהלך הצריפה המחזרת. אדום שמורק ביד

, סביר יותר להניח כי הפכיות? בתנורים שיועדו לצריפה מחזרת, ם הפכיות השחורות נצרפו בנפרדהא

, )Saggar(המכונים סאגרים , הוכנסו בטרם הצתת האש בתנור הצריפה לתוך מיכלים, בשל גודלן

בצורה זו לא התאפשר מעבר חמצן לפנים המיכלים והתנאים שנוצרו ). 42: 1953אוסון ר(שנאטמו 

ובהם גם פכיות אחרות (יתר הכלים שנצרפו באותו תנור . כם הביאו לצריפה המחזרת של הפכיותבתו

  . עברו כמובן צריפה מחמצנת ונשארו אדומים)  שנשארו אדומותJT32מטיפוס 

 3.5%-כ (Vהצריפה המחזרת של הפכיות מהווה רק אחוז קטן מאוד מבין שיטות העיטור השונות בשכבה 

 שנצרפו בצריפה מחזרת לא נמצאו JT32פכיות מטיפוס ).  מבין החרסים1%-וכמבין הכלים השלמים 

כי הופעתן במכלול קרמי המתוארך , נראה אם כן). VBשכבה (=א IIבשלב הקדום של תקופת הברזל 

פכיות (א IIא מהווה אינדיקאטור לתיארוך המכלול לשלב המאוחר של תקופת הברזל IIלתקופת הברזל 

  ). IIA ומתענך XVI-XV מיקנעם דומות לא פורסמו גם

  

  צביעה בשחור ולבן על חיפוי אדום ממורק ביד 

את קבוצת הכלים המעוטרים הפלשתיים המאוחרים ) 2004(לאחרונה הגדירו בן שלמה ואחרים 
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)LPDW – Late Philistine Decorated Ware( , שכונו בעבר כלים אשדודיים)"Ashdod ware" .(

טיפוסים חופיים המתוארכים במבחינה מורפולוגית מדובר :  מרכיביםהגדרתם התבססה על ארבעה

מירוק ; רכיבי משפחה זו כוללים חיפוי עבה בצבע אדום כהה, ומבחינת דרך העיטור; אIIלתקופת הברזל 

לא כל ארבעת המרכיבים , לפי הגדרתם. או לבן/ועיטור בצבע שחור ו; יד אנכי שבוצע בצורה קפדנית

אלא מספיק שילוב של שני מרכיבים בשביל לשייך , כלים השייכים למשפחה שהגדירוחייבים להופיע על 

או (הפנו למספר כלים בודדים ממשפחה זו ) 19-17: שם(בן שלמה ואחרים  ).3-2: שם(כלי למשפחה זו 

היכולת ). מרבית ההפניות אותם הם מביאים אינן נכונות(שנמצאו במגידו ) כלים הדומים במאפייניהם

מכיוון ,  קלה יחסיתVאת הכלים המעוטרים בשחור ובלבן מתוך המכלול הקרמי של שכבה לבודד 

מתקבל על הדעת שכלים אלה שייכים למשפחת הכלים . שעיטור זה זר למסורת הקרמית של מגידו

 אחוז קטן מבין הכלים מן המכלול הם מהוויםמבחינת תפוצתם הרי ש. המעוטרים הפלשתיים המאוחרים

בין היתר ניתן . פחות מאחוז אחד מבין החרסים והכלים השלמים שייכים לקבוצה זו. Vה הקרמי של שכב

: 2000פינקלשטיין ואחרים  (AM31ואמפורה מטיפוס , K36קדרות מטיפוס , J35למנות פכים מטיפוס 

  .12ראו התייחסות לפטרוגרפיה שנעשתה לכלים השייכים לקבוצה זו בפרק ). 13: 11.33איור 

אמפורה , כך למשל.  המעוטרים בשחור ובלבן ייתכן שעוד כלים ממגידו שייכים למשפחה זובנוסף לכלים

בן (הדומה דמיון רב לאמפורה מתל צפית , )129: 22לוח : 1939למון ושיפטון  (AM33כדורית מטיפוס 

 שלא עוטרו וכלים שעוטרו בצבע שחור על K36קדרות מטיפוס , )4: 2איור : 2004שלמה ואחרים 

  ). ראו למעלה( אדום ומירוק יד חיפוי

שנתגלה בחפירות שומאכר ובתוכו נמצא מצבור , 26ראוי לדון גם בפך ייחודי, בהקשר לסגנון עיטורי זה

רוב ). 33איור : 1929וואצינגר ; 124-123איורים : 1908שומכר (רובן חרפושיות ,  חותמות32של 

שתאריכה שנוי במחלוקת , בייצור המוניהחרפושיות שהיו בפך שייכות לקבוצה של חותמות שיוצרו 

מזר בתוך קייל (למרות שהפך לא נחשף בקונטקסט ברור ). 74: 2003מונגר ; 52-1: ב1994קייל (

מרמז שיש ) צביעה בשחור ולבן על חיפוי אדום ממורק ביד(הרי שסגנון העיטור שלו , )52: ב1994

 לא נמצאו מקבילות מורפולוגיות בשכבה לפך. לשייכו לקבוצת הכלים המעוטרים הפלשתיים המאוחרים

V , אולם גם המקבילות משכבהVIאולם ,  בעייתיות וכוללות כלים בעלי שלוש ידיות המהוות בסיס

כי הכלי יוצר מחוץ , נראה אם כן). 5: 79לוח : 1948לאוד , למשל(מובחנים מורפולוגית מכלי המטמון 

הפך ותוכנו נמצאו ). או לו מקבילות מדויקותלמרות שגם שם לא נמצ, אולי באזור פלשת(למגידו 

                                                 
  .http://megiddo.tau.ac.il/picture_gallery_past.html:  ראו תמונה איכותית של הפך באתר האינטרנט26
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שיטות העיטור , בכל מקרה. VA-IVBאולי עדות לשריפה שהביאה את חורבנה של שכבה , שרופים

תאריך המהווה טרנמינוס אנטה קואם לחרפושיות – 27אIIמלמדות כי יש לתארך את הפך לתקופת הברזל 

  ). גיית תיארוכה של קבוצה זו של חרפושיותפך המטמון לא יכול להכריע בסו, לפיכך(שנמצאו בפך 

  

  צביעה באדום 

 15%והגיעה עד כדי , Iשיטת עיטור זו הייתה הנפוצה ביותר בשכבות הברונזה המאוחרת והברזל , כאמור

בתקופת ). 7.22 טבלה 7פרק , 13.6טבלה : 2006אריה  (VIAמכלל הכלים השלמים במכלולי שכבה 

לעיתים היא , יחד עם זאת. ללא טיפול נוסף, לרוב,  ישירות על החרסא הצביעה באדום נעשיתIIהברזל 

מבין החרסים אחוז זעום בלבד ). 1: 38לוח : 1939למון ושיפטון , לדוגמא(מופיעה גם עם מירוק יד 

  .2%-3%עוטר בטכניקה זו ובקרב הכלים השלמים שיעור העיטור בצבע אדום מגיע לכדי 

  

   צביעה בשחור

נראה ). 222: 2006אריה ( במגידו Iס בצבע שחור לא היה מקובל בתקופת הברזל עיטורם של כלי חר

אינם , הזוכים לעיטור בצבע שחור, בתקופה זו רוב הכלים. אIIשמצב זה נמשך גם בתקופת הברזל 

נראה כי ). 4: 89לוח : 1948לאוד , למשל(אולם אחדים ממורקים לעיתים ביד , עוברים טיפול נוסף

 מכלל 1%-2%-כ(א II לתקופת הברזל I הכלים המעוטרים בצבע שחור מתקופת הברזל היציבות בשיעור

  .חוזרת ומעידה על זרותו של סגנון זה למסורת הקרמית של מגידו, )הכלים והחרסים בשתי התקופות

  

  צביעה באדום ושחור 

נעשה לרוב ) יידראו מ, גוני-צבעי להבדיל מעיטור פניקי דו-עיטור דו(עיטורם של כלים באדום ובשחור 

הכלים ). 2: 89לוח : 1948לאוד , לדוגמא(אך לעתים כלים אלה עברו גם מירוק יד , ללא טיפול נוסף

בהשוואה לשיעור סגנון עיטורי זה בתקופת . פכים וקנקניות, האופייניים שזכו לעיטור זה הם קובעות

אולם מדובר בירידה , אIIהברזל ניתן להבחין בירידה בשימוש בצביעה בשחור ובאדום בתקופת , Iהברזל 

בקרב הכלים השלמים של תקופת . סגנון זה לא היה נפוץ מאוד, Iשהרי כבר בתקופת הברזל , קטנה

  . ובקרב החרסים פחות מאחוז אחד1%-2%-א מהווה עיטור זה כIIהברזל 

  

                                                 
 מצד 126איור : 1908שומכר ( בסמוך לפך שנמצאה, JT33 חיזוק לתאריך זה בא מפכית בעלת רכס מתחת לשפה מטיפוס 27

  .Iפכיות מטיפוס זה לא יוצרו בתקופת הברזל ). שמאל
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  גוני -פניקי דו

המאפיין הסגנוני של . אIIל גוניים ממשיכה להופיע במגידו בתקופת הברז-משפחת הכלים הפניקיים הדו

הכוללת פסים שחורים צרים התוחמים רצועה , קבוצה קרמית זו הוא השימוש העקבי בתבנית עיטורית

נראה כי כל , Vבבחינה מדוקדקת של החומר משכבה ). 388-367: 2001גלבוע (אדומה רחבה 

פכיות , J33a מטיפוס פכים כדוריים, BL43קערות מטיפוס (השייכים לקבוצה קרמית זו , הטיפוסים

). 7 וכן פרק 222: 2006אריה  (Iהנם טיפוסים חדשים שלא הופיעו בתקופת הברזל , )JT34מטיפוס 

המשכיות של ייצור , אובחנה לצד התפתחות זו, )I.37 :11איור : ב2005פלג -זרזקי(ביקנעם הסמוכה 

ייתכן שחרסים ). 7ו פרק רא, I מתקופת הברזל J5מטיפוס (הפכים הכדוריים בעלי הבסיס המעוגל 

אולם מכיוון שאף פרופיל , מייצגים אף הם פכים כאלה, Vשנמצאו במכלולי החרסים של מגידו , בודדים

או פכים , J33aלא ניתן לקבוע האם מדובר בפכים כדוריים בעלי בסיס טבעת מטיפוס , שלם לא נתגלה

 Vגוניים במכלולים הקרמיים של שכבה -אחוז הכלים הפניקיים הדו,  כךביןבין כך ו. עם בסיס מעוגל

  . בלבד מבין כלי החרס1%שם שיעורו הוא , 1693י רחבה "הוא מגיע לשיאו במכלול החתום ע. מזערי

  

  אחר

שלושה כלים בלבד אינם מסווגים לקבוצות , Vמבין כל הכלים השלמים מן הלוקוסים הנקיים של שכבה 

; הממורקת במירוק אובניים, )135: 30לוח : טוןלמון ושיפ (BL42קערה מטיפוס : העיטור שלמעלה

ואחרון הוא כן מטיפוס ; בעלת חיפוי שחור ומירוק יד) a863, 88לוח : 1948לאוד  (JT31פכית מטיפוס 

S31) ללא חיפוי ומירוק(לבן ואדום , המעוטר בצבעים שחור, )9: 90לוח : שם .(  

שייכת ) נחשף בחפירה, כולל פרופיל שלםה, רק שבר שלה(שמורקה במירוק אובניים , ייתכן שהקערה

קשה להניח , )ובתמונה לא ניתן לבחון זאת(מכיוון שלא בדקתי את החרס בעצמי , כמו כן. IVלשכבה 

. מירוק אופקי שנעשה בידבוייתכן שבעצם מדובר ,  שמורק על אובנייםVשמדובר בכלי היחיד משכבה 

ולא על (שנצרפה בצריפה מחזרת ) JT31מטיפוס (נראה שאולי יש לזהותה כפכית דלייה , לגבי הפכית

הכן הפולחני הוא הכלי היחיד . JT32בדומה לפכיות השחורות מטיפוס , )ראו למעלה, חיפוי שחור

  .סביר להניח כי ייעודו הפולחני הוא שהביא לייחודו הסגנוני.  שנצבע בשילוב של צבעים זהVמשכבה 

 
 



  

 a b c d e f g h i j k l m Imports 
Unit n= % n= % n= % n= % n= % n= % n= % n= % n= % n= % n= % n= % n= % n= % 

מים משכבה : 8.15טבלה  של  הש משטח העיטור המכלול ל  ושל הכלים VA-IVB Bשיטות     

  

מחפירות אוניברסיטת8.16טבלה  - תל:   כלים  וחרסיםאביבשיטות של  הקרמיקה  )שלמים(  העיטור ספירות

  

a=plain; b=Red slip; c=Hand burnishing; d=Red slip and Hand burnishing; e="Samaria ware" – dense burnishing (polishing); f=Red slip, Hand burnishing and black paint; 
g=black juglet; h= Red slip, Hand burnishing and black and white paint; i=red paint; j=black paint; k=red and black paint; l=Phoenician bichrome; m=other. 
 

10 37 38.9 6 6.3 8 8.4 24 25.3   7 7.4 6 6.3 1 1.1 3 3.2         3 3.2 
51 14 28 2 4 4 8 15 30   2 4 1 2   1 2   1 2     10 20 
2081 24 19.4 10 8.1 4 3.2 53 42.7 1 0.8   2 1.6   3 2.4 1 0.8 1 0.8 1 0.8 2 1.6 22 17.7 
Yadin 39 78 1 2 1 2 8 16                   1 2 
TAU 7 33.3 2 9.5 2 9.5 4 19     3 14.3 1 4.8   1 4.8       1 4.8 
Total 121 35.6 21 6.2 19 5.6 104 30.6 1 0.3 9 2.6 12 3.5 2 0.6 7 2.1 2 0.6 2 0.6 1 0.3 2 0.6 37 10.9 
                             
1693 63 31.5 12 6 15 7.5 75 37.5 3 1.5 10 5   6 3 3 1.5 2 1 4 2 2 1 1 0.5 4 2 

  a b c d e f g h i j k l Imports 
Str. Level n= % n= % n= % n= % n= % n= % n= % n= % n= % n= % n= % n= %   

H-8 32 76.2    2 4.8 8 19.0                           
H-7 391 71.1 1 0.2 62 11.3 87 15.8    1 0.2    1 0.2    2 0.4 1 0.2 1 0.2 3 0.5 
H-6 132 60.3    31 

VB 

14.2 55 25.1                1 0.5         
K-3 368 77.5 7 1.5 3 0.6 90 18.9 2 0.4          2 0.4       1 0.2 2 0.4 
L-4 21 46.7       23 51.1                         1 2.2 
Total 944 70.9 8 0.6 98 7.4 263 19.8 2 0.2 1 0.1    1 0.1 2 0.2 3 0.2 1 0.1 2 0.2 6 0.5 
H-5 99 57.5 4 2.3 1 0.6 59 34.3 1 0.6 1 0.6 3 1.7 1 0.6    1 0.6       2 1.2 
K-2 166 63.2 13 4.9 6 2.3 70 26.6       2 0.8    1 0.4    1 0.4 1 0.4 3 1.1 
L-3 86 59.3 1 0.7 1 0.7 55 37.9 1 0.7 1 0.7                     

VA-
IVB 

Total 351 60.5 18 3.1 8 1.4 184 31.7 2 0.3 2 0.3 5 0.9 1 0.2 1 0.2 1 0.2 1 0.2 1 0.2 5 0.9 
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  a b c d e f l 
Stratum Level n= % n= % n= % n= % n= % n= % n= % 

H-8 3 25   2 16.7 7 58.3       
H-7 28 18.9   50 33.8 70 47.3       
H-6 4 5.2   25 32.5 48 62.3       
K-3 34 30.9 3 2.7   71 64.5 2 1.8     
L-4       21 100       

VB 

Total 69 18.8 3 0.8 77 20.9 217 59 2 0.5     
H-5 9 19.6 1 2.2 1 2.2 34 73.9 1 2.2     
K-2 12 16.2 8 10.8 5 6.8 48 64.9     1 1.4 
L-3 9 14.5     51 82.3 1 1.6 1 1.6   

VA-
IVB 

Total 30 16.5 9 4.9 6 3.2 133 71.3 2 1.1 1 0.5 1 0.5 
  )כלים שלמים וחרסים(אביב -שיטות העיטור של הקערות מחפירות אוניברסיטת תל: 8.17 טבלה 

  

  אIIהמשכיות ושינוי בקרמיקה של תקופת הברזל  8.5

ברצוני לבחון , )7פרק  (Iה לדרך בה בחנתי את ההמשכיות והשינוי בקרמיקה של תקופת הברזל בדומ

 ועד Iהמתרחשות משלהי תקופת הברזל , כאן את הרציפות הקרמית לעומת התמורות במסורת הקרמית

הניסיון המאתגר ביותר היה להציג טיפוסים , מטבע הדברים). 8.18טבלה (ב IIלראשית תקופת הברזל 

 לזה VBבהבחנה הקרמית שבין המכלול הקרמי של שכבה " מאובנים מנחים"רמיים העשויים לשמש ק

לצורך ההשוואה בין ). 168-167: 2006אביץ -השוו לניסיון שערכו הרצוג וזינגר (VA-IVBשל שכבה 

 ב נעזרתי בעיקר במכלול הגדול ביותר משכבהIIא לזו של תקופת הברזל IIהקרמיקה של תקופת הברזל 

IV , שנחשף בשטחH)  שכבהH-3 ; המכלולים ). 11.54-11.43איורים : 2000פינקלשטיין ואחרים

המתוארכים אף הם לתקופת , )42-17לוחות : 2006מזר  (P-7- וP-8העשירים מבית שאן משכבות 

  . תומכים במסקנות המובאות כאן, בIIהברזל 

. VB לא מופיעים בשכבה VIA שכבה  מקרב הטיפוסים הקרמיים של60%- הצבעתי על כך שכ7בפרק 

, יש חשיבות מכרעת, שהבולטים בהם הם סירי הבישול, לרציפות בטיפוסים מרכזיים, יחד עם זאת

  .אIIלגבי אופייה התרבותי של מגידו בתקופת הברזל , לדעתי

 כוללים VBשראשית ייצורם בשכבה ,  הטיפוסים המרכזיים– VBטיפוסים המופיעים לראשונה בשכבה 

קדרה עם זיווי ; )BL33 ,BL34 ,BL35 ,BL36 ,BL38 ,BL39 ,BL40b-c( רוב טיפוסי הקערות את

סיר בישול עם שפה ; )K34(קדרה עם שפת מרזב ושתי ידיות ; )K32(שפה מקופלת וצוואר קעור , גבוה

פכית כדורית מטיפוס ; )J35(פך עם בסיס טבעת ועיטור פלשתי מאוחר ; )CP33(משוטחת נטויה פנימה 

JT32 (גוני -פכית עם עיטור פניקי דו; )בצריפה מחמצנת( בעלת צוואר ארוך וצר ושפה פשוטהJT34( ;

). TC31(וספל על שלוש רגליים ; )SJ33b- וSJ33a(קנקנים עם שפה פשוטה ; )F31(צפחת צינורית 

 228



וז מאוד את הופעתו של החיפוי האדום ומירוק היד על אח, כמובן, יש לציין, פרט לטיפוסים ספציפיים

טיפול זה הפך למאפיין הבולט בהבחנה בין מכלולי כלי ). ראו למעלה(גבוה של כלים ובעיקר על קערות 

נראה שמשפחת הכלים הקפריסאיים המעוטרים בשחור על אדום , כמו כן. V- וVIהחרס של שכבות 

: 2006[יץ אב-והשוו להרצוג וזינגר, ראו למעלה( בכמויות קטנות VBמופיעה אף היא כבר בשכבה 

המשמעות של שינוי כה חריף בדפוסי הייצור ובטיפול החיצוני של כלי החרס עשוי לנבוע מכמה ]). 168

אולם סביר להניח שפרט לכך מדובר גם , ייתכן שיש להסביר את התמורות הללו בפער כרונולוגי. גורמים

  .אIIתרבותי שהתרחש במעבר לתקופת הברזל -על מהפך חברתי

לא היה ניתן לבודד טיפוסים שהופעתם ,  למרבה הצער– VBתם האחרונה היא בשכבה טיפוסים שהופע

לאור המספר הרב יחסית , יחד עם זאת). א הקדוםIIתקופת הברזל  (=VBהאחרונה מתרחשת בשכבה 

 נראה כי ההפרדה בין מכלולים המתוארכים לתקופת VA-IVBשל טיפוסים המופיעים לראשונה בשכבה 

  .א המאוחר איננה עוד בלתי אפשריתIIלבין תקופת הברזל א הקדום IIהברזל 

שמכיוון שהמכלול הקרמי של שכבה ,  יש להדגיש– IVB-VAטיפוסים המופיעים לראשונה בשכבה 

VA-IVBולעומתו המכלולים הדלים של שכבה ,  כולל מאות כלים שלמיםVBכמעט אך ורק,  מורכבים ,

היכולת לקבוע במדויק את תאריך ראשית ייצורם קשה , הרי שלגבי חלק מהטיפוסים הקרמיים, מחרסים

  .ובעייתי

 כוללים את הקערה עם השפה בעלת החתך VA-IVBהטיפוסים שראשית ייצורם מתרחש בשכבה 

מכיוון שרק מעט מאוד חרסים  (BL40aקערה מזווה עם שפת מדף כפולה מטיפוס ; )BL37(המשולש 

;  )BL41(קערה עם זיווי מודגש ; )ה מחקר מקיף יותרקביעה זו מצריכ, שמטיפוס זה נמצאו בחפירות

 והוא VA-IVBייצורו של טיפוס זה מתחיל כנראה בשכבה  (BL42קערה עם דפנות ישרות מטיפוס 

אף היא נהיית  (K33קדרה בעלת שפה מעובה עם חתך משולש מטיפוס ; )IVהופך לנפוץ רק בשכבה 

סיר בישול המסומן בחריטה ; )K36( אופקיות קדרה מזווה עם שתי ידיות; )IVנפוצה רק בשכבה 

)CP34( ; פכית כדורית מטיפוסJT32שנצרפה בצריפה מחזרת ,  בעלת צוואר ארוך וצר ושפה פשוטה

 ככל –) AM31 ,AM33 ,AM34(קנקניות מטיפוסים שונים ; )שצבעה אכן שחור" שחורה"פכית (

קנקן ; SJ32לת חתך משולש מטיפוס קנקן עם שפה בע; VBהנראה אף אחת מהן אינה מופיעה בשכבה 

  ). SJ36 (פערור גלילי עם שפה פשוטה משוכה החוצה; )SJ35b(אמיתי " היפו"

ב IIא לתקופת הברזל II המעבר מתקופת הברזל – IVB-AVטיפוסים שהופעתם האחרונה היא בשכבה 

שייצורם , יתמובחן היטב מבחינה קרמית עם היעלמותם של טיפוסים רבים יחס) IV לשכבה Vמשכבה (
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מטיפוס (בין היתר ניתן למנות את הקדרות עם השפה המקופלת . נפסק אחרי מאות שנים של המשכיות

K31-K32 ( ואת הפיקסיסים)PX31( , שהיו מהטיפוסים הנפוצים ביותר במגידו מאז ימי תקופת

שייצורם , )CP31-32(א IIאת סירי הבישול של תקופת הברזל ; )מרטין בדפוס (IIהברונזה המאוחרת 

 CH31והקובעות מטיפוס ) AM32(את הקנקניות עם הזרבובית ; )7פרק  (IIIמ "נמשך מאז תקופת הב

וכמו כן טיפוסים שיוצרו , )7פרק  (Iשאף הן יוצרו במגידו במשך מאות שנים מאז ראשית תקופת הברזל 

י הגדרתה "עפ" היפו"הקנקני , )CJ31-32(א כמו פכי הבישול בעלי הצוואר הארוך IIרק בתקופת הברזל 

  ).J35( ופכים עם עיטור פלשתי מאוחר SJ35bמטיפוס ) 1995(של אלכסנדר 

ב חל מהפך בכל הנוגע להכנת המזון IIא לתקופת הברזל IIלעובדה כי במעבר מתקופת הברזל 

יש משמעות חשובה לדעתי בבחינת האוכלוסייה , )היעלמותם של פכי הבישול ושינוי ברפרטואר הסירים(

שנמשכו מאות , המחליף הרגלים של הכנה וצריכה של מזון, לשינוי החד הזה. בII תקופת הברזל של

  .בו יהיה צריך לדון במחקרים עתידיים, תרבותי-יש ככל הנראה הסבר חברתי, בשנים

 למרות שהדיון על הטיפוסים החדשים המופיעים – IVטיפוסים חדשים המופיעים לראשונה בשכבה 

ברצוני להציג , חורג מהמסגרת הכרונולוגית של המכלול הקרמי המוצג בפרק זה, IVלראשונה בשכבה 

על מנת להמחיש את השינוי המורפולוגי שעובר המכלול , בIIמספר טיפוסים שראשיתם בתקופת הברזל 

שינויים אלה מאפשרים לזהות בצורה קלה וברורה בין המכלולים . IV לשכבה Vהקרמי במעבר משכבה 

 וראשיתם Vשלא יוצרו בזמנה של שכבה , בין הכלים הבולטים אותם ניתן למנות. פותשל שתי התקו

איור : 2000פינקלשטיין ואחרים (ס "סירי הבישול של המאה השמינית לפנה:  ראויים לציוןIVבשכבה 

פכיות שחורות שידיותיהן מחוברות לשפה ולא למרכז ; )3: 11.53איור : שם(לגינים ; )4-1: 11.45

איור : שם(קנקני תושבת ; )4: 11.47איור : שם(קנקני טורפדו ; )4-3: 11.56איור : שם(הצוואר 

וכן כנים גליליים להנחת ; )4, 1: 11.57איור : שם(פערורים עם שפה משוכה פנימה ; )14-13: 11.46

  ).9: 11.53איור : שם(כלים בעלי בסיס מעוגל 

  

      VIA                               VB                                 VA-IVB                             IVA Type 
> ============================================================= ? BL31-32 
                              [ =================================== ] BL33-35 
                              [ ================================================ ? BL36 
                                                                         [ ============================= ?BL37 
                              [ ================================================ ?BL38-39 
                                                                         [ ================ ? BL41 
                                                                         [   =    =    =    =    =    ============== ? BL42 
> ================================================ ] K31 
                              [ =================================== ] K32 
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      VIA                               VB                                 VA-IVB                             IVA Type 
                                                                         [ ============================= ?K33 
                                                                         ? ================ ] K36 
> ================================================ ] CH31 
> ================================================ ] CP31-32 
                              [ =================================== ] CP33 
                              [ =================================== ] CJ31-32 
> ============================================================= ?J31-32 
                              [ =================================== ] J33a 
                              [ =================================== ] J35 
> ============================================================= ?JT31 
> ================================================ ] PX31 
> ================================================ ] AM32 
                                                                         [ ================ ? AM34 
[    =    =    =    =    =    ================================= ] SJ31 
                                                                         [ ================ ? SJ32 
                              [ ================================================ ?SJ33 
> ============================================================= ?SJ35a 
                                                                         [ ================ ] SJ35b 
                                                                         [ ================ ] SJ36 
> ============ ] P31 
> ============================================================= ?L31 
> ================================================ ] CS31 
                              [ =================================== ? TC31 
> ================================================ ? BT31 

  )טיפוסים מרכזיים(א במגידו IIהמשכיות וחידוש בקרמיקה של תקופת הברזל : 8.18טבלה 

  
  

  )Bשטח  (1693י רחבה " עשיוכו של המכלול הקרמי החתום 8.6

 B בשטח 1693התייחסתי למכלול הכלים שנתגלה חתום מתחת לרחבה , לאורך הפרק כולו, עד עתה

עומד , הכולל מאתיים כלי חרס שלמים, שיוכו הסטרטיגרפי של מכלול זה, כאמור. כמכלול הומוגני

: 2006אביץ -צוג וזינגרהר; 249-248, 152-148: א2005פלג -זרזקי; 6ראו פרק (במרכזו של ויכוח 

לאחר ). 51-50: 2007, 186-184: 1966אוסישקין ; 2007, 102-100: 2006פרנקלין ; 171-170

הרי שכעת ניתן לבחון את , VA-IVB  לבין שכבהVBשניסיתי לעמוד על ההבדלים הקרמיים בין שכבה 

אפיינים הקושרים אותו הן נראה כי קיימים במכלול זה מ). 8.31טבלה  (Bההומוגניות של המכלול משטח 

עדרן של פכיות יה, J34כך למשל הופעתם של פכי המסננת מטיפוס . VA-IVB והן לשכבה VBלשכבה 

רומזים על ) P31(שנצרפו בצריפה מחזרת ואולי הופעתו של פיטס שפת צווארון ) JT32(שחורות 

קנקניות מטיפוסים , SJ32הופעתם של קנקנים מטיפוס , אולם. VBמאפיינים קדומים השייכים לשכבה 

AM31ו -AM34 ופערורים גליליים )SJ36 ( עשויים להעיד על כך שרוב המכלול הזה שייך לשלב

  ).  VA-IVBשכבה  (=Vהחורבן של שכבה 
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משווה לבדיקת " מעבדת מחקר"יכול להוות B הסמוך לשטח , )אביב-של אוניברסיטת תל (Kשטח 

א בחפירות בשטח II המתוארכות לתקופת הברזל ,בשכבות נחשפו כ"סהב. Bהאירועים שהתרחשו בשטח 

K, 16משכבה 7 : כלים שלמים K-3 כלים משכבה 9 ועוד K-2)  ראוי לציין שכל ). 8.18-8.13איורים

ולעומתם כלי החרס במכלול הקרמי , )רובם פכים ופכיות( הם כלים קטנים K-3הכלים השלמים משכבה 

איור (דוגמת הקדרות בעלות השפה המשולשת , ים גדולים יותר מגוון יותר וכולל גם כלK-2של שכבה 

הרי שנראה כי מאות הכלים השלמים , K דומה לזה של שטח Bאם נניח שהמצב בשטח ). 6-5: 8.16

  .  והם אינם מייצגים מכלול הומוגניVמגיעים משלבים שונים של שכבה , Bשנמצאו בשטח 

בטרם בניית , לפיהן, )2007(או אוסישקין ) 2006(אביץ -אם נקבל את הצעותיהם של הרצוג וזינגר

הרי שנהיה חייבים להניח כי חלק גדול מהמכלול , Bפונו כל הבתים הדומסטיים משטח , 1723ארמון 

אפשר לקבל הנחה זו . הושאר בבתים הנטושים שהוחרבו במזיד, העשיר של הכלים השלמים שנמצא שם

כך שבמקום הושארו , י המעמד השליט"מגורים בכוח עאם נשער שלפני הקמת הארמון פונתה שכונת ה

-VA נמצאו גם כלים האופייניים רק לשכבה Bכדאי לזכור שבבתים בשטח , יחד עם זאת. כלים רבים

IVB ,לפיו פונתה השכונה בשלב קדום יחסית, עובדה הנוגדת את השחזור ההיסטורי הזה.  

, 153: 1989וראו גם קמפינסקי ; א2005 (פלג-וזרזקי) 2006(אם נקבל את הצעותיהן של פרנקלין 

 מקורו בשלבים קדומים Bהרי שאפשר יהיה להניח שבעוד חלק מהמכלול הקרמי משטח , )4הערה 

 Bבשטח (רובו של המכלול נמצא בבתים בגלל נטישתם החפוזה עם חורבן העיר , VBהשייכים לשכבה 

הן שיש לראות את הארמון ואת הבתים הצעותי, אולם).  באשVA-IVBלא נמצאו עדויות לחורבן שכבה 

נראה לי ). 51-50: 2007אוסישקין (הפרטיים כחטיבה ארכיטקטונית אחת בעייתיות ואינן סבירות 

בעת ניסיון , יחד עם זאת. שהנתונים הקרמיים לא מאפשרים להכריע בויכוח על שחזור סביבת הארמון

ידה שיש לתארך את המבנים הפרטיים יש לזכור שכלי החרס שנמצאו בבתים מע, לפתור את הבעיה

  . ואין מדובר בשכבה מוגדרת שחרבה או ניטשה במועד אחדVלמספר שלבים בתוך שכבה 

  

  סיכום ביניים: אIIהקרמיקה של מגידו בתקופת הברזל  8.7

קריטית ללמידת התהליכים ,  בפני החוקרים אין ספור אתגריםושחפירתה והבנתה הציב, V מגידו

 שימשו הממצאים ,ומסיבה ז. ותיים והפוליטיים שהביאו למהפך מכנען לישראלהתרב, החברתיים

בפרק זה ניסיתי לעמוד על טיבן של מספר בעיות שהוצגו .  כר פורה לויכוחים מדעיים רבים,שנחשבו בה

ולהציע פתרונות חדשים באמצעות השילוב בין ממצא שנחשף בחפירות מודרניות לבין ראיות , בעבר

 232



 יוחסו ש,מובחניםסטרטיגרפיים הנקודת המוצא של המחקר הייתה ארבעת השלבים ה. מחפירות העבר

למרות שמכלולים אלה לא .  של משלחת החפירות של אוניברסיטת תל אביבH שנחשפו בשטח Vלשכבה 

הם אלה שהניעו אותי לאסוף את כל הנתונים , )ואולי דווקא בזכות זאת(היו עשירים בכלים שלמים 

א IIהניתוח המקיף של הקרמיקה מתקופת הברזל .  החפירה השונים לכדי מחקר מאוחדהקרמיים משטחי

  :במגידו מעלה את המסקנות הבאות

שבר קרמי והוא יוצר הבחנה ברורה בין הקרמיקה של תקופת - מהווה קוVIAחורבנה של מגידו . 1

הכוללות , ות חדשות על מסורות קרמיים מעידVכבה הממצאים מש. אII לזו של תקופת הברזל Iהברזל 

תמורות אלה הן פן אחד . בשיטות העיטור ובהתפלגויות כלי החרס, שינויים וחידושים במורפולוגיה

הכוללת שינוי תפיסות העולם של , V לשכבה VIבמהפכה היישובית המתרחשת במגידו במעבר משכבה 

  .אוכלוסייתה

בולטת הופעתו של החיפוי , אIIהמתרחשת בראשית תקופת הברזל , כחלק מן המהפכה הקרמית. 2

במחקרי הצגתי נתונים לכך שהשימוש הנרחב בשיטות עיטור אלה . לרוב בשילוב של מירוק יד, האדום

 ). H-8שכבה  (VB והן ניתנות לזיהוי כבר בשלב ההתיישבות הקדום של מגידו ,התרחשו באחת

בכמותם היחסית ,  הטיפוסים בנוכחותם שלVקיים דמיון קרמי רב בין השלבים השונים של מגידו . 3

הדבר מעיד על ההמשכיות , סביר להניח כי מעבר למשמעות הכרונולוגית שיש לכך. ובשיטות העיטור

הניתוח , יחד עם זאת. אIIהתרבותית והיציבות הפוליטית שהתקיימו במהלכה של תקופת הברזל 

). VA-IVBבשכבה (ה הטיפולוגי ִאפשר לבודד מספר טיפוסים שראשיתם בשלב המאוחר של התקופ

, במגידו טמון פוטנציאל גדול VA-IVB לבין שכבה VBבין שכבה נראה שביכולת ליצור הפרדה קרמית 

  . מגידו משמשת עוגן כרונולוגי לשכבות תקופת הברזלשכן

 קיימה יחסי מסחר וקשרי Vנראה כי מגידו , Iבשונה מסגירותה של החברה העירונית בתקופת הברזל . 4

ראשית יש לציין את המבחר הגדול של הכלים שיובאו .  עם מספר ישויות פוליטיותחוץ הדוקים

ככל הנראה ,  לייבא סחורות מפניקיה ומפלשתIנמשכת המסורת מתקופת הברזל , מקבילוב, מקפריסין

 שהכלים ,מלמדת,  היא יישוב עירוני בתוך ממלכה טריטוריאליתVהעובדה שמגידו . בכמויות קטנות

  .ממלכת ישראל בכללותהרים אספקטים כלכליים במאיהמיובאים 
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 9פרק 

  )פרסום ראשוני(חפירות חדשות 

  

מתפרסמים כאן , המתוארכים לתקופת המחקר,  ארבע חפירות הצלה שהממצאים שלהןנידונותבפרק זה 

 המעמיקאפשרות לבחינה מספקים , שהופקדו בידי לצורך פרסומם, ממצאי החפירות הללו 28.לראשונה

הבחינה המחודשת של הממצאים מתל וראו גם ( עמק יזרעאל לאורך תקופת המחקררף הכפרי בשל העו

  .)10פרק בקדש 

 והברזל IIIחפירות רשות העתיקות בסולם חשפו שלוש שכבות המתוארכות לתקופת הברונזה המאוחרת 

I .שכבה (ילו 'ח-בעין אלII ( נחשף בחפירות בהיקף נרחב יישוב כפרי מתקופת הברזלI . חפירות הצלה

חשפו שדה קבורה מתקופת הברונזה ) שמצפון לקיבוץ שריד(ל בנחל יפעת "מצומצמות של אבנר רבן ז

 ביתואילו חפירות נוספות שערך רבן בשוליים המערביים של תל שדוד חשפו , I והברזל IIIהמאוחרת 

לכן ו ,)ראו למטה(א מלם ו לפרסאביא בקרוב הללוארבע החפירות את . אII עשיר מתקופת הברזל ותקבר

 של   אינה להיכנס לנבכי הסטרטיגרפיה או לפרטי הטיפולוגיה הקרמית,מטרת הסקירה המובאת כאן

  . לבחון את משך קיומםתושביהם ואופי של הלעמוד על אלא , האתרים הללו

  

   )שונם(סולם  9.1

 25-שגודלו כ, התל. )54' אתר מס: 5-3מפות (סמוך לנחל שונם בסולם נמצאת למרגלות גבעת המורה ו

האתר מזוהה עם . של הכפרקברות הבית על חלקו הגבוה נמצא ו,  המודרני במרכז הכפרממוקם, דונם

אהרוני ; 142-141: א"נאמן תשמ, למשל ( הנזכרת במקרא ובמקורות חוץ מקראיים,שונם העתיקה

טפר ושחר ; 58-55: ז"צורי תשל(בעבר פעמים אחדות  נסקר מקוםה. )249, 224, 143-140: ז"תשמ

; 2002גל וחנא (מטעם רשות העתיקות  קטנות הצלה חפירות ונערכו בו כמה ,)82: ח"גל תשנ; ז"תשמ

  .)2010ואריה פארן -וקובל; ב2009עמוס ; 2008, 2007אלכסנדר 

נמצאו ממצאים מתקופת ) 2010ואריה פארן -וקובל; 2007אלכסנדר ; 2002גל וחנא (בשלוש חפירות 

הן הניבו , ביחד, )בשטחן ובעומקן(חפירות בקנה מידה קטן בלמרות שמדובר , השמחהלמרבה . המחקר

הממצאים של שתיים ). 9.1טבלה (א II ועד לסוף תקופת הברזל IIמ "רצף סטרטיגרפי מתקופת הב

                                                 
 ובזכות הרצון להביא תמונה שלמה יותר , בחלק מהמקרים הבאתי כאן ממצאים החורגים מתקופת המחקר בשל חשיבותם28

  . שתקל על הקורא
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תוצאות החפירה . והם יידונו כאן בקצרה) 2007אלכסנדר ; 2002גל וחנא (מחפירות אלה פורסמו בעבר 

  .  לראשונהי"ע מפורסמים כאן –פארן -בהנהלתה של קובלו –השלישית 

  

פארן -קובלו
  )Gשטח (

 2007אלכסנדר 
  )Fשטח (

  /חפירות סולם   2002גל וחנא 
  שכבות במגידו  )Eשטח (

  הערות

VIII-VIIB   תחתונותשתי שכבות  -  -  
VIIA   -  V  

 
  )?(שכבה עליונה

  )ז"גבעון תשמ(לוחית מצרית

VIB-VIA  -  -  IV-III    
VB  -  IIc -    

VA-IVB -  IIb-IIa -    
   בהשוואה לשכבות בתל מגידוהסטרטיגרפיה של סולם: 9.1טבלה 

  

  E חפירות גל וחנא בשטח 9.1.1

. ושטחו היה ריבוע חפירה בודד בלבד, מזרח למעיין-מוקם מצפון) 2002( של חפירות גל וחנא Eשטח 

החופרים מדווחים כי ).  לא סופררוהשכבות(מ "במקום נמצאו שלוש שכבות המתוארכות לתקופת הב

למרבה הצער פרסמו החופרים רק שישה חרסים . שרידי השכבה המאוחרת היו מכוסים במפולת לבנים

 מן השכבה התיכונה קערה ,)13-12: 4איור : שם(מן השכבה התחתונה סיר בישול וקנקן : משכבות אלה

: שם( המוצא של קערה וקדרה נוספים .)14 :4איור : שם(מן השכבה העליונה קנקן ו) 11: 4איור : שם(

מעידים שאכן יש ) 12-11: 4איור : שם(סיר הבישול ואחת הקערות . לא מצוין בדוח) 15, 10: 4איור 

נוכחותו של קנקן ) בדפוס(לאור מחקריו של מרטין , כמו כן. מ"לתארך את השכבות הללו לתקופת הב

מעידה שאין להקדים את תאריכה לפני תקופת ) 13 :4איור : שם(בעל צוואר מרוכס בשכבה התחתונה 

הרי שסביר ,  במגידוVIIBאם השכבה התחתונה מקבילה לשכבה , כלומר). VIIBמגידו (=ב IIמ "הב

שהיו מכוסים במפולת לבנים מקבילה , כי השכבה המאוחרת, )אף כי אין לכך הוכחות קרמיות(להניח 

 בחפירות V עם תיארוך החורבן הגדול של שכבה מסקנה זו עולה בקנה אחד.  במגידוVIIAלשכבה 

  ). VIIAמגידו (=המיוחסת לימיה של השושלת העשרים במצרים , )מייד(פארן -קובלו

  Gפארן בשטח - חפירות קובלו9.1.2

בסולם פארן -של רשות העתיקות בניהולה של קרן קובלו נערכה חפירת הצלה 2002בחודש יולי 

שחפירתו התבצעה בטרם בניית בית , Gשטח . )3פארן בדפוס-ואריה וקובל; A-3671' הרשאה מס(

של שלושה עומק מרבי בנחפרו שני ריבועים  ,כ"סה ב.מצפון לבית הקברות המודרנימוקם , מגורים בכפר

  הביזנטיתה שתוארכו לתקופ,ארבע שכבות ארכיאולוגיותל שכבה בת זמננו מעל ונחשפבהם  ,מטרים

התיאור ,  מטבע הדברים).Vשכבה  (IIIמ "הבתקופת ו) IV-IIIבות שכ( Iהברזל תקופת , )IIשכבה (
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מכיוון שמדובר בשטח חפירות מצומצם שהניב גם כמות ממצאים .  בלבדV-IIIשלהלן כולל את שכבות 

  .לאחר התיאור הסטרטיגרפי של כל שכבה) 9.2טבלה (לא גדולה משולב הדיון בממצאים 

 

Stratum V IV III 
 n= % n= % n= % 

BL 25 36.8 19 20.7 7 10.4 
K 16 23.5 17 18.5 21 31.3 
CH+G   3 3.3 7 10.4 
CP 3 4.4 6 6.5 4 6 
CJ   3 3.3 1 1.5 
J 2 2.9 14 15.2 9 13.4 
F 2 2.9   2 3 
PX 1 1.5   1 1.5 
AM   1 1.1 1 1.5 
SJ 18 26.5 29 31.5 13 19.4 
P     1 1.5 
UI 1 1.5     
Total 68 100 92 100 67 100 

 V-III מסולם) כלים שלמים וחרסים(ריכוז ספירות הקרמיקה : 9.2טבלה 

  

  V סולם

ריבוע הצפוני עיקר בנמצאו ב) 9.1.5-9.1.1איורים ; 9.1.1תוכנית ( Vהשרידים האדריכליים משכבה 

  שגרמה להתמוטטות קירות הלבנים ולחתימת,פה עזהיוהשתמרותם הטובה נבעה משר) 2Aריבוע (

  . )120- ו113(לשני מבנים צמודים  ,ככל הנראה, השייכים ,שני חדרים נחשפו בחפירות .ממצאיםה

-הקירות נבנו מלבנים על. 112- ו111 קירות י"ע והוא תחום A2מערב ריבוע - ממוקם בדרום113חדר 

התמוטטות הקירות ניכרת היטב בלבנים שנמצאו .  ורצפת החדר הייתה עשויה עפר מהודק,גבי יסודות אבן

בחדר . מ" ס35X55X12גודלן של הלבנים הוא ; )3-3חתך : 9.1.1תוכנית (כל השטח החפור פזורות ב

הלבנים נצרפו וצבעם הפך אדום עז ואף : כולו נמצאו עדויות רבות לשריפה העזה שהתחוללה במקום

חרצני זיתים וכן  פיסות עץ מפוחם חשפונה רצפהעל  חלק מכלי החרס התעוותו בחום הנורא ו,צהוב

גם כאן . רוצפה באבנים שטוחות, 126- ו124התחום בקירות , )120(רצפת החדר הצפוני . 29םמפוחמי

לא נמצאו במקום כלי חרס שלמים , IIאולם בשל הפרעה מאוחרת משכבה , נמצאו עדויות לשריפה

  ).4-3: 9.1.5איור (באתרם 

 כלים שלמים 15כלל  113כלי החרס מחדר אולם מכלול ,  חרסים אינדיקטיביים4 נמצאו רק 120בחדר 

מכלול הכלים השלמים היה מגוון יחסית וכלל ). 9.1.5-9.1.1איורים (וכחמישים שברים אינדיקטיביים 

                                                 
עד לכתיבת שורות אלה .  במכון ויצמן14ך באמצעות פחמן  הועבר מדגם מייצג מתוך החרצנים לתיארו2010/2011 בחורף 29

  .טרם נתקבלו תוצאות
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 לא רופאו ולא SJ1שלושה קנקנים מטיפוס (שתי צפחות ושבעה קנקנים , שתי קדרות, ארבע קערות

 7ן תוארו בפרוטרוט בפרק רוב הטיפוסים שנמצאו כא). מופיעים בספירות הקרמיקה בלבדוהם  ,צוירו

 וכן לטיפוסים ,וכאן ברצוני להתייחס למגמות ולמאפיינים כלליים, )' בכרך ב3 וקטלוג 9.3ראו גם טבלה (

  :שנמצאו בסולם בלבד

 ,כמו כן.  שהוספה לה ידית בריח)6: 9.1.1איור  (BL11 קערה מטיפוס  עלעהצבימבין הקערות ברצוני ל

מופיעה בספירות הקרמיות כקערה מטיפוס , 7: 9.1.1איור (ית ברווז  קערה דמו, לציון מיוחדהראוי

BL? .(הקדר הוסיף לחלק האחורי שלה אלמנט . זוהי קערה מזווה קטנה ועמוקה בעלת שפה פשוטה

, הראשהצוואר ונראים סימנים לניתוקו של ) בסטייה קלה מהזנב(פלסטי דמוי זנב ואילו בחלקה הקדמי 

קערות ). 12.7.2טבלה : 12פרק (גרפית העלתה שהיא יוצרה בעמק יזרעאל בדיקה פטרו. שלא השתמרו

) BL74קערות מטיפוס : 440: 2009מרטין  (S-3 עד S-5דומות במתארן נמצאו בבית שאן בשכבות 

אולם בכל הופעותיהן לא הוסף להם עיטור , )9: א42איור : 1973אורן (ובבית הקברות הצפוני של העיר 

נראה שאפשר , על אף שלקערת הברווז מסולם לא נמצאו מקבילות מדויקות, ם זאתיחד ע. פלסטי כלשהו

אליהן חוברו אלמנטים פלאסטיים , )חלקם מחרס(לשייכה לקבוצה של קערות עשויות מחומרים שונים 

איורים : 1996אדלר (זנב וכנפיים ,  ראש–) לא תמיד כולם על אותו חפץ(דמויי חלקי גוף של ציפורים 

שחסרות לחלוטין (עובדה שגוף הקערה דומה מבחינה מורפולוגית לקערות מצריות מבית שאן ה). 16-15

 בצירוף העובדה שמקורו של העיטור הפלסטי דמוי הציפור הוא ככל ,!)במכלול הקרמי של מגידו למשל

 תוספת ייחודית למכלול כלי החרס בסגנון המצרי מסולם מעידות שיש לראות בקערה ,הנראה במצרים

מעוז שהייתה באותה תקופה , הקירבה היחסית בין סולם לבין בית שאן). 2005מרטין (שף בארץ שנח

  .  יכולה לרמוז על המקור הרעיוני של קערה זו, )ראו מייד(מצרי 

מ "האופייניות ביותר לתקופת הב, K1 כללו קדרות מטיפוס Vרובן המכריע של הקדרות שנמצאו בשכבה 

III ולתקופת הברזל I)  היא קדרה מטיפוס ) 1: 9.1.2איור (קדרה אחת הראויה לציון ). 7פרק ראוK2a .

כנראה (ככל הנראה זו שימשה להפרדת שני סוגים של נוזלים בעלי משקל סגולי שונה שלא מתערבבים 

, בחלקה התחתון של הקדרה נעשה חור קטן לניקוז הנוזל הכבד ששקע בקרקעיתה). מדובר בשמן ומים

  ). 7ראו מקבילות בפרק (המאפשר את ניקוז הנוזל הקל שצף , בר חדק צבוטולחלקה העליון חו

השילוב בין סירי בישול בעלי שפת קרדום במסורת . Vשלושה שברים של סירי בישול נמצאו בשכבה 

; 3: 9.1.2איורים (לבין סירי בישול בעלי שפה זקופה של תקופת הברזל ) 2: 9.1.2איור (מ "תקופת הב

ראוי לציון מיוחד שבר גדול של סיר בישול . VIIAן במגידו כמאפיין ברור של שכבה אובח) 3: 9.1.5
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   שנמצאה לו מקבילה קרובה בדמות סיר בישול שלם בשכבה, )3: 9.1.2איור ( מסולם CP2aמטיפוס 

K-6 1: 7.8איור ( במגידו .(  

ואילו הצפחת השנייה ) 1: 9.1.3איור (לאחת לא נמצאו מקבילות , V סולםמבין שתי הצפחות שנמצאו ב

שנמצאו בעמקים הצפוניים , F2היא אחת הדוגמאות היפות והשלמות של צפחות מטיפוס ) 2: 9.1.3איור (

 המחקה ,דגם מורכבשביניהם בעיגולים קונצנטריים בצבע אדום היא מעוטרת ).  למקבילות7ראו פרק (

  ).12פרק (ית שאן עמק בבבבדיקה פטרוגרפית נמצא שהיא יוצרה . חלוקה של מיטופות

אולם שני הקנקנים , Vלא נשתמרה השפה של רוב הקנקנים השלמים שנחשפו בשכבה , למרבה הצער

ראו (כך לעמק יזרעאל בתקופה זו -האופייני כל, SJ1aהם מטיפוס ) 2-1: 9.1.4איור (ששפתם השתמרה 

פני הטיפוס הרווח השני -על, עולה העדפה ברורה לטיפוס זה, )9.3טבלה (גם בספירות החרסים ). 7פרק 

  ).SJ1b(של הקנקנים 

הובאה רק אחת  [BL3שתיים מטיפוס (שלוש קערות : Vרק מספר מצומצם של כלי חרס עוטרו בשכבה 

כל ). SJ2(וקנקן ) PX1(פיקסיס , )?F- וF2טיפוסים (שתי צפחות , )BL11ואחת מטיפוס ] בלוחות

, בעיקר בפסים אופקיים, רת העיטורים של תקופה זובדומה למסו, הכלים שזכו לעיטור נצבעו בצבע אדום

בדומה למגמה , כמו כן). על הצפחות(אולם גם במוטיבים מורכבים יותר כמו מיטופות וקווים גליים 

  .הקערות בפס אדום על השפהעוטרו  Vגם בסולם , )7פרק  (VIIAשאובחנה במגידו 

השלטון המצרי על כנען תקופת לשלהי קושר אותה  Vשנחשף בסולם מכלול הכלים העשיר אין ספק ש

נראה שיש לקשור בין החורבן , כפי שציינתי למעלה,  כמו כן).III מ"תקופת הב( בימי השושלת העשרים

נדמה שקיימות עדויות , ולכן, )ראו למעלה( של גל וחנא E לשכבה העליונה בשטח G בשטח Vשל שכבה 

, חורבן זה. ס" לפנה12- השנייה של המאה המשני שטחי חפירה לזעזוע העמוק שעבר האתר במחצית

 חלק מתהליך הסתלקותם של היה, VI ולכיש S-3בית שאן , VIIAשמקביל בזמנו לחורבנות של מגידו 

 מהווה תוספת נכבדה לידיעותינו על Vהמכלול הקרמי העשיר של שכבה ). 13 פרק(המצרים מכנען 

יש לשייך לוחית מצרית ) בIIמ " לתקופת הבאו(ייתכן שלתקופה זו . IIIמ "הקרמיקה של תקופת הב

  ).229-228: ז"טפר ושחר תשמ; ז"גבעון תשמ(שנמצאה באתר 

  IV סולם

 כולם, בשטח מצומצםנתגלו ) 4-4חתך : 9.1.1תוכנית ( IV המעטים משכבה ם הארכיטקטונייםשרידיה

ירתה של תעלת  נהרסו לחלוטין מחפA2 בריבוע IV-IIIהשרידים של שכבות . )A1 (בריבוע הדרומי

והם יחסית ם טובה  השרידיהשתמרות, למרות השטח המצומצם בו נחשפה שכבה זו. IIיסוד של שכבה 
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,  כמעט שלא נחפרו106יסודות האבן של קיר .  ורצפת עפר אבןותדוס שהושתת על יכוללים קיר לבנים

רצפת ה המועטה של על אף חשיפת.  נדבכיםשל שישה לגובה והשתמראולם הלבנים שהונחו על היסודות 

    .היא הניבה מספר רב יחסית של חרסים, 106 ניגשת לקירה, )114 (מהודקהעפר ה

 92 נחשפו כאן כ"סהב. מבוסס כולו על שברים) 9.1.7-9.1.6איורים  (IVהמכלול הקרמי של שכבה 

  : ראויים לציון מספר כלים וטיפוסים. 9.3שהתפלגותם מוצגת בטבלה , חרסים אינדיקטיביים

סביר להניח כי ,  למרות שזהו שבר קטן יחסית–) 5: 9.1.6איור (קדרה עם טביעת קנה על השפה . 1

 Vבשילה . י קנה"ייחודה הוא בסימונה בטרם הצריפה ע). בעלת שתי ידיות (K2קדרה מטיפוס במדובר 

; 5: 6.52איורים : 1993בונימוביץ ופינקלשטיין (נמצאו מספר כלים פתוחים עם סימונים בטרם צריפה 

6.59 :1 ;6.60 :3 .( 

שלושה ( זהו פך הבישול המזוהה היחיד שנמצא באתר –) 12: 9.1.6איור  (CJ1פך בישול מטיפוס . 2

לא הוגדרו לטיפוס כלשהו מפאת ] III ואחד משכבה IVשניים משכבה [שברים נוספים של פכי בישול 

פני -קדום העדפה לבישול בסירים עלנראה שקיימת בסולם בשכבות תקופת הברזל ה). גודלם או צורתם

 .פכים

אולם ,  לא ברור איזה טיפוס מייצג השבר הזה–) 14: 9.1.6איור (שבר גוף מעוטר של כלי סגור . 3

 ). 12וראו דיון בפרק (בבדיקה פטרוגרפית התברר שמקורו בעמק בית שאן 

). SJ1b(ם עם שפה מעובה לבין קנקני) SJ1a(יש לציין את היחס בין קנקנים בעלי צוואר מרוכס . 4

 IVהרי שבשכבה , SJ1a מחצית מבין הקנקנים מטיפוס SJ1b היוו הקנקנים מטיפוס Vבעוד שבשכבה 

 ).7פרק  (VII-VIתופעה זו מוכרת היטב ממגידו שכבות . SJ1aניכרת עלייה דרמטית לטובת טיפוס 

רובם .  לעיטור כלשהולא זכו, IVהרי שבאופן עקרוני מרבית השברים משכבה , Vבדומה לשכבה 

שתי קערות לא מסווגות ושלושה , BL5קערה מטיפוס : המוחלט של החרסים שעוטרו נצבעו בצבע אדום

העשוי מחומר , )5: 9.1.7איור (ראוי להזכיר שבר גוף גדול יחסית של קנקן , עם זאת. פכים לא מסווגים

מק יזרעאל הן מבחינת הטין והן הכלי נראה זר למסורת הקדרית של ע. לבנבן וצבוע בפסים שחורים

  ).הכלי לא נבדק בפטרוגרפיה(יבוא בוייתכן שמדובר ) 7ראו פרק (מבחינת צבע העיטור שלו 

הרי שטיפוסים אחדים המופיעים כאן מיוצרים ,  אינו גדולIVלמרות שהמכלול הקרמי של שכבה 

 CH1קובעת מטיפוס , )9.3ראו טבלה , לא צוירה (BL5קערה מטיפוס : Iלראשונה רק בתקופת הברזל 

סביר להניח כי גם ידית הסל ). 15: 9.1.6איור  (AM2וקנקנית עם זרבובית מטיפוס ) 8-7: 9.1.6איור (
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 , אפואספקאין . רומזת על תיארוך זה) 13: 9.1.6איור ; J7aכנראה של פך מסננת מטיפוס (המעוטרת 

  .Iקופת הברזל לת IVשכבה שיש לתארך את 

  III סולם

כללו קטע הם  .A1נמצאו רק בריבוע ) 9.1.1תוכנית (בסולם  IIIשכבה של אדריכליים הדים שריגם ה

 מטר 1.2 השתמרו לאורך של 104יסודות האבן של קיר . שרידי מתקןרצפת עפר מהודק ו, קירשל 

שנמצא בחלקו , 109לוקוס . נמצאו ממצאים מעטים, שניגשה אליו) 103(על רצפת העפר המהודק . בלבד

חלקו . שקובע ברצפה, ) לא צויר– SJ1מטיפוס (הורכב מקנקן אובאלי ללא שפה , י של הריבועהמערב

. ייתכן שהיה זה מתקן שנועד לאגירה). 4-4חתך : 9.1.1תוכנית  (Iהעליון נפגע מקבר מודרני משכבה 

זל לתקופת הברכת אף היא תוארמ, IVבדומה לשכבה , III שגם שכבה נראה, לנוכח המכלול הקרמי שלה

I . ראויים לציון במכלול הקרמי של שכבהIII:  

 אף לא קדרה אחת –) 4: 9.1.8איור  (שהשפה שלה דומה מבחינה מורפולוגית לסיר בישול, קדרה. 1

  ).ילו'ח- מעין אל?K טיפוס –ראו דיון למטה (מטיפוס זה נמצאה במגידו 

  .נמצאה לכלי מטיפוס זה בסולםהוא העדות היחידה ש) 6: 9.1.8איור  (G1בסיס של גביע מטיפוס . 2

 ככל –) 7ראו פרק ; OMDS) Overlapping multiple diagonal strokesבסיס של פך עם עיטור . 3

המעוטר בצבע אדום בעיטור שגלבוע , )10: 9.1.8איור  (J7bהנראה זהו שבר של פך בירה מטיפוס 

שיש ,  על התפוצה של דגם זההימצאותו של שבר זה בסולם מעידה. OMDSכינתה באחרונה ) ט"תשס(

  ).7פרק (לקשור אותו עם סגנון העיטור הכנעני המאוחר 

 עשוי לרמוז על צורתו ,)13: 9.1.8איור ( אדום בוהק שעוטר בצבע, שבר בסיס מחודד של קנקנית. 4

העיטור הקפדני של שני הכלים רומז ). 2: 7.20איור  (H-9 שחלקו העליון נמצא במגידו ,המלאה של כלי

  .ל חשיבותםע

פרט . רק מיעוט זעום מבין החרסים האינדיקטיביים זכו לעיטור כלשהו,  בדומה לקודמותיהIIIגם בשכבה 

) השנייה לא צוירה; 11: 9.1.8האחת מופיעה באיור  (F1bרק שתי צפחות מטיפוס , לכלים שצוינו לעיל

 K1ש להזכיר קדרה מטיפוס י, פרט להם. עוטרו בצבע אדום) 12: 9.1.8איור  (PX1ופיקסיס מטיפוס 

 בדומה לכלים מטיפוסים דומים , שחופו בחיפוי אדום מדולדל,)15: 9.1.8איור  (SJ1aוקנקן ) לא צוירה(

  ). 7ראו פרק  (VIבמגידו 

 7שהוגדרו בפרק " מאובנים המנחים"י ה" עפIII- וIVהאם ניתן לתארך בדיוק רב יותר את שכבות 

למרבה הצער לא הניבו שכבות אלה בסולם דוגמאות ? מגידו בVIA- וVIBכמבדילים בין שכבות 
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הימצאותם של שני , לאור ממדיו המצומצמים של המכלול הקרמי. ענות על שאלה זומובהקות העשויות ל

גוניים בשכבה -או היעדרם של כלים פניקיים דו, IVבשכבה ) SJ2מטיפוס (שברים של קנקנים מעוטרים 

III ,יוכן של מי מן השכבות הללו לשלב כלשהו בתקופת הברזל אינם די בכדי לקבוע את שIבוודאות  .

עשויים לרמוז על , וכמו כן מרכזיותה בטקסטים ההיסטוריים, מיקומה של סולם וגודלה, יחד עם זאת

 ועד לסוף תקופת IIמ "שבא לידי ביטוי גם ברצף היישובי מתקופת הב(הרצף ההתיישבותי של האתר 

)  קדוםIברזל  (VIB בסולם למגידו IV כי יש להקביל את שכבה ,י נוטה להניח אנ,לפיכך). אIIהברזל 

  ). מאוחרIברזל  (VIA למגידו IIIואת סולם 

  

 V IV III 
 N= % % class N= % % class N= % % class 

BL1 8 11.8 3 3.3 1 1.5 
BL2 5 7.4 4 4.3 2 3.0 
BL3 3 4.4 3 3.3 1 1.5 
BL5   1 1.1   

BL11 2 2.9     
BL? 7 10.3 

36.8 

8 8.7 

20.7 

3 4.5 

10.4 

K1 15 22.1 13 14.1 20 29.9 
K2a 1 1.5     
K?   

23.5 

4 4.3 

18.5 

1 1.5 

31.3 

CH1   1 1.1 1 1.5 
CH?   2 2.2 5 7.5 
G1   

 

  

3.3 

1 1.5 

10.4 

CP1a 1 1.5 1 1.1 2 3.0 
CP1b   3 3.3   
CP2a 1 1.5 1 1.1 1 1.5 
CP2b   1 1.1 1 1.5 

CP-LB 1 1.5 

4.4 

  

6.5 

  

6.0 

CJ1   1 1.1   
CJ?   

 
2 2.2 

3.3 
1 1.5 

1.5 

J1   4 4.3 1 1.5 
J3     1 1.5 
J7a   1 1.1   
J7b     1 1.5 
J? 2 2.9 

2.9 

9 9.8 

15.2 

6 9.0 

13.4 

F1b     2 3.0 
F2 1 1.5     
F? 1 1.5 

2.9 

  

 

  

3.0 

PX1 1 1.5 1.5    1 1.5 1.5 
AM1     1 1.5 
AM2   

 
1 1.1 

1.1 
  

1.5 

SJ1 4 5.9   1 1.5 
SJ1a 6 8.8 25 27.2 11 16.4 
SJ1b 3 4.4 1 1.1 1 1.5 
SJ2 1 1.5 2 2.2   
SJ? 4 5.9 

26.5 

1 1.1 

31.5 

  

19.4 

P1       1 1.5 1.5 
UI 1 1.5 1.5       

Total 68 100% 100% 92 100% 100% 67 100% 100% 
  )י שכבות"רסים עפוחכלים שלמים ( ספירה קרמית מלאה –סולם : 9.3טבלה 
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  G1פארן בשטח - חפירות קובלו9.1.3

; A-5788' הרשאה מס(בתל שונם נוספת  נערכה חפירת הצלה 2010ינואר –2009בחודשים דצמבר 

בעקבות התקיימה  ,פארן-קובלו' י ק"נוהלה עש, החפירה מטעם רשות העתיקות. )2011פארן -קובלו

 25-כ, במדרון הצפוני של התלשטח החפירה מוקם . חשיפת שרידים עתיקים בעת בניית בית מגורים

 טרים מ3עומק של שנחפר ל , בלבד ריבוע אחד השטח הנוכחי כלל.)1איור : שם (Gמצפון לשטח  טריםמ

  . Iברזל תקופת ההרומית ו, שלוש שכבות ארכיאולוגיות מהתקופות הביזנטיתבו ונחשפו 

 בצד הצפוני של החפירה) 314לוקוס (מפני השטח נחשף מתקן עגול בנוי אבן '  מ2.5- כ,IIIשכבה ב

מכלול החרסים הדל  .מעיד כי שימש ממגורה דיפון הטיח על הפן הפנימי של קיר המתקן. )2איור : שם(

סיר ) K1(השילוב בין שפות הקדרות .  שברים אינדיקטיביים בלבד8כולל ) 9.1.9איור (שנמצא כאן 

מעיד כי יש לתארך את , )P1(ופיטס שפת הצווארון שנטבע בקנה ) SJ1a(הקנקנים , )CP1b(הבישול 

סביר . ) הקדום או המאוחרIאין אפשרות לקבוע האם מדובר בתקופת הברזל  (Iלתקופת הברזל המתקן 

מתקופת הברזל חשיפתם של שרידי יישוב  .G בשטח III או לשכבה IVשכבה  קשור ל זהמתקןלהניח כי 

I מצפון לקו הביצור של תקופת הברונזה התיכונה , על המדרון הצפוני של האתרII)  שטחC של גל וחנא 

  . הברזלהיה חלק מן היישוב של ראשית תקופת שטח המעידים ש, ])83: 2002[

  F חפירות ירדנה אלכסנדר בשטח 9.1.4

קמות בקצהו הצפוני של בית הקברות  וממו2000תקיימו בשנת הש, )2007(חפירותיה של אלכסנדר 

שטח החפירה היה מצומצם . פארן- של קובלוG מטרים משטח 50-מרוחקות רק כ, המודרני של הכפר

המתוארכות לתקופה , אולם במקום נמצאו ארבע שכבות ארכיאולוגיות, ביותר וכלל ריבוע אחד בלבד

  ).IIc-IIa(א II הברזל ולתקופת) Iשכבה (ראשית התקופה המוסלמית הקדומה / הביזנטית

במקום נמצא פך . כלל רצפת עפר מהודק עם שרידי טיח מעטים וכן טבון) IIc(השלב הקדום ביותר 

שאינו מותיר ספק לגבי תיארוך הממצאים לתקופת הברזל , )8: 3איור : שם (CJ31בישול שלם מטיפוס 

IIשכבה , השלב הבא. אIIb ,בהן , ה כללו כמטר של מפולותעדויות לחורבן ז. חרב בחורבן אלים באש

במקום . 30וכן שרידים רבים של עץ מפוחם, נמצאו לבנים שנצרפו בשריפה וצבען הפך אדום ושחור

שתוכניתם המדויקת לא , נחשף קיר אחד בעל יסודות אבן ואולי שרידים של קירות אחרים בנויים לבנים

אף היא ליונה ביותר שתוארכה השכבה הע. בשל העיוות של הלבנים לאחר השריפה, הובנה כראוי

                                                 
מכיוון שמדובר בדגימות ). 35: 2007שרון ואחרים  (14 שתי דגימות של עץ מפוחם נדגמו לצורך תיארוך באמצעות פחמן 30

 . אIIת הברזל של עץ לא הוכנסו תוצאות אלה למודלים כלליים יותר שנעשו על התאריך האבסולוטי של תקופ
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 IIbכללה מספר מתקני בישול שמוקמו מעל עיי החורבות של שכבה , )IIaשכבה (א IIלתקופת הברזל 

החופרים הניחו שבתקופה זו שימש המקום כאזור בישול שניטש ). IIaלא נמצאו קירות ששויכו לשכבה (

  .שהשאירו בו ממצאים רבים יחסית, י תושביו"בחופזה ע

נראה שבין , אף על פי כן.  אינו מאפשר דיון כלשהו לגבי שכבה זוIIcחרס הבודד שפורסם משכבה כלי ה

כוונתי היא להימצאותם של .  קיימות עדויות לתיארוכםIIa- וIIbמכלולי הקרמיקה שפורסמו משכבות 

 קערה עם שפה בעלת): 8פרק  (VA-IVB טיפוסים שראשית הופעתם במגידו הוגדרה לימיה של שכבה

 K33קדרה עם שפה מעובה בעלת חתך משולש מטיפוס ; )4: 2איור : שם (BL37חתך משולש מטיפוס 

קנקן היפו אמיתי ; )7: 3איור : שם (CP34סיר בישול המסומן בחריטה מטיפוס ; )8-7: 2איור : שם(

). 6: 4איור : שם (SJ32וקנקן בעל שפה בעלת חתך משולש מטיפוס ; )1: 4איור : שם (SJ35bמטיפוס 

 בסולם עדויות רבות לתיארוכן IIa- וIIbביחס לגודלו הכללי של המכלול הקרמי נראה שקיימות בשכבות 

  .א המאוחרIIשל שכבות אלה לתקופת הברזל 

החופרת . א בסולםII הניבה חלון הצצה חד פעמי לשכבות תקופת הברזל Fהחפירה המצומצמת של שטח 

לטענתה על בסיס הקרמיקה שנמצאה , *)31: שם(אש זית  בחורבת רIII לשכבה IIcהקבילה את שכבה 

וקשה להניח כי הקרמיקה , היא לא פרסמה אף חרס משכבה זו, למעט אותו פך בישול, יחד עם זאת. שם

אף על פי . אIIשהייתה ברשותה הייתה אינדיקטיבית דיו בכדי לשייכה לשלב זה או אחר בתקופת הברזל 

, )ראו מייד(א המאוחר IIתחת לשכבה המתוארכת לתקופת הברזל בזכות העובדה שהיא ממוקמת מ, כן

  . א הקדוםIIסביר יותר להניח כי יש לתארכה לתקופת הברזל 

 VA-IVB זיהתה נכונה ששתיהן מקבילות בזמנן לשכבה*) 31: שם(אלכסנדר , IIa- וIIbלגבי שכבות 

הרס שהותיר שישק בו שמדובר הצעותיה הי. IIbאולם היא התקשתה בפירוש החורבן של שכבה , במגידו

היא הביאה אפשרות , כמו כן. במסעו או שהיה זה חלק מגל החורבנות שהטילו הארמים על צפון הארץ

שאולי אפילו נובע ממתקן תעשייתי שהתקיים כאן ואין לראות בו חורבן כללי , חורבן מקומיבשמדובר 

 ברצף היישוב מתקופת IIa שכבה אלכסנדר לא התייחסה למשמעות הימצאותה של, בנוסף. של האתר

 שריפה זוהיאין לדעתי לקבל את ההשערה ש, IIbלאור תיאור הקטסטרופה שעברה שכבה . אIIהברזל 

 וכן תיאור ההרס שהביאה VA-IVB ההתאמה המלאה בין הקרמיקה של שכבה זו לבין מגידו. מקומית

שכבה , לעומת זאת. עותיו של חזאל חרבה בידי הארמים בזמן מסIIbאינו מותיר ספק ששכבה , אלכסנדר

IIa ,עשויה לשקף את השלב הסופי של תקופת , שכאמור כללה מתקני בישול רבים שנעזבו בחופזה

אם נשחזר את הרצף היישובי ). 184: 2006 (אביץ-זינגרכפי שהוגדר באחרונה בידי הרצוג ו, אIIהברזל 
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אין ). IIcסולם (א הקדום IIבתקופת הברזל הרי שהאתר נושב כנראה כבר , אIIשל סולם בתקופת הברזל 

ובדומה לה הוא ספג מכה חמורה ) IIbסולם ( במגידו VA-IVBספק שהיישוב התקיים בימיה של שכבה 

סולם (לאחר החורבן ניסו השורדים לחזור ולהתיישב במקום . א בידי צבאות ארםIIבשלהי תקופת הברזל 

IIa( ,אולם ניסיון זה לא צלח והאתר ניטש .  

   סיכום ומסקנות– סולם 9.1.5

מקראיים הפכו אותה לאתר מפתח בהכרת עמק יזרעאל ההיסטוריים וההאזכורים של שונם במקורות 

 התללמרות שהחפירות המצומצמות בחלק הצפוני של . תקופת הברזלבבתקופת הברונזה המאוחרת ו

הרי , אIIתקופת הברזל  ועד לסוף IIסיפקו עדות חותכת לעצם יישובו מתקופת הברונזה המאוחרת 

רק חפירות נרחבות במקום . שהידע שנצבר על כל אחד מן היישובים הללו באופן פרטני קטן ביותר

  .     יאפשרו לבחון סוגיות היסטוריות וחברתיות רחבות

היישוב : מ והברזל הוא כדלקמן"רצף האירועים שעברו על התל במהלך תקופת הב, מתוך הידוע לנו כיום

אלא המשיך להתקיים , הוא לא נחרב בסוף תקופה זו, ראהככל הנ, אולם, IIמ "ם בתקופת הבבתל התקיי

, לאחר פרק זמן לא ידוע. בסוף תקופה זו חרב היישוב לחלוטין בשריפה אדירה. IIIמ "ברצף לתקופת הב

,  ובשונה מאתרים אחרים בסביבה לא התרחשו בו חורבנות קשים,האתר מחדשנושב  Iבתקופת הברזל 

א הקדום היישוב בתל התחדש IIבתקופת הברזל , ככל הנראה. Iוהוא ניטש אולי בסוף תקופת הברזל 

אולם המתיישבים שבו ונטשו , לאחר החורבן נעשה ניסיון להתיישב בתל. והוא התקיים עד לחורבן הארמי

  .   את המקום

  

   )מגדל העמק(ילו 'ח-עין אל 9.2

בפרסומים . הצפוניים של עמק יזרעאל בתחומי העיר מגדל העמקילו ממוקם בשוליים 'ח-האתר של עין אל

אולם שמו הרשמי הומר , "מגדל העמק"הוא כונה ) 1ז"פארן תשנ-קובלו(הראשוניים שהאתר נידון 

). בדפוס; 1999פארן -קובלו(בשל מעיין הנובע בסביבתו בשם זה , "ילו'ח-עין אל"לקראת פרסומו ל

דרון נמוך והוא מגיע עד לרצפת העמק בסמיכות לשלושה מעיינות חלקו העליון של האתר מתפרס על מ

אולם האתר , האזור נסקר בעבר). 18-12: 1999פארן -קובלוראו , לניתוח הסביבה המיידית של האתר(

  1994בשנים התקיימו במקום שתי עונות חפירה . וז באפיק הנחלנתגלה רק בעת כרייתה של תעלת ניק

שטח החפירה הכללי היה כשניים וחצי . פארן מטעם רשות העתיקות-ובלובראשותה של קרן ק 1998-ו

בחפירות נחשפו . י שחזור החופרת"עפ, המהווים כמחצית מגודל האתר בשיאו, )9.2.1תוכנית (דונם 
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והתקופה הרומית , Iהברזל , הברונזה המאוחרת, הברונזה התיכונה, ממצאים מתקופת הברונזה הביינימית

). פארן בדפוס-קובלו(הדוח המלא עתיד להתפרסם בקרוב ). 2008; 1999; 1ז"פארן תשנ-קובלו(

  ).1פארן בדפוס-אריה וקובלו(מובאים כאן בהרחבה , Iהמתוארכת לתקופת הברזל , IIהממצאים משכבה 

   ארכיטקטורה וסטרטיגרפיה– II ילו'ח-עין אל 9.2.1

 Iארכת לתקופת הברונזה המאוחרת המתו, IIIהשריד הארכיטקטוני היחיד אותו ניתן לשייך לשכבה 

 במקום. M-N 14-16 הממוקם בריבועים ,)1348(הוא בור אשפה גדול , )2פארן בדפוס-אריה וקובלו(

 Base Ring, Monochrome and White(שברי חרס רבים ובהם קרמיקה מיובאת מקפריסין נתגלו 

slip( ,מיקומו של הבור מתחת לקיר טרסה משכבה . עצמות וצורII) ותיארוך הממצאים ) ראו מייד

  .הביאו לשיוכו לשכבה נפרדת, מ"שנחשפו בו לראשית תקופת הב

מתקנים אחדים ,  במצב השתמרות ירוד כוללים שלושה מבניםIIהשרידים הארכיטקטוניים של שכבה 

  ): 9.2.3-9.2.1תוכניות (ומספר גדול של בורות הפזורים בעיקר בחלקים הנמוכים של האתר 

. נחפר בחלקו ותוכניתו הכללית לא מובנת דיו, S10-11הממוקם בריבועים , )9.2.2תוכנית ( 916בניין 

החותך , 950בבור . 175-82-175.49 נע בין הגובהו ,)907-906(רצפת המבנה רוצפה באבנים שטוחות 

בור זה מהווה ). 6-5: 9.2.1איור  (Iנמצאו כלי חרס המתוארכים אף הם לתקופת הברזל , את הרצפה

שבו התקיימה ,  והוא רומז על משך הזמן הארוך יחסיתIIדות לשינויים שהתקיימו בימיה של שכבה ע

 ושם גם 9.2.2תוכנית  (B-C32בריבועים ) 266(מצפון לבניין נחשף מתקן להפקת שמן ). ראו למטה(

וכן קיר קערת אבן גדולה ועגולה , לוח אבן גדול ושטוח: המתקן מורכב משלוש יחידות). חתך של המתקן

 ששימש כנראה ,גוש בזלת גדול, בנוסף לאלה נמצא בתוך קערת האבן. קצר שעובר לאורך המתקן

: ב1987בן תור ופורטוגלי (בתל קירי  VIIA- וVIIIשכבות מתקנים דומים נמצאו ב. לריסוק הזיתים

ל ואחרים פרנק(ישראל - והם מאפיינים את צפון ארץ,)135-134: 1987פורטוגלי ; 55, 21-20תמונות 

  .שהכיל ממצאים רבים) 187(למרגלות המתקן נתגלה מפלס חיים ). 36-35: 1994

ירוד , ולמרבה הצער מצב השתמרות). 532( נתגלו שרידים של מבנה נוסף F29-30- וE31בריבועים 

נפגע קשות מפעילות יישור קרקע והכנת טרסות של ) 9.2.2תוכנית  (532בניין . 916אפילו יותר ממבנה 

-  וW586(פינה של שני קירות דלים : ורק מספר אלמנטים דומסטיים נמצאו במקום, Iמיה של שכבה בי

W630( , טבון)ריבוע ( אולם בשטח גבוה יותר ,בסמוך). 532(ורצפת עפר ) 609E31( , נמצאו שני

בעוד שהאחד שימש כתעלת ניקוז . 532שסביר להניח כי היו קשורים למבנה , )202- ו201(מתקנים 

 245



 שניצב על ,)203(מכתש אבן . שהורכב מריצוף אבן, )202(לא ברור מה היה תפקידו של השני , )201(

  . IIהמשויך אף הוא לשכבה , )189(קשורים למפלס חיים נראה כי מתקנים אלה . נמצא בסמוך ,הרצפה

). 9.2.3תוכנית (השתמר בצורה יוצאת דופן , O17- וN14-16שנמצא בריבועים , )W1265(קיר ארוך 

, קרקעי-תמך תתכקיר , ככל הנראה, שימורו הטוב ואורכו מעידים שהוא שימש, אופן בנייתו הקפדני

, על הטרסה עצמה, בשטח שיושר מעל הקיר. שנועד למתן את המדרון הטבעי התלול בו ממוקם האתר

קטן וקטע ) W1261(השתמרותו של המבנה גרועה ורק שרידי קיר ). M15ריבוע  (1342נבנה בניין 

 נחשפה רצפה גדולה ,M13- וN12-14 בריבועים ,ממערב למבנה.  במקוםנתגלו) 1342(מרצפה 

 .  הרצפה נבנתה משכבה של אבנים קטנות ודחוסות ושימושה לא ברור. ר" מ25-ששטחה כ) 1231(

למרות שבמקום לא ). 103(נחשף אזור פעילות שמוקם על הסלע החשוף ) 9.2.2תוכנית  (E35בריבוע 

, )10-8: 9.2.3איור ; ובהם שלוש קובעות(הרי שמספר רב של חרסים , ו שרידים ארכיטקטונייםנמצא

מספר כלי שחיקה מבזלת וכן גרזן ברונזה מעידים שהאזור נוצל לביצוע פעילויות של עיבוד תוצרת 

  נמצאהE36מספר מטרים לכיוון מזרח בריבוע . תעשייה דומסטית ואולי לצורכים פולחניים, חקלאית

  ).131(ולידה נמצא ריכוז גדול של קרמיקה ) 156(תעלת ניקוז שכוסתה בריצוף 

ניתן ). 9.2.3-9.2.2תוכניות ( הם המאפיין הבולט ביותר של יישוב זה ,IIכבה שויכו לש בורות ש30-כ

 505לוקוס : 9.2.2תוכנית , למשל(אבני גוויל ב שכוסו כאלה לבורות פשוטים ולללולחלק את הבורות ה

כלים ובהם  (חרסיםכמויות גדולות של ונמצאו בהם , הבורות מאופיינים בצורה אמורפית). F31וע בריב

ראו למשל בריבוע (חלק מן הבורות חותכים אחד את השני . וכן מספר רב של עצמות) שלמים אחדים

E33 (הממצא מן . ואחדים חדרו לשכבות הקדומות מתקופת הברונזה התיכונה והברונזה הביניימית

הכיסוי של .  כבורות אשפה,ככל הנראה, בורות וכן מיקומם מחוץ לשטח הבתים מלמד כי אלה שימשוה

  . חיים-בעלינבירה של  וזאת בכדי למנוע,  אטימתםלשםחלק מן הבורות באבני גוויל נועד אולי 

   המכלול הקרמי– II ילו'ח-עין אל 9.2.2

שרובו המוחלט , בה מכלול קרמי מצומצם יחסיתשלא נחרבה בחורבן אלים הני, ילו'ח- בעין אלIIשכבה 

מקורה של רוב הקרמיקה השייכת לשכבה ).  כלים שלמים נחשפו בחפירות20רק (מורכב משברי חרסים 

II4 וכן קטלוג 9.2.1טבלה ( חרסים אינדיקטיביים וכלים שלמים 1,400.  הוא בבורות שנחפרו באתר 

 במגידו I והברזל IIIמ "יה הקרמית שנבנתה לתקופת הבפי הטיפולוג-וזאת על, כ"סהנספרו ב) 'בכרך ב

בעמודים הבאים התייחסתי למגמות כלליות ולטיפוסים חדשים ). 7ראו פרק , VIIA-VIAשכבות (

-9.2.11איורים . בנפרדשלא נמצאו במגידו ואין כאן התייחסות פרטנית לכל טיפוס ) מעטים ביותר(
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: 9.2.11באיור .  כפי שהופיע למעלהIIטקטוניים משכבה י תיאור השרידים הארכי" מסודרים עפ9.2.1

  . מוצגים חרסים בודדים מלוקוסים לא נקיים12-8

Type N= % 
BL 223 15.9 
K 338 24.1 

CH+G 11 0.8 
CP 307 21.9 
CJ 1 0.1 
J 144 10.3 

JT 8 0.6 
F 18 1.3 

PX 5 0.4 
SJ 299 21.4 
P 12 0.9 

Varia 9 0.6 
UI 25 1.8 

Total 1,400 100 
 II ילו'ח-עין אלמ) חרסים וכלים שלמים(ספירת הקרמיקה : 9.2.1טבלה 

  

  קערות

והן הטיפוס הרביעי , )9.2.1טבלה  (IIילו 'ח- מן המכלול הקרמי של עין אל16%-קערות מהוות כ

 ,)BL2- וBL1טיפוסים (קערות מעוגלות ). סירי בישול וקנקנים, אחרי קדרות(בתפוצתו בשכבה זו 

   BL3 ,BL4 ,BL5 ,BL11טיפוסים ( מבין הקערות שוות בתפוצתן לקערות המזוות 35%-המהווים כ

מהוות ) BL8טיפוס (קערות דמויות פעמון השייכות למכלול הכלים הפלשתיים , באופן מפתיע). BL15-ו

ת  חרסים זוהו כקערות בעלות דופן ישרה במסור14). ראו למטה (II ממכלול הקערות בשכבה 8%-כ

- Vמקורן עשוי להיות משכבות ). BL-LBכטיפוס '  בכרך ב4 וקטלוג 9.2.2ראו טבלה (תקופת הברונזה 

IV2פארן בדפוס-אריה וקובלו(מ "תקופת הבה באתר מהדלן הנוכחות ת או מ" מתקופת הב.(  

Type N= % 
BL1 59 26.5 
BL2 18 8.1 
BL3 34 15.2 
BL3a 4 1.8 
BL3b 1 0.4 
BL4 32 14.3 
BL5 6 2.7 
BL8 18 8.1 
BL11 4 1.8 
BL15 7 3.1 
BL-LB 14 6.3 
BL? 26 11.7 
Total 223 100 

   IIילו 'ח-התפלגות טיפוסי הקערות בעין אל: 9.2.2טבלה 
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BL3b : קערה מזווה עם פרופיל"cyma "קערה הדומה במאפייניה –) 6: 9.2.6איור (ידית בריח ו 

הדוגמה שצוירה היא הקערה היחידה . אולם נוספה לה ידית בריח, BL3המורפולוגיים לקערות מטיפוס 

, )12: 25לוח : 2009כהן -פניץ (S-4המקבילה שנמצאה בבית שאן . ילו'ח-מטיפוס זה שנמצאה בעין אל

המתוארכת לימי השושלת העשרים במצרים עשויה לרמוז על התאריך הקדום יחסית של הופעתו של 

  ).BL8cטיפוס , 41: א1985מזר  (XIנמצאה בקסילה שה נוספת מקביליש לציין אולם , טיפוס זה

BL8 :8, 1: 9.2.11; 3-2: 9.2.8; 10-9: 9.2.6; 2: 9.2.5איורים  (קערת פעמון בסגנון פלשתי (– 

עשויה לשקף )  מסך הקערות8%-כ (IIילו 'ח- בעין אלBL8השכיחות הגבוהה יחסית של קערות מטיפוס 

דוגמת , להחזיק ברשותם כלי יוקרה, בדומה לשכניהם העירוניים(, יאת העדפתם של בני הישוב הכפר

  ).  למוצאן של שתיים מבין קערות אלה12ראו פרק (הקערות הפלשתיות 

BL? : ( קערה מיובאת זו –) 3: 9.2.10איור ( שונות –קערהLH III (לנדאו -י יסעור"נדונה ארוכות ע

 בדומה למכלול הכלים המיובאים שנתגלה IIIמ "סביר להניח שיש לתארכה לתקופת הב). 3בדפוס(

קשה להסביר את הופעתה בעין . )2009שראט ; 2005אגנטה ואחרים 'ד ( בבית שאןS-3 ו S-4בשכבות 

  .ילו'ח-אל

  קדרות

,        מן המכלול הקרמי מורכב מקדרות25%כמעט . IIילו 'ח-קדרות הן הטיפוס הנפוץ ביותר בעין אל

מעידה בלי צל של ספק על , תפוצתן הנרחבת של הקדרות בשכבה זו. K1 מהן שייכות לטיפוס 80%-כ

  .השימוש היומיומי שלהן

Type N= % 
K1 272 80.5 
K2 24 7.1 
K8 2 0.6 
K? 40 11.8 
Total 338 100 

   IIילו 'ח-התפלגות טיפוסי הקדרות בעין אל: 9.2.3טבלה 

  

K1 :14-11: 9.2.6; 4: 9.2.5; 7-6: 9.2.3; 2: 9.2.2איורים  (קדרה עם זיווי גבוה ושפה מקופלת ;

 המכלול ן מ20%- והוא מהווה כII זהו הטיפוס הקרמי הנפוץ ביותר בשכבה –) 3: 9.2.11; 8-7: 9.2.8

) 4: 9.2.5איור (בחלקה הפנימי של הקדרה השלמה היחידה שנמצאה בשכבה זו . שנספר לצורך מחקר זה

  ). 196: 2006אריה (ים ממגידו בדומה לכל, נמצאו סימני שימוש של כתישה
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K? : דומה מבחינה מורפולוגית לסירי 16: 9.2.6 הקדרה שבאיור –) 16: 9.2.6איור  ( שונות–קדרה 

. אולם הטין ממנו היא עשויה שונה לחלוטין מזה של סירי הבישול, )ראו למטה (CP2aבישול מטיפוס 

-על כך שהיא יובאה לעין אל, המעידים אולי, הטין ממנו יוצרה הקדרה הוא בהיר וכולל חסמי בזלת רבים

טבלה  (?Kמספר קדרות נוספות מטיפוס זה נכללו בספירות החרסים מהאתר תחת . ילו מאזור אחר'ח

, )4: 9.1.8איור  (IIIקדרה דומה נחשפה בסולם : קדרות מטיפוס זה נדירות). ' בכרך ב4קטלוג , 9.2.3

ואחת נוספת ) 21-20: 17; 21, 19: 12איורים : 1955. מ, דותן (IIIמספר דוגמאות נמצאו בעפולה 

  ). 3: 72לוח : 2009כהן -פניץ (S-2בבית שאן 

  קובעות וגביעים

. IIנמצאו בשכבה )  גביעים2- קובעות ו8( שברים של קובעות וגביעים 10רק קובעת שלמה אחת וכן 

יחד . וש הדל שנעשה בהםעובדה המעידה על השימ,  מסך המכלול הקרמי1%-ביחד הם מהווים פחות מ

נמצאו יחדיו ) 10-8: 9.2.3איור  (CH1 מטיפוס  עם שפה נטויה החוצהתת מזוווקובעשלוש , עם זאת

, חשיפתן של הקובעות במקום אחד.  ששימש ככל הנראה אזור פעילות על הסלע החשוף,103בלוקוס 

  ).וראו בהמשך(עשוי להעיד על ייחודו של המקום 

   בישולכלי

סירי הבישול בעלי השפות . IIילו 'ח- מסך המכלול הקרמי של עין אל20%- מהווים למעלה מכלי בישול

נפוצים הרבה יותר ,  מבין כלי הבישול70%-המהווים למעלה מ, )CP2a– וCP1aטיפוסים (הזקופות 

בספירת החרסים ). CP2b– וCP1bטיפוסים (מסירי הבישול בעלי השפה הנטויה פנימה ) 9.2.4טבלה (

עם (של סירי בישול מתקופת הברונזה המאוחרת )  מבין כלי הבישול4%-המהווים כ( חרסים 11רק זוהו 

עדרם המוחלט יה). לא צויר( אובחן בספירות CJ1רק שבר בודד של פך בישול מטיפוס ). שפת קרדום

 פרק(כמעט של פכי בישול מעיד על שונות דרמטית בהרגלי צריכת המזון בין יושבי הערים לכפריים 

  !).  שזיהויים קל מאוד(ילו לא נמצאו גם טסי אפייה 'ח-בהקשר זה יש לזכור שבעין אל). 17

Type N= % 
CP1a 67 21.8 
CP1b 22 7.1 
CP2a 151 49 
CP2b 50 16.2 
CP-LB 11 3.6 
CP? 6 1.9 
CJ1 1 0.3 
Total 308 100 

   IIילו 'ח-התפלגות טיפוסי כלי הבישול בעין אל: 9.2.4טבלה 
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  פכים

הרי שלא היה ניתן להגדיר , IIילו 'ח- מכלל המכלול הקרמי של עין אל10%-למרות שפכים מהווים כ

 בשל ההשתמרות החלקית של החיבור בין ,)?Jמופיעים בטבלאות כטיפוס אלה ( מהפכים 85%-למעלה מ

  ).9.2.5טבלה (פיה הוגדרו רוב הפכים -שעל, הידית לשפה או לצוואר

Type N= % 
J1 10 6.9 
J1b 4 2.8 
J7a 2 1.4 
J7c 2 1.4 
J10 1 0.7 
J11 1 0.7 
J? 124 86.1 
Total 144 100 

   IIילו 'ח-התפלגות טיפוסי הפכים בעין אל: 9.2.5טבלה 

  

  פכיות

בעוד ששני שברים היו .  שברים של פכיות זוהו בספירה8רק , II החרסים שנספרו משכבה 1,400מבין 

  .JT1 שייכים לטיפוס שישה, )?JT(לא מזוהים 

  צפחות

בעוד שאת מחציתם לא הצלחתי להגדיר . II שברים של צפחות זוהו בשכבה 17צפחת שלמה אחת ועוד 

הרי שיתר השברים מתחלקים באופן שווה , )?F כטיפוס 9.2.6אלה מופיעים בטבלה (הטיפוס -לתתי

  . F3 ולטיפוס F1כמעט לטיפוס 

Type N= % 
F1 5 27.8 
F3 4 22.2 
F? 9 50 
Total 18 100 

   IIילו 'ח-התפלגות טיפוסי הצפחות בעין אל: 9.2.6טבלה 

  

F3 :לצפחות מטיפוס זה יש –) 3: 9.2.3; 4: 9.2.1איורים  (צפחת עדשתית בעלת צוואר דמוי קערית 

 הוספו שתי ידיות 4: 9.2.1אולם לצפחת שבאיור , )3: 9.2.3למשל איור (כלל שתי ידיות מנוקבות -בדרך

; 5: 95לוח : 1969השוו לעמירן ( בעמק יזרעאל F3ידיות מסוג זה נפוצות פחות על צפחות מטיפוס . אוזן

לא ) 4: 9.2.1איור (למרות שצפחת זו ). ]2: 62לוח : 1980בריאנד והומברט  [9aוראו צפחת מתל כיסן 

  .ילו'ח- מקומי לעין אל הנויוצרההיא נבחנה בפטרוגרפיה נראה שהטין ממנו 

  יסיםפיקס
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ורק , PX1ארבעה מתוכם שייכים לטיפוס . IIילו 'ח-רק חמישה חרסים של פיקסיסים נמצאו בעין אל

  . PX4שבר בודד שייך לטיפוס 

  כלי אגירה

 22%-כ( מהווים את הקבוצה השנייה בגודלה בהתפלגות המכלול הקרמי IIכלי האגירה שנמצאו בשכבה 

כלי האגירה כוללים שלושה . Iחיי הכפר בתקופת הברזל עובדה זו מעידה על חשיבותם ב). מתוך המכלול

  . טיפוסים עיקריים של קנקנים וטיפוס אחד של פיטסים

הם , IIילו 'ח- שפות פשוטות עם צוואר מאורך אובחנו בין הקנקנים בספירת החרסים של עין אל26

לפיכך הם מופיעים ו, )7ראו פרק (עשויים להיות שייכים לקנקנים קטנים או לקנקניות עם שפה דומה 

  .  ?SJבספירות הקרמיקה תחת טיפוס 

Type N= % Type % Class 
J1 2 0.6 
SJ1a 216 69.5 
SJ1b 32 10.3 
SJ2 12 3.9 
SJ3 11 3.5 
SJ? 26 8.4 

96.1 

P1 10 3.2 
P? 2 0.6 

3.9 

Total 311 100 100 
   IIילו 'ח-התפלגות טיפוסי כלי האגירה בעין אל: 9.2.7טבלה 

  

SJ1 :ילו 'ח-אל בעין –) 10-9: 9.2.5איור  (קנקן אובליIIעם שפה ם לא זוהו כלל קנקנים אובאליי 

עדרם מן המכלול הקרמי של ינראה שהדבר לא נובע מה, לדעתי). SJ1cטיפוס , 7ראו פרק (משויפת 

שברי , ירותאלא מהקושי בזיהויים ומן העובדה שבעת שמכלול החרסים הגדול הובא אלי לספ, IIשכבה 

  .של קנקנים מטיפוס זה" שפות"סביר להניח שעמם הושלכו גם . הגוף כבר נזרקו

SJ1a :19: 9.2.8; 11-10: 9.2.7; 8-6: 9.2.5; 7: 9.2.2איורים  (קנקן אובלי בעל שפה מרוכסת - 

למרות .  נמצאו שרידים של משח אדום10: 9.2.7 על הקנקן שבאיור –) 9-8: 9.2.10; 3: 9.2.9; 20

ילו 'ח-הרי שזו הדוגמא היחידה מעין אל, )7ראו פרק (תופעה זו נפוצה באתרים שונים ובהם מגידו ש

  . לתופעה זו

SJ1b :למרות שקנקנים מטיפוס –) 5-4: 9.2.3איור  (קנקן אובלי בעל שפה מעובה SJ1b נפוצים 

 -298: 2005ם פלג ואחרי-זרזקי; 3-1: 11איור : 1978ראסט (באתרים העירוניים של עמק יזרעאל 

  . מבין כלי האגירה הם מטיפוס זה10% רק IIילו 'ח-בעין אל, )213: 2006אריה ; 299
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P? : בעין אל פיטס זה שונה מיתר פיטסי שפת הצווארון שנמצאו –) 17: 9.2.8איור ( שונות –פיטס-

וצאו המרוחק מן  כולל הרבה מאוד חסמי בזלת עשוי לרמוז על מ,יוצרהוא  שהטין ממנו ,העובדה. IIילו 'ח

  ).הוא לא נבדק בפטרוגרפיה(האתר 

  טיפוסים שונים

כך של -השיעור הנמוך כל. IIילו 'ח-בעין אל שברים של נרות ועוד שני שברים של כנים נמצאו 7רק 

 . Iטיפוסים אלה הוא רמז נוסף לרמת המורכבות החברתית הנמוכה של יושבי האתר בתקופת הברזל 

  טביעות וחריטות

  .)7ראו פרק  (IIילו 'ח-עין אל מסכמת את התפלגות הידיות הטבועות והחרוטות מ9.2.8טבלה 

 Pre-firing Post-firing 
Locus A B C D E F G 

132      1  
156 1       
189     1   
207  1  1     
234  1 

(complete SJ) 
     

509  1  1    
747  1      
770  2      
893      1  
901  3      
902        1 
1332  1      
Total  1 10 1 1 1 2 1 

   IIילו 'ח-ידיות טבועות וחרוטות מעין אל: 9.2.8טבלה 

A=Storage jar handle with double cane impression; B=Storage jar handle with finger impression; 
C=Jug handle with finger impression; D=Krater handle with finger impression; E=Storage jar handle 
with finger impression together with post-firing 'X'; F= Storage jar handle with post-firing 'X'; G= 
Storage jar handle with post-firing 'T'. 

  

   כלי החרסעיטורהיבטים הקשורים ל

מבין הכלים ). 9.2.9טבלה (לא עוטר ) 95%-למעלה מ (IIו יל'ח-מעין אלהרוב המכריע של הקרמיקה 

 שעוטרו ,)?J (שונים לא מסווגים וכן פכים SJ2ראוי לציין קנקנים מטיפוס , )9.2.10טבלה (המעוטרים 

הכלים , ראו מייד(הכלים המעוטרים בצבע אדום מהווים כמחצית מבין הכלים המעוטרים . בצבע אדום

עוטר בצבע שחור ועוד שבר של צפחת עוטרה בצבעים שחור ) ?J(פך רק שבר אחד של ). הפלשתיים

  . ילו'ח-בעין אל Iבתקופת הברזל ברור שטכניקות אלה היו נדירות ביותר . ואדום
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 "Canaanite" (mostly local) Imported 
Undecorated Red Black Red and 

black 
Philistine LH III 

Total 

1351 24 1 1 22 1 1400 
96.5% 1.7% 0.1% 0.1% 1.6% 0.1% 100% 

  כלים שלמים וחרסים, IIילו 'ח-מעין אלהתפלגות העיטור הצבוע : 9.2.9טבלה 
 

Type Red Black Red and  
black 

Total 

BL5 1   1 
J10 1   1 
J? 5 1  6 
F1b 1   1 
F3  1   1 
F? 1  1 2 
PX1 1   1 
PX4 1   1 
SJ2 12   12 
Total 24 1 1 26 

  )כלים שלמים וחרסים (IIילו 'ח-מעין אלהמעוטרים " כנעניים"התפלגות טיפוסי הכלים ה: 9.2.10טבלה 
  

 
ראו טבלה , J7cשפות ושברי מסננות של פכים מטיפוס  ("פלשתיים" חרסים אינדיקטיביים של כלים 22

הכלי הנפוץ ). פו בחפירותשברים לא אינדיקטיביים רבים נחש, בנוסף (IIילו 'ח-עין אלנמצאו ב) 9.2.11

נמצאו , בנוסף לקערות). BL8(ביותר מבין מכלול הכלים הפלשתיים הוא ללא ספק הקערה הפעמונית 

שנדגמו " פלשתיים"שלושה חרסים ). J7c(ושני שברים של פכי בירה ) K8(שני שברים של קדרות 

ראו (ם אחרים בצפון הארץ בפטרוגרפיה העלו תמונה דומה לזו העולה מבדיקת קרמיקה פלשתית מאתרי

 בעוד הפכים יוצרו בפלשת ויובאו לעמק יזרעאל רק מחצית –)  ושם מסקנות כלליות על התופעה12פרק 

  . מן הקערות יובאו מפלשת בעוד שיתר הקערות יוצרו בעמק

Type Undecorated Red Red and  
black 

Total 

BL8 5 10 3 18 
K8  2  2 
J7c   2 2 
Total 5 12 5 22 

  )חרסים( IIילו 'ח-מעין אלשיטות העיטור של הכלים הפלשתיים : 9.2.11טבלה 
  

   כרונולוגיה– II ילו'ח-עין אל 9.2.3

 ספקואין , Iברזל -IIIמ " מאפיינים ברורים של תקופת הבשקף מIIילו 'ח-המכלול הקרמי של עין אל

מכיוון ? את תאריכו של מכלול זההאם ניתן לקבוע ביתר דיוק , אולם. אפוא שיש לתארכו לתקופה זו

" מאובנים מנחים"שתמשתי בה, )IIשכבה (ילו רק שכבה אחת מתוארכת לתקופה זו 'ח-שבעין אל

 הגדלת רמת הדיוק  במגידו לשםVIA- וVIIA ,VIBשהוגדרו מן המכלולים הקרמיים של שכבות 
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מאובנים "פי ה-ילו על'ח-עין אל מציגה את הטיפוסים הקרמיים מ9.2.12טבלה . ילו'ח-בעין אלהכרונולוגי 

  .  במגידוVIIA-VIAמשכבות " המנחים

Megiddo 
strata 

Ein el-Hilu Pottery types Number of 
sherds 

% 

VIIA-VIA BL1, BL2, BL3, BL4, BL15, K1, K2, 
CP2a, CP2b, CJ1, J1, J1b, J7a, J10, J11, 
JT1, F1, PX1, PX4, SJ1, SJ1a, SJ1b, P1, 
L1   

949 67.8% 

VIIA BL3b, BL11, S2 7 0.5% 
VIIA-VIB BL3a, SJ2 16 1.1% 
VIB-VIA BL5, BL8, K8, CH1, G1, CP1, J7c, F3,   132 9.4% 
VIA SJ3 11 0.8% 
Undefined BL-LB, BL?, K?, CP-LB, CP?, J?, JT?, 

F?, SJ?, P?, UI 
285 20.4% 

Total All types 1,400 100% 
  של מגידו" מאובנים המנחים"י ה" עפIIילו 'ח-וסי הקרמיים של עין אלהטיפ: 9.2.12טבלה 

  

יכולים להיות ) 65%-כ(ילו 'ח-בחינה של הטבלה מעלה שמרבית החרסים האינדיקטיביים מעין אל

- נוספים מבין החרסים מעין אלVIIA-VIA .(20%מגידו  (Iברזל -IIIמ "מתוארכים לכל הרצף של הב

ולכן הם לא ) Undefined(אין אפשרות לתארכם כלל או שהם אינטרוסיביים ילו שייכים לטיפוסים ש'ח

לימיה רק מתוארכים עשויים להיות  IIילו 'ח- חרסים מעין אל7בעוד שרק . רלוונטיים לדיון הכרונולוגי

 חרסים נוספים עשויים 16.  בלבדVIB-VIA חרסים מתאימים לשכבות 132,  במגידוVIIAשכבה  של

  . בלבדVIA חרסים מתאימים למגידו 11-בעוד ש, VIIA-VIBל מגידו להקביל לימיהן ש

. IIילו 'ח- במגידו אינה יכולה להוות מקבילה כרונולוגית לעין אלVIIAתוצאות אלה מעידות ששכבה 

להבדיל מהיעדרותה של זו , IIילו 'ח-מסקנה זו עולה בקנה אחד עם הופעת הקרמיקה הפלשתית בעין אל

-כי השאלה האמיתית לגבי תיארוך המכלול של עין אל, נראה אם כן. VIIAמגידו מן המכלול הקרמי של 

הטיפוסים  ?)VIA או VIBמגידו ( הקדום או המאוחר Iהאם יש לתארכו לתקופת הברזל , ילו היא'ח

-מחייבים להניח שהיישוב בעין אל, ילו'ח- במכלול הקרמי של עין אלVIBהמייצגים את שכבה , הקדומים

עשויים , VIIAהמקבילים למגידו , ייתכן שהטיפוסים המעטים.  הקדוםIבתקופת הברזל ילו הוקם 'ח

הימצאותם של , מצד שני.  הקדוםIילו הייתה בשלב קדום בברזל 'ח-לרמוז שראשית היישוב בעין אל

 מעידה כי הנטישה של האתר התרחשה בימיה IIילו 'ח- במכלול הקרמי של עין אלSJ3קנקנים מטיפוס 

סביר להניח כי , לם או,לא ניתן לקבוע האם זה קרה במקביל לחורבנה של מגידו.  במגידוVIAשל שכבה 

  .VIA לפני חורבן מגידועוד התרחשה  IIילו 'ח-נטישת עין אל
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  סיכום ומסקנות – II ילו'ח-עין אל 9.2.4

ייתכן . שנמצאו פזורים באתר, )1342- ו532, 916(כוללת שלושה מבנים  ילו'ח- בעין אלIIשכבה 

בחלק הדרומי של ( האתר ממוקםעליה , הגבעה הטבעיתחלק הגבוה של שניתנה עדיפות לבניית המבנים ב

 ,לצד המבנים. ששימשו למגורים, היו עוד מבנה או שניים, בשטח שלא נחפר, ייתכן שבין המבנים). האתר

 בכל שטח האתר נחשפו ).טבון ומתקן להפקת שמן, ביניהם ( שונים שכללו מתקנים,נתגלו אזורי פעילות

ייתכן שבחלקו . ככל הנראה לשם אטימתם בפני בעלי חיים, חלקם כוסו באבנים, בורות אשפה רבים

המזרחי של היישוב היה ממוקם אזור של סלע חשוף עליו בוצעו עבודות חקלאיות שונות וכן טקסים 

  ). 103לוקוס (פולחניים 

מגוון . יישוב התקיימו יחידות מגורים אחדות בלבד מעידה כי בIIילו 'ח-החשיפה הרחבה של עין אל

כלי האבן הפשוטים שנחשפו באתר וכן גילן המתקדם של הבהמות , הטיפוסים הקרמיים המוגבל יחסית

מעידים כי ביישוב התקיימה כלכלת קיום בסיסית , )פה-בעל, פארן-קובלו(שנשחטו במקום לצורכי מזון 

שנוכחותם מעידה שאף על פי , )SJ3מטיפוס ( והקנקנים הפניקיים ראויים לציון הכלים הפלשתיים. ביותר

אולם ייתכן שאלה התבססו על קשרי מסחר (תושבי היישוב קשרים עם גורמים מרוחקים יחסית קיימו , כן

ממדיו המצומצמים של היישוב והתרבות החומרית הדלה של תושביו משקפים את ). עם הערים הסמוכות

עם נטישת היישוב . Iתחתית המדרג היישובי בעמק יזרעאל בתקופת הברזל העובדה שכפרון זה היה ב

  .  התקיים באתר פער יישובי ארוך עד לתקופה הרומיתIמתקופת הברזל 

   

   נחל יפעת 9.3

 צפונית יםכמאה מטר, המכוסה בסחף ומעובד בחלקו, האתר המכונה נחל יפעת ממוקם על מדרון מתון

, בשוליו הצפוניים של האתר יוצר סלע הגיר החשוף מצוק). 1713.2304. צ.נ(לבתים של קיבוץ שריד 

מרכז . נובעים מספר מעיינות, ) המנדטורית1:20,000ואדי אל עויון במפה (בנחל יפעת , שלמרגלותיו

שטחו של האתר . בתוך חורשת אורנים" קרחת"המהווה מעין , שטח היישוב הקדום נמצא בתלולית נמוכה

 מטרים מעל פני 98.7 בגובה 1031Hמערבית מצויה נקודת טריאנגולציה -נתו הצפוןכדונם וחצי ובפיהוא 

  ). 9.3.2-9.3.1 תוכניות ורא(הים 

ובשוליו , נסלל כביש גישה חדש למקום, 1977עם שיפוץ מבנה המדגרה של קיבוץ שריד בשנת 

מי הגשמים את  כשהעמיקו זרמי 1978-1977בחורף ). 9.3.2תוכנית (הצפוניים נחפרה תעלת ניקוז 
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י חנן "הממצאים מקברים אלה לוקטו ע). 2-1קברים (נחשפו במקום שני קברים , התעלה שבשולי הכביש

  ). 9-1: 9.3.1טבלה ( נאמן עתיקות מקיבוץ שריד ,הופמן

   החפירות בנחל יפעת9.3.1

 ניקוז  באותה תעלת1980-1979י אבנר רבן במרוצת חורף "בעקבות גילוי הקברים הראשונים אותרו ע

הובחנו , כמו כן. י זרמי הגשמים"אשר נחתכו ונשטפו בחלקם ע, )8-3קברים (שישה קברים נוספים 

 חפירת הצלה 1980בוצעה בחודש פברואר , לפיכך. בדפנות התעלה קירות ורצפות של מבני מגורים דלים

 5X2.5בוע בגודל במסגרתה נחפר חצי רי, )895 'רישיון מס(בעזרת תלמידי תיכון ) 1ב"רבן תשמ(קטנה 

  ). 9.3.3 בתוכנית A-Aחתך (מטרים 

אלא להסתמך על תיאור לא היה בידי  ו,למרבה הצער רוב הממצאים מחפירות הריבוע לא נשתמרו

כמעט כל כלי , יחד עם זאת). 9.3.3-9.3.2תוכניות (התוכנית וציור החתך הסטרטיגרפי של רבן , החפירה

הצלחתי לאתר , כמו כן. אליוחלק מן הכלים עצמם אף הגיע  צוירו בעבר 8-3החרס שנמצאו בקברים 

  .2-1 מקברים פואסנבאוסף העתיקות של קיבוץ שריד את הכלים ש

 התגלו רק בחפירות IV-IIשכבות ): IV-I(ארבעה שכבות ארכיאולוגיות נמצאו באתר נחל יפעת 

סביר להניח . עלת הניקוזנמצאו פזורים לאורך ת) הקברים (Iהממצאים משכבה . המצומצמות של הריבוע

  . אלה לא תועדו, אולם, IV-IIכי שרידי הקירות שנמצאו בתעלת הניקוז היו שייכים אף הם לשכבות 

  IVשכבה 

קנקנים בעלי ידיות מדף פשוטות ומעט כלי , שברי פערורים, שלא באתרם,  נמצאו,סמוך לתשתית הסלע

מספרי רשות (ף קיבוץ שריד הוא באתר זה הנמצאות באוס, ייתכן שמקורן של מספר ידיות מדף. צור

יש לציין שבר גוף של טס ממורק , מבין הממצאים שהגיעו אלי). 1997-6858 עד 1997-6855העתיקות 

לא  (II המתוארך לתקופת הברונזה הקדומה ,)שלא השתמרה(מתחת לשפה " מרזב"במירוק אחיד בעל 

. נחל יפעת יש לתארך לתקופת הברונזה הקדומהנראה אם כן כי את ההתיישבות הקדומה ביותר ב). צויר

רבן . קשה להבין את אופיו של היישוב, מכיוון שלא נמצאה באתר ארכיטקטורה המתוארכת לשלב זה

ושיש ) 73כביש (נהלל -הציע כי הישוב מתקופה זו נמשך מזרחה מעבר לכביש מזרע) 37: 2ב"תשמ(

ות היחידה שהגיעה לידי מצביעה דווקא על כך העד, כאמור. לתארכו לראשית תקופת הברונזה הקדומה

  .IIשההתיישבות הקדומה באתר התקיימה בתקופת הברונזה הקדומה 
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  III-IIשכבות 

לא , למרבה הצער). III-IIשכבות (בריבוע החפירה נתגלו שני מפלסים ארכיטקטוניים ברורים ונבדלים 

הקירות והרצפות שנתגלו ", )1ב"תשמ( פי רבן-אולם על, הצלחתי לאתר את התוכניות של שלבים אלה

). הדבר לא מפתיע לאור השטח המצומצם שנחפר ("לא הצטרפו לכדי תכנית שלמה של מבנים, בחפירות

של תקופת הברונזה " משפחת מגידו" נלקטו שברי קנקנים בעלי ידיות מדף מקופלות מטיפוס IIIבשכבה 

  .עו לידי לשכבה זולא ניתן לשייך אף אחד מבין החרסים שהגי. הביניימית

קערות וקנקנים מתקופת , פכים, נמצאו שברים לא רבים של סירי בישול) IIשכבה (במפלס העליון 

שנמצאו בין הממצאים ) 2-1: 9.3.1איור (קערה מזווה ושפה של פיטס ). בIIת "ב (=IIהברונזה התיכונה 

: 12, 10: 8איורים : 1969קניון [ של קניון במגידו F-Eהשוו לקבוצות (מנחל יפעת שייכים לשכבה זו 

שלושה שברים של פכים מתקופת הברונזה התיכונה נמצאו בין ]). 151: ד"תשל[וכן קמפינסקי ] 10-9

  ).לא צוירו(הממצאים שהועברו אלי 

  Iשכבה 

עד סמוך לתשתית ,  שנכרו לעומק של מטר עד מטר וחצי באדמת הסחף, כוללת שמונה קבריםIשכבה 

). 9.3.3איור  (III-IIחלק מן הקברים חתכו שרידים של שכבות . נחלים שבבסיסהה-סלע קונגלומראט

לא נמצאו עצמות בין , ובכל מקרה, מצב ההשתמרות של העצמות היה עלוב ביותר, פי יומן החפירה-על

רבן הבחין כי השלדים הונחו על צדם הימני כשהראש פונה כלפי מערב . הממצאים שהועברו לידי

בקברים ; צופו שולי הבור בחלוקים, )רבן לא מציין באילו(בחלק מהקברים . ות קמעהוהברכיים מקופל

רבן (בשני קברים . אחרים הונחה שכבת אבנים שציפתה את חלקו העליון של הקבר לאחר שמולא בעפר

  . ניתן היה להבחין בשרידי חומר אורגני שכיסה את הגופה) לא מציין באילו

  ות נחל יפעת מחפירI הממצאים משכבה 9.3.2

ניתנים לסיווג בטיפולוגיה הקרמית של מגידו ) 9.3.1טבלה  (Iכל הכלים שנמצאו בשכבה , למעט כלי אחד

הפריט היחיד שלא נמצאה לו מקבילה במגידו הוא כלי ). 7פרק  (I ותקופת הברזל IIIמ "מתקופת הב

מגידו נמצאו מספר כלים אמנם ב. 3: 9.3.2המופיע באיור ) cup and saucer(מטיפוס כלים שלובים 

אולם ייחודו של הכלי מנחל יפעת הוא בעובדה שבסיסו של הכלי מעוצב כנר צבוט , )CS1טיפוס (דומים 

שבכלי הנוכחי לא (חובר גביע פנימי " נר"בדומה לכלים ממגידו במרכזו של ה. ולא כקערה פשוטה

: II.48איור : 2005 פלג ואחרים זרזקי (XVIIמקבילה טובה לכלי מנחל יפעת נמצאה ביקנעם ). השתמר
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החלטתי שלאור השונות בין שני הטיפוסים יש לכלול את הכלים מנחל יפעת ומיקנעם כטיפוס נפרד ). 3

)CS2  .(  

No. Reg. No. Vessel type Comments C.v. Fig. 
1# T. 1/1 Bowl 1 IAA 1979-5017 * NYFN 
2# T. 1/2 Juglet 1 IAA 1979-5013 * NYFN 
3# T. 1/3 Storage jar 1a IAA 1997-6913 * NYFN 
4# T. 1/4 Storage jar 1 Kibbutz Sarid (no 

IAA number) 
* NYFN 

5 T. 2/1 Bowl 11 Reddish brown 
clay, missing 

* Fig. 9.3.1: 3 

6 T. 2/2 Chalice 1 Buff clay, missing - Fig. 9.3.1: 4 
7# T. 2/3 Juglet 1 IAA 1997-6907 * NYFN 
8# T. 2/4 Storage jar 1 Kibbutz Sarid (no 

IAA number) 
* NYFN 

9# T. 2/5 Storage jar 1 No data, missing - NYFN 
10 T. 3/1 Chalice 1 Pinkish buff clay, 

missing 
- Fig. 9.3.1: 5 

11 T. 3/2 Juglet 1 Buff clay, missing * Fig. 9.3.1: 6 
12 T. 3/3 Storage jar 1a Light brown clay, 

missing 
- Fig. 9.3.1: 7 

13# T. 3/4 Storage jar 1 No data, missing * NYFN 
14 T. 4/1 Bowl 1 Pinkish clay, 

missing 
* Fig. 9.3.1: 8 

15 T. 4/2 Flask 1b Reddish brown 
clay; red 
decoration, missing 

* Fig. 9.3.1: 9 

16 T. 4/3 Storage Jar 1a Greyish-brown 
clay (in TAU) 

* Fig. 9.3.1: 10  

17# T. 4/4 Storage Jar 1 Buff clay (one 
sherd in TAU) 

- NYFN 

18 T. 5/1 Juglet 1 Pinkish brown 
clay, missing 

* Fig. 9.3.1: 11 

19 T. 5/2 Storage jar 1a Light brown clay, 
missing 

- Fig. 9.3.1: 12 

20 T. 5/3 Lamp 1 Greenish-grey clay 
(in TAU) 

* Fig. 9.3.1: 13  

21 T. 6/1 Bowl 1 Pinkish buff clay 
(in TAU) 

* Fig. 9.3.2: 1  

22 T. 6/2 Krater 1 Pinkish grey clay, 
missing 

- Fig. 9.3.2: 2 

23# T. 6/3 Storage Jar 1 No data, missing - NYFN 
24# T. 6/4 Storage Jar 1 No data, missing - NYFN 
25 T. 6/5 Cup and saucer 

2 
Light buff clay, 
missing 

* Fig. 9.3.2: 3 

26 T. 7/1 Bowl 4 Buff clay, missing * Fig. 9.3.2: 4 
27 T. 7/2 Krater 1 Buff clay, missing - Fig. 9.3.2: 5 
28 T. 7/3 Chalice 3 Buff clay, missing * Fig. 9.3.2: 6 
29# T. 7/4 Storage Jar 1 No data, missing - NYFN 
30 T. 8/1 Bowl 2 Greyish buff clay, 

missing 
* Fig. 9.3.2: 7 

31 T. 8/2 Bowl 3 Greyish brown 
clay, missing 

- Fig. 9.3.2: 8 

32 T. 8/5 Chalice 3 Light brown clay 
(in TAU) 

* Fig. 9.3.2: 9  

33 T. 8/3 Juglet 1 Greenish clay (in 
TAU) 

* Fig. 9.3.2: 10  
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No. Reg. No. Vessel type Comments C.v. Fig. 
34# T. 8/4 Storage Jar 1 No data, missing - NYFN 
35# 10/508  Knife Bronze,  

IAA 1997-6872 
* NYFN 

NYFN=Nahal Yifat Field Notes, Registration list (not illustrated) 
  ) Iנחל יפעת שכבה (רשימת הכלים המלאה של הכלים מתוך הקברים : 9.3.1טבלה 

  )כלים שלא צוירו# (
 

  
 םחלקאולם , מתוך ההנחה שהם הוטמנו בקבר שלמים, התייחסתי לכל שבר מתוך הקברים כאל כלי שלם

בולטת בקברים . דוגמת הסחף של מי הגשמים בתעלת הניקוז, הרבדתיים-תהליכים בתרבגלל , נשברו

י הדיווח "עפ).  מכלל הכלים20%-כ(וכן של הקערות ,  מהממצא40%-המהווים כ, נוכחותם של הקנקנים

נמצאה , בקברים בהם נמצאו שני קנקנים. פכיות הדלייה שנחשפו בקברים נמצאו בתוך הקנקנים, של רבן

, יל נוזל כלשהועובדה העשויה להעיד כי בעוד שקנקן אחד הכ, פכית דלייה רק באחד מבין הקנקנים

  ). זרעי קטניות וכדומה, גרעיני דגנים(הקנקן השני הכיל אולי תוצרת יבשה 

דומה שמקורם של מספר כלי צור אף הוא בקברים , למרות שעיקר הממצא מן הקברים הוא כלי חרס

את המוצא הספציפי של כל אחד , פי רישומיו של רבן-לא ניתן לשייך על, למרבה הצער. Iמשכבה 

הלהב באורך (מ " ס18 מברונזה באורך פגיוןראוי להזכיר , כמו כן. ת להבי הצור שנמצאו במקוםמשלוש

נמצא , IAA 1997-6872(שטח -י חנן הופמן כממצא פני" שהתגלה ע,)מ" ס7.5מ והניצב " ס10.5

לוחות : 1948לאוד , לדוגמא (VIII-VI דומים נמצאו במגידו בשכבות פגיונות). באוסף קיבוץ שריד

לאור העובדה ). 573: 18.25איור : 2006זאס וצינמון ; 62, 56, 49-48: 181; 45: 180; 33: 179

 זה מנחל יפעתסביר להניח שמקורו של , )3: 10.5.4איור ( בקברים מתל קדש ף דומה מאוד נחשפגיוןש

ונות  הברונזה בקברים מעידה על שפגיוןהימצאותם של כלי הצור ובמיוחד חשיפתו של . באחד הקברים

על אף שזו , עדות תומכת לכך היא שיטת הקבורה השונה שאובחנה בין הקברים(חברתית בקרב הנקברים 

  ).וראו למטה, עשויה להעיד גם על פרק הזמן הארוך בו התקיים האתר

כלים  נרות  קנקנים  צפחות  פכיות  קובעות  קדרות  קערות   
  שלובים

  כ"סה

  4      2    1      1  1קבר 
  5      2    1  1    1  2קבר 
  4      2    1  1      3קבר 
  4      2  1        1  4קבר 
  3    1  1    1        5קבר 
  5  1    2        1  1  6קבר 
  4      1      1  1  1  7קבר 
  5      1    1  1    2  8קבר 
  34  1  1  13  1  5  4  2  7  כ"סה
%  20.6%  5.9%  11.8%  14.7%  2.9%  38.2%  2.9%  2.9%  100% 

  Iל יפעת שכבה ריכוז סטטיסטי של הממצא הקרמי מהקברים של נח: 9.3.2טבלה 
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 המתוארכים אף , שברים אינדיקטיביים20 ,י זוהו בקרב החרסים שהועברו אלי,פרט לכלים מן הקברים

  : פי טיפוסים-הרשימה הבאה כוללת את כל החרסים הללו על). וראו מייד (Iהם לימיה של שכבה 

  ).?BL(קערה לא מסווגת ; BL3 מטיפוס ות קערBL2 ;4קערה מטיפוס ; BL1קערה מטיפוס 

  .1: 9.3.3אחת מהן מופיעה באיור , )K1( שפות של קדרה עם שפה מקופלת 5

  . קובעותם שלוכן שני בסיסי; 2: 9.3.3איור , )CH1(קובעת עם שפה משוכה החוצה 

  ).4: 9.3.3איור  (CP1aסיר בישול מטיפוס ; 3: 9.3.3איור , )CP-LB(סיר בישול 

  ).5: 9.3.3איור  (F3צפחת עם כף מטיפוס 

  .ידית סל של פך מעוטר באדום

  .)סגנון העיטור הכנעני המאוחר (מעוטר באדום ושחור וממורק במירוק יד) ?פך(קטן שבר גוף 

 וכן החרסים ששויכו לשכבה זו עשויים להיות מתוארכים הן Iרוב הכלים שנמצאו בקברים של שכבה 

עוד שמספר טיפוסים ניתנים ב, יחד עם זאת. I והן לתקופת הברזל IIIלתקופת הברונזה המאוחרת 

הרי שזמנם של , )3: 9.3.3; 9, 6: 9.3.2איורים  (IIIלתיארוך אך ורק בתקופת הברונזה המאוחרת 

 וכן שבר גוף קטן מעוטר 5: 9.3.3, 5-4: 9.3.1איורים  (Iטיפוסים אחרים עשוי להיות רק תקופת הברזל 

 מדובר כ"סהכי למרות שב, נראה אם כן]). 7ראו פרק [בסגנון העיטור הכנעני המאוחר שלא צויר 

הרי שמחינה כרונולוגית הקבורה באתר התקיימה תקופה , שמונה קברים שנכרו בשטח מצומצם יחסיתב

  .Iארוכה יחסית בשלהי תקופת הברונזה המאוחרת וכן בתקופת הברזל 

באזור קם וה ממיתכן שהישוב עצמו היי. באתר לא נתגלו שרידי יישוב מן התקופה אליה תוארכו הקברים

אולם את אלה לא , ר זהחרסים מתאימים נלקטו בסקר של אזו, פי רבן-על.  לקבריםמצפוןהמעיינות ש

.  ומאז לא נמצאו במקום עדויות לפעילות אנושית,Iהקבורה באתר נפסקה בתקופת הברזל . תראהצלחתי ל

 התקופה הפרסית שנמצאה יש להזכיר את הימצאותה של שפה בודדת של קערת מורטריה מן, יחד עם זאת

  ).לא צוירה(בין שברי החרס מהאתר 

   סיכום ומסקנות– נחל יפעת 9.3.3

העדויות הקדומות ביותר מן האתר . נחל יפעת הוא אתר קטן ודל בשוליו הצפוניים של עמק יזרעאל

 נראה כי בתקופה זו היווה השטח שנחפר רק את). IVשכבה  (IIמתוארכות לתקופת הברונזה הקדומה 

עדויות ארכיטקטוניות להתיישבות באתר נמצאו מתקופות הברונזה . שוליו של יישוב שהתפרס למזרח

, יבמקום התקיים בתקופות אלה יישוב חקלא). III-IIשכבות  (IIהביניימית ומתקופת הברונזה התיכונה 

" בת"מעין , לא מן הנמנע שהיה זה יישוב ארעי. מבנים עלוביםשכלל כנראה מספר מצומצם ביותר של 
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שהיו זקוקים לחיות בסמוך לשדותיהם בחלק מימות השנה , שהוקם בידי חקלאים, של תל שדוד הסמוך

שדה כ שימש שטח האתר I ובתקופת הברזל IIIבתקופת הברונזה המאוחרת ). בעונת החריש והקציר(

הקברים . בריםייתכן שהנקברים הובאו למקום מיישוב שהיה ממוקם באזור המעיינות שמצפון לק. קבורה

, אולם. הדומות באופיין ובכמותן בין הקברים השונים, הדלים כוללים בעיקר מנחות קבורה עשויות חרס

  .   חברתית בקרב הנקבריםשונות ברונזה וכן מספר כלי צור שנמצאו במקום עשויים להעיד על פגיון

  

  שולי תל שדוד  9.4

במקום ). 9.4.1, 9.3.1תוכניות (ערב לתל שדוד  החלו עבודות פיתוח בשטח שממ1976בחודש אוקטובר 

נחפרה תעלת ניקוז המסדירה את זרימת הנחל היורד ממגדל העמק ועובר לרגלי המדרון המערבי של 

הוחל בהכנת , במקביל. הגשמים העזים שירדו בתוואי התעלה חשפו שרידי קירות וכן מספר קברים. התל

עבודות אלה כללו כבר מראשיתן הסרה . ית מאגר מיםהשטח שבין התל לבין קיבוץ שריד לקראת בני

למרות ניסיונות חוזרים להפסיק את עבודות הפיתוח . וקברים) חלקם בנויים גזית(והרס מוחלט של קירות 

  .  לא הופסקה הריסתם של השרידים, )כולל התערבותה של המשטרה(

, מבין שתי עונות(רות הצלה בעקבות הפגיעה הקשה בעתיקות התקיימה במקום עונה ראשונה של חפי

 1977 ועד למרץ 1976בין נובמבר ). 2ז"תשל, 1ז"רבן תשל(בראשות אבנר רבן ) 661רישיון מספר 

 Iאותרו ונחפרו באזור העבודות שרידיהם של ארבעה בתים אפסידאליים מתקופת הברונזה הקדומה 

 -9.4.1תוכנית , 36-1רים קב( קברים מתקופת הברזל 36וכן ) 9.4.2-9.4.1תוכניות , A-Dבתים (

  . 31כמו כן נוקו ומופו הקירות והרצפות שבאפיק תעלת הניקוז). 9.4.2

עונת השנה נבחרה  (1978 באוקטובר 25-12נערכה בין התאריכים ) ט"רבן תשל(עונת החפירות השנייה 

ופת מכיוון שהממצאים מעונת החפירות השנייה חורגים לחלוטין מתק). בשל מפלס מי התהום הנמוך

מזרחי של השטח -החפירה בוצעה בחלקו הצפון: אין הם מפורסמים כאן מלבד בסקירה קצרה זו, המחקר

בשל הידוק ).  ריבועי חפירה12כ נחפרו "בסה( מטרים 10X30בשטח של ) 9.4.2תוכנית (ההרוס 

 .רמת השימור של הממצאים הייתה נמוכה, י כלי חפירה כבדים וכיסוי הממצא במי תהום"הקרקע ע

שניהם נמשכים מחוץ לשטח החפירה כלפי דרום (הממצא הארכיטקטוני המרכזי כלל שני מבנים גדולים 

ידית אמפורה חתומה שנמצאה במקום . השלב הקדום של המבנים מתוארך לתקופה ההלניסטית). ומזרח

                                                 
מצב הרישומים של רבן היה כה רע עד שהחלטתי שלא לפרסם . הקירות תוארכו לתקופת הברונזה הקדומה לתקופה הרומית 31

  . כאן את בדלי התוכניות הללו
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ה הממצא משלב ז). פה-ראלד פינקלשטיין בעל'ג(ס "מתוארכת לרבע האחרון של המאה השלישית לפנה

בחלק ניכר מן ). רובן של חלוקים(מקוטע וכולל קירות מאבני גוויל גדולות וכן קטעים אחדים של רצפות 

שלב זה מתאפיין . בשלהי המאה הראשונה לספירה, המבנה חזרו להשתמש בתקופת הבניין העיקרית

במרוצת המאה ייתכן שהמבנים שימשו גם . בבניית גזית טובה וברצפות חלוקים ועליהן שכבת גיר מהודק

מתחת לבסיסי הקירות . אז נוספו מספר קירות משניים מאבני גוויל ותוקנו מספר רצפות, השנייה לספירה

מי התהום . אחד זוהה כמבנה אפסידאלי, שכיסה מבנים אחדים, ההלניסטיים נחשף מפלס חלוקים טבעי

ווח כי במקום נמצאו די) 14: 1ז"תשל(רבן . הגבוהים באזור כמעט ולא אפשרו לחשוף מבנים אלה

, כיום ברור. קערות וכלי בזלת שיש לתארכם לתקופה הכלקוליתית ולתקופת הברונזה הקדומה, פערורים

' ראו למטה וכן א (Iשממצאים שרבן תיארך לתקופה הכלקוליתית אף הם מתקופת הברונזה הקדומה 

חלק , סידאליים שרבן חשףכמו כל יתר המבנים האפ, ולפיכך יש לראות בממצאים אלה) פה-בראון בעל

  ). ראו מייד(ב Iהמתוארך לתקופת הברונזה הקדומה , בעין שדוד) 1985(מן הכפר שחשף בראון 

מכיוון שידיעותינו על התל חלקיות מאוד ומכיוון שבתל עצמו טרם נעשו חפירות החלטתי שלא למספר 

. א כאן סיכום קצר לגביהםאולם בשל חשיבותם של הממצאים מתקופת הברונזה מוב. את השכבות באתר

חשוב לציין שבשום מקום בחפירות רבן לא נתגלתה סטרטיגרפיה מלאה של השכבות ונראה שרק חפירות 

  . בתל עצמו יספקו רצף מלא של השכבות

   תקופת הברונזה הקדומה9.4.1

  שנמצאו בעונת החפירות,בI מוצג מבחר מן החרסים מתקופת הברונזה הקדומה 8-1: 9.4.1באיור 

למשל איורים  [1985בראון (כמעט לכולם מקבילות טובות מאוד בעין שדוד הסמוכה . הראשונה של רבן

או על השקיות , למרבה הצער לא צוין על החרסים מחפירות רבן]).  ועוד22-10: 21, 1: 15, 6: 14

תים ארבעה ב) 9.4.2תוכנית (רבן פרסם בתוכנית שערך . המקור הסטרטיגרפי שלהם, שבהם אוחסנו

בתוכנית של הקירות שנמצאו בתעלת הניקוז , כמו כן). A-Dם יבת(אפסידאליים שנמצאו בחפירות 

שנמצאו , כל החרסים מתקופת הברונזה. מופיע בית אחד בעל מתאר אפסידאלי) שאינן מפורסמות כאן(

בתקופת יוצא אפוא ש. 32בIאובחנו כמתוארכים לתקופת הברונזה הקדומה , בחומר החפירה שהועבר לידי

היה זה היישוב הגדול (ב השתרע היישוב שהתקיים בתל שדוד על שטח גדול מאוד Iהברונזה הקדומה 

י מספר חפירות שנערכו "ניתן לתחום את גבולותיו של יישוב זה ע!). ביותר שהתקיים בו מאז ומעולם

. י רבן"ר עמערב התל שנחפ-ועד לשטח שמדרום) 1985(י בראון "מאזור עין שדוד שנחפר ע: באזור

                                                 
  . תודה רבה למארק איסרליס על אבחנותיו החשובות32
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-  ו2010לאחרונה נוספו עדויות חדשות לגודלו של יישוב זה בעזרת שני שטחי חפירה שנחפרו בשנים 

שמוקמו ממזרח לתל , שטחים אלה). פה-בעל(פארן -י רשות העתיקות בניהולה של קרן קובלו" ע2011

לאור אלה ייתכן . בIהניבו אף הם עדויות מתקופת הברונזה הקדומה , ומדרום לו) מדרום לעין שדוד(

 יחד עם זאת יש לציין כי מן ! דונם150-כלומר כ,  מטר350X450ששטח האתר בתקופה זו היה 

  .החפירות עולה כי מבני היישוב לא נבנו בצפיפות

   תקופת הברונזה התיכונה9.4.2

, יחד עם זאת. בחפירות רבן לא נמצאו עדויות ארכיטקטוניות המתוארכות לתקופת הברונזה התיכונה

פכית ). 12-9: 9.4.1איור (פכית שלמה וכן מספר חרסים ניתנים בקלות לזיהוי כשייכים לתקופה זו 

פכית זו מחופה אדום ). IAA 1979-5020(ת מצויה באוסף קיבוץ שריד "דלייה נוספת מתקופת הב

: 12לוח : 1948לאוד , למשל[ראו מקבילה טובה במספר רב של קברים במגידו (וממורקת במירוק יד 

מזרחי של התל מספר מטרים מעל הכביש -פי הרישומים בקיבוץ היא נמצאה במדרון הדרום-על]). 8

ב שנמצאה IIת "פרט לממצא הקרמי מסביבות תל שדוד ראוי לציין בולה מצרית מתקופת הב. לכפר ברוך

התקיים כל אלה מעידים כי בתקופת הברונזה התיכונה ). 1985ברנדל (בראון ' בעין שדוד בחפירות א

 כי הוא ,נראהאין ספק כי הוא היה מצומצם ביותר ביחס ליישוב מתקופת הברונזה הקדומה ו. בתל יישוב

שתי הפכיות ). סביר להניח כי בתקופה זו קיבל התל את צורתו הנוכחית(התפרס רק על פני התל עצמו 

  .התלהשלמות שנמצאו במקום מעידות אולי על הימצאותם של קברים מתקופה זו בשולי 

  I-II תקופת הברונזה המאוחרת 9.4.3

שתי קערות .  בשטח החפירה של מאגר המים מצומצמות ביותרI-IIהעדויות מתקופת הברונזה המאוחרת 

רומזות אולי על המשך , )3-1: 9.4.2איור (ישרות דופן ועוד שבר של קערה מזווה שנמצאו בשטח זה 

נחפר בחפירות הצלה מצומצמות קבר , י של התלדווקא בצידו המזרח, יחד עם זאת. הקבורה באזור

  :סיכום של ממצאי חפירה זו מובא להלן). 30: ט"רבן תשל (IIמתקופת הברונזה המאוחרת 

מזרחי של תל שדוד כתשתית לעמוד מתח -ח חפרה חברת החשמל בור עמוק במדרון הדרום"בחורף תשל

כפי , ורי ולא ניתנה רשות לחפור באתרלא דווח על החפירה למפקח העתיקות האז, למרבה הצער. גבוה

נפגע ונהרס מבנה קבורה ומרבית תכולתו הושמדה או נשדדה בידי הפועלים , כתוצאה מכך. שמחייב החוק

). 9.4.1ראו תוכנית ,  בכדי להבדילו מן הקברים בצדו המערבי של התל61' הקבר סופרר כאן כקבר מס(

נראה . כן על ממצאים שנחשפו בשפכים שהוצאו ממנוהשחזור הבא מבוסס על מה שנותר בשולי הבור ו

בתחתיתו נבנה דרגש שעליו . שהקבר היה מבנה בנוי בעל קירות אבן משופעים וגג עשוי מלוחות אבן
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בסמוך . שהייתה אולי עטופה באריג כלשהו, )בדופן החפירה שרדו חלקי שלד אחד בלבד(הונחה הגופה 

בשפך חפירות הפיתוח ).  זה לא מפורסם כאן ונראה שאבדממצא(לשלד נמצא ראש חנית עשוי ברונזה 

למרבה הצער מיקומם ). 8-4: 9.4.2איור (קנקנים ופיקסיס מיקני , נלקטו שברי כלי חרס ובהם קערות

 כי אלה מקבילים למכלולי הכלים שנמצא במגידו ,י ציוריהם נראה"אולם עפ, הפיזי של הכלים אבד כיום

בן עמי  [XIX ביקנעם 8' ראו השוואה טובה לקנקן מס; 2000ן וצמחוני פינקלשטיי (VIII-VIIBבשכבה 

בן (ניסה לקשור בין הקבר משריד לקבר המיקני מתל דן ) 30: ט"תשל(רבן ]). III.21 :2איור : ב2005

קשה לקבל , הקברמבנה אולם לאור החפירה העגומה של הקבר בשריד והיעדר תוכנית של , )2002דב 

הנחתו של רבן שיש לראות בקבר משריד עדות להימצאותם של סוחרים מיקניים , כמו כן. הקבלה זו

מבנה הקבורה והמנחות שנלוו ואילו ,  תושב המקוםהוטמןסביר להניח כי בקבר . ביישוב נראית מוגזמת

  .לה משקפות את מעמדו החברתי ולא את מוצאו

  Iתקופת הברזל / III תקופת הברונזה המאוחרת 9.4.4

        9, 2' מס(י רבן בשוליים המערביים של תל שדוד רק שלושה קברים "ים שנחפרו ע הקבר36מבין 

). 9.4.2תוכנית (א II נוספים מתוארכים לתקופת הברזל 33 ואילו Iמתוארכים לתקופת הברזל ) 11-ו

ולפיכך סביר להניח כי מבין ,  לא נחפרו זה בסמיכות לזהIהקברים מתקופת הברזל , מבחינת מיקומם

.  היו קברים נוספים מתקופה זו,)14: 1ז"רבן תשל(ות הקברים שנהרסו בעבודות בניית מאגר המים מא

 מתוארכים לתקופת 33ואילו  (Iהעובדה כי רק שלושה קברים תוארכו לתקופת הברזל , יחד עם זאת

 Iל עשויה להעיד על גידול באוכלוסיית העיר שהתקיימה בתל שדוד במעבר מתקופת הברז, )אIIהברזל 

פינקלשטיין ואחרים (חיזוק להנחה זו נמצא בסקר הארכיאולוגי שנערך בתל . אIIלתקופת הברזל 

בשל ). 11ראו גם פרק  (II לאלה מתקופת הברזל Iביחס שבין החרסים מתקופת הברזל ) 745: א2006

 לא ניתן לקבוע האם הם שייכים לשלב, Iמיעוט הממצאים מן הקברים המתוארכים לתקופת הברזל 

אולם רק , Iמתקבל על הדעת כי היישוב התקיים לאורך כל תקופת הברזל . הקדום או המאוחר בתקופה זו

: 9.4.1טבלה , הכולל שלוש אצעדות ברונזה (2עושרו של הממצא מקבר . חפירות בתל יאשרו הנחה זו

  . הייתה מרובדת מבחינה חברתיתIכך שאוכלוסיית האתר בתקופת הברזל מעיד על ) 8-1

: 9.4.2 באיור הובאו כאןרק שני כלים ) 9.4.1טבלה ( הכלים שנמצאו בשלושת הקברים הללו 12ן מבי

כל הכלים אותם . נמצאים באוסף קיבוץ שריד) 8-1: 9.4.1טבלה  (2שמונה כלים נוספים מקבר . 10-9

ם שנמצאו ארבעה כלי, אף על פי כן. IIIמ " ולא לתקופת הבIמתוארכים לתקופת הברזל , היה ניתן לבחון

 - 11: 9.4.2איור  (IIIמתוארכים דווקא לתקופת הברונזה המאוחרת , אולם מוצאם אינו ברור, י רבן"ע
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כולם  (BL11 וכן קערה מטיפוס BL16שתי קערות מטיפוס , CH3אלה כוללים קובעת מטיפוס ). 14

 ממצאים אלה ).I לתקופת הברזל IIIמ "טיפוסים שייצורם פסק כמעט לחלוטין עם המעבר מתקופת הב

 בשוליים המערביים של I ובתקופת הברזל IIIמעידים על המשכיות הקבורה בתקופת הברונזה המאוחרת 

  .תל שדוד

No. Reg. No. Vessel type Comments C.v. Fig./ 
Reference 

1 2/9 Bowl 4 Light brown clay; IAA 
1979-5007 

* TSFN: 22 

2 2/10 Juglet 1 Orange clay; IAA 1997-
6873 

* TSFN: 22 

3 2/11 Lamp 1 Brown clay; soot 
remains on rim; IAA 
1979-5005 

* TSFN: 22 

4 2/7 Storage jar 4 Light brown clay; IAA 
1997-6911 

* TSFN: 14 

5 2/8 Storage jar 1 Light brown clay; at 
Kibbutz Sarid (no IAA 
number) 

* TSFN: 
Registration 
list 

6 2/125 Bracelet Bronze; IAA 1979-
5029/1 

* TSFN: 1 

7 2/126 Bracelet Bronze; IAA 1979-
5029/2 

* TSFN: 1 

8 2/127 Bracelet Bronze; IAA 1979-
5029/3 

* TSFN: 1 

9 9/97 Flask 1a Buff clay * Fig. 9.4.2:9 
10 9/121 Storage jar 1 No data; according to a 

photo taken by Raban 
* TSFN: 18 

11 9/122 Storage jar 1 No data; according to a 
photo taken by Raban 

* TSFN: 18 

12 11/60 Bowl 5 Light brown clay * Fig. 9.4.2:10 
TSFN=Tel Shadud Field Notes (not illustrated) 

  )לי תל שדודשו (Iהממצאים מן הקברים המתוארכים לתקופת הברזל : 9.4.1טבלה 

  א II תקופת הברזל 9.4.5

מדווח כי מאות קברים מתקופת הברזל נהרסו במסגרת עבודות הפיתוח של שטח ) 14: 1ז"תשל(רבן 

 מתוארכים 33 ועוד Iשלושה מתוארכים לתקופת הברזל ,  קברים36 ניצלו כ"סהב, כאמור. מאגר המים

קבורה ) א: (ניסה לסווגם לשני טיפוסים) 14: 1ז"תשל(רבן ). 9.4.2תוכנית (א IIלתקופת הברזל 

כאשר חלק ממנחות הקבורה הוכנסו לתוך שני , קבורה משנית בתוך קנקן) ב. (ראשונית שלוותה במנחות

קשה לדעתי לקבל את שחזור שיטת . קנקנים נוספים שהיו בקבר ומנחות נוספות הוטמנו לצד הקנקנים

   :סיבותכמה הקבורה המשנית באתר כפי שהציע רבן מ

  .עד היום אין לשיטת הקבורה הזו מקבילה בשום אתר אחר מתקופת הברזל. 1
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שנועד למנוע את בזיזת , התאפיינה בחוסר סדר מוחלטש ,הקברים נחפרו בעונת החפירות הראשונה .2

  .  חפירה בתנאים בלתי אפשרייםכי במקום התנהלהבכל הצילומים שעמדו לרשותי עולה . הקברים

 אין , ובגלל אופיים המקוטע והלא עקבי של יומני החפירה, לא שמרו את העצמותהחופריםמכיוון ש. 3

אין בצילומי השטח תיעוד כלשהו של העצמות , בנוסף לכך. אפשרות לשוב ולחקור את השחזור של רבן

 לא כתב רבן באילו מבין ,)ביומני החפירה ובפרסומים הראשוניים(בשום מקום . שנמצאו בחפירות

  . לא ברור האם לדעתו מדובר בתופעה נפוצהכלל ; שיטההנהוגה  כ"סהבקברים הקברים ובכמה 

לפיכך אני מניח כי כל הקברים שנחפרו בשטח בית הקברות של האתר הם קברי שוחה פשוטים בהם 

  . 33נקברו הנפטרים בקבורה ראשונית

שעבר מאז  שנבעו מפרק הזמן הארוך ,בבואי לבחון את החומר מן הקברים נתקלתי בבעיות רבות

קשו מאוד על איתור הממצאים ובחינת יומני י ה,השנים שחלפו ומותו בטרם עת של רבן. החפירה

. היה נמוך מצב השימור של הממצאים ,בשל סוג הקרקע והרטיבות הרבה במקום, אם לא די בכך. החפירה

יחד ). 34, 24, 22, 15, 8, 5, 4, 3' קברים מס(משמונה קברים לא הצלחתי לאתר אף ולא ממצא אחד 

מבין . רובם המוחלט כלי חרס, )9.4.2טבלה ( ממצאים 66מן הקברים הנותרים מפורסמים כאן , עם זאת

או שהם , היתר נמצאים באוסף קיבוץ שריד; )9.4.4-9.4.3איורים ( כלי חרס 30צוירו , הפריטים הללו

 מובאים מספר ציורים 9.4.5באיור . אבדו והרישומים שלהם ביומני החפירה הם העדות היחידה לקיומם

בטבלה , בנוסף להם. אולם במקרה זה המוצא שלהם אינו ידוע, אIIשל כלים וחרסים מתקופת הברזל 

 שמוצאם אינו ידוע והם מתוארכים לתקופת ,)שאבדו ברבות השנים( מוצגים פריטים נוספים 9.4.3

, ק מבין הממצאים שנחשפו באתרנראה אפוא כי למרות שהפריטים המפורסמים כאן הם רק חל. IIהברזל 

המאמצים הרבים שנעשו לשם בניית קורפוס קרמי מהקברים הובילו ליצירת מדגם מייצג של מכלולי 

  .  הקבורה במקום

No. Reg. No. Comments C.v. Fig./ Reference Vessel type 
1 1/3 Chalice 31 Greyish-brown clay; 

IAA 1979-5002 
* TSFN: 1 

2 1/1 Jug 33a Pinkish-brown clay; red 
and black decoration; 
IAA 1979-5022 

* TSFN: 22 

3 1/4 Lamp 31 Light brown clay; soot 
remains on rim; IAA 
1979-5018 

* TSFN: 22 

4 1/5 Storage jar (type 
unknown) 

Light brown clay; at 
Kibbutz Sarid (no IAA 
number) 

* TSFN: 
Registration list 

                                                 
  .יה ראוי ולשקול את הצעתו מחדשרק אם ייחפרו בעתיד קברים שבהם נקברו הנפטרים בשיטה שתיאר רבן יה 33

 266



No. Reg. No. Vessel type Comments C.v. Fig./ Reference 
5 1/6 Storage jar (type 

unknown) 
Buff clay; at Kibbutz 
Sarid (no IAA number) 

* TSFN: 
Registration list 

6 6/15 Juglet 31 Buff clay; IAA 1979-
5012 

* TSFN: 22 

7 7/16 Juglet 31 Light brown clay; IAA 
1979-5014 

* TSFN: 22 

8 10/123 Storage jar (type 
unknown) 

No data; according to a 
photo taken by Raban 

* TSFN: 19 

9 12/67 Bowl 40c Greyish clay; red slip; 
missing 

* TSFN: 4 

10 12/54 Jug 33a Reddish clay; red and 
black decoration; 
missing 

* TSFN: 24 

11 12/95 Juglet 32 Buff clay * Fig. 9.4.3:1 
12 12/103 Juglet 32 Dark grey clay; dark slip 

and hand burnish 
* Fig. 9.4.3:2 

13 13/53 Jug 34 Brown clay; remains of 
red slip 

* Fig. 9.4.3:3 

14 13/93 Juglet 31 Light brown clay * Fig. 9.4.3:4 
15 13/96 Juglet 32 Buff clay * Fig. 9.4.3:5 
16 14/90 Juglet 31 Light brown clay; red 

slip and hand burnish 
* Fig. 9.4.3:6 

17 16/81 Chalice 31 Light brown clay; 
missing 

* TSFN: 2-3 

18 16/52 Jug – varia  Grey clay; red slip; 
missing 

* TSFN: 25 

19 16/91 Juglet 31 Orange clay; missing * TSFN: 26 
20 16/92 Juglet 31 Pinkish-brown clay * Fig. 9.4.3:7 
21 16/102 Juglet 32 Light brown clay; red 

slip 
* Fig. 9.4.3:8 

22 16/120 Storage jar (type 
unknown) 

No data; according to a 
photo taken by Raban 

* TSFN: 18 

23 17/58 Bowl 31 Reddish-brown clay * Fig. 9.4.3:9 
24 17/116 Juglet 32 Reddish-brown clay * Fig. 9.4.3:10 
25 18/57 Bowl 31 Brown clay * Fig. 9.4.3:11 
26 18/108 Krater 31 Brown clay; red slip and 

hand burnish 
* Fig. 9.4.3:12 

27 18/89 Juglet 32 Brown clay * Fig. 9.4.3:13 
28 18/101 Juglet 32 Buff clay; red slip and 

hand burnish 
* Fig. 9.4.3:14 

29 19/82 Juglet 31 Buff clay; missing * TSFN: 25 
30 19/98 Flask varia Orange clay; missing * TSFN: 25 
31 19/99 Juglet (WP 32) Whitish clay; black 

decoration; missing 
* TSFN: 25 

32 20/100 Juglet (WP 32) Whitish clay; remains of 
black decoration 

* Fig. 9.4.3:15 

33 20/117 Storage jar (type 
unknown) 

No data; according to a 
photo taken by Raban 

* TSFN: 17 

34 21/62 Bowl 38b Light brown clay; red 
slip and hand burnish 

* Fig. 9.4.4:1 

35 21/55 Krater 31 Brown clay * Fig. 9.4.4:2 
36 21/74 Chalice 31 Buff clay; missing * TSFN: 24 
37 21/112 Jug 31 Buff clay * Fig. 9.4.4:3 
38 21/118 Storage jar (type 

unknown) 
No data; according to a 
photo taken by Raban 

* TSFN: 17 

39 23/68 Bowl 32  Light brown clay * Fig. 9.4.4:4 
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No. Reg. No. Vessel type Comments C.v. Fig./ Reference 
40 25/128 Bowl 32  Light Greyish-brown 

clay; red slip and hand 
burnish; missing 

* TSFN: 24 

41 26/87 Juglet 31 Yellowish-grey clay * Fig. 9.4.4:5 
42 27/88 Juglet 31 Pinkish clay; IAA 1979-

5010 
* TSFN: 26 

43 28/85 Juglet 31 Light brown clay * Fig. 9.4.4:6 
44 28/119 Storage jar (type 

unknown) 
No data; according to a 
photo taken by Raban 

* TSFN: 17 

45 29/64 Bowl 38b Brown clay; red slip and 
hand burnish 

* Fig. 9.4.4:7 

46 29/86 Juglet 31 Buff clay; missing * TSFN: 26 
47 30/73 Bowl 32 Buff clay; missing * TSFN: 3 
48 31/59 Bowl varia Orange clay; remains of 

dark slip and had burnish 
* Fig. 9.4.4:8 

49 32/71 Bowl 33 Light brown clay; red 
slip and hand burnish 

* Fig. 9.4.4:9 

50 32/66 Lamp 31 
 
  

Dark reddish-brown 
clay; remains of soot on 
rim 

* Fig. 9.4.4:10 

51 33/61 Bowl 40c Brownish-orange clay; 
red slip 

* Fig. 9.4.4:11 

52 33/56 Krater 32 Light brown clay * Fig. 9.4.4:12 
53 33/80 Chalice 31 Reddish-brown clay * Fig. 9.4.4:13 
54 33/113 Juglet 31 Pinkish clay * Fig. 9.4.4:14 
55 33/114 Storage jar (type 

unknown) 
No data; according to 
Raban's drawing 

* TSFN: Tomb 33 
drawing 

56 35/63 Bowl 32 Light brown clay; red 
slip and hand burnish; 
missing 

* TSFN: 3, 25 

57 35/51 Jug 31 Pinkish-brown clay; 
missing 

* TSFN: 15 

58 35/104 Juglet 32 Dark grey clay; dark slip 
and hand burnish; 
missing 

* TSFN: 15 

59 35/105 Juglet 32 Dark grey clay; dark slip 
and hand burnish 

* Fig. 9.4.4:15 

60 35/106 Pyxis 31 Dark grey clay; missing * TSFN: 15 
61 35/109 Bracelet  Bronze; according to 

Raban's drawing; 
missing 

* TSFN: Tomb 35 
drawing 

62 35/110 Bracelet  Bronze; according to 
Raban's drawing; 
missing 

* TSFN: Tomb 35 
drawing 

63 35/111 Bracelet  Bronze; according to 
Raban's drawing; 
missing 

* TSFN: Tomb 35 
drawing 

64 35/124 Bracelet  Bronze; according to 
Raban's drawing; 
missing 

* TSFN: Tomb 35 
drawing 

65 35/115 Necklace made of 5 
shells 

Shell; according to 
Raban's drawing; 
missing 

* TSFN: Tomb 35 
drawing 

66 36/107 Juglet 31 Greyish-brown clay; 
missing 

* TSFN: 3 

TSFN=Tel Shadud Field Notes (not illustrated)   
  )שולי תל שדוד (IIהממצאים מן הקברים המתוארכים לתקופת הברזל : 9.4.2טבלה 
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No. Reg. No. Vessel type Comments C.v. Reference 
1 40/524 Pyxis 1/31 Buff clay; IAA 1979-

5004 
* TSFN: 22 

2 40/526 Lamp 1/31 Brown clay; IAA 1979-
5025 

* TSFN: 22 

3 40/525 Juglet (BoR 34a) Pinkish clay; remains of 
lustrous red slip and 
black decoration; IAA 
1979-5003 

* TSFN: 1 

4 40/542 Juglet 31 Whitish clay; missing * TSFN: 1 
5 40/529 Juglet 32 Dark grey clay; dark slip 

and hand burnish; IAA 
1979-5016 

* TSFN: 1 

6 40/527 Scarab (Men-
kheper-re) 

Bone/ ivory and remains 
of gold; IAA 1979-5031 
(missing) 

* TSFN: 1 

7 40/528 Scarab (vulture) Dark green steatite; IAA 
1979-5030; (missing) 

* TSFN: 1 

TSFN=Tel Shadud Field Notes (not illustrated)  
  )שולי תל שדוד( שמוצאם לא ידוע ושלא הובאו בציור IIממצאים מתקופת הברזל : 9.4.3טבלה 

  

. 8 והם הוגדרו בפרק V מגידובכולם  מיוצגים , שנמצאו בשטח בית הקברות,הטיפוסים של כלי החרס

  : חפירות הקבריםלמספר תופעות ולכלים ייחודיים שנמצאו בכאן רק ברצוני להתייחס 

אחת נראה כי קערה . חלקן ממורקות במירוק יד; ות שנמצאו בקברים מחופות בחיפוי אדוםרוב הקער. 1

מקבוצת הכלים המעוטרים בשחור על  שמבחינה מורפולוגית זהה לקערות קפריסאיות ,)8: 9.4.4איור (

ן דומה כי החיפוי הכהה ומירוק היד שהובחנו עליה וכ. BoR31bהיא חיקוי מקומי לקערות מטיפוס , אדום

וראו דיון בסוגיה (מבחינים אותה מקערות קפריסאיות שיובאו לאזורנו , הטין הגס יחסית ממנו היא עשויה

 ). 8זו בפרק 

ראוי ). 9.4.4טבלה ( מסך כלי החרס שנמצאו בבית הקברות בשולי תל שדוד 8%-ת מהוות כוקובע. 2

). 8.2טבלה , 8פרק ( במגידו Vה לציין שנתון זה גבוה פי שניים ויותר משיעור הקובעות שנמצאו בשכב

ראויה לציון מיוחד קובעת מעוטרת . עובדה זו משקפת אולי את חשיבותן של הקובעות בפולחן המתים

למרות . שנמצאה על פני השטח בזמן הריסת האתר בידי טרקטורים) 8: 9.4.5איור (בשחור ואדום 

 המיוצרות בתקופה ,קובעות מעוטרותשמרבית הקערה וכן הבסיס שלה לא השתמרו מדובר בדוגמא יפה ל

 ).8ראו פרק (זו 

עובדה זו לא אמורה להפתיע מכיוון שכלי בישול נועדו לרוב לחיי . לא נמצאו בבית הקברות כלי בישול. 3

כי סירי בישול נתגלו במספר קברים , יחד עם זאת ראוי להזכיר. היומיום ולרוב הם נעדרים מהקברים

 269



 במדרון המזרחי של מגידו 80Cבקבר , כמו כן). 134-133: 2002מנדלס -דייגי(מאותה תקופה באכזיב 

 ).11-10: 75לוח : 1938גאי ואנגברג (א IIנתגלו שני סירי בישול מתקופת הברזל 

: 2ז"רבן תשל; 10: 9.4.2טבלה ( עם עיטור ייחודי J33aגוני מטיפוס - נתגלה פך פניקי דו12בקבר . 4

עוטר הפך , מרכזיות משני עברי הידית- שתי מערכות מעגליות חדבנוסף לעיטור הסטנדרטי של): 28

כוונתי לפך כדורי . רק מקבילה אחת לשילוב זה של עיטור ידועה עד כה. גונית אופקית-ברצועת עיטור דו

ראוי , אולם, )1: 146איור : 1983פריץ וקמפינסקי ( בתל משוש IIשנמצא בשכבה !) ללא בסיס טבעת(

  .שדודתל גדול מהפך מהרבה יותר שוש לציין כי הפך מתל מ

 מן 40%-השיעור הנמוך מאוד של הצפחות והפיקסיסים בא בניגוד גמור לכך שהפכיות מהוות כ. 5

נראה כי ייצורם ). 8פרק ( במגידו Vמצב זה דומה להתפלגות המכלים הקטנים בשכבה . המכלול הקרמי

ועל רקע זה ניתן להבין את העלייה , ה מאודפחת, Iשל צפחות ופיקסיסים שהיו נפוצים בתקופת הברזל 

  . בשימוש בפכיות

) WP32מטיפוס (שתי פכיות חביתיות : כלי היבוא הקפריסאיים כוללים שלושה כלים משתי קבוצות. 6

 מקבוצת הכלים BoR34aופכית מטיפוס ) 32-31: 9.4.2טבלה (מקבוצת הכלים המצוירים על לבן 

השיעור של כלי היבוא הקפריסאיים בבית הקברות של ). 3: 9.4.3טבלה (המעוטרים בשחור על אדום 

 והשוו למגידו 14ראו פרק  (IV-IIIתל שדוד הוא ממוצע ביחס לאתרים כפריים אחרים דוגמת תל עמל 

V – הנמוכה יחסית של הכפרים ביחס לערים תאקונומי-נראה שהדבר משקף את הרמה הסוציו). 8 פרק 

  . )17פרק  (המרכזיות

רבן לתקופת הברונזה וולף וי "פני השטח תוארכו ע-שנמצאו על) 7-6: 9.4.3טבלה (חרפושיות שתי . 7

בבחינה מחודשת של ,  אולם.למרבה הצער החרפושיות אבדו). 14: 1ז"רבן תשל; ז"וולף תשל(המאוחרת 

עולה מסקנה זו . IIכי יש לתארכן לתקופת הברזל , עולה, דפנה בן תור ואותמר קייל שערכו, צילומיהן

וזאת בניגוד לעדויות המעטות לפעילות , אIIבקנה אחד עם תיארוכו של בית הקברות לתקופת הברזל 

  ).ראו למעלה(מ באזור זה "מתקופת הב

נמצאו ). 65-56: 9.4.2טבלה  (35הקבר העשיר ביותר שנחשף בבית הקברות של תל שדוד הוא קבר . 8

לאור החפירות הבעייתיות והשחזור הסבוך . ת צדפיםארבעה צמידי ברונזה ומחרוז, חמישה כלי חרסבו 

עושר הממצאים .  היחיד שנחפר באתרמלא שמדובר במכלול הקבורה ה, אוליייתכן, של מקור הממצאים

מעידים על הריבוד החברתי של הנקברים בבית הקברות , והימצאותם של חפצי הברונזה והמחרוזת בקבר

 . ועל השונות המעמדית בין תושבי האתר
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רק טיפוס קרמי אחד המופיע ? האם ניתן לקבוע את תאריכו של בית הקברות בצורה מדויקת יותר. 9

שלוש פכיות כדוריות כוונתי ל. נחשף בתל שדוד) 8ראו פרק (א המאוחר IIלראשונה בתקופת הברזל 

שנצרפו בצריפה , בעלות צוואר ארוך וצר ושפה פשוטה) 59-58, 12: 9.4.2טבלה  (JT32מטיפוס 

פרט לכך גם הימצאותם של הכלים הקפריסאיים עשויה ). שצבען אכן שחור" שחורות"פכיות (חזרת מ

אם כי עדויות מעטות לראשית היבוא מקפריסין נמצאו , להצביע על תאריכם המאוחר של כמה קברים

ות כי לאור הכמות הגדולה של הקברים ומיעוט העדוי, נראה אם כן). 8פרק (כבר בתקופת הברזל הקדום 

הניח כי התל היה מיושב יש ל, אIIהחותכות לגבי תיארוך הקברים לאחד השלבים של תקופת הברזל 

  . א כולהIIתקופת הברזל לאורך 

 Iron IIa Tombs Unprovenanced Total 
 n= % n= % n= % 

BL 12 19.7 5 29.4 17 21.8 
K 3 4.9   3 3.8 
CH 4 6.6 2 11.8 6 7.7 
J 6 9.8   6 7.7 
JT 22 36.1 7 41.2 29 37.2 
F 1 1.6   1 1.3 
PX 1 1.6 1 5.9 2 2.6 
SJ 8 13.1   8 10.3 
L 2 3.3 1 5.9 3 3.8 
CY 2 3.3 1 5.9 3 3.8 
Total 61 100 17 100 78 100 

  )שולי תל שדוד(א IIהתפלגות כלי החרס השלמים מתקופת הברזל : 9.4.4טבלה 

  

  נות סיכום ומסק– שולי תל שדוד 9.4.6

 שוליובהרי שמספר חפירות הצלה שנערכו , למרות שתל שדוד עצמו טרם נחפר בחפירות מסודרות

נראה . בIהיישוב הקדום ביותר באתר מתוארך לתקופת הברונזה הקדומה . עשויות לשקף את תולדותיו

צל השוו למגידו א (תפרש על למעלה ממאה דונםה ו, היה גדול פי כמה מגודלו של התל הנוכחיהואש

עם המעבר לתקופת הברונזה התיכונה . ])10פרק [ולעפולה ] 585-577: 2000[פינקלשטיין ואוסישקין 

ייתכן שבתקופה זו הוחל לקבור את . אולי התעצב התל לצורתו הנוכחיתאז הצטמצם היישוב לתל הגבוה ו

 נמשכה לאורך קבורה באזור המדרונות ובמיוחד בחלק הנמוך שממערב לתל. תושבי היישוב בשולי האתר

נראה שהיישוב גדל במעבר מתקופת . אII ותקופת הברזל Iתקופת הברזל , תקופת הברונזה המאוחרת

  . אII לתקופת הברזל Iהברזל 

אם כי מספרם (לאור העובדה שבשטח בית הקברות נמצאו קברים מתקופת הברונזה המאוחרת ואילך 

מ הקבורה הנהוגה בשטח זה היא בקברי "ת הב וכן משום שלמן תקופ,) קטן מאודIברזל -מ"בתקופת הב
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סביר להניח כי רציפות זו . אIIמ לתקופת הברזל "ניתן להצביע על רציפות בקבורה מתקופת הב, שוחה

  .משקפת המשכיות חברתית ותרבותית ביישוב כפרי זה

רזל חשיבותם של הקברים בתל שדוד נובעת מכך שזהו אחד מבתי הקברות הבודדים שנחפרו מתקופת הב

IIשיטות החפירה והתיעוד מקשים מאוד על בחינה איכותית של , למרות חשיבותו, יחד עם זאת. א בארץ

א ובסביבתם המיידית מגוון יחסית IIהמכלול הקרמי שנתגלה בקברי הברזל . הממצאים מבית הקברות

הטיפוסי ביותר מכלול הקבורה ). 8פרק (וכולל כמעט את כל המשפחות הקרמיות הידועות לנו מתקופה זו 

, פכים וקובעות נפוצים אף הם ולעומת זאת הופעותיהם של הקדרות. קערות וקנקנים, מכיל פכיות

על אף שבקרב כלי . ניכרים בהיעדרם כלי בישול; הנרות וכלי היבוא מועטות יחסית, הפיקסיסים, הצפחות

ונזה ומחרוזת הצדפים הרי שהימצאותם של חפצי בר, החרס קשה להבחין בשונות כלשהי בין הקברים

  .באחד הקברים מעידים על שונות חברתית בין הנקברים
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 10פרק 

 ביקורת והבחנות חדשות: חפירות עבר

  

, יקנעם: בפרק זה נידונות השכבות הרלוונטיות לתקופת המחקר באתרים שנחפרו בעבר בעמק יזרעאל

הסקירות הבאות להוות סיכום מלא אין בכוונתן של . קשיון ויזרעאל, עפולה, קדש, תענך, קשיש, קירי

 על תוצאותיהן וכן להצביע על הבחנות וכיווני מחקר יתביקורתצורה לדון ב, אלא, לתוצאות החפירות

אלה וגם אלה נועדו בכדי להבין את האתרים הללו באופן טוב יותר ולהצליח ליצור קורלציה . חדשים

  .מדויקת יותר מבחינה כרונולוגית בין השכבות השונות

  

  יקנעם 10.1

המחבר בין חוף דרום הכרמל לבין עמק , )נחל תות(תל יקנעם ממוקם במוצאו הצפוני של מעבר ואדי מלח 

 גם על הדרך השולטולפיכך הוא האתר המרכזי ,  התל יושב בקרבה למפער הקישון,כמו כן. יזרעאל

ם ראו מייד נושא העיר אול(שטחו של התל העליון הוא כארבעים דונם . ממישור חוף עכו לעמק יזרעאל

  .ומקור מימיו בעיינות יקנעם הסמוכים) התחתונה

, 1988-1977החפירות באתר נערכו מטעם המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בין השנים 

, 1996בן תור ואחרים (ותוצאותיהן פורסמו במלואן בשלושה כרכים ,  בן תורמנוןבראשותו של א

והיישוב בתל חודש בתקופת ,  התקיים בתל פער יישוביIIIמ "תקופת הבנראה כי ב). ב2005, א2005

התייחסתי בדיון , אף על פי כן). XVIII-XVשכבות ( ונמשך ברצף עד לסוף תקופת המחקר Iהברזל 

  .א המאוחרII מתקופת הברזל XIV-XIIIשלהלן באופן חלקי גם לשכבות 

פלג ואחרים -זרזקי; ב2005פלג -זרזקי(הכוללות את הסטרטיגרפיה והממצאים , תוצאות החפירות

המגדיל משמעותית את ידיעותינו על הישוב העירוני בעמק יזרעאל , פורסמו בדוח מקיף ואיכותי, )2005

; 8-5: ז"בן תור ואחרים תשמ(מספר סיכומים ממצים נכתבו בעבר על תוצאות החפירה . בתקופת המחקר

 אין ברצוני אלא להאיר מספר , ולפיכך,)275-269: א2005פלג -זרזקי; 604-602: 1ב"בן תור תשנ

  :נושאים חשובים הקשורים לתקופת המחקר

, )188-183: ב2005בן עמי (ב IIמ " ביקנעם מתוארכת בצורה טובה לתקופת הבXIXaבעוד ששכבה . 1

לא נחשפה שכבה המתוארכת לתקופת , בחפירות שהתקיימו בתל. הרי שאחריה התקיים בתל פער יישובי

יש אולי להסביר . ומתקבל על הדעת כי בימיה של השושלת העשרים במצרים התל היה נטוש, IIIמ "הב
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בן (עת חרב היישוב בשריפה גדולה , XIXaאת הפער הזה בזעזוע הקשה שעבר על התל בשלהי שכבה 

  ). 164, 154: א2005עמי 

 מכסה את XVIII-XVIIהעדויות הארכיטקטוניות והקרמיות מן החפירות מלמדות כי משך השכבות . 2

 Iנמצא הרצף המלא ביותר מתקופת הברזל ) 20-13: ב2005פלג -זרזקי (A4בשטח . Iכל תקופת הברזל 

 נמצאה קרמיקה XVIIIכבר בשכבה ). XVIIIa-b ,XVIIa-b(ובו ארבעה שלבים סטרטיגרפיים 

פלג -זרזקי( ואילך XVIIגונית נחשפה רק משכבה -אולם קרמיקה פניקית דו, )I.3 :5איור : שם(פלשתית 

כך , VIB-VIAאין ספק שהרצף הכרונולוגי ביקנעם מקביל לזה של מגידו ). 327: 2005ואחרים 

: 2006אריה ; 263-260: ב1997, 84: א1997פלג -זרזקי (VIA מקביל למגידו XVIIשחורבן יקנעם 

עשיית מתכת נמצאו עדויות לת, Iשבשתי השכבות המתוארכות לתקופת הברזל , ראוי לציין). 227

,  אף נמצאו כלי ברזלXVIIובשכבה , )I.6 :31 ;I.35 :8-3איורים : ב2005פלג -זרזקי(מקומית 

  ). 93: 2010גוטליב ; I.18 :10 ;I.28 :19-18איורים : שם(מהקדומים הידועים בארץ 

 II חורגים מקו החומות מתקופת הברזל Iהחפירות שנערכו בתל העלו כי השרידים מתקופת הברזל . 3

בשוליים הצפוניים והמערביים של התל נסקרו שני , כמו כן). 227: ב2005פלג -זרזקי(לעבר המדרון 

 אצל רבן 13 השווה לאתר 3אתר  [30: ס"תש; ]15, 13אתרים  [11-9: ג"תשמ(אתרים בידי רבן 

ממצא הוא מציין את עושר ה(קברים וחרסים כמעט מכל התקופות , שזיהה במקום שרידי קירות, ])ג"תשמ

: שם(באחד מן האתרים הללו ]). 11, 9: ג"רבן תשמ[מתקופת הברונזה התיכונה והברונזה המאוחרת 

למרבה . שאבחנה במקום ארבע שכבות, )2ז"תשנ(פארן -נערכה חפירת הצלה בידי קובלו) 15אתר 

, יחד עם זאת). 70איור : שם (Iהיא הצליחה לתארך רק את השכבה התחתונה לתקופת הברזל , הצער

: שם( נמצאו חרסים מן התקופה הפרסית המהווים טרמינוס פוסט קואם לבנייתו IIIבתוך קיר משכבה 

פי -ועל, אלה חלק מן העיר התחתונה של יקנעם" אתרים"פארן הניחו שיש לראות ב-רבן וקובלו). 54-53

נראה אם . במיקום האזורים השונים בהם נחשפו ממצאיהם ניתן להעריך את גודלה בעשרים דונם בקירו

 Iמ והברזל "הב, ת"בתקופת הב: כי יש לשחזר את מהלך האירועים בעיר התחתונה של יקנעם כך, כן

ורק בשלב מאוחר , Iחלק זה של העיר ניטש בסוף תקופת הברזל . יושבה העיר התחתונה של יקנעם

י במעבר נראה אם כן כ. או אפילו מאוחר יותר חודשה הפעילות בעיר התחתונה, בתקופה הפרסית

) בעים דונםמשישים דונם בקירוב לאר( חלה הצטמצמות של האתר II לתקופת הברזל Iמתקופת הברזל 

אין ספק שגודלה של יקנעם ועושר הממצאים ). 6פרק , השוו למגידו (ההעיר התחתונה ניטשבעת ש

  .מדינה כנענית-עירכמעידים שבתקופה זו חזר לשמש האתר , Iשנחשפו בה מתקופת הברזל 
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כשכבה הקדומה ביותר מתקופת הברזל ) 90: ב2005פלג -זרזקי(י החופרים " הובנה עXVIשכבה . 4

IIשכבה (שקדמה ליישוב הקבע , אXV( ,פלג ניסתה -זרזקי. ויש לראות בה לדעתם שלב ארעי בלבד

לשכבות של , )XVI ,XV ,XIV(א ביקנעם IIלמצוא הקבלה בין שלוש השכבות מתקופת הברזל 

הלוא הוא , Kאותה היא הגדירה במגידו כשלב הקדום ביותר בשטח  (VC: ילה במגידוהתקופה המקב

יחד עם ). 229: ב2005פלג -זרזקי(VA-IVB - וVB, ])124-122: א2005פלג -זרזקי [K-3bשכבה 

 שפורסמו םוכן מתיאור השרידים הארכיטקטוניי, ביקנעם XVI בבחינת החומר הקרמי משכבה ,זאת

כל הנתונים מעידים שמדובר בשלב האחרון של תקופת הברזל נראה ש. תמונה אחרת, עולה לדעתי, בדוח

I ,שכבה ( שזה עתה נשרפה ,שבו שב חלק קטן מאוכלוסיית העירXVII(,מספר .  וניסה לשקם את חייו

העובדה ששרידים משכבה ) א: (פלג-פני שחזורה של זרזקי-טיעונים גורמים לי להעדיף שחזור זה על

XVIבשטח חפירה אחד ומצומצם מעידים שאין זה יישוב שהתפתח לכדי העיר של שכבה  נמצאו רק 

XV) .השרידים של שכבה ) בXVIאלא רק מספר רצפות ומתקנים,  דלים ביותר ולא שויכו אליה מבנים .

אין במכלול הקרמי משכבה זו , )I.36 :1איור : ב2005פלג -זרזקי(למעט קערה אחת מחופה אדום ) ג(

פלג ואחרים - זרזקי.אIIכלים המשויכים בצורה ודאית לתקופת הברזל , )I.36-I.38ם איורי: שם(

יחד . XVI בשכבה  הידמירוקהאדום ו מביאים ראיות לכאורה לראשית הופעת החיפוי )II.6גרף : 2005(

 הכלים הללו כוללים קנקנים מחופים בחיפוי אדום מדולל המאפיין את תקופת  חלק מןייתכן כי, עם זאת

שונות הבולטת בטיפוסי הקערות בין שכבות ניכרת ה) שם( II.8גרף ב ,כמו כן). 7ראו פרק (, Iברזל ה

XVIשכבה  לXV . נראה כי בניגוד לשכבה לפיכךH-8 מהווה את השלב הקדום ביותר ה( במגידו

ה בה נמצאה כבר קרמיקה מחופה אדום וממורקת בכמות נכבד, )6 ראו פרק –א במגידו IIמתקופת הברזל 

יוצא . Iכולל כמעט רק חרסים מתקופת הברזל ,  ביקנעםXVIהרי שהמכלול הקרמי של שכבה , )8פרק (

: 2011מונגר ואחרים ; 1684: 2008פריץ ; 24: 2004פקלה ואחרים  (IVנרות יכי בדומה לתל כ, מכאן

תרחש שמ, Iשל תקופת הברזל ) squatter phase( ביקנעם מהווה שלב מסיים XVIהרי ששכבה , )76

צליח להשתקם והתל ניטש לפרק זמן מסוים עד להקמת היישוב זמני זה לא . XVIIשכבה אחרי חורבן 

  .    אIIהעיר של תקופת הברזל 

בצורה , בשכבה זו מופיע לראשונה. אII משקפת את חידוש היישוב בתל בתקופת הברזל XVשכבה . 5

וכן ) I.53 :2 ,11-10 ,28-27 ,30 איור :ב2005פלג -זרזקי, למשל(חיפוי אדום ומירוק יד , נרחבת

חרסים ). I.54 :3 ;I.55 :18 ;I.56 :6איורים : שם, למשל(א IIטיפוסים אחרים שזמנם תקופת הברזל 

: שם(בשכבה זו כבר נוכחים אף הם ) BoR(ממשפחת הכלים הקפריסאיים הצבועים בשחור על אדום 
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 הזו בשכבה המתוארכת לאופק הקדום בתקופת הופעתה של המשפחה הקרמית). I.64 :3-2 ,13-11איור 

ראו  (III ובחורבת ראש זית VBעשויה להתאים להופעתם של חרסים ממשפחה זו במגידו , אIIהברזל 

של יתכן שמקורם יהצביעו על כך ש) 173: 2006 (אביץ-זינגר הרצוג ויחד עם זאת יש לציין כי. )8פרק 

  ).  105: ב2005ג פל-זרזקי(בלוקוסים מעורבים החרסים מיקנעם 

; 229: ב2005פלג -זרזקי(א המאוחר II ביקנעם מתוארכת בצורה טובה לתקופת הברזל XIVשכבה . 6

נראה שאין קשר כמעט בתכנון העירוני , מבחינה ארכיטקטונית). 173-172: 2006 אביץ-זינגרהרצוג ו

שינוי ש מן הנמנע ה זאין). 229: ב2005פלג -זרזקי (XVשכבה ,  לבין זה של קודמתהXIVשל שכבה 

ובעיקר בניית חומת , ונראה כי שינויים אלה, זה משקף תמורות פוליטיות המתרחשות בממלכת ישראל

הם תוצאה ישירה של כוחם השלטוני של המלכים , )100-93: שם (XIVהסוגרים ומפעל המים בשכבה 

 10-תוארכת למאה ה מXIVשהניחה כי שכבה ] 229: שם[פלג -וזאת בניגוד לזרזקי(מבית עומרי 

בניית החומה ). למפעלי הבנייה הגדולים של מלכי שושלת עומרי] ב2000[וראו פינקלשטיין ; ס"לפנה

ביקנעם עומדת בסתירה לכך שמגידו באותה תקופה הנה פרוזה ומושקעת בה אנרגיה עצומה בבניית שני 

מישור ( המובילות מפניקיה נראה שאת בניית החומה ביקנעם יש לקשור לקרבתה אל הדרכים. הארמונות

מגידו שישבה מחוץ לתחום , לעומת זאת. )13ראו פרק  (לעבר עמק יזרעאל) חוף עכו ומישור חוף הכרמל

  .והפכה למרכז שלטוני, האיום הפניקי לא בוצרה

הרי שרוב , ס" למאה העשירית לפנהXIVלתארך את שכבה , כאמור, בעוד שחופרי יקנעם ממשיכים. 7

דמשק -ם ששכבה זו ספגה מכה קשה בזמן הכיבוש הארמי בהנהגתו של חזאל מלך ארםהחוקרים מניחי

). 273-270: ב2007פינקלשטיין ופיאסצקי ; 26-24: 2005מזר (במחצית השנייה של המאה התשיעית 

 מעידות על ,אולם הכמויות הגדולות של החפצים שהושארו במבנים, אמנם לא חרבה באש XIVשכבה 

פלג מתארכת את -בעוד שזרזקי, כמו כן). 107: ב2005פלג-זרזקי( תושבי העיר  שלהמהירההנטישה 

 אביץ-זינגרהרי שהרצוג ו, )171: שם(ב IIא לתקופת הברזל II למעבר בין תקופת הברזל XIIIשכבה 

א IIהוכיחו לאחרונה שיש לראות בשכבה זו את השלב הסופי של תקופת הברזל ) 173-172: 2006(

לשקם את ,  בהצלחהותרשלא הוכ ,שבו נעשו מספר ניסיונות, )2.2טבלה : 2005ר ראו גם מז(המאוחר 

  . ההריסות של הארמים

לאחר פער יישובי שהתקיים : ניתן לתאר את ההתיישבות ביקנעם במהלך תקופת המחקר כדלהלן, לסיכום

-XVIIIשכבות . Iמדינה כנענית בתקופת הברזל -שבה יקנעם למעמדה כעיר, IIIמ "בתל בתקופת הב

XVIIמדינה זו חרבה בשריפה -עיר. ובה ממצאים עשירים, הכוללת עיר תחתונה,  משקפות עיר גדולה
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נעשה ניסיון קצר לחזור , XVIבימיה של שכבה , לאחר החורבן. Iאדירה בשלהי תקופת הברזל 

בתקופת מעידה על חידוש היישוב בתל , XVשכבה . ניסיון זה לא צלח והתל ניטש, אולם, ולהתיישב בתל

שּונה לחלוטין בימיו של בית המלוכה , התכנון העירוני של יישוב זה שהיה פרוז. א הקדוםIIהברזל 

שהיה ,  נועדה לעמוד למול האיום הפניקיXIV כי בניית החומה בשכבה ,מתקבל על הדעת. העומרידי

 בידי XIVלאחר חורבנה של שכבה . פגיעה קשה בכלכלתה המתחזקת של ממלכת ישראלעשוי לפגוע 

 כניסיון כושל לחדש את היישוב בתל עוד בימיה של תקופת XIIIנראה שיש להבין את שכבה , הארמים

  .    ב לימי הזוהר של ירבעם השניII מתוארכת לתקופת הברזל XIIשכבה . אIIהברזל 

  

  תל קירי 10.2

, ה ונחל השופטעין קיר. כשני קילומטרים מדרום לתל יקנעם, תל קירי נמצא בתחומי קיבוץ הזורע

ועובי , גודלו המשוער של האתר כעשרה דונם. מספקים את מימיו, הממוקמים למרגלות האתר

בין השנים , חפירת האתר). 3: 1987בן תור (ההצטברויות מתקופת הברזל הגיע לכדי ארבעה מטרים 

 ובניהולם )ז"בן תור ואחרים תשמ(המחקר האזורי של תל יקנעם וסביבתו נערכה במסגרת , 1977-1975

וזאת , תל קירי היה האתר הראשון שנחפר ופורסם במסגרת פרויקט זה). א1987(של בן תור ופורטוגלי 

מבין תשעת ). 3, 1: 1987בן תור (שהביאה לכך שכיום לא נותר לו זכר , לאור הפגיעה הקשה בעתיקותיו

ים ארכיטקטוניים מתקופת הניבו שריד) F- וA ,C ,D(ארבעה , שטחי החפירה שנחפרו במסגרת הפרויקט

  ). בחלק מן השטחים האחרים נמצאו כלי חרס בודדים בלבד(המחקר 

בן תור ( בהתאמה 10-12 שתוארכו למאות ,IX-VIIהנן שכבות וש השכבות הרלוונטיות למחקרי של

כל אחת מבין השכבות הללו , בו נתגלה הרצף הסטרטיגרפי הטוב ביותרש, Dבשטח ). 1395: 2ב"תשנ

 תשעה שלבים סטרטיגרפיים מתקופת המחקר אתר נמצאו בכ"סהבש כך, שלושה שלבי משנהנחלקת ל

אף אחד מבין השלבים לא ). 39, 37, 35, 31, 29, 27-25, 21, 8תוכניות : ב1987בן תור ופורטוגלי (

אופיו הכפרי של היישוב ניכר בשרידים . חרב בשריפה ואופי הבנייה הכפרי נותר בכולם ללא שינוי

  .כלי חרס יומיומיים וכלי אבן רבים לטחינה ולכתישה, גתות, ממגורות רבות: ו בחפירותשנמצא

היא הבחינה שבלוחות כלי . דנה לאחרונה מחדש בתוצאות החפירה) 280-276: א2005(פלג -זרזקי

 היא שמה לב לכך , וכמו כן,החרס מתל קירי לא נעשתה הבחנה בין השלבים השונים בתוך כל שכבה

 ששובצה בלוח מסיבות טיפולוגיות ולא מסיבות סטרטיגרפיות ,חות מעורבת לעיתים קרמיקהשבתוך הלו

. ולא ניסתה לערוך סדר מחודש בממצאים, כללית היא הסתפקה בהטלת ביקורת ,אולם). 280, 277: שם(
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וביקרה קשות את אילן , היא ביססה את הכרונולוגיה היחסית של השכבות הרלוונטיות למחקרי, כמו כן

  . שהציע שיטת תיארוך חלופית לשכבות מתל קירי,)3.2טבלה : 1999(

בבואי לבחון את הממצאים הקרמיים מתל קירי עברתי על השיוך של כל הלוקוסים בהם פורסמה 

וככזה גם הוגדר ) י מפתח הלוקוסים בדוח"עפ(כל לוקוס אובחן בנפרד כשייך לשכבה ספציפית . קרמיקה

למרות שיוכו ,  אחדים פורסמו מסיבות טיפולוגיות עם שכבה מסוימתהתברר שממצאים. כלוקוס נקי

כמו כן פורסמו בדוח החפירה ממצאים מלוקוסים לא . הסטרטיגרפי של הלוקוס בו נחפרו לשכבה אחרת

, בודד) או שבר(החלטתי להתעלם מכִלי חרס , בנוסף. אליהם כמובן לא התייחסתי בדיון שלהלן, נקיים

למרות שמבחינת שיוך הלוקוס , י החופרים"א התאים לשיוך של הלוקוס שהוצע עשמבחינה טיפולוגית ל

, בנוסף לכך).  בלבדמדובר במקרים בודדים" (נקי"לשכבה בה פורסם היה הלוקוס אמור להיחשב כ

כלל בלוחות הקרמיים שפרסם , שפרסם את הקרמיקה מהתל, )45-33איורים : 1987(התחוור לי שהאנט 

שלא פורסמו עם הלוחות בפרקים הסטרטיגרפיים , ם וחרסים מלוקוסים נקייםלמעלה משלושים כלי

מכלולים הקרמיים של השכבות דיון בכמובן שאלה נוספו ל). ב1987(שפרסמו בן תור ופורטוגלי 

  . הרלוונטיות

לגבי כל אחת מבין . Dבדיון שלהלן התייחסתי בראש ובראשונה לממצאים משטח , לאור תוצאות החפירה

סטרטיגרפית -ניסיתי להצביע על השכבה המקבילה מבחינה כרונו, שכבות הרלוונטיות בשטח זהשלוש ה

וזאת לאור העובדה שהיה נראה לי כי החופרים לא הצליחו תמיד ליצור קורלציה נכונה , בשטחים האחרים

  ).10.1טבלה (בין השכבות בשטחים השונים 

  IX שכבה – תל קירי 10.2.1

המתפתח ,  כולל מבנה אחדD בשטח IXשלבים הסטרטיגרפיים של שכבה הממצא העיקרי משלושת ה

 D הוא זה משטח IXהמכלול הקרמי היחיד שפורסם משכבה . בהדרגה לאורך תקופת קיומה של שכבה זו

 שלא נמצאו בשכבה זו ,דיווחו) 101: שם(בן תור ופורטוגלי ). 20איור : ב1987בן תור ופורטוגלי (

;  נמצאו בשכבה זו חרסים פלשתייםכןהמציין כי ] 1395: 2ב"תשנ[ו בן תור אולם רא(חרסים פלשתיים 

ולכן הם הניחו ) IX/VIIIלגבי שני חרסים פלשתיים משכבה ] 91: ב1987[וראו גם בן תור ופורטוגלי 

 כאן ,זכוראולם כ, הם התייחסו לתקופה זו כתחילת תקופת הברזל(ס " לפנה12-שיש לתארכה למאה ה

י האנט "נתפס ע, )5: 20איור : שם (IXשנחשף בשכבה " כנעני"קנקן ). IIIמ "ת הבהיא מכונה תקופ

  .והוא משקף לדעתו את קדמותה של השכבה, מ"בתור עדות להמשכיות מתקופת הב) 211-210: 1987(
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אין .  עולה תמונה קצת שונה,IX המתקבלת מן המכלול הדל של שכבה ,בבחינת התמונה הכללית, אולם

ולו חרס אחד של סיר בישול עם ) ואף לא בכל יתר החרסים שפורסמו מן התל כולו( הזה במכלול הקרמי

ראו פרק ,  במגידו הסמוכהVIIAאלה נפוצים בשכבה (מ "שפת קרדום משוכה החוצה במסורת תקופת הב

 שהן קערות BL16 או  BL11כמו כן אין בפרסומים הקרמיים שברים כלשהם של קערות מטיפוסים ). 7

, אין דרך להסביר את היעדרם של הטיפוסים הללו). 7ראו פרק  (IIIמ "ביותר בשכבות תקופת הבנפוצות 

  . IIIמ "אלא בקביעת פער כרונולוגי בתל קירי בתקופת הב

וזאת בניגוד למה שטענתי בעבר  (I לשלב קדום בתקופת הברזל IXכי יש לתארך את שכבה , יוצא אפוא

עולה !) ואינני בטוח שזה המצב (IXקה הפלשתית חסרה משכבה באם אכן הקרמי]). 229: 2006אריה [

 בטרם הופעת הקרמיקה Iמכלול קרמי יחידאי בעמק יזרעאל מתקופת הברזל בהאם מדובר : שאלה חשובה

או שמא זוהי עדות לכך שהקרמיקה הפלשתית נפוצה בעמק בהדרגה והיא הגיעה ? הפלשתית בעמק כולו

בשל הופעתה של הקרמיקה . מאשר לעיר גדולה כמו מגידו,  קירימאוחר יותר לאתר כפרי דוגמת תל

אני מבכר את , Iהפלשתית בכל רחבי עמק יזרעאל כבר מן השלב הקדום ביותר של תקופת הברזל 

שעדיין לא , I בתל קירי משקפת יישוב קדום בתקופת הברזל IXהאפשרות השנייה ומעריך כי שכבה 

 או יקנעם הסמוכה VIBאותה תקופה באתרים דוגמת מגידו בעוד שב, הגיעה אליו קרמיקה פלשתית

  .קרמיקה פלשתית כבר הייתה בנמצא, )XVIIIשכבה (

בקונטקסט לא נקי נמצאו שלושה שברים , ראשית:  דורשים דיון מפורט יותרIXמספר ממצאים משכבה 

- רים של פך דו כי שב ייתכן).13-11: 40איור : 1987האנט  (J12של פכי מסננת חסרי צוואר מטיפוס 

. J12משקפים אף הם פך מסננת מטיפוס ) 10: 20איור : ב1987בן תור ופורטוגלי  (IXקוני משכבה 

מ " ולכן קבעתי אותם בתור כלים שיוצרו לאחרונה בתקופת הבVIBפכים מטיפוס זה לא ידועים ממגידו 

III .אלא שהשימוש , מ"נראה כי הימצאותם בתל קירי לא מעידה שיש לתארך את השכבה לתקופת הב

  .  הקדוםIבפכים מטיפוס זה נמשך לתוך תקופת הברזל 

טען כי הוא משקף את ) 211-210: 1987(שהאנט ) 5: 20איור : שם" (כנעני"מהו אותו קנקן , שנית

מ פסק "ייצורם של קנקני המסחר הכנעניים של תקופת הב? Iמ לתקופת הברזל "ההמשכיות מתקופת הב

בשכבות ). מרטין בדפוס(ס "לפנה 12- או בראשית המאה ה13- המאה הבסוף, IIמ "בשלהי תקופת ב

 הנו קנקן SJ3הקנקן מטיפוס .  לא נמצאו קנקני מסחר בעלי כתף מזווהIIIמ "המתוארכות לתקופת הב

 Iגונית בתקופת הברזל -חופי שראשית הופעתו בעמק יזרעאל חופפת את הופעת הקרמיקה הפניקית הדו

 שנמצאו SJ3קטן מן הקנקנים מטיפוס , הקנקן מתל קירי). 7ראו פרק ; VIמגידו בימיה של (המאוחר 
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יחד עם . אופן ביצוע הידיות שלו מעידו על הרשלנות בה יוצר, וכמו כן) 7-6: 7.23איור , למשל(בעמק 

קנקן שמקורו באזור החוף הצפוני בדומה ליתר הקנקנים בזאת בדיקה פטרוגרפית העלתה כי מדובר 

, Iקשה להסביר את הופעתו של הקנקן הזה בשלב קדום של תקופת הברזל ). 12ראו פרק  (SJ3מטיפוס 

שבין אזור עמק עכו לפתחת נחל הקישון , )?והתרבותית(אולם ייתכן שיש לקשור זאת בקרבה הפיזית 

ראו פרק (כפי שעולה מן הדגימות הפטרוגרפיות שנערכו לכלים מאתרים אלה , ביקנעם ובסביבתה

12.8.7( .  

ייתכן שכמויות קטנות של .  הקדוםI בתל קירי לתקופת הברזל IXנראה שיש לתארך את שכבה , לסיכום

, סביר להניח כי בתקופת קיומה של שכבה זו, אך גם אם לא כך הוא, קרמיקה פלשתית מופיעות בה

תקופת את ראשית היישוב בתל קירי ב. הקרמיקה הפלשתית הייתה כבר קיימת באתרים עירוניים בעמק

שהעובדה שקירי הוא אתר , נדמה אפוא. יש לקשור לחידוש היישוב ביקנעם באותה תקופה, Iהברזל 

  . באתרותיתיישבתההיסטוריה הה נתון מכריע בתולדות יתהי, של יקנעם" בת"

  VIII שכבה – תל קירי 10.2.2

י המבנה הכללי של הראו החופרים כ) 62איור : 1987פורטוגלי  (VIIIבשחזור צורת היישוב של שכבה 

סך השרידים הארכיטקטוניים משכבה זו הוא תוצאה של התפתחות הדרגתית ולא תוצאה של תכנון ידוע 

  ). 137: שם(מראש 

באחד . VIIIשחלו בהם שינויים אחדים במשך ימי קיומה של שכבה ,  נתגלתה דבוקה של מבניםDבשטח 

: 15איורים : ב1987בן תור ופורטוגלי (לי פולחן נתגלו מספר כ!) אולם בשני שלבים נפרדים(מן המבנים 

כמה עשרות עצמות רגל ימנית קדמית של . הרומזים על כך שבמקום נערכו טקסים דתיים, )8: 17; 8

, מבנה דומסטיבאת ההנחה שלמרות שמדובר , מחזקות לדעת החוקרים, עזים וכבשים שנמצאו במקום

- נחפר קטע קטן ממבנה שעלA2בשטח ). 89: ב1987גלי בן תור ופורטו(ייתכן שהיה לו תפקיד פולחני 

, יחד עם זאת. כמקום בו נערכה פעילות פולחנית) 90: שם(י החופרים "עאף הוא הובן , פי גודלו וממצאיו

נראה שיש להבינו כבית מגורים גדול ולא , למרות שהוא אכן המבנה הגדול ביותר שנחפר בשכבה זו

  ).17פרק (כמקום ציבורי 

פלג -בעוד שזרזקי. I הנו מאסף מגובש מתקופת הברזל VIII המכלול של שכבה , קרמיתמבחינה

א בין הממצאים IIלראות בהימצאותם של מספר כלים מתקופת הברזל יש טענה כי ) 279: א2005(

עדות לכך ששכבה זו )  ועוד1: 17; 1: 15איורים : ב1987בן תור ופורטוגלי , למשל (VIIIמשכבה 

הרי שנראה לי שיש לראות בדוגמאות הללו חרסים וכלים , XVIIיקנעם ל או VI מגידולמאוחרת 
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לא מתקבל על הדעת שדווקא בתל קירי במכלולים . י החופרים"שלא הובנו כהלכה ע, אינטרוסיביים

א בכל יתר האתרים IIשראשית ייצורם בתקופת הברזל ,  יימצאו כלים בודדיםIקרמיים מתקופת הברזל 

  .VIIIאה שיש להשמיט דוגמאות אלה מתוך המכלול הקרמי משכבה לפיכך נר. בעמק

 הטיפוסים היחידים ,אולם בדומה ליתר האתרים בעמק,  הקרמיקה הפלשתית הופכת לנפוצהVIIIבשכבה 

). J7c(ופכי בירה ) K8(קדרות דמויות פעמון , )BL8(המופיעים גם בתל קירי הם קערות דמויות פעמון 

  ). 12פרק (שנערכו על כלים פלשתיים מקירי העלו שכולם יובאו מפלשת חמש דגימות פטרוגרפיות 

, )IX-VIIIשכבות  (I מתוארכים לתקופת הברזל Dלאור העובדה ששישה שלבים סטרטיגרפיים בשטח 

 המאוחר היא Iרמז לקיומו של היישוב בתקופת הברזל .  מיושבהיה האתרנראה כי לאורך כל התקופה 

היא פורסמה מסיבות טיפולוגיות עם החומר  (VIIIנמצאה בלוקוס של שכבה גונית ש-צפחת פניקית דו

ייתכן שבכל זאת יש לשייך , אף על פי כן]). 2: 14איור : ב1987בן תור ופורטוגלי  [VIIהקרמי משכבה 

מדין ואחרים (וזאת מכיוון שבאותו לוקוס נמצא גרזן עשוי ברזל , אIIאת הצפחת הזו לתקופת הברזל 

למשל , אולם ראו חפצי ברזל אחרים באותו אופק כרונולוגי( המאוחר יחסית ו לתאריכרמז, )1987

  ]).I.28 :19-18איור : ב2005פלג -זרזקי [XVIIביקנעם 

 מאפשר לדון בתיארוכן של השכבות המקומיות בשטחים I לתקופת הברזל D בשטח VIIIתיארוך שכבה 

בן תור (א II היא מתקופת הברזל C בשטח VIIנראה כי בניגוד לקביעת החופרים ששכבה . השונים

איור : שם( באותו השטח VIIIיש לאחד את הממצאים משכבה זו לשכבה , )24איור : ב1987ופורטוגלי 

 C בשטח VIIIייתכן שדווקא את שכבה  (Iולקבוע ששתיהן מהוות מכלול אחד שזמנו תקופת הברזל ) 25

יין כי קערה ממשפחת הכלים הקפריסאיים ראוי לצ). D בשטח IXיש להקדים לימיה של שכבה 

 היא מקונטקסט לא נקי ולכן VIIשפורסמה עם הממצאים משכבה , )BoR(המצוירים בשחור על אדום 

 A2 משטח IX/VIIIלאותו פרק זמן ניתן לשייך את שכבות . יש לנתקה מן המכלול שפורסם משכבה זו

איורים : שם (F משטח VIIIשכבה , )ה מייד בשטח זVIIIוראו תיארוך מחדש של שכבה ; 29איור : שם(

  ).9: 45איור : 1987האנט  (G משטח IX-VIIIושכבות ) 32-31

 באותו VIIIנראה שאת שכבה , I מתוארכת לראשית תקופת הברזל D בשטח IXבעוד ששכבה , לסיכום

, Dלעומת ההבחנה הברורה בין השלבים השונים בשטח .  המאוחרIהשטח יש לתארך לתקופת הברזל 

ניתן לתארך את השכבות , הרי שלאור ההצטברויות הרדודות יחסית והממצא המועט ביתר שטחי החפירה

יחד עם זאת עולה כי .  בכללותה ללא התייחסות לשלבי המשנהIהמקבילות לפרק הזמן של תקופת הברזל 
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אותה בעובדה המעידה על עוצמתו של היישוב , בכל שטחי החפירה בתל נמצאו שרידים מתקופה זו

  . לא חרב היישוב בתל קיריI חשוב להדגיש כי לאורך כל תקופת הברזל .תקופה

  VII שכבה – תל קירי 10.2.3

למרות שגם בשכבה זו נשמר האופי הכפרי של .  חל שינוי מהותי בתוכנית היישובVII בשכבה Dבשטח 

הן , מערב-ן בציר מזרחשהיו קודם לכ, והכניסות, הרי שהמבנים מופנים עתה לכיוונים אחרים, הבתים

 כוללים Dהשרידים הארכיטקטוניים בשטח ). 74-71: ב1987בן תור ופורטוגלי (דרום -עתה בציר צפון

 כוללים VIIהשינויים בין השלבים השונים של שכבה . המוקפים בסמטאות, דבוקה של מספר מבנים

 מתקן גדול להפקת שמן הממצאים שנחשפו במקום ובעיקר. הרמת רצפות וכן שינויים קלים בקירות

שהמבנים שימשו לעיבוד , הובילו את החופרים להניח, )135-134: 1987פורטוגלי (וממגורה עמוקה 

  ).67: ב1987בן תור ופורטוגלי (תעשייתי של מוצרים חקלאיים 

בתוך מכלול זה פורסם רק פך . אII מתוארך בצורה טובה לתקופת הברזל VIIהמכלול הקרמי של שכבה 

שפורסם , כלי בודדמכיוון שמדובר ב). 1: 13איור : שם (I34אחד שמתוארך לתקופת הברזל בישול 

לעומת . נראה שצריך להתייחס אליו ככלי אינטרוסיבי ולהשמיטו מן המכלול של שכבה זו, 1079מלוקוס 

למרות , )1117הכולל גם את לוקוס  (680 את הממצאים מלוקוס VIIהחופרים ייחסו לשכבה , זאת

המונה מספר , מכיוון שבלוקוס זה נמצא מכלול עשיר. VIIIוס עצמו שויך סטרטיגרפית לשכבה שהלוק

האנט ; 12: 13; 5, 2, 1: 12; 9, 6: 11; 2: 10איורים : שם(א IIכלים וחרסים שתאריכם תקופת הברזל 

ימיה הבור נחפר ככל הנראה ב. נראה כי מדובר בבור שלא אותר במסגרת החפירה, )7: 43איור : 1987

  . VIIIא בגובה הרצפות של שכבה IIנמצא מכלול כה מגוון מתקופת הברזל , אולי,  ולכןVIIשל שכבה 

אולם מספר חרסים שנמצאו , )ראו למעלה (I תארכתי מחדש לתקופת הברזל C בשטח VIIאת שכבה 

יחד ). 8: 24; 5: 23; 18: 22איורים : ב1987בן תור ופורטוגלי (א IIהם אכן מתקופת הברזל , בשטח זה

בשטח . אIIאפשרות לייחס שרידים ארכיטקטוניים בשטח זה לתקופת הברזל , ככל הנראה, אין, עם זאת

A2 ,נראה שיש לייחס גם את שכבה , לעומת זאתVII וגם את שכבה VIII לתקופת הברזל II שם(א :

, 4: 28איור : שם(א IIמתקופת הברזל " מאובנים מנחים"בשתי השכבות הללו נמצאו ). 28-27איורים 

נראה שגם את שכבה . Iואין בהם אף לא חרס אחד שניתן לתארך באופן מובהק לתקופת הברזל , )9

VI/VII בשטח F) יש לתארך לתקופת הברזל ) 30איור : שםIIוזאת על סמך הממצאים שנחשפו בה ,א 

                                                 
למרות שהלוקוס ממנו בה שויך לשכבה , VIIגונית שפורסמה עם מכלול שכבה - ראו למעלה התייחסותי לצפחת פניקית דו34

VIII.  
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  ). 8, 7, 5, 4, 1: 30איור : שם(

נותר לקבוע את זמנו של , אIIונים לתקופת הברזל לאחר תיארוכן מחדש של השכבות מן השטחים הש

לא נמצאו בתל קירי עדויות רבות . אII למי מבין השלבים של תקופת הברזל VIIהמכלול של שכבה 

הם מן השלב ) CP34(אולם אין ספק שסירי הבישול המסומנים בחריטה , א המאוחרIIמתקופת הברזל 

טען שרק שני סירי בישול מטיפוס ) 184: 1987(בעוד שהאנט ). 8ראו פרק (המאוחר של התקופה 

CP34הרי שבשכבה ,  שויכו ללוקוסים נקיים משכבה ספציפיתVIIA בשטח D)  בן תור ופורטוגלי

כמו כן ). חלקם גדולים(מופיעים שישה חרסים של סירי בישול מטיפוס זה ) 9-6, 4-3: 12איור : ב1987

: 1987האנט (פה מחזרת ונמצאו בקונטקסט לא נקי שעברו צרי, )JT32מטיפוס (שתי פכיות שחורות 

 Dמכיוון שבשטח . א המאוחרII מלמדות שהיישוב בתל התקיים גם בתקופת הברזל ,)19-18: 40איור 

נראה שיש להניח כי היישוב בתל קירי בתקופת ) A2וכך גם אולי בשטח (נתגלה רצף ארוך של שלבים 

  .א התקיים לכל אורכה של התקופהIIהברזל 

אולם נראה כי חל שינוי בתפיסת , אIIהאופי הכפרי של תל קירי נשמר גם בתקופת הברזל , סיכוםל

הסטרטיגרפיה הצפופה וכן המכלול הקרמי מעידים שהיישוב בתל התקיים לכל אורכה . הארגון של האתר

  .של התקופה

   סיכום ומסקנות– תל קירי 10.2.3

תקופת המחקר הניחה לי לבחון מחדש את השיוך ההיכרות העמוקה עם הקרמיקה של עמק יזרעאל מ

מהסקירה שהובאה למעלה עולה כי בעוד הרצף הסטרטיגרפי . סטרטיגרפי של השכבות בתל קירי-הכרונו

בהם לא נמצאה סטרטיגרפיה , הרי שהשטחים האחרים,  תוארך בצורה מתקבלת על הדעתDבשטח 

גה את הקורלציה בין השכבות בשטחים  מצי10.1טבלה . תוארכו לרוב בצורה לא מדויקת, עשירה

  .פי הבחינה החדשה שהבאתי כאן-השונים על

  

Area/ 
Period 

D C A2 F G 

 
Iron I 

IX 
IX/VIII 

VIII 

 
VIII-VII 

 

 
VIII/IX 

 

 
VIII  

 

 
IX-VIII 

Iron IIa VII  VIII-VII VI/VII  
 התיארוך היחסי של השכבות בשטחים השונים בתל קירי : 10.1טבלה 

  

לאחר פער ארוך שנים מתקופת הברונזה (מתברר שחידוש ההתיישבות בתל קירי , וד לדעת החופריםבניג

 באתר מייצגות התפתחות IX-VIIIשכבות . )IIIמ "ולא בתקופת הב (Iחל בתקופת הברזל ) התיכונה
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בשכבות מתקופה זו נחשפו עדויות . Iשהתקיים לכל אורכה של תקופת הברזל , אחת של יישוב כפרי

 לתקופת Iמתקופת הברזל , כלומר (VII לשכבה VIIIבמעבר משכבה . ובות לקיומו של פולחן מקומיחש

יחד ). 74-71: ב1987בן תור ופורטוגלי (שעיקרו כיוון המבנים , ניכר שינוי במתאר היישוב) אIIהברזל 

גודל , ותעובי הקיר: כגון( במאפייני הבנייה VII לשכבה IX-VIII ניכרת רציפות משכבות ,עם זאת

אלה הביאו את החופרים להניח כי באתר התקיימה רציפות בהרכבה של ). הלבנים ומפתח הקירות

 הם הסיקו כי בתל ,מניתוח טיב הבנייה והממצאים, כמו כן). 1395: 2ב"בן תור תשנ(האוכלוסייה 

). שם: שם (שאוכלוסייתו הייתה אמידה למדי, התקיים לאורך כל תקופת המחקר יישוב כפרי בלתי מבוצר

, עשוי לרמוז, )12פרק (שהוכח באמצעות מחקר פטרוגרפי , הקשר בין תל קירי וסביבתו לאזור עמק עכו

  . על הגורם למצב הכלכלי הטוב של אוכלוסיית האתר, אולי

  

  תל קשיש 10.3

באופן שהנחל תוחם את התל מדרום וממערב , תל קשיש ממוקם באחד מפיתולי נחל קישון בגדתו הצפונית

מחציתו המערבית גבוהה : שטחו של התל כעשרה דונם והוא מחולק לשניים). א2003בן תור ואחרים (

חשיבותו האסטרטגית של התל משתקפת במיקומו על אחת . בחמישה מטרים בקירוב ממחציתו המזרחית

ה הזדקרותו בלב הנוף השטוח מעיד. וכן בעובדה שהוא ניצב בכניסה למפער הקישון, ממעברות הקישון

  . אף היא על מרכזיותו של האתר

החפירות . אולם עבודתו במקום נמשכה ימים ספורים בלבד, היה הראשון שחפר בתל, )ב1922(גרסטאנג 

 בוצעו במסגרת הפרויקט האזורי של עמק 1987-1978הארכיאולוגיות שנערכו בתל קשיש בין השנים 

בניגוד לגרסטאנג שטען כי ). 2003חרים בן תור וא(יזרעאל המערבי בניהולם של בן תור ופורטוגלי 

חפירותיו של בן תור מעידות כי היישוב מתקופת , האתר היה מיושב רק בתקופת הברונזה הקדומה

ההתיישבות בתל , אולם בדומה לאתרים רבים בעמק יזרעאל, הברונזה הקדומה היה אכן משמעותי מאוד

  . נמשכה לסירוגין עד לתקופה הפרסית

הפגיעה הקשה בשכבות הרלוונטיות למחקרי בשל . ים לתקופת המחקר דלים ביותרהממצאים המתוארכ

, לפיכך. )331: א2003בן תור ובונפיל (הביאו לחשיפתם של ממצאים ספורים בלבד , פעילויות מאוחרות

  ).10.2טבלה (קשה מאוד לבחון מחדש את תוצאות החפירה 

י החופרים "שתוארכו ע, עם מספר שלבים) IV-III(נמצאו שתי שכבות , הממוקם בפסגת התל, Aבשטח 

 Vהחופרים תארכו את שכבה ). 1טבלה : א2003בן תור ואחרים  (II ולתקופת הברזל Iלתקופת הברזל 
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המכלול הקרמי מעיד שיש להקביל את . ב וזאת על סמך מבחר כלי יבוא קפריסאייםIIמ "לתקופת הב

חלקם לא היו , בה שרידים ארכיטקטוניים בודדים הניIVשכבה . VIII-VIIBשכבה זו לימיה של מגידו 

: א2003בן תור ובונפיל  (Iי החופרים לתקופת הברזל "השכבה תוארכה ע. Vניתנים להפרדה משכבה 

 שחלקם אכן משויכים , מעלה,"IVשכבה " מהם פורסמה הקרמיקה מ,בחינה של שיוך הלוקוסים). 340

 הם 216- ו211 ולוקוסים V שויך לשכבה 218לוקוס , לעומתם; )331, 214, 374לוקוסים (לשכבה זו 

ים בה מלמדת שקיימ, IVבחינה של החרסים המעטים מהלוקוסים הנקיים של שכבה . לוקוסים מעורבים

כמו כן ). 17-13: 130איור : שם, למשל(מ "רדום במסורת תקופת הבסירי בישול רבים בעלי שפת ק

: שם(ושפה בודדת של סיר בישול עם שפה זקופה ) 6-5: 128איור : שם(נמצאו כאן פיטסי שפת צווארון 

. IIIמ "קבוצת חרסים זו משקפת לדעתי בצורה טובה את מכלול הקרמיקה של תקופת הב). 7: 131איור 

נשאלת , )מייד (IIמתוארכת לתקופת הברזל ) IIIשכבה  (Aמכיוון שהשכבה הבאה בשטח , יחד עם זאת

) 9: 131איור : שם, למשל(ל שלושה חרסים פלשתיים השאלה מהי המשמעות של הימצאותם ש

קרמיקה פלשתית מופיעה לראשונה רק בשכבות המתוארכות לתקופת הברזל , כזכור? בלוקוסים לא נקיים

I .אולם עצם חשיפתם במקום , נראה כי אי אפשר לשייך ממצאים מקריים אלה לאף שריד ארכיטקטוני

שלא מדובר ביישוב , מתקבל על הדעת, אולם, I הברזל מעידה על פעילות דלה באתר במהלך תקופת

   .קבוע

 9-10מאות  (IIשהחופרים תארכו לתקופת הברזל , )IIIC-IIIA(שלבים - חולקה לשלושה תתIIIשכבה 

בן (שלבים - עצם החלוקה לתתי,אולם,  הארכיטקטורה פגועה ומקוטעת ביותר,גם במקרה זה). ס"לפנה

בבחינת . שכבהה בו התקיימה מעידה על פרק הזמן הארוך יחסית ,)352-345: א2003תור ובונפיל 

שנשתרבבו בו מספר ,  שמדובר במכלול הומוגני יחסית, נראה,)135-132איורים : שם(לוחות הקרמיקה 

את כל יתר ). 10: 135; 6: 134; 15-14, 4: 133איורים : שם(חרסים אינטרוסיביים שתאריכם מאוחר 

למרות שלא נמצאו בקרב החרסים שפורסמו . אII לתקופת הברזל יש לתארך, החרסים שפורסמו

הרי , )8פרק (א המאוחר IIטיפוסים המתוארכים באופן מובהק לתקופת הברזל , משלושת השלבים

 IIIמבין הכלים משכבה . Aמשלימים במקרה זה את התמונה החסרה משטח ) מייד (Bשהממצאים משטח 

שתי ; CP31-CP32סירי בישול רבים יחסית מטיפוסים :  לציוןראויים) מבלי להתייחס לשכבות המשנה(

- וBoR31aטיפוסים (קערות מיובאות ממשפחת הכלים הקפריסאיים המעוטרים בשחור על אדום 

BoR31b ;קערות ופכים מחופים באדום שחלקם ממורקים במירוק יד ; )11: 133; 3: 132איורים : שם

  ). 11: 132איור : שם(גוני -פך כדורי פניקי דווכן ; )19, 1: 133; 6: 132איורים : שם(
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בעייתיות וסבוכות אף ) 379-370: ב2003בן תור ובונפיל  (Bתוצאות החפירה מתקופת המחקר בשטח 

נמוך בחמישה מטרים , הממוקם בחלקו המזרחי של התל, שטח זה. Aיותר מן השכבות הרלוונטיות בשטח 

 Iשכבות מתקופת הברונזה המאוחרת ומתקופת הברזל  Bהחופרים לא זיהו בשטח . Aבקירוב משטח 

, )]2: 147, 145איורים : שם [I ומתקופת הברזל ]144איור : שם[מ "מספר חרסים מתקופת הבפורסמו (

; 372: שם (II-IIIתוארך בצורה כללית לתקופת הברזל , מתקופת הברזלהמשוכב ואילו החומר הקרמי 

החופרים לא הצליחו לעמוד על תוכנית השטח , ה ארכיטקטוניתמבחינ). 1טבלה : א2003בן תור ואחרים 

  .ורק מספר מועט של קירות ובורות נחשפו במקום, בתקופת הברזל

השילוב בין הכלים ). 146איור : שם (253 נחפר בבור IIהמכלול הקרמי העשיר ביותר מתקופת הברזל 

סיר בישול עם שפה זקופה , דהכוללים כאלה המחופים בצבע אדום וממורקים בי, המרכיבים אותו

אחד הכלים החשובים . אIIמבססים את תאריכו לתקופת הברזל , שתי קנקניות ופך כדורי, וצבוטה

קרנוסים וקערות קרנוס מתוארכים לרוב ). 3: 146איור : שם(שנמצאו בבור זה הוא קערת קרנוס 

 קרנוסים אחדים נמצאו בשכבות אולם, )ראו למטה דיון לגבי קערת קרנוס מתל קשיון (Iלתקופת הברזל 

 9-10ובשכבה המתוארכת למאות ) 82-81: 2000גל ואלכסנדר  (IIחורבת ראש זית : אIIתקופת הברזל 

נראה כי מדובר בחפץ ). למטה מימין, 37: ט"קהיל ואחרים תשמ(בתל חמה ) 439: 2006קהיל (ס "לפנה

  .אIIל  לתקופת הברזIפולחנית מתקופת הברזל ההמשכיות ההמעיד על 

שרובו , ניכר בבחינת המכלול הקרמי, II-IIIעל אף שהחופרים תארכו את הממצאים לתקופת הברזל 

 510את כל החומר הקרמי שמקורו בבורות וכן מרצפה . אIIהגדול מתוארך באופן טוב לתקופת הברזל 

מוקם המבנה המ, לעומת זאת. 35אIIיש לתארך לתקופת הברזל ) 152-151; 149-145איורים : שם(

מאוחר לבורות ולבדלי הקירות בחלקו ) 333, 327, 302קירות : 49תוכנית : שם(מזרח השטח -בדרום

  ). 150איור : שם(ב II ויש לתארכו לתקופת הברזל ,המערבי של השטח

 כולל גם כלים וחרסים שייצורם הוחל לראשונה בתקופת הברזל Bהמכלול הקרמי העשיר יחסית משטח 

II8פרק  (א המאוחר( : קערה עם זיווי מודגש מטיפוסBL41) קנקן היפו מטיפוס ; )1: 148איור : שם

SJ35b) וסיר בישול עם ; )8: 152איור : שם(פערור עם שפה בעלת חתך משולש ; )5: 148איור : שם

יש להניח כי ,  מעידיםAביחד עם הממצאים משטח עדויות אלה ). 2: 149איור : שם(חריטה על השפה 

  .פני האתר כולו- וכי הוא התפרש על,אIIהתקיים לכל אורכה של תקופת הברזל היישוב באתר ש

                                                 
זהו הכלי היחיד שאינו מתוארך לתקופת הברזל ; )1: 151איור : שם (510ראוי להזכיר קערת מורטריה שנמצאה בלוקוס  35
II כי הוא אינטרוסיביויש להניח ,זהא בלוקוס .  
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  נוכחיהתיארוך ה  שכבה  תיארוך החופרים
V  מ "בIIמ "ב  בIIב  
IV   ברזלI  מ "בIII  

   Iברזל     ביחד עם
  )חרסים בודדים( IVשכבה 

IIIC    ברזלII  ברזלIIא  
IIIB   ברזלII  ברזלIIא  
IIIA   ברזלII  ברזלIIא  
IIB    ברזלIII  ברזלIIב  

  )החופרים למול המחקר הנוכחי(תיארוך השכבות מתקופת המחקר בתל קשיש : 10.2טבלה 

  

   סיכום ומסקנות– תל קשיש 10.3.1

השכבות העליונות בתל , כמו כן. לכל אורך תקופת המחקר לא נמצאו בתל קשיש שכבות חורבן כלשהן

הפרסום של המכלולים , על אף כל אלה.  קשיםנפגעו באורח קשה בפעילות מאוחרת שגרמה לנזקים

למרות , כמו כן. מאפשר לשחזר את תולדות היישוב בתל לאורך תקופת המחקר, הקרמיים שנחפרו במקום

עצם פרסומו של הדוח המלא של אתר , שהחפירות בתל קשיש מתקופות המחקר העלו רק שרידים בודדים

  . העורף החקלאי של העמקכפרי מרחיב בצורה לא מבוטלת את ידיעותינו על

 Iדומה כי בתקופת הברזל ). IVשכבה  (IIIמ "נראה כי חלקו הגבוה של האתר היה מיושב בתקופת הב

 חרסים שלושה רק ; שלא השאירה אחריה שרידים ארכיטקטוניים,התקיימה בתל פעילות דלה ביותר

- על שלושת תתIIIשכבה (א חזרו ליישב את התל IIבתקופת הברזל . תקופה זומתוארכים לפלשתיים 

פני כל - כי האתר התפרש אז על, ולפיכך מסתבר,בשני שטחי החפירה נמצאו שכבות מתקופה זו). שלביה

 כי התל היה מיושב הן ,ים מלמד,א וכן המכלול הקרמיIIריבוי השלבים מתקופת הברזל . שטחו של התל

ב חורגת IIת לתקופת הברזל  המתוארכ,IIשכבה . בחלקה הקדום של התקופה והן בחלקה המאוחר

  ]).8-6: 136איור : שם[ב IIסירי בישול במסורת תקופת הברזל , נחשפו בה למשל(מדיוננו 

  

  תענך 10.4

מזרח לתל -כשמונה קילומטרים מדרום, מערביים של עמק יזרעאל-תל תענך ממוקם בשוליים הדרום

פעלה בתל בין השנים  ,ט זלין בראשות ארנס,הראשונה: חפרו באתרעיקריות שתי משלחות . מגידו

   1966, 1963ואילו בשנים ). 219-216: 2004ניגרו ; ב"גלוק תשנ; 1906, 1904זלין ( 1904-1902

 משלחת אמריקנית משותפת לבתי הספר האמריקניים לחקר המזרח ולמכון י"ע נערכו חפירות 1968-ו

ניים התפרסמו זמן קצר לאחר מספר דוחות ראשו. בהנהלתו של פול לאפ, לואיס-קונקורדיה בסנט

 רק חלק מתוצאות החפירות פורסמו בדוחות ,אולם עד היום, )1969, א1967, 1964לאפ (החפירה 
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פירות ח ]).1995[וראו גם עבודת הדוקטוראט של מיל ; 2000פריק ; 1998פרנד ; 1978ראסט (מלאים 

התרכזו בממצאים מן , גלוקבראשות אלברט  1987-1985שהתקיימו בין השנים  ,בקנה מידה מצומצם

  ).2000, 1999, ב1995, א1995סילי -זיאדה(מאנית 'התקופה העות

 IAכך ששכבה , סדר ספרור השכבות שונה מן המקובל (II- וI הרלוונטיות למחקר הנוכחי הן 36השכבות

הפרסום . IA ,IB ,IIA ,IIB: כל אחת משכבות אלה מחולקת לשתי שכבות משנה; )היא הקדומה ביותר

, )שהניבו רק מכלולי חרסים(ביחד עם אופיין הפרגמנטרי של חלק מן השכבות , חלקי של הממצאיםה

ההיכרות הטובה עם ). וראו למטה, 10.3טבלה (הביאו לחילוקי דעות קשים לגבי תיארוכן של השכבות 

ִאפשרו לי , )K-6שכבה ( של משלחת תל אביב Kשמקורה בחפירות שטח , VIIAהקרמיקה של מגידו 

   37.לבחון מחדש את תוצאות החפירות בתענך

  

  IA IB  IIA  IIB  תענך
 VIIB  VIIA  VIA עד VB  1978ראסט /  

  1995מיל 
VA-IVB 

 ולפני VIIAאחרי  ג1998פינקלשטיין  
VIB ,  

   קדוםVIAאו 

VIA  VB  VA-IVB 

 VB  VA-IVB VIIA   בתחום הכרונולוגי של
  VIשכבה 

  2002מזר

VB  VA-IVB ם של שלב מתקד
  VIשכבה 

VIIA  א2005פלג -זרזקי  

VIIA VB VA-IVB K-7   
) 

  ההצעה הנוכחית
  )VIIBסוף

  )בגוף הטבלה(ושכבות מגידו ) למעלה(הקשר שבין שכבות תענך : 10.3טבלה 

  

מערבי -כולם מוקמו בחלקו הדרום. שות לאפי המשלחת האמריקאית ברא"ארבעה שטחי חפירה נפתחו ע

כפי שעשו ,  והפסיק להתייחס אליהםA-Dה אותם באותיות היה הראשון שכינ) 1995(מיל . של התל

; "המבנה הפולחני="Bשטח ; "מבנה צינור הניקוז="Aשטח (פי הממצאים שנמצאו בהם -על, קודמיו

הוא הראשון שפרסם , כמו כן"). 12-בניין המאה ה="Dשטח ; "בניין הלוח בכתב היתדות="Cשטח 

הסטרטיגרפיה היחידה , למרבה הצער). 10.4.1תוכנית (ל תוכנית ברורה של מיקום שטחי החפירה על הת

עמוס בפרטים טכניים , מכיוון שמדובר בדוח ארוך ומייגע, בעייתית ביותר) 1995מיל (שפורסמה עד כה 

 לבין הפרשנות לגבי השימוש ,מיל לא ניסה להבחין בין תיאור הארכיטקטורה והסטרטיגרפיה. לא חשובים

על אף העבודה , וסר היכולת שלו להבחין בין עיקר וטפל הופך את הדוח שלוח. בשטחים ובמבנים השונים

                                                 
  ".שכבות"ולכן השתמשתי בשם , אולם כאן העדפתי את המינוח המקובל" תקופות"כינה את השכבות בשם ) 1978( ראסט 36
ולא מקונטקסט לא ) 74-1איורים : 1978ראסט (י ראסט כחומר נקי " השתמשתי כאן כמעט תמיד רק בקרמיקה שפורסמה ע37

  ).278: 2002(וזאת לאור הביקורת שהציג מזר , )93-88: איורים: שם(ברור 
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שהוא מוצר כמעט לא רלוונטי בדיון המחודש באתר , למסמך בעייתי מאוד, המרובה שהושקעה בהכנתו

מכיוון , יחד עם זאת). עדיף] 18-17, 8-7: 1978[התיאור הסטרטיגרפי הקצר של ראסט , לרוב(

פלג -וזרזקי) 2002(מזר , )ג1998(תה להתייחסות בעבודותיהם של פינקלשטיין שעבודתו של מיל לא זכ

  ). 10.4.21-10.4.2תוכניות (ידו לראשונה -החלטתי להביא כאן את התוכניות שפורסמו על) א2005(

   IA שכבה – תענך 10.4.1

: 1978ראסט ( קטן יחסית ומורכב כמעט כולו משברי חרסים ,IA שפורסם משכבה ,המכלול הקרמי

ראסט ומיל מדווחים על . D- וA ,Cמקורם של החרסים שפורסמו משכבה זו בשטחים ). 8-1איורים 

לקבל את ההנחה שלהם כי , לדעתי, אולם קשה, Aמציאת אפר ומספר לבנים שרופות בשכבה זו בשטח 

ת פעילות מקומיבונראה כי מדובר , )146: 1995מיל ; 7: 1978ראסט (שכבה זו הסתיימה בחורבן 

ושל ) 3-1איורים : 1978ראסט (חיזוק להנחה זו הוא אופיו המקוטע של המכלול הקרמי . הקשורה באש

 נמצאו Cטען שגם בשטח ) 7: 1978(בעוד שראסט , כמו כן). 144-138: 1995מיל (הממצא הקטן 

 מציין מפורשות שאין להבין את הממצאים משטח זה) 124-123: 1995(הרי שמיל , 38עדויות לחורבן

צירוף הנתונים הסטרטיגרפיים ואופי הממצאים מאפשר להניח בסבירות גבוהה ביותר . בצורה כזו

  ). לא נתגלה חורבןDגם בשטח ( בתענך לא חרבה בחורבן אלים IAששכבה 

הרי שמאפייניו של המכלול הקרמי הזה , IAעל אף הכמות הקטנה יחסית של החרסים שפורסמו משכבה 

  : קלים לזיהוי

מזר . מ" הם סירים בעלי שפת קרדום משוכה החוצה במסורת תקופת הבIAרי הבישול משכבה כל סי. 1

 K-8אולם שפות דומות נמצאו בשכבות , טען ששני סירים עשויים להיות מאוחרים יחסית) 278: 2002(

  .VIIBהמקבילות לשכבה , )בדפוסמרטין ( במגידו K-7ו

קנקן אובלי עם רכס  (SJ1aהוא מטיפוס ) 11: 6יור א: 1978(רק אחד מבין הקנקנים שפרסם ראסט . 2

 K-6אולם בשכבה , )מרטין בדפוס( במגידו הטיפוס הזה נדיר מאוד K-7בשכבה , בדומה; )מתחת לשפה

  ).7פרק (ייצורו לנפוץ הופך  IIIמ "בתקופת הבהחל  ממכלול הקנקנים וברור ש40%-הוא מהווה כ

תודה למריו מרטין על (הוא של קנקן מסחר כנעני ) 13: 6איור : 1978(אחד השברים שפרסם ראסט . 3

  ). מרטין בדפוס(ב IIמ "ייצורם של קנקנים מטיפוס זה נפסק בשלהי תקופת הב). הזיהוי

                                                 
אישור או ) 46: 1964הילרס (ועליו קבלה למשלוח קמח , יתדי האוגריתי- נתגלה לוח בכתב האלפביתיIA בשכבה C בשטח 38

  ).162-161: 2006סנדרס ; 44: 1968קרוס (לתשלום או כופר שמשמעותו לא ברורה דיו 
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לאחר את תאריך ) 1: 4איור : 1978ראסט ( בתענך IAאין בהופעתו של פיטס שפת צווארון בשכבה . 4

  ).מרטין בדפוס (VIIBמגידו כבר בשכבה מכיוון שפיטסים מטיפוס זה מופיעים ב, השכבה

ב IIמ "יש מקבילות מתקופת הב) 14: 8איור : 1978ראסט  (IAגם לחשיפתו של גביע סגור בתענך . 5

איורים : 1993יימס ומגוברן 'ג (VIIשאן -ובבית, )7-4: 24-4איור : 1992פרנקן (במקדש בדיר עלא 

47 :7 ;51 :8 .( 

יש לציין את מיעוט הכלים המיובאים , גם במקרה זה. יים או קיפריים כלי יבוא מיקנIAאין בשכבה . 6

 מכלול הכלים הקפריסאיים המיובאים כולל פכית K-7וכן את העובדה שבשכבה ,  במגידוK-8בשכבה 

  .מקורצפת בודדת

 וכן מיקומה הסטרטיגרפי מתחת לשכבה המתוארכת ,IAמכלול העדויות הקרמיות העולות משכבה 

סוף תקופת ( במגידו VIIBמעידה שיש לתארכה לשלהי ימיה של שכבה , )ראו מייד (IIIמ "לתקופת הב

הם המתאימים ביותר ) מרטין בדפוס( במגידו K-7נראה כי המאפיינים הקרמיים של שכבה ). בIIמ "הב

סוף  לIAמבחינת תיארוך אבסולוטי נראה שיש לתארך את שכבה . IAלהשוואה למול המכלול של תענך 

  . כאן לא נידונההיא זו קדומה לתקופת המחקר ולכן שכבה. ס" לפנה12-ראשית המאה ה ול13-המאה ה

   IB שכבה – תענך 10.4.2

ייחודו של המבנה ). 8-7: 1978ראסט  (C- וA מיוצגת בצורה הטובה ביותר בשטחים IBגם שכבה 

קרקעית לבור -לה תתשניקז את מי הגשמים מן הגג וחובר בתע) בנוי חוליות חרס( הוא בצינור Aמשטח 

הוא ) 195-177: 1995(שבתיאורו המפורט של מיל פי -על-אף.  שמוקם במרכזה של החצר,מים גדול

חצר מרכזית המוקפת (הרי שסקירתו תואמת תיאור של בית חצר סטנדרטי , אינו מציין זאת מפורשות

. המבנה היו אמידיםמהווים עדות לכך שתושבי , איכות הבנייה ומערכת הניקוז המשוכללת). חדרים

 , שהשאירה במקומות מסוימים,)192-191: 1995מיל ; 7: 1978ראסט (המבנה חרב בשריפה גדולה 

: 1995מיל ; 7: 1978ראסט ( נמצאו עדויות לשריפה בחורבן Cגם בשטח . הצטברויות בגובה מטר וחצי

תוך , בנים שסביבו והמIAמשכבה " בניין הלוח בכתב היתדות" נבנה מחדש IBבשכבה ). 174, 171

אולם , טען כי המבנים ניטשו ורק אז הוחרבו בשריפה) 176: שם(מיל . IAשימוש חלקי בשרידים שכבה 

תיארך את חורבנה של שכבה ) 56: 1978(ראסט . פי הממצאים שהוא מביא ביסוס להשערה זו-אין על

IBס" לפנה12- למאה ה.  

כולל שברים ) 17-9איורים : 1978ראסט (רסם רוב החומר הקרמי שפו, IBלמרות חורבנה של שכבה 

 בעברוזאת בניגוד לדעתי  (IIIמ "ניתן לתארכו בצורה טובה לתקופת הב, אף על פי כן. ולא כלים שלמים
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 BL16 נמצאו קערות פשוטות עם דופן כמעט ישרה מטיפוס IBבשכבה ]). 229-227: 2006אריה [

: שם, למשל(מ "וב של שפות סירים במסורת תקופת הבסירי הבישול כוללים שיל). 10-9: 13איור : שם(

, כמו כן). 13-12: 14איור : שם, למשל (Iעם סירים בעלי שפה זקופה מתקופת הברזל ) 11: 14איור 

לטיפוס נפוץ בקרב כלי ) SJ1aטיפוס ( הופכים הקנקנים בעלי הרכס מתחת לשפה IBניכר שבשכבה 

 לא נתגלו עדויות IBהרי שבשכבה , נת העדות השליליתמבחי). 11-7: 11איור : שם, למשל(האחסון 

לא נמצא ולו חרס פלשתי , )הן של זלין והן של לאפ(בכל החפירות הממושכות בתל , כמו כן. ליבוא קיפרי

, מזר). ובמיוחד באתרים החפורים( בעמק המערבי כולו Iאין לכך תקדים באתרי תקופת הברזל (!). אחד

בשל הקרבה  (39 התרבות החומרית של תענך לזו של יישובי ההרניסה להסביר זאת בקשר שבין

שהיקפן היה קטן בהרבה מחפירות (נין 'אולם יש לזכור כי אפילו בחפירות ג). הגיאוגרפית בין השניים

חיזוק להנחה שלא התקיים ). 11ראו פרק , 112: 1979 ,27: ח" תשלגלוק(נמצא חרס פלשתי , )תענך

אמנם ראשיתה של . IBגונית משכבה -בא מהיעדר הקרמיקה הפניקית הדו Iיישוב בתל בתקופת הברזל 

 כמו תענך אולם היעדרה המוחלטת מיישוב גדול, Iמשפחה קרמית זו בשלב המאוחר של תקופת הברזל 

עשוי לרמוז על כך שבתל התקיים פער , Iבתקופת השיא של פריחת המערך היישובי של תקופת הברזל 

  I.40ברזל יישובי לאורך כל תקופת ה

 והיא מביאה רשימה ארוכה של מקבילות ,VI מקבילה לשלב מתקדם במגידו IBפלג טענה ששכבה -זרזקי

 שבידיה לא היה אף מכלול נקי של , יש לציין,יחד עם זאת). 301-299: א2005פלג -זרזקי(בין השתיים 

א הגיעו לשכבה שכלל ל, ההקבלות שהיא מביאה באות מחפירות ידין במגידו.  במגידוVIIAשכבה 

VIIA,שבה לא נמצאה , ומיקנעם) 6ראו פרק  ( למעט במקומות מצומצמים ביותר שהניבו חרסים בודדים

פלג בין תענך -נראה כי הקשר שיצרה זרזקי, אי לכך). ראו למעלה (IIIמ "שכבה המתוארכת לתקופת הב

IB למגידו VI נובע מהיכרותה המצומצמת עם החומר של שכבה VIIAבמגידו .   

יש .  בתענך הם רצף אחד שסופו בחורבן גדולIנראה שניתן לומר כי שני השלבים של שכבה , לסיכום

ואת ) ס" לפנה12- וראשית המאה ה13-סוף המאה ה(ב IIמ " לשלהי תקופת הבIAלתארך את שכבה 

). ס" לפנה1130 בסביבות VIIAכפי הנראה חורבנה מקביל לחורבן מגידו  (IIIמ " לתקופת הבIBשכבה 

  .  היה האתר נטושIובמהלך כל תקופת הברזל ,  הביא לנטישת התלIBההרס של שכבה 

                                                 
חשוב לזכור כי . איננה נכונה, יעוט הקרמיקה המעוטרת בתענך יש ערך כרונולוגי או תרבותינראה כי הערכתו של מזר שלמ 39

 אחוז VIA- וVIIA ,VIBגם במגידו בשכבות , וכמו כן, חופרי תענך לא פרסמו נתונים סטטיסטיים על עיטור הקרמיקה
 ).7פרק ( מן הכלים משכבות אלה לא עוטר 90%-ולמעלה מ, העיטור נמוך ביותר

 משכבות הברזל הנו חרס אינטרוסיבי) 16: 17איור : 1978ראסט  (CH1תקבל על הדעת כי שבר קטן של קובעת מטיפוס מ 40
IIא .  
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   IIA שכבה – תענך 10.4.3

ללא , ונראה כי היא נמשכה) IIAשכבה (א הקדום IIההתיישבות בתל תענך התחדשה בתקופת הברזל 

ראו , א מאוחרII ברזל = IIBשכבה (עד לחורבן הארמי ) אולם תוך שינוי משמעותי בתוכניתה(חורבן 

מיל [ השרידים עלובים במיוחד Aבשטח  (IIAבארבעת שטחי החפירה נמצאו עדויות לשכבה ). מייד

כל . אולם השרידים הארכיטקטוניים וכן המכלול הקרמי משכבה זו דלים ומקוטעים, ])240-239: 1995

קטוניים מעידה המבנים שנחשפו הנם בעלי אופי דומסטי והתוכנית הכללית של השרידים הארכיט

  ).  198: שם(שהיישוב נעדר ארגון עירוני 

המיוצג בעיקר בכלים פתוחים , המאפיין הקרמי הבולט ביותר הוא הופעת החיפוי האדום ומירוק היד

, )5: 21איור : שם(ראוי לציון פך בישול בעל שפה ייחודית ). 6-5, 3-1: 23איור : 1978ראסט (

לא  (CP31b לבין השפות של סירי הבישול מטיפוס CJ31טיפוס המשלבת בין השפה של פך הבישול מ

 בדמיון IIAמתאפיין המכלול הקרמי של שכבה , פרט לכך). מצאתי לפך זה מקבילות באתרים אחרים

הדמיון הקרמי והיעדר תוכנית עירונית בשני האתרים מעיד על .  ממגידוVBמובהק לזה של שכבה 

  . VB  לבין מגידוIIAהקורלציה הכרונולוגית בין תענך 

. VIAכמקבילה כרונולוגית לתקופה של מגידו , IIAתיארך את ראשיתה של שכבה ) 56: 1978(ראסט 

, ללא ספק, ואלה מתוארכים, יש לבחון את המאוחרים ביותר, מכיוון שהמכלול הקרמי כולל רק חרסים

יתכן שבכך שראסט הקדים י). אין להתייחס לחרסים מוקדמים שהתגלגלו לשכבה זו(א IIלתקופת הברזל 

מתקיים את הפער היישובי ש, ולו במעט, הוא רצה לצמצם, I לתקופת הברזל IIAאת ראשיתה של שכבה 

  ).91: 1975לאפ (וזאת לאור האזכורים של תענך בספרי יהושע ושופטים , Iתקופת הברזל באתר ב

הרי ,  באש אחרי נטישתם הועלוIIAטען כי חלק מהבתים של שכבה ) 240, 237: 1995(למרות שמיל 

,  מצומצמות ביותרכךמדובר במקומות בודדים ונפרדים והעדויות ל(שנראה שאין לקבל את פרשנותו 

: שם(על פי התיאור שהוא הביא והתוכניות שפרסם , יחד עם זאת). ממצאיםהמבחינת הארכיטקטורה ו

מתקבל על . של המרחב העירוני לווה בשינוי התפיסה IIB לשכבה IIAנראה כי המעבר בין שכבה , )198

) ראו למעלה(הדעת כי שינוי זה משקף את ביסוס השליטה של בית עומרי בדומה לבניית החומה ביקנעם 

  ). 6פרק ( במגידו VA-IVBוהקמת עיר הארמונות בשכבה 

   ואילךIIB שכבה – תענך 10.4.4

י כני הפולחן המפוארים ושנ, Bשנחשף בשטח " המבנה הפולחני" מפורסמת בתענך בזכות IIBשכבה 

ידי פריק למרות שהממצאים משטח זה פורסמו ב. )89-68: ח"אורנן תשס; 1994בק (שהתגלו בסמוך לו 
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פריק מתייחס בצורה לא .  עד שכמעט ואין לו ערך מוסף,הוא כה בעייתי, זההרי שדוח , )2000(

סום הסטרטיגרפיה של מיל לדוח הקרמיקה של ראסט ולפר, ביקורתית לדוחות הפרילימינריים של לאפ

דרך הצגת הממצאים וכן הדפסת התוכניות והחתכים הם באיכות כה , כמו כן. ומקבל את כולם כהנחת יסוד

המהווה , רשימות הממצאים בסוף הכרך הם הדבר היחיד אולי. עד כי אין אפשרות להשתמש בהם, ירודה

וכל הרוצה להשתמש בנתונים , צגתםלא נעשתה מחשבה לגבי דרך ה, יחד עם זאת. חידוש בפרסום זה

  .יצטרך להשקיע זמן רב בסידורם מחדש, אלה

: 1964לאפ (שהעסיק חוקרים רבים " המבנה הפולחני "Bנחשף בשטח ) 10.4.7תוכנית  (IIBבשכבה 

מיל ; 1994ראסט ; 1984פולר ; 51-30איורים , 23: 1978ראסט ; 173-172: ג"ייבין תשל; 33-26

אין היום ויכוח לגבי תאריכו של המבנה לשלהי תקופת ). 237-235: 2001יט זוו; 262-257: 1995

לאור חשיבותו של , יחד עם זאת. תחום הכרונולוגי של המחקר הנוכחיחורג מן ה ולפיכך הוא ,אIIהברזל 

הקדשתי , )1981ווילר ואחרים -'סטץ; 10.4.8-10.4.1איורים (המבנה והממצאים העשירים שנחשפו בו 

  .14 בפרק למדים הנ,היבטים מרחבייםבחינת חלק מדיון כלו 

 VBומחזקים את ההבחנה בין שכבה , ברצוני להצביע על כמה טיפוסים המופיעים בה לראשונה, כמו כן

קדרות ; )9: 52איור : 1978ראסט  (BL41קערה עם זיווי מודגש מטיפוס :  במגידוVA-IVBלשכבה 

פכית  "–שנצרפה בצריפה מחזרת ) JT32(ת כדורית פכי; )42איור : שם(עם שפה בעלת חתך משולש 

איור : שם (AM32, )2: 57איור : שם (AM31: קנקניות מטיפוסים שונים; )5: 40איור : שם ("שחורה

36 :2-1( ,AM33) טיפוס (קנקנים בעלי שפה עם חתך משולש ; )4-3: 36איור : שםSJ32( ; וקנקן

  ).1: 34ר איו: 1978ראסט  (SJ35bאמיתי מטיפוס " היפו"

 משכבה ,מלאסטרטיגרפי כי מכיוון שלא נתגלה בתל בשום מקום רצף , הציעה) 303: א2005(פלג -זרזקי

IIA לשכבה IV)  בכל מקרה חסרות אחת מן השכבותIIB או III( , הרי שיש להניח כי בשטחים בהם לא

, ])41: 1978אסט ר[מזרח התל - ובשטח חפירה קטן בצפוןDשטחים  (IIBזוהה חורבן גדול של שכבה 

.  רק בשל האופי השונה של סופהIII כשכבה IIAספררו החופרים את השכבה שבאה אחרי שכבה 

שבחלקים אחדים מן התל נחרבה ,  הן בעצם אותה שכבהIII- וIIBכי שכבות , לטענתה, יש להניח, לפיכך

 במגידו VA-IVBראוי להקביל זאת לדרך חורבנה של שכבה . בחורבן גדול ובשטחים אחרים ניטשה

ניתן לראות ,  כןיהנה כ. גם מבחינה כרונולוגית, IIBלתענך , כאמור, החופפת, )120: 2009פינקלשטיין (

, IVנראה שאת שכבה . IV- וIIA ,IIB-III: א בתענך שלושה שלביםIIרצף השכבות מתקופת הברזל 

יש לתארך לחלק , )IV-IIIמגידו (=ג -בIIתיארך בעבר לתקופת הברזל ) 2טבלה : 1978(שראסט 
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 וראו גם 174: 2006 (אביץ-זינגר כפי שהציעו לאחרונה הרצוג ו,אIIהמאוחר ביותר של תקופת הברזל 

  .שכבה זו מייצגת ניסיון כושל ליישב את התל לאחר החורבן הארמי). 304-303: א2005פלג -זרזקי

   סיכום ומסקנות– תענך 10.4.5

נראה שניתן , לין וכן היעדר דוח מלא של החפירות של לאפלמרות הקשיים הרבים שמציבים הדוח של ז

 VIIB מקבילה לסוף ימיה של שכבה IAשכבה : לשחזר בצורה מהימנה את רצף היישוב בתל תענך

 ונראה כי זהו IA היא המשך ישיר לשכבה IBשכבה . והיא קדומה לתקופת המחקר) K-7שכבה (במגידו 

המכלול הקרמי של ; )IIIמ "ב(ד לפני נסיגת המצרים מן האזור שהתקיים עו, היישוב הכנעני האחרון בתל

 היה תל תענך נטוש ולמרות Iבמשך כל תקופת הברזל ). VIIA(= במגידו K-6 מקביל לשכבה IBשכבה 

עדויות מוחשיות לקיומו של יישוב בפרק , עד היום, לא נמצאו במקום, החפירות הנרחבות שנערכו בתל

המייצגת את , IIAשכבה . IIחזרו להתיישב בתל בראשית תקופת הברזל , יתאחרי פער ארוך יחס. זמן זה

 יש לתארך לפרק IIBאת שכבה . מתאפיינת בהיעדר תכנון עירוני, אIIהשלב הקדום של תקופת הברזל 

בשליש האחרון של , ודומה כי חורבנה האלים בוצע בידי צבאות ארם, א המאוחרIIהזמן של הברזל 

. ולהניח שלא כל העיר חרבה באש, IIB לשכבה IIIאה כי יש להקביל את שכבה נר. ס" לפנה9-המאה ה

ניסיונות .  מייצגות שלב של ירידה בתרבות החומרית אחרי החורבנות הגדולים של הארמיםIVשכבה 

מוקמות הערים של תקופת הברזל , הארץ-כמו ברבים מאתרי צפון, השיקום לא צלחו ומעל לשכבות אלה

II ר בשכבה בתענך מדוב(בV]  ב1994וראו ניגרו ; 76-75איורים : 1978ראסט.([  

   

  )תל אבו ֻקדיס(תל קדש  10.5

השוכנים , שלא כרוב היישובים בעמק יזרעאל. השוכן בין מגידו ותענך,  כעשרה דונםוגודלש, תל קדש

 1968 בשנת. בלב קרקעות אלוביאליות כבדות, ממוקם התל כארבעה קילומטרים ממזרח לגבעות, בשוליו

מטעם המכון לארכיאולוגיה של אוניברסיטת ) בחודשים מרץ ויולי(נערכו בתל שתי עונות חפירה קצרות 

שטרן ( שפורסם במהירות יחסית ,בדוח המלא. בראשן עמדו אפרים שטרן ויצחק בית אריה, תל אביב

 הברונזה  דיווחו החופרים על חשיפתן של שמונה שכבות יישוב מתקופת,)1979, 1973אריה -ובית

 ,בדיון כאן. מאז הפרסום לא נדונו תוצאות החפירה מחדש.  ועד לתקופה הערבית הקדומהIIהמאוחרת 

  .כללתי את כל הממצאים המתוארכים לתקופה שמייסוד האתר ועד לסוף תקופת הברזל

, כך למשל. י החופרים"כבר בקריאת דוח החפירה עלו בי מספר שאלות לגבי תיארוך השכבות שהוצע ע

היה נראה כי לא , י רצף התפתחות השכבות"י חלוקה טיפולוגית ולא עפ"למרות שהחומר הקרמי הובא עפ
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בניגוד לתיארוך (ב IIהמתוארכים באופן מובהק לתקופת הברזל , V-IVפורסמו חרסים משכבה 

שתוארכה למאה  (VIIלא הצלחתי לעמוד על טיבם של הממצאים המועטים משכבה , כמו כן). החופרים

, לפיכך.  האם יש במחסני רשות העתיקות חומר נוסף משכבה זו, והסתקרנתי לבדוק,)ס" לפנה12-ה

  .החלטתי לבחון מחדש את כל החומר הקרמי שנתגלה בחפירה

על כל חרס נכתב מספר הרישום , שמחתיל. החומר שנלקח ממחסני הרשות היה מצוי באי סדר מוחלט

למרות חיפושיי המקיפים , למרבה הצער.  מספרי הלוקוסיםי"וכך התאפשר לי לסדר את החרסים עפ, שלו

בארכיון המכון לארכיאולוגיה של אוניברסיטת תל אביב ואצל החופרים , בארכיון רשות העתיקות(

אולם פתרון חלקי לבעיה זו נמצא לי בין שברי החרס , לא נמצאו יומני השדה של החפירה, )עצמם

חלק גדול מבין התגיות המקוריות שבהן נרשם , ו לשמחתישם התגל, שהובאו ממחסני רשות העתיקות

 נספח. שהועילו בבחינה המחודשת של הבחנות החופרים,  של הלוקוסים וכן הערות שונות41המפלס

חלק (י התגיות שנמצאו עם החרסים "א בעצם אינדקס לוקוסים שנבנה עפוה) 'בכרך ב( 10.5.1

בחינת הממצאים הקרמיים נעשתה באופן קבוע ). אבדו מכיוון שהתגיות נספחלוקוסים לא מופיעים במה

, לאחר עבודה מאומצת, לבסוף. למול הגבהים של הלוקוסים כפי שהופיעו בתגיות וכן למול הפרסום הישן

וספירה מלאה של כל החרסים ) 10.5.1טבלה (הייתה בידי רשימה של לוקוסים נקיים מכל שכבה 

 מכלים האינדיקטיביים שזמנם תקופות הברונזה והברזל  נספרו כל החרס,כמו כן. VIII-IVמשכבות 

; )לפי שכבות( כוללים חרסים מהלוקוסים הנקיים 10.5.3-10.5.1איורים ). ' בכרך ב5קטלוג (החפירה 

 כוללים חרסים 10.5.7-10.5.5ואילו איורים ) ראו מייד( מביא מספר כלים מן הקברים 10.5.4איור 

רובם פורסמו בעבר , )י התקופות"עפ(תקופת הברזל מקונטקסט לא נקי אינדיקטיביים מתקופת הברונזה ו

  .אריה-י שטרן ובית"ע

  

  מפלס ממוצע  שכבה  לוקוסים
VIII  65 ,136  5.00  
VII  62  5.50  
VI  61 ,131 ,132  6.00  
V  130  6.30  

VA  58 ,58b  6.80  
IV  51 ,52 ,508 ,511 ,512  7.60  

  ת תל קדשהלוקוסים הנקיים בחפירו: 10.5.1טבלה 

  

                                                 
י החופרים "אלא נעשה שימוש בגובה יחסי שכונה ע,  במהלך החפירה לא נרשמו הגבהים האבסולוטיים מעל פני הים41
  ).  3ציור : 1973אריה -ראו למשל סרגל גבהים אצל שטרן ובית" (מפלס"
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   ראשית ההתיישבות באתר10.5.1

מאות  (IIכי האתר נושב לראשונה בתקופת הברונזה המאוחרת , החופרים הסיקו מן הממצאים שהעלו

זו , הנמוכה ביותר מבין השכבות בתל (VIIIבעת שחפרו את שכבה , לטענתם). ס" לפנה13-14

החופרים הניחו ששכבה זו . קה החפירהנקוו במקום מי תהום ולכן הופס) IIמ "המתוארכת לתקופת הב

גבוהה רק במטר אחד מעל פני , שכן הנקודה הנמוכה אליה הגיעו, היא הראשונה בשכבות היישוב באתר

הבדיקה המחודשת של כל , ואולם). 94: 1973אריה -שטרן ובית(הקרקע המישורית שמסביב לתל 

 חרסים מתקופת הברונזה 9אריה נמצאו - כי בחפירות שטרן ובית,החומר הקרמי שנמצא בחפירה העלתה

ראו מספר ( חרסים מתקופת הברונזה התיכונה 14-חרס אחד מתקופת הברונזה הביניימית ו, הקדומה

כמו כן ראו זיהויו של צורי חרסים מתקופת ; 11-1: 10.5.5חרסים ייצוגיים מתקופות אלה באיור 

בדומה , מסתבר כי היישוב בתל קדש,  כי כןהנה]). 50: ז"צורי תשל[הברונזה התיכונה בסקר של האתר 

אריה על -מסקנתם של שטרן ובית. נוסד כבר בתקופת הברונזה הקדומה, לאתרים רבים בעמק יזרעאל

שכן ידוע על כך שמספר אתרים מתקופת , הפרשי הגבהים בין האתר לבין סביבתו עשויה להטעות

). 3 וראו פרק 1991 גל ,למשל(ל אדמת סחף נמצאו קבורים תחת כיסוי עבה ש, הברונזה התיכונה בעמק

יש להציע שהיישוב של תקופת הברונזה הקדומה ואולי גם זה מתקופת הברונזה התיכונה נחתם בשכבת 

כך שבתקופות אלה התרומם האתר מעל סביבתו בהפרש , שכיסתה כמובן גם את סביבות האתר, סחף

 שמיקומו של האתר בלב האדמות ,יח להנהגיוני(דומה לזה שהיה בתקופת הברונזה המאוחרת 

אריה גילו את מפלס מי התהום -לעובדה ששטרן ובית).  הגביר את עוצמתו של תהליך זה,האלוביאליות

אולם ,  יש השלכות חשובות על הגיאומורפולוגיה של העמקIIבערך בגובה של שכבת הברונזה המאוחרת 

  . דיון זה חורג מעבודה זו

  VIII שכבה – תל קדש 10.5.2

 הבהיר VIIאבל הממצא שנחשף במילוי שמתחת לשכבה , החפירות לא הגיעו לרצפות של שכבה זו

ראוי לשים לב למספר ). ס" לפנה13-14מאות  (IIשזמנה של השכבה הוא תקופת הברונזה המאוחרת 

יור א(חרס מיקני נוסף ). 4: 10.5.1איור (שנתגלו בלוקוס נקי של שכבה זו , חרסים מיקניים מאותו כלי

: 2לוח : 1973 (אריה-שטרן ובית. VIIIשייך ככל הנראה לשכבה , שנחשף בלוקוס לא נקי, )12: 10.5.5

אבל אין , התייחסו אליהם כחרסי יבוא מן התקופה הפרסית, שפרסמו את החרסים הללו בצילום) 24-23

חפירתם של העובדה שהם נמצאו בתחתית (ספק שמדובר בחרסים מיקניים מתקופת הברונזה המאוחרת 

 סירי בישול עם שפת קרדום VIIIנמצאו בשכבה , בנוסף).  תומכת אף היא בטענה זואריה-שטרן ובית
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תוארכת  מVIIIיש להניח אם כן כי שכבה ). 3-2: 10.5.1איור (במסורת תקופת הברונזה המאוחרת 

  .IIמ "לתקופת הב

  VII שכבה – תל קדש 10.5.3

.  במגידוVIIA שהקבילו את זמנה לימי שכבה ,ס" לפנה12-י החופרים למאה ה"שכבה זו תוארכה ע

שכנראה ,  חרסים12עוד ). 9-5: 10.5.1איור ( הוא הלוקוס הנקי היחיד שנחפר בשכבה זו 62לוקוס 

קיר ורצפה בודדים הם השרידים . 11-1: 10.5.6; 10: 10.5.1מופיעים באיורים , שייכים לשכבה זו

השכבה נהרסה בשריפה עזה שהטביעה חותמה בצורה של . VIIכבה הארכיטקטוניים היחידים ששויכו לש

כלי החרס שנתגלו בשכבה זו ). VIIAבדומה לאזורים אחדים במגידו (רובד אפר ומפולות לבנים 

אריה -בניגוד לדעתם של שטרן ובית, אולם. IIIמאששים את תיארוכה לתקופת הברונזה המאוחרת 

משקפים ) ובהם פיטסי שפת צווארון(פני השטח -נמצאו עלשהניחו שמספר כלי חרס ש, )114: 1973(

השוו לפיטסי שפת ( עצמה VIIאין ספק שמקורם של אלה בשכבה , VIIשלב יישובי המאוחר לשכבה 

ראו (א II מתוארכת לתקופת הברזל VIמכיוון ששכבה ). 7 פרק – VIIAהצווארון שנמצאו במגידו 

  . קדש פער יישובי התקיים בתלIמסתבר שבתקופת הברזל , )מייד

  VI-VA שכבות – תל קדש 10.5.4

הקרמיקה של שכבה . אII אינם מותירים ספק שיש לתארכה לתקופת הברזל VIהחרסים שנמצאו בשכבה 

VIנחשף בשכבה , מבחינה ארכיטקטונית.  כוללת קערות רבות מחופות אדום וממורקות במירוק ידVI 

, VI(מתקבל על הדעת ששלוש השכבות . VAעד שכבה מבנה בעל שני חדרים לפחות שהמשיך להתקיים 

V ,VA (שהוסיף להתקיים במשך תקופה ארוכה ונעשו בו , משקפות התפתחות אורגאנית במבנה אחד

הרצף הארכיטקטוני משתקף גם בדמיון הקרמי הרב . הוספה וביטול של קירות, שינויים של הרמת רצפות

  ). 3-1: 10.5.3; 14-1: 10.5.2; 14-11: 10.5.1ראו איורים (בין השכבות 

  IV שכבה – תל קדש 10.5.5

). בIIברזל , ס" לפנה8-9מאות ( לשלהי ימיה של ממלכת ישראל הצפונית IVהחופרים תארכו את שכבה 

ונחשף בה מבנה גדול במפלס הגבוה במטר לערך משכבה , VIבשכבה זו לא חודש המבנה שהוקם בשכבה 

VA . ההבחנה בין שכבותVI-V שכבה  לביןIVגם מבחינה קרמית, י החופרים"עפ,  באה לידי ביטוי .

ברצוני להציע כאן , בIIלמרות שהם מצביעים על כמה טיפוסים שלדעתם יש לתארך לתקופת הברזל 

שהחופרים הניחו שיש לראות בה טיפוס ) 7: 10.5.5איור (קדרה עם ידיות ) א: (חלופה לתיארוך זה

יש לזהותה עם קדרות משלהי תקופת הברונזה התיכונה או , לדעתי. מאוחר שמתקיים בעיקר בדרום הארץ
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) 3-2: 46; 24: 45לוחות : 1948לאוד , Xהשוו לקדרה ממגידו (מראשית תקופת הברונזה המאוחרת 

 מחצור כלל אינה דומה אריה-שטרן וביתהמקבילה שהביאו (ואין לראות בחרס זה שריד מתקופת הברזל 

שהחופרים הניחו ) 5: 10.5.6; 10, 2: 10.5.3איורים (סירי בישול ) ב). (למעט העובדה שיש לה ידיות

בבחינת הדוגמאות הללו עולה כי : בIIכי העובדה שיש להם ידיות מחייבת את תיארוכם לתקופת הברזל 

: 10.5.3איור ; VIIויש לשייכו לשכבה ) CJ1טיפוס  (IIIמ " הוא פך בישול מתקופת הב5: 10.5.6איור 

א II שהוספו לו ידיות כמו לסירי בישול אחרים מתקופת הברזל CP31bר בישול מטיפוס  הוא סי10

 הוא סיר בישול בעל שפה 2: 10.5.3איור ; )12: 11.25איור : 2000פינקלשטיין ואחרים , השוו למשל(

ובכל מקרה (ונראה שאין הוא יכול לשמש לצורכי תיארוך , שלא מצאתי לו מקבילות מדויקות, משוטחת

  ).IV ולא בשכבה VAא נתגלה בשכבה הו

עובדה זו . אII מעיד שגם אותה יש לתארך לתקופת הברזל IVנראה אם כן כי המכלול הקרמי של שכבה 

 VA-IVB לבין המזבחות שנחשפו בשכבה IVעשויה לקשור בין מזבח ארבע הקרנות שנתגלה בתל קדש 

 באש יש לייחס ככל הנראה לגל IVל קדש את חורבנה ש, כמו כן. )12לוח : 1935מאי  (במגידו השכנה

 ,)VI-IVשכבות ( הצפופה רבדהנראה אם כן שהה. VA-IVBהחורבנות הארמיים בהם חרבה גם מגידו 

והשוו (א משקפת שוב את פרק הזמן הארוך יחסית של תקופה זו IIהמתוארכת כולה לתקופת הברזל 

  ).6למגידו בפרק 

מתוך מאות חרסים שנחשפו בחפירותיהם של ? בIIברזל האם תל קדש היה מיושב בתקופת ה, אם כך

קערה עם שפה ): 12-10: 10.5.7איור ( הצלחתי לבודד רק שלושה חרסים מתקופה זו אריה-שטרן ובית

: 2000פינקלשטיין ואחרים  [H-3השוו לקערות ממגידו (בעלת חתך משולש שמורקה על גבי האובניים 

 H-3השוו לקדרה ממגידו (ערורית עם שפה אלכסונית משוטחת קדרה פ; ])6: 11.52; 9: 11.43איורים 

השוו לסירי בישול ממגידו שכבה  (ס " לפנה8-וסיר בישול במסורת המאה ה; ])11: 11.46איור : שם[

H-3] שהישוב בתל קדש פסק עם החורבן הארמי בשלהי , מסתבר אפוא]). 10, 4, 1: 11.53איור : שם

  . ושולידלהרי שהיה זה יישוב , בIIהתל מיושב בתקופת הברזל ואם כלל היה , אIIתקופת הברזל 

   הקברים שמצפון לתל 10.5.6

י חברי קיבוץ "דיווחו על מציאתם של כלים שלמים רבים שלוקטו ע) 113: 1973 (אריה-שטרן ובית

 הביאו רק דוגמאות בודדות מבין הם. בעת שנחפרה תעלת ניקוז באזור שמצפון לתל, גבעת עוז הסמוך

 ולכן הם מקבילים ,ס" לפנה10-אולם טענו כי כל הכלים שנמצאו במקום מתוארכים למאה ה, לים אלהכ

אריה דרורי י "המנוהל ע, בביקורי בחדר התצוגה הקטן שבקיבוץ גבעת עוז. VI-Vליישוב משכבות 
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. קוםשמורים במ ,ושמעולם לא פורסמו , שנמצאו באותו אזור חרס שכמעט מאה כלי,התברר לי, )י'קיצ(

  .8-7 בפרקים הטיפוסיםי סדר "כשהם ערוכים עפ,  הכליםובאת לראשונה רשימת מ10.5.2בטבלה 

המוצג כיום בחדר התצוגה , )95: 10.5.2טבלה (ראוי לציון מיוחד הוא חלקו התחתון של ספל זואומורפי 

ק ממנחות סביר להניח שהספל מתל קדש היה חל. למרבה הצער שרדה רק תחתיתו). לא צויר(שבקיבוץ 

וזאת  (III שיש לתארכו לתקופת הברונזה המאוחרת ייתכן. הקבורה שנטמנו באחד הקברים בסביבות התל

). ס" לפנה12-המאה ה (VIIולשייכו לימיה של שכבה ) Iמשום שכאמור התל היה נטוש בתקופת הברזל 

; 99-90: 1987 ,46-43: ד" תשמזבולון(מ "ספלים דומים נמצאו בשכבות המתוארכות לתקופת הב

מאיר ; 234-229: 1982דותן ; 103-101: 1980מזר  (Iוכן לתקופת הברזל ) 121-120: 2008צוקרמן 

הכלי ). 96: 1987זבולון ( אף הוא בקבר ,מקורו של אחד הספלים מאוגרית ,בדומה לכלי מקדש). 2006

, פולחן הפלשתי כריכתם של כלים מטיפוס זה לעולם התופעת שיש לערער על ,מתל קדש ממחיש שוב

כלים דומים נראים בסצנת המשתה על אחד , כזכור. שהרי זמנו בקדש קודם להופעתם של הפלשתים

הכלי מתל קדש הוא עדות חיה ). 2b: 4: 1939לאוד  (VIIAהשנהבים המפורסמים ביותר ממגידו שכבה 

  . בת התקופה לשימוש בכלים אלה בסביבת מגידו

No. IAA No. Vessel 
Type 

Stern and Beit- 
Arieh 1979 

Comments 

1 1997-1661 Bowl 1/ 31   
2 1997-1659 Bowl 1/ 31   
3 1997-1666 Bowl 1/ 31   
4 1997-1654 Bowl 3   
5 1997-1656 Bowl 3   
6 1997-1660 Bowl 4/ 32   
7 1997-1653 Bowl 32  Burnished self slip 
8 1997-1657 Bowl 32  Burnished self slip 
9 1997-1658 Bowl 32  Burnished self slip 
10 1997-1664 Bowl 32  Burnished red slip  
11 1997-1665 Bowl 32   
12 1997-1667 Bowl 32  Burnished red slip  
13 1997-1668 Bowl 32 Pl. 3: 4(?) Burnished red slip  
14 1997-1655 Bowl 34 (?)  Burnished red slip  
15 1997-1662 Bowl 38b?  Red slip 
16 1997-1663 Bowl 39?  Burnished red slip  
17 1997-1620 Krater 2a   
18 1997-1616 Chalice 3   
19 1997-1707 Chalice 31   
20 1997-1615 Chalice 31 Pl. 3: 5  
21 1997-1617 Chalice 31   
22 1997-1618 Chalice 31 Stern and Beit- 

Arieh 1973: Pl. 4: 
5 

 

23 1997-1619 Chalice 31   
24 1997-1622 Cooking jug 31  Pl. 3: 2  
25 1997-1626 Jug 1/ 31  Pinched rim 
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No. IAA No. Vessel 
Type 

Stern and Beit- 
Arieh 1979 

Comments 

26 1997-1621 Jug 31 Pl. 3: 3 Red slip 
27 1997-1623 Jug 31  Burnished red slip; pinched rim 
28 1997-1625 Jug 32  Burnished red slip  
29 1997-1627 Jug 33  Red and black decoration 
30 - Jug varia Stern and Beit- 

Arieh 1973: Pl. 4: 
4 

Dark red slip; its present location is 
unknown 

31 1976-886 Juglet 1/ 31 Fig. 11: 18 See Fig. 10.5.4: 6  
32 1976-888 Juglet 1/ 31 Fig. 11: 17 See Fig. 10.5.4: 4 
33 1976-890 Juglet 1/ 31 Fig. 11: 19 See Fig. 10.5.4: 5  
34 1997-1669 Juglet 1/ 31   
35 1997-1670 Juglet 1/ 31   
36 1997-1674 Juglet 1/ 31   
37 1997-1676 Juglet 1/ 31 Fig. 11: 20(?);  

Pl. 3: 7(?) 
 

38 1997-1681 Juglet 1/ 31   
39 1997-1682 Juglet 1/ 31   
40 1997-1677 Juglet 1/ 31   
41 1997-1678 Juglet 1/ 31  Burnished 
42 1997-1679 Juglet 1/ 31   
43 1997-1684 Juglet 1/ 31   
44 1997-1687 Juglet 1/ 31  Burnished 
45 1997-1708 Juglet 1/ 31   
46 1997-1685 Juglet 31  Burnished red slip  
47 1997-1671 Juglet 31  Red slip 
48 1997-1672 Juglet 31  Burnished red slip  
49 1997-1673 Juglet 31  Red slip 
50 1997-1680 Juglet 32   
51 1997-1683 Juglet 32   
52 1997-1709 Juglet 32   
53 1997-1710 Juglet 32   
54 1997-1686 Juglet 32  Burnished red slip  
55 1997-1688 Juglet 32 Stern and Beit- 

Arieh 1973: Pl. 4: 
13(?) 

 

56 1997-1689 Juglet 32  Burnished red slip  
57 1997-1690 Juglet 32   
58 1997-1691 Juglet 32  Burnished 
59 1997-1692 Juglet 32   
60 1997-1693 Juglet 32  Red slip 
61 1997-1698 Juglet 32  Dark grey clay 
62 1997-1699 Juglet 32  Dark grey clay 
63 1997-1700 Juglet 32 Pl. 3: 8(?) Dark grey clay 
64 1997-1701 Juglet 32  Dark grey clay 
65 1997-1702 Juglet 32 Stern and Beit- 

Arieh 1973: Pl. 4: 
15(?) 

Dark grey clay 

66 1997-1703 Juglet 32  Dark grey clay 
67 1997-1704 Juglet 32  Dark grey clay 
68 1997-1705 Juglet 32  Dark grey clay 
69 1997-1697 Juglet 32  Dark grey clay 
70 1997-1628 Flask 1a  Grey clay 
71 1997-1629 Flask 1a Pl. 3: 6  
72 1997-1631 Flask 1a   
73 1997-1632 Flask 1a Pl. 3: 9(?)  
74 1997-1633 Flask 1a   

 300



No. IAA No. Vessel 
Type 

Stern and Beit- 
Arieh 1979 

Comments 

75 1997-1634 Flask 1a  Burnished  
76 1997-1713 Flask 1a   
77 1997-1630 Flask 1b  Red decoration 
78 1997-1635 Flask 1b  Red decoration 
79 1997-1636 Flask 1b  Red decoration 
80 1997-1637 Flask 1b  Red decoration 
81 1997-1675 Pyxis 1/ 31  Burnished 
82 1997-1624 Amphoriskos 

32  
 Burnished red slip; rounded base  

83 - Storage jar 1a/ 
35a 

Fig. 11: 16;  
Pl. 3: 1 

Its present location is unknown 

84 1997-1652 Lamp 1  Simple rim 
85 1997-1647 Lamp 1/ 31   
86 1997-1648 Lamp 1/ 31   
87 1997-1649 Lamp 1/ 31   
88 1997-1650 Lamp 1/ 31   
89 1997-1651 Lamp 1/ 31   
90 1997-1706 Lamp 1/ 31   
91 1997-1711 Lamp 1/ 31   
92 1997-1712 Lamp 1/ 31   
93 1997-1644 Zoomorphic 

vessel 1/ 31  
Pl. 3: 12 Head only 

94 1997-1645 Zoomorphic 
vessel 31  

Pl. 3: 11 Rider is missing 

95 1997-1646 Zoomorphic 
cup  

  

96 1997-1694 BoR 34a 
(juglet) 

  

97 1997-1695 BoR 34a 
(juglet) 

  

98 1997-1696 BoR 34a 
(juglet) 

Pl. 3: 10 Polished red slip; black decoration 

99 1997-1638 Bronze knife Fig. 11: 15;  
Pl. 3: 13 

 

100 1997-1639 Bronze bracelet  Dia. 7.4 cm. 
101 1997-1640 Bronze bracelet  Dia. 7.2 cm. 
102 1997-1641 Bronze bracelet  Dia. 7.3 cm. 

  )הטיפוסיםי סדר "עפ(הכלים מן הקברים מתל קדש : 10.5.2טבלה 

  

בקברים שתוארכו )  ושלושה צמידיםגיוןפ( כלי חרס וארבעה חפצי ברונזה 98, נמצאו אם כן, כ"סהב

מכיוון שמספר ).  מדווחים גם על מציאת קברים רומיים באזוראריה-שטרן ובית(לתקופת המחקר 

א II וגם לתקופת הברזל IIIמ " עשויים להיות מתוארכים גם לתקופת הב,טיפוסים שנמצאו בקברים

 מציגה את 10.5.3טבלה , )JT31מטיפוס  שנראות כמו פכיות דלייה JT1פכיות דלייה מטיפוס , למשל(

הן בספירה של ,  פעמייםJT1/ 31נספרו פכיות , כך לדוגמא(המספר המקסימאלי של הכלים מכל תקופה 

  ).אII והן בספירה של תקופת הברזל IIIמ "תקופת הב
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Vessel Type Max. LBIII Max. Iron IIa True Total 
Bowl  6 12.5% 14 17.3% 16 16.3% 
Krater  1 2.1% - - 1 1% 
Chalice  1 2.1% 5 6.2% 6 6.1% 
Cooking jug  - - 1 1.2% 1 1% 
Jug  1 2.1% 6 7.4% 6 6.1% 
Juglet  15 31.3% 39 48.1% 39 39.8% 
Flask  11 22.9% - - 11 11.2% 
Pyxis  1 2.1% 1 1.2% 1 1% 
Amphoriskos  - - 1 1.2% 1 1% 
Storage jar  1 2.1% 1 1.2% 1 1% 
Lamp  9 18.8% 8 9.9% 9 9.2% 
BoR 34a (juglet) - - 3 3.7% 3 3.1% 
Zoomorphic vessel  1 2.1% 2 2.5% 2 2% 
Zoomorphic cup  1 2.1% - - 1 1% 
Total 48 100% 81 100% 98 100% 

  של הכלים מן הקברים בתל קדש ) וסך הכלים הכללי(המספר המקסימאלי : 10.5.3טבלה 
  אII ומתקופת הברזל IIIמ "ופת הבמתק

  

פכיות וצפחות בתקופת (מיכלים קטנים , קערות: נראה ששלוש קבוצות של כלים דומיננטיות בקברים

לאור , שהתפלגות זו מוטה, אפשר להניח. ונרות) אII ופכיות בתקופת הברזל IIIהברונזה המאוחרת 

ונחל ] ראו למטה[תל קשיון , למשל(פות אלה הנפוצים יחסית בין מנחות הקבורה מתקו, העובדה שקנקנים

י חברי "סביר להניח שהדבר נובע מכך שהם לא נאספו ע. כמעט ולא נמצאו בתל קדש, ])9פרק [יפעת 

  .עדרם ממכלולי הקבורהיולא בגלל ה) אולי מכיוון שנמצאו שבורים(הקיבוץ 

 IIIמ "של האחת הוא תקופת הבזמנה : ניתן לחלק את הממצא מן הקברים לשתי קבוצות נבדלות, לסיכום

 לתקופת –רוב הכלים מתוארכים לאופק הכרונולוגי המאוחר . אIIוהשנייה מתוארכת לתקופת הברזל 

,  ואילו קבוצת הכלים הגדולה יותרVIIניתן להקביל את הקבוצה הקדומה לימיה של שכבה . אIIהברזל 

  . VI-IVמשכבות משקפת כפי הנראה את הנקברים , אIIהמתוארכת לתקופת הברזל 

   סיכום ומסקנות– תל קדש 10.5.7

חלקן הופכות מן היסוד את הידוע , העיבוד המחודש של החומר מתל קדש העלה מספר מסקנות חשובות

  :לנו על ההתיישבות באתר

בתקופת תקיים גם  והוא ה, קדש נוסד בתקופת הברונזה הקדומההיישוב בתל, בניגוד לדעת החופרים. 1

ייתכן שהשכבות של יישובים אלה כוסו בסחף עמוק . ימית וכן בתקופת הברונזה התיכונההברונזה הביני

  .בדומה לאתרים אחרים בעמק, בסוף תקופת הברונזה התיכונה

חרבה באש בדומה , ) במגידוVIIAמקבילתה של שכבה (ס " לפנה12- למאה ההמתוארכת, VIIשכבה . 2

פני -ממצא אקראי שנתגלה עלשהניחו כי  , החופריםבניגוד לדעת .IB ותענך VIIAלשכנותיה מגידו 
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היה תל קדש נטוש והתקיים בו פער ) Iברזל (נראה כי בתקופה זו , Iהשטח משקף יישוב מתקופת הברזל 

 .VII את אותם ממצאים יש לשייך לשכבה .יישובי

 אינן VI-IVשכבות , בניגוד לתיארוך החופרים.  התיישבו באתר מחדשIIבראשית תקופת הברזל . 3

א IIן רק לתקופת הברזל כיש לתארו, )בIIא וברזל IIברזל (מתוארכות לכל אורכה של תקופת המלוכה 

 חל בתל שינוי ,)IVשכבה (א IIנראה שלקראת סוף תקופת הברזל .  במגידוVן לשכבה  אותולהקביל

-VIשכבות ( לאחר תקופה ארוכה של רציפות במבנה אחד בו הורמו הרצפות .משמעותי בארגון היישוב

VA(, נבנה במקום מבנה גדול ששימש לצרכים פולחניים )מבנה זה חרב בשריפה גדולה). מבנה המזבח ,

 .אIIדמשק בשלהי תקופת הברזל - חזאל מלך ארםשערךשיש לשייכה למסע 

כי אם כלל התקיים , סביר להניח. ב מועטות מאודIIהעדויות לקיומו של יישוב בתל בתקופת הברזל . 4

 .הוא היה מצומצם ביותר, באתר בתקופה זויישוב 

 כי כבר בתקופת ,מתברר. IIלא מתוארכים כל הקברים לתקופת הברזל , בניגוד לדיווח של החופרים. 5

לאור העובדה כי לא ניתן , למרבה הצער.  שימש האזור שמצפון לתל שדה קבורהIIIהברונזה המאוחרת 

ניתוח הממצאים מן . להצביע על שונות בין קבר למשנהואי אפשר , לשייך את הכלים לקברים בהם נטמנו

 .  הקברים מעלה שמנחות הקבורה העיקריות היו קערות ומיכלים קטנים

  

  עפולה 10.6

נהרס ברובו תוך , )1999פארן - אצל גל וקובלו1ראו תוכנית (הנמצא כיום בתוך העיר עפולה , תל עפולה

, נותר כיום רק חלק מן הפסגה הדרומית, ף בעל שתי פסגותשהיה בנוי כאוכ, מן האתר. כדי עבודות פיתוח

ייחודו של ). 1252: ב"תשנ. דותן מ( לספירה 13-11עליה ניצבת מצודה המתוארכת ככל הנראה למאות 

בשונה מרוב האתרים שנחפרו במרוצת , בלב אדמות הסחף הכבדות, האתר הוא במיקומו במרכז העמק

, במקום נערכו שתי חפירות גדולות. עמק לגבעות הסובבות אותוהממוקמים בקו המפגש שבין ה, השנים

אילו ו, )1948סוקניק (במקום בו נבנה באותם שנים מגדל מים , מערב לתל-האחת התרכזה באזור שמצפון

כמו כן התקיימו במהלך השנים מספר חפירות ). 1955. דותן מ(השנייה נערכה בחלק הדרומי של התל 

הפיזור הרחב של ). א2009עמוס ; 2006איזנברג ; ג"גל וחנא תשס, 1996רן פא-גל וקובלו(הצלה באתר 

  . בתקופות השונותאתרשטחי החפירה מאפשר לעמוד על ההיסטוריה היישובית ועל השינויים בגודל ה

, הגיע האתר, נראה כי ראשית ההתיישבות במקום היא בשלהי התקופה הכלקוליתית וכי לשיא גודלו

הרצפות היחידות שמצא סוקניק בחפירות (עמק יזרעאל בתקופת הברונזה הקדומה בדומה לאתרים רבים ב
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העריכו כי גודל ) 36: 1996(פארן -גל וקובלו]). 17: 1948סוקניק [אזור מגדל המים היו מתקופה זו 

תל , ]585-577: 2000פינקלשטיין ואוסישקין [השוו למגידו (האתר בתקופה זו הגיע לכדי מאה דונם 

תקופת הברונזה התיכונה הצטמצם בבתקופת הברונזה הביניימית ו]). מייד[ותל קשיון ] 9 פרק[שדוד 

אולם ראויים לציון מיוחד הקברים העשירים והכבשנים , )56-38: 1996פארן -גל וקובלו(היישוב 

דותן ; XIV-XVלוחות : 1948סוקניק ( שנמצאו על התל ובסביבתו מתקופת הברונזה התיכונה ,השונים

עד היום לא נמצאו שרידים ארכיטקטוניים באתרם מתקופת הברונזה ). א"זבולון תשנ; 1251: ב"נתש. מ

עם ). 1251: ב"תשנ. מ, דותן; ]וראו מייד [XVI-XVIIלוחות : 1948סוקניק (למעט קברים , המאוחרת

וכן , 42: 1955. מ, דותן( שנמצאו על התל ,קברים אלה וכן חרסים מיקניים וקיפריים בני התקופה, זאת

  .  מעידים כי בפרק זמן זה התקיים באתר יישוב מצומצם,)14-9: 14איור 

  III שכבה –עפולה  10.6.1

במקום בו סלול (מערביים של הפסגה הדרומית של התל - בחפירות דותן זוהתה בשוליו הדרוםIIIשכבה 

 -80ריבועים ( מטרים 30X15 והיא נחשפה בשטח מצומצם יחסית של ,)היום הכביש של רחוב ברכאן

חילק את ) 51: שם(דותן . 42מספר מתקניםבו  וכן נחפרו ,במקום נמצא מכלול של מבנים וחצרות). 99

, בו נחשפו כלי יבוא קפריסאיים, וטען כי בעוד השלב הקדום יותר, השכבה לשני שלבים סטרטיגרפיים

, )ס" לפנה1150-1200 (מתוארך לשלהי תקופת הברונזה המאוחרת, אך לא נמצאו בו כלי חרס פלשתיים

מאמצע המאה  (I יש לתארך לתקופת הברזל , בו מופיעים חרסים וכלים פלשתיים,הרי שאת השלב השני

  ).  ס" לפנה1020/1050- ועד ל12-ה

לבחון מחדש את משמעות החלוקה של ) א: (שתי מטרות מרכזיות ניצבו בפני בעת לימוד החומר מעפולה

לחפש אחר רמזים לתיארוך השלבים השונים בצורה מדויקת ) ב). (IIIA- וIIIB( לשני שלבים IIIשכבה 

  . יותר

  : בעייתית מכמה סיבותIIIA לשכבה IIIBההפרדה בין שכבה 

. דותן מ(אלא רק בכמה מרחבים , לא בכל שטח החפירה התאפשרה ההבחנה בין השלבים השונים. 1

, ולא באמצעות מספר שכבה שונה,  בשכבה אחתB- וAעצם ההפרדה של שני שלבים ). 1252: ב"תשנ

  .במהלך החפירותכבר מעידה על הקושי בהפרדה הסטרטיגרפית בשלבים השונים 

                                                 
דותן טען שהשימוש ). 1951, א"תשי(דור -י בן" נחפר עI כבשן לצריפת קרמיקה שנמצא מדרום למבנים מתקופת הברזל 42

מתוארכת ) 6, 4: 10איור : שם(מכיוון שהפסולת מהכבשן , אף על פי כן). 32: 1955. דותן מ (Iבכבשן החל בתקופת הברזל 
  . שריד המאוחר להם, לדעתי,יש לראות בו, )מייד(הימצאותו אינה תואמת את אופי המבנים  ומכיוון שIII-בIIלתקופת הברזל 
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אלא לרוב מדובר באותם קירות ,  הן לא שני שלבים ארכיטקטוניים נבדליםIIIA- וIIIBשכבות . 2

במקומות בהם למרות שלא פורסמו הגבהים של שני השלבים . שבוצעו בהם תיקונים וכן בהרמת רצפות

הבדלי הגבהים בין השלבים השונים לא היו , י דותן"פי התמונה שפורסמה ע-על, הובחנה ההפרדה

ניתן לראות שבמקומות מסוימים הרצפות של שכבה , יתר על כן). IV :1לוח : 1955. מ, דותן(מהותיים 

IIIA נמוכות ממפלסי החיים של שכבה IIIB) בחלק המרכזי של השטח המצולם .(  

 הימצאותה או היעדרה של י"עההבחנה לאיזה שלב שייכים האלמנטים הארכיטקטוניים נעשתה . 3

 IIIA הניח דותן כי בסיסי העמודים הוספו בשלב XXVIIIכך למשל במרחב . הקרמיקה הפלשתית

מכיוון שלא נלוו ). 31: שם( בשל הקרמיקה ולא מסיבות סטרטיגרפיות IIIBלרצפה המקורית משכבה 

אין אפשרות , קרמיים טבלאות מלוות ובהן מספרי הלוקוסים מהם נאספה הקרמיקה שפורסמהללוחות ה

  . לבחון מחדש את שיוכה של הקרמיקה

הקנקנים ; היה שלם.] א. ע– IIIAוהכוונה כמובן לשכבה  [IIIחורבנה של שכבה "דותן טוען כי . 4

, נראה שהמקום נעזב בחיפזון. כםולעתים עוד הכילו גרעיני תבואה בתו, נשארו במקומותיהם שבורים

. דותן מ" (ולא נבנה מחדש אלא במיעוטו בתקופת המלוכה הישראלית ובתקופה הפרסית, נשרף בחלקו

מה בחורבן או ייתזו הס לא ברור האם ,IIIBמתוך התיאור המובא על שכבה , יחד עם זאת .)51: 1955

 נמצאו 90' במרובע מס: " במיליםIIIB שכבה פה שלאמנם מחוץ למבנים מתאר דותן את סו. בנטישה

מ אפר " ס20וזו הניחה רובד של , שבה נדונו הממגורות, כנראה בגלל השריפה הכללית(לבנים שרופות 

 XXVIIIבמבנה "אולם דווקא במבנה עצמו טוען דותן כי , )30: שם)" (בקירוב בשכבה התחתונה

נראה כי אין בתיאורים אלה עדות ). 31: שם" (שכבת טיט וקש שרוף] בין השלבים[מבדילה ביניהם 

ורק במקומות אחדים נמצאו עדויות לחורבן , ניטש) IIIB(לחורבן כללי וסביר להניח כי השלב הקדום 

בין השלבים התגלה רק הפרש גבהים קטן יחסית בגובה ) א: (מספר נימוקים מחזקים טיעון זה. מקומי

ולא סביר שאם השלב הקדום היה , מן הקירותבשלב המאוחר נעשה שימוש חוזר בחלק ) ב. (הרצפות

 נמצאו קרוב לעשרים כלים שלמים IIIAבשכבה ) ג. (הקירותכל נחרב בשריפה היה אפשר לשקם את 

  .  נמצאו רק שישה כלים שלמיםIIIBולעומת זאת בשכבה 

 IIIכי החלוקה של דותן של שכבה ,  מעידיםIIIA- וIIIBהקשיים האובייקטיביים בהפרדתן של שכבות 

יש לדעתי לראות בממצאים שפרסם דותן עדות לכך . הייתה נוקשה מידי, לשני שלבים נבדלים לחלוטין

משיך להתקיים במקום ה ש, הוא תוצאה של התפתחות טבעית של מבנהIIIA- לIIIBשהמעבר משכבה 

 של כך לגבי הימצאותה-אינני חושב שיש צידוק להבחנה החדה כל, כמו כן. אחד במשך תקופה ארוכה
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דותן עצמו מדווח כי . IIIA או IIIBהקרמיקה הפלשתית כאינדיקאטור לשיוך לוקוס זה או אחר לשכבה 

 XXVIIעל רצפה במרחב (מרבית הקרמיקה הפלשתית שנחשפה בחפירות נמצאה במקום אחד בלבד 

 וכשהמעבר בין שלב אחד למשנהו לא נגרם בשל, ונראה לי כי בשיטות החפירה הישנות, ])32: שם[

לא יכולים לשמש כעדות !) לרוב מדובר בחרסים ואפילו לא בכלים שלמים(החרסים הפלשתיים , חורבן

 VIIAכך למשל הוכח שהימצאותם של חרסים פלשתיים במגידו (יחידה לצורך הבחנה סטרטיגרפית 

בנוסף לכל ]). 97-96: ב1985מזר [שנמצאו בחפירות של משלחת שיקגו נובעת מטעות סטרטיגרפית 

איור : 1955. דותן מ (IIIBמשכבה ) BL8מטיפוס (דותן עצמו פרסם שבר אחד של קערה פלשתית , האל

מדובר פשוט ייתכן ש; 45: שם(והוא ניסה להסביר את הימצאותה בשכבה זו בדרכים שונות , )35: 17

  ). וראו למטה, בחרס אינטרוסיבי

יש , ראשית? IIIA- וIIIBם של שכבות מה ניתן ללמוד על המכלולים הקרמיי, האינפורמציה הזולאור 

שלא נמצא ) 3: 17איור : שם( את סיר הבישול השלם בעל שפת קרדום IIIBלהוריד מן הדיון על שכבה 

לא יכולים ) 14-9, 1: 14איור : שם(ברור כי החרסים הקיפריים , כמו כן). 44: שם(בקונטקסט נקי 

כל יתר החרסים והכלים שפורסמו . IIמ "קופת הבלהוות עדות לתיארוך ונראה כי הם מגיעים משכבות ת

אף על פי כן . I ועד לסוף תקופת הברזל IIIמ " עשויים להיות מתוארכים מתקופת הבIIIBמשכבה 

שבר ) ב). (25: 17איור : שם (BL16קערה שלמה מטיפוס ) א: (לארבעה פריטים יש ערך כרונולוגי

: שם (BL8שבר קערה פלשתית מטיפוס ) ג). (32: 17איור : שם (BL15קערה עם זיווי עדין מטיפוס 

בעוד שייצורן של קערות מטיפוס ). 15: 18איור : שם (CH1שבר קובעת מטיפוס ) ד). (35: 17איור 

BL15-BL16מ " נפסק בתקופת הבIII , הרי שייצורן של קערות מטיפוסBL8 וקובעות מטיפוס CH1 

נראה שיש לקבל את שייכותה ,  היא שלמהBL16 מכיוון שהקערה מטיפוס. Iהחל רק בתקופת הברזל 

. לעומת זאת ייתכן כי החרס הפלשתי ושבר הקובעת הם חרסים אינטרוסיביים.  ללא עורריןIIIBלשכבה 

מ ביחד עם סירי בישול עם שפות "העובדה שבשכבה זו נמצאו בצורה מעורבת סירי בישול ממסורת הב

  .IIIמ " לתקופת הבIIIB היא שיש לתארך את שכבה מעידה אף) 10-4, 2-1: 17איור : שם(זקופות 

כל סירי הבישול שפורסמו הם : I מתאים בצורה טובה לתקופת הברזל IIIAהמכלול הקרמי של שכבה 

 AM2כלי הדומה לקנקנית מטיפוס , CH1במקום נמצא שבר קובעת מטיפוס . סירים עם שפות זקופות

חד שלא חופה בחיפוי בהיר ונצבע באדום ושחור שייך כמו כן ייתכן שחרס א. וכן שלל חרסים פלשתיים
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 שתי שפות של קנקנים מזווים 43).10: 15איור : שם (7שהוגדר בפרק , לסגנון העיטור הכנעני המאוחר

 I לתקופת הברזל היא נמשכה עדמעידים ש) 24-23: 11איור: שם (IIIAשנמצאו בשכבה ) SJ3טיפוס (

  ]). 230: 2006אריה [ר וזאת בניגוד למה שכתבתי בעב(המאוחר 

נראה שיש להניח כי בעוד ) 34: 1955. מ, דותן( לא היה ארוך IIIBמכיוון שמשך הקיום של שכבה 

תוך כדי שינויים , הרי שהוא המשיך להתקיים ברצף, IIIמ "שהמבנה נבנה לראשונה בתקופת הב

זה מעיד על יישוב שהתקיים עומק המצברים בשלב "דותן מדווח כי  (Iבתוכניתו לאורך כל תקופת הברזל 

  . ואז חרב בפתאומיות בחורבן אלים]) 34: שם" [כמה דורות

) P1טיפוס (עניין חשוב נוסף שיש להבהיר בדיון על עפולה הוא הימצאותם של פיטסי שפת הצווארון 

דותן מדווח שמצא שפה אחת בלבד של פיטס שפת צווארון בין מאות השפות של קנקני . IIIבשכבה 

, שקיבל את דעתו של דותן) 218-217: 2006(פאוסט ). 4: 16איור : 1955. דותן מ( הרגילים האגירה

חשוב , יחד עם זאת. בין יושבי ההר והעמק) גם אם בצורה מתוחכמת יותר(שב לראות בכך סמן אתני 

וטען שאותו חרס מייצג ) 25: 11איור : 1955. דותן מ(לציין שדותן עצמו פרסם שפה של פיטס אחר 

דותן הבדיל אותו מפיטס שפת ). 36: שם( ממנו נמצאו בעפולה מספר שפות ,טיפוס נבדל של פיטסים

קנקן שפת באולם ברור שבעצם מדובר , )שם הקנקן הערבי המסורתי-על" (זיר"הצווארון וכינה אותו 

יטס נמצאה שפה נוספת של פ) 29: ג"תשס(ראוי להזכיר שבחפירות גל וחנא . צווארון עם שפה גבוהה

כמו כן בביקור שערכתי ). אולם סביר להניח כי בדרך הצגתה חל שיבוש, 1: 38איור: שם(שפת צווארון 

כי בדומה לשיעורם הנמוך , נראה אם כן. בתל נמצאה שפה גדולה של פיטס שפת צווארון עם שפה גבוהה

גם , )9- ו7 פרקים ,ילו ועוד'ח-עין אל, סולם, ראו למשל מגידו(של פיטסי שפת הצווארון בעמק כולו 

אולם אין ויכוח כי נעשה בו שימוש בשלהי תקופת , הימצאותו של טיפוס זה לא הייתה גבוהה, בעפולה

  . הברונזה וראשית תקופת הברזל

גל ; 30: 1955. דותן מ( נמצאו במקומות אחדים בתל I ותקופת הברזל IIIמ "בעוד שחרסים מתקופת הב

מערבי של חפירות דותן נמצאו מבנים המתוארכים -חלק הדרוםרק ב, )1טבלה : 1996פארן -וקובלו

לא התפרש , דותן הניח כי למרות שבחלק הצפוני של חפירתו נמצאו חרסים מתקופה זו. Iלתקופת הברזל 

תוארך רק בור ) 29: ג"תשס(בחפירותיהם של גל וחנא ). 30: שם( לשטח זה Iהיישוב בתקופת הברזל 

פארן -גל וקובלו (198לעומת זאת בשטח . I לתקופת הברזל ,שפה אששימש כנראה לאיסוף, בודד

לא , Iשרחוק רק כארבעים מטרים משטח החפירה של דותן בו נתגלו המבנים מתקופת הברזל , )1996

                                                 
 .אIIהמתוארכים ככל הנראה לתקופת הברזל , IIIA ראו מייד התייחסותי למספר חרסים משכבה 43
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דותן ? מה היה אם כן אופיו של יישוב זה.  למעט מספר חרסים בודדיםIנמצא עדויות מתקופת הברזל 

חפר היה לא יותר המתחם ש, לדעתו. למחצה- פופולאריק בפרסוםהתייחס לאופי הממצאים שחשף ר

חיזוק להנחתו של דותן ניתן ). 23: ז"תשי. מ, דותן" (בית אחוזה של משפחת איכרים אמידה"מאשר 

י דותן "רוב הממצא הבוטאני שנחפר ע. IIIAלמצוא בסוג הזרעים שנמצאו בקנקנים השרופים משכבה 

הביא ) ג"תשנ-ן"תש(כסלו . צמח זה ידוע מימי קדם כצמח מספוא). 71: 1955ק 'זיצ(זוהה כזרעי כרשינה 

 את ימי הרעב IIIAולאור זאת ניסה לזהות בעפולה , ראיות לכך שבימי רעב גם בני אדם ניזונו מכרשינים

שהכרשינים שנמצאו בעפולה , אין ספק לדעתי, אף על פי כן). 1א "שמואל ב כ(דוד המלך של ימי 

למרות שעד היום טרם . חלק מהמרחבים שחפר דותן פשוט שימשו להחזקת בעלי חייםמעידים שלפחות 

לאור כמות הקברים שנמצאו באזור , Iנמצאו עדויות למבנים נוספים שהתקיימו באתר בתקופת הברזל 

  . שלא נבנו בצפיפות יתרה,מבנים בודדיםהתקיימו  ,במקוםסביר להניח כי , )ראו מייד(התל 

  ת בתי הקברו10.6.2

בבית הקברות ) 18- ו17, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4(בחפירות סוקניק באזור מגדל המים נמצאו תשעה קברים 

, למרבה הצער). 16: 1948סוקניק (אותם הוא תיארך לתקופת הברונזה המאוחרת , המערבי של היישוב

   6ד שקברים בעו, בכל אופן.  והוא הסתפק בפרסום הממצאים,סוקניק לא כתב דבר על שיטות הקבורה

.  לא נמצאו עדויות מספיקות לצורך תיארוכם מחדש9- ו5, 4בקברים , IIמ " מתוארכים לתקופת הב10-ו

הימצאותן של קערה עם . II-IIIמ " לא ניתן לתארך בדיוק רב יותר מאשר לתקופת הב8-7את קברים 

לוח : שם (BL14וס וכן קערה בסגנון מצרי מטיפ) XVII :11לוח : שם (BL3 מטיפוס Sשפה דמוית 

XVII :13 ( מ " עשויה לרמוז שיש לתארכו לתקופת הב,17בקברIII)  וזאת על אף הימצאותו של פך

 התגלה פך ארכוב מייצור 18גם בקבר ). ארכוב מייצור מקומי שעשוי לרמוז על כך שהקבר קדום יותר

עשויה ) XVII :6 לוח :שם (BL10אולם קערה עם חדק ומסננת מטיפוס , )XVII :7איור : שם(מקומי 

  .I אפילו לתקופת הברזל כוויש אולי לתאר, IIמ "תקופת הבללרמוז על כך שהקבר מאוחר 

וכן כלים שלמים ) 51-47: 1955. דותן מ(דותן פרסם ארבעה קברים מבית הקברות המזרחי של התל 

י "ים שפורסמו עשלושה מן הקבר.  שלא הובהרה שייכותם לקבר זה או אחר,וחרסים מאזור בית הקברות

בחינה מחודשת של . IIIBיוחס לשכבה ) 4' מס(ורק קבר אחד ) 3-1' מס (IIIAדותן שויכו לשכבה 

יש ) 13, 5: 20; 12, 10-8, 4-3, 1: 19איורים : שם (1' הממצאים מן הקברים מעלה כי את קבר מס

 ,)12: 19ור אי: שם (BL16י קערה מטיפוס "עפ) IIIBשכבה  (IIIמ "לתארך דווקא לתקופת הב

 IIIAיש להקביל לימיה של שכבה ) 2איור : שם( בו נתגלה פך פלשתי גדול 2' את קבר מס. שנמצאה בו
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לא ניתן לתארך , מהם נמצאו ופורסמו רק ממצאים בודדים, 4-3' את קברים מס. בדומה לקביעתו של דותן

 ,הם נמצאו כלים שלמים אחדיםבנוסף ל. Iברזל -IIIמ "ואין אלא לקבוע את זמנם לתקופת הב, בדייקנות

מ " לתקופת הבאף הםכלים אלה מתוארכים .  וסביר להניח כי גם מוצאם היה בקברים,שלא בהקשר ברור

III) 11: 19איור : שם, למשל ( ולתקופת הברזלI) 3: 20איור : שם, למשל .(  

 על III של שכבה יוצא שבבתי הקברות של עפולה נמצאו קברים אחדים שהם בו זמניים לימיה, לסיכום

, למשל( שנחפרו בעמק I ותקופת הברזל IIIמ "נראה כי בדומה לקברים אחרים מתקופת הב. שני שלביה

אופי מכלולי הקבורה בעפולה כוללים בעיקר קערות ומכלים קטנים , ]10-9פרקים [נחל יפעת ותל קשיון 

  .מוד לנקבריםשהונחו בצ, וכן קנקנים, שהיו חפצי לוואי אישיים, )פכיות וצפחות(

  אII עפולה בתקופת הברזל 10.6.3

 התקיימה במדרון הדרומי של התל חפירת הצלה קטנה של רשות העתיקות בניהולם של גל 1989בשנת 

אזור בו נמצאו מוקם רק ארבעים מטרים ממזרח ל) plot 198(שטח החפירה ). 1996(פארן -וקובלו

 , ואפילו לא חרסים, נמצאו בשטח החפירה מבניםלא, להפתעת החופרים. ן דות שלIIIהמבנים משכבה 

תעלת , שכללה שרידים של רצפת עפר מהודק, דווקא כאן נחשפה שכבה, יחד עם זאת. Iמתקופת הברזל 

: שם(ס " לפנה8-9–שתוארכו למאות ה, )7תוכנית : שם(שוד של קיר וכן שני מתקנים בנויים מלבנים 

מספור השכבות מחפירות דותן וגם שכבה זו סופררה החופרים לא הבדילו את , למרבה הצער). 60

 ,בכדי למנוע בלבולים מיותרים בדיון הקצר המובא כאן ובהמשך העבודה.  בחפירתםIIIכשכבה 

  ).  198-3להלן  (198 בשטח 3התייחסתי אליה כאן כשכבה מקומית מספר 

ות לכלים שפרסמו הן ס והביאו מקביל" לפנה8-9– למאות ה198-3למרות שהחופרים תארכו את שכבה 

הרי שהשילוב בין סירי בישול מטיפוסים , בIIא והן מאלה המתוארכות לתקופת הברזל IIמשכבות הברזל 

CP31a) ביחד עם מגוון קערות בעלות חיפוי אדום ומירוק יד ) 13-12: 27איור : 1996פארן -גל וקובלו

כי מוצאו הסטרטיגרפי של קנקן חשוב לציין . אIIמחייב לתארך את המכלול הקטן לתקופת הברזל 

ראו (בלוקוס לא נקי הנו , שפורסם ביחד עם המכלול הקרמי משכבה זו, )1: 28איור : שם(תושבת 

שדומים לו התגלו , נראה כי קנקן זה. ולפיכך יש להפרידו ממכלול זה, )28הטבלה המלווה את איור 

הוא אחת ) 14-13: 11.46איור : 2000פינקלשטיין ואחרים , בIIתקופת הברזל (= במגידו IVAבשכבה 

  ). 29: 1955. ראו גם דותן מ(ב IIהעדויות הבודדות לפעילות דלה בעפולה בתקופת הברזל 

והוא אף פרסם שתי קערות , )29: שם (IIדותן דיווח שבחפירותיו נמצאו מספר חרסים מתקופת הברזל 

סביר להניח בעיני כי , בנוסף להן). 11-10: 10איור : שם(א שנמצאו באזור הקברים IIמתקופת הברזל 
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אף הוא בשכבה , IIIAמקורם של חרסים בודדים שפורסמו ביחד עם החומר הקרמי של שכבה 

וכן לשלוש ) 18, 12-11, 9, 1: 13איור : שם(כוונתי למספר קערות . אIIהמתוארכת לתקופת הברזל 

לתוצאות החפירה הסמוכה של גל העשויות להוות חיזוק , )8-7, 2: 14איור : שם(שפות של קנקנים 

  .פארן-וקובלו

. לשלב המאוחר של תקופה זו, ככל הנראה, א יש לתארךIIאת המכלול הקרמי המצומצם מתקופת הברזל 

 -6: 27איור : 1996פארן -גל וקובלו (BL37במקום נמצאו קערות עם שפה בעלת חתך משולש מטיפוס 

קערה עם דופן ישרה מטיפוס ; )9: 27איור : שם( BL40aקערה עם שפת מדף כפולה מטיפוס ; )7

BL42) 8ראו פרק (אמיתיים " היפו" שפות של קנקני כנראהו; )4: 27איור : שם ( מטיפוסSJ35b) שם :

  .א המאוחרIIכולם יוצרו לראשונה בתקופת הברזל , )2: 14איור : 1955. דותן מ; 15: 27איור 

ן ספק כי הארכיטקטורה הדלה וכן הממצאים אי, אולם,  היה רע198-3מצב ההשתמרות של שכבה 

מכיוון שבחפירות דותן לא נמצאה שכבה . המועטים מעידים כי במקום אכן התקיים יישוב כפרי קטן

א וכן משום שלא נמצאו קברים מתקופה זו בחפירות השונות שנערכו בשולי IIשתאריכה תקופת הברזל 

הוא לא נראה ש, כמו כן . וקצר מועד עלוב, היה דלאIIמתקבל על הדעת כי היישוב מתקופת הברזל , התל

  . התפרש אלא על שטח מצומצם ביותר

   סיכום ומסקנות– עפולה 10.6.4

מראשית תקופת המחקר ) IIIA- וIIIB(החפירות הארכיאולוגיות שנערכו בעפולה חשפו שתי שכבות 

 לשכבה IIIBבר משכבה כי יש לראות במע, מסתבר. אIIמשלהי תקופת הברזל ) 198-3(ושכבה נוספת 

IIIA נראה ששכבה . ולא שתי שכבות נבדלות) או קומפלקס מבנים( התפתחות הדרגתית של מבנה אחד

IIIBמ " יושבה לראשונה בתקופת הבIII ואותם מבנים המשיכו להתקיים עם שינויים אחדים עד לסוף 

כי במקום התקיים בית אחוזה  , מעידים,אופי המבנים ודלות הממצאים. אז הועלו באש, Iתקופת הברזל 

, בשולי האתר. חיים-סביר להניח כי חלק מן המרחבים הוקצו לשם החזקת בעלי. של משפחת איכרים

ההמשכיות .  את מתיהםIIIקברו תושביה של שכבה , בבתי הקברות שממערב וממזרח לתל

יפות התרבותית על הרצ, לדעתי, מעידה, IIIA לשכבה IIIBהארכיטקטונית במבנים ובקברים משכבה 

  .מ לתקופת הברזל בישוב כפרי זה"במעבר מתקופת הב

א IIאולם לקראת סוף תקופת הברזל , א נראה שהתקיים באתר פער יישוביIIבראשית תקופת הברזל 

אין להניח כי היישוב , לאורך כל תקופת המחקר. הוקם מחדש כפר דל ביותר בחלקו הדרומי של התל

  .ים בודדיםבעפולה היה גדול ממספר דונמ
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   תל קשיון 10.7

י נחל "עהתל תחום מדרום .  של עמק כסולותתל קשיון משתרע על שלוחה נמוכה בשוליים המזרחיים

שלושה חלקים ). 65:ח "גל תשנ(בשניהם נובעים מעיינות אחדים , י נחל תבור"הקוסמת ומצפון ע

 דונם לפי חישוב 30-גודלו כ(כזי התל המר): 1429: ב"עמירן וארנון תשנ(טופוגרפיים מרכיבים את התל 

ששטחה    , מערבית-והטרסה הדרום;  דונם10-ששטחה כ, מזרחית-הטרסה הצפון; )Google Earth-ב

והשוו לגל ( דונם 100 מגיע שטחו של התל לכדי כ"סהב). 1429: ב"עמירן וארנון תשנ( דונם 60-כ

  ).  דונם בלבד50-שהעריך את גודלו של התל ב] 65: ח"תשנ[

נערכו במקום ארבע עונות של חפירות , מערבית-ל פגיעות שנבעו מעבודות פיתוח על הטרסה הדרוםבש

החפירות התקיימו מטעם מוזיאון ישראל ואגף העתיקות והמוזיאונים . 1983-1976הצלה בין השנים 

ופה מן התק) ללא ארכיטקטורה(השרידים כוללים ממצאים רבים . בניהולן של רות עמירן וכרמלה ארנון

וכן ; ארבע שכבות יישוב מתקופת הברונזה הקדומה;  ומהתקופה הכלקוליתית'הניאוליתית הקרמית א

ראו ( ומשלהי תקופת הברונזה המאוחרת וראשית תקופת הברזל IIקברים מתקופת הברונזה התיכונה 

ואין , הרי שטרם פורסם דוח מלא,  שנה30למרות שמאז סיום החפירה עברו כמעט ). מייד לתיארוכם

; ב"ארנון תשמ; א"ארנון ועמירן תשמ-כהן(בידי אלא להסתפק בדיווחים הראשוניים שפרסמו החופרות 

  ).ב"עמירן וארנון תשנ

דיווחו השתיים על מציאתם של , בדוח ביניים שפרסמו החופרות אחרי שתי עונות החפירה הראשונות

ארנון -כהן (Iאשית תקופת הברזל המתוארכים לר, )89, 67, 39, 17: מספרי הקברים(ארבעה קברים 

צפחת , פכית, פך, הכוללים קערה,  כלים5 כ"סהבקברים אלה נמצאו ב). 207-206: א"ועמירן תשמ

פרט לקברים ). שלוש קערות וקובעת (44נמצא ריכוז של כלים שלא בסמיכות לקברים, בנוסף. וקנקן

 כי ,נראה). 18: ב"תשמ( כלי חרס נחשף בעונה השלישית קבר של אישה מאותה תקופה ובו עשרים, אלה

:  שייכת לכלים שנמצאו בקבר זה,לעשרים כלי חרס) 1431: ב"תשנ(ההתפלגות שפרסמו עמירן וארנון 

עמירן (בסיכום המעודכן ביותר לגבי החפירות בתל .  נרות3;  קנקנים4;  פכיות4; קובעת אחת;  קערות8

קבר האישה (מערבית שני קברים שלמים - הדרום נמצאו בטרסהכ"סהדווח כי ב, )1431: ב"וארנון תשמ

 ועוד כעשרים קברים שלא נשתמרו ,])207-206: א"ארנון ועמירן תשמ-כהן [39' וכן קבר גבר מס

                                                 
היה אף , ריםי החופרות מן הממצא מן הקב"סביר להניח כי מקורם של הכלים שנמצאו בריחוק מה מן הקברים והופרדו ע 44

אין דרך להבין את הימצאותם של כלים שלמים מתקופה זו על גבי הטרסה שלא , אחרת; הוא בקברים שלא זוהו או שלא נחפרו
  .הייתה מיושבת באותה תקופה
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כל בסביר להניח שלא מדובר ( מסכמת את התפלגות כל הכלים שפורסמו 10.7.1טבלה . בשלמותם

  !).הכלים שנמצאו בחפירות

  כ"סה  ץ לקבריםמחו  קברים אחרים  קבר האישה    %
  41.4%  12  3  1  8  קערות
  6.9%  2  1    1  קובעות
  3.4%  1    1    פכים
  17.2%  5    1  4  פכיות
  3.4%  1    1    צפחות
  17.2%  5    1  4  קנקנים
  10.3%  3      3  נרות
  100%  29  4  5  20  כ"סה

  התפלגות כלי החרס מהקברים בתל קשיון: 10.7.1טבלה 

  

מכיוון שהן . I45ן תארכו את הקברים לראשית תקופת הברזל עמירן וארנו? מהו תאריכם של הקברים

רוב הכלים שפורסמו . פרסמו בציור או בצילום רק תשעה כלי חרס קשה מאוד לדייק בתיארוך הקברים

-כהן(קובעת אחת . I והן לתקופת הברזל IIIעשויים להיות מתוארכים הן לתקופת הברונזה המאוחרת 

 ולכן נראה שיש לתארכה לתקופת הברונזה CH3היא מטיפוס ) 5: ג"לוח ל: א"ארנון ועמירן תשמ

מכיוון שאין סיבה להניח שכל הקברים הם בדיוק בני אותו פרק , יחד עם זאת). 7ראו פרק  (IIIהמאוחרת 

לתקופת הברונזה , י הממצא שפורסם עד כה"עפ, יהיה נכון יותר לתארך את בית הקברות כולו, זמן

  .Iל  ולתקופת הברזIIIהמאוחרת 

סקר מקיף בתל ובו נחשפו ממצאים רבים מתקופת ) 113-110: ז"תשל(ביצע צורי , בנוסף לחפירות

, חיים-קערת קרנוס בעלת שני ראשים של בעלי, ראויה לציון. I ותקופת הברזל IIIהברונזה המאוחרת 

 Xבתל קסילה , )ראו למעלה (IIIבתל קשיש קערות דומות נמצאו ). א46ציור : ז"צורי תשל(אולי פרים 

אולם לקערה , )6.1איור : 2001ראו ביבליוגרפיה מלאה ודוגמאות נוספות אצל דיוור  (IIIובבית שמש 

ובניגוד לדוגמאות , )ומחבר בין שני ראשי החיות(שהוצמד לשפת הקערה , מקשיון אין צינור חלול

  .שני הראשים מחוברים באופן ישיר זה לזה באותו צד של הקערה, האחרות

גם צורי .  נמצאו בחפירותיהןII המתוארכים לתקופת הברזל ,ן וארנון מעידות כי רק חרסים בודדיםעמיר

נראה , ולפיכך) 10-5: 46ציור : ז"צורי תשל(מצא בסקריו רק חרסים מעטים המתוארכים לתקופה זו 

ווחות למרות שהחופרות מד. II לתקופת הברזל Iיישוב במעבר מתקופת הברזל השקיימת ירידה בגודל 

הערה : א"ארנון ועמירן תשמ-כהן(ס " לפנה10-שלא מצאו בחפירותיהן חומר שהצליחו לתארך למאה ה

                                                 
י "עפ. אIאותה הם כינו תקופת הברזל , ס" לפנה12-ה שתאריכם של הקברים הוא המאה הית כוונתן של החופרות הי45

  ).  1ראו פרק  (IIIתקופת הברונזה המאוחרת , מכונה אותו פרק זמן, יה הנהוגה בעבודה זוהטרמינולוג
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ציור : ז"תשל(פי חרסים שמצא צורי -וזאת על, אIIיש להניח שהאתר התקיים גם בתקופת הברזל , )10

מערבית -רום שהטרסה הד,עדר החרסים מתקופה זו בשטח החפירות ניתן להסביר בכךיאת ה). 9, 5: 46

, אIIלמרות עצם קיומו של יישוב בתקופת הברזל . לא הייתה מיושבת בתקופה זו ולא נוצלה לקבורה

  .נראה לי הגיוני להניח שגודלו של יישוב זה היה מצומצם ביותר

   מסקנות– תל קשיון 10.7.1

זה הקדומה התל היה מיושב במלואו בתקופת הברונ.  דונם100תל קשיון הוא תל גדול המגיע לכדי 

אולם ייתכן שבקשיון התפתחות היישוב הגיע רק בשלב מאוחר יותר , עפולה ותל שדוד, בדומה למגידו(

 ורק התל המרכזי , ניטשו כנראה שתי הטרסות המקיפות אותוIIIק "לאחר תקופת הב). ק"בתקופת הב

 וכן בתקופת III בתקופת הברונזה המאוחרת, נראה שבתקופת הברונזה התיכונה. המשיך להיות מיושב

. מערבית כבית קברות לתושבי היישוב שהתקיים על התל עצמו- שימשה הטרסה הדרוםIהברזל 

לאור עושר הממצאים . הממצאים מהתל מעידים על כך שבמקום התקיים יישוב לאורך כל תקופת המחקר

 השתרע Iרזל  ובתקופת הבIII כי היישוב בתקופת הברונזה המאוחרת , ניתן לשער,בסקרים ובחפירות

 ולא עלה ,א הצטמצם שטחוIIבעוד שבתקופת הברזל , )התל המרכזי כולו( דונם 30-כפני שטח של -על

  .  דונם5על 

למרות שלא כולם . I ותקופת הברזל IIIמ "עד היום נחפרו כעשרים קברים המתוארכים לתקופת הב

נראה שקיימים הבדלים גדולים . לוניסיתי להציג כאן התפלגות של מדגם מייצג מתוך הקברים הל, פורסמו

שקערות תופסות מקום מרכזי בקרב , באופן כללי ניתן לומר. בכמות המנחות שהוטמנו לצד הנפטרים

- שנמצאו בה עצמות בעלי39 כפי שמעידה קערה מקבר –אולי להגשת מזון לנפטרים , מנחות הקבורה

 , שנטמנו אף הם בסמוך לנפטרים,כן קנקניםמיכלים קטנים ו). ב"לוח ל: א"ארנון ועמירן תשמ-כהן(חיים 

  . היו נפוצים בקרב מכלולי הקבורה

  

   יזרעאל 10.8

על רכס ,  בחיבור שבין העמק המערבי ועמק חרוד,תל יזרעאל ממוקם בחלקו המזרחי של עמק יזרעאל

בשלהי שנות השמונים ערך במקום אגף העתיקות .  מטרים מעל פני העמק100-המתנשא לגובה של כ

 נערכו בתל חפירות 1996-1990בין השנים ). ט"פורת ואחרים תשמ; ח"יוגב תשמ(ירות הצלה חפ

מקיפות מטעם אוניברסיטת תל אביב ובית הספר הבריטי לארכיאולוגיה בירושלים בניהולם של אוסישקין 

  ).1997, 1994, 1992(ווודהד 
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 הוא מחוץ למסגרת ,לפיכך ו,אII מתוארך לשלב המאוחר של תקופת הברזל אתרהיישוב העיקרי ב

המתחם (דיון מעמיק בממצא הארכיטקטוני ובסטרטיגרפיה של שכבה זו . הכרונולוגית של מחקר זה

: 1997 ;47-37, 30-3: 1994; 53-47, 40-14: 1992(אוסישקין ווודהד אפשר למצוא אצל ) כותיהמל

, 54-39, 28-13: 1997 (י צמחוני"חלק גדול מהקרמיקה פורסם ע, כמו כן). 2008; 62-56, 32-10

) 311-306(א 2005פלג -זרזקי, )14-12: 2000(בן תור ). 14- ו8 יםוראו התייחסות לנושא זה בפרק

אולם מרבית , ])א2000[וראו תגובתו של אוסישקין (שבו לעסוק בתוצאות החפירות ) 2008(ופרנקלין 

י "ב עפII-אII תקופת המעבר ברזל – הקשורים לתיארוך המבנים(הבחנותיהם נגעו בעניינים כרונולוגיים 

לאחרונה הצביעו הרצוג . בעוד שהשלד הסטרטיגרפי הושאר על כנו, )י פרנקלין"ב עפIIפלג וברזל -זרזקי

יש , לדעתם. אIIמתוארך אף הוא לתקופת הברזל ה, על שלב מאוחר למתחם) 167: 2006(אביץ -וזינגר

  .  אIIלפרק הזמן החותם את תקופת הברזל שייכו ל

, 32-31: 1997צמחוני  (Iמ ומתקופת הברזל "בחפירות יזרעאל נמצאו מעט מאוד חרסים מתקופת הב

הניחו כי אלה אכן מעידים על התיישבות באתר בתקופות ) 1837: 2008 (אוסישקין ווודהד). 2.2איור 

 מתקופת  חרסים,כמו כן). לעומת חרסים קדומים יותר שהובאו לדעתם מאזור עין יזרעאל הסמוך(הללו 

 ,)2.4-2.3איורים , 37: 1997צמחוני (א שנתגלו במילויים שמתחת למתחם שושלת עומרי IIהברזל 

 לפני הקמת המתחם , כי באתר התקיים שלב קדום יותר,)1838: 2008 (אוסישקין ווודהדמעידים לדעת 

לפיכך . א ידועו ליאולם אופ, ])166: 2006[אביץ -זינגרוראו גם הרצוג ו (IIבראשית תקופת הברזל 

הייתה )  ועד להקמתו של מתחם בית עומריIIIמ "מתקופת הב(נראה שלאורכה של כל תקופת המחקר 

  . דבר על טיבהלמעשה אולם אין ביכולתנו לקבוע , בתל יזרעאל התיישבות
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 11פרק 

 הסקרים הארכיאולוגיים

  

  השיטה ומגבלותיה 11.1

   הסקר הארכיאולוגי11.1.1

. הוא מחקר שנועד לאמוד את השרידים הארכיאולוגיים בשטח נתון באמצעים שוניםהסקר הארכיאולוגי 

 בו כדאי להשקיע משאבים ,על מנת לאתר מקום, מטרת הסקר היא אומדן גס בלבד של השטח, לעיתים

כדרך לקבל מושג על שטח גדול והיחסים , מהווה מטרה בפני עצמההוא ולעיתים , בחפירה ארכיאולוגית

 שיפר ,למשל ( בעברהמתודולוגיה של הסקר הארכיאולוגי נדונה באריכות. הכלולים בתוכובין האתרים 

אולם חשוב להדגיש שהניסיון הרב שנצבר בתחום , )105-71: 2000רנפרו ובהן , 1978ואחרים 

פינקלשטיין ; 1997מאיר ; ו"זרטל תשמ, וכן;  סקר ישראל,למשל(הארכיאולוגיה המרחבית בישראל 

 ,הביא לפיתוחם ולשכלולם של תוצרי הסקר) ג"עופר תשנ; 2002גרינברג ; א" דגן תשס;1997ולדרמן 

פורטוגלי , למשל(תיאוריות אוכלוסייה והתיישבות וכן אומדני צפיפות , ובהם שיחזור מערכות היישוב

  ).  ושרון בדפוסדגן; 1997פינקלשטיין ; ח"תשמ

גופנא ופורת , )ז"תשל; ב"תשל; ב"תשכ (י צורי"הסקרים הארכיאולוגיים שנערכו בעמק יזרעאל ע

 זרטל ומרקם ,)ח"תשנ(גל  ,)ו"תשמ, 1982, ב"תשמ(פורטוגלי , )ס"תש; ג"תשנ; ג"תשמ(רבן , )ב"תשל(

הקיפו באופן אינטנסיבי למדי את כל ) א2006פינקלשטיין ואחרים ( ומשלחת מגידו )230-157: ס"תש(

הנתונים מסקרים אלה מצטרפים בפרק זה ). 1ק לסיכום המחקר המרחבי שבוצע בעמק ראו פר(שטחו 

  . המחקר בשטחי העמקתלכדי רשימת האתרים הארכיאולוגיים שהתקיימו בתקופ

בהם עברו על פני שטח נתון ואיתרו את , רוב הסקרים עליהם מתבססת הסקירה שלהלן היו סקרי שטח

שאפשרו טיפולוגיה , חרסיםלרוב , במהלך הסקר נעשה איסוף של ממצאים. והממצאים הגלויים על פני

שיטה זו דורשת זמן וכוח עבודה מרובה יחסית . המעידה על התקופות בהן היו האתרים מיושבים, גסה

הסקר היחיד החורג ). 92-89: 2000רנפרו ובהן (אולם נראה שתוצאותיה מהימנות , לשטח הנסקר

שבמסגרתו , )ו"תשמ, 1982, ב"תשמ( בראשות יובל פורטוגלי סקר עמק יזרעאל המערבימשיטה זו הוא 

  .מ של קרקע מפני השטח באתרים ידועים" ס10תוך גירוד נאספו ממצאים 
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   מגבלות הסקר הארכיאולוגי בעמק יזרעאל11.1.2

 שבעוד חלקן מתייחסות באופן ,ברור. ניתוח הנתונים מן הסקריםעת  לרועץ בשהיולהלן מספר מגבלות 

קשות על כל העבודות המרחביות הנשענות על נתונים מתוך רובן מ, ספציפי לסקר של עמק יזרעאל

   :  סקרים ארכיאולוגיים

א למול ברונזה Iברזל (ס " לפנה1130-1200לאור הבעיות בקביעת הטרמינולוגיה של התקופה שבין  .1

עשויים , Iברור שכל הסקרים שבהם דווחו ממצאים מתקופת הברזל , )13וראו פרק , IIIמאוחרת 

אין אפשרות להפריד את , אי לכך. IIIם את הממצאים מתקופת הברונזה המאוחרת ג, ל למעשהוכלל

ברוב הסקרים שנעשו ,  בדומה.הממצאים לשני האופקים הכרונולוגיים הקדומים בהם עוסק מחקר זה

לפיכך האופק . בIIא מאלה של תקופת הברזל IIבעמק לא הופרדו הממצאים מתקופת הברזל 

,  לפיכך.כולל ממצאים רבים מחוץ לתקופה שבה מחקרי עוסק" IIברזל  "הכרונולוגי הקרוי בפרק זה

מהם חורג  שכל אחד ,ראוי לזכור. )II וברזל Iברזל (שני אופקים כרונולוגיים רק הוגדרו כאן 

 .מחקר זה בושהוגדרתקופות המשנה מ

 ,Iברזל / III לתקופת הברונזה המאוחרת IIעל מנת לבחון את ההמשכיות מתקופת הברונזה המאוחרת  .2

 נחשפואתרים בהם ברק וזאת  (I-II מ"לתקופת הבגם  מתוארכיםה האתרים נתוניםהצגתי ברשימת 

 והן מתקופת Iממצאים הן מתקופת הברונזה המאוחרת במכיוון שמדובר ). ממצאים מתקופת המחקר

 . תוצאות אלה עשויות להיות מוטות ברור שגםIIהברונזה המאוחרת 

מרבית האתרים המוצגים כאן יוסדו . ושבים למשך תקופות ארוכות מאודרוב אתרי העמק היו מי .3

. והם יושבו עד לתקופה הערבית ואף מאוחר מכך) ולעיתים עוד קודם לכן(בתקופת הברונזה הקדומה 

סביר להניח כי רצף התיישבות ארוך זה באתר אחד עשוי להוות בעיה בזיהוי אתרים מתקופות קדומות 

 . ים מתחת לשכבות המאוחרתבשל חתימתם של השריד

. רוזן א; 1991גל , למשל(י אדמת סחף "באזורים שונים של העמק זוהה כיסוי עמוק של אתרים ע .4

 22' וראו גם אתרים מס] פ"פארן בע-קרן קובלו[לאחרונה זוהה כיסוי דומה בעין שדוד ; 469: 2006

ן האתרים שהתקיימו בפועל ייתכן שהאתרים שזוהו בסקרים מהווים רק חלק מ, לכן).  למטה49-ו

 . אין דרך להתמודד עם בעייה זו.בעמק בתקופת המחקר

. זיהוי מקור המים הקרוב נתקל לפעמים בקשיים בשל ירידת מפלס מי התהום בעמק ומעיינות שחרבו .5

 .  בחינת המרחק בין האתר למקור המים הקרוב אליו עשויה לעיתים להיות מוטעית, לפיכך
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ר הקרמי שנתגלה בסקרים לא פורסם בציור ויש לסמוך על הבחנותיהם של רובו המוחלט של החומ .6

 . הסוקרים לגבי תיארוך הממצא

   בסיס הנתונים הגיאוגרפי והארכיאולוגי 11.1.3

בסיס הנתונים הגיאוגרפי והארכיאולוגי כולל את כל האתרים הארכיאולוגיים שהתקיימו בתקופת המחקר 

כפי שמקובל , האתרים מוצגים בסדר גיאוגרפי). 1ראו פרק (אל בשטח שהוגדר בעבודה זו כעמק יזרע

  .במפות של סקר ישראל

לצד שם , כמו כן.  שמו העברי והאנגלי של האתר כפי שהוא מופיע בפרסומים רשמיים– שם  .א

  .לצורך זיהויו במפות השונות המופיעות בעבודה זו, האתר מופיע מספרו

 ).שמונה ספרותב( נקודת הציון ברשת ישראל הישנה – .צ.נ  .ב

בתקופת י הערכות החופרים והסוקרים " גודלו המקסימאלי של האתר עפ– גודל מקסימאלי  .ג

. לא התייחסתי לגודל המקסימאלי אליו הגיע האתר בתקופות אחרות, לרוב. )15ראו גם פרק  (המחקר

 I ברזל :)ראו למעלה (מכיוון שניתן להבחין רק בשני רבדים כרונולוגיים בתקופה בה עוסק מחקרי

א IIהכולל את תקופת הברזל  (IIוברזל ) I ותקופת הברזל IIIהכולל את תקופת הברונזה המאוחרת (

לשיטת (הגדרת הגודל המקסימאלי של האתרים מתייחס רק לשני אופקים אלה ) בIIותקופת הברזל 

 אתרים ההגודל המשוער של). 22-20: 1997ראו פינקלשטיין , חישוב גודל האתרים בתקופות השונות

 קבוצות ארבע חולקו ל, לגבי גודלם שלא היה בידי מידע מדויק,אתרים. באם פורסם, נלקח ממפות הסקר

 דונם 10-4 אתרים שגודלם :ב; ) דונם2בממוצע ( דונם 3-1 אתרים שגודלם :א :לפי גודלם המשוער

 דונם 30-21גודלם אתרים ש: ד; ) דונם15בממוצע ( דונם 20-11 אתרים שגודלם :ג; ) דונם7בממוצע (

  .) דונם25בממוצע (

, העמק המערבי): 1ראו פרק ( יחידת המשנה של עמק יזרעאל בה נמצא האתר – יחידת משנה  .ד

 . נין'עמק חרוד ועמק ג, עמק כסולות, מפער הקישון

נקודת המגע , מישור אלוביאלי(נופי של האזור בו ממקום האתר -תיאור טופוגרפי– תצורת נוף  .ה

 ).גבעה בלב העמק, ותבין העמק לגבע

יישוב רב שכבתי על הגבעות הסובבות את העמק שאינו תל (תל לא סטנדרטי ,  תל– אופי האתר  .ו

יישוב מודרני שלאור קיומו קשה להבין (אתר מיושב , אתר קבורה, חורבה, )תל קירי, לדוגמא; של ממש

 .  פזורת חרסים, )את אופי היישוב העתיק
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מסומנים ( האתרים בעמק חרוד נמצאים מתחת לפני הים –) במטרים (גובה מעל פני הים  .ז

 ).במינוס

 .מקור המים הקרוב  .ח

 ).במטרים(המרחק למקור המים הקרוב   .ט

לא לגבי כל האתרים נתון זה היה ( כמות החרסים שנאספו במקום בזמן הסקר – כ חרסים"סה  .י

 ).זמין

בין הברונזה רק בתוך פרק הזמן של התקופה ש( התקופות בהן האתר היה מיושב – ממצא  .יא

 ). במידה ודווח(תקופה מופיע בסוגריים -אחוז החרסים מכל תת). IIהמאוחרת ותקופת הברזל 

 . תיאור קצר של האתר וממצאיו– תיאור  .יב

 . המקורות הביבליוגראפיים שעליהם התבססתי בתיאור האתר והידוע על אודותיו– מקורות  .יג

  

  אתרי הסקר 11.2

 ומתוארכים לפרק הזמן שבין מאזור המחקרידועים מסקרים להלן רשימת האתרים הארכיאולוגיים ה

בין האתרים .  אתרים68כוללת הרשימה , כ"סהב. אII ועד לתקופת הברזל IIIתקופת הברונזה המאוחרת 

 10-9, 6 פרקים וראו(על מנת ליצור אחידות בבסיס הנתונים , שנסקרו שילבתי את האתרים החפורים

  ). להלצורך בחינה מורחבת של אתרים א

  

1 – Tel Ma'amar (Tell el-'Amar)  1 – עמר-תל אל( תל מעמר(  

  1592.2371. צ.נ  )I+IIברזל ( דונם 35: גודל מקסימאלי

  מפער הקישון: יחידת משנה  גבעה בלב העמק: תצורת נוף

  תל: אופי האתר  39: גובה מעל פני הים

  הקישון: מקור המים הקרוב  100: )במטרים(מרחק למקור המים 

   IIברזל ; Iברזל / IIIמ "ב; מ" ב:ממצא  - :כ חרסים"סה

). מפער הקישון(תל סגלגל שנבנה על גבעה נמוכה החולשת על הקישון במעבר הצר המוביל אותו לכיוון הים התיכון : תיאור

להמן (כלל משויך תל מעמר למערכות היישוב של עמק עכו -בדרך). 33: 2008בארי (האתר נסקר לאחרונה מספר פעמים 

החלטתי שכדאי להכניס , על הגבול שבין עמק יזרעאל לעמק עכו, אולם לאור מיקומו, )33-31: 2008בארי ; 108אתר : 2001

   . בשביל לבחון את הקשר שלו לעמק יזרעאלרק אותו למחקר הנוכחי ולו 

  .33-31: 2008בארי ; ב"פראוסניץ תשנ; ב"דרוקס תשמ; א1922גרסטאנג : מקורות

___________________________________________________________________________________  

 Tell Salem – 2   תל סאלם– 2

  1692.2159. צ.נ  )I+IIברזל (ב : גודל מקסימאלי

  נין'עמק ג: יחידת משנה  נקודת המגע בין העמק לגבעות: תצורת נוף

  תל: אופי האתר  140: גובה מעל פני הים

 318



  נחל רימונים: ם הקרובמקור המי   500: )במטרים(מרחק למקור המים 

  65 :כ חרסים"סה  )10% (IIברזל ; )I) 40%ברזל / IIIמ " ב:ממצא

הגישה . השלוחה מבודדת בגאיות עמוקים מכל צדדיה.  מטרים מדרום למרכז הכפר סאלם700-תל בקצה שלוחה כ: תיאור

  .  על התלשרידים של ביצור השתמרו . הנוחה היא רק מצפון

  .712: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 100-98: ס"זרטל ומרקם תש: מקורות

___________________________________________________________________________________  

3 – Salem 3 –סאלם   

  1691.2162. צ.נ  )I+IIברזל (ב : גודל מקסימאלי

  נין'עמק ג: יחידת משנה   נקודת המגע בין העמק לגבעות:תצורת נוף

  תל: אופי האתר  193: גובה מעל פני הים

  ביר סלים: מקור המים הקרוב   500: )במטרים(מרחק למקור המים 

  187 :כ חרסים"סה  )14% (IIברזל ; )I) 4%ברזל / IIIמ " ב:ממצא

אותו , )ובתקופה הפרסית(פת הברזל היה במקום אתר חשוב בתקו) 97: ס"תש(לדעת זרטל ומרקם . כפר על תל גדול: תיאור

קשה לדעתי לקבל הנחה זו לנוכח הכמות ).  דונם120הערכת הגודל שהם מביאים הינה (הם משווים למגידו ולתענך 

כפר בגודל בינוני שניצב כאן בתקופת בסביר יותר להניח שמדובר . המצומצמת של החרסים מתקופת הברזל שנמצאו במקום

  ).קבוצה ב( דונם 10-4דובר באתר בגודל  לפיכך נקבע שמ–הברזל 

  .712: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 97-95: ס"זרטל ומרקם תש; 208: ב"גופנא ופורת תשל: מקורות

___________________________________________________________________________________  

4 – Hazorea 4 –הזורע   

  1617.2275 .צ.נ  )I+IIברזל (א : מאליגודל מקסי

  העמק המערבי: יחידת משנה  נקודת המגע בין העמק לגבעות: תצורת נוף

  פזורת חרסים: אופי האתר  50: גובה מעל פני הים

  עין קירה: מקור המים הקרוב  500: )במטרים(מרחק למקור המים 

  - :כ חרסים"סה   IIברזל ; Iברזל / IIIמ "ב; מ" ב:ממצא

נחשפו , )ו"מאירהוף תשמ( בבית הקברות מתקופת הברונזה הביניימית בקיבוץ הזורע 1980-1979רה בעונות החפי: תיאור

החופרים לא מציינים את גודל האתר ואת שיוך החרסים .  מטר מצפון לשטח החפירה100-חרסים רבים מתקופת הברזל כ

המאוחרת וכן מערות קבורה מתקופת בחפירה עצמה נתגלו ממצאים בודדים מתקופת הברונזה . השלבים של התקופה-לתת

  .הברונזה התיכונה שהמשיכו לשמש בתקופת הברונזה המאוחרת

  .714: א2006פינקלשטיין ואחרים ; ב"ענתי תשמ: מקורות

___________________________________________________________________________________  

 Tel Qiri – 5   תל קירי– 5

  1614.2282. צ.נ  )I+IIברזל (ב : גודל מקסימאלי

  העמק המערבי: יחידת משנה  נקודת המגע בין העמק לגבעות: תצורת נוף

  )לא סטנדרטי(תל : אופי האתר  180: גובה מעל פני הים

  עין קירה ונחל השופט: מקור המים הקרוב  מיידי: )במטרים(מרחק למקור המים 

   -: כ חרסים"סה  אIIברזל ; I ברזל :ממצא

  10ראו פרק : תיאור

  10ראו פרק : מקורות

___________________________________________________________________________________  

6 – Tel Zariq (Tell Abu Zureiq) 6 – זוריק-תל אבו( תל זריק(  

  1622.2267. צ.נ  )I+IIברזל (ג : גודל מקסימאלי

  העמק המערבי: יחידת משנה  נקודת המגע בין העמק לגבעות: רת נוףתצו

  תל: אופי האתר  76: גובה מעל פני הים

  עין זריק: מקור המים הקרוב   100: )במטרים(מרחק למקור המים 

  -: כ חרסים"סה  IIברזל ; Iברזל / IIIמ "ב; מ"ב: ממצא

 בסביבות התל העלו בעיקר ממצאים שנערכו, חפירות אחדות, אולם, התל עצמו טרם נחפר. תל בראש גבעת גיר קטנה: תיאור
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  ).35 -34: ס"אושרי תש; 1973ענתי ואחרים ; 1971ענתי (הקדומים לתקופת המחקר 

  .716: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 50: ס"רבן תש; 23: 1991רבן ; 520: ד"גבעון תשי: מקורות

___________________________________________________________________________________  

  

7 – Tel Shosh (Abu Shusha) 7 – שושה-אבו( תל שוש(  

  1634.2246. צ.נ  )I+IIברזל ( דונם 40: גודל מקסימאלי

  העמק המערבי: יחידת משנה  נקודת המגע בין העמק לגבעות: תצורת נוף

  תל: אופי האתר  131: גובה מעל פני הים

  עין פגה: מקור המים הקרוב  500: )במטרים(מים מרחק למקור ה

  - :כ חרסים"סה  IIברזל ; Iברזל / IIIמ "ב; מ" ב:ממצא

מזר (מספר חפירות שנערכו במקום העלו ממצאים המאוחרים לתקופת המחקר . תל גדול על גבעה נמוכה בשולי העמק: תיאור

  ).ח"תשמ. ב

  .717: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 62-61: ס"רבן תש: מקורות

___________________________________________________________________________________  

8 – Tel Bar 8 –תל בר   

  1648.2229. צ.נ  )I+IIברזל (א : גודל מקסימאלי

  העמק המערבי: יחידת משנה  נקודת המגע בין העמק לגבעות: תצורת נוף

  תל: אופי האתר  178: גובה מעל פני הים

  נחל מדרך: מקור המים הקרוב  300: )במטרים(מרחק למקור המים 

  - :כ חרסים"סה  IIברזל ; Iברזל / IIIמ " ב:ממצא

העלה רק חרס בודד ) 718-717: א2006פינקלשטיין ואחרים (הסקר של משלחת מגידו . תל נמוך בראש גבעה: תיאור

) 11-10: 118איור : ס"תש(רבן , ם זאתיחד ע.  ולכן יישובו של האתר בסקר זה לא נקבע בוודאותIשתוארך לתקופת הברזל 

בכל מקרה נראה שבתקופת המחקר היה היישוב בתל . אין צורך לפקפק בדיווחונדמה ש ו,פרסם חרסים מתקופת הברזל כולה

  .קטן ומשני

  .718-717: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 79: ס"רבן תש: מקורות

___________________________________________________________________________________  

9 – Midrakh 'Oz 9 –מדרך עוז   

  1653.2225. צ.נ  )I+IIברזל (ב : גודל מקסימאלי

  העמק המערבי: יחידת משנה  נקודת המגע בין העמק לגבעות: תצורת נוף

  תל: אופי האתר  110: גובה מעל פני הים

  200: )ריםבמט(מרחק למקור המים   עין שלו: מקור המים הקרוב

  - :כ חרסים"סה  IIברזל ; Iברזל / IIIמ "ב; מ" ב:ממצא

בעקבות פגיעות רבות ) הדוח טרם פורסם (1985התל נחפר בשנת . תל נמוך בבקעה קטנה המתחברת אל עמק יזרעאל: תיאור

קופת המחקר חרסים רבים מת.  מטרים8-7 בתל מגיעה עד כדי רבדהעובי הה. שנבעו מבנייה מודרנית במושב מדרך עוז

  ).122איור : ס"תש(י רבן "פורסמו ע

  .719: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 86-82: ס"רבן תש; 23: 1991רבן : מקורות

___________________________________________________________________________________  

10 – Tel Shor (Tell Tora) 10 – תל תורה( תל שור(  

  1661.2288. צ.נ  )I+IIברזל (א : גודל מקסימאלי

  העמק המערבי : יחידת משנה  מישור אלוביאלי: תצורת נוף

  תל: אופי האתר  45: גובה מעל פני הים

  עין שור: מקור המים הקרוב  מיידי: )במטרים(מרחק למקור המים 

  61 :כ חרסים"סה  )5% (IIברזל ; )? (Iברזל / IIIמ "ב; )8%(מ " ב:ממצא

מדווח על הימצאותם של חרסים מתקופת ) 36: ס"תש(רבן . תל קטן בלב העמק שבסמיכות לו נובעים מעיינות עשירים: תיאור

קבר מתקופת ). 720: א2006פינקלשטיין ואחרים (בעוד שבסקר של משלחת מגידו לא נמצאו חרסים מתקופה זו , Iהברזל 

י אלי ינאי מטעם רשות העתיקות בתעלת בדיקה הנמצאת " נחפר לאחרונה עI או מתקופת הברזל IIIהברונזה המאוחרת 
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  ).2איור : 2009ינאי (כחמישים מטר ממערב לתל 

  .2009ינאי ; 720: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 36-35: ס"רבן תש: מקורות

___________________________________________________________________________________  

  

11 – Megiddo 11 –מגידו   

  1675.2213. צ.נ  ;                )I וברזל IIIמ "ב( דונם 120: גודל מקסימאלי

  )אIIברזל ( דונם 80                        

  נקודת המגע בין העמק לגבעות: תצורת נוף  העמק המערבי: יחידת משנה

  תל: אופי האתר  160: גובה מעל פני הים

  מעיינות: מקור המים הקרוב  100: )במטרים(מרחק למקור המים 

  -: כ חרסים"סה  אIIברזל , Iברזל , IIIמ " ב:ממצא

  6ראו פרק : תיאור

  6ראו פרק : מקורות

___________________________________________________________________________________  

 Horvat Qeled – 12   חורבת קלד– 12

  1681.2235. צ.נ  )IIברזל (א : סימאליגודל מק

  העמק המערבי: יחידת משנה  מישור אלוביאלי: תצורת נוף

  חורבה: אופי האתר  90: גובה מעל פני הים

  עין קלד: מקור המים הקרוב  400: )במטרים(מרחק למקור המים 

  18 :כ חרסים"סה  )II) 11% ברזל :ממצא

  .קופה הרומית ואילךרוב הממצאים הם מן הת. שרידי יישוב קטן בלב העמק: תיאור

  .724: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 72: ס"רבן תש: מקורות

___________________________________________________________________________________  

13 – El Warakany 13 –ורקאני- אל  

  1688.2277. צ.נ  )I+IIברזל (א : גודל מקסימאלי

  ביהעמק המער: יחידת משנה  מישור אלוביאלי: תצורת נוף

  תל: אופי האתר  65: גובה מעל פני הים

  נחל הקישון: מקור המים הקרוב  100: )במטרים(מרחק למקור המים 

  105 :כ חרסים"סה  )3% (IIברזל ; )I) 1%ברזל / מ" ב:ממצא

  : תיאור

  .724: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 46-45: ס"רבן תש: מקורות

___________________________________________________________________________________  

14 – Tel Yoqneam 14 –תל יקנעם   

ברזל ( דונם 40; )Iברזל ( דונם בקירוב 60: גודל מקסימאלי  1605.2300. צ.נ

IIא(  

  העמק המערבי: יחידת משנה  נקודת המגע בין העמק לגבעות: תצורת נוף

  תל: אופי האתר  121: גובה מעל פני הים

  עיינות יקנעם: מקור המים הקרוב  200: )במטרים(מרחק למקור המים 

  -: כ חרסים"סה  אIIברזל ; Iברזל ; מ"ב :ממצא

  . 10ראו פרק : תיאור

  10ראו פרק : מקורות

___________________________________________________________________________________  

15 – Tel Qashish 15 –תל קשיש   

  1606.2323. צ.נ  )אIIברזל (ב ; )IIIמ "ב(א : גודל מקסימאלי

  העמק המערבי: יחידת משנה  גבעה בלב העמק: תצורת נוף

  תל: אופי האתר  56: גובה מעל פני הים
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  נחל הקישון: מקור המים הקרוב  מיידי: )במטרים(מרחק למקור המים 

  -: כ חרסים"סה  אIIברזל ; IIIמ "ב; מ"ב :ממצא

  10ראו פרק : תיאור

  10ראו פרק : מקורות

___________________________________________________________________________________  

16 – Khirbet Esh Sh. Bureik 16 –חורבת בית שערים   

  1624.2340. צ.נ  )IIברזל (ג ; )Iברזל (ב : גודל מקסימאלי

  העמק המערבי: היחידת משנ  נקודת המגע בין העמק לגבעות: תצורת נוף

  חורבה: אופי האתר  140: גובה מעל פני הים

  עין עמיאל: מקור המים הקרוב  600: )במטרים(מרחק למקור המים 

  144 :כ חרסים"סה  )2% (IIברזל ; )I) 1%ברזל / IIIמ " ב:ממצא

לסיכום ראו אביגד (בנימין מזר נחמן אביגד וי "חפירות מקיפות עו בשנערכו , אתר חשוב מתקופת המשנה והתלמוד: תיאור

  .לא ברור מה היה טיבו של האתר בתקופת המחקר). ב"ומזר תשנ

  .728-727: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 21-19: ג"רבן תשמ: מקורות

___________________________________________________________________________________  

17 – Horvat Zeror 17 –חורבת צרור   

  )I+IIברזל (א : גודל מקסימאלי  1638.2325. צ.נ

  העמק המערבי: יחידת משנה  מישור אלוביאלי: תצורת נוף

  חורבה: אופי האתר  45: גובה מעל פני הים

  נחל בית לחם: מקור המים הקרוב  100: )במטרים(מרחק למקור המים 

  174 :כ חרסים"סה  )3% (IIברזל ; )3% (Iברזל / IIIמ "ב; )1%(מ " ב:אממצ

  .  בשטח המעובד שבין כפר יהושע לשדה יעקב, אתר במצב השתמרות רע: תיאור

  .729-728: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 22-21: 1991רבן ; 96: ט"ברמן תשמ; 30-29: ג"רבן תשמ: מקורות

___________________________________________________________________________________  

18 – Beer Tiveon 18 –באר טבעון   

  1637.2354. צ.נ  )I+IIברזל (ב : גודל מקסימאלי

  העמק המערבי: יחידת משנה  מישור אלוביאלי: תצורת נוף

  תל: אופי האתר  95: גובה מעל פני הים

  מעיינות ללא שם: מקור המים הקרוב  50: )טריםבמ(מרחק למקור המים 

  - :כ חרסים"סה  IIברזל ; Iברזל / IIIמ "ב; מ" ב:ממצא

י רבן בראשית שנות השבעים "החפירות המצומצמות שנערכו בתל ע. תל קטן בלב שטח חקלאי מדרום לגבעות אלונים: תיאור

רבן (ה הממלוכית של המאה העשרים בשוליים המזרחיים של האתר העלו רצף התיישבותי מן התקופה הכלקוליתית ועד לתקופ

כנראה בור (מכיוון שרק בור אחד , אולם, 2006בשנת פארן -ואל קרן קובלוחומר החפירה הועבר אלי ). 29 -25: ג"תשמ

אלא רק לפרסם לוח , תוארך לתקופת המחקר החלטתי שלא לפרסם את האתר במסגרת עבודה זו]) 19: 1991רבן [אשפה 

: ג"תשמ(פרט לחרסים אלה יש לציין את החרסים שפרסם רבן ). ' בכרך ב11.1ראו איור (אחד הכולל ממצאים מתקופה זו 

  ).Iהמתוארכים לתקופת הברזל , 13-7: ב"איור י, 28מ "ע

  .4פארן בדפוס-אריה וקובלו; 729: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 29-25: ג" תשמ,א"רבן תשל: מקורות

___________________________________________________________________________________  

19 – Tel Shem (Tell esh-Shammam) 19 – שמאם-תל א( תל שם(  

  1649.2306. צ.נ  )I+IIברזל (א : גודל מקסימאלי

  העמק המערבי: יחידת משנה  מישור אלוביאלי: תצורת נוף

  תל: אופי האתר  45: גובה מעל פני הים

  נחל נהלל: מקור המים הקרוב  100: )במטרים(למקור המים מרחק 

  209 :כ חרסים"סה  ; )3-5% (Iברזל / IIIמ "ב; )4%(מ " ב:ממצא

  )II) 9-11%          ברזל 

ראויה . לשם טיוב השדות שסביבו, כנראה,  בשנות הארבעים של המאה העשריםתל קטן בלב העמק שנמחה מהשטח: תיאור
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  ).]ט"תשל[טל בתוך (י רפאל גבעון "ת השבעים והוגדרה עלציון חרפושית של רעמסס השני שנמצאה במקום בשנו

  .730: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 22: 1991רבן ; 35-34: ג"רבן תשמ: מקורות

___________________________________________________________________________________  

  

20 – Tel Risim 20 –תל ריסים   

  1650.2339. צ.נ  )I+IIברזל (ב : ל מקסימאליגוד

  העמק המערבי: יחידת משנה  נקודת המגע בין העמק לגבעות: תצורת נוף

  תל: אופי האתר  96: גובה מעל פני הים

  נחל בית לחם: מקור המים הקרוב  400: )במטרים(מרחק למקור המים 

  148 :כ חרסים"סה  ; )1% (Iברזל / IIIמ "ב; )3%(מ " ב:ממצא

  )II) 10%          ברזל 

 שנערכה ,בחפירת בדיקה קטנה. תל בשוליים המערביים של שלוחת רמת ישי שעל מדרונותיו בתי קברות מודרניים: תיאור

  ). 2010אטרש  (I נמצאה שכבת יישוב שתוארכה לתקופת הברזל ,בשוליו הצפוניים של התל

  .2010אטרש ; 731: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 21: 1991רבן ; 37: ג"רבן תשמ: מקורות

___________________________________________________________________________________  

21 – Horvat Hazin 21 –חורבת חזין   

  1653.2357. צ.נ  )I+IIברזל (א : גודל מקסימאלי

  העמק המערבי :יחידת משנה  מישור אלוביאלי: תצורת נוף

  תל: אופי האתר  112: פני היםגובה מעל 

  )ללא שם(מעיין : מקור המים הקרוב  מיידי: )במטרים(מרחק למקור המים 

  - :כ חרסים"סה  IIברזל ; Iברזל : ממצא

פינקלשטיין ואחרים ; 36: ג"רבן תשמ(למרות שסקרים שונים . תל קטן במרחק של חצי קילומטר משולי גבעות אלונים: תיאור

מדווח על מציאתם של שברים של פיטסי ) 21-19: 1991(הרי שרבן , Iת הברזל לא העלו ממצאים מתקופ) 731: א2006

  .   שפת צווארון ושל כלים פלשתיים באתר

  .731: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 21-19: 1991רבן ; 36: ג"רבן תשמ: מקורות

___________________________________________________________________________________  

  ")תעלת הניקוז(" ללא שם רשמי – 22 

  1668.2311. צ.נ  )I+IIברזל (ב : גודל מקסימאלי

  העמק המערבי: יחידת משנה  מישור אלוביאלי: תצורת נוף

  תל: אופי האתר  50: גובה מעל פני הים

  300: )במטרים(מרחק למקור המים   נחל נהלל: מקור המים הקרוב

  - :כ חרסים"סה  IIברזל ; Iברזל / IIIמ "ב; מ" ב:ממצא

חפירה של תעלת ניקוז במקום חשפה את השרידים העתיקים שכלל לא נראו . תל קטן מכוסה בסחף עמוק בלב העמק: תיאור

 שהוטמן עם מנחות קבורה בתוך שני ,40 חשף קבר של אדם כבן 1959שחפר במקום בשנת ) ו"תשכ(דרוקס . פני השטח-על

נראה שיש לתארך את הממצאים מחפירותיו לתקופת . הניח שמדובר בקבורה חיתית הוא ;סרוקנקנים צמודים שצוואריהם הו

שיצא נגד השיוך האתני של , *)49: ב"תשס( זינגר ).2ציור : שם(בעיקר לאור הקערה והקובעת שנמצאו במקום , IIIמ "הב

  . המצריהנקבר הראה שקבורה בצמד קנקנים היא תופעה נפוצה באזורים שהיו נתונים לשלטון

 .732-731: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 57-56: 2005ציוני ; 21: 1991רבן ; 45-43: ג"רבן תשמ; ו"דרוקס תשכ: מקורות

___________________________________________________________________________________  

23 – Tel Re'ala 23 –תל רעלה   

  1666.2321. צ.נ  )I+IIברזל (א : ליגודל מקסימא

  העמק המערבי: יחידת משנה  מישור אלוביאלי: תצורת נוף

  תל: אופי האתר  62: גובה מעל פני הים

  )ללא שם(מעיינות : מקור המים הקרוב  מיידי: )במטרים(מרחק למקור המים 

  42 :כ חרסים"סה  )19% (IIברזל ; )21% (Iברזל / IIIמ "ב; )?(מ " ב:ממצא

  .בסמוך לו מקורות מים עשירים. מזדקר בלב העמקתל קטן ה: תיאור
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  .732: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 21: 1991רבן ; 43-42: ג"רבן תשמ: מקורות

___________________________________________________________________________________  

24 – En Hevraya ('Ein el-Hawwara) 24 – חוארה( עין חבריה(  

  1676.2365. צ.נ  )IIברזל (א : גודל מקסימאלי

  העמק המערבי: יחידת משנה  נקודת המגע בין העמק לגבעות: תצורת נוף

  )?(חורבה: אופי האתר  130: גובה מעל פני הים

  עין חבריה: מקור המים הקרוב  מיידי: )במטרים(מרחק למקור המים 

  131 :כ חרסים"סה  )II) 8% ברזל :ממצא

  .ידי יישוב עתיק על פסגת גבעה מתונהשר: תיאור

  .733: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 52: ג"רבן תשמ: מקורות

___________________________________________________________________________________  

25 – Bethlehem (Beit Lahm) 25 –בית לחם הגלילית   

  )IIברזל (ב : גודל מקסימאלי  1677.2378. צ.נ

  העמק המערבי: יחידת משנה  נקודת המגע בין העמק לגבעות: תצורת נוף

  )?(תל: אופי האתר  180: גובה מעל פני הים

  עין חבריה: מקור המים הקרוב  900: )במטרים(מרחק למקור המים 

  120 :כ חרסים"סה  )II) 2% ברזל :ממצא

  . על גבי האתר בנויים כיום בתי היישוב המודרני. עות אלוניםשרידי יישוב בחלקה המערבי של שלוחה בדרום גב: תיאור

  .734-733: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 49-48: ג"רבן תשמ: מקורות

___________________________________________________________________________________  

26 – Horvat Seifan (Tell el-Beida) 26 – ה'ביצ-תל אל( חורבת סייפן(  

  1688.2316. צ.נ  )I+IIברזל  (ג: גודל מקסימאלי

  מישור אלוביאלי: תצורת נוף  העמק המערבי: יחידת משנה

  תל: אופי האתר  85: גובה מעל פני הים

  עין סייפן: מקור המים הקרוב  מיידי: )במטרים(מרחק למקור המים 

  214 :כ חרסים"סה  ; )13% (Iברזל / IIIמ "ב; )4%(מ " ב:ממצא

  )II) 18%           ברזל 

, לדעת רבן, חפירות מצומצמות שנערכו במקום העלו. מזרחית של נחל שימרון- הממוקם בסמוך לגדה הדרומיתתל: תיאור

נראה שהסיבה לחפירה הייתה בעיית ). 61-58: ג"רבן תשמ(רצף התיישבותי מן התקופה הכלקוליתית ועד לתקופה הממלוכית 

 2006חומר החפירה הועבר אלי בשנת ). 32: 2ח"רבן תשל(שעד לחפירתו לא נמצא בו חומר מתקופת הברזל הזיהוי של התל 

התברר כי לא נערכו רישומים כלשהם , למרבה הצער, אולם, )1.1.2003ביחד עם שקית של סקר שרבן ערך במקום בתאריך (

יתר הממצא , ולמעט שלושה כלים כמעט שלמים, יותהסתבר כי הממצאים נותרו ללא תג, ואף גרוע מכך, למעט אלה שפורסמו

לא הצליחה ) 734: א2006פינקלשטיין ואחרים (מכיוון שחוליית סקר מגידו ). שברי הגוף נזרקו(הקרמי כלל שפות בלבד 

החלטתי להביא כאן ספירה מלאה של החומר הקרמי שהועבר אלי , לסקור את האתר בשל גובה הצמחייה בעת ביקורה במקום

  ): 59: ג"תשמ( החרסים שפרסם רבן 19ביחד עם )  חרסים212(

; )7.8% (18 –ברונזה תיכונה ; )2.6% (6 –ברונזה ביניימית ; )6.5% (15 –ברונזה קדומה ; )0.9% (2 –כלקוליתית 

 7 –הלניסטית ; )12.1% (28 –פרסית ; )17.7% (II – 41ברזל ; )12.6% (I – 29ברזל ; )4.3% (10 –ברונזה מאוחרת 

  .)100% (231 –כ "סה; )21.2% (49 –לא מזוהה ; )6.9% (16 –ימי ביניים ; )4.3% (10 –רומית ; )3%(

קערת מורטריה מן ; )?בIIברזל (סיר בישול עם שפה ייחודית ; )בIIברזל (קנקן טורפדו : שלושת הכלים שעברו רפאות

י בו נחשפו שרידים משלהי תקופת הברזל ומן מזרח-סביר להניח ששלושתם נמצאו בשטח החפירה הדרום. התקופה הפרסית

, 60: ג"רבן תשמ(מן התקופה הכלקוליתית בודד י צור  פורסם כִל,פרט לממצא הקרמי). 61: ג"רבן תשמ(התקופה הפרסית 

אולם כלי אחד זוהה ,  והברזלרובם מתוארכים לתקופת הברונזה: 46ור אחדים נמצאו בחומר החדש שהגיע לידיי ציכל). איור ד

נמצאו בין שבי , בנוסף). התרבות המוסטרית(המתוארך לתקופה הפליאוליתית התיכונה , וד לבלואה בעל פטינה כפולהכח

מנוקבת ) ?בקר(וכן עצם ) מ" ס4קוטר (חרס משוברר עם חור מפולש ; )מ" ס3.4קוטר (החרס משקולת פלך מאבן שחורה 

                                                 
 . ברצוני להודות לפאוזי איברהים ממוזיאון ישראל שזיהה את כלי הצור46
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  .הממצאים הועברו לענף סקר ברשות העתיקות). אולי חליל(

גודלו של האתר . זו ר להניח שהתל לא היה מיושב בתקופהסבי. ראוי לשים לב להיעדרם של חרסים מן התקופה הביזנטית

ולכן הוגדר האתר ) 60: ג"וראו מפת התל אצל רבן תשמ(נראה לי שהערכה זו מוגזמת .  דונם25-י סקר מגידו בכ"הוערך ע

  . דונם10-דלו של האתר בתקופת המחקר קרוב לסביר להניח שגו).  דונם20-11(כאן כאתר מקבוצה ג 

  .734: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 61-58: ג"רבן תשמ; 2ח"רבן תשל: מקורות

___________________________________________________________________________________  

27 – Tell el-Khudeira 27 –חודירה- תל אל  

  1686.2365. צ.נ  )I+IIברזל (א : מקסימאליגודל 

  העמק המערבי: יחידת משנה  מישור אלוביאלי: תצורת נוף

  תל: אופי האתר  120: גובה מעל פני הים

  )ללא שם(מעיינות : מקור המים הקרוב  מיידי: )במטרים(מרחק למקור המים 

  113 :כ חרסים"סה  ; )2-8% (Iברזל / IIIמ "ב; )4%(מ " ב:ממצא

  )II) 27-33%          ברזל 

  .תל קטן בלב שטח חקלאי בין רכס גבעות במזרח ושלוחת חבריה במערב: תיאור

  .735: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 55: ג"רבן תשמ: מקורות

___________________________________________________________________________________  

28 – Sur el-Musheirifa 28 –צור אל משירפה   

  1699.2391. צ.נ  )IIברזל (ב ; )Iברזל (א : גודל מקסימאלי

  העמק המערבי: יחידת משנה  נקודת המגע בין העמק לגבעות: תצורת נוף

  תל: אופי האתר  160: גובה מעל פני הים

  נחל ציפורי: מקור המים הקרוב  500: )במטרים(מרחק למקור המים 

  204 :כ חרסים"סה  )13% (IIברזל ; )I) 1%ברזל / IIIמ " ב:ממצא

  . תל על גבי שלוחה גירנית מדרום לנחל ציפורי: תיאור

  .737-736: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 63: ג"רבן תשמ: מקורות

___________________________________________________________________________________  

29 – Jenin 29 –נין' ג  

  1783.2074. צ.נ  )I+IIברזל ( דונם 30: מקסימאליגודל 

  נין'עמק ג: יחידת משנה  נקודת המגע בין העמק לגבעות: תצורת נוף

  תל: אופי האתר  230: גובה מעל פני הים

  מיידי: )במטרים(מרחק למקור המים   )ללא שם(מעיינות : מקור המים הקרוב

  - :כ חרסים"סה  ; )10% (Iברזל / IIIמ "ב; )15%(מ " ב:ממצא

  )II) 10%     ברזל      

שנפגע קשה בפעולות בנייה מודרניות בראשית שנות השבעים של המאה , נין'תל גדול בשוליים הדרומיים של עמק ג: תיאור

חפירות הצלה שערך במקום גלוק  . נין'והיה האתר המרכזי של עמק ג, נין המודרנית'התל היה ממוקם במרכז העיר ג. העשרים

, ח"גלוק תשל ( נמשכו כחודשייםזית-של מכון אולברייט בירושלים ואוניברסיטת ביר קט משותףבמסגרת פרוי 1977בשנת 

מדווח כי השכבה של ) 112: 1979(גלוק , עם זאת. עד היום לא פורסם הדוח המלא של החפירות, למרבה הצער. )1979

גלוק מדווח . נחרבה בחורבן גדול) Iרזל ב(שכבה זו .  יושבת ישירות מעל השרידים מתקופת הברונזה הקדומהIתקופת הברזל 

וקערת פעמון פלשתית עם ידיות אופקיות ועיטור פסים ) F1bמטיפוס (על מציאת צפחת מעוטרת בעיטור מעגלים קונצנטריים 

הרי שבחתכים חשופים , IIלמרות שבשטח החפירה לא נחשפו ממצאים מתקופת הברזל ). BL8מטיפוס (אופקיים באדום 

הנמצאים כיום , לא ניתן לבחון את הממצאים מחפירות גלוק, למרבה הצער. מדווח על ממצאים מתקופה זובקרבת החפירה 

  .  זית-באוניברסיטת ביר

  .741: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 228-222: ס"זרטל ומרקם תש; 1979, ח"תשלגלוק ; 49-46: ז"צורי תשל: מקורות

___________________________________________________________________________________  

30 – Tell Ta'annek 30 –תל תענך   

  1708.2141. צ.נ  )אIIברזל +IIIמ "ב( דונם 45: גודל מקסימאלי

  המערביעמק ה: יחידת משנה  נקודת המגע בין העמק לגבעות: תצורת נוף
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  תל: אופי האתר  182: גובה מעל פני הים

   תענךנחל: מקור המים הקרוב  200: )במטרים(מרחק למקור המים 

  - :כ חרסים"סה  אIIברזל ; IIIמ "ב; מ"ב :ממצא

  10ראו פרק : תיאור

   10ראו פרק : מקורות

___________________________________________________________________________________  

 Tel Kedesh (Tell Abu Qudeis) – 31  )תל אבו ֻקדיס( תל קדש – 31

  1706.2183. צ.נ  )IIברזל +IIIמ "ב( דונם 10: גודל מקסימאלי

  העמק המערבי: יחידת משנה  מישור אלוביאלי: תצורת נוף

  תל: אופי האתר  86: גובה מעל פני הים

  )ללא שם(קבוצות מעיינות : מקור המים הקרוב  מיידי: )במטרים(מרחק למקור המים 

  - :כ חרסים"סה  אIIברזל ; IIIמ "ב; מ"ב :ממצא

  10ראו פרק : תיאור

  10ראו פרק : מקורות

___________________________________________________________________________________  

32 – Horvat Madhab (Tell edh-Dhahab) 32 – דהב-תל א( חורבת מדהב(  

  1706.2199. צ.נ  )IIברזל (א : גודל מקסימאלי

  העמק המערבי: שנהיחידת מ  מישור אלוביאלי: תצורת נוף

  תל: אופי האתר  75: גובה מעל פני הים

  עין מדהב: מקור המים הקרוב  600: )במטרים(מרחק למקור המים 

  - :כ חרסים"סה  )מעט (II ברזל :ממצא

, למרות זאת. IIרזל צורי מדווח על מציאת חרסים מעטים מתקופת הב. תל קטן בלב האדמות החקלאיות של העמק: תיאור

  .בסקר של משלחת מגידו לא דווח על מציאת חרסים מתקופת המחקר באתר זה

  .743: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 50: ז"צורי תשל: מקורות

___________________________________________________________________________________  

33 – Khirbet Yannun 33 –ירבת ינון' ח  

  1727.2121. צ.נ  )IIברזל (א : גודל מקסימאלי

  נין'עמק ג: יחידת משנה  נקודת המגע בין העמק לגבעות: תצורת נוף

  חורבה: אופי האתר  102: גובה מעל פני הים

  נחל זבדון: מקור המים הקרוב  300: )במטרים(מרחק למקור המים 

  187 :כ חרסים"סה  )? (IIברזל ; )30%(מ " ב:ממצא

. ת ונראה שאז היה בשיא גודלו"רוב הממצא מתוארך לתקופת הב. חורבה הפרושה בשטחים מעובדים בשולי העמק: אורתי

  .  IIורק עדויות מעטות רומזות על פעילות דלה במקום בתקופת הברזל ,  חדל להתקייםIIמ "בסוף תקופת הב

  .743: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 165-163: ס"זרטל ומרקם תש: מקורות

___________________________________________________________________________________  

34 – Tel Zabdun (Khirbet Zabid) 34 – ירבת זביד'ח( תל זבדון(  

  1742.2145. צ.נ  )IIברזל (א : גודל מקסימאלי

  נין'עמק ג: יחידת משנה  מישור אלוביאלי: תצורת נוף

  בהחור: אופי האתר  94: גובה מעל פני הים

  נחל זבדון: מקור המים הקרוב  200: )במטרים(מרחק למקור המים 

  - :כ חרסים"סה   II ברזל :ממצא

הרי , למרות שצורי לא מונה בממצאים מן האתר חרסים מתקופת המחקר. אתר גדול והרוס מדרום למושב רם און: תיאור

, לכן.  במחסני רשות העתיקותIIבחנו חרסים בודדים מתקופת הברזל ) 744 :א2006פינקלשטיין ואחרים (שחברי סקר מגידו 

  .  לקבוצה א בלבדIIהרי שכאן נקבע גודלו בתקופת הברזל ,  דונם60למרות שגודלו המקסימאלי של האתר מגיע לכדי 

  .744: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 51: ז"צורי תשל: מקורות

___________________________________________________________________________________  
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35 – Khirbet Jadura 35 –דורה'ירבת ג' ח  

  1751.2130. צ.נ  )IIברזל (א : גודל מקסימאלי

  נין'עמק ג: יחידת משנה  מישור אלוביאלי: תצורת נוף

  חורבה: אופי האתר  114: גובה מעל פני הים

  נחל הקישון: מקור המים הקרוב  700: )במטרים( למקור המים מרחק

  - :כ חרסים"סה  II ברזל :ממצא

מכיוון שרק חרסים ספורים . שנפגע קשות בשל קרבתו לקו הירוק בעת פעולות חפירה של עמדות ומוצבים, אתר גדול: תיאור

 . דונם45עומד על וזו למרות שגודל החורבה , נקבע גודלו בתקופה זו לקבוצה א,  נמצאו במקוםIIהמתוארכים לתקופת הברזל 

  .744: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 45: ז"צורי תשל: מקורות

___________________________________________________________________________________  

36 – Khirbet Kharruba 36 –חרובה-ירבת אל' ח  

  1798.2103. צ.נ  )IIברזל (א : גודל מקסימאלי

  נין'עמק ג: יחידת משנה  גבעה בלב העמק: תצורת נוף

  חורבה: אופי האתר  125: גובה מעל פני הים

  יובל של הקישון: מקור המים הקרוב  מיידי: )במטרים(מרחק למקור המים 

 II ברזל :ממצא  - :כ חרסים"סה

 נמצאו IIופת הברזל מכיוון שרק חרסים ספורים המתוארכים לתק. האתר ממוקם על גבעה גירנית השולטת על העמק: תיאור

  . דונם20וזו למרות שגודל החורבה הנוכחי עומד על , נקבע גודלו בתקופה זו לקבוצה א בלבד, במקום

  .745: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 46: ז"צורי תשל: מקורות

___________________________________________________________________________________  

37 – Jalama 37 –למה' ג  

  1796.2128. צ.נ  )IIברזל (א : גודל מקסימאלי

  נין'עמק ג: יחידת משנה  מישור אלוביאלי: תצורת נוף

  אתר מיושב: אופי האתר  115: גובה מעל פני הים

  יובל של הקישון: מקור המים הקרוב  400: )במטרים(מרחק למקור המים 

  II ברזל :ממצא  - :כ חרסים"סה

  .  IIבמקום נמצאו חרסים ספורים מתקופת הברזל . מיושב שהקשה על איתור השרידים העתיקים במקוםכפר : תיאור

  .745: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 44: ז"צורי תשל: מקורות

___________________________________________________________________________________  

38 – Tel Shadud 38 –תל שדוד   

  1722.2295. צ.נ  ) IIברזל (ג ; )Iברזל (ב : גודל מקסימאלי

  נקודת המגע בין העמק לגבעות: תצורת נוף  העמק המערבי: יחידת משנה

  תל: אופי האתר  107: גובה מעל פני הים

  עין שדוד: מקור המים הקרוב  100: )במטרים(מרחק למקור המים 

  55 :כ חרסים"סה  ; )I) 2-5%ברזל / IIIמ "ב; מ" ב:ממצא

  )II) 24-28%          ברזל 

).  9ראו פרק (בשולי התל נערכו חפירות הצלה . השוכן במרכז השוליים הצפוניים של העמק,  דונם15תל בינוני בגודל : תיאור

  .745: א2006פינקלשטיין ואחרים ; רבן עיזבון: מקורות

___________________________________________________________________________________  

39 – Horvat Tarbenet (Khirbet Tarbana) 39 – ירבת טרבנה'ח( חורבת טרבנת(  

  1738.2261. צ.נ  )IIברזל (ב ; )Iברזל (א : גודל מקסימאלי

  העמק המערבי: יחידת משנה  גבעה בלב העמק: תצורת נוף

  חורבה: אופי האתר  70: גובה מעל פני הים

  )ללא שם(מעיין : ים הקרובמקור המ  מיידי: )במטרים(מרחק למקור המים 

  158 :כ חרסים"סה  )7-11% (IIברזל ; )I) 2%ברזל / IIIמ " ב:ממצא

  . גבעה בזלתית נמוכה בלב העמק: תיאור

 327



  .747: א2006פינקלשטיין ואחרים ; רבן עיזבון: מקורות

___________________________________________________________________________________  

  

40 – 'Afula 40 –עפולה   

  1770.2240. צ.נ  )I+IIברזל (א : גודל מקסימאלי

  העמק המערבי: יחידת משנה  מישור אלוביאלי: תצורת נוף

  תל: אופי האתר  70: גובה מעל פני הים

  ?יובל של הקישון: מקור המים הקרוב  מיידי: )במטרים(מרחק למקור המים 

  - :כ חרסים"סה  אIIברזל ; Iברזל ; IIIמ "ב; מ"ב :ממצא

בשל בניית , אף על פי כן. סביר להניח כי מקור המים של עפולה היה אחד מיובלי הקישון, בהיותה שוכנת בלב העמק: תיאור

יח כי הוא היה אף על פי כן אין סיבה להנ. מערכות הניקוז המודרניות לא ברור כיום מה היה מרחק התל ממקור המים שלו

  .10לתיאור תוצאות החפירות ראו פרק . מרוחק מן האתר שנבחר במשך הדורות להתיישבות

  10ראו פרק : מקורות

___________________________________________________________________________________  

41 – Tel If'ar 41 –תל יפאר   

  1770.2266. צ.נ  )IIברזל  (א: גודל מקסימאלי

  העמק המערבי: יחידת משנה  גבעה בלב העמק: תצורת נוף

  תל: אופי האתר  85: גובה מעל פני הים

  )ללא שם(מעיינות : מקור המים הקרוב  מיידי: )במטרים(מרחק למקור המים 

  112 :כ חרסים"סה  )4% (IIברזל ; )4%(מ " ב:ממצא

  . מזרחי של התל-במדרון הדרוםמעיינות עשירים . תל קטן על גבעת קירטון: תיאור

  .748: א2006פינקלשטיין ואחרים ; רבן עיזבון: מקורות

___________________________________________________________________________________  

42 – Khirbet el-Mazra'a 42 –מזרעה-ירבת אל' ח  

  1785.2278. צ.נ  )I+IIברזל (א : גודל מקסימאלי

  העמק המערבי: חידת משנהי  גבעה בלב העמק: תצורת נוף

  )?(תל: אופי האתר  84: גובה מעל פני הים

  מיידי: )במטרים(מרחק למקור המים   נחל עדשים: מקור המים הקרוב

  109 :כ חרסים"סה  )2-4%( IIברזל ; )I) 3-4%ברזל / IIIמ " ב:ממצא

) 748: א2006פינקלשטיין ואחרים (בעוד שחוליית סקר מגידו . קהאתר ממוקם על גבעה בזלתית נמוכה בלב העמ: תיאור

  . תיאר אותו כתל מכוסה סחף) עיזבון(תיארה את האתר כפזורת של חרסים הרי שרבן 

  .748: א2006פינקלשטיין ואחרים ; רבן עיזבון; 55: ז"צורי תשל: מקורות

___________________________________________________________________________________  

43 – Merhavya (el-Fuleh) 43 – פולה-אל( מרחביה(  

  1792.2235. צ.נ  )IIברזל (א : גודל מקסימאלי

  העמק המערבי: יחידת משנה  מישור אלוביאלי: תצורת נוף

  אתר מיושב: אופי האתר  80: גובה מעל פני הים

  נחל חרוד: מקור המים הקרוב  400: )מטריםב(מרחק למקור המים 

  - :כ חרסים"סה II ברזל :ממצא

מדווח על מציאתם על ) 53: ז"תשל(למרות שצורי ). 1985קידר ופרינגל (מקומה של המצודה הצלבנית לה פבה : תיאור

שוייך האתר , לפיכך.  לא ברור מה היה גודל האתר בתקופה זו,)ובהם פכית שחורה(חרסים רבים המתוארכים לתקופת הברזל 

  ).ברור שהמצודה הצלבנית הייתה גדולה יותר(קבוצה א לכאן 

  .749: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 53: ז"צורי תשל: מקורות

___________________________________________________________________________________  

44 – Horvat 'Adashim (Tell el-'Adas) 44 – עדש-תל אל( חורבת עדשים(  

  1792.2271. צ.נ  )IIברזל (ב ; )Iברזל (א : גודל מקסימאלי
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  העמק המערבי: יחידת משנה  גבעה בלב העמק: תצורת נוף

  פזורת חרסים: אופי האתר  129: גובה מעל פני הים

  נחל טבת: מקור המים הקרוב  מיידי: )במטרים(מרחק למקור המים 

  196 :כ חרסים"סה  )24-25%( IIברזל ; )I) 2-3%ברזל / IIIמ " ב:ממצא

  .אתר בראש גבעה שנפגע קשות מעיבוד חקלאי: תיאור

  .749: א2006פינקלשטיין ואחרים ; רבן עיזבון; 55-54: ז"צורי תשל: מקורות

___________________________________________________________________________________  

45 – Tel 'Adashim  45 –תל עדשים   

  1795.2287. צ.נ  )I+IIברזל (א : גודל מקסימאלי

  העמק המערבי: יחידת משנה  מישור אלוביאלי: תצורת נוף

  תל: אופי האתר  94: גובה מעל פני הים

  מיידי: )במטרים(מרחק למקור המים   נחל עדשים: מקור המים הקרוב

  137 :כ חרסים"סה  ; )4-6% (Iברזל / IIIמ "ב; )3%(מ " ב:ממצא

  )II )9-10%ברזל           

  . תל קטן בלב השטח החקלאי של העמק הצפוני על גדתו הצפונית של נחל עדשים: תיאור

  .750-749: א2006פינקלשטיין ואחרים ; רבן עיזבון; 54: ז"צורי תשל: מקורות

___________________________________________________________________________________  

46 – Tel Simron 46 –שימרון תל   

  1703.2343. צ.נ  )I]?+[IIברזל ( דונם 30: גודל מקסימאלי

  העמק המערבי: יחידת משנה  נקודת המגע בין העמק לגבעות: תצורת נוף

  תל: אופי האתר  185: גובה מעל פני הים

עין מוסה , רסמק-עין א, עליק-עין אל: מקור המים הקרוב

  וואלתה'ועין ע

  מיידי: )במטרים(מים מרחק למקור ה

  - :כ חרסים"סה  IIברזל ; Iברזל / IIIמ "ב; מ" ב:ממצא

עם , ככל הנראה, העיר התחתונה פסקה להתקיים. תל גדול הממוקם על גבי גבעה המהווה קצה מערבי לשלוחת תמרת: תיאור

רבן (עליונה ובעיר התיכונה סיומה של תקופת הברונזה המאוחרת ויש לשער שהישוב מתקופת הברזל היה ממוקם רק בעיר ה

לטענתו לא נמצאו מספיק .  דונם30- בIIהעריך את גודל היישוב בתקופת הברזל ) 187: 1982(פורטוגלי ). 76: ג"תשמ

  . Iחרסים בשביל לאפשר את הערכת גודלו של היישוב בתקופת הברזל 

פינקלשטיין ואחרים ; ו" פורטוגלי תשמ;1982פורטוגלי ; 76-69: ג"רבן תשמ; 1ח"רבן תשל; ד"תרצ. מזר ב: מקורות

  .751-750: א2006

___________________________________________________________________________________  

47 – Nahal Yif'at 47 –נחל יפעת   

  1713.2304. צ.נ  )Iברזל (א : גודל מקסימאלי

  העמק המערבי: יחידת משנה   בין העמק לגבעותנקודת המגע: תצורת נוף

  98: גובה מעל פני הים  אתר קבורה: אופי האתר

  נחל יפעת: מקור המים הקרוב  100: )במטרים(מרחק למקור המים 

  -: כ חרסים"סה  I וברזל IIIמ " ב:ממצא

  .9ראו פרק : תיאור

  .9ראו פרק : מקורות

___________________________________________________________________________________  

48 – 'Ein el-Hilu 48 –ילו'ח- עין אל  

  1721.2312. צ.נ  )Iברזל (א : גודל מקסימאלי

  העמק המערבי: יחידת משנה  נקודת המגע בין העמק לגבעות: תצורת נוף

  )לא סטנדרטי(תל : אופי האתר  170: גובה מעל פני הים

  ילו'ח-עין אל: מקור המים הקרוב  מיידי: )במטרים(מים מרחק למקור ה

  - :כ חרסים"סה  Iברזל ; )? (IIIמ "ב; )?(מ "ב :ממצא
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  .9ראו פרק ". ילו'ח-עין אל" הוא הרשמי שלואולם השם , "מגדל העמק"בחלק מהפרסומים מופיע האתר תחת השם : תיאור

  .9ראו פרק : מקורות

___________________________________________________________________________________  

  )לרגלי הר קדומים( ללא שם רשמי – 49 

  1785.2311. צ.נ  )I+IIברזל (א : גודל מקסימאלי

  נקודת המגע בין העמק לגבעות: תצורת נוף  העמק המערבי: יחידת משנה

  )לא סטנדרטי(תל : אופי האתר  130: גובה מעל פני הים

  נחל מזרע: מקור המים הקרוב  600: )במטרים(המים מרחק למקור 

  114 :כ חרסים"סה  )5% (IIברזל ; )? (Iברזל / IIIמ "ב; )8%(מ " ב:ממצא

צורי מדווח על מציאתם ). 104: ז"צורי תשל(לרגלי הר קדומים  בעת כריית תעלת ניקוז ,1950אתר שנתגלה בשנת : תיאור

ריכוז גדול של חרסים בו זוהה ו סקר מגידו י המשלחת של"האתר שב ונסקר ע. Iמ והברזל "של חרסים רבים מתקופת הב

אי אפשר להתעלם מדיווחו , יחד עם זאת. Iתקופת הברזל אולם לא נמצאו במקום חרסים מ, IIוהברזל מ "הב ,ת"ת הבומתקופ

  ).   מקריהיותהיעדרם של חרסים מתקופה זו בסקר מגידו עשוי ל (ה זושל צורי ויש להניח שהאתר התקיים גם בתקופ

  .755-754: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 104: ז"צורי תשל; 7: א"מחלקת העתיקות תשי: מקורות

___________________________________________________________________________________  

50 – Khirbet 'Aba 50 –ירבת עבא' ח  

  1808.2073. צ.נ  )IIברזל (א : גודל מקסימאלי

  נין'געמק : יחידת משנה  נקודת המגע בין העמק לגבעות: תצורת נוף

  חורבה: אופי האתר  175: גובה מעל פני הים

  בדדיה-ואדי אל: מקור המים הקרוב  200: )במטרים(מרחק למקור המים 

  - :כ חרסים"סה  II ברזל :ממצא

  . נין הממוקמת בנקודת המגע של העמק עם השומרון'חורבה בדרום עמק ג: תיאור

  .755: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 151: ב"זרטל תשנ; 209-208: ב"ופנא ופורת תשלג: מקורות

___________________________________________________________________________________  

51 – Beit Qad 51 –בית קד   

  1837.2084. צ.נ  )I+IIברזל (א : גודל מקסימאלי

  נין'עמק ג: יחידת משנה  נקודת המגע בין העמק לגבעות: רת נוףתצו

  אתר מיושב: אופי האתר  200: גובה מעל פני הים

  ואדי ֻאם קצה: מקור המים הקרוב  400: )במטרים(מרחק למקור המים 

  - :כ חרסים"סה  IIברזל ; Iברזל / IIIמ " ב:ממצא

השרידים שדווחו מן האתר מתוארכים רוב . הכפר המודרני בנוי על גבעה קטנה המתרוממת מעט מעל פני העמק: תיאור

  .  נמצאו במקוםI-IIאולם מעט חרסים מתקופת הברזל , לתקופה הביזנטית והתקופה הערבית הקדומה

  .755: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 43-42: ז"צורי תשל; 208: ב"גופנא ופורת תשל: מקורות

___________________________________________________________________________________  

52 – 'Arrana 52 –ערנה   

  1806.2115. צ.נ  )IIברזל (א : גודל מקסימאלי

  נין'עמק ג: יחידת משנה  גבעה בלב העמק: תצורת נוף

  אתר מיושב: אופי האתר  150: גובה מעל פני הים

  כסל-ואדי אל: מקור המים הקרוב  500: )במטרים(מרחק למקור המים 

  - :יםכ חרס"סה  II ברזל :ממצא

רוב הממצא במקום מתוארך לתקופה . נין'כפר מיושב הממוקם על גבעה גירית בלב השטח החקלאי של עמק ג: תיאור

  .הביזנטית ולתקופה הערבית הקדומה

  .755: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 44: ז"צורי תשל: מקורות

___________________________________________________________________________________  

53 – Tel Jezreel (Zer'in) 53 – זרעין( תל יזרעאל(  

  1812.2181. צ.נ  ; )א קדוםIIברזל ; Iברזל (? ב: גודל מקסימאלי
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  )א מאוחרIIברזל ( דונם 60                       

  העמק המערבי: יחידת משנה  נקודת המגע בין העמק לגבעות: תצורת נוף

  תל: אופי האתר  100: גובה מעל פני הים

  עין יזרעאל: מקור המים הקרוב  900: )במטרים(מרחק למקור המים 

  - :כ חרסים"סה  אIIברזל ; Iברזל / IIIמ "ב; מ" ב:ממצא

אינם ) 19: ז"צורי תשל(יש לשער כי החרסים שנמצאו ליד עין יזרעאל ותוארכו לתקופת המחקר . 10ראו פרק : תיאור

  ). 756: א2006פינקלשטיין ואחרים (אלא פעילות אנושית הקשורה לאתר של תל יזרעאל ,  התיישבות קבע במקוםמשקפים

  .10ראו פרק : מקורות

___________________________________________________________________________________  

54 – Sulam  54 –סולם   

  )I+IIברזל ( דונם 25: גודל מקסימאלי  1816.2236. צ.נ

  העמק המערבי: יחידת משנה  נקודת המגע בין העמק לגבעות: תצורת נוף

  תל: אופי האתר  140: גובה מעל פני הים

  נחל שונם: מקור המים הקרוב  200: )במטרים(מרחק למקור המים 

  - :כ חרסים"סה  אIIברזל ; Iברזל / IIIמ "ב; IIמ " ב:ממצא

  .9ראו פרק : תיאור

  .9ראו פרק : ותמקור

___________________________________________________________________________________  

55 – Horvat Tevet (Khirbet Bir-Tibis) 55 – ירבת ביר טיביס'ח( חורבת טבת(  

  1815.2270. צ.נ  )IIברזל (ב ; )Iברזל (א : גודל מקסימאלי

  עמק כסולות: יחידת משנה  מישור אלוביאלי: ת נוףתצור

  140: גובה מעל פני הים  חורבה: אופי האתר

  נחל טבת: מקור המים הקרוב  מיידי: )במטרים(מרחק למקור המים 

-60 (IIברזל ; )I) 5-19%ברזל / IIIמ "ב; מ"ב :ממצא

73%(  

  452 :כ חרסים"סה

ק כסולות שנפגעה בפעולות פיתוח ומעיבוד חורבה בקרבת הגדה הצפונית של נחל טבת בשוליים הדרומיים של עמ: תיאור

זידאן נחפר באתר -בניהולו של פאדי אבו, י רשות העתיקות" ע2010במסגרת חפירות הצלה שנערכו במקום בשנת . חקלאי

מטעם  אמורה להתקיים במקום חפירת הצלה גדולה עתיד הקרובב. ובו קנקן ושתי קובעות, Iברזל / IIIמ "קבר מתקופת הב

  ).פה-פארן בעל-קרן קובלו(ות רשות העתיק

  .758: א2006פינקלשטיין ואחרים ; 66: ח"גל תשנ; 44: ז"צורי תשל: מקורות

___________________________________________________________________________________  

56 – Nahal Barak 56 –נחל ברק   

  1824.2331. צ.נ  א : גודל מקסימאלי

  עמק כסולות: נהיחידת מש  נקודת המגע בין העמק לגבעות: תצורת נוף

  פזורת חרסים: אופי האתר  165: גובה מעל פני הים

  מיידי: )במטרים(מרחק למקור המים   נחל ברק: מקור המים הקרוב

  - :כ חרסים"סה  )תקופה-ללא ציון תת( ברזל :ממצא

  . הפרהיסטוריותמניפת סחף שבמוצא נחל ברק שיושבה בעיקר בתקופות: תיאור

  .47: ח"גל תשנ: מקורות

___________________________________________________________________________________  

57 – Dabburiya 57 –דבוריה   

  1852.2331. צ.נ  )I+IIברזל (א : גודל מקסימאלי

  עמק כסולות: יחידת משנה  נקודת המגע בין העמק לגבעות: תצורת נוף

  אתר מיושב: אופי האתר  180: גובה מעל פני הים

  )כיום חרב(מעיין : מקור המים הקרוב  מיידי: )במטרים(מרחק למקור המים 

  - :כ חרסים"סה  )הרבה (IIברזל ; )מעט (Iברזל / IIIמ " ב:ממצא
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נראה שהאתר . I-IIרזל נתגלו חרסים מתקופת הב) ה"תשכ(בחפירת בדיקה שביצע צורי . כפר גדול למרגלות התבור: תיאור

הציע לזהות במקום את ) 185: א"תשנ( נאמן .שם נבע בעבר מעיין, מתקופה זו היה ממוקם בקצה הדרומי של הכפר המודרני

  ).ן"וראו גם אליצור תש(דברת המקראית 

  .48: ח"גל תשנ; 108: ז"צורי תשל; ה"צורי תשכ: מקורות

___________________________________________________________________________________  

58 – Tel Kishion 58 –תל קשיון   

  1872.2297. צ.נ  )IIברזל ( דונם 5; )Iברזל ( דונם 30: גודל מקסימאלי

  עמק כסולות: יחידת משנה  מישור אלוביאלי: תצורת נוף

  תל: אופי האתר  100: גובה מעל פני הים

  מיידי: )במטרים(מרחק למקור המים   נחל תבורעין קסום ו: מקור המים הקרוב

  -: כ חרסים"סה  )מעט(א IIברזל , Iברזל , IIIמ "ב; IIמ " ב:ממצא

  10ראו פרק : תיאור

  10ראו פרק : מקורות

___________________________________________________________________________________  

59 – Horvat Zafzafot 59 –חורבת צפצפות   

  1869.2277. צ.נ  )IIברזל (ב ; )Iברזל (א : גודל מקסימאלי

  עמק כסולות: יחידת משנה  נקודת המגע בין העמק לגבעות: תצורת נוף

  תל: אופי האתר  128: גובה מעל פני הים

  עין דור: מקור המים הקרוב  100: )במטרים(מרחק למקור המים 

  - :כ חרסים"סה   IIברזל ; )מעט (Iברזל / IIIמ "ב; )מעט(מ " ב:ממצא

  . השוכן במורד מתון של גבעה, שגודלו כחמישה דונם, תל קטן: תיאור

  .67: ח"גל תשנ; 114-113: ז"צורי תשל: מקורות

___________________________________________________________________________________  

60 – Nein 60 –נין   

  1830.2263. צ.נ  )I+IIברזל (א : גודל מקסימאלי

  עמק כסולות: יחידת משנה  נקודת המגע בין העמק לגבעות: תצורת נוף

  אתר מיושב: אופי האתר  250: גובה מעל פני הים

  עין נעים: מקור המים הקרוב  100: )במטרים(מרחק למקור המים 

  - :כ חרסים"סה  IIברזל ; Iברזל / IIIמ "ב; מ" ב:ממצא

רוב הממצאים מן הכפר מאוחרים . מזרח הכפר-האתר הקדום שכן בצפון. מיושב במדרון הצפוני של גבעת המורהכפר : תיאור

אבו עוקסה (אולם בחפירות מצומצמות נחשפו גם חרסים מתקופת הברונזה המאוחרת ומתקופת הברזל , לתקופת המחקר

 כאן שוייךהוא , ריכו את גודל היישוב בתקופות אלהלא הע, מכיוון שאף אחד מהסוקרים או החופרים). 2009מוקארי ; ו"תשנ

  .לקבוצה א

  .2009מוקארי ; 70: ח"גל תשנ; ו"אבו עוקסה תשנ; 65-62: ז"צורי תשל: מקורות

___________________________________________________________________________________  

61 – Tamra 61 –טמרה   

  1882.2267. צ.נ  )I+IIברזל (א :  מקסימאליגודל

  עמק כסולות: יחידת משנה  נקודת המגע בין העמק לגבעות: תצורת נוף

  אתר מיושב: אופי האתר  205: גובה מעל פני הים

  מיידי: )במטרים(מרחק למקור המים   תחתא-עין א: מקור המים הקרוב

  - :כ חרסים"סה  אIIברזל ; Iברזל / IIIמ " ב:ממצא

, בסקרים נמצאו במקום אך ורק שרידים מאוחרים. ע על מדרונות שלוחה המשתפלת אל נחל שיזפיםהאתר משתר: תיאור

י הממצא הקרמי לתקופת הברזל "שתוארכו עפ, נחשפו קירות ומיתקן עגול) 2008, 2005פורת (בחפירת הצלה קטנה , אולם

IIלאור שטח החפירה המצומצם שויך ). 2-1: 2איור : 2008פורת (כמו כן נמצאו בחפירה שפות של פיטסי שפת צווארון . א

  .כאן האתר לקבוצת גודל א

  .  2005פורת ; 72: ח"גל תשנ; 88: ז"צורי תשל: מקורות
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___________________________________________________________________________________  

  

  )' ב–אתר ליד עין חרוד ( ללא שם רשמי – 62 

  1862.2171. צ.נ  )IIברזל (א : גודל מקסימאלי

  עמק חרוד: יחידת משנה  מישור אלוביאלי: תצורת נוף

  )?(תל: אופי האתר  -50: גובה מעל פני הים

  נחל שיזפים ונחל חרוד: מקור המים הקרוב  מיידי: )במטרים(מרחק למקור המים 

  - :כ חרסים"סה  II ברזל :ממצא

 40X50שגודלו , באתר). 1957צורי  (1945י צורי בשנת "תגלה לראשונה ע וה1925האתר היה מכוסה ביצות עד : תיאור

  .IIנתגלו גם חרסים מתקופת הברזל , מטרים

  .  68-67: ז"צורי תשל; 1957צורי : מקורות

___________________________________________________________________________________  

  )פר יחזקאלאתר ליד כ( ללא שם רשמי – 63 

  1848.2174. צ.נ  )IIברזל (א : גודל מקסימאלי

  עמק חרוד: יחידת משנה  מישור אלוביאלי: תצורת נוף

  )?(תל: אופי האתר  -35: גובה מעל פני הים

  נחל חרוד: מקור המים הקרוב  100: )במטרים(מרחק למקור המים 

  II ברזל :ממצא  - :כ חרסים"סה

 נחשפו IIמעט חרסים מתקופת הברזל , בין יתר הממצאים. ד שנחשף בעת התקנת בריכות דגיםאתר קטן בלב עמק חרו: תיאור

  .במקום

  .72, 69: ז"צורי תשל: מקורות

___________________________________________________________________________________  

64 – Murhan 64 –מורחאן   

  1885.2176. צ.נ  )IIברזל (א : גודל מקסימאלי

  נקודת המגע בין העמק לגבעות: תצורת נוף  עמק חרוד: יחידת משנה

  )לא סטנדרטי(תל : אופי האתר  -40: גובה מעל פני הים

  נחל יוסף: מקור המים הקרוב  מיידי: )במטרים(מרחק למקור המים 

  - :כ חרסים"סה  II ברזל :ממצא

האתר שוכן על שלוחה של . IIשנתגלו בו חרסים מעטים מתקופת הברזל , אתר גדול מאוד מתקופת הברונזה הביניימית: תיאור

לאור העובדה שרק חרסים ]). 73: ז"צורי תשל[יישוב בתקופת המחקר , ככל הנראה, לא התקיים, להבדיל, שבה(גבעת קומי 

  ).קבוצה א(ן מאוד גודלו המשוער בתקופה זו הוערך כקט, IIמתקופת הברזל !) גם בחפירות(מועטים יחסית נחשפו באתר 

  .45, כרך ב: 1997מאיר ; 81-77: ז"צורי תשל; 11-4: ב"צורי תשל: מקורות

___________________________________________________________________________________  

65 – Tel Salvim 65 –תל שלווים   

  1885.2161. צ.נ  )I+IIברזל (א : גודל מקסימאלי

  עמק חרוד: נהיחידת מש  מישור אלוביאלי: תצורת נוף

  תל: אופי האתר  -69: גובה מעל פני הים

  מיידי: )במטרים(מרחק למקור המים   נחל יזרעאל: מקור המים הקרוב

  - :כ חרסים"סה  IIברזל ; Iברזל / IIIמ "ב; מ"ב :ממצא

ה שנערכה במקום העלו חרסים מתקופות סקרים וחפירת בדיק. תל קטן השוכן בלב עמק חרוד וצופה על מרחביו: תיאור

  ).ה"דיין תשכ(השכבות שנחפרו היו מן התקופה הרומית ומן התקופה הביזנטית . קדומות

  .16, כרך ב: 1997מאיר ; 83: ז"צורי תשל; 22: ב"צורי תשל: מקורות

___________________________________________________________________________________  

66 – Tell el-Firr (Horvat Shamot) 66 –חורבת שמות(פיר - תל אל(  

  1913.2162. צ.נ  )IIברזל (א : גודל מקסימאלי

  עמק חרוד: יחידת משנה  מישור אלוביאלי: תצורת נוף
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  חורבה: אופי האתר  -87: גובה מעל פני הים

  יובל של נחל חרוד: מקור המים הקרוב  200: )במטרים(מרחק למקור המים 

  - :כ חרסים"סה  II ברזל :ממצא

, נמצאה במקום הכתובת היוונית המפורסמת, במהלך עבודות בנייה. חורבה קטנה בלב העמק בסמוך לצומת השטה: תיאור

שנמצאו רק חרסים בודדים ). 1966לנדאו (ובה העתקי מכתבים ופקודות של אנטיוכוס השלישי , המוכרת ככתובת חפציבה

  .IIקופת הברזל תוארכו לתבמקום 

  .87-86: ז"צורי תשל: מקורות

___________________________________________________________________________________  

67 – Horvat Rehan 67 –חורבת ריחן   

  1869.2153. צ.נ  א: גודל מקסימאלי

  עמק חרוד: יחידת משנה  נקודת המגע בין העמק לגבעות: תצורת נוף

  חורבה: אופי האתר  -50: גובה מעל פני הים

  עין ריחן: מקור המים הקרוב  מיידי: )במטרים(מרחק למקור המים 

  - :כ חרסים"סה  )לא מצוין איזה( ברזל :ממצא

-לא מצוין תת( מטר נמצאו מעט חרסים מתקופת הברזל 30X50מדרום לחורבת ריחן על גבשושית קטנה שגודלה : תיאור

  ).שלב

  .46, כרך ב: 1997מאיר ; 25: ז" צורי תשל:מקורות

___________________________________________________________________________________  

68 – Tel Yosef Hayeshana 68 –תל יוסף הישנה   

  1882.2152. צ.נ  )I+IIברזל (ב : גודל מקסימאלי

  עמק חרוד: יחידת משנה   בין העמק לגבעותנקודת המגע: תצורת נוף

  תל: אופי האתר  -55: גובה מעל פני הים

  מיידי: )במטרים(מרחק למקור המים   עין יוסף ועין איילות: מקור המים הקרוב

  - :כ חרסים"סה  IIברזל ; Iברזל / IIIמ "ב; מ"ב :ממצא

ים מן הסקרים וחפירות שוד הממצא.  מטרים בלבד ממורדות הגלבוע400- השוכן כ, מטר60X110תל בינוני בגודל : תיאור

אין ספק שמדובר באחד . העלו רצף התיישבותי מן התקופות הפרהיסטוריות ועד לתקופה הערבית הקדומה, שבוצעו במקום

  .  האתרים החשובים והמרכזיים בעמק חרוד

  .17, כרך ב: 1997מאיר ; 3ז"פארן תשנ-קובלו; 27-26: ז"צורי תשל; 22-14: ב"צורי תשל: מקורות

___________________________________________________________________________________  
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 :חלק ג

 דיון ומסקנות

 

 

 

שעליה חצו את העמק המוני , דרך הים הכבירה
לא היתה אלא ׂשרטת עלובה , הכובשים והסוחרים

על ממגורותיה , עיר המבצר והרכב. בקרום האדמה
היתה לתל חרב למרגלות , תנותהעמוקות וחומותיה האי

נחל הקדומים שתשע מאות , הנחל. ההר הכחול
... היה לתעלה כוזבת של סחי, מרכבות טבעו בו

ּהודיע לי בחיוך ָפרוץ" הקרקע רימתה אותנו" היא לא ", ּ
  ."היתה בתולה

 
 רומן רוסי, מאיר שלו
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 12פרק 

 בדיקות פטרוגרפיות

  

כלי חרס שנמצאו בשכבות המתוארכות לות שנערכו עד היום רוכזו כל הדגימות הפטרוגרפיפרק זה ב

בוזגלו ; אריה ואחרים בדפוס; 2006אריה ואחרים , אזנר בדפוס(לתקופת המחקר ברחבי עמק יזרעאל 

חמש דגימות נוספות ממגידו מפורסמות כאן , כמו כן). גורן ושפירו בדפוס; בן שלמה בדפוס; ד"תשס

-י אתרים ותת"עפ ותפטרוגרפיה הדגימות 258מציגה את התפלגות  12.1טבלה ). ראו למטה(לראשונה 

י החופרים לשכבות " והוא משויך ע,הקונטקסט הסטרטיגרפי של רוב הכלים שנדגמו הנו נקי. תקופות

טיפוסי הכלים שנדגמו מעידים כי מדובר .  דגימות שנלקחו מלוקוסים לא נקיים17לאלה נוספו . השונות

  .I או מתקופת הברזל IIIמאוחרת כלים מתקופת הברונזה הב

  מ"ב    לוקוסים 
III  

  ברזל 
I  

  קדום

  ברזל
I  

  מאוחר

  ברזל
I 

  ברזל  ברזל 
IIא  

  קדום
II א  

  מאוחר
  לא נקיים

  כ"סה

  I(  112ברזל  (6  9  21    67  5  4  מגידו
  )IIIמ "ב (4            4  8  קדש
  57    19      37  1    יקנעם
  )Iברזל  (3          20    23  קירי
-עין אל

  ילו'ח
  )Iברזל  (4      22        26

  20          5  6  9  סולם
  12    12            יזרעאל

  258  17  40  21  22  109  32  17  כ"סה
  הדגימות המוצגות בפרקכמות התפלגות : 12.1טבלה 

  

 שבחנו כלים שנמצאו בעמק יזרעאל מתקופת ,NAAחשוב לציין כי לא הכללתי בפרק זה שני מחקרי 

שרון ( CP34ון כלל סירי בישול בעלי תו יוצר מטיפוס המחקר הראש. אII ומתקופת הברזל Iהברזל 

 במגידו VI כלי חרס משכבה 86המחקר השני בחן . 8וסיכום נרחב לגביו מופיע בפרק ) 1987ואחרים 

התוצאות שאליהן הגיעו המחברים לא , אף על פי שמדובר במכלול עשיר ומגוון. )2004הנקוק והריסון (

סביר להניח , יחד עם זאת. מה המוצא של הקבוצות השונות אותן זיהועד כדי כך שקשה לקבוע , החלטיות

   .עובדה המחזקת את המחקרים הפטרוגרפיים המובאים להלן, שרוב הקבוצות שאובחנו מקומיות למגידו

  

 ה ודרך הצגת התוצאותיטהש 12.1

ה דומה הרי שהשיטה הנהוגה בכולם היית, למרות שבפרק הנוכחי אוחדו מחקרים פטרוגרפיים רבים

השקפים נצפו במיקרוסקופ .  מיקרון30מהדגימות שנלקחו מן הכלים הוכנו שקפים בעובי . מאוד
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לפי המאפיינים , וחולקו למשפחות פטרוגרפיות) 40X-200X(בהגדלות שונות , )מקטב(פטרוגרפי 

 יפ מאסו נתונים שכללי על בסיסכו נסמיםהמחקר. של חומרי הגלם שהרכיבו את הכליהמינרלוגיים 

או על מחקרים פטרוגרפיים ) אריה ואחרים בדפוס, ד"בוזגלו תשס ,למשל(עמק יזרעאל  מקהקרמי

ובכל (י האתרים בהן נחשפו "תוצאות הדגימות הפטרוגרפיות מופיעות עפ ).בן שלמה בדפוס(קודמים 

  . 12.8-12.2בטבלאות ) אתר לפי תקופות המשנה

 חומרי הגלם ליצירת כלי ים בחברות מסורתיות נאספ,)32-35: 1985( ארנולד הכללי שבנהי המודל "עפ

תצפיות אתנוגרפיות שנערכו בעמק . בודדיםדופן -עם יוצאי, מ מבית היוצר"חרס מרדיוס של עד עשרה ק

 ה הסביבכאן הסקרנ , לפיכך. מאששות את המודל)74-73: 1999; 33: 1999-1998סלם (יזרעאל עצמו 

- עין אל, תל קיריויקנעם , תל קדשומגידו : הם נלקחו הדגימותהגיאולוגית בהיקף זה סביב האתרים מ

 אחרי כל אחת מהסקירות הגיאולוגיות מובאות התוצאות הפטרוגרפיות של .סולם ותל יזרעאל, ילו'ח

  .הדגימות מן האתרים הרלוונטיים

  

   ותל קדשהסביבה הגיאולוגית של מגידו 12.2

מדרום ועמק יזרעאל ) פחם-אזור אום אל(הר אמיר , תל מגידו ממוקם בחיבור שבין רמות מנשה ממערב

באזור רמות ). 1998סנה ואחרים ; 1955ארד (מיקום זה מקנה לאזור עושר גיאולוגי רב . ממזרח ומצפון

. שבו רבדים של קירטון קשה יותר וקירטון צורני, מנשה המסלע הוא בעיקר קירטון גירני מגיל איאוקן

הקרקעות באזור זה הן קרקעות ). 8: ס"רבן תש(דום יותר מגיל סנון לרגלי תל מגידו נגלה קירטון ק

  ).23: ה"שחר ואחרים תשנ(רנדזינה הרריות 

שלוש תצורות עיקריות . טורון-מרביתו מגיל הקנומן, הבנוי ברובו מסלע גיר קשה, הר אמיר הוא קמר

. ת דולוריטיות וטוףדולומיט ומספר מחשופים של בזלו  סלעי–תצורת דיר חנא : מרכיבות את הרכס

,  סלעי דולומיט–נין 'חתצורת ס. התצורה נחשפת בעיקר באזור הפסגה של הקמר ליד אום אל פחם

 סלעי גיר ודולומיט הנחשפים –תצורת בינה . המכסים שטחים נרחבים בעיקר מערבית לפסגת הר אמיר

שחר ואחרים  (רוסה-הקרקע באזור היא טרה). 123-119: 1968שש (בחגורה צרה בשולי הקמר 

מצויה רצועה צרה וארוכה של קירטון ) נחל עירון(בחיבור שבין רמות מנשה והר אמיר ). 23: ה"תשנ

  ).20: שם(מגיל סנון 

מחשופי סדימנטים מגיל , מכוסה אדמות אלוביום מגיל הפלייסטוקןה, עמק יזרעאל הוא שקע טקטוני

פיינית לעמק יזרעאל היא משקעי חרסית לא הקרקע האו). 173: ז"גרינברג תשכ(הניאוגן וכן בזלות 
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סחף דק גרגר של נחל הקישון ואדמת סחף גסה , ה ממחשופי הבזלתי תערובת של חומרי בלי–מלוכדים 

בצד קרקעות הסחף ניתן למצוא בעמק . שכמות החלוקים בה גדלה ככל שמתקרבים לשולי הגבעות, יותר

רבן (כתוצאה מהמלחה וממי תהום גבוהים , בשחלקן במרקם משו, קרקעות הידרומורפיות וביצתיות

  ). 9-8: ס"תש

   תוצאות הדגימות ממגידו12.2.1

 דגימות 107). 12.2טבלה  (VA-IVB ועד לשכבה VIIA כלים ממגידו משכבה 112 נדגמו כ"סהב

בוזגלו ; 2006אריה ואחרים , אזנר בדפוס(או עתידות להתפרסם במחקרים שונים , פורסמו בעבר

בשנת מאוניברסיטת חיפה  ברקאי יי עופ" עשונעש דגימות נוספות ואילו חמש, )למה בדפוסבן ש; ד"תשס

 של פרופסור האדיבעזרתו האושרה ושופרה בהללו קריאת הדגימות  . מפורסמות כאן לראשונה2006

לא נכללות בפרק זה מכיוון ) 5טבלה : ד"תשס(י בוזגלו " מספר רב מבין הדגימות שפורסמו ע.יובל גורן

  .לא נמצאה התאמה בין מספרי הכלים שפרסם לבין מספרי הכלים הסופיים שפורסמו בדוח החפירהש

 

  פרסום פטרוגרפיה  מספר הכלי טיפוס תיאור /איור/ פרסום משפחה שכבה
  IIIברונזה מאוחרת 

1 02/K/60/VS2 
P1 לא צויר (שפה דקה; טין צלהב( K-6 A 

טבלה : 2006אריה ואחרים 
30.1 :63 

2 04/K/43/VS4 CH? 7.7 :9 K-6 A1? טבלה : בן שלמה בדפוס
32.1 :32 

3 02/K/65/VS3 SJ2 7.5 :1  K-6 A1b טבלה : בן שלמה בדפוס
32.1 :34 

4 04/M/75/VS8 P2 7.11 :2 M-6 H טבלה : בן שלמה בדפוס
32.1 :33  

   קדוםIברזל 

F-6 A 
 5 

94/F/42/VS2 BL4 
: 2000פינקלשטיין ואחרים 

 1: 11.1איור 
טבלה : 2006אריה ואחרים

30.1 :2  
6 

94/F/42/VS1 BL8 
: 2000פינקלשטיין ואחרים 

 F-6 A  2: 11.1איור 
 ברקאי ויובל גורן יעופ

  )פרסום ראשון(
7 

00/K/97/VS1 SJ2 
  2: 13.52איור : 2006אריה 

K-5 A 
 ברקאי ויובל גורן יעופ

  )פרסום ראשון(
8 

02/K/36/VS3 P2 
  4 :13.52איור : 2006אריה 

K-5 J 
 ברקאי ויובל גורן יעופ

  )פרסום ראשון(
9 02/K/36/VS1 J8  12: 13.51איור : 2006אריה.  K-5 K  299: 2006לנדאו -יסעור  

  )לא נקי (Iברזל 
10 

00/K/31/VS2 BL8 
לא  (לוליין אדום; טין חום בהיר

 A לא נקי  )צויר
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :5 
11 

00/K/65/VS1 J7d  לא נקי 4: 13.71איור : 2006אריה A 
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :29 
12 00/K/12/VS1 

P1 
לא  (שפה דקה; טין חום כהה

 B לא נקי  )צויר
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :57 
13 96/K/89/VS1 

P1 
שפה דקה ככל ; טין אפור בהיר

 C לא נקי  )לא צויר (הנראה
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :49 
14 00/K/3/VS1 

P1 
 שפה מעובה; אדמדם-טין חום

 C לא נקי )לא צויר(
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :56 
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15 

00/K/81/VS1 BL8  לא נקי 1: 13.71איור : 2006אריה E 
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :7 
   מאוחרIברזל 

16 
96/F/48/VS7 BL2 

: 2000פינקלשטיין ואחרים 
  F-5 A 1: 11.2איור 

טבלה : 2006ריה ואחרים א
30.1 :1  

F-5 A 
 17 

96/F/48/VS11 BL5 
: 2000פינקלשטיין ואחרים 

 3: 11.2איור 
טבלה : 2006אריה ואחרים

30.1 :3 
18 

98/K/31/VS7 BL8  3: 13.68איור : 2006אריה K-4 A 
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :4 

F-5 A 
 19 

96/F/48/VS2 K1 
: 2000פינקלשטיין ואחרים 

 6: 11.2איור 
טבלה : 2006אריה ואחרים

30.1 :8 

F-5 A 
 20 

96/F/50/VS8 K1 
: 2000פינקלשטיין ואחרים 

 7: 11.2איור 
טבלה : 2006אריה ואחרים

30.1 :9 

F-5 A 
 21 

94/F/78/VS4 CH2 
: 2000פינקלשטיין ואחרים 

 5: 11.2איור 
טבלה : 2006אריה ואחרים

30.1 :10 
22 

98/K/43/VS5 G1  4: 13.53איור : 2006אריה K-4 A 
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :11 
23 

98/K/35/VS1 CP1b  4: 13.56איור : 2006אריה K-4 A 
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :12 
24 

98/K/36/VS3 CP1b  5: 13.56איור : 2006אריה K-4 A 
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :13 

F-5 A 
 25 

96/F/50/VS1 CJ1 
: 2000 ואחרים פינקלשטיין

 11: 11.2איור 
טבלה : 2006אריה ואחרים

30.1 :14 
26 

98/K/32/VS12 CJ1a  7: 13.59איור : 2006אריה K-4 A 
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :15 
27 

98/K/32/VS13 CJ1b  9: 13.59איור : 2006אריה K-4 A 
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :16 

F-5 A 
: 2000ינקלשטיין ואחרים פ 

 1: 11.3איור 
28 

96/F/50/VS3 J1 
טבלה : 2006אריה ואחרים

30.1 :17 

F-5 A 
 29 

96/F/48/VS5 J3 
: 2000פינקלשטיין ואחרים 

 13: 11.3איור 
טבלה : 2006אריה ואחרים

30.1 :18 
30 

96/K/96/VS1 J5a  8: 13.56איור : 2006אריה K-4 A 
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :20 
31 

98/K/120/VS4 J5b  13: 13.59איור : 2006אריה K-4 A 
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :22 
32 

96/K/116/VS1 J6  1: 13.60איור : 2006אריה K-4 A 
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :23 
33 

98/K/32/VS2 J7a  2: 13.60איור : 2006אריה K-4 A 
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :25 
34 

00/K/24/VS2 J7a  2: 13.54איור : 2006אריה K-4 A 
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :26 

F-5 A 
 35 

94/F/79/VS2 J10 
: 2000פינקלשטיין ואחרים 

 4: 11.3איור 
טבלה : 2006אריה ואחרים

30.1 :30 

F-5 A 
 36 

94/F/79/VS1 JT1 
: 2000פינקלשטיין ואחרים 

 2: 11.3איור 
טבלה : 2006אריה ואחרים

30.1 :31 
37 

96/K/112/VS1 F1b  8: 13.60איור : 2006אריה K-4 A 
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :32 
38 

96/K/101/VS7 F1c  18: 13.63איור : 2006אריה K-4 A 
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :33 
39 

98/K/89/VS2 F3  9: 13.60איור : 2006אריה K-4 A 
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :34 
40 

00/K/98/VS1 F3  6: 13.70איור : 2006אריה K-4 A 
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :35 

F-5 A 
 41 

96/F/48/VS6 F5 
: 2000פינקלשטיין ואחרים 

 3: 11.3איור 
טבלה : 2006אריה ואחרים

30.1 :36 
42 

98/K/33/VS6 PX3  3: 13.70איור : 2006אריה K-4 A 
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :37 
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F-5 A 
 43 

94/F/79/VS5 AM1 
: 2000פינקלשטיין ואחרים 

 12: 11.3איור 
טבלה : 2006אריה ואחרים

30.1 :38 

F-5 A 
 44 

94/F/79/VS3 AM2 
: 2000פינקלשטיין ואחרים 

 8: 11.3איור 
טבלה : 2006אריה ואחרים

30.1 :39 

F-5 A 
 45 

94/F/79/VS4 SJ1 
: 2000פינקלשטיין ואחרים 

 11: 11.3איור 
טבלה : 2006אריה ואחרים

30.1 :40 

F-5 A 

 46 

96/F/48/VS4 SJ1 
: 2000פינקלשטיין ואחרים 

 7: 11.4איור 

טבלה : 2006אריה ואחרים
: אזנר בדפוס; 41: 30.1

  5: 31.1טבלה 
47 

96/F/50/VS5 SJ1 
 

F-5 A 

 
: 2000פינקלשטיין ואחרים

 5: 11.4איור 

טבלה : 2006אריה ואחרים
: נר בדפוסאז; 42: 30.1

 3: 31.1טבלה 
48 

98/K/24/VS3 SJ1  4: 13.62איור : 2006אריה K-4 A 
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :43 
49 

00/L/134/VS3 SJ1 
איור : א2006פינקלשטיין 

15.2 :1  L-5 A 
: 31.1טבלה : אזנר בדפוס

1  
50 

96/F/71/VS4 SJ1 
: 2000פינקלשטיין ואחרים 

 F-5 A 6: 11.4איור 
: 31.1טבלה :  בדפוסאזנר

4  
51 

96/F/48/VS13 SJ1a 
: 2000פינקלשטיין ואחרים 

 F-5 A 3: 11.4איור 
: 31.1טבלה : אזנר בדפוס

2  
52 

96/F/50/VS6 SJ1a 
 

F-5 A 

 
: 2000פינקלשטיין ואחרים

 8: 11.4איור 

טבלה : 2006אריה ואחרים
: אזנר בדפוס; 44: 30.1

  6: 31.1טבלה 
53 

98/K/32/VS21 SJ1a 11: 13.60איור : 2006ריה א K-4 A 
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :45 
54 

98/K/36/VS2 SJ1a  1: 13.57איור : 2006אריה K-4 A 
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :46 

F-5 A 
 55 

96/F/48/VS12 SJ1b 
: 2000פינקלשטיין ואחרים 

 4: 11.4איור 
טבלה : 2006אריה ואחרים

30.1 :47 
56 

00/L/126/VS5 SJ1b 
איור : א2006פינקלשטיין 

15.2 :2  L-5 A 
: 31.1טבלה : אזנר בדפוס

7  
57 

98/K/54/VS2 SJ1c  4: 13.57איור : 2006אריה K-4 A 
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :48 

K-4 A 
שפה מעובה ככל ; טין ורדרד 

 )לא צויר (הנראה
58 98/K/91/VS1 

P1 
טבלה : 2006אריה ואחרים

30.1 :52 

F-5 A 
 59 

96/F/48/VS10 P? 
: 2000פינקלשטיין ואחרים 

 11: 11.4איור 
טבלה : 2006אריה ואחרים

30.1 :64 

F-5 A 
 60 

96/F/71/VS6 L1 
: 2000פינקלשטיין ואחרים 

 10: 11.3איור 
טבלה : 2006אריה ואחרים

30.1 :65 
61 08/H/36/VS1 J7a 7.26 :1  H-9 A1a טבלה : בן שלמה בדפוס

32.1 :27 
62 08/H/38/VS1 F (IM1) 7.20 :5 H-9 A2a טבלה : בן שלמה בדפוס

32.1 :28 
63 08/H/38/VS9 PX2 7.19 :14 H-9 A2a טבלה : בן שלמה בדפוס

32.1 :29 
64 08/H/38/VS10 PX3 7.19 :12 H-9 A2a טבלה : בן שלמה בדפוס

27.1 :30 
65 06/H/56/VS10 J7b 7.18 :6 H-9 A2c? ה טבל: בן שלמה בדפוס

32.1 :31 
66 

00/L/120/VS4 SJ4 
איור : א2006פינקלשטיין 

15.2 :4  L-5 A/ B 
 ברקאי ויובל גורן יעופ

  )פרסום ראשון(
לא  (שפה מעובה; טין חום בהיר

 K-4 B )צויר
 67 98/K/89/VS3 

P1 
טבלה : 2006אריה ואחרים

30.1 :51 
לא  (שפה מעובה; טין חום בהיר

 K-4 B )צויר
 68 98/K/121/VS1 

P1 
טבלה : 2006אריה ואחרים

30.1 :54 

K-4 B 
לא  (שפה מעובה; טין צלהב 

 )צויר
69 98/K/121/VS2 

P1 
טבלה : 2006אריה ואחרים

30.1 :55 

 340



  פרסום פטרוגרפיה משפחה שכבה תיאור /איור/ פרסום טיפוס מספר הכלי 
70 00/K/25/VS7 

P1  8: 13.65איור : 2006אריה K-4 B 
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :60 
71 00/K/46/VS1 

P1 
 שפה מעובה; אדמדם-טין חום

 K-4 B )רלא צוי(
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :61 
72 00/K/22/VS5 

P1 לא צויר (שפה דקה; טין ורדרד( K-4 C 
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :59 

K-4 C 
לא  (שפה דקה; טין חום כהה 

  )צויר
73 00/K/55/VS2 

P1 
טבלה : 2006אריה ואחרים

30.1 :62 
74 

96/K/92/VS3 J5a  4: 13.69איור : 2006אריה  K-4 D 
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :19 
75 

98/K/43/VS14 J5b  3: 13.54איור : 2006אריה K-4 D 
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :21 
שפה דקה ככל ; טין אפור בהיר

 K-4 D  )לא צויר (הנראה
 76 98/K/36/VS1 

P1 
טבלה : 2006אריה ואחרים

30.1 :50 
לא  (שפה מעובה; ירטין חום בה

 K-4 D )צויר
 77 98/K/120/VS3 

P1 
טבלה : 2006אריה ואחרים

30.1 :53 

K-4 D 
לא  (שפה מעובה; טין ורדרד 

  )צויר
78 00/K/15/VS1 

P1 
טבלה : 2006אריה ואחרים

30.1 :58 
79 

00/K/61/VS3 J7c  17: 13.63איור : 2006אריה K-4 E 
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :27 
80  

00/K/61/VS4 J7c 16: 13.63איור : 2006יה אר K-4 E 
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :28 
81 

00/K/61/VS1 BL8  6: 13.63איור : 2006אריה K-4 F 
טבלה : 2006אריה ואחרים 

30.1 :6 
82 

98/K/24/VS8 J (IM1) 
  6: 13.60איור : 2006אריה 

K-4 K1 
 ברקאי ויובל גורן יעופ

  )פרסום ראשון(
  א קדוםIIברזל 

83  
98/K/28/VS2 J7a 

  עיטור אדום ושחור; טין צלהב
 K-3 A  )לא צויר(

טבלה : 2006אריה ואחרים 
30.1 :24 

84 96/K/61/VS3 SJ33b 8.15: 7 K-3 A 31.1טבלה : אזנר בדפוס :
16  

85 00/H/37/VS5 BL35 8.8 :7 H-6 A1a טבלה : בן שלמה בדפוס
32.1 :1 

86 06/H/78/VS14 J35 8.7 :2  H-7 A1a  טבלה : שלמה בדפוסבן
32.1 :11 

87 06/H/67/VS3 J? 8.6 :13 H-7 A1a טבלה : בן שלמה בדפוס
32.1 :7 

88 06/H/26/VS5 J? 8.3 :6 H-7 A1b טבלה : בן שלמה בדפוס
32.1 :8 

89 06/H/78/VS12 BL39 8.4 :16 H-7 A1b טבלה : בן שלמה בדפוס
32.1 :2 

90 06/H/13/VS5 BL33 8.4 :3 H-7 A2a  טבלה : שלמה בדפוסבן
32.1 :3 

91  06/H/24/VS3 J? 8.1 :9  H-8 A2a טבלה : בן שלמה בדפוס
32.1 :10 

92 06/H/26/VS8 SJ33 8.3 :8 H-7 A2a טבלה : בן שלמה בדפוס
32.1 :14 

93 06/H/2/VS3 SJ33 8.7 :16 H-7 A2a טבלה : בן שלמה בדפוס
32.1 :21 

94 06/H/78/VS10 BL33 8.4 :1 H-7 A2b טבלה : ן שלמה בדפוסב
32.1 :4 

95 06/H/78/VS1 SJ33a 8.7 :14 H-7 A2b טבלה : בן שלמה בדפוס
32.1 :18 

96 06/H/15/VS10 J39 8.7 :8 H-7 A3 טבלה : בן שלמה בדפוס
32.1 :6 

97 06/H/78/VS15 SJ31 8.7 :15 H-7 A3 טבלה : בן שלמה בדפוס
32.1 :19 
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98 06/H/24/VS1 SJ31 8.1 :10 H-8 A3 טבלה : בן שלמה בדפוס

32.1 :23 
99 06/H/39/VS2 SJ33 8.1 :2 H-8 A3 טבלה : בן שלמה בדפוס

32.1 :22 
100 00/H/65/VS3 J39 8.2 :4 H-7 A3? טבלה : בן שלמה בדפוס

32.1 :9 
101 00/H/72/VS1 JT32 8.7 :5 H-7 E טבלה : בן שלמה בדפוס

32.1 :12 
102 06/H/26/VS1 SJ31 8.3 :9 H-7 K1 טבלה : בן שלמה בדפוס

32.1 :15 
103 06/H/26/VS4 SJ31 8.3 :7 H-7 K1 טבלה : בן שלמה בדפוס

32.1 :16 
  א מאוחרIIברזל 

104 98/H/62/VS7 BL36b 8.11 :4 H-5 A 31.1טבלה : אזנר בדפוס :
22  

105 96/K/36/VS6 SJ36 8.16 :13 K-2 A1 טבלה : בן שלמה בדפוס
32.1 :20 

106 00/H/11/VS1 JT32 8.12 :7 H-5 A1(?) טבלה : בן שלמה בדפוס
32.1 :13 

107 96/K/11/VS4 SJ32 8.16 :15  K-2 A1b טבלה : בן שלמה בדפוס
32.1 :26 

108 00/H/11/VS3 K35 8.12: 1 H-5 A1c טבלה : בן שלמה בדפוס
32.1 :5 

109 98/H/68/VS1 SJ33 8.12 :13 H-5 A1c? טבלה : בן שלמה בדפוס
32.1 :17 

110 98/H/62/VS5 K36 8.11 :6 H-5 A1a טבלה : בן שלמה בדפוס
32.1 :25 

111 98/H/30/VS2 SJ35b 8.12 :14 H-5 C טבלה : בן שלמה בדפוס
: אזנר בדפוס; 24: 32.1

  10: 31.1טבלה 
112 98/H/62/VS1 JT32 8.12 :6 H-5 L 5טבלה : ד"בוזגלו תשס :

103  
  רפי של הדגימות ממגידותוצאות המחקר הפטרוג: 12.2טבלה 

  

   תוצאות הדגימות מתל קדש12.2.2

 ,VIIמשכבה הן ארבע דגימות ): 12.3טבלה ( דגימות בלבד נלקחו מכלי חרס שנמצאו בתל קדש 8

 ,יחד עם זאת. יםקילוקוסים לא נמדגימות נוספות הן  ארבע ;)10ראו פרק  (III מ"בהמתוארכת לתקופת ה

ומכיוון שהכלים שנדגמו  (Iה שכבה המתוארכת לתקופת הברזל לאור העובדה שבתל קדש לא נמצא

את המקור ף  הרי שסביר להניח כי א,)I או לתקופת הברזל IIIמ "עשויים להיות מתוארכים לתקופת הב

מרשות העתיקות  שפירו נסטסיהי א"י ע" הדגימות נערכו ע.VIIלדגימות אלה יש למצוא בשכבה 

אריה  (I והברזל IIIמ "חקלאי של עמק יזרעאל בתקופת הבבמסגרת מחקר פטרוגרפי על העורף ה

  ).ואחרים בדפוס
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  שטרן ובית טיפוס מספר סל  
  1979אריה 

  איור
  )בעבודה זו(

אריה ואחרים משפחה שכבה
 בדפוס

  IIIברונזה מאוחרת 
10.5.1 :6 VII M   1 62/2 CH3  2: 1טבלה  20: 9איור  
10.5.1 :9 VII M   2 62/5 JT1  1: 1טבלה  19: 10איור  

VII M   62/8 3 לא צויר  SJ1b 6: 1טבלה  לא פורסם  
VII M   62/12 4 לא צויר  SJ1b 3: 1טבלה  לא פורסם  

  )?IIIמ "ב(לא נקי 
G   10.5.6 :9 28/9 5  לא נקי P1(?)  41: 1טבלה  8: 11איור  
M   10.5.6 :4 101 6  לא נקיb/3 K2(?)  4: 1טבלה  4: 11איור  
M   10.5.6 :7 210/11 7  לא נקי F1b  5: 1טבלה  15: 2לוח  
N   10.5.6 :8  59 8  לא נקיb/1 P1  27: 1טבלה   1: 2לוח  

  תוצאות המחקר הפטרוגרפי של הדגימות מתל קדש: 12.3טבלה 
  
  

   ותל קיריהסביבה הגיאולוגית של יקנעם 12.3

 ט מתצורת בינהחוואר ומופעים של שרידי סלעי דולומי, תל יקנעם ממוקם בסביבה בה נחשפים סלעי גיר

 אבקרבת התל קיימים מחשופים של תצורת דיר חנ. )103-101: ד"סקירה זו מבוססת על בוזגלו תשס(

 מאופיינת בסלעי טרוורטין עוספייה וגיר בית אתצורת דיר חנ. ומחשופים וולקניים מגיל הקרטיקון העליון

בזלת , ת קיימים בעיקר סלעי גברובנחל רקפמן הקרטיקון העליון במחשופים הוולקניים . אורן וכן בצור

ומתחלקות לשלוש ) ל"רביקוביץ תש( הקרקעות באזור יקנעם מגוונות מאוד ).1968שש (ספיליטית וטוף 

קרקעות (שיפולי הר סומק מצפון ; )קרקעות אלוביאליות ורנדזינה(עמק יזרעאל במזרח : קבוצות עיקריות

רנדזינה וקרקעות יער , אלוביאליות-וביאליותקרקעות קול(ורמת מנשה בדרום ; )רנדזינה הרריות

   ).חומות

) 254: 2004גורן ואחרים (שקפים פטרוגרפיים שנעשו מדגימות חול שנאספו למרגלות התל בנחל רקפת 

העידו כי השוני העיקרי בין הסביבה הגיאולוגית של יקנעם לזו של מגידו הוא בעיקר במופעי תצורות מן 

הבדל זה מאפשר להבחין בצורה טובה ). צור(ותצורת דיר חנא ) ת וגברובזל, טוף(הקרטיקון העליון 

יחסית בין הכלים שיוצרו במגידו לאלה שיוצרו בסביבות יקנעם למרות הקרבה הגיאוגרפית בין שני 

  .האתרים

  מתל יקנעם  תוצאות הדגימות 12.3.1

 XVII ות רובן משכב,)11טבלה : ד"תשס (בוזגלוי "תל יקנעם נערכו עשנמצאו בכלים מ דגימות 61

: ארבע דגימות שבוזגלו פרסם לא הוכנסו למחקר הנוכחי). א מאוחרIIברזל  (XIV-ו)  מאוחרIברזל (

ולגבי שתי דגימות נוספות משכבה ) 59-58: 11טבלה : שם(ב IIשתי דגימות תוארכו לתקופת הברזל 
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XVII) מובאות כאן תוצאות של כ"הסב. לא היה ברור מתוך עבודתו מה מוצאן) 61-60: 11טבלה : שם 

  ). 12.4טבלה  (XVIII-XIV דגימות לכלים משכבות 57

; ב2005פלג -זרזקי(כשפורסמה עבודתו של בוזגלו טרם פורסם דוח החפירות המלא של תל יקנעם 

הניסיון לקשור בין מספרי הדגימות וציורי הכלים בעבודתו של בוזגלו ). 2005פלג ואחרים -זרזקי

באופן עקרוני נסמך הזיהוי על השילוב של מספר :  הדוח לא היה תמיד ברור מאליולפרסום המלא של

: ד"תשס(י בוזגלו " דגימות שנבחנו ע10אולם , הכלי וזיהוי הציור של הכלים אצל בוזגלו לאלה שבדוח

 ן והזיהוי שלההוא הביא בלוחות שותלא מופיע) 56, 55, 53, 52, 50, 29, 28, 22, 17, 2: 11טבלה 

  .י הרישום שלהן לזה שבדוחמספרהתאמת ך אך ורק על נסמ

  

  מספר סל טיפוס  פרסום  משפחה שכבה
  )ב2005פלג -זרזקי(

 ד"בוזגלו תשס

   קדוםIברזל 
1 9659/2 BL3 Fig. I.32: 12 XVIII  B2  21: 11טבלה  
2 9580/1 F1b Fig. I.32: 9 XVII  S  27: 11טבלה  

   מאוחרIברזל 
3 4106/2 BL3 Fig. I.19: 11 XVII  B1  8: 11טבלה  
4 4100/4 BL4 Fig. I.19: 2 XVII  B1  1: 11טבלה  
5 4091/1 K1 Fig. I.20: 2 XVII  B1  6: 11טבלה  
6 4111/7 CH3 Fig. I.19: 20 XVII  B1  10: 11טבלה  
7 6998/1 SJ1a Fig. I.30: 1 XVII  B1  9: 11טבלה  
8 9587/1 SJ1b Fig. I.9: 12 XVII  B1  3: 11טבלה  
9 4120/8 S1 Fig. I.24: 4 XVII  B1a  12: 11טבלה  

10 4102/5 K1 Fig. I.19: 28 XVII  B2  16: 11טבלה  
11 7393/1 SJ1a Fig. I.16: 2 XVII  B2  17: 11טבלה  
12 7410/4 SJ1a Fig. I.15: 5 XVII  B2  18: 11טבלה  
13 4109/2 SJ1a Fig. I.22: 1 XVII  B2  22: 11טבלה  
14 6983/5 SJ1b Fig. I.17: 2 XVII  B2  20: 11טבלה  
15 4083/1 SJ2 Fig. I.22: 17 XVII  B2a  23: 11טבלה  
16 4097/3 CP1a Fig. I.20: 17 XVII  B3  44: 11טבלה  
17 2785 CJ1b Fig. I.29: 15 XVII  B3  40: 11טבלה  
18 4135/3 CP2b Fig. I.20: 13 XVII  B3a  46: 11טבלה  
19 7280 CP1b Fig. I.29: 16 XVII  B3a  47: 11טבלה  
20 4122/2 CJ? Fig. I.21: 10 (?) XVII  B3a  45: 11טבלה  
21 6900 J2 Fig. I.12: 11 (?) XVII  D  54: 11טבלה  
22 4260/1 SJ1b Fig. I.2: 6 XVII  D  50: 11טבלה  
23 7261 SJ3 Fig. I.30: 5 XVII  D  51: 11טבלה  
24 9602/1 SJ3 Fig. I.10: 4 XVII  D  52: 11טבלה  
25 6963/2 SJ3 Fig. I.30: 4 XVII  D  53: 11טבלה  
26 7258/1 SJ? Fig. I.31: 1 XVII  D  49: 11טבלה  
27 4080/1 BL1a Fig. I.19: 4 XVII  S  31: 11טבלה  
28 4114/8 BL3 Fig. I.19: 15 XVII  S  32: 11טבלה  
29 9612/3 K1 Fig. I.9: 7 XVII  S  34: 11טבלה  
30 9631/2 CH2 Fig. I.9: 5 XVII  S  26: 11טבלה  
31 6985/1 J5b Fig. I.28: 2 XVII  S  30: 11טבלה  
32 7410/10 J7a Fig. I.17: 7 XVII  S  25: 11טבלה  
33 6947/1,7 SJ1b Fig. I.16: 8 XVII  S  28: 11טבלה  
34 7310/2 SJ1b Fig. I.27: 1 XVII  S  29: 11טבלה  
35 6989/1 SJ1b Fig. I.17: 1 XVII  S  36: 11טבלה  

 344



  פרסום טיפוס מספר סל 
  )ב2005פלג -זרזקי(

 ד"בוזגלו תשס  משפחה שכבה

36 6782/3 ~BL32 Fig. I.36: 6 XVI  B1b  14: 11טבלה  
37 6571 CP34 Fig. II.26: 27 XVI  B3  41: 11טבלה  
38 9559 J33 Fig. I.37: 11 XVI  S  35: 11טבלה  

  א מאוחרIIברזל 
39 2978/18 BL34 Fig. I.45: 10 (?) XIV  B1  4: 11טבלה  
40 3355 BL35 Fig. I.44: 2 XIV  B1  5: 11טבלה  
41 2988/18 BL38b Fig. I.45: 8 XIV  B1  2: 11טבלה  
42 2767/18,19 AM32 Fig. I.67: 10 XIV  B1  7: 11טבלה  
43 2994/11 BL39 Fig. I.45: 9 XIV  B1a  11: 11טבלה  
44 

2994/5 
K31-
K32 

Fig. I.45: 39 XIV  B1a  13: 11טבלה  

45 3353/11 SJ33b Fig. I.44: 6 XIV  B1b  15: 11טבלה  
46 2988/1 ~SJ36 Fig. I.48: 7 XIV  B2  19: 11טבלה  
47 2348/2 CH? Fig. I.40: 11 XIV  B2a  24: 11טבלה  
48 2720/1 CP32a Fig. I.46: 14 XIV  B3  43: 11טבלה  
49 2994/13 CP32a Fig. I.46: 9 XIV  B3  37: 11טבלה  
50 2321 CP34 Fig. I.75: 30 XIII  B3  39: 11טבלה  
51 2756 CP34 Fig. I.46: 12 XIV  B3  38: 11טבלה  
52 3385 CP34 Fig. I.46: 13 XIV  B3  42: 11טבלה  
53 1737/2 SJ35b Fig. I.47: 8/ 9/ 10 XIV  C  55: 11טבלה  
54 1737/1 SJ35b Fig. I.47: 8/ 9/ 10 XIV  C  56: 11טבלה  
55 2865/13 J33a Fig. I.41: 9 XIV  D 48: 11לה טב  
56 2995/18 BoR31 Fig. I.45: 25 XIV  H  57: 11טבלה  
57 

2718/10 
K31-
K32 

Fig. I.45: 43 XIV  S  33: 11טבלה  

  תוצאות המחקר הפטרוגרפי של הדגימות מיקנעם: 12.4טבלה 
  

  מתל קירי תוצאות הדגימות 12.3.1

וגרפי על העורף החקלאי של עמק  שפירו במסגרת מחקר פטרנסטסיהי א"שנעשו ע,  דגימות מתל קירי23

 ,הכלים שנדגמו. 12.5מוצגות בטבלה , )אריה ואחרים בדפוס (I והברזל IIIמ "יזרעאל בתקופת הב

שלוש דגימות הן מלוקוסים לא ). 10ראו פרק  (Iהמתוארכות לתקופת הברזל , IX-VIIIנחשפו בשכבות 

, 7: 12.5טבלה (ארבעה כלים שנדגמו . האולם הכלים שנדגמו מעידים שיש לתארכם לאותה תקופ, נקיים

  .לא פורסמו בעבר בדוח החפירה) 23, 22, 19

  

   שטח טיפוס  פרסום משפחה שכבה 
  

אריה ואחרים
 בדפוס

  )IXשכבה ( קדום Iברזל 
1 Area D K2(?)  IXB D  56: 1טבלה  8: 39איור : 1987האנט  
2  Area D JT1  IX D   ב1987בן תור ופורטוגלי :

  6: 20איור 
  58: 1טבלה

3  Area D F1a  IX D   ב1987בן תור ופורטוגלי :
  9: 20איור 

  60: 1טבלה

4  Area D JT1  IX G   ב1987בן תור ופורטוגלי :
  7: 20איור 

  42: 1טבלה

5 Area D PX1  IX K   ב1987בן תור ופורטוגלי :
  8: 20איור 

  54: 1טבלה
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   שטח טיפוס  פרסום משפחה שכבה 
  

אריה ואחרים
 בדפוס

6  K  IX  SJ3 ב1987בן תור ופורטוגלי :
  5: 20איור 

Area D 52: 1טבלה  

7  Area D   SJ1a Unpublished (Locus 
1098; Basket 2540) 

IXB N   38: 1טבלה  

  )VIII/IXשכבה ) (?( קדוםIברזל 
8 Area A BL8   ב1987בן תור ופורטוגלי :

  14: 29איור 
VIII/IX E  48: 1טבלה  

9  Area D K8  ב1987בן תור ופורטוגלי :
  2: 19איור 

VIII/IX E   49: 1טבלה  

10 Area D (the 
published 
drawing is 
inaccurate; the 
vessel has 
"regular" 
Philistine 
horizontal 
handles)   

K8   ב1987בן תור ופורטוגלי :
  3: 19איור 

VIII/IX E 46: 1טבלה  

11 Area D J7c?  ב1987בן תור ופורטוגלי :
  7: 19איור 

VIII/IX E   47: 1טבלה  

  )VIIIכבה ש( מאוחר Iברזל 
12 Area G J?   C VIII 77: 1טבלה  9: 45איור : 1987האנט  
13 VIII D    J11 ב1987בן תור ופורטוגלי :

  11: 25איור 
Area C 61: 1טבלה  

14 Area F SJ1a  VIII D   ב1987בן תור ופורטוגלי :
  32איור 

  57: 1טבלה

15 Area D VIII E   K8 ב1987בן תור ופורטוגלי :
  3: 18איור 

  45: 1בלה ט

16 VIII E   Area D CH1(?)  ב1987בן תור ופורטוגלי :
  6: 15איור 

  50: 1טבלה

17 Area F SJ1b  VIII K   ב1987בן תור ופורטוגלי :
  2: 31איור 

  53: 1טבלה

18 Area D SJ1a  VIII M   ב1987בן תור ופורטוגלי :
  6: 17איור 

 13: 1טבלה

19 Area D; three 
finger 
impressions   
pre-firing   

Marked 
handle 
(SJ?)  

Unpublished (Locus 
1107; Basket 2626)  

VIIIB M   11: 1טבלה 

20 Area D CS1  13: 44איור : 1987האנט VIIIB M   12: 1טבלה 
  )Iברזל (לא נקי 

21  SJ2  6: 40איור : 1987האנט  Unclean D   59: 1טבלה  
22  P1 Unpublished (Basket 

296/24) 
Unclean G   43: 1טבלה  

23  P1 Unpublished (Basket 
573/6) 

Unclean G   44: 1טבלה  

  תוצאות המחקר הפטרוגרפי של הדגימות מתל קירי: 12.5טבלה 
  
  

  ילו'ח-עין אלהסביבה הגיאולוגית של  12.4

 זו סקירה(ילו מאופיינת הן בסלעי משקע והן בסלעים וולקניים 'ח-הסביבה הגיאולוגית של עין אל

פליסטוקן וכן בזלות -ןהסלעים הוולקניים כוללים בזלות פליוק). 14-12: 1999פארן -מבוססת על קובלו

רוסה -קרקעות טרה: ת האתר מגוונות מאודהקרקעות הקיימות בסביב). 1998סנה ואחרים (מיוקן 
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ס מורכב של וקומפלק, קרקעות אלוביאליות כבדות בעמק, וקרקעות רנדזינה הרריות בשיפולי הרי נצרת

אלוביאליות וכן קרקעות -באזור זה נחשפות גם קרקעות קולוביאליות. קרקעות במפגש בין ההר לעמק

  ). ל"רביקוביץ תש(חומות בזלתיות 

  לו י'ח-עין אלמבדיקות  תוצאות ה12.4.1

מרשות  שפירו נסטסיהאאביב ו-יובל גורן מאוניברסיטת תל' פרופי "ילו נערכו ע'ח-הדגימות מעין אל

 שקפים פטרוגרפיים 26בוצעו  כ"סהב). וראו גם אריה ואחרים בדפוס; גורן ושפירו בדפוס (העתיקות

טבלה ( דגימות מלוקוסים לא נקיים 4 ועוד II דגימות משכבה I :22מכלים המתוארכים לתקופת הברזל 

12.6 .(  

  

פארן -אריה וקובלו טיפוס  מספר סל 
  1בדפוס
  

  איור
  )בעבודה זו(

יה ואחרים אר משפחה שכבה
 בדפוס

  Iברזל 
1  1382 BL8 Fig. 6.10: 9 9.2.6 :9 II F   71: 1טבלה 
2  7030/4 J7c Fig. 6.8: 4 9.2.4 :4 II F   72: 1טבלה 
3  2589/1 SJ3 Fig. 6.9: 12 9.2.5 :12 II K  51: 1טבלה 
4 1019/9 CH1 Fig. 6.7: 8 9.2.3 :8 II M  8: 1טבלה 
5 2559 SJ1 Fig. 6.9: 10 9.2.5 :10 II M  7: 1טבלה 
6 6690 SJ1a Fig. 6.12: 20 9.2.8 :20 II M  10: 1טבלה 
7  12797/4 SJ2 Fig. 6.15: 4 9.2.11 :4 II M  9: 1טבלה 
8 12189/5 BL8 Unpublished II N   24: 1טבלה לא צויר 
9  1030/1 CH1 Fig. 6.7: 9 9.2.3 :9 II N   35: 1טבלה 

10 1943 J1b Fig. 6.6: 4 9.2.2 :4 II N   28: 1טבלה 
11 1131/1 J1b Fig. 6.13: 1 9.2.9 :1 II N   33: 1טבלה 
12 1151 J11 Fig. 6.13: 2 9.2.9 :2 II N   29: 1טבלה 
13 8832 JT1 Fig. 6.14: 7 9.2.10 :7 II N   31: 1טבלה 
14 1866 SJ1a Fig. 6.9: 8 9.2.5 :8 II N   25: 1טבלה 
15 2586 SJ1a Fig. 6.9: 7 9.2.5 :7  II N   26: 1טבלה 
16 1180/1 SJ1a Fig. 6.13: 3 9.2.9 :3 II N   30: 1טבלה 
17 2593 SJ1a Fig. 6.9: 6 9.2.5 :6 II N   34: 1טבלה 
18 2621/1 SJ1a Fig. 6.9: 11 9.2.5 :11 II N   37: 1טבלה 
19 1153/6 SJ2 Fig. 6.13: 4 9.2.9 :4 II N   36: 1טבלה 
20 2002/20 BL8 Fig. 6.9: 2 9.2.5 :2 II P   69: 1טבלה 
21 8874 Closed vessel 

(handle) 
Fig. 6.5:6 9.2.1 :6 II P   68: 1טבלה 

22 5327/2 SJ1b Fig. 6.7: 4 9.2.3 :4 II P   70: 1טבלה 
  )Iברזל (לא נקי 

23 12314/18 "Philistine" 
body sherd 

Fig. 6.15: 8 9.2.11 :8 Unclean F   73: 1טבלה 

24 5627/6 "Philistine" 
body sherd 

Fig. 6.15: 12 9.2.11 :12 Unclean F   74: 1טבלה 

25 2644/4 J7a Fig. 6.15: 9 9.2.11 :9 Unclean N   32: 1טבלה 
26 6532/1 P1 Fig. 6.15: 10 9.2.11 :10 Unclean P   67: 1טבלה 

  ויל'ח- תוצאות המחקר הפטרוגרפי של הדגימות מעין אל12.6טבלה 
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  הסביבה הגיאולוגית של סולם 12.5

מאופיינת בסדימנטים אלוביאליים מעידן הרביעון המאפיינים ) שונם(הסביבה הגיאולוגית של תל סולם 

 ,גבעת המורה.  מצויים מחשופים של סלעי משקע מתצורת בינהאתרמ ממערב ל"כשני ק. את עמק יזרעאל

עם ) כוכבא-תצורת בר(האיאוקן התחתון והתיכון קירטון מן ומ בנויה מגיר ,מצפון לאתרהממוקמת 

מערב וממזרח לאתר מצויים מחשופים של בזלת -מצפון. של גברו ודולוריט) מיוקן(הרבדה מאוחרת 

האתר  ).1998סנה ואחרים (מזרח כיסויי בזלת מתקופות הפליאוקן והפליסטוקן -מיוקנית ומדרום

רוסה המכסה את המדרונות של -עמק עם הטרהמתאפיין במפגש שבין האדמות החומות הכבדות של ה

בפסגה של גבעת המורה מצוי שילוב של קרקעות חומות בזלתיות וקרקעות רנדזינה . גבעת המורה

  ).ל"רביקוביץ תש(הרריות 

   מסולםבדיקות  תוצאות ה12.5.1

יה ראו גם אר (רות רשות העתיקות בסולםמחפי) בדפוס( שפירו נסטסיהי א"עשרים דגימות נבדקו ע

אולם גם מבחר חרסים משכבות , )IIIמ "ב (Vהמדגם כלל בעיקר כלים שלמים משכבה . )ואחרים בדפוס

IVו -III, המתוארכות לתקופת הברזל I)  12.7טבלה  .(  

  
  איור טיפוס  מספר סל  

 )בעבודה זו(
אריה ואחרים משפחה שכבה  לוקוס

 בדפוס
 IIIברונזה מאוחרת 

1 1045 BL9.1.1 :6  11 113 V M   14: 1טבלה  
2 1036 BL9.1.1 :7   varia 

(duck) 
113 V M   21: 1טבלה  

3 1043 SJ19.1.4 :1  a 113 V M   22: 1טבלה  
4  1018/1 SJ19.1.4 :5  b 113 V N   39: 1טבלה  
5 1049 K29.1.2 :1  a 113 V P  63: 1טבלה  
6 1046/1 SJ19.1.4 :4   113 V P  64: 1טבלה  
7 1039 SJ19.1.4 :2  a 113 V P  66: 1טבלה  
8 1050 SJ29.1.4 :3    113 V P  65: 1טבלה  
9 1035 F 29.1.3 :2   113 V Q   75: 1טבלה 

   קדוםIברזל 
10 1023/3 CH9.1.6 :7  1 114 IV M   16: 1טבלה  
11 1015/1 CH9.1.6 :8  1(?) 105 IV M   20: 1טבלה  
12 1016/3 AM2 (spout) 9.1.6 :15  105 IV M   19: 1טבלה  
13 1015/4 SJ19.1.7 :2  a 105 IV N   40: 1טבלה  
14 1026/2 SJ19.1.7 :1  a 114 IV P  62: 1טבלה  
15 1023/1 Body sherd 

(decorated) 
9.1.6 :14  114 IV Q   76: 1טבלה  

  )?( מאוחר Iברזל 
16 1001/2 F1b 9.1.8 :11  103 III J   55: 1טבלה  
17 1003/2 J7b(?) 9.1.8 :10  103 III M  23: 1ה טבל  
18 1009/1 AM1 9.1.8 :13  103 III M   17: 1טבלה  
19 1010/2 SJ1a 9.1.8 :15  103 III M   18: 1טבלה  
20 1005/1 P1 9.1.8 :16  103 III M   15: 1טבלה  

  )שונם(תוצאות המחקר הפטרוגרפי של הדגימות מסולם : 12.7טבלה 
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  הסביבה הגיאולוגית של תל יזרעאל 12.6

ניתן , לפיכך. מערביים של הגלבוע-עמק לבין שולי המדרונות הצפונייםהם במפגש שבין תל יזרעאל ממוק

המורכבות בעיקר מקרקעות , אדמות עמק יזרעאל: לחלק את הסביבה הגיאולוגית של התל לשניים

קירטון , הכוללת סלעי גיר, מופיעה תצורת תימרת ,יותר בחלקים סלעיים ,אלוביאליות כבדות ולעומתן

 הקרקעות ).1998סנה ואחרים (סביבות התל מצויים גם מחשופי בזלת מגיל המיוקן והפליוקן ב. וצור

קיימות , הקרובים לאתר, אולם דווקא בחלקים הנמוכים יותר, רוסה-במורדות הגלבוע כוללות בעיקר טרה

  ).ל"רביקוביץ תש(קרקעות רנדזינה הרריות וקרקעות יער חומות 

  זרעאל תל ימבדיקות  תוצאות ה12.6.1

שייכים לשלב )  דגימות12כ "בסה(כל כלי החרס מתל יזרעאל שנדגמו לצרכי המחקר הפטרוגרפי 

הדגימות הפטרוגרפיות נערכו . א המאוחרIIהסטרטיגרפי בו התקיים באתר המתחם מתקופת הברזל 

) 12.8טבלה (מכיוון שלא כל הכלים שנדגמו פורסמו בעבר . )124-120: ד"תשס (בוזגלוי "ופורסמו ע

ים בחדר אוספים וימצכל הכלים שנדגמו  (הטיפוס שלהםשבתי ובחנתי את כל הכלים שנדגמו וקבעתי את 

  . )של המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב

  

  מספר סל  טיפוס  פרסום משפחה
  )1997צמחוני (

 ד"בוזגלו תשס

1 3237/1  BL39 A   14: 13טבלה  לא פורסם  
2 1890/1  SJ36  A   12: 13טבלה  1: 2.7איור  
3 1889/1  SJ36  A   13: 13טבלה  3: 2.7איור  
4 11098  BL38b B  11: 13טבלה  לא פורסם  
5 6981/2  BL32 R  1: 13טבלה  לא פורסם 
6 6960/1  BL32  R   9: 13טבלה  10: 1.2איור  
7 15572 BL42 R   6: 13טבלה  לא פורסם  
8 3176/1 K32  R   2: 13טבלה  7: 2.8איור   
9 3539/1  K?  R   8: 13טבלה  12: 2.8איור  

10 10118/1 CP31a R   7: 13טבלה  לא פורסם  
11 3596/1  JT32  R   4: 13טבלה  7: 2.9איור  
12 3313/1  SJ33a  R  3: 13טבלה  4: 2.10איור  

  תוצאות המחקר הפטרוגרפי של הדגימות מתל יזרעאל: 12.8טבלה 
  

  המשפחות הפטרוגרפיות 12.7

מוצאן של . )12.9טבלה  ( הוגדרו מניתוח השקפים הפטרוגרפיים)A-S (יות משפחות פטרוגרפ17

 מכיוון שבפרק זה אוחדו מחקרים .נצפו בשקפיםת שוהמינרלוגי" טביעות האצבע"פי -לעהמשפחות נקבע 

שהגדירו לעיתים את המשפחות הפטרוגרפיות בצורה שונה במקצת ומכיוון שלא היה , של חוקרים שונים
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היה לי קושי להתמודד עם המשפחות הפטרוגרפיות שנמצאו מקומיות , מחדש את השקפיםביכולתי לבחון 

י בוזגלו "ארבע משפחות פטרוגרפיות שנמצאו מקומיות לאתרים ספציפיים בעמק הוגדרו ע: לעמק יזרעאל

): בדפוס(ובן שלמה ) בדפוס(אריה ואחרים , )560: 2006(אריה ואחרים , )104-103, 30-27: ד"תשס(

משפחה (ותל יזרעאל ) Nמשפחה (תל שדוד / ילו'ח-אזור עין אל, )Bמשפחה (יקנעם , )Aמשפחה (ו מגיד

R .( לעומת זאת במחקר על העורף הכפרי של העמק הוגדרו שתי משפחות פטרוגרפיות שמוצאן בעמק

אריה ואחרים (מבלי לקשור אותן לאתר מסוים או לאזור מוגדר יותר בעמק ) P- וMמשפחות (יזרעאל 

סביר להניח כי קיימת חפיפה כלשהי בין משפחות מסוימות מבין שש הקבוצות הללו , לפיכך). בדפוס

 שהרי(בשל אופיו הגיאולוגי המגוון של עמק יזרעאל וכן בגלל גודלו ). M- וAבעיקר בין משפחות (

, כךלפי. קשה לפעמים לשייך קבוצה מסוימת לאתר ספציפי) שטח קטן בקנה מידה גיאולוגיבמדובר 

המהוות למעלה , )A ,B ,M ,N ,P ,R(התייחסתי לכל הכלים משש המשפחות הפטרוגרפיות המקומיות 

בתור הקרמיקה המקומית של העמק בכללותו ופחות נגעתי בנושא תנועת הכלים בין ,  מן הדגימות70%-מ

יאולוגית נראה שמחקר מסוג זה יצריך הסתכלות ממוקדת יותר הן על הסביבה הג. האתרים בעמק עצמו

ניסיתי ) שמקורן מחוץ לעמק(לגבי יתר הקבוצות הפטרוגרפיות . של האתר והן על השקף הפטרוגרפי

  .לעמוד על עצם הופעתן בעמק ועל פרק הזמן בו התגלו

  Aמשפחה 

-יקרבונאטהמטריקס הוא ). 112 דגימות מתוך A) 85רוב הדגימות ממגידו נמצאו שייכות למשפחה 

. אולם גם כמויות קטנות של מינרלים נלווים,  הסילט מכילים בעיקר קוורץמרכיבי). 2%-5%(סילטי 

. בזלות וצור, קירטון, טרוורטין, החסמים מכילים גיר מעוגל. רוסה-במטריקס עורבבו לפעמים כדורי טרה

 המינרלים. מקור הקרקע ששימשה כמטריקס אינו ידוע .אלה מעידים על השימוש בחול נחל מסונן

השילוב של . גם בחסמים, כאמור, ט עשויים להיות קשורים לקרבה לבזלת המופיעההבזלתיים בסיל

אך גם מאפיין את סביבתו של תל , בזלות וסלעים גירניים בחסמים נפוץ בגליל התחתון ובגליל המזרחי

סביר להניח שייצורה היה , הכלים שנדגמו ממגידו ביותר מבין הנפוצהמכיוון שמשפחה זו היא . מגידו

משפחות -הבחינו בתת) בדפוס(ובן שלמה ) 30-27: ד"תשס(בוזגלו . ה המיידית של מגידובסביב

גם הן  (A3- וA1 ,A2אלה מופיעות בטבלאות של התוצאות כמשפחות . Aהמרכיבות את משפחה 

  ).משפחות-נחלקות למספר תת

  Bמשפחה 

. גדלים שונים ומגוונים המופיע ב,המטריקס של משפחה זו מורכב מאדמת רנדזינה ומקירטון לא ממוין
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החסמים מכילים מאסף ייחודי של ). סילט( מכיל המטריקס אחוז גבוה של אבק מדברי סחוף רוח ,כמו כן

, וכן סלעי משקע ימיים כמו קירטון; וטוף וולקני) גסות גביש( בזלות דולוריטיות –סלעים ממוצא וולקני 

, )1980; 1957שש (ם אלה הם הר הכרמל  נפגשים מרכיביקרובים ביותר בהם היםהאזור .גיר וצור

למעלה ממחצית הכלים שנבדקו  זו כוללת פטרוגרפית המשפח). 1968שש (פאחם -וגבעות אום אל

עמארנה נמצאו זהות -ר מארכיון אל'מח-התעודות של בעל, כמו כן. )57 דגימות מתוך 35(מיקנעם 

יחודי של המשפחה לא אובחן בשום מכיוון שההרכב הי). 255 -252: 2004גורן ואחרים (להרכב זה 

בוזגלו .  יקנעםאזורסביר להניח שהכלים השייכים למשפחה זו יוצרו ב, מכלול קרמי אחר מהאזור

 קרבאלה מופיעות ב. Bמשפחות המרכיבות את משפחה -הבחין במספר תת) 105-103: ד"תשס(

  ). משפחות-וגם הן נחלקות למספר תת (B3- וB1 ,B2התוצאות כמשפחות 

  Cפחה מש

החסמים מורכבים בעיקר מקוורץ ומפצלים . ועשיר מאוד בתרכיזי תחמוצות ברזל, הטין הוא סילטי

מאסף גדול של חומר דומה . סטון-טוף וסילט, וכמו כן קיימת כמות מצומצמת של חסמי גיר, ברזליים

 -645: 2001ף ויינברגר ווול-כהן; 170: 2000גורן וצוקרמן ; 1996גרינברג ופורת ; 49: 1996גורן (

מחשופים אלה נפוצים הן  . כי מקורם של המטריקס והחסמים הוא במחשופי הקרטיקון התחתוןמעיד) 646

שני .  זרקא בעבר הירדן המזרחיילוואדוהן בין חלקו הדרומי של ים המלח , בדרום לבנון ובגליל העליון

). 1972שליב ; 1969מימרן  (רעהא מליח ובנחל פיבוואדמחשופים מצומצמים נמצאים במזרח השומרון 

והיכולת של הטין להפוך אטום , חומר גלם זה שימש במשך אלפי שנים לייצור כלי חרס בזכות טיבו

המרוחק , שמקורה של משפחה זו אינו בצפון, סביר להניח.  יחסיתלנוזלים גם בטמפרטורת צריפה נמוכה

ים השייכים למשפחה זו הם פיטסי שפת  רוב הכל.שבשומרוןמחשופים האלא דווקא בשני , מעמק יזרעאל

בנוסף . בבתי יוצר תעשייתיים שהתמחו בייצור מיכלים גדולים, ככל הנראה, צווארון וקנקני היפו שיוצרו

  ).ראו למטהו – 12: 12.5טבלה (להם שייך לקבוצה זו פך ייחודי מתל קירי 

  Dמשפחה 

החסמים . החסם העיקרי הוא חול ים. מרהסוג של ח, ככל הנראה, הואו, הטין הוא סילטי ועשיר בברזל

טמפרטורת הצריפה של הכלים נמוכה . גיר עגול ומעט בזלות שחוקות, המשניים כוללים צדפים מעוגלים

. השילוב של חמרה עם חול ים נפוץ בארץ מאזור אשדוד ועד חיפה).  מעלות צלסיוס750בערך (יחסית 

 ע משפך הנילוס לחופי הארץ באמצעות זרמי היםככל שמצפינים יורדת הכמות של החול המוס, אולם

ולכן סביר שמוצאּה הוא   לא מכילה כמויות גדולות של חולDמשפחה . )293-292: 2004גורן ואחרים (
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בדיקות .  הכרמל מחזקים מאוד הנחה זומגיעים מאגני הניקוז של נחליההגיר והבזלות . מחוף הכרמל

. הראו התאמה יפה למשפחה זו) 112-111: 2010מאיר -דינגגול(פטרוגרפיות שנעשו על כלים מתל דור 

,  כלים השייכים לקבוצה זו נמצאו במגידו.היה בחוף הכרמלמשפחה השל מרכז ייצורה ש, נראה אם כן

 בין  הסחר הביאה לקשריןתיכו הסביר להניח כי הקרבה בין מערב העמק וחוף הים. ביקנעם ובתל קירי

  . D בעמק יזרעאל לא נמצאו כלים השייכים למשפחה באתרים מזרחיים יותר. האזורים

  Eמשפחה 

החסמים כוללים בעיקר קוורץ ומינרלים . והוא מזוהה כלס יקרבונאט-המטריקס של משפחה זו הוא סילטי

: 2004גורן ואחרים ( שמאסף מאתרי הלבנט בעוד .ונראה שמדובר בחול ים, גסים אחרים ושברי סלעים

, )או קצת מצפון לו(לכיש תל חום בין עשתה מלס יוצרה באזור הָת שקרמיקה שנלמדמ) 113-112

השילוב של . השימוש בלס בעל חסם עיקרי של חול קוורצי מעיד על מוצא ימי, שבע-עזה ובאר, אשקלון

ואולם הוא לא קיים באזור שמצפון , ים מוכר היטב ממישור החוף באזור עזה ובצפון סיני-לס וחול

 ולא בלס )1973אידלשטיין וגלס (רה באשדוד מעידה כבר על השימוש בחמרה הקרמיקה שיוצ. לאשקלון

. I הם כלים פלשתיים מתקופת הברזל Eמשפחה  כמעט כל הכלים שנמצאו שייכים ל.)Gוהשוו למשפחה (

טבלה  (JT32ופכית מטיפוס ) 16: 12.5טבלה  (VIIIקובעת מתל קירי : שני כלים יוצאי דופן במכלול זה

 ). וראו למטה– א קדוםIIברזל ( במגידו H-7שכבה מ) 101: 12.2

  Fמשפחה 

, והחסמים כוללים נארי, )סחוף רוח, יקרבונאט-סילטי(משפחה פטרוגרפית זו הוא לס  לשהמטריקס 

מערב -השילוב של הלס עם חסמי הנארי והקירטון ידועה מדרום. גיר ומעט חול קוורצי סחוף רוח, קירטון

 שמוצאה באזור Eשבניגוד למשפחה פטרוגרפית , נראה אפוא ).281-280: 2004גורן ואחרים (השפלה 

יותר  ים פנימייםאזורב אם כי,  פלשתאת הגיאולוגיה שלאף הוא  משקף Fמקור של משפחה ה, ימי

  .I הם כלים פלשתיים מתקופת הברזל למשפחה זוכל הכלים שנמצאו שייכים . מערב השפלה-דרוםב

  Gמשפחה 

טמפרטורת הצריפה של . גיר אפור בהיר וכורכר, מי קוורץ מעוגלים חלקית מתאפיינת בחסGמשפחה 

 ככל ,ויש לזהותו ,המטריקס האדום עשיר בברזל).  מעלות צלסיוס750בערך (הכלים נמוכה יחסית 

 Gהימצאותם של המרכיבים הללו ביחד מאפשר לזהות את מוצאה של משפחה . אדמת חמרהכ ,הנראה

 בה כמות החול הקוורצי Dוהשוו למשפחה (מאזור בנימינה ועד לניצנים , אלבאזור החוף המרכזי של ישר

  294ע "במכתבים א) 293-292: 2004(י גורן ואחרים "שילוב זהה של חומרי גלם זוהה ע). נמוך יותר
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מכיוון שלמשפחה זו . המכתבים זוהו כאגרות שנשלחו מן העיר אשדוד. עמארנה- מארכיון אל296-ו

מתל קדש ומתל קירי ) שאינם מיוצגים ברפרטואר הכלים בפלשת(יטסי שפת צווארון משויכים שלושה פ

סביר להניח שבמקרה זה מקור הכלים צפוני יותר ויש למוצאו , )IXוכמו כן פכית דלייה מתל קירי (

  .באזור החוף שמדרום לתל מבורך

  Hמשפחה 

וקערה ממשפחת ) M-6שכבה (ו  ממגידP2מטיפוס " צורי"פיטס : רק שתי דגימות שייכות למשפחה זו

הטין של שתי ). XIVשכבה ( מיקנעם BoR31הכלים הקפריסאיים הצבועים שחור על אדום מטיפוס 

הרי בפיטס ; דולוריט ומעט בזלת אופטית: אולם בעוד שהחסמים של הקערה וולקאניים, הדגימות חרסיתי

ובן ) 105: ד"תשס(ביל את בוזגלו שילוב המרכיבים הו. קוורץ וגיר, נמצאו בעיקר חסמים של חול ים

כי לפחות לגבי , לצייןיש . למסקנה שמקורה של משפחה זו הוא בצפון סוריה או בקפריסין) בדפוס(שלמה 

  ).8ראו פרק (סביר יותר להניח כי היא יוצרה בקפריסין , הקערה

  Jמשפחה 

החסם העיקרי הוא . ן זירקון ויש בו פורהמינפרים ושרידים מעטים של מינרלים כבדים כגויהטין קרבונאט

כמו כן החסמים כוללים קרבונטים שונים . המורכב מגבישים מעוגלים או מעוגלים חלקית, חול קוורצי

) K-5שכבה ( ממגידו P2פיטס צורי מטיפוס : Jרק שני כלים שייכים למשפחה . וצור) ככל הנראה גיר(

יבים השונים שאובחנו בדגימות דומה שילוב המרכ). IIIשכבה ( מסולם F1bוצפחת מעוטרת מטיפוס 

 ויש למצוא את המקור לשני )136-134: 2004גורן ואחרים (מאוד למכתבי גבל מארכיון אל עמארנה 

  .הכלים הללו בחוף לבנון

  Kמשפחה 

ומעט ) חול חופי(החסמים כוללים קוורץ בכמות נמוכה ). חוואר סנוני(הטין הוא חוואר פורהמינפרי 

כיבים של משפחה זו מוביל לכך שמרכז הייצור שלה היה חוף הגליל המערבי מקריית שילוב המר. קירטון

- משפחה זו דומה במאפייניה המינרלוגיים לאגרות מושל אכשף בארכיון אל. אתא ועד לראש הנקרה

מבין הכלים השייכים למשפחה זו כדאי להזכיר פך בסגנון ). 233-232: 2004גורן ואחרים (עמארנה 

Myc. IIICשכבה (גידו  ממK-5( , פך מחורץ ממגידו) שכבהK-4 ( וכן קנקנים עם כתף מזווה) טיפוס

SJ3 (ילו'ח-עין אלמ II ומתל קירי VIII)  גולדינג).  בהתאמה3: 12.6; 6: 12.5; 82, 9: 12.2טבלאות-

דומה בהרכבה (האחת מחיפה ועד עכו : הבחין בשתי קבוצות הנכללות במשפחה זו) 24-21: 2010(מאיר 

עם חול קוורצי בכמות (והשנייה מעכו ועד לראש הנקרה ) אך בלי חסמי הבזלת והטוף, Dמשפחה ל
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 K1השייכות למשפחה ) 103-102, 82: 12.2טבלה (למעט שלוש דגימות ממגידו ). פחותה יותר

  .לא הייתה אפשרות להבחין בתת הקבוצות לגבי הדגימות האחרות) שמקורה מחיפה ועד עכו(

  Lמשפחה 

 20%הטין הוא חוואר מוצא עם ). 112: 12.2טבלה  (JT32 זו שייכת פכית אחת בלבד מטיפוס למשפחה

שילוב של חוואר מוצא עם דולומיט מתצורת עמינדב מוכר . החסם הבודד בשקף הוא גיר. שברי דולומיט

 ושם הפניות רבות 264-262: 2004גורן ואחרים (היטב ממכלולי הקרמיקה שנמצאו בכל ההר המרכזי 

שבזמנה המרכז (א המאוחר IIלאור העובדה שהפכית האמורה מתוארכת לתקופת הברזל ). אחרות

הגיוני יותר להניח שיש לזהות את מוצאה בחלקו הצפוני ) הפוליטי של ממלכת ישראל היה באזור שומרון

  .של ההר המרכזי באזור שומרון או שכם

  Mמשפחה 

 הכולל מעט מינרלים ,)ככל הנראה חוואר טקיה סנוני(המטריקס של קבוצה זו הוא חוואר פורהמינפרי 

, החסמים לא ממוינים וכוללים גיר פורהמינפרי. ומעט קוורץ סילטי) כגון אוליבין(שמקורם בבזלות 

). 1קבוצה : אריה ואחרים בדפוס(רוסה וחסמים אורגניים -כדורי טרה, צור, קלציט, טרוורטין, חוואר

מכיוון שמשפחה זו אותרה במינון .  הוא עמק יזרעאלMים במשפחה מקור אפשרי לכל המרכיבים המופיע

נראה שלא ניתן למקד ) 12.7טבלה , סולם(והן במזרחו ) 12.3טבלה , תל קדש(גבוה הן במערב העמק 

לא נותר אלא לומר שמדובר בייצור מקומי , לפיכך. יותר את האזור בו יוצרו הכלים השייכים למשפחה זו

  .בתחומי עמק יזרעאל

  Nמשפחה 

פיסות גיר , החסמים כוללים חוואר פורהמינפרי.  הוא טין גירני נקי למדיNהמטריקס של משפחה 

: אריה ואחרים בדפוס(מעוגלות עד מעוגלות חלקית וכן בזלות לא שחוקות מעוגלות עד מעוגלות חלקית 

ומר לא פלאסטי החסמים מעידים שמדובר בחול ואדי שסונן היטב לצורך מילוי ייעודו כח). 2קבוצה 

, אולם, רוב המרכיבים שתוארו לעיל עשויים להימצא בכל רחבי עמק יזרעאל. ביצירת כלי חרס

 -פליוקן(הימצאותן של בזלות לא שחוקות בקרב החסמים מעיד שהמקור של קבוצה זו הוא בבזלת הכיסוי 

פת לשיוכה של עדות נוס. מערביים של הרי נצרת באזור מגדל העמק-שבמורדות הדרום) פליסטוקן

יוצר -כלים שנחשפו בכבשן של ביתבפרופיל הפטרוגרפי של  לאזור מגדל העמק נמצאה Nמשפחה 

ראוי לציין שמחצית מן הכלים ). גורן ושפירו בדפוס(ילו 'ח-מתקופת הברונזה התיכונה שנחשף בעין אל

  ). 12.6טבלה (ילו שייכים למשפחה זו 'ח- שמוצאם בעין אלIמתקופת הברזל 
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אחד בתל קירי , )8: 12.3טבלה (אחד בתל קדש :  נמצאו באתרים אחרים בעמקNה כלים ממשפחה ארבע

הכלים שנדגמו מאתרים אלה , יחד עם זאת). 13, 4: 12.7טבלה (ושניים בסולם ) 7: 12.5טבלה (

ר לאו, בנוסף על כך. ילו הייתה נטושה בשלב זה'ח-בעוד שנראה כי עין אל, IIIמ "מתוארכים לתקופת הב

קשה להניח שכלים שיוצרו , )IIשכבה (ילו 'ח- בעין אלIעליבותה של השכבה המתוארכת לתקופת הברזל 

ברצוני להציע כי ? קירי וסולם, מה היה אם כן המקור לכלים בקדש. במקום הגיעו לאתרים אחרים בעמק

 עצמו טרם למרות שהתל.  בתל שדוד הסמוךם שהתקיייישובאת המקור לכלים אלה יש למצוא דווקא ב

 ם שהתקיייישובסביר להניח כי ה). 9ראו פרק ( נמצאו בשולי התל IIIמ "עדויות מתקופת הב, נחפר

  . במקום שימש בתור המקור לכלים האמורים

  Pמשפחה 

. קוורץ ולעיתים נדירות אוליבין, אידינגזיט, הסילט כולל פלאגיוקלז. הטין הוא ברזלי ולעיתים מעט גירני

קבוצה : אריה ואחרים בדפוס(צדפים וחסמים אורגניים , גיר גבישי, י גיר פורהמינפרי"החסמים מיוצגים ע

אלה . המקור ההגיוני ביותר ממנו יוצרו הכלים השייכים למשפחה זו הוא קרקעות חומות בזלתיות). 4

רביקוביץ (ילו ובגבעת המורה 'ח-מערב העמק ליד עין אל-בצפון; נחשפות בלב העמק מצפון למגידו

ולכן סביר להניח ) 12.7-12.6טבלאות (ילו ובסולם 'ח- נמצאו בעין אלPכלים השייכים לקבוצה ). ל"תש

  .כי הם יוצרו בסביבת האתרים שבהם נחפרו

  Qמשפחה 

.  קוורץ סילטי ומינרלים כבדים דוגמת מיקה ופירוקסן10%-15%קרבונטי ומכיל -הטין הוא סילטי

, צדפים, פיסות צור, וכן חסמי בזלת מעוגלים בתפוצה נמוכה, טרוורטין, משפחה זו מתאפיינת בחסמי גיר

המוצא ההגיוני בו . מופע חסמים זה מעיד כי מדובר בחומר שנאסף בקרבת נחל. קוורץ מעוגל ומזווה

: 2004השוו לגורן ואחרים (נמצאים המרכיבים של משפחה זו הוא עמק הירדן התיכון באזור בית שאן 

  ). ראו למטה– 15, 9: 12.7טבלה (ולם שייכים לקבוצה זו רק שני כלים מס). 237-234

  Rמשפחה 

, טרוורטין, קירטון, החסמים כוללים גיר.  קוורץ ומינרלים כבדים2%-10%הטין הוא קרבונטי סילטי 

 נמצאו בתל יזרעאל Rכל הכלים השייכים למשפחה . צור ובזלת, רוסה-רי טרהכדו, אואוליתים ברזליים

מצא שמגוון טין וחסמים זה מתאים לקרקעות ולמחשופי הסלע ) 120: ד"תשס(ו בוזגל). 12.8טבלה (

  . שמסביב לתל יזרעאל
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  Sמשפחה 

החסמים . רוסה-סביר להניח כי טין זה לקוח מקרקע הטרה. הטין חווארי סילטי והסילט ממוין היטב

כולם מעוגלים . רוסה-רהקירטון וכדורי ט, טרוורטין, גלקוורץ מעו, גיר, כוללים חול קוורצי ממוין טוב

הציע למצוא את המקור לכלים ) 104: ד"תשס(בוזגלו . חול נחלבדבר המעיד כי מדובר , וכדוריים

: 2004(גורן ואחרים . עמרמתל רגב או תל , השייכים למשפחה זו בעמק זבולון וקשר אותה לתל כיסן

 ולפיכך נראה שיש למצוא , זבולוןהבחינו בין ההרכב הגיאולוגי השונה בין מזרחו ומערבו של עמק) 233

כל הכלים השייכים לקבוצה זו נחשפו ). תל רגבבאזור ( בעמק זבולון המזרחי Sאת המוצא של משפחה 

  ).12.4טבלה (בתל יקנעם 

  מוצא  משפחה  
1  A   משפחות-עם תת(מגידו אזור(  
2  B   משפחות-עם תת(יקנעם אזור(  
3  C  קרטיקון תחתון  
4  D  חוף הכרמל  
5  E  וף פלשתח  
6  F  פלשת (פנימיתהשפלה ה(  
7  G  אשדוד עד קיסריה: חוף מרכזי  
8  H   קפריסיןחוף / צפון סוריהחוף  
9  J  נילבנוהחוף ה  

10  K   חוף הגליל)K1 – עכו אזור (  
11  L  מרכזיההר ה  
12  M  עמק יזרעאל  
13  N  ילו'ח-עין אל/ אזור תל שדוד  
14  P  עמק יזרעאל 
15  Q  בית שאן (עמק הירדן התיכון(  
16  R  אזור תל יזרעאל  
17  S   תל רגב(עמק זבולון המזרחי(  

  )סיכום(המוצא של המשפחות הפטרוגרפיות : 12.9טבלה 

  

  מסקנות ומקרי מבחן 12.8

בחרתי . בסיס הנתונים הגדול המוצג כאן עשוי לשמש במחקרים רבים הקשורים לנושאים מגוונים

אתרים ספציפיים או , הכוללים קבוצות קרמיות נבדלות, להתמקד בסקירה שלמטה במספר מקרי מבחן

 מובאות מסקנות נוספות העולות מבסיס 17-14בפרקים  (עצמם בחתך תקופתי-דגמים החוזרים על

  .  )הנתונים המוצג בפרק זה

  מקומי מכלול הכלים ה12.8.1

מצאו מקומיות נ)  כלים258 מתוך 186(למעלה משבעים אחוז מהדגימות של כלי החרס המוצגות כאן 

בין אתרי (לגבי זיהוי מעבר סחורות בתוך העמק , שלא הצלחתי לפתור, קיים קושי, כאמור. לעמק יזרעאל
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עצם הימצאותם של כלים כה רבים מטיפוסים מגוונים מעידה על כך שעיקר כלי , אולם). העמק השונים

בין יתר . ים המקומיים בקרב השווקנסחרוהחרס היומיומיים בתקופת המחקר יוצרו באתרי העמק ו

למעט חלק מן הקערות הפלשתיות (שכמעט כולן יוצרו בתחומי העמק , הטיפוסים ניתן למנות את הקערות

 יוצרו ,נדגמושבישול הבישול ופכי ה סירי כל). ראו מייד,  ועוד שתי קערות מיקנעםBL8מטיפוס 

חל מתקופת הברונזה הקדומה בדומה לכלי בישול אחרים ה. האתרים בהם נמצאובסביבה המיידית של 

שובל ( מפני שוק תרמי םמגביר את עמידותה,  הוסף קלציט כתושלכלים אלה גם ,)104: 1999קילברו (

) צפחות ופיקסיסים, פכיות, פכים(גם המוצא של רוב המיכלים הקטנים ,  כמו כן).137: 1992ואחרים 

  . מקורו בעמק

) SJ1a ,SJ1b ,SJ2 ,SJ33 ,SJ36(ם ביותר בחפירות רוב הקנקנים מן הטיפוסים הנפוצי, בנוסף לכך

ת מסחר ו במערכים ניידםכליכא לו, שימשו כמכלי אגירהנראה שאלה .  יזרעאליוצרו אף הם בעמק

: לדוגמא(מערכות המסחר הענפות המתוארות במחקרים שונים עוצמתן של  לבחון מחדש את ולפיכך ראוי

 ייתכן שהקנקנים שנמצאו בערים ).המסחר המיובאים וראו למטה על קנקני 200-195: 1999אילן 

מהלך , לעיר כפרי ריכוז של התוצרת החקלאית של העורף המשקפים) יקנעם ויזרעאל, מגידו(הגדולות 

  .המבטיח רמה גבוהה יותר של ביטחון מפני השחתת היבול

הכלים שנבדקו התפלגות המוצא של  מות המשתקפות בפטרוגרפיה של הכלים מעמק יזרעאל שונותתוצאה

בנוסף לפיטסי שפת (יומיומיים  כלים 25 .)61-37: 1טבלה , 283: 1993גלס ואחרים (משילה 

 מבית יוצר שחומר וכמחציתם הובא. האתר ורק חלק מהם יוצרו בסביבה של , משילהנדגמו, )הצווארון

גם הממצא  ).מ משילה" ק20-המחשופים הקרובים ביותר נמצאים כ(הגלם שלו היה קרטיקון תחתון 

מעיד על כך שחלק גדול מכלי החרס שנמצאו באתר יובאו ) 77-75: 1999לדרמן (רבת רדאנה 'מח

ממצאים אלה עשויים לשקף ). הנגב הצפוני או מישור החוף הדרומי וכן שפלת יהודה(מאזורים רחוקים 

כלים רבים נראה שהקדרים הצליחו ליצור (את היכולות הקדריות הגבוהות שהתקיימו בעמק יזרעאל 

הם מעידים על , אולם אף יותר מכך, )הכוללים מסורות מקומיות לצד חיקויים לכלים זרים, ומגוונים

  .שהייתה מסוגלת לספק בעצמה את רוב צרכיה, הכלכלה של אתרי העמק

  )I וברזל IIIמ "ב(אדום בצבע כלים מעוטרים בעיטור 

 ,למשל(ום שנבדקו במחקרי הפטרוגרפיה לגבי הרוב המכריע של הכלים המעוטרים בעיטור בצבע אד

 הם יוצרו נמצא ש,)17: 12.7; 25: 12.6; 15: 12.4; 7-6: 12.3; 38-37, 34, 17 :12.2אות טבל

 על ההמשכיות של מסורות העיטור המושרשות של תקופת ה מעידעובדה זו.  האתר בו הם נחשפובסביבת
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פינקלשטיין  (I לתקופת הברזל מ"קופת הב פן נוסף של המשכיות מתתמספקהיא ו, הברונזה המאוחרת

 III מסולם F1b היא צפחת עדשתית קטנה מטיפוס ,המעידה על הכלל,  יוצאת מן הכלל).76: 2003

  ).  Jמשפחה (שמוצאה בחוף הלבנוני )  מאוחרIברזל (

  )Iברזל (כנעני מאוחר כלים בעלי עיטור 

 המעוטרים בסגנון העיטור הכנעני ,)83, 65-63, 61, 42, 40-39: 12.2טבלה (שמונה כלים ממגידו 

.  יוצרו בסביבה המיידית של מגידוהבדיקה העלתה כי כולם.  נדגמו לפטרוגרפיה,)7ראו פרק (המאוחר 

 יש לשייך את הכלים הללו לרפרטואר )320: א"תשל(ועמירן ) 79: 1982(דותן י הגדרותיהן של "עפ

אבחן את הכלים האלה כחלק ממסורת קדרית רחבה שהיה הראשון ) 274: 2002(מזר . הכלים הפלשתיים

ולאחרונה גלבוע  ( בעמקי הצפוןIשל קרמיקה צבועה המאפיינת את המכלול הקרמי של תקופת הברזל 

  .הפטרוגרפיים מוכיחים באופן חד משמעי שיש לקבל את דעתו של מזר יםמחקרהתוצאות ). ט"תשס

  )אIIברזל (כלים בעלי חיפוי אדום ומירוק יד 

: 12.2טבלאות (פר רב יחסית של קערות המחופות בחיפוי אדום וממורקות ביד ממגידו ומתל יזרעאל מס

הצליח ) 121-120: ד"תשס(בוזגלו . נמצאו כולן מקומיות לעמק) 7-1: 12.8; 104, 94, 90-89, 85

). 4-1: 12.8טבלה (לזהות בכלים מיזרעאל שלוש קערות שמקורן במגידו וקערה נוספת שיוצרה ביקנעם 

: 12.2 טבלה ,למשל(גם בקרב הפכים המחופים אדום וממורקים ביד כולם נמצאו להיות מקומיים לעמק 

בתפוצה כה גדולה בראשית תקופת , הופעת החיפוי האדום ומירוק היד בצפון הארץ). 88, 100, 91

היא מהירה , אולם השתרשות הטיפול הזה בצפון, )8פרק (מאוחרת אמנם להופעתם בדרום , אIIהברזל 

  .זהשככולל טיפול חיצוני בתקופה זו ל הייצור המקומי של הקערות והפכים רובו שנראה ש. עוצמה-ורבת

   פיטסי שפת צווארון12.8.2

ילין וגונווג ( פיטסי שפת צווארון מאתרים בכל רחבי הארץ נבחנומספר רב של מחקרים ארכיאומטריים ב

ויינברגר ווולף -כהן; 217-213: 1998קילברו ; 1996רן ויינברגר וגו-כהן; 1993גלס ואחרים ; 1989

  :המסקנות שהועלו בעברלהלן סיכום ). 562-561: 2006אריה ואחרים ; 2001

אלא הובאו ,  בסביבה המיידית של האתר בו נמצאו שפת הצווארוןכמעט אף פעם לא יוצרו פיטסי. 1

ת צווארון יוצרו במרכזי ייצור מקומיים שפיטסי שפ, נראהלפיכך . לרוב ממרחק לא רב, מאזורים שונים

לונדון ( אפשרות קיומם של קדרים נוודים ים שולליםהמחקר. בגלל ההתמחות הגבוהה הכרוכה בייצורם

נעשה שימוש בשל המגוון של סוגי הטין בו ) 100: 1992אסי ( ביתי של פיטסים או ייצור, )44: 1989

  . הכנתםלצורך
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ת הפטרוגרפיות השונות לבין צורת השפות בעמק יזרעאל לא נתגלתה בבדיקה השוואתית בין המשפחו. 2

שם , בדיקה זו נעשתה על מנת להשוות את הפיטסים ממגידו לפיטסים מבית העמודים בשילה. התאמה

  ). 281: 1993גלס ואחרים (נמצאה התאמה בין עובי השפה לבין מרכז הייצור של הכלי 

ארצי (כלי קיבול במערכת מסחר : מוש בפיטס שפת הצווארוןשלוש הצעות עיקריות הוצעו לגבי השי. 3

וכלי ) 507-505: 2001רבן (נהלתית יכלי תקני במערכת מ, )321-318: 1996וונגרו ; 138-137: 1994

לאור תוצאות ). 283-282: 1988פינקלשטיין ; 351: 1988זרטל ; 31-30: 1981מזר (אגירה נייח 

והשימוש שנעשה בהם הוא , תם נובעת מסיבות כלכליות וחברתיותהמחקרים הפטרוגרפיים נראה כי תפוצ

 . ככלי אגירה נייח

ולפיכך , )vases-marchandises(נסחרו בזכות עצמם ולא בזכות תכולתם כי הם , סביר להניח אפוא. 4

  .הגיעו לאתרים השונים בהם נחשפו בחפירות הארכיאולוגיות בעודם ריקים

  נייםגו- הכלים הפניקיים הדו12.8.3

 , בעברו אף הםנבדק)  ראו למטה–למעט שני פכים , Iכולם מתקופת הברזל ( גוניים-הכלים הפניקיים הדו

 - 562: 2006אריה ואחרים ; 114: 1985ילין וגונווג  ,למשל(אם כי בכמויות קטנות יותר מן הפיטסים 

 ות הפטרוגרפיותמסקנות העיקריות שעלו מניתוח הדגימ הלהלן). 117: 2008גלבוע ואחרים ; 563

  :לכלים מהעמק

 הכרמל המוצא של רוב הכלים שנדגמו מהעמק הוא מקומי ואילו מיעוט מבין הכלים יוצר באזור חוף. 1

 ). 38: 12.4טבלה : אחד יוצר בעמק זבולון; ככל הנראה בדור(

, כמו כן. ומאלה שיוצרו במגיד, ונפחם רב יותר, הכלים מאזור החוף גדולים יותר, מבחינה טכנולוגית. 2

 . לעומת הפכים שיוצרו באזור חוף הכרמל שלא מורקו בעת עשייתם, הכלים שיוצרו במגידו ממורקים

) עד היום(נתגלו ) מגידו(וכן העובדה שכלים שנעשו בפנים הארץ , העובדה שרק הכלים ממגידו מורקו. 3

ו מהחוף כתוצאה ממסחר עשויות להעיד על ניסיונות חיקוי מקומיים לכלים שהגיע, רק במגידו עצמה

,  ביופי– שהכלים המקומיים מורקו על מנת להצליח להתחרות בפכים שהגיעו ממרחק  ייתכן.בתכולתם

גודלם השונה של הפכים ממגידו לעומת הפכים המיובאים יכול . באיכות האטימה ומן הסתם גם בתכולה

 . יד השונה אותו מילאואו בשל התפק, עדר הטכנולוגיה המתאימה בקרב קדרי מגידוילנבוע מה

ילין וגונווג (הימצאותם של פכים כדוריים שמוצאם באזור חוף הכרמל באתרים כמו מגידו ותל קסילה . 4

. Iיכולה להעיד על מרכזיותה של דרום פניקיה בהתנהלות המסחר בשלהי תקופת הברזל , )114: 1985

כי מרכזה של מערכת ו, ה באזורנונראה שמערכת מסחר זו לא הייתה המערכת היחידה שפעל, עם זאת
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שנתגלו בדור ובתל , עדויות לכך ניתן לראות בחלק מהכלים. המסחר הפניקית הראשית היה בחוף הלבנון

 ). שובל ואחרים בדפוס; 380: 2001גלבוע (שיוצרו בחוף הלבנוני , הדר

: 12.4טבלה  (Dה  במשפחושמקור)  מאוחראIIברזל  (XIV ביקנעם גוני- פניקי דוך של פוהימצאות. 5

 ).    במינון קטן יותראולי אם כי (מעידה על המשך המסחר הפניקי מחוף הכרמל לכיוון העמק , )55

  "פלשתיים" הכלים ה12.8.4

  Iברזל תקופת ה

) K8(קדרות פעמוניות , )BL8(רוב הכלים הם קערות פעמוניות  ":פלשתיים" דגימות נלקחו מכלים 17

  : הכליםי טיפוססמך-לע קבוצות לשתיק את תוצאות הבדיקות ניתן לחל). J7c(ופכי בירה 

גוני - בעלי עיטור דו])שברי גוף[חלקם לא ניתנים לזיהוי ; J7c –בעיקר פכי בירה  (כלים סגורים. 1

. שייכים לקבוצה זוכ נבדקו שמונה כלים ה"בסה: )K8(וכן קדרות דמויות פעמון פלשתי על חיפוי לבן 

 ).  F- וEת ו פטרוגרפיותמשפח(פלשת יוצרו בכל הכלים מקבוצה זו שתוצאות הבדיקה מעידות 

 יוצרו ארבע הקערות שנבדקו תשעמתוך : מעוטרות או לא מעוטרות) BL8(קערות דמויות פעמון . 2

   .עמק יזרעאל בהנותרות הוא ואילו מקורן של החמש, )F- וEת ו פטרוגרפיותמשפח( בפלשת

בתל דור . פלשתיים שנמצאו מחוץ לפלשת חשפו תמונה דומה כלים חנומחקרים ארכיאומטריים שב

ניתן ) 233-232: 1994גונווג ואחרים (ובתל נצבה ) 2006גלבוע ואחרים ; 413-411: 2001גלבוע (

 לעומת זאת המחקרים . בדומה לאלה מעמק יזרעאלהיה לחלק את הכלים הפלשתיים לשתי קבוצות

; 1985ילין וגונווג ; 1973אידלשטיין וגלס (רי פלשת הארכיאומטריים שנעשו על כלים שנמצאו באת

מצביעים על כך שהכלים הפלשתיים נעשו מחומר שנלקח לרוב מן ) 1998קילברו ; 1986גונווג ואחרים 

הובחנה , כמו כן. או שהכלי יוצר במקום אחר בפלשת עצמה,  הכליחפרהסביבה המיידית של האתר בו נ

בין הכלים הפלשתיים לבין ) ירת חומרי הגלם וטמפרטורת הצריפהבח(במחקרים אלה שונות טכנולוגית 

: 1998קילברו ; 128-127: 1973אידלשטיין וגלס (שנדגמו באתרי פלשת " כנעניים"הכלים מטיפוסים 

248-245.(  

אולם בעוד חלקם הגיעו למסקנות , חוקרים רבים ניסו לבחון את סוגיית הנוכחות הפלשתית בצפון הארץ

קמפינסקי ; 80-79: 1982דותן (לוסייה הפלשתית היה תפקיד צבאי ופוליטי בצפון הארץ נחרצות שלאוכ

הרי שאחרים הניחו שהפלשתים , )2006, 208-207: 2000שטרן ; 26-25: 1991רבן ; 87-84: 1989

 וראו גם 276: 2002מזר ; 177: 1985ברוג (היו מיעוט בתוך האוכלוסייה הכנענית האוטוכטונית 

  ).  ]196, 188-187: ב2002[ ופינקלשטיין ]253-252: 2002[ל זאס  שםהתייחסות
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, סביבות האתרשיוצרו בבדור  ניותהניחה כי הימצאותן של קערות פעמו) 448-447: 2001(גלבוע 

מתל נצבה על הכלים מחקר בגם . מחייבת להניח שבמקום ישבה אוכלוסייה מצומצמת ממוצא מערבי

,  האפשרות שקבוצת עלית או אנשי דת פלשתיים הגיעו לתל נצבהתהלעוה) 238: 1994גונווג ואחרים (

עשויים להעיד על קדרים נוודים מפלשת , אולם באותו מחקר הוצע שהכלים הפלשתיים שיוצרו באתר

  .  י קדרי תל נצבה"או על חיקוי מקומי של הסגנון הפלשתי ע, שיצרו את הכלים באזור תל נצבה

בולטים מאוד בזרותם בקרב המכלולים , אמנם, אלה(לים הפלשתיים של הכהקטן מספר הבשל , לדעתי

 בכרך 6לאתרים בהם נמצאו כלים פלשתיים ראו מפה ; 7ראו פרק ,  מספרם מועטכ"סהאולם ב, הקרמיים

כמו ו) פי הבחינה הפטרוגרפית-ולאור המורכבות בהתפלגות מקור הכלים על(נמצא בעמק יזרעאל ש) 'ב

מאוחר של כה פן ישיר בין כלים פלשתיים לבין אוכלוסייה פלשתית בשלב בשל הקושי לקשור באוכן 

אין לראות , )1996לנדאו -בונימוביץ ויסעור; 212-213: 1990בונימוביץ  (רץההתיישבות הפלשתית בא

 הארץ צפוןאו ב(אזור העמק בכלים הפלשתיים שיוצרו במגידו עדות לאוכלוסייה פלשתית שישבה ב

ולכן מדובר (י יש להבין את הימצאותם של הכלים שיוצרו בפלשת כעדות למסחר נראה אם כן כ. )כולה

 לא הייתה בשל תכולתן והקדרות מפלשתנראה שיבוא הקערות . עם אזורים שונים בכנען) בכלים סגורים

ככל הנראה את . אלא היה זה חלק בלתי נפרד מהמסחר בכלים הסגורים, )סביר להניח שהובאו ריקות(

 יש להסביר על רקע הביקוש לכלי היוקרה הפלשתיים עמק שיוצרו בות פלשתיקערות  שלןהימצאות

אם היינו מניחים . ו הכנעניים של עמק יזרעאלוכאימוץ מנהגי שתייה מערביים בקרב תושבי, ולתכולתם

הרי שלא ניתן להסביר מדוע אותם אומנים לא , שהייצור המקומי הוא עדות לקיומם של קדרים נוודים

נראה לי הגיוני יותר להציע כי הייצור המקומי , לפיכך. פכים וקדרות והסתפקו רק בייצור קערותייצרו 

  .בעמק הקדרים המקומיים של "פלשתי"חיקוי של הקערות משקף 

  אIIברזל תקופת ה

קבוצה נוספת שנבחנה במסגרת המחקרים הפטרוגרפיים היא משפחת הכלים הפלשתיים המעוטרים 

שני כלים ממשפחה זו שנמצאו ). 8 ראו פרק – LPDW(א IIתקופת הברזל המאוחרים המתוארכת ל

אלא ייתכן שתוצאה זו אין בה . יוצרו בסביבות התל ולא באזור פלשת) 110, 86: 12.2טבלה (במגידו 

נראה שיש לבחון כלים נוספים השייכים למשפחה זו , בכל מקרה. כדי להעיד על המדגם הקטן שנבדק

 במגידו H-7משכבה ) 101: 12.2טבלה  (JT32פכית מטיפוס .  של מסקנה זובכדי לאשש את תקפותה

לקשר עם אזור זה ) לעת עתה(היא עדות יחידה ) Eמשפחה (שמוצאה בחוף פלשת ) א קדוםIIברזל (
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בן שלמה ואחרים  [LPDW-ייתכן שאף היא עומדת בקריטריונים של משפחת ה(א IIבתקופת הברזל 

2004 :3-2.([  

  )SJ35bטיפוס ( היפו  קנקני12.8.5

 ושניים 111: 12.2טבלה , אחד ממגידו(שנבדקו במסגרת המחקר ) SJ35bטיפוס (שלושת קנקני ההיפו 

מסקנה זו עולה בקנה אחד ). קרטיקון תחתון (Cסווגו כשייכים למשפחה ) 54-53: 12.4טבלה , מיקנעם

המקור לטין ממנו יוצרו כל . יתשבחנה קנקני היפו מחורבת ראש ז) 83: 1995(עם מחקרה של אלכסנדר 

במחשופי הקרטיקון התחתון בוואדי מליח ובנחל פארעה שבמזרח , ככל הנראה, קנקני ההיפו הוא

גלס ואחרים (ששימשו במשך תקופה ארוכה מאוד מקור לחומר גלם משובח בטיבו , השומרון

1993:277-276 .(  

הן מבחינה , מהווים קבוצה אחידההדגישה את העובדה שקנקנים אלה ) 87-83: 1995(אלכסנדר 

העובדה שהקנקנים נפוצים . הן מבחינת תפוצתה והן מבחינת מקור הטין ממנו יוצרו הקנקנים, מורפולוגית

א המאוחר מעידה לדעתי שיש IIברחבי ממלכת ישראל הצפונית והם מתוארכים כולם לתקופת הברזל 

השוו (מיה של שושלת בית עומרי נהל הרשמי של הממלכה ביילקשור את הקבוצה הזאת עם המ

  ).  126: ג2002 ולפינקלשטיין 86: 1995לאלכסנדר 

  תל קירי ותל יקנעם:  מקרה מבחן12.8.6

בולטים בשונותם למול שאר מכלולי הכלים מעמק יזרעאל ) יקנעם והרבה יותר מכך תל קירי(שני אתרים 

ותר של מקורות כלי החרס בהשוואה ליתר ובחן גיוון רב י האתרים הללו אבשני). 12.5- ו12.4טבלאות (

ואילו בתל קירי ) 57 כלים מתוך 22( מכלי החרס יוצרו באתר 60%-ביקנעם נמצא כי רק כ: אתרי העמק

מלבד הסטייה (סביר להניח כי הגורם שהשפיע על כך ביותר .  דגימות רק ארבע נמצאו מקומיות23מתוך 

הוא המיקום של יקנעם ותל קירי במערב )  בהכרח מייצגהעשויה לנבוע מאופי המדגם שאינו, הסטטיסטית

כמעט כל היבוא . העמק בשוליים של מערכות המסחר הפניקיות המתפתחות של ראשית תקופת הברזל

בתל קירי נדגמו , כמו כן). Kמשפחה (ובחוף הגליל ) Dמשפחה (בשני אתרים אלה מקורו בחוף הכרמל 

כי טיפוסי , חשוב להדגיש, יחד עם זאת.  נמצא בפלשתמספר רב יחסית של כלים פלשתיים שמקורם

 קנקנים ,למשל(הכלים שיובאו מן החוף לתל קירי כוללים טיפוסים שבאופן מסורתי מיוצרים בעמק עצמו 

ראויים . צפחת עדשתית ופיקסיס, וכן מיכלים שונים כמו פכית דלייה, SJ2- וSJ1אובליים מטיפוסים 

טבלה (וכן פך עם שלוש ידיות ) 16: 12.5טבלה (רה בחוף פלשת קובעת שמקו, לציון בשל שונותם

 ותמקבילשתי  לו ונמצא, עד היום).  קרטיקון תחתון– Cמשפחה (שמקורו במזרח השומרון ) 12: 12.5
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שבר נוסף , )2: 17איור , 140: 1987-1986זרטל  (Ibהר עיבל שכבה : שתיהן מן השומרון; בלבד

 הוא מתל קיריפך ה. )13: 46לוח : 1984שמבו  (VIIe) צפון(רעה אפנחשף בתל ) כנראה אינטרוסיבי(

יתר הכלים (שמקורו בהר המרכזי ,  יחסיתלי קטן לכIמעמק יזרעאל בתקופת הברזל עדות בודדת 

  ).  הם פיטסי שפת צווארוןCהשייכים לקבוצה 

תרים הללו היו בעלי ריכוז כה גדול של כלי יבוא בתל קירי ובמובן מסוים גם ביקנעם מעיד כי שני הא

 גם להעיד על חשיבותה העשויהימצאותם של כלים מאזור ההר המרכזי . אוריינטציה גבוהה כלפי מערב

  ).808-806: 2006ראו גם גדות ו(ומרכזיותה של הדרך העוברת במפער הקישון בראשית תקופת הברזל 

  )אIIברזל  (SJ31ומטיפוס ) Iברזל  (SJ3 הקנקנים החופיים מטיפוס 12.8.7

) ובייחוד אלה מן הטיפוסים השכיחים ביותר(רוב הקנקנים שנחשפו בחפירות באתרי העמק , כאמור

 הקנקן –מקורם של רוב הקנקנים משני טיפוסים , יחד עם זאת. נמצאו כמקומיים לאתרים שבהם התגלו

 – מגידו ,למשל( שנמצאו באתרים שונים –) אIIברזל  (SJ31והקנקן מטיפוס ) Iברזל  (SJ3מטיפוס 

הוא באזור החוף ) 3: 12.6 טבלה – ילו'ח-עין אל; 25-23: 12.4 טבלה –יקנעם ; 103-102: 12.2טבלה 

עובדה זו מצביעה על כך ששני הטיפוסים ). K משפחה – או חוף הגליל D משפחה –חוף הכרמל (הצפוני 

. גוניים- הפניקיים הדוי משפחת הכלים"המוצג לרוב רק ע, הללו הם חלק בלתי נפרד מן המסחר הפניקי

) דגים וכדומה, תבואה( כי הקנקנים שימשו למסחר בתוצרת גולמית או מוצרים זולים יותר ,סביר להניח

יותר לעומת המיכלים הקטנים יותר שזכו לעיטור כנראה בשל אופי תכולתם או בשל הרצון להצליח 

ממשיכיו של הקנקן הכנעני נראה שקנקנים אלה הם ). 146-143: 2008גלבוע ואחרים (בשיווקם 

ראוי לציין כי בעוד שנמצא כי מקורם של כל . IIהמסורתי שייצורו פסק בסוף תקופת הברונזה המאוחרת 

) 98-97: 12.2טבלה  (SJ31 שנדגמו הוא בחוף הרי ששני קנקנים ממגידו מטיפוס SJ3הקנקנים מטיפוס 

  .  ורה הפניקיתיוצרו באזור מגידו והם אולי משקפים השפעה או חיקוי לסח

) 26: 12.4טבלה  (XVIIבמחקר הפטרוגרפי התברר כי מקורו של קנקן מעוטר בודד שנתגלה ביקנעם 

)  ושם הפניות1הערה , 214: 2006אריה (קנקנים מטיפוסים אלה נפוצים באתרי החוף . הוא בחוף הכרמל

  . אולם כמעט ולא הגיעו לעמק יזרעאל

    סולם ועמק בית שאן12.8.8

המתבטאת גם בהמשכיות הגיאוגרפית בין שני חבלי ארץ , הקרבה בין עמק יזרעאל לעמק בית שאןלמרות 

רק שני כלים . הרי שכמעט שלא נמצאו כלי חרס שמקורם בעמק בית שאן באתרי עמק יזרעאל, אלה

 אובחנו ככלים שהגיעו לאתר מכיוון מזרח IV- וVבשכבות ) 15, 9: 12.7טבלה (בלבד שנחשפו בסולם 
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שנמצא בשכבה ) J12מטיפוס (פך מסננת נוסף ). Q משפחה –מאזור בית שאן (מעמק הירדן התיכון  –

K-6 ההבחנה לא נעשתה באמצעות (אובחן אף הוא ככלי שמקורו בבית שאן ) 8: 7.2איור ( במגידו

שניתן להצביע בוודאות רק על שלושה כלים שנחשפו בעמק , יוצא אפוא). 7 ראו פרק –פטרוגרפיה 

מגידו  (IIIמ "העובדה ששניים מבין הכלים הללו מתוארכים לתקופת הב. עאל ויוצרו בעמק בית שאןיזר

K-6 וסולם V (מ "עולה בקנה אחד עם ידיעותינו על כך שבתקופת הבIII שימשה בית שאן כמוצב מצרי 

מסולם מכיוון שהדגימה השנייה ). ימי השושלת העשרים במצרים(בתוך כנען ששלט על כל צפון הארץ 

ייתכן שגם חרס זה היה במקור , )לא אינדיקטיבי(נלקחה משבר גוף ) 15: 12.7 טבלה – IVשכבה (

י " שעפS-2 שנתגלה בבית שאן שכבה J7aבהקשר זה ראוי להזכיר פך עם חדק מטיפוס . Vמשכבה 

כלים זהו הכלי היחיד מבין ה. מקורו במגידו) 51: 6טבלה : ד"תשס(בדיקה פטרוגרפית שערך בוזגלו 

שמקורו , )מתל בית שאן ומתל רחוב(י בוזגלו מעמק בית שאן "המתוארכים לתקופת המחקר שנבחן ע

  .בעמק יזרעאל
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 13פרק 

 כרונולוגיה ושחזור היסטורי

  

  כרונולוגיה יחסית 13.1

 ועד לתקופת הברזל III דנתי ארוכות בתיארוכן של השכבות מתקופת הברונזה המאוחרת 10-6בפרקים 

IIתוך הבחנות דקות בשינויים החלים בכלי החרס באתר המפתח . אתרים שנחפרו בעמק יזרעאלא מן ה

כך שכעת קיים שלד כרונולוגי מחודש , התייחסתי מחדש לתאריכן של השכבות באתרי העמק, מגידו

  ).13.1טבלה (הכולל את האתרים הללו 

   Iברזל  IIIמ "ב IIמ "ב     א IIברזל 
 קדום

   מאוחרIברזל 
 )שלב סופי(+

  א IIברזל
 )שלב סופי (+מאוחר קדום

  )VIIB  VIIA  VIB  VIA  VB  VA-IVB+) K-2a  מגידו
  )IA  IB  –   –   IIA  IIB/III+) IV  תענך
  VIII  VII  –   –   VI-V  IV  קדש
  )XIX  –   XVIII  XVII +)XVI(  XV  XIV+) XIII  יקנעם
  D-IX  D-VIII  D-VII   –   –  קירי

  )חרסים בודדים( IIIC-IIIA  V  IV  קשיש
  )ק (I   –   –   –  נחל יפעת

  ק  ק  ק  שולי תל שדוד
   –   –  II   –   –  ילו'ח-עין אל
  )V  IV III  IIc IIb+) IIa  +  סולם
   –  ק  +  +  קשיון
  IIIB  IIIA  –   198-3  +  עפולה
  )'פוסט מתחם'(+המתחם   +  +  +  +  +  יזרעאל

  הכרונולוגיה היחסית של האתרים החפורים בעמק יזרעאל: 13.1טבלה 

  

  III תקופת הברונזה המאוחרת 13.1.1

, כזכור). 1פרק ( הוגדרה כתקופת שלטונם של המלכים מימי השושלת העשרים במצרים IIIמ "תקופת הב

פרק זמן זה הרי ש, )ראו למטה(הכרונולוגיה האבסולוטית של התקופה מוסכמת , למרות שבאופן כללי

 ושם ביבליוגרפיה 2005 ,ב1985  מזר;ב"שטרן תשנ, למשל(א Iבשם ברזל רבים י חוקרים "מכונה ע

והפלשתים בדרום מישור בהר המרכזי " ישראליים"בעיקר בשל ראשית הופעתם של האתרים ה, )מלאה

ופינקלשטיין ופיאסצקי ] ב1998[על הכרונולוגיה של הופעת הפלשתים ראו פינקלשטיין (החוף 

 באסטלת מרנפתח" ישראל"שם בשל שיקולים מקראיים והיסטוריים ובהם הופעת הכן ו, ])ג2007[

, יחד עם זאת). 24-23: 2009; 87-86: 2008; 272-271: 2002מזר ראו  על הנושא יםם ממצמילסיכו(

 ולכיש VIIAמגידו : למשל ( על כנעןהרציפות בתרבות החומרית הכנענית וכן המשך השלטון המצרי

VI(, הובילו חוקרים אחרים ) גדות ; 2003פינקלשטיין ; 296: א1996ינאי ; 1995, 1985אוסישקין
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מ "ולכנותו ב, מ"לשייך את פרק הזמן עד לסיום השלטון המצרי בארץ לתקופת הב) 167-166: 2003

III .מצאתי את השימוש במינוח ,מכיוון שנקודת המבט של מחקר זה היא הארכיאולוגיה של עמק יזרעאל 

  .  הולם את ההמשכיות בתרבות החומריתIIIמ "ב

 הוא האתר המרכזי VIIAהרי שברור שמגידו , ם שהיו מיושבים בעמק באותה תקופהמבחינת האתרי

העיר . IIIמ "היה מיושב בתקופת הב) העיר העליונה והעיר התחתונה(כל שטחה של העיר . בתקופה זו

שם , Vהוא סולם , ואתר חשוב נוסף, IBהיא תענך , שהייתה מיושבת בתקופה זו, השנייה בגודלה בעמק

 כולל את IIIמ "היישוב הכפרי בעמק בתקופת הב. ירה מצומצמת ביותר מכלול קרמי עשירנמצא בחפ

בתל שדוד ובנחל יפעת ,  חלק מן הקברים בתל קשיון, ככל הנראה.IVקשיש ו IIIBעפולה , VIIקדש 

  .      מעידים על קיומו של יישוב באתרים אלה

האתר  .IIIמ "מתוארכות אף הן לתקופת הבה, מחוץ לשטח העמק ניתן להצביע על כמה שכבות מרכזיות

 שכבות  ( תחתונה VIה שכב בית שאןהוא כמובן , שממוקם בסמיכות לעמק, החשוב ביותר בהקשר זה

N-3 ,S-4ו -S-3  בנוגע ) 176: א1996(אינני מסכים עם פינקלשטיין . )]2009כהן -פניץ[בחפירות מזר

נראה שאין לראות בהיעדר המוחלט . בבית שאן תחתונה VIה שכב במגידו קדומה לVIIAלכך ששכבה 

אלא מדובר בשונות הנובעת מכך , במגידו עדות כרונולוגית) Myc. IIIC(כמעט של כלי יבוא מיקניים 

: 2008וי 'מונטג; 75הערה , 181: 2011מזר (שכלים אלה יועדו לחיל המשמר המצרי ששהה בבית שאן 

 תחתונה VIה שכב בית שאן וVIIAבל על הדעת שמגידו לפיכן מתק). ' בכרך ב7.3וראו גם נספח ; 22

טבלה : 2005מזר ( לאותה תקופה D-6 ו D-7שכבות  תוארכו ,בתל רחוב הסמוך. התקיימו במקביל

: 1994בורדייביץ  (13ראוי להזכיר את תל כיסן , בעמק עכו. אולם טרם פורסמו משם ממצאים, )2.2

) 18: 13לוח : שם (Myc. IIICיובא מטיפוס מיקני פך ארכוב מל אודותהמתוארכת , )13-6לוחות 

ראוי להזכיר את , מבין אתרי מרכז הארץ. )7 בפרק VIIAוראו מקבילות רבות למגידו (לאותה תקופה 

.  מתוארכות לתקופה זוIII וכן ראשית ימיה של עזבת צרטה X11שאפק , )166: 2003(גדות  הצעתו של

, א2004אוסישקין ( VI לכיש הוא IIIמ "של תקופת הבאתר המפתח להכרתה , בדרום הארץואילו 

אורן  (הטרם פורסמש IXותל שרע , )2004קלאמר (שנחפר בה גם מקדש כנעני , )א2004ינאי ; ב2004

  . )119-110: א1996ינאי ; 188-185: ה"תשמ

גי אודות אין ברצוני להיכנס כאן לויכוח הכרונולו, מכיוון שאזור המחקר ממוקם בחלקה הצפוני של הארץ

נושא ). ב1998פינקלשטיין ; : 2005, ב1985מזר , למשל( של ראשית ההתיישבות של הפלשתים דהמוע

, )1985אוסישקין  (VIבלכיש ) 2003דותן וצוקרמן (גוני -זה עלה בעקבות היעדר חומר פלשתי חד
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 VIIA היעדרה של הקרמיקה הפלשתית ממגידו. IIIמ "בצורה טובה לתקופת הב, המתוארכת כאמור

וזאת בשל הריחוק ,  על אתרי דרום מישור החוף והשפלהךאינו מאפשר להשלי, ומקבילותיה בעמק

וראו למטה  (הגיאוגרפי ממרכזי הייצור של הקרמיקה הפלשתית והשונות הרגיונאלית של הקרמיקה

  .   )התייחסות נוספת לנושא זה

   I תקופת הברזל 13.1.2

. וזאת לאור הקרבה בתרבותם החומרית, ל שני שלביה כמקשה אחת עIהחלטתי לדון כאן בתקופת הברזל 

הקרמיקה . יקנעם וקירי, אתרי המפתח להבנת הכרונולוגיה היחסית של תקופה זו בעמק יזרעאל הם מגידו

 בצפון ארץ ישראל Iאבן דרך בחלוקת המשנה של תקופת הברזל ,  מהווה אמנםVIA- וVIBשל מגידו 

הכולל מלבד שני האופקים , קיים רצף ארוך יותר, נראה כי דווקא ביקנעם, אולם, )7ראו בהרחבה פרק (

שנבנה על עיי החורבות , )XVIשכבה (גם שלב מאוחר , )XVIII-XVIIשכבות (המרכזיים של התקופה 

. שנעשה בו ניסיון כושל לשקם את העיר, סביר להניח כי מדובר על פרק זמן קצר ימים. XVIIשל שכבה 

 IXניתן לתארך את שכבות , Dמחדש את תוצאות החפירות בתל קירי והראיתי שבשטח  בחנתי 10בפרק 

לא אובחן בתל קירי , בשונה ממגידו ויקנעם, יחד עם זאת. I לשני השלבים של תקופת הברזל VIII-ו

, IV-IIIאתרים נוספים בעמק שהיו מיושבים בתקופה זו כוללים את סולם . Iתקופת הברזל סוף חורבן ב

תל שדוד ב, עידים חלק מן הקברים בתל קשיון מI גם בתקופת הברזל .IIילו 'ח-עין אלו IIIAעפולה 

בתל קדש וככל , יש לציין כי בתענך. שהיישובים הסמוכים להם היו מיושבים בתקופה זו, ובנחל יפעת

  .  פער יישוביIהתקיים בתקופת הברזל , הנראה גם בתל קשיש

  שאן -בית

בעקבות החפירות . 47הניבה מכלול קרמי עשיר)  בחפירות מזרS-2( שאן  עליונה בתל ביתVIשכבה 

, ג1996פינקלשטיין  ( ובעקבות הויכוח על הכרונולוגיה של תקופת הברזל)1993מזר (בתל המחודשות 

 S-2שכבה , )223-221: 1993 ( לשיטתו של מזר:48כהשיטות לתיארושתי הוצעו , )1997מזר ; א1998

והיא התקיימה עד ראשית , )סוף ימי השלטון המצרי בארץ (S-3רבן שכבה נבנתה זמן קצר לאחר חו

הציע שתי ) 175-174: ב1996 (פינקלשטיין, לעומתו. VIA מגידווחרבה במקביל לחורבן , 10-המאה ה

 ,בדומה להצעתו של מזר,  בשתיהן.אופציות שונות לגבי הקשר בין השכבות במגידו לבין בית שאן

 לפני מספר שנים הצעתי ששתי .VIA מגידו לחורבנה של  בזמנובבית שאן מקביל עליונה VIחורבנה של 

                                                 
 בחפירות אוניברסיטת פנסילבניה V עליונה ואת קומפלקס המקדש הכפול משכבה VIהמכלול של שכבה זו כולל את שכבה  47
 .)171: 2009כהן ומזר -פניץ( בחפירות המחודשות S-2ושכבה ) 1986( בחפירות ידין וגבע 1-3שכבות , )1966מס יי'ג(

  .עומדת בניגוד לממצאי החפירה המחודשת ואין טעם לדון בה כאן) 193-194: ב1996( של ינאי הצעתו 48
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 VIB עליונה לימיה של מגידו VIושיש להקביל את חורבנה של בית שאן , השכבות לא חרבו בו זמנית

.  חרבה בשלב שבו התקיים בבית שאן פער יישוביVIAפי שחזור זה מגידו -על). 229: 2006אריה (

 VI ובית שאן VIAמגידו (שבה לטעון ששתי השכבות ) 272-271: 2009(כהן -ניץפ, בניגוד לדעתי

ברצוני להתייחס . השיקולים שהנחו אותי בתיארוך השכבות מוטעים, לטענתה. חרבו באותה עת) עליונה

  :תוך בחינה מחודשת של הנקודות אליהן התייחסתי בעבר, כאן לטיעוניה

לעומת היעדרם ממגידו ( בבית שאן S-2בשכבה ) SJ2וס מטיפ(הימצאותם של קנקנים מעוטרים . 1

VIA :(המשך ייצור הקנקנים המעוטרים בבית שאן עשוי לנבוע מטעמים , כהן-לטענתה של פניץ

וברור , אני מקבל את דעתה. ולאו דווקא מטעמים כרונולוגיים, טכנולוגיים או חברתיים, קונטקסטואליים

מכיוון שאין לפסול את האפשרות , אולם. רק טעמים כרונולוגייםשלא עלה על דעתי שיש לתופעה זו אך ו

  מצטברת ביחד עם העדויות האחרות משכבה ההרי שיש לו השפע, שיש לטענה זו משמעות כרונולוגית

S-2) ראו מייד .(  

): VIB-VIAלעומת מבחר רחב של חרסים פלשתיים במגידו (מיעוט הקרמיקה הפלשתית בבית שאן . 2

שנמצאו בשכבות , גוני-חרסים עם עיטור חד) א: (קת את החרסים המדוברים לשתי קבוצותכהן מחל-פניץ

S-3 ו N-3 , לייבוא המיקני ) 2009(הקשורים לדעתה ולדעת צוקרמןMyc. IIIC שנתגלה בשכבות אלה 

המעוטרים בשחור , )S-3עם יוצא דופן אחד משכבה  (S-2חרסים משכבה ) ב). (6-1: 7.2איור : שם(

  ). 10-7: 7.2איור : 2009צוקרמן  (ובאדום

נראה לי שמן הקבוצה הראשונה יש להשמיט שבר של , ראשית. להלן בחינה מחודשת של שתי הקבוצות

מכיוון שהוא עשוי להיות חיקוי מוקדם יותר לפכי ארכוב מיקניים , )6: 7.2איור : שם(פך ארכוב 

לוח : א"עמירן תשל, למשל[רים שונים כלים כאלה מוכרים ברפרטואר הכלים מאת (IIמ "מתקופת הב

י "והם תוארכו ע)  נמצא בלוקוס לא נקי5' מס (S-3חמשת השברים האחרים נמצאו בשכבה ]). 11: 57

צוקרמן ניסה לקשור ). IIIמ "לתקופה המכונה במחקר זה ב(החופרים לימי השושלת העשרים במצרים 

, ציה אגאית שיוצר בצפון הארץ ונמצא במגידושל חומר בעל אוריינט) לטענתו(אותם למאסף הולך וגדל 

 VIבית שאן  (=IIIמ "כלים אלה מתוארכים היטב לתקופת הב, )505: שם(לטענתו . תל כיסן ועכו

עולה כי פך ארכוב וקערת , יחד עם זאת בבדיקה של החומר אליו הוא מתייחס). VIIAמגידו =תחתונה

איור : 2000פינקלשטיין ואחרים ( הקדום Iת הברזל פעמון ממגידו מתוארכים בצורה טובה דווקא לתקופ

) 3.2-3.1איורים : 1989. דותן מ(דותן שייך את החרסים מעכו , כמו כן). 2006לנדאו -יסעור; 2: 11.1

ולא , גונית באשדוד-ס מטעמים היסטוריים ומסיבות הקשורות להופעת הקרמיקה החד" לפנה12-למאה ה

 368



המאפשר , ממילא טרם פורסם דוח מלא של האתר, כמו כן). 65-60: שם(בשל סיבות סטרטיגרפיות 

- י האנגלים ב"החרס מתל כיסן נתגלה בחפירות הישנות שנערכו ע, יתר על כן. בחינה של קביעותיו

אין להתייחס להשוואות שצוקרמן , כמו כן). 229: 1980פוש (ולא ניתן לשייכו לשכבה כלשהי , 1936

ואחרים ] Myc. IIIB[חלקם כלל מיקניים מיובאים (סעידיה -אלמביא לפכי ארכוב מבית שאן ומתל 

כי אם נקבל את השחזור , נראה אם כן]). ראו למעלה [IIמ "עשויים להיות טיפוסים מקומיים מתקופת הב

 12-ישראל מן המאה ה-דוגמא בודדת מצפון ארץ, יהוו החרסים מבית שאן, כהן ושל צוקרמן-של פניץ

וזאת , אינני פוסל אפשרות זאת בצורה מוחלטת. קרמיקה עם מוטיבים אגאייםס לייצור מקומי של "לפנה

שהיה נפוץ באותה תקופה בבית שאן היווה מודל לחיקוי , Myc. IIICלאור האפשרות שהיבוא המיקני 

 . S-2אולם יותר הגיוני בעיני להניח שמדובר בחרסים אינטרוסיביים משכבה , מקומי בבית שאן

יש ) 7.2איור : 2009( אצל צוקרמן 8-7' נראה כי את החרסים מס, גוניים-ים הדולגבי החרסים הפלשתי

ואין להתייחס אליהם כאל חרסים פלשתיים , 7שהוגדר כאן בפרק , לשייך לסגנון העיטור הכנעני המאוחר

והטין , המופיעים בו,  וכן המוטיבים7' ים המירוק של מסעל כך מעיד). או בעלי אוריינטאציה אגאית(

בעוד ,  צבוע בשחור ובאדום8' צוקרמן שם לב לכך שהמוטיב המופיע על מס, כמו כן. יוצרנו הוא ממ

נמצאו ) 14, 12: 7.19איור ', כרך ב(במגידו , לעומת זאת. שהוא מופיע בפלשת תמיד בצבע אחד בלבד

 S-1 לשני אלה יש להוסיף חרס קטן משכבה. בשני צבעים) אך לא זהה(מספר דוגמאות לעיטור דומה 

אולם נראה לי יותר הגיוני שמקורו , גוני-כחרס פניקי דו) 14: 8לוח : 375: 2006(י מזר "שפורסם ע

  .ויש לראות בו חרס מעוטר בסגנון הכנעני המאוחר, S-2בשכבה 

העשויים להיות ,  ניתן להצביע על שבעה חרסים מבית שאן בעלי מוטיב אגאיכ"סהנראה אם כן שב

יש לדעתי לקשור את כולם ). 10-9, 5-1: 7.2איור : 2009צוקרמן  ("יתפלשת"קשורים לקרמיקה ה

כהן וצוקרמן ניסו לטעון שמיעוט החרסים הפלשתיים שנמצאו בתל אינם -למרות שפניץ. S-2לשכבה 

 ). וראו למטה(אני חושב שלא כך הוא , מאפשרים להגיע למסקנות כרונולוגיות

) 171: 2009(כהן ומזר -פניץ: S-3י הקירות של שכבה  מייד על ראשS-2בניית הקירות של שכבה . 3

 נבנתה זמן S-2ששכבה ,  מעידה על כךS-3 על ראשי הקירות של שכבה S-2הניחו שהבנייה של שכבה 

 חרבה S-2יחד עם זאת הם טענו כי שכבה ). ס" לפנה1130בסביבות  (S-3קצר לאחר חורבנה של שכבה 

 שנה 150- במשך כS-2פי שחזור זה התקיימה שכבה -לע. VIA במקביל למגידו Iבסוף תקופת הברזל 

קשה לקבל . אובחן בחפירות רק שלב ארכיטקטוני אחד, בפרק זמן זה). וראו למטה כרונולוגיה מוחלטת(

, Iשבכל האתרים העירוניים שהיו מיושבים לאורך תקופת הברזל , במיוחד לנוכח העובדה, שחזור זה
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בחפירות מגידו נמצאו , כך למשל). Iה על משכה של תקופת הברזל עובדה המעיד(נמצאו מספר שלבים 

 במגידו תוארכו שלושה Hבשטח , יתר על כן. המתוארכות לתקופה זו, )VIB-VIAשכבות (שתי שכבות 

מצב דומה קיים למשל גם ). H-9 עד H-11שכבות  (Iלתקופת הברזל ) ואולי אפילו ארבעה(, שלבים

האם ייתכן שרק ). 2.2טבלה : 2005מזר (גזר ואחרים , תל קסילה, דור, סןכי, יקנעם, רחוב, בתל כינרות

ובמשך תקופה כה ארוכה לא נערכו בתוכניתה , I תקופת הברזל כלבית שאן הייתה מיושבת לאורך 

  ? שינויים

בטרם פרסום ):  במגידוVIAלעומת הופעתה בשכבה  (S-2גונית בבית שאן -היעדר קרמיקה פניקית דו. 4

 קרמיקה S-2טענתי שלא נמצאה בשכבה ) 1966יימס 'ובהתבסס על ג(כהן ומזר -לא של פניץהדוח המ

אותם היא משייכת למשפחת הכלים , כהן מתייחסת לארבעה שברים-פניץ, יחד עם זאת. גונית-פניקית דו

). שם: שם (S-2ארבעתם משויכים לשכבה , לטענתה). 272: 2009כהן -פניץ(גוניים -הפניקיים הדו

וראו ההגדרות הברורות (כלל אינם שייכים למשפחה זו ) c-a: 5.49תמונה : שם( ששלושה שברים נראה

ייתכן שיש לראות בחרס הרביעי . ויש לבחון מחדש את מקורם, ])388-367: 2001גלבוע [בעניין זה 

, גוניים-שפה של פך כדורי השייך למשפחת הכלים הפניקיים הדו) d: 5.49תמונה : 2009כהן -פניץ(

לא , !)כהן-בדומה ליתר השברים הללו ובניגוד לטענתה של פניץ(הקונטקסט הארכיאולוגי שלו , אולם

, כמו כן. S-2 וממוקם מתחת לקיר משכבה S-3ששויך לשכבה , 98717אלא מלוקוס , S-2מגיע משכבה 

 לתקופת המתוארכת (S-1מכיוון שמדובר על חרס בודד שממדיו קטנים ייתכן שמקורו הוא בכלל בשכבה 

  ). 8ראו פרק (גוניים נמשך גם בתקופה זו -שהרי ייצורם של הכלים הפניקיים הדו, )אIIהברזל 

):  במגידוVIAלעומת הופעתם בשכבה ( בבית שאן S-2 בשכבה SJ3היעדר קנקנים חופיים מטיפוס . 5

קנקנים  יש לזהות כSJ3מייחסת לטיפוס ) SJ72טיפוס , 239-238: 2009(כהן -את הקנקנים שפניץ

ואין לקשור אותם לקנקנים , )S-3 ו S-4מקורם בשכבות  (IIIמ "קדומים יותר שזמנם תקופת הב

כראייה לכך יש לציין שגם בערים הפניקיות בשכבות ).  במגידוSJ3טיפוס  (Iהפניקיים מתקופת הברזל 

: 1994דייביץ בור[ בתל כיסן 13בשכבה , למשל (SJ3טרם מופיעים קנקנים מטיפוס , IIIמ "מתקופת הב

  ]).13-6לוחות 

  :עולה התמונה הבאה,  בבית שאןIאם נסכם את העדויות מתקופת הברזל 

אלה עשויים לשקף . VIA נמצאו קנקנים מעוטרים ְכמותם לא קיימים במגידו S-2בשכבה   .א

  .או כרונולוגית/חברתית ו, טכנולוגית, שונות רגיונאלית
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לאור . S-2שנמצאו בבית שאן לשכבה " פלשתיים"נראה שיש לייחס את שבעת החרסים ה  .ב

ובמיוחד בשל הימצאותה בתל , )ראו למטה(התפוצה הרחבה של הקרמיקה הפלשתית בעמקים 

 .גם השלכות כרונולוגיות, להיעדרה המוחלט כמעט מבית שאן, יש לדעתי, רחוב הסמוך

פער עשויה ללמד כי ה, S-3 באופן ישיר על אלה של שכבה S-2בניית הקירות של שכבה   .ג

תקופת מהעובדה כי בבית שאן קיים רק שלב ארכיטקטוני אחד , כמו כן. הכרונולוגי ביניהן קטן

 .מעידה כי יישוב זה התקיים במשך תקופה קצרה יחסית, )S-2שכבה  (Iהברזל 

גוניים שנתגלה -שיוכו הסטרטיגרפי של השבר הבודד של הפך ממשפחת הכלים הפניקיים הדו  .ד

 . SJ3לא נמצאו בתל קנקנים פניקיים מטיפוס , ו כןכמ. בעייתיהוא בחפירות 

הנחת המוצא שלי היא שתוצאות החפירות מחייבות : מסקנות אלה מביאות אותי לשוב להצעתי הקודמת

העובדה . I התקיימה למשך תקופה קצרה בלבד ולא לכל אורכה של תקופת הברזל S-2להניח כי שכבה 

- ולא נמצאה בו קרמיקה ממשפחת הכלים הפניקיים הדוSJ2שבאתר נמצאו קנקנים מעוטרים מטיפוס 

, )7ראו פרק , על המשמעות הכרונולוגית של טיפוסים אלה (SJ3גוניים וגם לא קנקנים פניקיים מטיפוס 

כי לאחר סיום השלטון , נראה אם כך.  המאוחרIמעידה שבאתר התקיים פער יישובי בתקופת הברזל 

פרק הזמן .  הקדוםIהתקיים לתקופה קצרה בלבד בתקופת הברזל אולם הוא , המצרי בכנען חודש האתר

עשוי להיות הסיבה לכך שבמקום נמצאו רק חרסים ספורים ממשפחת הכלים , הקצר שבו התקיים

  .הפלשתיים

   בצפון הארץIאתרים אחרים מתקופת הברזל 

מכיוון , )VI-IV(למרות החפירות הממושכות בתל כינרות וחשיפתן של שלוש שכבות מתקופת הברזל 

ראו מונגר , לסיכומים(קשה עדיין להכריע בנושא תיארוכן היחסי של השכבות , שטרם פורסם דוח מלא

היא , שחרבה בחורבן אלים, Vשכבה ). 2011מונגר ואחרים ; 2004פקלה ואחרים ; ב2005, א2005

בילה למגידו  מקVשהציע תחילה שכינרות , )110: 1999(פריץ .  בתלIהמפתח להבנת תקופת הברזל 

VIA , טען מאוחר יותר ביחד עם מונגר ששכבהVI בכינרות מקבילה לשכבה VIBואילו ,  במגידו

לעומת , )20: 2002(קנאוף ). 18: 2002פריץ ומונגר  (VIA קודם לחורבן מגידו Vשסופה של כינרות 

 ההצעות נראה כי שתי. VIA מאוחרת למגידו Vכך שכינרות , הציע לאֶחר את השכבות בתל, זאת

 במגידו אין VIAהצעת החופרים מתבססת על ההנחה המוטעית שבשכבה : התבססו על טיעונים בעייתיים

הצעתו של , לעומתם). 18: 2002פריץ ומונגר (ואין בה קרמיקה פלשתית מנוונת , פיטסי שפת צווארון

י טרודה דותן "שפורסמה ע, מתבססת על החלוקה המסורתית של הקרמיקה הפלשתית) 20: 2002(קנאוף 

 371



פרסמו , לאחרונה]). 2003וראו דותן וצוקרמן [נראה כיום שאין לקבל חלוקה פשטנית זו ; 1982(

אולם את סופה יש , VIB מתוארך עדיין לימיה של מגידו Vראשיתה של כינרות , שלדעתם, החופרים

נראה , החלקייםעל סמך הפרסומים ). 77-75: 2011מונגר ואחרים  (VIAלהקביל לחורבנה של מגידו 

יש לתארך ) 12: 2002פריץ ומונגר (גונית -שבה אין עדיין קרמיקה פניקית דו, VIשאת כינרות , לדעתי

 ביקנעם XVIבדומה לשכבה .  המאוחרI לתקופת הברזל Vואילו את כינרות ,  הקדוםIלתקופת הברזל 

ן של חלק מהתושבים המשקפת ניסיו, )IV(שכבה דלה , Vנמצאה מעל החורבן של שכבה , )10פרק (

  .נדמה שניסיון זה כשל והעיר ניטשה; )87: 2011מונגר ואחרים (לחזור ולהתיישב בתל 

בעוד ). 471-470: 1998כוכבי  (Iהחפירות בתל הדר חשפו שתי שכבות המתוארכות לתקופת הברזל 

. ממצאים כוללים מבני ציבור עשירים בIVשרידיה של שכבה ,  הקדומה הייתה דלה ועלובהVששכבה 

לא נותר אלא להסתפק בדיווחים המוקדמים של , מכיוון שטרם פורסמו תוצאות החפירה, למרבה הצער

הרי שהמכלול העשיר מבית המחסנים , Vבעוד שאין ידיעות על טיב הממצא הקרמי משכבה . החופרים

ן אחד מטיפוס גוניים וכן קנק- כלים שלמים הניב מספר פכים ממשפחת הכלים הפניקיים הדו120-שכלל כ

SJ3) (לעומת זאת לא היה בכל המכלול העשיר אף קנקן מעוטר ). פ"בע,  ידיןראסתSJ2 .(נראה אפוא ,

 הקדום Iבתל הדר החל להתפתח בתקופת הברזל , הנמצא מעברה השני של הכינרת, שבדומה לתל כינרות

ויש לתארכו לתקופת , IVיישוב זה התפתח לממדיו המקסימאליים בימיה של הדר ). Vשכבה (יישוב דל 

  .   המאוחרIהברזל 

הקדומה מבין , VIכבר בשכבה . Iתוארכו לתקופת הברזל , שנחשפו בתל דן, )VI-IVB(שלוש שכבות 

ראוי לציון שבר גדול של פך ארכוב מיקני ). 3.8טבלה : 1999אילן (נמצאה קרמיקה פלשתית , השלוש

הפך נתגלה בקונטקסט בעייתי ולכן שויך ). 8: 44לוח : שם (VBשנחשף בשכבה , )Myc. IIIC(מיובא 

לאור הופעתה של קרמיקה פלשתית , יחד עם זאת). 95: שם (VIIA או VIמשיקולים טיפולוגיים לשכבה 

תוארכה , ששרידיה מועטים ביותר, שכבה זו. VIIAדומה שיש לשייך את הכלי לשכבה , VIבשכבה 

תארכה אותה מחדש , ם לאור כלי החרס שנמצאו בהאול, )18: 1992בירן (ס " לפנה13-בעבר למאה ה

 קרובה באופייה Vמכיוון ששכבה ). ס" לפנה12מאה  (IIIמ "לתקופת הב) 377-376: 2011(בן דב 

אין ספק שאת , גונית- מתחילה להופיע באתר קרמיקה פניקית דוIVBורק בשכבה , VIהקרמי לשכבה 

 בתל דן מתוארכות V- וVIיכך נדמה ששכבות ולפ,  המאוחרI יש לתארך לתקופת הברזל IVBשכבה 

  .    הקדוםIלתקופת הברזל 
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וכן לאור הויכוח ,  בחצור שבו ונבדקו באחרונה במסגרת החפירות המחודשות באתרXII-XIשכבות 

אני מקבל את עמדת פינקלשטיין ). 2001בן עמי ; א2000פינקלשטיין (הכרונולוגי על תקופת הברזל 

שבו בורות , יישוב אחד, הרואה בשתי השכבות, )59: ג"או גם בן עמי תשסור; 235: א2000, 1999(

שכבר , בשל הדמיון הקרמי הרב בין שתי השכבות, וזאת בין היתר, רבים ומעט עדויות ארכיטקטוניות

, )49-46: ג"תשס(ובן עמי ) 159-157: 1999(אילן ). 82-81: 1989בן תור (החופרים הבחינו בו 

 בדן מקבילות VI-Vששכבות , העלו,  לזו מתל דןXII-XI בין הקרמיקה של חצור שערכו השוואה מקיפה

 נראית לו מעט קדומה בהשוואה לחצור      VIסובר שדן ) 158: 1999(יחד עם זאת אילן . XII-XIלחצור 

XII-XI .נראה שיש לתארך את חצור , בכל מקרהXII-XI לתקופת הברזל Iהצעה זו עולה .  הקדום

  .49 בחצורXII-XIגונית משכבות - היעדר הקרמיקה הפניקית הדובקנה אחד עם

ואף היחסים , )2001גלבוע ( באתרי דרום פניקיה נבחנו בצורה מקיפה Iהשכבות מתקופת הברזל 

גלבוע ושרון (נבדקו באופן מפורט , הכרונולוגיים בין אתרים אלה לבין השכבות המקבילות במגידו

ותל דור ) 1994בורדייביץ ; 1980בריאנד והומברט ( תל כיסן שני אתרי המפתח הם). 57-55: 2003

). 2008, 2006גלבוע ואחרים ; 2008, 2003גלבוע ושרון ; 2007-2006, 2005, 2001, 1999גלבוע (

בשכבה  (Iראוי לציין כי בשניהם מופיעה קרמיקה פלשתית החל מהשלב הקדום ביותר של תקופת הברזל 

, למשל[ בתל דור G/10ובשכבה ] 23: 17; 24: 15לוחות : 1994ץ בורדייבי, למשל[ בתל כיסן 12

, 12 ,11 ,10 (Iבתל כיסן תוארכו חמישה שלבים לתקופת הברזל ]). 6-1: 1איור : 2006גלבוע ואחרים 

9c ,9a-b (בתל דור זוהו ארבעה אופקים כרונולוגיים מאותה תקופה , ובדומה) ברזלIaברזל ,  קדוםIa 

: 2008ראו גלבוע ושרון , להתאמת האופקים הללו לטרמינולוגיה המקובלת; Ibברזל , Ia/bברזל , מאוחר

הופעתם ). 21טבלה : 2003גלבוע ושרון (כאשר כל אחד מהם עשוי לכלול מספר שכבות מקומיות , )152

 בדור Ibובאופק הברזל ) 5-4: 62לוח : 1980בריאנד והומברט  (9a-bשל כלים פניקיים דו גוניים בכיסן 

 Iמאפשרת לתארך רק את השלבים הללו לתקופת הברזל , )14-12: 9איור : 2003לבוע ושרון ג(

, העובדה. G/7 ובדור 9a ניכרות היטב בכיסן Iשכבות החורבן הגדולות של סוף תקופת הברזל . המאוחר

 כי הקדומים, מתירה לשער,  הקדוםIשהן בכיסן והן בדור קיימים שלבים רבים יחסית מתקופת הברזל 

  .  VIBשבהם עשויים להקדים את מגידו 

                                                 
הציע מזר , לאורו). CCI :29לוח : 1961ידין ואחרים  (XII התגלה בחצור F5שבר קטן של צפחת דו גונית מטיפוס  49
בה , Xסביר יותר לראות בשבר זה הפרעה מאוחרת משכבה , לדעתי. XIIשיש לאחר את המכלול של שכבה ) 76: א1985(

 .קיימים כלים מטיפוס זה
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פז (ואת תל רכש ) 2005מזר ואחרים ; ג"מזר תשס(פרט לאתרים אלה חשוב להזכיר גם את תל רחוב 

. מצומצמת,  שפורסמה מהםIושכמות החומר מתקופת הברזל , שחפירתם עדיין נמשכת, )2010ואחרים 

מ "שיש לקבל את תיארוכה לתקופת הב נדמה D-6למרות שטרם פורסמו ממצאים משכבה , בתל רחוב

III)  שכבות ). 202: 2005מזר ואחריםD-5 ,D-4 ו D-3 ברחוב מתוארכות לתקופת הברזל I . בשכבות

D-5ו D-4 האופייניים לעמקי הצפון בתקופת הברזל ,כלי חרס נמצאו קטעי בתים ובהם I וכן מספר 

. )208-207: שם (בורות רדודים 30- כD-3שכבה  את הבתים החליפו ב.שברים של קרמיקה פלשתית

טרם ואופייה  שרידי קירות ורצפות D-3שכבה שכבה המקבילה לב החופרים חשפו Cבשטח  ש,למרות

הערה : א2011מזר ( נראה שמדובר בשכבה של בורות וארכיטקטורה דלה ,)146: ג"מזר תשס(הובהר 

היה כל שטחו של , Iתקופת הברזל אולם ברור שלאורך רובה של ,  קשה לתארך עדיין את הממצאים.)3

ולזהות בה שלב , IV ולכינרות XVI ליקנעם D-3סביר להניח כי יש להקביל את שכבה  .תל רחוב מיושב

  .  המאוחרIהחותם את תקופת הברזל 

, אולם כבר מן החפירות המועטות והפרסום החלקי, המחקר הארכיאולוגי של תל רכש עדיין בחיתוליו

בתקופה . של האתרההתיישבותית מהווה את אחד השיאים בהיסטוריה , Iת הברזל עולה שהיישוב מתקופ

  ).38: 2010פז ואחרים (העיר התחתונה הן העיר העליונה והן  –גם תל רכש היה מיושב כולו , זו

  א II תקופת הברזל 13.1.3

, ן הארץבצפוא IIאת תקופת הברזל ) 186-182: 2006(אביץ - חילקו הרצוג וזינגר,במחקרם המקיף

 , מבחינת מורכבות חברתיתראשוני שלב –א קדום IIברזל ) א: (לשלושה חלקים לא שווים באורכם

א IIברזל ) ב). (IIA ותענך VIרחוב : למשל(הכולל בעיקר יישובים כפריים ללא מבנים מונומנטאליים 

נטאליים והוא בשלב זה מוקמים מבנים מונומ. אII שלב הפריחה היישובית של תקופת הברזל –מאוחר 

השלב ) ג). (IIB ותענך XIVיקנעם , המתחם ביזרעאל, למשל(משקף את ראשית המדינה בצפון הארץ 

, אביץ-י הרצוג וזינגר" שלב זה בּודד לראשונה כשלב יישובי נפרד ע–א IIהסופי של תקופת הברזל 

 XIIIיקנעם , למשל(הרואים בו תקופה של בניית אתרים עלובים על חורבות של האתרים שנהרסו 

הניסיון להביא לשיקומם של , הוא אינו מתקיים זמן רב ובמהלכו, ככל הנראה). Iוחורבת ראש זית 

  .  לא מצליח, האתרים במתכונתם הקודמת

נסמכתי בבחינת פרק הזמן של ) 6פרק (א IIבזכות רצף ההתיישבות המלא במגידו בתקופת הברזל 

: שם(אביץ -בחין בשלבים השונים במגידו הגיעו הרצוג וזינגרבעת ניסיונם לה. התקופה על הנתונים משם

 VA-IVBא ואילו מגידו II מתקיימת בשלב הקדום של תקופת הברזל VBלהכרה כי מגידו ) 172-168
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ולכן הניחו , את השלב השלישי הם לא הצליחו לזהות במגידו. א המאוחרIIמקבילה לתקופת הברזל 

נראה שגם , אף על פי כן. )63: 1999וראו כבר פינקלשטיין  (ובישבתקופה זו התקיים במגידו פער ייש

י משלחת "שנחפר ע, Kבשטח . VA-IVBהמאוחר לחורבנה של שכבה , במגידו ניתן לאבחן שלב

 VA-IVBשהיה מאוחר לחורבן של שכבה , )K-2aשכבה (אביב אותר שלב יישובי -אוניברסיטת תל

=)K-2b1 .(כבה החופרים לא ידעו אם לשייך את שK-2a לשכבה V או לשכבה IV)  להמן ואחרים

)  וכן נספח ב6-5, 2-1: 18איור (אולם מכיוון שהקרמיקה שנמצאה בשלב זה , )135-134: 2000

א IIברצוני להציע שזהו השלב ההתיישבותי המאוחר של תקופת הברזל , אIIמתוארכת לתקופת הברזל 

  . במגידו

נראה שבחפירות משלחת שיקגו לא זוהה השלב הזה בגלל ? המדוע לא אובחן שלב זה ביתר שטחי החפיר

באזור ארמון . שלא נתנו מספיק תשומת לב לשרידים ארכיטקטוניים רעועים, שיטות החפירה המיושנות

בגלל שדידת האבנים הנרחבת , הוא לא אותר אולי) אביב- של תלLבחפירות ידין ובשטח  (6000

 של Hשטח , בנוסף לכך. שלא הותירה לו שריד, ת האורוותבעת בניי, IVשהתקיימה בזמנה של שכבה 

ככל , ולכן) 6פרק (שטח פתוח ) H-5שכבה  (=VA-IVBאוניברסיטת תל אביב שימש בימיה של שכבה 

  . לא שבו להתיישב בו לאחר החורבן, הנראה

 את  האם נוכל עתה להעריך–א במגידו IIלאור השחזור של שלבי ההתיישבות השונים בתקופת הברזל 

א אספתי IIלצורך בחינת רצף ההתיישבות המקסימאלי במגידו בתקופת הברזל ? Vמשך זמנה של שכבה 

שטח החפירה בו נמצא המספר הרב : י משלחות החפירה השונות"את כל הראיות הנסיבתיות שנמצאו ע

 שלושה שלבים ארכיטקטוניים (Hא הקדום הוא שטח IIביותר של שלבי התיישבות בתקופת הברזל 

לזו של שכבה ) VIA (=H-9ההבדל החד בין הקרמיקה של שכבה ). 6ראו פרק , H-6 ועד H-8משכבה 

H-8) מחייב להניח שכמה עשרות שנים עברו מאז החורבן של תקופת הברזל ) ראו למעלהI לראשית 

 היו דלים באופיים ועובי ההצטברויות H-8הממצאים משכבה . אIIההתיישבות במגידו בתקופת הברזל 

נראה לפיכך שאין סיבה להניח שיישוב זה . היו סנטימטרים בודדים) במקומות המועטים ששרדו(שלהם 

עובי ההצטברות מגיע  (H-7הרמות הרצפות החוזרות ונשנות בשכבה , לעומת זאת. התקיים במשך זמן רב

בה זו מלמדים כי שכ, המעידים על שינויים תדירים, ואופי הממצאים הארכיטקטוניים) מ" ס30-לכ

. א הקדוםII זהו השלב העיקרי של תקופת הברזל Hברור כי בשטח . התקיימה במשך כמה עשרות שנים

והבנייה ,  כמעט שלא השתמרו ממנו רצפות– הוא שלב דל H-8בדומה לשכבה , )H-6שכבה (השלב הבא 

א סביר להניח שהוא ל. H-7מעידה על כך שמדובר בשלב המשקף את הקריסה של העיר של שכבה 
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שכבה . אולם ייתכן שמייד אחריו יש פער יישובי בתל שנמשך לתקופה קצרה, התקיים במשך זמן רב

VA-IVB כוללת שינויים מאסיביים שנערכו בתכנון העירוני של שכבה VB . ראוי לציין את בניית

 בעת שעל האזור H וכן את השינוי המהותי שעובר שטח 1482ובניין ) 6000- ו1723(הארמונות 

ברור ששינויים אלה ארכו פרק זמן . מש למגורים במשך שנים רבות מוקמת רחבה גדולה ופתוחהששי

עובי מסקנה זו מומחשת היטב בכך ש (VA-IVBשסופם בחורבן של שכבה , ארוך של כמה עשרות שנים

 ,Kבשטח , כאמור. )מגיע במקומות מסויימים למטר וחצי Hא בשטח IIההצטברויות של שכבות הברזל 

שלא השאירה , ששכבה עלובה זו,  סביר להניח–) K-2aשכבה (גם שלב המאוחר לחורבן , כנראהן אובח

 מסכמת את משך הזמן בו היה עשוי להתקיים כל אחד 13.2טבלה . כמעט עדויות התקיימה שנים בודדות

כאשר , VA-IVB ועד לחורבנה של שכבה VIAמאז חורבנה של שכבה , מהשלבים שהוצגו זה עתה

ראו למטה (מוצגות הערכות הזמן המקסימאליות לעומת הערכות המינימאליות של כל שלב בטבלה 

  ).התייחסות לטבלה זו בהקשר לכרונולוגיה האבסולוטית

  

Maximal estimation Phase Minimal estimation 
Destruction of Stratum VIA 

20-30 Gap 10-20 
10-20 H-8 5-10 
30-40 H-7 20-30 
10-20 H-6 5-10 
10-20 Gap (?) 5-10 
30-40 VA-IVB 20-30 
10-20 K-2a 5-10 

120-190 Total 70-120 
155 Average 95 

   במגידו Vשל השלבים השונים של שכבה ) בשנים(משך הזמן : 13.2טבלה 

  

הם ) 13.1טבלה (א IIאתרי המפתח לשם בחינת הכרונולוגיה של יישובי עמק יזרעאל בתקופת הברזל 

מגידו נדונה למעלה . בהם קיים רצף ארוך של התיישבות לאורכה של התקופה, יקנעם ותענך, ידומג

נראה כי את שכבה , )101-90: ב2005פלג -זרזקי(בניגוד לדעת החופרים , ביקנעם.  באריכות6ובפרק 

XVI יש לתארך לשלהי תקופת הברזל I , ולא לראשית תקופת הברזלII יקנעם ). 10פרק (אXV 

בימיה עבר . א המאוחרII היא מתקופת הברזל XIVואילו שכבה , א הקדוםIIרכת לתקופת הברזל מתוא

 יש לשייך XIIIאת שכבה . בעת שהעיר הוקפה בביצור מאסיבי, התכנון העירוני של היישוב מהפכה

ב IIולא כפי שתארכו אותו החופרים לראשית תקופת הברזל , אII תקופת הברזל החותם אתלפרק הזמן 

גם בתענך ). בעניין זה] 173-172: 2006[אביץ -וראו הבחנתם של הרצוג וזינגר; 171-169: םש(
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 10וראו פרק (א IIאת השכבות מתקופת הברזל ) 174-173: שם(אביץ -תארכו מחדש הרצוג וזינגר

: נראה כי האתר היה מיושב לאורך התקופה כולה]). 303: א2005[פלג -לתיקון הקל שהכניסה זרזקי

 IVואילו שכבה ; א המאוחרIIבברזל ) IIIביחד עם שכבה  (IIBשכבה ; א הקדוםII בברזל IIAשכבה 

חשוב להזכיר את המתחם , פרט לאתרי המפתח הללו. א המאוחרIIמתוארכת לשלב הסופי של הברזל 

א IIיישוב זה חורג מפרק הזמן של תקופת המחקר ומתוארך לתקופת הברזל , כאמור, אולם(ביזרעאל 

, D (VIIבשטח (קירי ,  בתל קדשVI-IVהעורף הכפרי של העמק מיוצג בתקופה זו בשכבות ). המאוחר

רק בתל קדש ובסולם היה ניתן להבחין בין השלב . בעפולה) 198בשטח  (3 ובשכבה IIסולם , IIIקשיש 

  . אIIהקדום למאוחר בתקופת הברזל 

הבדלים דקים ; 200650(אביץ -מכיוון שכמעט תמיד אני מסכים עם ההבחנות של הרצוג וזינגר

אין בכוונתי לחזור כאן על הדיון הארוך , )ראו למעלה, בהשקפותינו קיימים בקרב אתרי העמק

יחד עם זאת שני ). 13.3וראו טבלה (א IIבכרונולוגיה היחסית של אתרי צפון הארץ בתקופת הברזל 

.  תל כינרות ותל כיסן–אביץ -וזינגרי הרצוג "לא נידונו ע, I תקופת הברזל נם לגבי שדנתי בעניי,אתרים

פי ספרור השכבות הישן -נראה כי על. אIIתל כינרות הניב רק כמויות קטנות של חומר מתקופת הברזל 

אף על פי ). 96-94, 85-84לוחות : שם( מתוארכות לתקופה זו V-IIIהרי ששכבות , )1990פריץ (בתל 

קשה להסיק מסקנות מפורטות , פי בין השכבות הללובגלל מיעוט החומר והעובדה שאין רצף סטרטיגר, כן

  . אIIיותר על התיארוך של השלבים השונים בתוך תקופת הברזל 

 על שלושת 8א רק את שכבה IIתארכו לתקופת הברזל ) 43-35: 2003(גלבוע ושרון , לגבי תל כיסן

לם בחינה מעמיקה של או, )2.2טבלה : 2005וראו גם מזר ; 158: 2008וראו גם גלבוע ואחרים (שלביה 

מחייבת להניח כי גם את ) 53-48לוחות : 1980בריאנד והומברט  (6-7הקרמיקה שפורסמה משכבות 

 CP31-32 מופיעים סירי בישול מטיפוסים 7בשכבה , כך למשל. שכבות אלה יש לתארך לאותה תקופה

 ,כמו כן; ס" לפנה8-ועדיין לא מופיעים סירי בישול המתוארכים למאה ה) 13a-d ,15: 52לוח: שם(

: 51לוח : שם (CJ31וכן פך בישול מטיפוס ) 50לוח : שם (SJ31נמצאו בשכבה זו קנקנים רבים מטיפוס 

: שם (K31-32אולם גם כאן קיימים טיפוסים כמו קדרות מטיפוס ,  נמצאה פחות קרמיקה6בשכבה ). 5

לוח : שם (SJ31וקנקנים מטיפוס ) 9a-9: 49לוח : שם(א IIסירי בישול מתקופת הברזל ; )7, 5: 49לוח 

עולה כי אף לא אחת מהן חרבה ) 1980בריאנד  (6-8מתוך התיאור הסטרטיגרפי של שכבות ). 3-1: 48

                                                 
  ).1טבלה , 168-167: 2011(אביץ -ראו הרצוג וזינגר, לגבי תל קסילה 50
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;  שלושה שלבים8לשכבה ;  הניבה את כמות הכלים השלמים הגדולה ביותר7אולם שכבה , בחורבן אלים

שהיא המשך ישיר לשכבה , 6שכבה ; חפור חל שינוי מהותי בתוכנית השטח ה7 לשכבה 8במעבר משכבה 

נראה לי שיש לתארך מחדש את , לאור כל אלה. העדויות לה מועטות ביותרו, היא קצרת מועד, 7

. א הקדוםII יש לתארך לתקופת הברזל 8את שלושת השלבים של שכבה : השכבות בתל כיסן כדלהלן

איורים : שם(ית המבנים שנחפרו בתל א הקדום למאוחר חל שינוי גדול בתוכנIIבמעבר מתקופת הברזל 

, 6את שכבה . א המאוחרII היא מתקופת הברזל 7וייתכן שהדבר מעיד על כך ששכבה , )49-48

יש כנראה לתארך לשלב , פי החופרים היא קצרת ימים- ושעל7שתוכניתה נשענת על תוכנית שכבה 

  . אIIהסופי של תקופת הברזל 

   מאוחרIברזל   קדוםIברזל  IIIמ "ב   
 )שלב סופי(+

  א מאוחרIIברזל קדום אIIברזל 
 )שלב סופי(+

  )2008אריה (פער יישובי   VIIA  VI-V  IVB  דן
  XII-XI  –  –  X-IX  –  חצור
  ]ראו בגוף הטקסט,  בספרור הישןVI  V+) IV(  ]V-III  –  כינרות

  )III  II+) I  –  –  –  ראש זית
  )S-4 ,S-3 S-2  –  S-1b S-1a+) post S-1  בית שאן

  D-6 D-5 D-4+) D-3(  VI V-IV  רחוב
 )9c-12 9a-b 8 7+) 6  13  כיסן
 Early Ir1a to  –  דור

Ir1a/b  
Ir1b  Ir1/2 Ir2a 

  –  XII-XI X  IX-VIII  –  קסילה
  הכרונולוגיה היחסית של אתרי צפון הארץ מחוץ לעמק יזרעאל: 13.3טבלה 

  

  כרונולוגיה אבסולוטית ושחזור היסטורי 13.2

במחקר הארכיאולוגי של ארץ " לוהטים"תקופת הברזל היא אחד הנושאים ה ראשיתהכרונולוגיה של 

בתיארוך מוחלט ,  התפרסמו עשרות מאמרים העוסקים בתיארוך יחסיהאחרונותבשנים . ישראל

  המחקרים הבולטיםרשימה חלקית בלבד של(ובהשלכות ההיסטוריות שיש לשיטות התיארוך השונות 

, 2006, 2004אביץ -הרצוג וזינגר; 2008, 2003לבוע ואחרים ג; 2001, 2000בן תור :  אתכוללת

; 2010, 2008רמזי ברונק  מזר ו;א2011, 2008 ,א2007 ,2005, 1997מזר  ;2005לוי והיאם  ;2011

, א2007פינקלשטיין ופיאסצקי ; ב2005, 2004, 2003 ,2001 ,ב2000, א1998, ב1996פינקלשטיין 

,  מכיוון שאינני מעוניין לחזור על נושאים שנידונו באריכות).2007 שרון ואחרים ;א2010, ב2007

אתרי העמק , כמובן, שנקודת המוצא שלה היא, ברצוני להציג כאן את התפיסה הכרונולוגית שלי

תאריכן  את , מבחינה יחסית,היכולת לעגן. במגידוות הרלוונטיות שכבובראשם ה ,המתוארכים לתקופה זו
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 הנוגעות לכרונולוגיה ,הכרעותל להגיע, מאפשרת לדעתי ,ה זו לתקופהשכבות השונות המתוארכותשל 

  . של התקופההמוחלטת ולשחזור ההיסטורי

 ,ס היא תקופה של זעזועים קשים ומהפכים גדולים" לפנה9- לבין המאה ה12-התקופה שבין המאה ה

 מבנהזו הופך הבתקופה גורלית . המשנים את הסדר הפוליטי והמדיני של המרחב בו שוכנת ארץ ישראל

, מלך מצריםתשומת לבו של  המתחרות ביניהן על ,מדינה עצמאיות-של כנען ממערך של עריהשלטוני 

, 2003פינקלשטיין ; 2002יופה , למשל ( מספר ממלכות טריטוריאליות עצמאיות מתקיימות בושטחל

 ומביאים לשינויו , המתרחשים במזרח הקדום,תהליכיםתוך כלל המרק פרק אחד מהפך זה הוא . )ט"תשנ

למחקר הארכיאולוגי בארץ  של התקופה מרכזיותהעל . ס"פוליטי של האלף השני לפנה-של העולם המדיני

הבאות להבהיר את מהלכה של התקופה תוך בחינת , תעיד כמות עבודות הגמר שהוגשו בשנים האחרונות

גלבוע ; 1999סמה 'ז ;1999לן  אי;1998 קילברו ;א1996ינאי , למשל(תופעות שונות ואזורים מגוונים 

פלג -זרזקי; 2005בן שלמה  ;2003גדות ; ג" תשס צוקרמן;ג"עמי תשס- בן;2002לנדאו - יסעור;2001

  ).2009מאק -יהלום, 2005

ובשל חשיבותו של הטקסט המקראי , לאור המקורות ההיסטוריים הבודדים שנחשפו מתקופת המחקר

, מקראייםהמקורות את הבחנתי בפרק זה , ידועים מחוצה לוביכולת להאיר אירועים היסטוריים שאינם 

המורכבות הגדולה של הטקסט המקראי ואמינותו . ו בעמק יזרעאלעהתרחשויות שאיראת ההמתארים 

שביט וערן (ההיסטורית מעסיקים את המחקר המקראי ואת הארכיאולוגיה הארצישראלית מאז ראשיתם 

היא זו של ימי ההתנחלות , תקופה שמחקר זה עוסק בהה, פי הכרונולוגיה המקראית-על). ד"תשס

מכיוון שפרק הזמן הזה . ימי הממלכה המאוחדת וכן ראשית ימיהן של ממלכות ישראל ויהודה, והשופטים

ומתוך אידיאולוגיות , שהתרחשו שנים רבות לפני שאלה הועלו על הכתב, מתאר אירועים היסטוריים

וזאת בכדי להבין את הריאליה , תיאורים הללו בצורה ביקורתיתהרי שברור שיש לבחון את ה, מסוימות

   .51ההיסטורית שניתן למצות מהם

  III תקופת הברונזה המאוחרת 13.2.1

. היא העשירה ביותר במקורות היסטוריים מבין תקופות המשנה בהן עוסק מחקר זה, IIIמ "תקופת הב

שלא כמו בימי , יחד עם זאת. עשריםהדבר נובע מהמשך השליטה המצרית על כנען בימי השושלת ה

                                                 
שזמן כתיבתו מאוחר , מכיוון שברור, בספר דברי הימיםהמופיעים , אתרים בעמקאזכורים של לא להתייחס להחלטתי ש 51

 ). 120: ב"נאמן תשס; 11-10: ז"יפת תשל, למשל(ומשום שהמקור העיקרי עליו הוא נסמך הוא ספר מלכים , מאוד
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, המאירות את ההיסטוריה של כנען בכלל ועמק יזרעאל בפרט, עדויות מצריות, עשרה-השושלת השמונה

  . נחשפו במצרים גופא, ורק תעודות מעטות יחסית, נמצאו בעיקר בארץ ישראל

 של השכבות בארץ היעל סינכרוניזצ, מבוססת בראש ובראשונה, הכרונולוגיה האבסולוטית של התקופה

נמצאו ממצאים ,  באתרים הכנענייםIIIמ "בשכבות מתקופת הב. עם הכרונולוגיה של המלכים המצריים

ראו אצל ינאי (כך למשל . המספקים עוגן איתן לקביעת הכרונולוגיה של התקופה, מצריים מלכותיים

, לכיש, מגידו(השלישי נחשפו חפצים ועליהם שמותיהם של רעמסס , )רשימה מלאה] 22-19: א1996[

מתוך ההנחה ). מגידו ובית שמש(ורעמסס השישי ) אפקלכיש ו, גזר(רעמסס הרביעי , )בית שאן ותמנע

וימי מלכותו של  1182החלה בשנת , רעמסס השלישי, םשתקופת מלכותו של מייסד השושלת העשרי

הסתיימו בשנת , או בכנעןשנמצהמלך המצרי האחרון משושלת זו ששמו מופיע על חפצים , רעמסס השישי

 נמשכה מראשית IIIמ "שתקופת הב, הרי שניתן לומר בהכללה, )166, 160: 1994קלייטון  (1133

קביעה זו מקובלת היום .  לערךס" לפנה1130ועד לשנת ) 13-או משלהי המאה ה(ס " לפנה12-המאה ה

, ב1985מזר ; א1996נאי י; ט"זינגר תשמ; 2008, 1995, 1985אוסישקין , למשל(י רוב החוקרים "ע

למרות שעדיין מדובר במספר קטן של דגימות ). 101-97: ג"פינקלשטיין וסילברמן תשס; 2005, 2002

נדמה , D-6 ורחוב VIלכיש , )K-6=) VIIAשבחנו את הכרונולוגיה האבסולוטית של מגידו , 14פחמן 

, 266-263: 2009ן ופיאסצקי פינקלשטיי(כי תוצאותיהן עולות בקנה אחד עם הכרונולוגיה המצרית 

  ). S-3 ו N-4לדגימות מבית שאן ] 26-25: 2009[וראו גם מזר ; 379: א2010

 הכנעני שהתקיים בארץ יםמערך היישובעל מבחינה תרבותית ופוליטית  בכנען השפיעה הנוכחות המצרית

 .)ט"נגר תשמזי; א"נאמן תשמ(ובעמק יזרעאל בפרט ) א1996ינאי ; 256-192: 1992רדפורד (בכלל 

מאז תקופת הברונזה , והעיר התפרשה,  דונם120- היה כIIIמ " בתקופת הבVIIAשטחה של מגידו 

נחשפו מבנים , שהייתה הגדולה בעמק, בעיר. על האקרופוליס והעיר התחתונה גם יחד, התיכונה ברציפות

נהבים העשיר נדמה כי אוצר הש.  ושער מאסיבי2048מקדש , 2041דוגמת ארמון , מונומנטאליים

הנה כי . עוצמתה וחוסנה של מגידו, את פארה, בצורה הטובה ביותר, ממחיש, שנתגלה בארמון, )3073(

לשמור על , גם תחת שלטון השושלת העשרים, שהמשיכה, מדינה כנענית- שימשה כעירVIIAמגידו , כן

; ]54: ט"תשמ[ל זינגר בניגוד לסברתו שוזאת (מעמדה המרכזי בקרב האוכלוסייה הכנענית בצפון הארץ 

  ). 6וראו פרק 

, ])17-9איורים : 1978ראסט [בעיקר הממצא הקרמי  (IBלמרות העדויות המועטות שפורסמו מתענך 

,  נמצאו עדויות למבני מגוריםC- וAנראה כי בשטחים , )10פרק (ואופיים הבעייתי של דוחות החפירה 
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 חולנוכ, )4פרק (עמארנה -עותינו ממכתבי אללאור ידי. בבית חצר, מדובר כנראה, Aולפחות בשטח 

מדינה ששלטה על -שימשה גם תענך בתקופה זו עיר, כי בדומה למגידו, מתקבל על הדעת, ממדיו של התל

לא התקיימו במקום מבני , IIIמ "כי בתקופת הב, אין סיבה להניח. החלקים הדרומיים של העמק המערבי

  . למרות שאלה טרם נחשפו בחפירות, ציבור

מעיד על , Vהרי שהמכלול הקרמי העשיר של שכבה ,  ממדיה המצומצמים של החפירה בסולםעל אף

-לאור העובדה ששונם נזכרת בארכיון אל). 12פרק  (IIIמ "קשרים עם בית שאן המצרית בתקופת הב

ם כי ג, ייתכן, )4פרק (עמארנה כאתר אליו נאספו עובדי מס לעבד את אדמות המלך שהיו בעמק יזרעאל 

שהיה נתון למרותה הישירה של , בתקופת השושלת העשרים המשיך היישוב לשמש בתור מרכז חקלאי

, Vשעוצמת ההרס שנחשפה בחפירה המצומצמת של סולם , אין ספק. המצודה המצרית שבבית שאן

  .מ"שפקד את העמק בשלהי תקופת הב,  זה היה חלק מגל החורבנות האלימיםחורבןמעידה כי 

היישוב הכפרי ). 17פרק  (IIמ " ניכרת המשכיות מתקופת הבIIIמ "ים של תקופת הבבאתרים הכפרי

חלק מן הקברים בתל , כמו כן. IV וקשיש IIIBעפולה , VII כולל את קדש IIIמ "בעמק בתקופת הב

ראוי , לעומת זאת. שיישובים אלה התקיימו אף הם בתקופה זו, מעידים, בתל שדוד ובנחל יפעת, קשיון

 ,חפירות נוספות באזור. מערבו של העמק קיים פער יישובי ביקנעם ובתל קירי-לכך כי בצפוןלשים לב 

מערבי של עמק יזרעאל היה -או שמא האזור הצפון, האם מדובר רק בשני האתרים הללו, יעזרו לקבוע

  .      נטוש כולו בתקופה זו

שהונהג , כנעני-לסדר המצריהיה המשך ישיר , IIIמ " בעמק בתקופת הבהמדינה-ערינראה כי מערך 

, הרי שמגידו, בעוד שהמרכז העירוני ביקנעם פסק מלהתקיים. באזור לאחר כיבושי תחותימס השלישי

סביר להניח , כאמור. מדינה משגשגות בעלות עורף כפרי מגוון-תענך ואולי גם שימרון המשיכו להוות ערי

  . ת המלך המצריות ובשל הקרבה לבית שאןכי סולם שמרה על מקומה הייחודי בזכות מיקומה בלב אדמו

.  בשל הפסקת המסחר הבינלאומי, ניכר שחלו שינויים מרחיקי לכת בכלכלת האזור, בניגוד לרצף היישובי

 IIIמ "כי אין לזהות בעמק יזרעאל כלים מיקניים או קיפריים בשכבות המתוארכות לתקופת הב, נדמה

היא תוצאה , )3: 9.2.10איור (ילו 'ח- שנמצאה בעין אלייתכן שרק קערה אחת). 268-265: 2002מזר (

כחלק ). 3לנדאו בדפוס-יסעור(עם המצודה המצרית בבית שאן ) Myc. IIIC(של המסחר בכלים מיקניים 

נמשך הקשר , יחד עם זאת. מהפסקת המסחר ראוי לציין כי נפסק ייצורם של קנקני המסחר הכנעניים

המשיכו להגיע לכנען במסגרת ) בהט וזהב, דוגמת שנהב(קרות הרציף עם מצרים ונראה כי סחורות י
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שהניח כי מדובר על המשך , ]295: א1996[השוו לינאי (השליטה האימפריאלית המצרית על הארץ 

  ). הבינלאומיהסחר

   IIIמ "חורבן יישוביי העמק בסוף תקופת הב

, באופן מפתיע.  גדוליםהמצרית תוך שורת חורבנותהשלטון  קרסה מערכת IIIמ "ת הבבשלהי תקופ

מעולם לא ניצבה במרכז והיא , נידונה בעבר רק לעיתים רחוקות VIIAשאלת זהותם של מחריבי מגידו 

ובהשלכות שיש לסוגיה על השחזור ההיסטורי הכללי של סופה של , שיח המחקרי שעסק בשכבה זוה

ת מהקושי הארכיאולוגי בקביעת נובע ,םמחריביזהות הכי העמימות הנוגעת ל, אין ספק. IIIמ "תקופת הב

ובהיעדר מקור , הפוליטי והאתני של אנשים שהרסו והשמידו יישובים באשר הם, אופיים החברתי

נדמה שלאלה יש . ראשל המק" שתיקתו"ובכלל זה  ,VIIAהיסטורי בכל הנוגע לזהות מחריבי מגידו 

מבלי להתייחס , VIIAכז במגידו והוא התר, היה אופיו של הדיון מצומצם, שלרוב, להוסיף את העובדה

להלן סיכום הנתונים הקשורים בחורבן של יישוביי העמק בשלהי תקופת ). וראו מייד(למתרחש בסביבתה 

  :IIIמ "הב

 Kבשטחים (שכללו חסימה של כניסות לבתים ,  קדמו פעילויותVIIA לחורבנה של מגידו – קדם חורבן

 בטרם במקוםמשקפים תהליכים שהתרחשו , סבת ייעודווה) Gבשטח (אלה וכן חסימת שער העיר ). M-ו

  ). ' בכרך ב7.3נספח  וב6.1פרק ראו בהרחבה ב( כחלק מההכנות לאיום המתקרב ,ןחורבה

ההרס אובחן ). 115-113: 2009פינקלשטיין ( היה חלקי בלבד VIIA חורבנה של שכבה – חורבן מגידו

 ניטש Kבית המגורים בשטח ; קיות לחורבן אליםנמצאו עדויות חל" נורדבורג"ב. 2041בעיקר בארמון 

יש . אבל כנראה נהרס וניטש, המקדש לא נשרף; אולם מצפון לו ניכרות עדויות לחורבן באש, בחופזה

לא ידוע הרבה על שכונת המגורים בדרום . לציין כי לא נמצאו במגידו עדויות להרס מכוון של חפצי פולחן

וזאת לאור  (הרי שהוא מקומי בלבד, ם היו במקום עדויות לחורבןאולם נראה כי גם א, )CCשטח (העיר 

  . )כמות הממצאים שנתגלו במקום

. לא שבו לתפקד מעולם, ששימשו במשך מאות שנים, "נורדבורג" הארמון וה– ההשלכות לחורבן מגידו

בה המקדש שוקם והוא המשיך למלא את מקום הפולחן המרכזי של העיר גם בימיה של שכ, לעומת זאת

VI .מ "החורבן היה קשה ולעיר לקח עשרות שנים להתאושש ולשוב לממדיה בתקופת הבIII)  רק

פרק (לאחר החורבן בתקופה שראוי לציין כי התכנון היישובי שמר על מאפייניו , אולם, )VIAבשכבה 

16 .(  
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לה באש אתר הוע, נחרבה אף היא וכמו כן, IBתענך , המדינה הנוספת שנחפרה בעמק- עיר– חורבן העמק

.  היישוב בתל קשיש ניטשואילו,  באשVהועלתה גם סולם , בדומה. VIIהלוא הוא תל קדש , הבת שלה

כי , נראה אם כן. ללא פגיעה כלשהי, IIIA המשיך לשמש ברצף לשכבה IIIBרק בית האחוזה של עפולה 

     .אלא על גל חורבנות שמכה באתרים רבים, אי אפשר לדבר על חורבן חלקי של עמק

והן נשארו , תוצאות החורבן היו הרסניות ביותר,  במקרה של תענך וקדש– ההשלכות לחורבן העמק

מ לא יושב כנראה בתקופת "גם תל קשיש שניטש בסוף תקופת הב. Iנטושות לאורך כל תקופת הברזל 

  .Iסולם שחרבה כליל שוקמה בתקופת הברזל . Iהברזל 

שהיו עשויים להביא לחורבן יישוביי ,  המועמדים הפוטנציאלייםלהלן רשימת, לאור כל האינפורמציה הזו

   :III52מ "העמק בשלהי תקופת הב

הוחלט , עם עזיבת הכוחות הצבאיים,  ייתכן שבימיו האחרונים של השלטון המצרי בארץ–המצרים . 1

ת העשוי להיו, תוך הרס מוחלט של כל דבר, "אדמה חרוכה"לסגת מהקולוניה הכנענית בטקטיקה של 

ומעוזי ) VIלכיש , VIIAמגידו , למשל(במסגרת זו הועלו באש היישובים הכנעניים . לגורם אחרשימושי 

חשוב לזכור שאין בידינו , אולם, אפשרות זו נראית הגיונית, לכאורה). S-3בית שאן (השלטון המצריים 

  .  שיטה זוהלהופע, שבעת נסיגתה של אימפריה כלשהי, אף עדות אחרת מן המזרח הקדום על כך

האחד מעלה :  שני תרחישים שונים לחורבנות,לגבי המועמדים הבאיםניתן לשחזר , באופן תיאורטי

ואילו התרחיש השני מניח כי בעקבות הנסיגה , שהללו היוו מכת מחץ לשלטון המצרי והביאו לנסיגתו

 נוצל הריק השלטוני ,מהמצב הרגיש באזור כולומצריים ו-מגורמים פניםשהייתה עשויה להיגרם , המצרית

). 205: 2008אוסישקין (שהביאו בסופו של התהליך לחורבן היישובים הכנעניים , בידי גורמים שונים

של  החולשה ו אתניצלבגורמים כנעניים שנסיגת המצרים מהארץ שכרך את  ,)23: 2009 (מזרל בניגוד

ש לראות בנסיגה תופעה שי, )295: א1996(אני מקבל את דעתו של ינאי , העשריםמלכי השושלת 

קשה להניח שהאימפריה המצרית ששלטה בכנען במשך מאות שנים . הקשורה לבעיות הפנימיות במצרים

, מיידכי גורמי החורבן שייבחנו , נראה אם כן. ים מקומיכוחותנסוגה בגלל , בכוחות מצומצמים למדי

  .השלטוני שהשאירואו תוך כדי ניצול הפער , הגיעו לאזור לאחר היסתלקותם של המצרים

 כטרמינוס פוסט VIIAהניח כי יש להתייחס לתאריך חורבן מגידו ) 207: 2008( אוסישקין – גויי הים. 2

שרובה , וזאת מכיוון שלדעתו ההגירה הפלשתית, בדרום מישור החוףם להתיישבות הפלשתית אקו

                                                 
 שלא נמצאו לכך וזאת מכיוון) כמו רעידת אדמה(לא התייחסתי כאן לאפשרות שהיישובים נהרסו בשל גורמים טבעיים  52

 .עדויות בשטח
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ובראשם , ט באתרי העמק כשהשלטון המצרי עדיין שולועללא הייתה יכולה לצאת לפ, התקיימה ביבשה

למרות שאוסישקין ]). 92-90: 2008[ראו מזר , לדעות מנוגדות בעניין התיישבות הפלשתים(במגידו 

נראה ששחזור , VIIA הם אלה שהחריבו את מגידו שגויי היםאינו מעלה באופן קונקרטי את האפשרות 

ובכך ניצלו את העובדה , םהחריבו יישובים שניצבו בדרכאלה , לפי תרחיש זה. זה הגיוני ביותר

תוך שריפת , הטילו מורא על התושבים המקומיים, ולשם התקדמותם, שהמצרים כבר לא היו באזור

הם לא , וכמו כן; לא הייתה בכוונתם או בכוחם להרוס לחלוטין את היישוב הכנעני, יחד עם זאת. עריהם

  .  מצרייםהעלו באש את המקדש של מגידו ולא פגעו בחפצי פולחן כנעניים ו

, למשל(עמארנה - כפי שעולה מתוך מכתבי אל– )קבוצות עפירו ושוסו(אוכלוסיית שוליים כנענית . 3

קבוצות אלה התמודדו במשך שנים ארוכות עם השלטון המצרי האימפריאלי ) 153-145: 1975נאמן 

ך כדי פרעות ותו, הם ניצלו את המצב הבעייתי ממילא,  נסיגת הכוחות המצרייםעםש, ייתכן. הקשוח

שהניח כי הפרשה המתוארת בספר , )29: 1936(אולברייט . היישוביהמערך הביאו להרס , ומעשי שוד

 VI- לVIIAהתרחשה בפער שבין שכבות , )ראו בהרחבה למטה(ומוכרת כשירת דבורה ' שופטים ה

אותם הוא (ההר תושבי היו , לדעתו, יחד עם זאת. VIIAלא התייחס לזהות המחריבים של מגידו , במגידו

חזקים מספיק בכדי לנצח קואליציה כנענית , חורבן בשנים בודדות בתקופה המאוחרת ָל)ישראליםכינה 

 12-שהיכרותנו עם ההתיישבות הישראלית בהר במאה ה, אני חושב, ראשית. בלבו של עמק יזרעאל

שהיה לה אינטרס ,  כוח חזק דיובעלתה יתה חברה מלוכדת שהיכי בשלב זה טרם התגבש, עידעשויה לה

אינני חושב שבשירת דבורה השתמרו זיכרונות , כמו כן. בשטחים רחוקים ממרכזי היישוב שלה

אחד הטיעונים העיקריים להנחה זו הוא העובדה שאין .  בעמק יזרעאלIIIמ "היסטוריים מתקופת הב

). או למטהור(על השליטה המצרית על הארץ ) וגם בשום מקום אחר במקרא(בשירה אזכור כלשהו 

הרי שמדובר , ומר כי אם היו אלה גורמי שוליים כנעניים שהביאו להרס היישוביםשניתן ל,  נראה,לפיכך

שהיה אפשר , בקבוצות בעלות אינטרסים מקומיים שלא הגיעו לרמת ארגון גבוהה ולא בחברה מלוכדת

   .לזהות עם היישות שתתפתח בשלב מאוחר יותר לכדי ממלכת ישראל

מעין ,  הכנעניות היו מאוגדות ביניהן במערכות קשריםהמדינה-ערינו ידיעות על כך שיש בידי. 4

 - 27: 1975נאמן , למשל(לשם השגת עדיפות פוליטית ושליטה על מקורות מחייה ועושר , קואליציות

שנגרמה בעקבות הזעזוע העמוק שחל בעולם האימפריות , ניתן להניח כי בעקבות הנסיגה המצרית). 38

 בכדי  שניצלו את הריק השלטוני,מדינה כנעניותה-סכסוכים בין עריהתעצמו ה, ס"ף השני לפנהשל האל

  . לחורבנות הרבים, בסופו של דבר, אלה הביאו. שהלכו והדלדלו, לזכות במשאבים
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שניצלה את , י האליטה הכנענית" נגרם עVIIAהניח שחורבן מגידו ) 159-158: 2009(הלפרן . 5

שהחורבן המאסיבי של , העובדה, לטענתו. השלטון המצרי מכנען והדיחה את המלךההזדמנות של נסיגת 

הניחה ) 188-179: 2009(גם פלדמן . תומכת בשחזורו, אזור הארמון אינו מאפיין את חורבן העיר כולה

הצליח שליט מגידו לנצל את , עם נסיגת המצרים, לדעתה. שחורבן העיר נגרם בידי האוכלוסייה המקומית

,  ממנותבטרם הספיק ליהנו, אולם. היציבות הפוליטית ולגרוף לארמונו את אוסף השנהבים העצוםחוסר 

  .והאוצר נקבר עד לחשיפתו בעת המודרנית במרתף הארמון החרב, הודח השליט בידי נתיניו

שבמסגרתו כילו ,  תוצאה של חורבן פנימיXIIIכי יש לראות בהרס חצור , הציעה) 302: ג"תשס(צוקרמן 

המדינה לא גרר בהכרח את חורבנם של היישובים -היא הדגישה שחורבן עיר. שבי חצור את עירםתו

מ "נדמה כי המצב בעמק יזרעאל בשלהי תקופת הב). 301: שם(ואולי אף היטיב עם חלקם , הכפופים לה

IIIים אתרים קטנ, ובדומה, נחרבו) מגידו ותענך( שנחפרו בעמק המדינה-ערישתי .  היה שונה בתכלית

של החברה הכנענית היה " השמדה העצמית"קשה להניח כי מנגנון ה. כמו סולם וקדש הועלו באש, יותר

הביאה חוקרים להניח , )תוך התרכזות בארמון(העובדה שמגידו חרבה רק בחלקה , כאמור. כה מפותח

ת התמונה לא ראו א, אותם חוקרים שהתמקדו במגידו, יחד עם זאת. כנעני-שהגורם לחורבן היה פנימי

, ברור שכל ניסיון לתייג את המחריבים מבחינה חברתית. הכללית של החורבן שפקד את העמק כולו

שחורבן , מתקבל על הדעת, לאור ניתוח החורבנותאולם , פוליטית או אתנית יישאר בגדר ניחוש מלומד

ניתן להניח כי גל . שמקורו מחוץ לעמק יזרעאל נגרם בידי גורם IIIמ "יישובי העמק בשלהי תקופת הב

שהמתינו במשך שנים ארוכות לניצול החולשה של השלטון , החורבנות נגרם בידי גורמי שוליים כנעניים

כי האפשרות , נדמה. כחלק מניצול הריק שלאחר נסיגת המצרים, ם של גויי היםאו בכוח זרוע, המרכזי

  . פחותהכךאולם הסבירות ל, שהמצרים הם אלה שהרסו את היישובים עדיין קיימת

   I תקופת הברזל 13.2.2

. בתהליך התאוששות ארוךיזרעאל החלו היישובים בעמק , דיולאחר פער יישובי שאורכו אינו ברור 

ההרס שכבות בבנייתם של יישובים דלים על  מתאפיין – הקדום Iתקופת הברזל  –הראשון שלב ה

, XVIIIיקנעם , VIBמנות את מגידו בין השכבות המשתייכות לפרק זמן זה ניתן ל. IIIמ "תקופת הבמ

 הרי, )בניגוד להרס וחורבן( שלבי בנייה יהויזהרבה ב הבעייתיות  בשל.בתל קירי) Dבשטח  (IXושכבה 

 םדפוסי התנהגות, הגדרת מאפייניהם, יחד עם זאת. תקופה זומיחסית  ותעטושקיימות בידינו רק עדויות מ

המשכיות בתרבות ה זהות אתל, כבר בשלב מוקדם זה אפשרתמ,  היישוביםמחדשיוהאידיאולוגיה של 

  . IIIמ " מתקופת הבהחומרית

 385



האתר המרכזי של היישוב  . המאוחרIהגיע לשיאו בתקופת הברזל המערך היישובי תהליך התחדשות 

.  ואחריםD (VIIIשטח (קירי , XVIIואליו נוספים יקנעם , VIAבעמק יזרעאל בתקופה זו הוא מגידו 

קיימת , IIIמ "נראה כי בהשוואה לערים מתקופת הב,  בשיא פריחתם של יישובים אלהחשוב לציין שגם

 נוסף בחלק  מביא גל חורבנות,להי התקופהבש. )16פרק  ( החומריתםברמת תרבותחדה ירידה 

והוא מותיר אחריו עיי , תוצאותיו של חורבן זה הרסניות במיוחד. כנענימערך ההלקריסתו של , מהאתרים

 הרי שלאחר החורבן בסוף ,IIIמ "בשונה מהחורבן של תקופת הב. עשירים בממצאיםום חורבות עבי

הבאות לידי ביטוי בתרבות החומרית של , ניכרים שינויים מהותיים בתפיסות העולם, Iתקופת הברזל 

  .אIIהמתוארכים לתקופת הברזל , אתרי העמק

ממדיהן של : טי התרבות החומריתבמעבר מתקופת הברונזה לתקופת הברזל ניכרת המשכיות בכל היב

הרצף הפולחני , )76: 2003פינקלשטיין (קווי המתאר של התכנון העירוני , )10, 6פרקים (הערים 

גדות (השימוש בבתי חצר כבית המגורים הטיפוסי , )6הערה : ב1985מזר (במקדש המגדל במגידו 

, 227: 2006אריה ; 5: 1940ברג אנג; 5: 1939שיפטון (אופיים של כלי החרס , )101: 2006ואחרים 

) 41-42: 1985גרשוני ; 139: 1976נגבי (וכלי הברונזה ) 345: 2006גרשט (כלי הצור , )7וכן פרק 

והשימוש בקברי שוחות באתרים הכפריים , )6פרק (וכן ההמשכיות בקבורה ההמונית במערות במגידו 

אין אלא , לפיכך. האתני של האוכלוסייהפועל יוצא להמשכיות בשיוך אין ספק שכל אלה הם ). 9פרק (

כלומר תושבי העמק ,  היו כנעניםIלהסיק שהרוב המוחלט של תושבי עמק יזרעאל בתקופת הברזל 

   .מימים

 Iכי בתקופת הברזל , מעיד, II-IIIמ "כי שחזור הדפוסים החברתיים והתרבותיים של תקופת הב, נדמה

למרות שאין בידינו עדויות היסטוריות , לכן. מ" הבנמשך בעמק יזרעאל הארגון הפוליטי של תקופת

- נשמר מערך עריIכי גם בתקופת הברזל , ניתן להניח בסבירות גבוהה, הנוגעות למבנה המדיני של האזור

לאור ידיעותינו על . מ"ת והב"שהיה הבסיס הפוליטי של החברה הכנענית בתקופת הב, המדינה הכנעניות

 שהתקיימו באזור שלטו על מרחבים המדינה-ערינראה כי , מ"פת הבהארגון הפוליטי של העמק בתקו

  ). 5-4פרקים (שכללו כפרים ושטחי אדמה בעמק עצמו ובגבעות הסובבות אותו , מוגבלים יחסית

תוצאות החפירות הארכיאולוגיות מלמדות כי מגידו ? Iהמדינה התקיימו בעמק בתקופת הברזל -אילו ערי

מכיוון שלא נערכו . מדינה משגשגות-רילשמש כעאילו יקנעם שבה  וI  בתקופת הברזלה על כוחהשמר

לאור מרכזיותה , אולם. לא ניתן לדעת מה היה אופיו של היישוב בתל בתקופה זו, חפירות בתל שימרון

, מדינה בחלקו הצפוני של העמק-והיעדר מועמדת אחרת לשמש בתור עיר, מ"של שימרון בתקופת הב
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דרום העמק ספג מכה קשה בשלהי תקופת . Iה על מעמדה גם בתקופת הברזל ניתן להניח כי היא שמר

יש ). 10פרק ( בתענך ובתל קדש Iהבאה לידי ביטוי בפער היישובי המתקיים בתקופת הברזל , IIIמ "הב

מעידה על כך , שהייתה האתר המרכזי בדרום העמק לא יושבה בתקופה זו, כי העובדה שתענך, להניח

באתר נמצאו עדויות לפריחה . נין' לעיר גI עבר בתקופת הברזל אזור זהיטי של שכובד המשקל הפול

  ). 11פרק (מאז תקופת הברונזה הקדומה לראשונה , לאחר פער יישובי, בתקופה זו

,  של עמק יזרעאל היו רק חלק מן הארגון הפוליטי של כנען באותה תקופההמדינה-עריחשוב לציין כי 

). 16ראו פרק ( ותל רכש תל כיסן, דור, כינרות, רחוב: מקים הצפונייםשכלל את הערים החשובות בע

 , כשירת הברבור של התרבות הכנעניתהיישובי הזהתיאר את המערך ש, )2003, ג"תשס(פינקלשטיין 

מזר ; 53: ג"בן תור תשס, למשל(שיצאו נגד הגדרה זו , חוקרים אחרים". כנען החדשה"בשם אותו כינה 

פוליטי -מכיוון שלא מדובר על ארגון חברתי, מטעה" כנען החדשה"השימוש במונח טענו ש, )90: 2008

ייתכן שבעקבות הביקורת . אלא על חברה שהצליחה להתאושש באופן חלקי ושימיה היו ספורים, חדש

, )תחייתה של כנען/ כנען המתחדשת ("Revived Canaan"את המונח ) 17: א2005(הציע פינקלשטיין 

אין לראות בעימות זה אלא , בכל מקרה". כנען החדשה "– שב להצעתו המקורית אולם בהמשך הוא

מסכימים רוב החוקרים על מאפייניה החברתיים והתרבותיים של , שהלכה למעשה, בעוד, פולמוס סמנטי

הייתה זו ישות כנענית שהיא תולדה של תרבות כנען : Iשישבה בצפון כנען בתקופת הברזל , האוכלוסייה

והפגיעה שספגו היישובים , שהתרחשו באזור כולו, בעקבות האירועים הסוערים. II-IIIמ "בבתקופת ה

הצליחה האוכלוסייה המקומית לשקם את יישוביה רק באזור העמקים , IIIמ "הכנעניים בתקופת הב

  . הוגבל עתה תחום מחייתה לאזור זה, ולפיכך, הצפוניים

שמכיוון שהתאריך , נדמה? בעמקיה הצפונים של כנען המחודשת המדינה-עריכמה זמן התקיימה מערכת 

הרי ששאלה זו תלויה בסוגית , )ראו למעלה( מוסכם בין החוקרים IIIמ "אודות חורבן ערי תקופת הב

אין בידינו מקורות היסטוריים , מכיוון שכאמור.  המאוחרIתיארוך החורבן של ערי העמק בתקופת הברזל 

בשנים . לוטי באמצעות שיטות פיסיקליות עשוי לספק לכך תשובהרק תיארוך אבסו, לפתרון בעיה זו

ברוינס  (14שבחנו את הסוגיה הזו באמצעות תיארוך בשיטת פחמן , האחרונות נערכו מחקרים רבים

מזר וכרמי ; 2005מזר ואחרים ; 106-100: 2008מזר ; 2003, 2001גלבוע ושרון ; 2003ואחרים 

, ב2006, א2006 ,ג2003 ,ב2003, א2003לשטיין ופיאסצקי פינק; 2008רמזי ברונק מזר ו; 2001

שרון ואחרים ; 2008פינקלשטיין ואחרים ; 2011, ב2010, א2010, 2009, ג2007, ב2007, א2007

, איננה מספיקה,  הזושהרזולוציה של שיטת התיארוך, שבים ומוכיחיםמחקרים אלה ). 2008, 2007
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למרות שבעשר השנים . נולוגיה האבסולוטית של התקופהבשביל להכריע בעניין הויכוח אודות הכרו

 באמצעות , תהיה אפשרות,הוא ייגדל מאוד שרק אם ייתכן, האחרונות הלך ונאסף בסיס נתונים מכובד

בהצלחה רבה , 14 לבחון את הסוגייה הכרונולוגית של תקופת הברזל באמצעות פחמן עזרים סטטיסטיים

   .)ארוך האבסולוטי של התקופות הללווראו מייד עמדתי בעניין התי (יותר

   Iחורבן יישוביי העמק בסוף תקופת הברזל 

מ "הדיון על המחריבים הפוטנציאליים של המערך היישובי באופק הכרונולוגי של תקופת הבן בשונה מ

III , הרי שלגבי תקופת הברזלI ,טענו רוב החוקרים שהמלך , עד לפני כמה שנים. נדון הנושא בהרחבה

: א1992מזר ; 47: ב1986דייויס ; 95: 1970ידין ; 351: ל"תש. מזר ב, למשל(יה האחראי לחורבן דוד ה

קניון ; 308: 1972אהרוני (חוקרים אחרים , יחד עם זאת). 13-11: 2004, 62: 2003הריסון ; 356

 הניחו שהוא התרחש בעת המאבק בין, ס" לפנה11-שתארכו את החורבן למחצית המאה ה, )226: 1979

ובהם חופרי ,  הניחו חוקרים אחדיםVIAכבר מאז חשיפתה של שכבה , לעומת זאת. הפלשתים לישראלים

ויש להניח כי העיר חרבה בעת רעידת אדמה חזקה , שאין לחפש גורם אנושי שהביא לחורבן העיר, מגידו

 ,)34: א2000(קנאוף , כמו כן). 68-67: 2011קליין ; 89: 1989קמפינסקי ; 7: 1939למון ושיפטון (

 היו דווקא תושבי תענך VIAסבר שמחריבי מגידו , שדן ברשימה ארוכה של מחריבים פוטנציאליים

 IBקנאוף התבסס על ההנחה השגויה שתענך  (IB על הרס תענך VIAשנקמו באוכלוסיית מגידו , השכנה

חזר לפני ) 192 :ג"תשס; 183: ב1996(פינקלשטיין ). 10וראו פרק ,  הקדוםIהתקיימה בתקופת הברזל 

 נגרם במסע VIAבעת שטען שחורבן האופק של מגידו , )91: 1929(להצעתו של וואצינגר , כמה שנים

, והוא סבור כיום שגורמים ישראליים מהר שומרון,  מהנחה זומאוחר יותר חזר בו פינקלשטיין. שישק

חריבו את האתרים וכחלק מתהליך זה ה, שהיו בשלבי התגבשותם החלו להתפשט לעמקים הצפוניים

בתוך (כי גם הלפרן , נדמה). 257: א2007פינקלשטיין ופיאסצקי (הכנעניים ואז ירשו את מקומם 

, ששובנראה , לאור הסברות המגוונות הללו. הסכים עם הצעה זו) 851: ב2006פינקלשטיין ואחרים 

כאשר (ן שיטתי ראשית את שקרה בעמק באופלבחון יש , IIIמ "בדומה לחורבן האתרים בתקופת הב

כך להצביע על המועמדים הפוטנציאליים שהיו עשויים - ורק אחר,)מגידו היא מקרה המבחן העיקרי

  :לגרום לחורבן

הרומזות על ,  ביישוביי העמק לא נמצאו עדויות כלשהן לכך שבטרם החורבן נעשו פעילויות– קדם חורבן

  . איום כלשהו מצד גורמים אנושיים
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ההרס אובחן הן במבני הציבור והן . מלא ומוחלט,  היה אלים ביותרVIA של מגידו  חורבנה– חורבן מגידו

שלמרות שהמקדש הראשי נפגע , חשוב לציין. בשכונות המגורים והוא לווה בשריפה שכילתה את העיר

  .לא נמצאו בעיר עדויות להרס מכוון של חפצי פולחן, אנושות ולא שוקם עוד

. VBתקיים פער יישובי של כמה עשרות שנים עד להקמתה של שכבה  בעיר מ– ההשלכות לחורבן מגידו

. V משנה סדרי בראשית בכל הקשור לתפיסה העירונית של תושבי שכבה VIחורבן שכבה , יתר על כן

  ). ראו למטה( שוב על השבר שעבר על העיר ים מעידVגם הקרמיקה ויתר הממצא הקטן של שכבה 

יחד עם זאת לא זוהה .  נחרבה אף היא– יקנעם –נחפרה בעמק המדינה הנוספת ש- עיר– חורבן העמק

. ילו ובסולם לא נתגלו סימנים לחורבן אלים'ח-גם בעין אל, בדומה. אתר הבת שלה, חורבן בתל קירי

  .   נחרב בשריפה גדולהIIIAדווקא בית האחוזה בעפולה , לעומת זאת

, התיישבו בה מחדש לתקופה קצרה, יקנעם מייד לאחר חורבנה של – ההשלכות לחורבן ביתר אתרי העמק

גם אחרי , נראה שבדומה למגידו). 10 פרק – XVIשכבה (עת ניסו לשקם את ההריסות ללא הצלחה 

 עקרונות חדשים XVשאחריו משתקפים בשכבה ,  התקיים באתר פער יישוביXVIנטישתה של יקנעם 

ורק , יים בה פער יישובי ארוךהמכה הקשה שספגה עפולה הביאה לכך שהתק). אIIתקופת הברזל (

בתל קירי נמשך היישוב באופן רצוף . בצורה דלהבה א המאוחר חזרו להתיישב IIבתקופת הברזל 

ניטשו ולא היו מיושבים ) פי הקברים-על(ילו ונחל יפעת 'ח-עין אל. אII לתקופת הברזל Iמתקופת הברזל 

  . יותר בתקופת הברזל

  : מאפייני החורבן ותוצאותיו בשלוש נקודות מרכזיותנראה שבקווים כללים ניתן לסכם את 

  . לא נחשפו עדויות להכנות מצד האוכלוסייה המקומית לחורבן העתיד לבוא עליהם. 1

  .  הוא היה מוחלט ומלאושם ,החורבן התמקד ביישובים העירוניים. 2

  .ניםשהתקיימו במשך מאות ש, החורבן גרם לשבר תרבותי חמור ולשינוי תפיסות עולם. 3

אולם מכיוון , העובדה שלא נמצאו ראיות להכנות לחורבן תומכת לכאורה בתיאורית רעידת האדמה

. נדמה שיש לזנוח רעיון זה, תיועדוכמעט בעוד שביישובים הכפריים אין לו , שההרס התמקד רק בערים

, נים במגידולא מצאו עדויות וודאיות לרעידת אדמה בשני שטחי חפירה שו) 572: 2006(מרקו ואחרים 

 נהרסה בעקבות Vשהעלו את האפשרות ששכבה , למעט חופרי כינרות, ובנוסף; VIבהן נבחנה שכבה 

, Iהרי שביתר הערים הכנעניות שחרבו בשלהי תקופת הברזל , )76 :2011מונגר ואחרים (אירוע סיסמי 

 למשל מצאוי החורבן  שהשוו את תאריכ14 שבדיקות פחמן , יש לציין,יתר על כן .ראיותלכך לא נחשפו 

פינקלשטיין ( לבין חורבן תל חמה בעמק בית שאן VIהבדל משמעותי בין תאריך החורבן של מגידו 
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שכן במקרה זה , תומך אף הוא בביטול תיאוריית רעידת האדמהפער זה ). 2טבלה : א2007ופיאסצקי 

   .זמניים-החורבנות היו אמורים להיות בו

  ? היה יכול לגרום לשורת החורבנות הזו, יים שנזכרו למעלהמבין הגורמים האנוש, מי אם כן

נראה , )ראו למטה בהרחבה(לאור הבעייתיות הרבה של התיאור המקראי אודות הממלכה המאוחדת 

ואין אלא להניח כי הוא שלט על שטח , מועמד אפשרי להרס האתריםכשהמלך דוד לא יכול לשמש 

 שהאתרים בעמק נחרבו בעת המאבק בין הפלשתים לבין ההנחה, כמו כן. מצומצם יחסית בהרי יהודה

בעוד שבשטח אין עדויות לשליטה פלשתית על אתרי ,  על התיאור המקראיה כולתמבוסס, הישראלים

ההנחה . גם הפלשתים לא יכולים להיות הגורם שהיה אחראי לחורבן, ולפיכך, )ראו למטה(העמק 

שכן בסופו , ם אלה שהביאו לגל ההרס איננה הגיוניתה, המדינה-ערישמאבקים פנימיים בין , השלישית

  . נשכרמכך בלי שגורם כנעני כלשהו ייצא , כל הערים חרבו בצורה מלאה, של התהליך

שהגיעו בשלהי תקופת הברזל לבשלות חברתית , ם מהר שומרוןיכי גורמים ישראלי, נראה אם כן

שמטרתו הייתה , החורבן. Iתקופת הברזל הם הגורם שהביא לחורבן הנורא שהתרחש בכנען ב, ופוליטית

והוא , שנמשך פרק זמן של כמה עשרות שנים, היה תהליך הדרגתי, הרחבת הטריטוריה הישראלית

אוכלוסיית העמק  –נראה שהמטרה הושגה ). 17פרק (שם התרכזה רוב האוכלוסייה , התמקד בערים

י הכוחות " עההוכרע, רצם לעדנה ארעית לאחר נסיגת המצרים מאתהשזכ, )הכנענים(מימים 

   . קרסםריהעומערך ,  המתעצמים53הישראלים

                                                

  Iזיכרונות מקראיים מתקופת הברזל 

פה ומשקפים מציאות היסטורית מתקופת -המכילים זיכרונות שעברו בעל, האם קיימים חומרים מקראיים

יחד עם . רעאלדיון זה יתמקד בשירת דבורה ובקשר שבין המלך שאול ובנו אישבעל לעמק יז? Iהברזל 

) 1966(י ריכטר "שהוכנס ע, )'ח-'שופטים ו(יש לציין כי גם ראשיתו של מחזור סיפורי גדעון , זאת

היאספות צבא גדעון בעין חרוד והמדיינים : מתרחש באזור המחקר, )ראו למטה" (ספר המושיעים"ל

, אולם. שנערך בתווך, וכן חלקו הראשון של הקרב עצמו, בעמק יזרעאל באזור שלמרגלות גבעת המורה

ולאור הקשיים הרבים בהבנת , מכיוון שרובו של הסיפור ממוקם מחוץ לתחום הגיאוגרפי של מחקרי

אולד ; 130-126: 1987סוגין , למשל(הרקע ההיסטורי של הסיפור והמציאות ההיסטורית שהוא משקף 

  .  ן בו כאןהחלטתי שלא לדו, )4-2: 2011נאמן ; 2007וונג ; 55-53: 2004גיום ; 1989

 
 הייתה למעשה כנענים הרריים שהתיישבו ביישובי Iשישבה בהר בתקופת הברזל " ישראלית"אני מודע לכך שהאוכלוסייה ה 53

פוליטית של -תושבי העמק באותה תקופה היו כנענים שהמשיכו לשבת במסגרת מדינית, לעומתם). 1988פינקלשטיין (קבע 
 .   קופת הברונזה המאוחרתבדומה לת, מדינה-ערי
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  שירת דבורה

היא אחת מסצנות הקרב המקראיות , שהנהיגו דבורה וברק כנגד יבין וסיסרא שר צבאו, המלחמה

; 1981רייני ; ב1967לאפ ; 1940אנגברג ; ב1940, 1937 ,1936  אולברייט,למשל(הנחקרות ביותר 

 המערכה מתוארת ).2006פריץ ; 91-90: 2002לוי והול ; 557-555: 2000הלפרן ; א1990נאמן 

רוב ). 'פרק ה(ופעם נוספת בפרק שירה ) 'שופטים ד(בראשונה בפרוזה ; במקרא פעמיים ברציפות

; 37-35: 2004גיום (החוקרים מקבלים את ההנחה שהשירה היא מהטקסטים הקדומים ביותר במקרא 

המופיע , שען הסיפורהיה המקור עליו נ) שירת דבורה(' נראה כי פרק ה, כמו כן). 87-86: 2005ליוורני 

ספר "צירף את שני הפרקים ל) 1966(ריכטר ). 35-33: 2004גיום ; 1983הלפרן (' בפרק ד

שנכתב , רהומלוכנית בר-בעל אידיאולוגיה אנטי, דויטרונומיסטי-שהוא הגדיר כחיבור קדם, "המושיעים

ראו למשל קנאוף , לדעות אחרות בנושא זה(בספר שופטים ' ט-'כנראה בימי יהוא וכלל את פרקים ג

עד שהגיע , דן בגלגולים ובעריכות שעבר הטקסט, גיום שקיבל את הנחתו של ריכטר]). 396: ב2000[

  ).  41-37: 2004גיום (לצורתו הנוכחית 

מדובר באחד האירועים היחידים במקרא הקשור לחלקה הצפוני של ארץ ישראל ובו פרטים גיאוגרפיים 

תוך הבנת ההיגיון , ר ניסו לעמוד על הריאליה ההיסטורית שבורוב החוקרים שדנו בסיפו. רבים

אני מקבל את , יחד עם זאת). 1981רייני ; ב1967לאפ ; 1937 ,1936 אולברייט, למשל(הגיאוגרפי שלו 

 כך שמחברו או  עלעוהצבי, שבחן את הפערים הרבים הקיימים בסיפור, )430-429: א1990(גישת נאמן 

כמעט , שכיום, ולכן ערבבו אלמנטים שונים בצורה כזו,  הגיאוגרפיה של האזור כלל לא הכירו את,עורכו

שאין סיבה לבחון את תיאור ההתרחשויות בסיפור , יוצא אפוא. ולא ניתן למצוא בו היגיון גיאוגרפי

אין לחפש קשר ישיר בין אתרים , כלומר. כפי שנטו לעשות בעבר, ובשירה למול ממצאים ארכיאולוגיים

  .במציאות הארכיאולוגית) או אי קיומם(בטקסט לבין קיומם ) או שנעדרים(הנזכרים 

נראה כי ניתן ? הוא הערך המוסף של סיפור הקרב בין דבורה וברק ליבין וסיסרא שר צבאו, מה אם כך

העלילה מתארת קרב מרכזי בין : העשויים לשקף מציאות היסטורית, למצוא בסיפור מספר מרכיבים

הקרב מסתיים בניצחונם של הישראלים והוא . בין אוכלוסייה כנענית בעמק יזרעאלגורמים ישראליים ל

נראה כי , בנוסף לכך. ובמקביל לצמצומו של השטח הכנעני, מוביל להרחבת תחום ההשפעה הישראלי

) שנבעה אולי מהכרת השירה(וכן איזכור המערכה , )'ה-'ד(של הקרב בספרי שופטים התיאור הכפול 

קרב מעידים על כך שה) 11-10ג "פ(תהילים בו]) 436 -434: א1990[וראו נאמן ; 23' ח(ישעיהו בספר 

 מכיוון. עשויה לרמוז על תפקידו המכריע בהיסטוריה הישראליתזו  עובדה . נצרב בזיכרון הקולקטיביהזה
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וכן לאור , ללא אזכור כלשהו לנוכחות המצרית,  כישות עצמאיתמלחמהשהכנענים מופיעים במהלך ה

קרבות שהתקיימו רקע היחיד האפשרי לסיפור זה הוא נראה שה, חם המתעצם של הגורמים הישראלייםכו

  .Iבין הישראלים לבין הכנענים שישבו בעמק בתקופת הברזל 

  ?שאול ואישבעל בעמק יזרעאל

כה  )א"ל, ט"כ-ח"שמואל א כ(שמכיוון שאופיו של הסיפור על מותו של שאול בגלבוע , פינקלשטיין הניח

ולו זיכרון רחוק על , סביר שיש בו, חוק מן המציאות הגיאוגרפית המתוארת במחזור סיפורי שאולר

: א2011, 179-178: ב2006פינקלשטיין (ס "מאורעות היסטוריים שהתרחשו במאה העשירית לפנה

 הביא פינקלשטיין ארבעה טיעונים כהוכחה, בנוסף לכך). 257: א2007פינקלשטיין ופיאסצקי ; 355-354

והיא , שמרכזה היה באזור במת הר בנימין, לקיומה של ישות פוליטית בהנהגת שאול ויורשו אישבעל

). באזור העמק, באופן טבעי, כאן אתרכז(עד לעמק יזרעאל ולגלעד , הר הצפוני ושוליוה שלטה על

  :והוא שהביא בסופו של דבר לקריסתה, ישות זו נפגעה קשה בעקבות מסע שישק, לטענתו

מכמש , גבעה, מצפה, רמה(פי התיאור המקראי האתרים המרכזיים במחזור סיפורי שאול על . 1

 ).178: ב2006פינקלשטיין (שוכנים כולם באזור שמצפון לירושלים ) וגבעון

מספר , II עד לשלהי תקופת הברזל Iבשונה מההמשכיות ביישובם של אתרי ההר מתקופת הברזל . 2

ננטשו בתקופת הברזל ) דורה-א' חר, רדנה' חר, תל-א' ובהם חר (אתרים באזור שבין גבעון לבית אל

II 176: שם(א הקדום.(  

מופיעים בכתובת שישק ממקדש , )גבעון וצמרים, בית חורון(שלושה יישובים באותו אזור ממש . 3

 ). על מסע שישק ראו בהרחבה למטה; 174: שם(המתארת את מסעו לארץ ישראל , אמון בכרנך

ַהִּגְלָעד -ַוַּיְמִלֵכהּו ֶאל: "מתוארים כך) 9' שמואל ב ב(בנו של המלך שאול , כת אישבעלגבולות ממל. 4

שקיבל את דעתה , פינקלשטיין.". ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלֹה-ִּבְנָיִמן ְוַעל-ֶאְפַרִים ְוַעל-ִיְזְרֶעאל ְוַעל-ָהֲאׁשּוִרי ְוֶאל-ְוֶאל

ישות  לשראה בו עדות לתחום ממשי , וקשנשמר בפס, אודות הזיכרון האותנטי) 1985(של אדלמן 

פינקלשטיין ; 179-178: ב2006פינקלשטיין (ס "שאכן התקיימה במאה העשירית לפנה, מדינית

 ).  78, 66: ו"וסילברמן תשס

על קביעה זו ראו למטה  (VBבימיה של מגידו , א הקדוםIIמסע שישק התרחש לדעתי בתקופת הברזל 

שמי ששלט על ) 234: שם(שיער , שמסכים אף הוא עם הנחה זו, )232: 2011(פינקלשטיין ). בהרחבה

ירבעם הראשון , החשובים שבהם(עומרידיים של ממלכת הצפון -מגידו באותה התקופה היו המלכים הקדם

שתחום שלטונה הגיע עד לעמק , שאותה ישות בהנהגת שאול, כאמור, הוא גרס, מצד שני). ובעשא
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פינקלשטיין ופיאסצקי ; 179-178: ב2006פינקלשטיין (מי מסע שישק  התקיימה אף היא עד לי,יזרעאל

 תחת בית שאול ולעומתה האחת(לנוכח התיארוך של שתי ישויות פוליטיות נפרדות ). 257: א2007

 אפשרות לקבל את ןאי, השולטות על אותו שטח בו זמנית, )ממלכת ישראל תחת ירבעם הראשון ובעשא

שבו שתי הישויות הפוליטיות הללו , חות לא לפני שיוצג מודל מורכב יותרלפ (מסקנותיו של פינקלשטיין

אינני חושב שיש לכרוך ישות פוליטית בהנהגת שאול או מי , לפיכך. )היו עשויות להתקיים זו לצד זו

גם אם הסיבה לנטישתם של האתרים באזור בנימין בתחילת תקופת הברזל , לכן. מיורשיו עם מסע שישק

II עומרידיים של -אלא למלכים הקדם, אין לקשור זאת לשאול או לאישבעל, מסע שישקא היא אכן

  . ממלכת ישראל

האם ניתן לבחון את סיפור הקרב על הגלבוע ואת הפסוק על ממלכת אישבעל על רקע , יחד עם זאת

שהפסוק , טען) 347: ב2009; ב1990(נאמן ? Iהמציאות הארכיאולוגית בעמק יזרעאל בתקופת הברזל 

, על בסיס הבנתו את המציאות הקדומה, נכתב בידי הדויטרונומיסט, מתאר את גבולות ממלכת אישבעלה

כי קשה להניח , סברלכן הוא . ועל רקע הדרך בה תפס את גבולות ישראל בתקופה שלפני המלוכה

 שגרס ששאול ביצע אולי פשיטות מחוץ, )16-15: ב2001(גם קנאוף . שהפסוק משקף מציאות היסטורית

לא ראה כל סיבה להניח ששאול שלט באופן קבוע על , )ואולי בדרום הר אפרים(לתחום שלטונו בבנימין 

עמק יזרעאל מוחזק , סיפור הקרב האחרון של שאול מתאר מצב לפיו, יתר על כן. שטחים מחוץ לאזור זה

, Iופת הברזל אתרי העמק בתק בתיונראה שאין עדו, אולם. העושים בו כרצונם, בידי כוחות פלשתיים

אינני חושב שיש לראות באזכורים של עמק יזרעאל במחזור סיפורי שאול עדות , לפיכך. שכזולסיטואציה 

כי הריחוק שבין מרכזיו העירוניים של שאול בחבל ,  אפואנדמה. Iלזיכרון היסטורי מתקופת הברזל 

 לכך עדותאלא דווקא , קפים לזיכרון ההיסטורי שסיפורים אלה משראייהו נ אינ,בנימין מעמק יזרעאל

  .שיש לחפש את הרקע ההיסטורי שלהם במקום אחר

  א הקדוםII תקופת הברזל 13.2.3

המערך התאוששות  של תהליך איטי ,בשניתחל ה ,כו הובהר די צורטרםאורכו ש, אחרי פער יישובי

נוי מהותי הפעם חל שי,  הקדוםIבתקופת הברזל בשונה מתהליך ההתחדשות , עם זאת. היישובי בעמק

 שאפיינה את העמק במחצית ,התרבות החומרית ,נראה כי בשלב זה. םתושביהבתפיסת העולם של 

המאפיינים את אלה  הופכים ל,מרכיביה החדשים ו, שינוי מהותיתעובר ,ס"השנייה של האלף השני לפנה

 תפיסות ,למשלכך . ס" המחצית הראשונה של האלף הראשון לפנהךצפון ארץ ישראל במהל

נעשות תוך זמן קצר יחסית , Iשהיו שוליות מאוד בתקופת הברזל , רכיטקטוניות וטכנולוגיות קרמיותא
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יד על כלי הבניית בתי עמודים והשימוש הנרחב בחיפוי אדום ומירוק , למשל( מקובלת ונפוצה הלמוסכמ

 משתנה Vניכר כי התכנון העירוני של שכבה , ששוב משמשת מקרה מבחן, במגידו,  כמו כן.)החרס

 ועל 2072נפסק השימוש בארמון ): VA-IVBקל מאוד להבחין בכך במיוחד בשכבה (ביסודיות 

 ומחליפים אותו מקומות פולחן יוצא מכלל שימושהמגדל מקדש ; מגוריםחורבותיו מוקמת שוכנת 

 גלי ועל 1723על חורבות שכונת המגורים הדרומית מוקם ארמון ; 2081 דוגמת בניין ,מקומיים יותר

השימוש בבית הקברות המזרחי נפסק ; 6000מזרחית נבנה ארמון -ההרס של שכונת המגורים הצפון

 שהעיר לא שבה מעולם לתפיסות העולם שהשתקפו בה במרוצת המחצית השנייה של ,נראה .כמעט לגמרי

  .ס"האלף השני לפנה

גרם לגל החורבנות ש,  מסע שישקבעקבותא הסתיימה IIההנחה הרווחת הייתה שתקופת הברזל , בעבר

רייט ראו למשל , לגבי מגידו [18-15: 2005 אצל מזר מקיףראו סיכום  (VA-IVBהמקבילים למגידו 

למרות שרוב החוקרים מקבלים היום את הסברה שהמעבר בין תקופת ). ]38: 1992קוריד ; 45: א1950

 הרי שחלקם עדיין ,)ראו למטה (ב נגרם כתוצאה מהמלחמות הארמיותIIא לתקופת הברזל IIהברזל 

 היה עשוי להיות קדום ברצף האירועים בתוך התקופה ולהיגרם VA-IVBמניחים שחורבנה של מגידו 

 VBהארוך שאובחן במגידו הסטרטיגרפי לאור הרצף ). 108: 2008, 21: 2005מזר (י שישק "ע

יש ,  ולכן,אII חרבה בשלב מאוחר בתוך תקופת הברזל VA-IVBשמגידו  ,לדעתיאין ספק , )למעלה(

  . 830/840 למסעותיו של חזאל בשנים נה חורבאתלקשור 

 13.2עלינו לחזור לטבלה , ס" לפנה830/840 היא שנת VA-IVBכאשר נקודת המוצא לחורבן מגידו 

 VA-IVB לחורבן שכבה VIAהרי שמאז חורבן שכבה , פי ההערכות שהוצגו בטבלה-על). למעלה(

מוצעים של ההבחנות המינימאליות והמקסימאליות של השלבים אלה הם ערכים מ( שנים 155-95עברו 

תאריכים אלה מחזירים אותנו . ס" לפנה930- ל980 חרבה בין השנים VIAשכבה , כלומר). השונים

לא כמובן גם והם ) ראו למעלה(א II לתקופת הברזל Iלויכוח הידוע על המעבר בין תקופת הברזל 

  . תורמים לפתרונו

ומשום שחורבן מגידו , )ראו למטה בהרחבה(א הקדום IIמתוארך לתקופת הברזל מכיוון שמסע שישק 

VIAיש לתארך את חורבן מגידו נראה ש , היה חייב להתרחש כמה עשרות שנים לפני המסעVIA 

ס בקירוב " לפנה970/980לשנת ) MCC(שיטה הכרונולוגית המתוקנת של מזר בדומה לומקבילותיה 

, לפי תיארוך זה. )3איור ; 257-254: א2007ה גם פינקלשטיין ופיאסצקי ולאחרונ; 22-21: 2005מזר (
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מתקבל על  .54 בקירוב940/950שנת ל שנה לאחר החורבן ויש לתארכו 30-20התרחש  VBייסוד מגידו 

המתוארך , )וראו מייד בהרחבה( מסע שישק  שנה בין ייסוד העיר לבין30-20כי עברו עוד , הדעת

הדבר (שהייתה כבר מבוססת דיו , כך שהמלך המצרי הגיע לעיר,  העשיריתלמחצית השנייה של המאה

  . )ראו מייד(שכן בה בחר להציב את מטהו , )H-7התרחש ככל הנראה בימיה של שכבה 

אני מקבל את ההנחה שהממלכה , באופן שאינו קשור למערכת כרונולוגית אחת או אחרת, יחד עם זאת

בלי קשר לכך אני מקבל את (לא התקיימה במציאות ההיסטורית , כפי שהיא מתוארת במקרא, המאוחדת

שמשלו מירושלים על ממלכת יהודה בראשית , וכנראה גם שלמה היו דמויות היסטוריות, ההנחה שדוד

השיקולים שהביאו את החוקרים להעלות השערה זו הובאו ]). ו"פינקלשטיין וסילברמן תשס[ימיה 

). 201-200: ב2002; ב"נאמן תשס; 151-131: ג"ילברמן תשספינקלשטיין וס, למשל(בהרחבה בעבר 

דלותה ; ס"עדר עדויות ארכיאולוגיות לממלכה גדולה במאה העשירית לפנהיה :הם מבוססים בעיקר על

 רק ההתפשטות ידיעת קרוא וכתוב; מאוחר יחסיתבשלב ביהודה  ראשית המדינה; של ירושלים בתקופה זו

 המדינה בישראל תהליך צמיחת ההשוואה בין ;חיבור הטקסט המקראיתאריך של ה; ס" לפנה7-8במאות 

לממלכות שניתן " ישראל"השם המאוחד ; יהודה לזה של יתר הממלכות הטריטוריאליות בדרום הלבנטבו

ריבוי המגמות ; ההתפתחות ההדרגתית של הדת הישראלית לאורך כל ימי תקופת הברזל; ישראל ויהודה

   . הממלכה המאוחדתסיפוריב ותתיספרוהפוליטיות וה, דתיותה

, לפיכך. כל אלה אינם מאפשרים לקבל כפשוטם את סיפורי המקרא אודות הממלכה המאוחדתש, אין ספק

פינקלשטיין [אולם נראה שהצטמצם (הויכוח על הכרונולוגיה של תקופת הברזל טרם הוכרע למרות ש

 בימי הממלכה ירושלים על הארץ כולההשליטה מהנרטיב המקראי על  לקבל את אין ,])2011ופיאסצקי 

מזה בו התפתחה , בנפרד את השטח בו התגבשה ממלכת ישראל הצפוניתלבחון  יש ,לכן ו,המאוחדת

ולא ( כממלכה טריטוריאלית ראשונה באזור זה  הצפונית של ממלכת ישראללימודה. ממלכת יהודה

א הקדום IIהיישוב של תקופת הברזל ואופק  (VBמחייב להניח כי בימיה של מגידו , )הממלכה המאוחדת

  . התגבשה ממלכת ישראל הצפונית, )בעמק

מתקבל על . בעייתיים מאוד, הקודמים לבית עומרי, המקורות המקראיים העוסקים במלכים הישראליים

ברשימות מלכים שהיו בידי היא ,  בהםקפתתמשה, ה של הריאליה ההיסטורית המצומצמתמוצאהדעת כי 

שבמקורות אלה אין אזכורים לאתרי עמק , אין תמה אפוא, לפיכך). 406-405: 2007נאמן (המחבר 

                                                 
ס מחייב להניח כי נעשה בידי מנהיגים שקדמו "תיארוך ההשתלטות הישראלית על העמק באמצע המאה העשירית לפנה 54

דבר זה מלמד שוב על מגבלותיו של המקור המקראי לחקר ההיסטוריה הקדומה של . למלכי ישראל הידועים לנו מן המקרא
 .ממלכת ישראל
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 ,IV-Vקדש , XVיקנעם , IIAתענך , VBנדמה שהתרבות החומרית של מגידו , יחד עם זאת. יזרעאל

היו אתרים אלה , א הקדוםIIכבר בתקופת הברזל , שאומנם, מעידה,  ובית הקברות של תל שדודIIcסולם 

בראשית , לפיה, נראה שיש לקבל את דעתו של פינקלשטיין, לפיכך.  של ממלכת ישראלנתונים למרותה

: 2011פינקלשטיין (על העמק  בעלות ההייתה ל, )א הקדוםIIבתקופת הברזל (ימיה של ממלכת הצפון 

231.(  

  מסע שישק

. ר במז, למשל(ההיסטורי והמקראי במהלך השנים , מסע שישק העסיק רבות את המחקר הארכיאולוגי

פינקלשטיין ; ח"נאמן תשנ; 315-312: 1992רדפורד ; 254-249: ז"אהרוני תשמ; 1969מייס ; 1957

 בהקשר). 2009פמן 'צ; 2006לקין ופינקלשטיין אנטאפ; 2005קווין ; 103-101: 2005ליוורני ; א2002

 נית היחידהתעודה החיצוהרשימה הטופוגרפית שנחקקה במקדש אמון בכרנך היא ההרי ש, מחקר הנוכחיל

שלוש .  בעמק יזרעאלתרחששה על בלתי אמצעית שיש בה עדות היסטורית ,מתוארכת לתקופת המחקרה

, )27' מס(ומגידו ) 14' מס(תענך , )15' מס(שונם : ערים בעמק נזכרות בכתובת הטופוגרפית של שישק

 לעמקי יזרעאל ,ה ככל הנרא,החותם את הרשימה הצפונית ומתייחס, )65' מס" (העמק"כמו כן נזכר ו

נמצא , במקביל לעדות המצרית. )256: ח"תשנ; 80: 1992נאמן  (ובית שאן שהיוו יעד מרכזי במסע

עם שמו של המלך המצרי שבר האסטלה המפורסם , )13: 2009פמן 'וראו צ (שלא בהקשרו, במגידו

אל למערכה המהווה עד היום עדות יחידה מארץ ישר, )73-70: 2005קווין ; 16-12: 1929פישר (

הוא , מתייחס רק לירושלים, )28-25: ד" ימלכים א(מכיוון שהטקסט המקראי הנוגע למסע . המצרית

  ).לטקסט בספר דברי הימים] 274-272: ח"תשנ[וראו התייחסותו של נאמן (חשוב פחות לענייננו 

עדויות מן הטקסט המקראי הקצר ומיעוט ה, אופייה הלאקוני של רשימת האתרים שהותיר אחריו שישק

, מהלכו, תאריכו: החפירות הארכיאולוגיות הביאו לכך שהחוקרים נחלקו כמעט בכל היבט הקשור במסע

אמינות הטקסט המקראי והשלכות המסע על ראשית המדינה בישראל , תוצאותיו, מטרותיו, היקפו

   .רעאללהלן סיכום השקפותיי לגבי האינפורמציה שהמסע יכול לספק על אזור עמק יז. וביהודה

אלא רק לשער שהוא נערך במחצית השנייה של , אין אפשרות לתארך את המסע בדייקנות, כפי הנראה

דור -ולבן] 267: ח"תשנ[ והשוו לנאמן 58-57: ב2006פינקלשטיין ופיאסצקי (ס "המאה העשירית לפנה

 עבר המסע הוא  כי האזור הצפוני ביותר בו,בכרנך עולהאמון  הכתובת ממקדש מן .])19: ב2011[אבין 
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 55כי ייתכן שהעמק היה אחת המטרות העיקריות לעצם קיומו, מלמדתזו  עובדה .עמק יזרעאל

 ,ים ככל הנראהעידמ ,)תענך ומגידו, שונם(השמות הנזכרים בכתובת ). 232-231: 2011פינקלשטיין (

שהעיר לא , מציאת שבר האסטלה במגידו מעיד. ערים אלה היו מיושבות, רק על כך שבעת קיום המסע

שזה עתה הוחרב , שהרי לא סביר להניח כי האסטלה הוקמה באתר נטוש, הוחרבה במהלך המסע

ששיערו כי שישק ומטהו , נדמה שיש לקבל את ההנחה של חוקרים אחדים). 73-71: 1990אוסישקין (

ת אצל  וראו ביבליוגרפיה נוספ276: ח"נאמן תשנ (רכהעמעל ניהול ההמלך חנו במגידו וממנה פיקד 

 יתפס של שישק להנומשתקף רצו, בבחירה של מגידו בתור מקום מפקדתו). 117: א2002פינקלשטיין 

הלפרן בתוך פינקלשטיין ואחרים  (56כמי שהצליח לשחזר את גדול הישגיו של המלך תחותימס השלישי

 להניח כי )30: ג2001(ואת קנאוף ) 252: ז"תשמ(שבר המצבה ממגידו הביא את אהרוני ). 851: ב2006

נאמן , למשל; וזאת בניגוד לדעת חוקרים אחרים(תחת שלטון מצרים , מה-לפחות לתקופת, העיר הייתה

שהרי אי , כרנך מעידה שהנחה זו נכונהב עצם העלאת הכתובת במקדש כי, סבורני]). 265: ח"תשנ[

 אשהלו,  היוהישגיו הטריטוריאליים של שישק כבר נחשבו כלא, ן מהמסעמאפשר לשער שכבר בשובו 

דור אבין -מסקנה זו עולה בקנה אחד עם מחקרה של בן. הוא לא היה חורט את הכתובת מלכתחילה, אם כך

א הקדום מעידות על נוכחות מצרית IIשהניחה כי העדויות המצריות מתקופת הברזל , )113: א2011(

ות זו לא נמשכה אלא  שנוכח,ניחלה ישלאור הממצא המועט והמקרי . בבקעת באר שבע ובעמקים, בנגב

  . לתקופה קצרה בלבד

 סביר .VB57 עבר במגידו והציב בה את האסטלה שלו בזמנה של שכבה שהמלך המצרי, נראה אם כך

בתקופה זו מרכזיה .  בשיאהVBאז הייתה מגידו , H-7להניח כי האירוע התרחש בימיה של שכבה 

 תל פארעה –למשל תרצה ! ם במיוחדהיו מפוארילא אלה גם  (של ממלכת ישראל היו בהר החשובים 

VIIa( ,על רקע זה ניתן להבין את העובדה שהיישובים . התקיימו בעמקים, המפותחים פחות, ושוליה

העובדה , יחד עם זאת. בעמקי הצפון בתקופה זו היו דלים יחסית והם לא הגיעו לכדי בשלות אורבאנית

לא הפריעה לשישק להציב את האסטלה , ריפריהעמק יזרעאל כפעדיין שבעיני המלכים הישראליים נתפס 

                                                 
הרואה במסע שישק התערבות מצרית במלחמה הפנימית שבין יהודה ) 99-98: 2005(נחתו של קווין קשה לקבל את ה 55

 . ירבעם מלך ישראל,לטובת בן חסותו, וישראל
שבשל וזאת מכיוון , ללגיטימציה פנימיתשישק  תו שלאת הרצון לשחזר את הישגי האימפריה יש להבין על רקע שאיפ 56

  ).13, 11: 1973רדפורד (בכרנך המצריות י האליטות "מוצאו הלובי נדחה ע
והקמתו של היישוב הברזלי הקדום ביותר בתל , מסקנה זו עולה גם בקנה אחד עם הזכרתה של ערד בכתובת של שישק 57

: 2004אביץ -הרצוג וזינגר; 3-1איורים : 2002אביץ -זינגר(א הקדום IIרק בתקופת הברזל ) XIIשכבה (המצודות בערד 
224.(  
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למגידו היה ומימי תחותימס השלישי , העמק נחשב ליעד אסטרטגי, מכיוון שבמסורת המצרית, שלו במגידו

  ).4פרק (מקום של כבוד ברשימת היעדים המצריים 

  

  מבית עומרי ועד לרצח יאשיהו: מממלכה לפחווה 13.3

מצאתי , עומרי נמצאת מחוץ לטווח הכרונולוגי של עבודה זולמרות שהתקופה שראשיתה בימי שושלת 

וזאת לשם בחינת קווי דמיון , לנכון להציג את ההיסטוריה של עמק יזרעאל בתקופת הברזל המאוחרת

סקירה זו מובאת כאן בתמציתיות , יחד עם זאת. פי גישת המשך הארוך-ואפשרות לניתוח היסטורי על

  .המתבקשת

  )ס" לפנה9ה מא( בית עומרי 13.3.1

עם עלייתה של שושלת עומרי מתפתחת ממלכת ישראל והופכת לאחד הכוחות הפוליטיים החשובים 

). 2010פינקלשטיין וליפשיץ ; 2007אוסישקין ; 2005פרנקלין ; 2011, ב2000פינקלשטיין (באזורנו 

,  עומריהמלכים מבית. כבירה החדשה של הממלכה המתעצמת, במהלכה של תקופה זו מוקמת שומרון

ביססו את אחיזתם באזור בצורה , שהשכילו להבין את העושר הגלום בשדות הפוריים של עמק יזרעאל

). ראו מייד(והשליטו את מרותם על העמק באמצעות הקמתם של מרכזי שלטון , טובה יותר מקודמיהם

ניצוחו של ב, הביאו המלחמות הארמיות, כעבור עשרות שנים בודדות מאז עלייתו לשלטון של עומרי

אחרי גל . לנפילתה של שושלת המלכים הישראלית ולחורבנן של ערים רבות, דמשק-חזאל מלך ארם

ובכך בא הקץ על המערך היישובי של תקופת , ההרס היו באתרים אחדים ניסיונות של שיקום שלא צלחו

  .אIIהברזל 

באמצעות מקרי . ק יזרעאלרכו מלכי בית עומרי בעמברצוני לציין כאן כמה מהשינויים המהותיים שע

  :הקשורים לפעולותיהם המדיניות ולמפעלי הבנייה של מלכי השושלת הזו, מוארים היבטים, מבחן אלה

שהקמתו של המתחם הגדול על תל יזרעאל הוא הפרויקט המרשים , אין ספק: בניית המתחם ביזרעאל. 1

היה ,  את מראה הגבעה עליה נבנהששינה, המבצע העצום. שבנו מלכי השושלת העומרידית בעמק, ביותר

שידר , שהתבטאה בנוכחות שלא היה ניתן להתעלם ממנה, שמיקומו האסטרטגי ועוצמתו, מפעל שאפתני

והן לאויבי , שהעלו את מסיהם ובכך הבטיחו את חוסנה של השושלת, הן ליושבי העמק, מסר חד וברור

, שחלש על השדות הפוריים, של המתחםמיקומו . שהבינו שבפניהם ניצב אויב חזק ומחושל, הממלכה

חוקרים אחדים עמדו על הקשר . שיקף בוודאי את החשיבות שייחסו המלכים מבית עומרי לעמק יזרעאל

לעונות החורף היו שהציעו שיש לראות בהן בירות מתחלפות . לבין יזרעאל, שומרון, שבין בירת הממלכה
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מעוז מלכותי בקרבת ; יה הכנענית בעמקיכלוסהר ולאומרכזי ממשל לאוכלוסייה ישראלית ב; והקיץ

חופרי האתר הציעו כי הוא ). 1839: 2008ראו סיכום אצל אוסישקין ווודהד (מקדש הבעל בכרמל ועוד 

ששימשה את יחידות הפרשים והמרכבות של צבא ממלכת , שימש כבסיס צבאי ראשי וכמצודה אסטרטגית

לסיפור ) 214-211: 2008(תוח המבריק של נאמן פי הני-על). 302-301: א2007אוסישקין (ישראל 

שהקים את המתחם הגדול , גדול מלכי השושלת, היה זה אחאב, א"נבות היזרעאלי בספר מלכים א כ

היה גם הראשון להציע שהמתחם הוחרב בידי צבא ארם כחלק ) 127-125: א1997(נאמן  .ביזרעאל

  ).ראו למטה(ס " המאה התשיעית לפנהממסעות החורבן שהנהיג חזאל באזור במחצית השנייה של

ראשית . מרחיק לכת, השינוי בתכנון העירוני של שכבה זו ביחס לקודמתה הוא לרוב: VA-IVBמגידו . 2

המשקפים את המהפך , )6000- ו1723(יש לציין את הקמתם של שני הארמונות בדרום התל ובצפונו 

, שני הארמונות, בדומה למתחם ביזרעאל. עם השלטת המרות העומרידית, שעבר עמק יזרעאל בכללותו

. המושלת עתה בממלכה, חוסנה של השושלתובישרו להמונים על , נראו למרחוק, שמוקמו בשולי האתר

שבה שני ארמונות , הפכה מגידו במהירות יחסית לעיר מלכותית מתוכננת, בתור האתר החשוב באזור

מערב -רובע אמידים בצפון, כת שער מפותחתמער, )14 פרק –אחד אולי שימש כבית אוצר (מפוארים 

בחלק מאזורי המגורים ניכרים , כמו כן). 51בניין (ובית אמידים נוסף ) 10בניין (מחסן ציבורי , האתר

שבו רחבה גדולה , הופך מאזור מגורים לשטח ציבורי פתוח,  בצפון התלHשטח , כך למשל. שינויים

ובעיקר בכמויות הכלים , בממצאים שנחשפו במקום ניכר גם VA-IVBעושרה של מגידו . ומטויחת

הביא להאצת תהליכי הפיתוח של מגידו , שעידודה של שושלת בית עומרי, ניכר. המיובאים מקפריסין

שבתקופה זו הפכה מגידו לאחד המרכזים החשובים של ממלכת , אין עוררין. ולשגשוג ופריחה כלכליים

  . ישראל הצפונית

 XIVאשונה בתולדות יקנעם של תקופת הברזל הוקמה בימיה של שכבה לר: ביצורה של יקנעם. 3

מדוע יקנעם היא היחידה מבין שלוש ערי העמק שבוצרה בשלב כה . חומה) א המאוחרIIתקופת הברזל (

. נדמה שיש לחפש את התשובה לשאלה זו באסטרטגיית הדפנסיבה של המלכים מבית עומרי? מוקדם

ששימשו את המערך ההגנתי של ממלכת ישראל בימי , ונה מספר אתריםפינקלשטיין וליפשיץ זיהו לאחר

עין גב ורמות , חצור): 239-235: 2011פינקלשטיין ; 37-36: 2010פינקלשטיין וליפשיץ (העומרידים 

ועטרות ) מד'ת-מודיינת א-רבה אל'ח(שימשו יהץ , לעומתם; בוצרו למול ארם דמשק) תל רמית(גלעד 

 שיקנעם ,ברצוני להציע. ואילו המצודה הגדולה בהר אדיר ניצבה למול פניקיה; במול מוא) רבת עטרוס'ח(

XIVביצורה של יקנעם עמד אף הוא מול האיום .  הייתה מעוז נוסף במערך ההגנתי של הממלכה הצפונית
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,  המקומות הרגישים ביותר מבחינה אסטרטגיתמןשהיה , מפער הקישוןאזור ב, הפניקי מצד ערי עמק עכו

 . 58רו מעבר קל ממישור החוף לעבר העמקשִאפש

כאשר על שרידי מבני מגורים , שונתה לחלוטין תוכנית היישוב) IVשכבה (בתל קדש : אתרים אחרים. 4

שכבה (בעפולה ). מבנה המזבח( מוקם מבנה ציבורי גדול שהתקיימה בו פעילות פולחני VI-Vמשכבות 

המעיד על חידוש החקלאות בלב , כפרון,  הקדוםאIIמוקם אחרי פער יישובי בתקופת הברזל ) 198-3

 מתעצם IIבתקופת הברזל , פי הסקרים הארכיאולוגיים-על, בדומה. העמק תחת שלטון העומרידים

לקשור , לפחות באופן חלקי, ויש, )15 פרק –כסולות וחרוד (היישוב בעמקי המשנה של עמק יזרעאל 

 .מלכים לבית עומריזאת להגברת הניצול החקלאי של העמק בימיהם של ה

נזכרים בריכוז גבוה בסיפורים , נראה שאתרי עמק יזרעאל, ביחס להופעותיהם במקורות שונים במקרא

אלה כוללים את שחיטת נביאי הבעל על .  אליהו ואלישע,הקשורים בשושלת בית עומרי ונביאי התקופה

מלכים ב (יפור אלישע והשונמית ס, )א"מלכים א כ(פרשת נבות היזרעאלי , )ח"מלכים א י(גדות הקישון 

שלמרות שהסיפורים מתארים , ראוי לציין). 'ב-'וכן הזכרותיו בספר הושע א' מלכים ב ט(ומרד יהוא ) 'ד

הבחינו חוקרים ,  עריכה שוניםיאירועים שהתרחשו מאות שנים בטרם העלאתם על הכתב ושלרובם רובד

בעלי גרעין היסטורי מבוסס   הםשרוב מרכיביוו ,שמקורו בממלכת הצפוןם  נביאישמדובר במחזור סיפורי

: 2003אוטו ; 97: ב"תשס; 104-100: 2000, 125-124: א1997נאמן ; 89-79: 1991יליאמסון וו(

מתקבל על הדעת ). ושם ביבליוגרפיה נוספת] 2011[אצל קנאוף , וראו דעה שונה בנושא; 494-490

הייתה שליטתם של מלכי , רעאל בפרק זמן קצר יחסיתשסיפורים רבים כל כך מרוכזים בעמק יז, שמכיוון

  ). 239-235: 2011פינקלשטיין ; 185-182: 2005פינקלשטיין ונאמן  (מלאהבית עומרי על שטחי העמק 

  מרד יהוא והחורבן הארמי

מגידו , א המאוחר כוללים את המתחם ביזרעאלIIהמתוארכים לתקופת הברזל , החורבנות של אתרי העמק

VA-IVB ,נך תעIIB , קדשIV וסולם IIb . למרות שיקנעםXIVשנמצאו , כמות הממצאים,  לא חרבה

בעבר . לגל החורבנות הזה, קשורים אף הם, מעידה על כך שהאירועים שהתרחשו במקום, על הרצפות

שהיה הראשון לזהות את חזאל , )126: א1997(נאמן , אולם, החורבנות עם מסע שישק, כאמור, נקשרו

הצליח במהרה לסחוף אחריו את רוב החוקרים העוסקים , ק כאחראי בלעדי לאירועים אלהדמש-מלך ארם

                                                 
והם אף מוסדו באמצעות נישואים פוליטיים בין , צור טובים מאוד-בימי בית עומרי היו יחסי ישראל, התיאור המקראיפי -על 58

עשוי להעיד על יחסים קרים בין שתי הממלכות וכן על , לעומת זאת, ביצורה של יקנעם למול החוף הפניקי. אחאב לאיזבל
את אופי היחסים בין , בצורה בלתי תלויה, מה שיש לבחון בעתידנד, לאור מורכבות זו. תחושת חוסר אמון בין הצדדים

  ).  מתוך הממצאים מחפירות עתידיות(פי תרבותן החומרית -הממלכות על
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: א2007אוסישקין ; 22-21: 2005מזר ; 113: א"מאיר תשס; 170: א1998פינקלשטיין , למשל(בנושא 

כיום מקובל להניח שבמסגרת המלחמה העקובה מדם שערך חזאל בממלכת ישראל נהרסו וניטשו ). 307

  .י הצפון ובהם האתרים בעמק יזרעאל שנזכרו למעלהרבים מאתר

האירוע נחרת ככתם בל יימחה על שושלת כי  ,מעיד) 4' א(י הנביא הושע "ע" יום יזרעאל"אזכורו של 

אזכור האירוע בימיו של הושע . שהמשיך להדהד במשך עשרות שנים, והוא נתפס כמקרה מכונן, יהוא

מהווה אישוש לקטל שערך , כמאה שנים לאחר שהתקיים, ס"בשליש האחרון של המאה השמינית לפנה

יש ) 164: 2006; 104-101: 2000; 11-10: 1999(כפי שהעלה נאמן , יחד עם זאת. יהוא ביזרעאל

, לכך שחזאל, )1995, 1993בירן ונוה (שנמצאה בדן " בית דוד"להעדיף את הגרסה המובאת בכתובת 

את מותם של כנראה  שניצל ,יהוא. אל ואחזיהו מיהודההרג את שני המלכים יהורם מישר, ולא יהוא

, כלומר. ובכך השתלט על הממלכה, וחסידיהיזרעאל והרג את יתר צאצאי השושלת ל שם פעמיו, השניים

יש הרי ש, בשל טשטוש הזיכרון ההיסטורי, בעוד שפרשת מותם של שני המלכים יוחסה כנראה ליהוא

סיפור זה .  יסודות מוצקים של מציאות היסטורית, בידי יהואומכיו בו נרצחו צאצאי בית עומרי ות,לאירוע

ייתכן שתפקיד זה היה . מעיד כי ליזרעאל היה תפקיד חשוב במערך השלטון של מלכי בית עומרישב ו

  .  עד היסודּהלעמק והחריבחזאל אלמלא הגיע , י יהוא לאחר מרידתו"עליזרעאל נשמר 

  )ס"נה לפ7-8מאות ( מממלכה לפחווה 13.3.2

, למרות שבתקופה זו, בII על עמק יזרעאל בתקופת הברזל מידעהמקורות המקראיים אינם מספקים כמעט 

תקופת שלטונו מתוארת . הגיעה ממלכת ישראל לשיא תפארתה, תחת שלטון המלך ירבעם השני

ווקא ד.  אודותיהלא מספק המקרא מידע נוסף, ומלבד הרחבת גבולות הממלכה, בתמציתיות בספר מלכים

 על עמק הרחיב את ידיעותינועשויות ל, המופיעות במקרא כחלק מתיאור ימי המלך שלמה, שלוש פרשיות

 -556: 2000[הלפרן ראו למשל , לדעות אחרות בנושא זה(ס בישראל "יזרעאל במאה השמינית לפנה

 –ים הראשונה קשורה למפעלי הבנייה של שלמה מחוץ לירושל]). 134-133: א2001[קנאוף ו] 557

,  בסוסיםמלךהשנייה מתארת את העיסוק האינטנסיבי שהיה ל, )15' מלכים א ט(במגידו ובגזר , בחצור

נדמה שכל התיאורים הללו חייבים להיבחן על .  מתארת את מחוזות הממלכה תחת שלמההאחרונהואילו 

  .  רקע ימי הזוהר של ממלכת ישראל תחת שלטונו של ירבעם השני

 בספר 15פסוק .  במגידוIVות קשורות בקשר זה או אחר עם חפירות שכבה שתי הפרשיות הראשונ

, )72-70: 1970(בשל הזיהוי המוטעה של ידין , העסיק רבות את המחקר הארכיאולוגי' מלכים א ט

. עדות ארכיאולוגית למפעלי הבנייה של המלך שלמה, במגידו ובגזר, שראה בשערי ששת התאים בחצור
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: 1985וויטמן , למשל(ומאוחר יותר חוקרים אחרים , )1980( אוסישקין ,)305-302: 1972(אהרוני 

עמדו על הקשיים ) 179-178: ב1996פינקלשטיין ; 226: 1997הרצוג ; 96: 1989קמפינסקי ; 118

לאחרונה הציעו פינקלשטיין וסילברמן . בהצעתו של ידין וזיהו נכונה את התאריך המאוחר של השער

בסיפור שלמה כחלק מהניסיון לחזק את ] חצור וגזר, של מגידו[את איזכורן לראות ) "150: ו"תשס(

.  שילוב יוקרת העבר של ממלכת הצפון עם האידיאולוגיה המאוחרת של ממלכת הדרוםידי-לדמותו ע

סטית לימי ראשית שושלת  ייחוס פארן הארכיטקטוני של ערים אלה בצורה אנאכרוניידי-להדבר נעשה ע

  ".בית דוד

. בין שלמה המלך לגידול סוסים ולמסחר בהםשמתואר הקשר ) 26' י, 19' ט, 8-6' ה(לכים א בספר מ

מהווה רק את אחד , )98-95: 1989קמפינסקי , למשל( במגידו IVחשיפתה של עיר האורוות בשכבה 

, נהלי הייתה עיר מIVמגידו . כי יש לקשור את התיאור אודות שלמה לימי ירבעם בן יואש, הטיעונים

, אולם). 59: 1939למון ושיפטון (בנו בה שני מתחמי אורוות גדולים והיא יוחסה בשעתו למלך שלמה שנ

פינקלשטיין ואוסישקין (ס "אין כיום ספק שיש לתארכה לשלהי ימי ממלכת ישראל במאה השמינית לפנה

בות קיימות עדויות טקסטואליות ישירות ועקיפות לחשיבות חיל המרכ, בנוסף לכך). 599: 2000

: ו"פינקלשטיין וסילברמן תשס(ובעיקר עם התעצמות האימפריה האשורית , הישראלי החל מימי אחאב

תיארוכה מחדש של פרשיית הסוסים למאה השמינית ). 660-658: 2006קנטרל ופינקלשטיין ; 153-152

, ת ממלכתיותשהתקיימו בו אורוו,  ישראליהעובדה כי בימי ירבעם השני שימשה מגידו מרכזוכן  ,ס"לפנה

  .  בימי ירבעם השני נדבך נוסף על ידיעותינו לגבי העמק מוסיפים 

; ּוְמִגּדֹו, ַּתְעַנְך, ֲאִחילּוד-ֶּבן, ַּבֲעָנא: "מתואר כך, 12' מלכים א דבספר שלמה המלך המחוז החמישי של 

לדעת ." ֵמֵעֶבר ְלָיְקְמָעם, ַעד, ן ַעד ָאֵבל ְמחֹוָלהִמֵּבית ְׁשָא, ֵּבית ְׁשָאן ֲאֶׁשר ֵאֶצל ָצְרַתָנה ִמַּתַחת ְלִיְזְרֶעאל-ְוָכל

,  בשל ההרחבה בנוסח המחוז, וכן,מכיוון שאין בתיאור המחוז היגיון גיאוגרפי) 426-427: א2002(נאמן 

יש לבצע התאמות טקסטואליות על ,  במחוזות האחריםם קייו שאינפירוט , לתיאור תמציתיפרט ,כוללה

הפסוק  הראשון של והפסוק המקורי כלל רק את חלקכך ש, טקסטרי של המנת להגיע לנוסח המקו

י עורך ירושלמי שלא " ע,בעת עריכה מאוחרת". ֵּבית ְׁשָאן-ְוָכל; ּוְמִגּדֹו, ַּתְעַנְך, ֲאִחילּוד-ֶּבן, ַּבֲעָנא: "המקראי

מדים במבחן  עואינם ש, הוספו החלקים האחרים של המחוז,הכיר את הגיאוגרפיה של העמקים הצפוניים

טענו שברשימת המחוזות של שלמה ) 151-150: ו"תשס( פינקלשטיין וסילברמן .המציאות הגיאוגרפית

. בעוד שתחומה של יהודה נעדר מהרשימה, כשזו הייתה בשיאה, ניכר דמיון רב לארגון הממלכה הצפונית

נאמן . בימי ירבעם השנישסביר להניח כי נכתב , לפיכך הם הניחו שהיא התבססה על טקסט מינהלי צפוני
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תואמים מחד את " מחוזות שלמה"מרכיבים רבים בסבור כי ) 66: 2000וראו גם נימן ; 432: א2002(

תחומי השלטון של ממלכת ישראל בטרם נפילתה ומאידך את מערכת השלטון האשורית של המאה 

קפות של המאה בשל כך הוא רואה בטקסט של מחוזות שלמה השת). על פחוותיה(ס "לפנהשמינית ה

 תוך חיבור רשימת ,מאהאותה טוען כי הטקסט היה עשוי להיכתב בירושלים בשלהי ו ,ס" לפנההשמינית

עם ) ראו מייד(השיטה האשורית היא  ,בימיולמחבר נהל שהייתה ידועה ישמות עתיקה לשיטת המ

היסטוריוגראפי הרשימה המאוחדת הייתה חלק מחיבור ). 433-432: שם( זיכרונות מימי ממלכת ישראל

כך נוצרו הרחבות ושיבושים אחדים ו, שביעית לכדי הטקסט המופיע בספר מלכיםהשעובד בשלהי המאה 

  .כמו זה בתיאור המחוז החמישי

  פחוות מגידו

 -271: 1995נאמן (ס " לפנה732-733פלאסר השלישי בשנת -לאחר הכיבושים האשוריים של תגלת

ועל חורבותיו הקימו את פחוות מגידו ,  האימפריה האשוריתסיפחו האשורים את הגליל לתחום, )275

למרות שבירתה של פחוות , למרבה הצער). לגבי עצם קיומה של האחרונה] א2009[וראו נאמן (ודור 

פירסמן (י משלחת אוניברסיטת שיקגו "נחפרה כמעט במלואה ע)  בתל מגידוIIIהלוא היא שכבה (מגידו 

  . האזכורים האשוריים על הפחווה מועטים, וכמו כן, לשהולא נמצא בעיר ארכיון כ, )2000

פלאסר השלישי ובו רשימת גולים מאזור -תרגם קטע ממהדורת האנאלים של תגלת) 47: ן"תש(נאמן 

כסולות , ])185: א"נאמן תשנ[היא דברת (ברשימה נזכרות דברה . הגליל התחתון ושולי עמק יזרעאל

למרות .  איש וכך גם משמעון650הרי שִמכסולות גלו , בורבעוד שמספר הגולים מדברה ש. ושמעון

נראה כי האשורים : III לשכבה IVהרי שבעיר מגידו קיימת המשכיות חלקית משכבה , שינויי האוכלוסין

וחלק מן המבנים הציבוריים המשיכו , )119-118: 2009פינקלשטיין ( במלואה IVלא החריבו את שכבה 

פירסמן ; 566-565: 2000הלפרן ; סוגות וכן חלק ממבני האורוותחומת הקדמות והנ(לשמש אותם 

2000 :526-525.(  

מספר תעודות אשוריות מעידות על כך שפחוות מגידו הייתה אחראית על העברת כמויות גדולות של צמר 

יש לראות ) שם: שם(נראה כי בניגוד לדעתו של הלפרן , אולם, )564: 2000הלפרן (לשלטון האשורי 

האזכור החשוב ביותר של . רת של הגליל כולו ואין להסיק מכך על כושר הייצור של העמקבכך תוצ

שם -נקראה על, ס" לפנה679בעת ששנת , פחוות מגידו בתעודות האשוריות מופיע בכרוניקה האפונימית

  זה מעיד על חשיבותם של הפחווה ומושלה בעיני השלטוןעאירו. מושל מגידו, ַאֵנֻנ-אדד-הלימּו ִאִס

עצם בחירתם של האשורים לקבוע את , נראה כי למרות העדויות המועטות על פחוות מגידו. האשורי
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משקפת את מעמדה של העיר ואולי את , במגידו, ששלטה על כל שטחו של הגליל, בירת הפחווה

  . הפוטנציאל הטמון בעמק כולו בעיני השלטון האשורי

 מלך יהודה בסוף המאה יאשיהול מלך מצרים,  השנינכושבין מפגש חשיבותה של מגידו משתקפת שוב ב

שמיהרו לתפוס את החלל שנוצר בדרום הלבנט עם נסיגת האשורים , נראה כי המצרים. ס"השביעית לפנה

המשיכו לראות במגידו בירת שמרו על הארגון הפוליטי של הארץ ו, )236-231: 2008פאנטאלקין (

הוצא  ,עירעם הגיעו ל. שבע אמונים למלך המצרי החדשבכדי להימגידו לכן הוזמן יאשיהו ל. פחווה

: 1991נאמן ( על רקע השאיפות הטריטוריאליות של המלך היהודאי , בידי אדונו החדשיאשיהו להורג

; 1א "י, למשל(ספר יהושע בות אלה מהוות גם הרקע לתיאורים ירציכי אינספ, מתקבל על הדעת). 55-51

נלסון (המזכירים את צפון הארץ בכלל ואת עמק יזרעאל בפרט , )30-10ט "י; 16-11ז "י; 22-20ב "י

, 26-22: ו"ליסובסקי ונאמן תשס; 106-102: ג"פינקלשטיין וסילברמן תשס; 347: ה"נאמן תשנ; 1981

ונסללה הדרך , שיאשיהו הנהיג בממלכת יהודה, עם מותו באו לקצן תמורות מרחיקות לכת). 34

  . לחורבנה
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 14פרק 

  ואזורי פעילותפיזור מרחבי

  

בפרק זה נלמדו היבטים שונים הקשורים לפיזור המרחבי של כלי החרס שנמצאו בשכבות מתקופת 

-  זינגר: אתלמשלעבודות דומות שנערכו בעבר כוללות (ונבחנו המשמעויות שפיזור זה משקף , המחקר

). בליוגרפיה נוספתוראו שם בי; 248-231: 2006אריה ; 181-163: 2001כהן -מזר ופניץ; ו"אביץ תשנ

וזאת לאור , התייחסתי למכלול קרמי מבלי לפרק אותו ליחידות הארכיטקטוניות מהן הוא מורכב, לעיתים

מרבית המכלולים , באופן טבעי.  וכן בשל בעיות סטרטיגרפיות,השימור השונה שבין החדרים רמת

. עמק מאתרים אחרים בגם מאספים קרמיים ,אולם הבאתי במידת האפשר, הנבחנים כאן הם ממגידו

  .חרסים כתרגיל מתודישל  ערכתי השוואה קצרה בין ספירות של כלים שלמים לבין ספירות ,בנוסף לכך

    

  I והברזל IIIמ "המכלולים הקרמיים מתקופות הב 14.1

הנם אלה המתוארכים , המכלולים העיקריים שסיפקו כלים שלמים רבים דיו לצורך בחינה מרחבית

 IIIמ "הצלחתי לבודד מספר מכלולים של כלים שלמים מתקופת הב,  אולם. המאוחרIלתקופת הברזל 

מכיוון שהצטברו מספיק ספירות של חרסים מאתרים שונים , כמו כן. זה מחקר כילצור) ממגידו ומסולם(

לאור מיעוט .  גם את השונות הכמותית של נתונים אלהבחנתי, ) המאוחרI והברזל IIIמ "מתקופת הב(

  . הקדום אין הם נדונים כאןIם מהשכבות המתוארכות לתקופת הברזל הממצאי

  V וסולם VIIAמגידו : IIIמ " תקופת הב14.1.1

ראו טבלה  [VIIA- וK-6 ,M-6 ,G-1משכבות  (VIIAנמצאו בלוקוסים בטוחים של מגידו , עד היום

שכלים אלה מאפשרים נראה , יחד עם זאת. רק ארבעים ושישה כלים שלמים]) ' בכרך ב7.1 ונספח 14.1

, ברור עם זאת. IIIמ "הצצה ראשונית לבחינה פונקציונאלית של החלקים השונים של מגידו בתקופת הב

 15הכולל , V סולםרמי מהמכלול הק. משפיע על המסקנות המוצגות כאן, שמספר הכלים המצומצם

  .נבחן כאן כמכלול השוואתי, כלים

 דומה ביותר למכלול V במגידו ובסולם K-6 בשכבות  שהתפלגות הכלים, מעלה14.1ניתוח טבלה 

אחוז כלי האגירה , מחד). 13.15טבלה : 2006אריה ( שנבחן בעבר K-4הדומסטי של הכלים משכבה 

כדאי . ומאידך גם הכלים הפתוחים מהווים אחוז נכבד מכלי החרס הביתיים, בשכבה זו הוא הגבוה ביותר
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רה והכלים הפתוחים מהווים את שתי הקבוצות הנפוצות  נמצא שכלי האגיK-8שגם בשכבה , לציין

  ).    20טבלה : מרטין בדפוס(אולם בשכבה זו כמות הכלים הפתוחים עולה על כלי האגירה , ביותר

, )8-6: 6.2איור  (DD-ו) 6.2-6.1איורים  (AAעדרם של כלי אגירה בשטחים יבולט ה, לעומת זאת

מהווים הכלים הפתוחים , הכוללים את הארמון עצמו, ם אלהבשטחי. הממוקמים בצפונה של העיר מגידו

ויתר הכלים הם בעיקר מיכלים קטנים וכלים אחרים שסווגו כאן כטיפוסים , למעלה ממחצית כלי החרס

 ניתן לשער M-6  וG-1למרות מספרם המצומצם של הכלים שנחשפו במגידו בשכבות ). varia(שונים 

המשקף את , G-1בעוד שהמכלול הקרמי של שכבה , לאחסוןהוקדש ) M-6בשכבה  (M/75/04שחדר 

 ולכן נמצא בו ,)לאור הטבונים שנמצאו בו(הוסב לשמש כמטבח , שלב השימוש האחרון בשער העיר

 G- וMשכמות הכלים הקטנה שנמצאה בשטחים , כדאי לזכור, יחד עם זאת. ריכוז גבוה של כלי הגשה

  .עשויה לפגום בתקפותן של השערות אלה

 Megiddo 
K-6 

(n=13) 

Megiddo 
M-6 

(n=7) 

Megiddo 
G-1 

(n=8) 

Megiddo 
VIIA 

(n=18) 

Sulam 
V  

(n=15) 
Open vessels 38.5  75 55.6 40 
Cooking vessels 7.7   5.6  
Storage vessels 46.2 71.4 25  46.7 
Small containers 7.7 14.3  16.7 13.3 
varia  14.3  22.2  

   (%)IIIמ "תפלגות סוגי הכלים השלמים במכלולים הקרמיים מתקופת הבה: 14.1טבלה 

  

השוויתי את התפלגות כלי החרס הכוללת את כל החרסים , במקביל לבחינת התפלגות הכלים השלמים

אלה הן השכבות היחידות שמספר  (V ומסולם K-6והכלים השלמים מלוקוסים בטוחים שנספרו ממגידו 

 מצביעה על דמיון K-6ספירת החרסים של שכבה ). 14.2טבלה , דגם מייצגהחרסים בהן עשוי להוות מ

 המשיך לשמש לכל K ששטח ,נראה כי העובדה). ' בכרך ב7.2נספח  (K-4 ו K-5רב לאלה של שכבות 

ניתן , יחד עם זאת.  מורגשת במכלול הקרמי הדומה, דומסטיאזור I ותקופת הברזל IIIמ "אורך תקופת הב

 כמות הקנקנים נמוכה ביחס K-6כי בעוד שבשכבה , נראה:  בהתפלגות הקנקנים והפכיםלהצביע על שינוי

כי , יש לציין.  עולה חשיבותם של הקנקנים על חשבון הפכיםIבשכבות של תקופת הברזל , לכמות הפכים

 בו האיזון בין  ומתקיים שב,כמו כן.  דומה אף הוא להתפלגות הדומסטית הזוVהמכלול הקרמי מסולם 

  . ממגידוK-4 ו K-5בדומה לשכבות , כים לקנקניםהפ

מאתרים , IIIמ "המתוארכות אף הן לתקופת הב, השוויתי את הנתונים הללו לשכבות אחרות,  בנוסף לכך

: 2009(י מרטין " נערכו עS-3 ו S-4הספירות מבית שאן ). 14.2טבלה (הממוקמים מחוץ לעמק יזרעאל 

בורדייביץ  (13החומר מתל כיסן . מי מלוקוסים נבחרים בלבדוהן כוללות את החומר הקר) 6.5איור 
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למרות שחיפשתי דגמים . כולל את כל החומר הקרמי מלוקוסים בטוחים של שכבה זו) 165 -163: 1994

הרי שלמיטב הבנתי לא ניתן , IIIמ "שונים עליהם ניתן להצביע כמאפיינים של הקרמיקה של תקופת הב

ייתכן כי הדבר נובע ממיעוט האתרים . י ספירות אלה"יקה בתקופה זו עפלהסיק מסקנות רחבות על הקרמ

 בטוחני שעצם הצגתן של ספירות אלה יעודד לספור, אף על פי כן. והשכבות מהם בוצעו ספירות מלאות

  .   ולערוך מחקרים השוואתיים בין המכלולים השונים,IIIמ " את כלי החרס משכבות הבבעתיד

Unit BL K CH&G Cooking 
vessels 

JT F 
 

PX J SJ& AM P Varia 

Megiddo K-6 
(n=569) 

34.8 20.2 1.2 9.5 0.5 0.7 0.2 19 8.3 1.4 4.3 

Sulam V (n=68) 36.8 23.5  4.4  2.9 1.5 2.9 26.5  1.5 
Beth-Shean  
S-4 (n=659) 

48.2 5  1.4 2.7   36.7  5.8 

Beth-Shean  
S-3 (n=1,755) 

60.3 4.7  1.4 2.5   26.8  4.3 

Keisan 13 
(n=156) 

43.6 3.2 1.9 12.8 1.9 1.3  8.3 21.2 2.6 3.2 

   (%)IIIשל מכלולים מתקופת הברונזה המאוחרת ) כלים שלמיםו חרסים (מלאותספירות : 14.2טבלה 

  

  XVII ויקנעם VIAמגידו :  המאוחרI תקופת הברזל 14.1.2

המאפשרים בחינה מקיפה , מכלולי כלים שלמים היא השכבה שהניבה מספר רב ביותר של VIAמגידו 

מכלולים  השלוש). 2006אריה (דיון ברוב המכלולים הללו פורסם בעבר . של שונות קרמית מרחבית

המאפשר , שילוב של נתונים מחפירות שונות; )H-9שכבה  (H/38/08 הממצא הקרמי מבניין :נדונים כאן

נלמד , בנוסף לאלה. M-4ל הקרמי המצומצם משכבה  והמכלו;מזרחי של העיר-בחינה של הרובע הצפון

  . XVIIכאן המכלול העשיר מיקנעם 

  H/38/08 בניין – VIAמגידו 

 כלי 127  בונחשפוו, )6ראו פרק  (2008-2006 במהלך עונות H נחפר במגידו בשטח H/38/08בניין 

 הפונקציונאליות של לא היה ניתן לבחון את, למרות שמספר הכלים שנמצאו בבניין גבוה. חרס שלמים

 , מהכלים שנמצאו בבניין80%- כ,ראשית: המרחבים השונים מהם הורכב הבניין וזאת מכמה סיבות

בעוד שכל יתר הכלים נחלקים , )H/36/08 וחדר H/38/08חצר (נחשפו מרוכזים בשני מרחבים בלבד 

 וזאת משום, מלואםכמעט כל המרחבים שנחפרו מהבניין לא נחפרו ב, שנית. בארבעה מרחבים אחרים

מכיוון שבבניין היו אזורים שנחתמו תחת שריפה אדירה , כמו כן. שתחום הבניין חורג משטח החפירה

ברור שהשוואה בין מרחבים שונים שרמת , בעוד שאזורים אחרים כלל לא הראו סימני שריפה
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השוו לבניין  (59ת כיחידה אחH/38/08נבחן בניין , לפיכך. ההשתמרות שלהם איננה זהה היא בעייתית

  ). 238: שם, 3021

Unit BL K CH & G J JT F PX SJ P L Varia Total 
08/38 3  5 7 5 1 9 47 1  3 81 
% 3.7  6.2 8.6 6.2 1.2 11.1 58 1.2  3.7 63.8 
08/36 2 1  3   1 7 4 2  20 
% 10 5  15   5 35 20 10  15.7 
08/34     1   1    2 
%     50   50    1.6 
08/35    1    2    3 
%    33.3    66.7    2.4 
08/13     1   1    2 
%     50   50%    1.6 
08/37 2  1 2   1 10 1  2 19 
% 10.5  5.3 10.5   5.3 52.6 5.3  10.5 15 
Total 7 1 6 13 7 1 11 68 6 2 5 127 
% 5.5 0.8 4.7 10.2 5.5 0.8 8.7 53.5 4.7 1.6 3.9 100 

  H/38/08התפלגות הטיפוסים הקרמיים בבניין : 14.3טבלה 

  

הרי , VIA כי באופן יוצא דופן ביחס לכל יתר המכלולים הקרמיים משכבה , עולה14.3מניתוח טבלה 

פרט לאחוז הגבוה של כלי . 60%- גבוה מאוד ומגיע לכH/38/08שאחוז כלי האגירה שנחשפו בבניין 

, )צפחות ופיקסיסים, פכיות, פכים(ות גבוהה של מיכלים קטנים  בכמH/38/08אגירה מצטיין בניין 

שיעור המיכלים הקטנים במכלול הקרמי עשוי להעיד על חשיבות . המהווים כרבע ממכלול כלי החרס

בכלל ובארץ  המרכזי של השתייה האלכוהולית במזרח הקדום מהעל מקו (השתייה האלכוהולית בבניין זה

בתוך הקבוצה של המיכלים הקטנים בולטת . ])1999, 1998[ראו יופה ,  בפרטIישראל בתקופת הברזל 

  .   מכלי החרס10%-המהווים כ, )שאינם כה בולטים במכלולים אחרים(נוכחותם של הפיקסיסים 

   נמוך ביותר מקום וכמו כן אחוז כלי ההגשה ב, סירי בישולH/38/08לא נמצאו בבניין , למרבה הפלא

לא סביר בעיני להניח שבניין ? האם שימש המבנה למגורים, ים את השאלהנתונים אלה מעל). 6%-כ(

08/H/38כלי חרס אישיים רבים וכן , העובדה שבבניין זה נמצאו שני טבונים.  שימש רק כמקום אחסון

 wall[מחרוזת של חרוזי פייאנס וקרניאול ולוחית קיר : כגון(מספר חפצים אישיים שלא עשויים חרס 

bracket ([הכוללת אחוז כה גבוה , יחד עם זאת התפלגות כלי החרס. ה שהבניין אכן שימש למגוריםמעיד

דוגמת , מספר חפצי יוקרה שנחשפו בבניין, וכמו כן, של כלי אגירה ומיכלים קטנים וכה מעט כלי הגשה

אין ספק . מעידים לדעתי שמדובר בבית אמידים, )2לנדאו בדפוס-יסעור(פני גדול מברונזה -גרזן דו

                                                 
, H/56/06מלוקוסים  (H/38/08 כלים קטנים שנחשף בחלק הדרומי של חצר 20-ברצוני להזכיר מצבור של כ,  למרות זאת59

06/H/80 ,08/H/24 ,08/H/3108- ו/H/38 – דומה כי זה שימש יחידה נפרדת בתוך החצר ). 7.20-7.17 ראו איורים
) 7.28; 6: 7.27איורים (כמו כן ראוי להזכיר ריכוז של ארבעה פיטסי שפת צווארון . שמשמעותו לא הובנה דיו, הגדולה

  . לאחסון ארוך טווח,ככל הנראה, שהוקדש, H/36/08שנחשף בחלק המערבי של חדר 
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: 2006אריה ( י אוניברסיטת שיקגו"שנחפר ע, הסמוך לו 3021 דומה באפיו לבניין H/38/08שבניין 

הקרבה הפיזית . 2072וביחד הם מהווים חלק משכונת מגורים אמידה ששכנה ממערב לארמון , )238

ארמון שבין תושבי השכונה ל ,הדוקהקשר הם עדות ל ,לארמון ורמת החיים שאובחנה ברובע זה

  . ילויות שהתקיימו בוולפע

 ִחייב את 3021 ובבניין 2072שאחוז כלי האגירה הנמוך בארמון ) 243: 2006אריה (בעבר טענתי 

נראה שסמיכותו של . התושבים שהתגוררו באזורים אלה להסתמך על אגירה שהתקיימה באזורים אחרים

האגירה בבניין זה היא שיקגו וכמו כן העובדה שמשלחת אוניברסיטת  של AA לשטח H/38/08בניין 

עשויות להעיד שלפחות חלק ,  ומעל לכמות שהייתה עשויה לשמש בו לצריכה ביתית,בריכוז גבוה מאוד

  .  2072מהמזון שנאגר בו שימש גם את תושבי ארמון 

) 237-232: 2006אריה ; 100-94: 2006גדות ואחרים  (K/10/00 ובניין H/38/08העובדה שבניין 

י אותה משלחת חפירות ובאותן טכניקות חפירה מאפשרת השוואה "ם האחרונות ענחפרו שניהם בשני

השונות הקרמית בין שני המכלולים רבה . טובה בין שני המכלולים הקרמיים שנמצאו בשני הבניינים

עדרם של כלים אלה י ולה13%- שהגיע לכK/10/00ראוי לשים לב לשיעור כלי הבישול בבניין . מאוד

 והיא חורגת S3 היא של הכנים הייחודיים מטיפוס H העדות היחידה לבישול בשטח .H/38/08בבניין 

לא נחשפו בשטח , כמו כן). ראו למעלה( במגידו Iעל הכנת מזון בתקופת הברזל , עד היום, מכל הידוע לנו

H קדרות פשוטות מטיפוס K1)  ככלי עבודה והיו נפוצות יחסית ] 197-196: 2006אריה [שזוהו בעבר

 כמעט ואינה Kבשטח ) SJ1c(הימצאותם הרווחת של קנקנים בעלי שפה משויפת , בנוסף לכך). Kח בשט

הבדלים אלה מצביעים ). 8: 7.22איור ראו , רק קנקן אחד מטיפוס זה נמצא כאן (H/38/08קיימת בבניין 

  .על הפער העמוק בין שכונת המגורים הצפונית לבין הרובע הדומסטי בדרום העיר

  מזרחי של העיר- הרובע הצפון– VIAמגידו 

קליין ( של משלחת תל אביב Lושטח ) 17-10: א2005פלג -זרזקי( של חפירות ידין Bמכיוון ששטח 

ומכיוון ששני , )VA-IVBמשכבה  (6000ממוקמים שניהם בסביבות ארמון ) 8.3איור , 107: 2006

תי לדון בקרמיקה של שני השטחים החלט, )בתי מגורים(השטחים הניבו ממצא ארכיטקטוני דומה באופיו 

מזרחי של מגידו בשלהי תקופת -וזאת בכדי ליצור תמונה רחבה יותר של הממצא מהרובע הצפון, ביחד

בגלל אופיו ,  הסמוךDD שלא לכלול במאסף קרמי זה את הכלים שנמצאו בשטח בחרתי. Iהברזל 

 היו ריקים יחסית מממצאים DDטח וכן מכיוון שהמבנים בש, )מונומנטאלי יותר(הארכיטקטוני השונה 

ציורים : א2005פלג -זרזקי( כלים שלמים 65 של ידין הניבו Bהחפירות של שטח ). 232: 2006אריה (
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איורים : 2006פינקלשטיין ; 13.24טבלה : 2006אריה  (L-5וביחד עם עשרת הכלים משכבה ) 15-1

  .VIAזרחי של מגידו מ- כלים שלמים מהרובע הצפון75יש בידינו כיום ) 15.2-15.1

Unit BL K CH Cooking 
vessels 

J JT F PX SJ&AM P Varia Total 

Yadin-B 11 1 1 6 7 1 5 1 28 2 2 65 
% 16.9 1.5 1.5 9.2 10.8 1.5 7.7 1.5 43.1 3.1 3.1 86.7 

L-5 1   1  1 2  5   10 
% 10   10  10 20  50   13.3 

Total 12 1 1 7 7 2 7 1 33 2 2 75 
% 16 1.3 1.3 9.3 9.3 2.7 9.3 1.3 44 2.7 2.7 100 

  VIAמזרחי של מגידו בשכבה -התפלגות הטיפוסים הקרמיים ברובע הצפון: 14.4טבלה 

  

מעלה שאחוז הקערות בו גבוה יחסית ) 14.4טבלה (מזרחי -ניתוח התפלגות כלי החרס של הרובע הצפון

לעומת זאת רק ). 2072 ובארמון K/10/00 בבניין מעל לשיעור הקערות (VIAלמכלולים אחרים ממגידו 

של טיפוס זה הגבוהה יחסית למרות תפוצתו (קובעת אחת נמצאה במכלול זה ולא נמצא כאן אף גביע 

 9%- המהווים כ,מזרחי מספר כלי בישול- נמצאו ברובע הצפון,Hבשונה משטח ). במכלולים השונים

ראוי לציין שכמות כלי ]). 13%-כ [Kול שנתגלה בשטח נמוך יותר משיעור סירי הביש(מכלל כלי החרס 

למרות שהיא אינה עולה על שיעור כלי האגירה בבניין , מזרחי גבוהה מאוד-האגירה ברובע הצפון

00/H/38)  רובע זה מדורג שני מבחינת שיעור כלי האגירה במכלולי שכבהVIA .( בתוך מכלול המיכלים

הקרמי ראוי לציין מאסף צפחות גבוה שנתגלה ברובע זה של  מהמכלול 20%-הקטנים המהווה למעלה מ

מזרחית של מגידו - עומד המכלול הקרמי של השכונה הצפון, שמבחינת התפלגות כלי החרס, נראה.העיר

VIA בין המכלולים של שטח K ושטח H)  16וראו פרק.(  

  M-4 שכבה –מגידו 

 מבנה M-4נחפר בשכבה , שומכרבסמוך לתעלה המרכזית שחפר , הממוקם במרכז התל, Mבשטח 

ולפיכך לא מצאתי לנכון ,  כלים שלמים בלבד התגלו במקום12). 6פרק (המורכב משני חדרים לפחות 

  . להפריד את הממצא הקרמי משני החדרים

Unit BL K CH&G J SJ 
 

P Total 

N= 3 2 1 1 2 3 12 
% 25 16.7 8.3 8.3 16.7 25 100 

  M-4ם הקרמיים בשכבה התפלגות הטיפוסי: 14.5טבלה 
  

      .M-4בשכבה שהתקיימה ,  מצביעה באופן ברור שאגירה הייתה פעילות מרכזית14.5בחינת טבלה 

נראה שריכוז של שלושה פיטסי שפת צווארון .  היו קנקנים ופיטסיםכאן מכלי החרס שנמצאו 40%-כ

 ,גביע בודד. ו של חדר זהעשוי לשקף בצורה נאמנה את תפקוד, M/44/04שהתגלה בחדר , )15איור (
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ראוי .  שמטרתו הייתה הדאגה למזון שנאגר במקום, עשוי אולי לרמוז על פולחן ביתי,שנמצא במקום

קערות (כלים אלה ). 40%-כ( כולל גם כלים פתוחים רבים M-4לציין שהמכלול הקרמי של שכבה 

 M-4בשכבה לב שלא נמצאו כדאי לשים . עשויים ללמד על צריכה של מזון שהתקיימה במבנה) וקדרות

נראה אם כן . קטן ביותר, ששיעורם של המיכלים הקטנים בקרב המכלול הקרמי, וכמו כן, כלי בישול

  .שהפעילויות העיקריות המשתקפות מהתפלגות כלי החרס הנן אגירה וצריכה של מזון

   XVIIיקנעם 

י הלוחות שפורסמו בידי "ה עפספירה זו בוצע( כלי חרס שלמים 90 כולל XVIIהמכלול הקרמי מיקנעם 

 The oil" (בית השָמן"רוב הכלים הללו נחשפו ב). 14.6ראו טבלה , ]2005[זרזקי פלג ואחרים 

maker's house( ,שעיי החורבות בו חתמו ממצאים רבים.  

 BL K CH Cooking 
vessels 

J JT F PX SJ&AM varia Total 

St. XVII 5 4 4 10 14 2 5 2 39 5 90 
% 5.6 4.4 4.4 11.1 15.6 2.2 5.6 2.2 43.3 5.6 100 

  XVIIמיקנעם (%) התפלגות כלי החרס השלמים : 14.6טבלה 

  

מזרחי - לבין מכלול הכלים מהרובע הצפוןXVIIיש לציין את הדמיון הרב בין התפלגות הכלים מיקנעם 

-ומה בין הרובע הצפוןהדמיון בין שני המכלולים עשוי להעיד אולי על רמת החיים הד. VIAשל מגידו 

 שימש למגורים שלצידה התפתחה תעשייה Iשבתקופת הברזל , מזרחי במגידו לבין שטח החפירה ביקנעם

  ). 227: ב2005פלג -זרזקי(

  )Iברזל  (מכלולים קרמיים השוואתיים 14.1.3

ת  למכלולים מתקופVIAהשוויתי בין מכלולי הכלים השלמים ממגידו ) 242-240: 2006אריה (בעבר 

; 17טבלה : 120: 1980מזר  (Xקסילה מכלולים אלה כללו את . שנמצאו מחוץ למגידו, )II- וI(הברזל 

המתוארכות , )6.12טבלה : 153: 1993בונימוביץ ופינקלשטיין  (Vושילה ) 2טבלה : 31: א1985מזר 

: 1973וני אהר (IIשבע -באר; )1טבלה : 187: 1995איילון (רוד ' כונתילת עגואת, Iלתקופת הברזל 

: 2001כהן -מזר ופניץ (IIותל בטש ; )4-1טבלאות : 38-37: ב1989גיטין  (IBמקנה ; )63-57לוחות 

  .להלן השלמה להשוואה זו .IIהמתוארכות לתקופת הברזל , )29טבלה : 163

  VI-IVתל דן 

/ תי הספירו"עפ( בדן I מציגה שלושה מכלולים של כלים שלמים משכבות תקופת הברזל 14.7טבלה 

בולטת , מתקופת הברזללעומת המכלולים הקרמיים מ]). 3.4-3.3טבלאות : 1999[לוחות שפרסם אילן 
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גבוה מאוד ) IVBובמיוחד בשכבה (כמות כלי הבישול שנמצאו בשכבות בדן . שונותם של אלה מתל דן

) 102: 2008(את הירידה הדיאכרונית הדרסטית בכמות כלי האגירה הסביר אילן .  לאתרים אחריםביחס

במכלולים מתל דן קיימת גם חריגה בשיעורם הגבוה של . במעבר מאגירה פרטית לאגירה ציבורית

מציגים שונות רבה מן המכלולים הברזליים מתל דן  כי התפלגות כלי החרס ,יוצא אפוא. המיכלים הקטנים

  . שונות זונדמה שיש צורך בפרסום מכלולים נוספים בכדי לדון בהשלכותיה של. שנבחנו עד היום

    Dan VI 
(n=99) 

Dan V 
(n=104) 

Dan IVB 
(n=85) 

Open vessels 10.1 23.1 18.8 
Cooking vessels 27.3 33.7 36.5 
Storage vessels 25.3 11.5 5.9 
Small containers 34.3 26 29.4 
Varia 3 5.8 9.4 

  (%) מתל דן Iל התפלגות סוגי הכלים במכלולים קרמיים מתקופת הברז: 14.7טבלה 

   מעמק יזרעאל ומחוצה לוIספירות של חרסים מתקופת הברזל 

 בחרתי רק ,I המתוארכים לתקופת הברזל ,לשם השוואת ספירות החרסים הכלליות מאתרים שונים

ת יושהניבו את כמו, H- וK יםנבחרו המכלולים של שטח, ממגידו): 14.8טבלה (במכלולים עשירים 

, )235: 2005פלג ואחרים -זרזקי (XVII הספירות מיקנעם ווספתו הםהילא.  ביותרותגדולקרמיקה הה

, וכמו כן, ])322-274: 1988[י האנט "עפ (VIIIותל קירי ) 1פארן בדפוס-אריה וקובלו (IIחילו -עין אל

). 2009כהן -פניץ (S-2 ובית שאן 60)165-163: 1994בורדייביץ  (10- ו12המכלולים מתל כיסן 

  .פריםכ לבין עירוניים השוואה בין אתרים  גםרים השונים מאפשרהשילוב בין האת

Stratum/ Site BL K CH&G Cooking 
vessels 

J JT F PX SJ&AM P Varia 

Megiddo H-9 
(n=879) 

18.9 15.1 1.4 10.3 20.3 1.7 1.4 1.3 23.5 1.5 4.7 

Megiddo K-4 
(n=696) 

29.2 13.6 2.4 14 12.4 1.6 2.9  20.7 0.9 2.4 

Yoqneam 
XVII (n=653) 

23.9 11.8 3.4 10.4 22.5 1.1 1.4  20.6 0.8 0.9 

Ein el Hilu II 
(n=1,400) 

15.9 24.1 0.8 22 10.3 0.6 1.3 0.4 21.4 0.9 2.4 

Qiri VIII – 
Area D 
(n=520) 

21.9 
 

18.4 
 

1.6 
 

27.3 
 

5.5 
 

1.3 
 

0.8 
 

 18.0 
 

2.7 
 

4.8 

Keisan 12 
(n=523) 

37.1 12 1.9 13.4 3.6 0.6 1.5  24.9 3.1 1.7 

Keisan 10 
(n=771) 

30.2 14.5 2.2 11.7 4.2 1.2 0.9 0.3 30.1 1.2 2.7 

Beth-Shean  
S-2 (n=335) 

15 21 3 18 4 
(+7) 

1 1  25 1 3 

   (%)Iשל מכלולים מתקופת הברזל ) כולל כלים שלמים(ספירות חרסים : 14.8טבלה 

                                                 
  . חרסים237 הושמטה ממחקרי מכיוון שכללה רק 11סים של כיסן  ספירות החר60
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מבחינה כמותית לעומת מכלולים של כלים שלמים פחות ם מדויקות ספירות המשלבות חרסים וכלים שלמי

להציג , מבחינה מתודית, יחד עם זאת חשבתי שיהיה חשוב). 1985שייס , למשל ( כשהדבר אפשרי,בלבד

בשכבה שרמת ההשתמרות שלה כה גבוהה כמו מגידו , כך שיהיה אפשר לבחון, את הנתונים זה לצד זה

VIA ,כבר מהבחינה הראשונית של ספירות החרסים משטחים . יםאת הספירות משני הסוגKו -H היה לי 

שהיו מאוד , ברור שספירת החרסים הכללית מספקת מושג מעורפל הרבה יותר על אופי השטחים השונים

יחד עם זאת ניתן לזהות מגמות שונות הראויות לציון . 61שונים באופיים בהשוואת הכלים השלמים

  : מן האתרים השוניםבבחינת הספירות הכלליות

מבין ). 30%- ל20%בין ( כמות כלי האגירה גבוהה מאוד , שנדגמו לצורך הבחינה כאן,בכל האתרים

בתל .  הן הדומות ביותרXVII ויקנעם VIAמגידו , )יקנעם וכיסן, מגידו(שלושת האתרים העירוניים 

הפכים קטנה מאוד ביחס ליתר ולעומת זאת כמות , כמות הקערות גבוהה מאוד ביחס ליתר האתרים, כיסן

  ). לא ניתן להסביר את התופעה(האתרים 

ילו 'ח-עין אל(וסירי הבישול הגבוהה ביותר מצויה באתרים הכפריים ) K1רובן מטיפוס (כמות הקדרות 

מבחינת . עובדה שיכולה להעיד על כלכלת הקיום הבסיסית שהתנהלה באותם אתרים). ותל קירי

, נראה.  בבית שאן על התפר שבין האתרים העירוניים לכפרייםS-2שכבה נמצאת , ההתפלגות הקרמית

 הפכה אותה ממרכז IIIמ "שהירידה בחשיבותה של בית שאן לנוכח הנסיגה המצרית בשלהי תקופת הב

  .    המדורגת נמוך יחסית במדרג העירוני,נהלי חשוב לעיירהימ

  

  אIIהמכלולים הקרמיים מתקופות הברזל  14.2

  VA-IVBמגידו : א המאוחרIIפת הברזל  תקו14.2.1

, א הקדום אין מכלולים קרמיים של כלים שלמיםIIמכיוון שמן האופק הכרונולוגי של תקופת הברזל 

 להשתמש בחרתי, אII לאלה של תקופת הברזל Iובשל הרצון להשוות בין המכלולים מתקופת הברזל 

שעל אף שאלה חורגים מן התחום , יסבורנ.  ממגידוVA-IVBבמכלולים הקרמיים העשירים משכבה 

- עריהם משקפים בצורה נאמנה את השינוי שחל על העמק עם התפרקות מערך , הכרונולוגי של עבודה זו

 ,VA-IVB שנמצאו בשכבה ,הכמות הרבה של הכלים השלמים.  ישראלתממלכ הכנעניות והקמת המדינה

 וארמון 51בניין , 10בניין , 2081בניין (מאפשרת מחקר מרחבי של פיזור הכלים בארבעה מבנים 

                                                 
). למשל בכמות הקערות והפכים בשתי השכבות( למרות הדמיון הכללי שנוצר בין שני השטחים עדיין ניתן להבחין בהבדלים 61

ערות בולטות בשטח שמבין הק, כדאי לציין, כך למשל. כמו כן הבדלים בין הטיפוסים בתוך כל קבוצה אף הם ניתנים להשוואה
H הקערות העדינות המעוטרות מטיפוס BL5 שָכמותן בשטח K נמוכה מאוד הייתה .  
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הבאתי , כמו כן.  כקבוצת ביקורתBהתייחסתי לפיזור הכלים בשטח , לאחר הדיון במבנים אלה). 6000

ושוב ערכתי השוואה קצרה בין ספירות של , בקצרה מספר מכלולים מקבילים בזמנם מאתרים אחרים

  .  כלים שלמים לבין ספירות חרסים

   10 בניין –מגידו 

; 4-3: 1939למון ושיפטון (מזרח התל -שנמצא בדרום)  מטר בקירוב32X7( הוא בניין מאורך 10יין בנ

 יש בו לפחות תשעה כ"סההבניין מורכב מסדרות של חדרים כפולים ובודדים וב). 11-10, 6איורים 

ים איור( כלים שלמים 75 נמצאו 6בחדר . הבניין חרב בשריפה ונמצא בו מכלול קרמי עשיר. חדרים

מכיוון שרוב הכלים מרוכזים בחדר ). 14.9טבלה ( כלים שלמים 95ובבניין כולו נחשפו , )6.50-6.44

נבחן כאן , הםמכדי שאפשר יהיה לבחון את הפונקציה שלקטן  מספר הכלים יםביתר החדרבעוד ש, אחד

  . כיחידה ארכיטקטונית אחתהמבנה 

Unit  BL K CJ J JT AM SJ Varia IM Total 
6 21 3 2 14 8 5 18 2 2 75 
% 28 4 2.7 18.7 10.7 6.7 24 2.7 2.7 78.9 
7 2 2 1 1 6 1 2 1 1 17 
% 11.8 11.8 5.9 5.9 35.3 5.9 11.8 5.9 5.9 17.9 
31       2   2 
%       100   2.1 
33       1   1 
%       100   1.1 

Total 23 5 3 15 14 6 23 3 3 95 
% 24.2 5.3 3.2 15.8 14.7 6.3 24.2 3.2 3.2 100 

   10 כלים שלמים מבניין –מגידו : 14.9טבלה 
  

בחלקם ( מורכב מקערות ורבע נוסף של הכלים הם קנקנים 10כרבע מהמכלול הקרמי שנתגלה בבניין 

במקום נמצאו מעט מאוד כלי בישול ואילו פכים ופכיות מהווים        ]). 3: שם[התגלו זרעים מפוחמים 

 כמות קטנה יחסית למבנים אחרים –רק שלושה כלים מיובאים נחשפו בחפירת המבנה . הכלים מ30%-כ

  ). 2081- ו51ראו מייד בניינים (בתל בשכבה זו 

הרי ,  היה עשוי להיות בית מגורים10על אף שמבחינת תוכניתו בניין , טענו כי) 4-3: שם(חופרי מגידו 

 עמדו על הממצא הפולחני שהתגלה במבנה ובסביבתו הם גם. שהממצא שהתגלה בו מעיד ששימש כמחסן

הציע ) 36הערה , 384: 1995(הולאדיי ). 10-4: 1935מאי (והניחו שלמבנה הייתה משמעות פולחנית 

האחראית על מיסוי תוצרת , נהליכמפקדה של המ, 10דוגמת בניין , לזהות את טיפוס המבנים המאורכים

שבנוסף להתייחסותם , )307, 135: ו"תשס(וגרינהוט ) 79 :1986(דיוויס , לעומתו. וחלוקתה מחדש

  .  כמחסן10שבו ואבחנו את בניין , בחנו גם את הממצאים מן המבנה, לשיקולים ארכיטקטוניים
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. VA-IVB הוא מהגבוהים שנמצאו במכלולים הקרמיים של שכבה קוםשיעורם של הקנקנים שנחשפו במ

כלי החרס נחשפו בשני חדרים צמודים , ניין הייתה גבוההכי למרות שרמת השימור של הב, חשוב לציין

הארכיטקטורה . נמצאו רק שני כלים, ואילו בשאר החדרים, שמוקמו בחלקו המזרחי, )7-6חדרים (

ביחד עם אחוז כלי האגירה , )צורתו המאורכת וכן החיבורים בין החדרים השונים (10הייחודית של בניין 

יש להניח שגם הפכים . שהמבנה שימש בתור מחסן, ל החופריםתומכת בהנחה הראשונה ש, הגבוה

שימשו למדידה , שנחשפו כאן,  שהכלים הפתוחיםןייתכ, ובדומה, והפכיות שנמצאו במקום שימשו לאחסון

הרי ,  נעשתה האחסנה בכלי חרס7-6שבעוד שבחדרים , אפשר להציע). ככפות(או להעברת תוצרת 

לאור מספר הפתחים המינימאלי שנמצא ( ממגורות עמוקות שלפחות חלק מהחדרים האחרים שימשו

עשויה לרמוז שבניין , )מייד( נמוכה יחסית VA-IVBבשכבה שנמצאה העובדה שכמות הקנקנים ). בהם

ם  לבאת חפצי הפולחן שנמצאו בבניין ובסביבתו יש אולי להבין על רקע משאת.  שימש כמחסן ציבורי10

  .שאובדנה היה גורם לאובדנם, לאית שנאגרה במקוםשל התושבים לשמור על התוצרת החק

  51 בניין –מגידו 

למון ושיפטון (ואף הוא השתמר במצב טוב מאוד , מערב לו-ממוקם מצפון, 10הסמוך לבניין , 51בניין 

.  כאשר בשלושה מתוכם נמצאו כלי חרס שלמים, המבנה מורכב מארבעה מרחבים). 6איור ; 7: 1939

גם מבנה זה נבחן כאן כיחידה ,  נמצאו כמויות משמעותיות של כלים שלמים52- ו50מכיוון שרק בחדרים 

  ). 6.54-6.51איורים ( כלי חרס שלמים 50 נמצאו במבנה כ"סהב. ארכיטקטונית אחת

 Unit BL K CJ J JT AM SJ Varia IM Total 
50 1 1 1 3 4  4  5 19 
% 5.3 5.3 5.3 15.8 21.1  21.1  26.3 38 
52 6 2 4 2 3 3 3 1 3 27 
% 22.2 7.4 14.8 7.4 11.1 11.1 11.1 3.7 11.1 54 
53     2    2 4 
%     50    50 8 

Total 7 3 5 5 9 3 7 1 10 50 
% 14 6 10 10 18 6 14 2 20 100 

   51 כלים שלמים מבניין –מגידו : 14.10טבלה 
  

. מהווים כשליש מהמכלול) פכים ופכיות(ם  מלמד כי המיכלים הקטני14.10ניתוח המכלול הקרמי בטבלה 

כולם פכי בישול (כלי הבישול שנמצאו כאן .  וכך גם כלי האגירה20% מהווים הכלים פתוחים ,לעומתם

, VA-IVBבאופן יוצא דופן למכלולים הקרמיים משכבה .  מן המכלול הקרמי10% מהווים ,)ולא סירים

  . בין כלי החרס מ20%המהווים , ל כלי היבוא היא ש51הקבוצה הקרמית הגדולה ביותר בבניין 
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פקודו ולמשמעותו במארג העירוני י לתבעבר התגלה מכלול קרמי עשיר לא התייחסו 51על אף שבבניין 

בצורתו מצאתי , תימוכין לכך.  משקפת לדעתי בית מגורים,התפלגות הכלים שנמצאו במבנה. העירשל 

 ,שיעור הכלים המיובאים, יחד עם זאת. ם וכלי הבישולהכלים הפתוחי, בכמות כלי האגירהשל המבנה ו

 כי במקום ,נראה אם כן.  מעידים שאין מדובר במבנה מגורים סטנדרטי,שהיו ללא ספק כלי יוקרה

לבין בית ) 10בניין ( כי ניתן למצוא קשר בין המחסן הציבורי הסמוך ,יתכןי. התגוררה משפחה אמידה

  .51 בנייןהתגורר ב, יה אחראי על המחסןמי שה שואפשר, )51בניין (האמידים 

  AA ושטח 2081 בניין –מגידו 

 לאחר שלמשלחת שיקגו הייתה היכרות טובה יחסית עם הממצאים 1936 נחשף בשנת 2081בניין 

מפרט את השתלשלות ) 225-220: 2001(זוויט ). 102-100איורים ; 46-45: 1948לאוד  (Vמשכבה 

 נמצאו בפינת ,2081מרבית החפצים ששויכו לבניין , כפי שהוא שם לב. הגילוי של המבנה ודרך חפירתו

ששויכו ,  מספר רב של כלים, אולם.מערבו של המרחב הקדמי של בניין זה-הפולחן הממוקמת בדרום

אף . 2081נמצאו באזור שמחוץ לפינת הפולחן בתוך החלל שכונה בדוח בניין , לאותו לוקוס בדוח הסופי

 כלי 65קבוצת כלים זו כוללת ( יחדיו 2081ון את כל הקרמיקה שמקורה בבניין על פי כן החלטתי לבח

בכלים כלשהי  יותייחודבכדי לראות אם אפשר לזהות וזאת , )6.60-6.56איורים ; 14.11טבלה , חרס

, 6.55 איורים – AAכקבוצת ביקורת בחרתי את יתרת הכלים שנמצאו משטח .  כולושנמצאו במבנה

הכולל כמובן גם את , AA להבדילה מן המכלול השלם של שטח *AA זו סומנה כאן קבוצה (6.66-6.61

שנחשפו בחגורת הבתים החיצונית שהקיפה ,  כלים שלמים59 נמצאו *AAביתרת שטח ). 2081 בניין

, 2163, 2162, 2112, 2111, 2102, 2100, 2057לוקוסים ( מצפון VA-IVBאת העיר של שכבה 

  ).2081 לוקוס  וכן הכלים מסביבות2164

Unit BL K CH CP CJ J JT PX AM SJ Varia IM Total 
2081 16 4 2   7 16 2 3 1 2 12 65 

% 24.6 6.2 3.1   10.8 24.6 3.1 4.6 1.5 3.1 18.5 100 
AA* 5 4  2 3 7 19 1 3 3 2 10 59 
% 8.5 6.8  3.4 5.1 11.9 32.2 1.7 5.1 5.1 3.4 16.9 100 

Total 21 8 2 2 3 14 35 3 6 4 4 22 124 
% 16.9 6.5 1.6 1.6 2.4 11.3 28.2 2.4 4.8 3.2 3.2 17.7 100 

   2081 כלים שלמים מבניין –מגידו : 14.11טבלה 
  

, אמנם. כי כרבע מהכלים הם קערות ורבע נוסף מורכב מפכיות,  עולה2081בבחינת הכלים מלוקוס 

 רק ו נתגל2081אולם בלוקוס , )או למעלהר (VA-IVB שכבה אתמיעוט כלי אגירה בבתים מאפיין 

מכיוון שהוא מנוקב בכל ,  שמבחינה מורפולוגית כלל לא יכול לשמש לאחסון–קנקן אחדשלוש קנקניות ו
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ראוי לציין את , ולעומת זאת, בולטים בהיעדרם כלי בישול, בנוסף לכך. )8פרק , SJ34טיפוס (גופו 

  ). 20%-כ(השיעור הגבוה של כלי היבוא 

של מקדש שעמד בחלק הצפוני של " חצר" שימש כ2081הניח שלוקוס ) 172-170: 1989(שקין אוסי

 וזאת על סמך מציאתם של שני מונוליתים מאבן 2081המקדש היה ממוקם בחדר שמצפון ללוקוס . העיר

: 1948לאוד [בדומה להצעתו של לאוד מייד עם חשיפתם ( פירש כמצבות  הואאותם, מקוםשנמצאו ב

יתר . IVAומעליו לא נבנה דבר בשכבה , ייתכן שהמקדש כולו נקבר בכוונה, דעתו של אוסישקיןל]). 45

אבל הניחו כי את ,  זיהו כמובן את חפצי הפולחן הרבים,2081החוקרים שבחנו את הממצאים מאזור בניין 

.  מגוריםיש להגדיר כפינת פולחן ואת המבנה יש להגדיר כמבנה, בה נמצאו רוב הממצאים, הפינה בחצר

 היה כנראה בית המגורים של אחד 2081גרס שבניין ) 187, 127-126, 92-91: 1989(קמפינסקי 

חלקו המזרחי של המבנה שימש , לדעתו). לאור החותמות שנמצאו כאן(מהפקידים הבכירים שגרו במגידו 

 הפריד בין )225-221: 2001(גם זוויט . לאחסון ובקצה המערבי של החצר היה חדר פולחן פרטי קטן

הציע , הרצוג לעומתם. הממצאים שבפינת הפולחן ליתר המבנה והוא דן בדרכי הפולחן בפינה זו בלבד

 שקדמה לחורבן ענות בתקופת הפור)2161חדר (אזור שער העיר שהכלים הועברו למקום בו נמצאו מ

ום למטרות דתיות מקרק בשלב האחרון של העיר שימש ה, לפיכך). ולכן שם הם נמצאו בחפירות (יישובה

  ).212: 1997הרצוג (שער שהתנהל בימי שלום באזור ה, כתחליף לפולחן

אינני יכול , *AA וכן מתוך השוואתו עם הקרמיקה משטח 2081מתוך ניתוח הממצא הקרמי מבניין 

אולם ברור שקיים , או שמא מדובר בפינת פולחן) י הצעת אוסישקין"עפ(לקבוע אם במקום עמד מקדש 

בא  2081ייחודו של בניין . ור בין הממצאים שבתוך המבנה לבין הממצאים מהבתים הסמוכיםהבדל בר

כמות ; )2081הנעדרים מבניין ( נמצאו כלי בישול ואגירה *AA בכך שביתר הבתים בשטח לידי ביטוי

לעומת זאת . וכמו כן לא נמצאו בהם קובעות, 2081הקערות בבתים אלה קטנה משמעותית מזו שבבניין 

כמעט זהה והכלים המיובאים ) פכיות ופיקסיסים, פכים(המיכלים הקטנים , אוי לציין שאחוז הקדרותר

 עשויה לרמוז שבמקום שכן רובע מגורים של אמידי *AAהתפלגות כלי החרס משטח . בשני המכלולים

  .  שימש מקום פולחן לתושבי רובע זה2081אפשר אולי להציע שבניין . העיר

  6000 ארמון –מגידו 

; 156-154: 1972; 75-73: 1970ידין (ידו בצורה חלקית - נתגלה בחפירות ידין ונחפר על6000ארמון 

 אוניברסיטת תל אביב י"עהמבנה נחשף בשלמותו במהלך השנים האחרונות ). 44-28: א2005פלג -זרזקי

האזור של במשך השנים נידונה הסטרטיגרפיה של ). 2006קליין וכהן ; 2006קליין  (Lכחלק משטח 
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לסיכום הדעות השונות ( באריכות רבה והוצעו פרשנויות רבות לגבי קורות הארמון וסביבתו 6000ארמון 

: 2010להמן וקילברו  ;152-151: 2006פלג -שרון וזרזקי; 54-45: א2005פלג -בהרחבה ראו זרזקי

" האגף המזרחי"כי המשלחת הנוכחית העלתה ). 854-851: ב2006וכן ראו פינקלשטיין ואחרים ; 24-13

פינקלשטיין (והוא מהווה בעצם חלק מהחצר שהקיפה את המבנה הראשי , מנותק מהמבנה, שחפר ידין

  .  מטר20X22 כמבנה ריבועי שגודלו הוא 6000יש אפוא לזהות את ארמון  ).851 :ב2006ואחרים 

-זרזקי(רות ידין  מחפי6017- ו6016, 6011בחדרים : רק בחמישה מרחבים במבנה נמצאו כלים שלמים

אביב נמצאו - של משלחת תלL/50/04- וL/110/00ובחדרים ,  כלים48נמצאו ) 9תוכנית : א2005פלג 

קערה ( כלים בחפירות ידין 2מחוץ לארמון נמצאו עוד , פרט להם). 3, 1: 8.20איור (עוד שני כלים 

). 3: 8.21איור (אביב -לוכן קערה נוספת בחפירות ת) 15, 5: 30ציור : א2005פלג - זרזקי–וקדרה 

שלושתם אינם משנים את התמונה , אולם בכל מקרה, מקורם של כלים אלה היה אולי בבניין עצמו

  ).14.12טבלה (הכללית שהתקבלה מניתוח המכלול הקרמי שנחשף בתוך המבנה 

Unit BL K CP CJ J JT AM SJ Varia IM Total 
6017  1  1 1 3  9 1  16 

%  6.3  6.3 6.3 18.8  56.3 6.3  32 
6016 1  2  1  1 7   12 

% 8.3  16.7  8.3  8.3 58.3   24 
6011 7 1  1    7 3 1 20 

% 35 5  5    35 15 5 40 
00/L/10     1      1 

%     100      2 
04/L/50 1          1 

% 100          2 
Total 9 2 2 2 3 3 1 23 4 1 50 

% 18 4 4 4 6 6 2 46 8 2 100 
   6000 כלים שלמים מארמון –מגידו : 14.12טבלה 

  

המכלול שנמצא במקום שונה מיתר המכלולים של שכבה ,  כלי חרס50 רק כ"סהלמרות שבמבנה נחשפו ב

VA-IVB .שנית.  מכלל כלי החרס45%-המהווים כ, בולט בו שיעורם הגבוה של הקנקנים, ראשית ,

נמצאו במבנה , בנוסף לאלה. וכן של כלי היבוא, )פכים ופכיות(ים ניכר בו אחוז נמוך של מיכלים קטנ

, פכי בישול, סירים, ובהם קדרות(הכולל את כל מבחר המשפחות הקרמיות , מגוון רחב של טיפוסים

דומה באופן כללי לשיעור הקערות ) 20%-כ(ראוי לציין שכמות הקערות במבנה ). קנקניות ונרות

  . VA-IVBה במכלולים קרמיים אחרים משכב

רובם לא , 6000הסטרטיגרפיה והתיארוך של ארמון , בעוד שחוקרים רבים כתבו על שיטות הבנייה

) 675: 1992(אוסישקין , )156-155: 1972; 75: 1970(ידין . התייחסו לפונקציה של המבנה
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, )1723ארמון (כינו אותו ארמון טקסי והבדילו אותו מן הארמון הדרומי ) 163: 1989(וקמפינסקי 

: א2005(פלג -זרזקי. אולם בעיקר שימש למגורים, שנחשב בעיניהם כארמון שנוצל אף הוא לטקסים

שקשה לקבוע מי ישב , אדמיניסטרטיבי מונומנטאלי- מבנה ציבורי6000טענה שיש לראות בארמון ) 260

 בחצור Bהדומה למצודה בשטח , הציע פינקלשטיין לראות בו מבנה ציבורי, בדומה. בו ואיך תפקד

  ).852: ב2006פינקלשטיין ואחרים (

שהעביר מסר חד , אין ספק שהיה זה מבנה ציבורי מרשים, 6000 הבנייה המונומנטאלית של ארמון חלנוכ

יחד עם ). הארמון ודאי בלט מעל לבתי העיר(וברור של השלטון לתושביה הפשוטים של העיר וסביבתה 

אלא דווקא בשיעור יוצא הדופן של , ויממצא אינו בפאר 6000ול הקרמי מארמון ייחודו של המכל, זאת

ייתכן , ראשית: ברצוני להציע שתי אפשרויות לפירוש הממצא מהמבנה. כלי האגירה שנמצאו במקום

 התקיים 1723מכיוון שארמון , אולם. שחדריו הצפוניים שימשו כמחסנים, שאכן מדובר בארמון טקסי

-זרזקי[ניסו לעמוד על פשר הופעתם של שני ארמונות בעת אחת חוקרים אחדים  (6000במקביל לארמון 

למקום נאסף המס השנתי של . מלכותיאוצר אני מציע שיש לראות במבנה בית , ])261: א2005פלג 

פלג -זרזקי. והוא היה אחד ממקורות העושר של ממלכת ישראל הצפונית, חקלאי עמק יזרעאל הפורה

ייתכן כי הדבר נובע . טיזציה של הקנקנים שנמצאו במקוםשמה לב לחוסר הסטנדר) 256: א2005(

  . שהובאו מהעורף הכפרי של עמק יזרעאל למשמורת במבנה זה,מהמקור השונה של הקנקנים

 Vאת כל קבוצות הטיפוסים הידועים לנו משכבה , הכוללת כאמור, התפלגות המכלול הקרמי, בכל מקרה

ושאין מדובר , שבמקום חיו ופעלו אנשים, מעידה, )ריםמיכלים ואח, כלי בישול, ובהם כלים פתוחים(

ראויים לציון שני סירי הבישול . נהל הממלכתיישנטלו חלק במ,  פקידים גבוהיםהם היוייתכן ש. במחסן

 הסירים מארמון שני, )242: 2006אריה  (VIA משכבה 2072בדומה לסירים מארמון . שנמצאו במקום

נראה אם . VA-IVBדל הממוצע של סירי הבישול שנמצאו בשכבה  מהגו, באופן משמעותי, קטנים6000

  . V גם בשכבה ציבורהמגורים למבני ה יכן כי אלה מהווים עדות להבדלים בצריכת המזון בין אזורי

  B שטח –מגידו 

 והוא אף עשוי לכלול כלים ,אינו הומוגני) 6.43-6.18איורים  (Bלמרות שמכלול כלי החרס משטח 

הרי שהמבחר הגדול של כלי החרס השלמים שנתגלה , )8ראו פרק (רטיגרפיים ממספר שלבים סט

לגבי המכלולים , שהעליתי,  עשוי לשמש כמכלול משווה לבחינת תקפותם של הנחות והשערות,במקום

טבלה .  מגיע מבתים פרטייםBראוי לציין שהמכלול משטח . VA-IVBהקרמיים העשירים משכבה 

  . ללא הפרדה בין המבנים השונים מהם הוא מורכב,  כיחידה אחתBשטח  מציגה את המכלול של 14.13
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 BL K CH CP CJ J JT PX AM SJ P Varia IM Total 
n= 72 13 7 4 10 32 18 4 5 16 1 14 4 200 
% 36 6.5 3.5 2 5 16 9 2 2.5 8 0.5 7 2 100 

  ") 1693י רחבה "חתום ע ("B כלים שלמים משטח –מגידו : 14.13טבלה 
 

כמות כלי האגירה , V שבדומה ליתר המכלולים הקרמיים משכבה , מעידהBהתפלגות הטיפוסים משטח 

בעוד , א הפכה האגירה הפרטית למשניתIIשבתקופת הברזל , מלמדתעובדה זו שבה ו. קטנה ביותר

 גם במכלול של, כמו כן. חקלאיתמשמעותי יותר בעת ריכוז תוצרת שהאגירה ברמה הציבורית תפסה חלק 

גם כמות , בדומה. פני הסירים ככלי להכנת מזון- חוזרת התופעה של העדפתם של פכי הבישול עלBשטח 

יש , לעומת זאת. VA-IVBממוצעת בגודלה ביחס למכלול משכבה ) פכים ופכיות(המיכלים הקטנים 

.  מכלי החרס2% רק Bהמהווים בשטח , להדגיש את השונות בשיעורם של הכלים המיובאים מקפריסין

 נמצא מספר זעום של כלים קפריסאיים עשויה ללמד שסחורה זו Bהעובדה שבבתים הפרטיים בשטח 

מספרן הרב של הקערות שנמצאו . אIIהייתה יקרת המציאות בעבור חלק מתושבי מגידו בתקופת הברזל 

  .אII במכלולים אחרים מתקופת הברזל כלים אלהשיעור היחסי של ה מן חורג Bבשטח 

  )אIIברזל (לים קרמיים השוואתיים  מכלו14.2.2

המתוארכות , עשירות בממצא קרמי, במספר רב של אתרים בצפון ארץ ישראל נמצאו שכבות חורבן

 מביאה את ההתפלגות של הקבוצות הקרמית השונות באתרים 14.14טבלה . אIIלשלהי תקופת הברזל 

בכדי להיות בטוח , למים בלבדליקטתי מהאתרים הללו את הכלים הש. שפרסומם ִאפשר זאת, נבחרים

ביקנעם הסמוכה למגידו לא נחשפו כמעט כלים שלמים , למרבה הצער. שמקורם אכן בשכבת החורבן

 ממנה נתגלה המכלול הקרמי העשיר XIVבשכבה , כך למשל. אIIבשכבות המתוארכות לתקופת הברזל 

  ).I.69-I.39: איורים: ב2005פלג -זרזקי( כלים שלמים 15ביותר נמצאו רק 

שנמצאו , )10.4.5-10.4.1איורים ( כלים שלמים 83 בחרתי להציג IIBמתוך החומר העשיר מתענך 

לא ). 51-30איורים : 1978ראסט (למטרות פולחניות ) ראו למטה(י סברה אחת "במבנה ששימש עפ

מאוד מבנה זה עשיר ). 10.4.8-10.4.6איורים (כללתי כאן את הכלים מבורות המים שנמצאו בסמוך לו 

למרות שהמתחם המלכותי ביזרעאל טרם פורסם .  במגידו מתבקשת2081 והשוואתו לבניין ,בממצאים

את הכלים שנמצאו ) 56-13: 1997( שפרסמה צמחוני יסיתי לדלות מן הדוחות הראשונייםנ, במלואו

י כאן ששימשו ל,  כלים שלמים49 פורסמו עד היום כ"סהב. ששם קץ להתיישבות במקום, בחורבן הגדול

 )ןצפו(רעה אבשכונת המגורים שנחפרה בסמוך לשער העיר של תל פ. מדגם מייצג למכלול המלא מהאתר

). 3איור ; 62-45מתוך לוחות : 1984 שמבו(בלמעלה מעשרה מבנים פרטיים ,  כלים שלמים153נמצאו 

 420



 חופרי ראש זית .כלים אלה עשויים להציג תמונה של מכלול קרמי אופייני לבתי מגורים מיישוב עירוני

: ג2002פינקלשטיין (אולם סביר יותר להניח כי מדובר באחוזה אמידה , זיהו את המבנה שחשפו כמצודה

למעלה . אIIבמקום נחפר מכלול הכלים הגדול ביותר שנמצא עד כה בשכבה אחת מתקופת הברזל ). 126

מהסטטיסטיקה . תמו אותםכשהם קבורים תחת עיי החורבות העצומים שח,  כלים נמצאו במקום1,300-מ

הורדתי את כלי האבן והפקקים בכדי לקבל תמונה של כלי ) 148: 2000גל ואלכסנדר (שהביאו החופרים 

איורים : 1972לוי ואדלשטיין ( בתל עמל מייצגות את היישובים הכפריים III- וIVשכבות . החרס בלבד

 באתרים אחרים בעמק בית שאן תואמת את שהתרחש, העובדה שבמקום נמצאו שני חורבנות). 16-8

 9-10ותל חמה מאות ] 244 -223: 2005מזר ואחרים  [V-IVתל רחוב (א IIבשלהי תקופת הברזל 

  ]). 446-435: 2006קהיל [

 BL K CH CP CJ J JT PX AM SJ F/ P Varia IM Total 
Taanach –  
Cultic Structure 

32 7   3 7 9 3 5 12 1 (P) 4  83 

% 38.6 8.4   3.6 8.4 10.8 3.6 6 14.5 1.2 4.8  100 
Jezreel – 
enclosure 

27 4  1 1 1 2   11  1 1 49 

% 55.1 8.2  2 2 2 4.1   22.4  2 2 100 
Far'ah (N) VIIb 12 2 4 6 3 30 66 7 3 5 1 (F) 12 2 153 
% 7.8 1.3 2.6 3.9 2 19.6 43.1 4.6 2 3.3 0.7 7.8 1.3 100 
Rosh Zayit II 245 28  220 169   526  47 76 1311 
% 18.7 2.1  16.8 12.9   40.1  3.6 5.8 100 
Amal IV 7 2  2 7 12 6  6 6  3  51 
% 13.7 3.9  3.9 13.7 23.5 11.8  11.8 11.8  5.9  100 
Amal III 10  4  1 6 10  2 4  2 1 40 
% 25  10  2.5 15 25  5 10  5 2.5 100 

  א IIמתקופת הברזל כלים שלמים לולי מבחר מכ: 14.14טבלה 
 

שהמקום שימש כמוקד אזורי לאגירה , ללא ספק, כמות הקנקנים שנמצאו בחורבת ראש זית מלמדת

גם חלוקה מחדש של סחורות כאן כלי היבוא הרבים שנמצאו במקום עשויים ללמד שהתנהלה . ציבורית

שול והקערות משקף את חיי היומיום של שיעור סירי הבי. )305-304: ו"גרינהוט תשס (שהגיעו מרחוק

אם כי בקנה מידה קטן הרבה , עדויות נוספות לאגירה ציבורית). אולי פקידים שישבו במקום(תושביה 

ן השיעור המקובל ברוב האתרים אחוז הקנקנים במקום גבוה במעט מ. ניתן אולי למצוא ביזרעאל, יותר

הם עדות לריכוז המיסים מאיכרי עמק יזרעאל לתוך אפשר להציע לראות ב, לפיכך. אIIתקופת הברזל מ

. 60%-בשיעור של למעלה מ, נמצאו ביזרעאל בעיקר כלים פתוחים, פרט לקנקנים. המתחם המלכותי

  . יה נוספת לייחודו של האתריהעדפה זו לקערות ולקדרות היא רא

במקום נמצאו גם . בתענך היה עשיר מאוד בכלים פתוחים" פולחני"גם המכלול הקרמי מן המבנה ה

תפקודו של המבנה כמקום פולחן נתון עד היום בויכוח . מיכלים קטנים רבים וכלי אגירה בשיעור ממוצע
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הקשר הברור היחיד בין המבנה לבין ). 237-235: 2001זוויט ; 262-257: 1995מיל ; 1984פולר (

שנמצאו ) 89-68: ח"אורנן תשס; 1994בק (קיומם של טקסים דתיים נטוע בשני הכנים המפוארים 

 אינו מספק עדות לתפקודו של המבנה כאןניתוח המכלול הקרמי שנתגלה . אך לא בתוכו, בסמוך למבנה

שיעורן הגבוה של הקערות עשוי לרמוז על הקשר של ) 261: 1995(כפי שטען מיל , אכן. לצורכי פולחן

והמרחב ,  במבנה שימש כמחסןשחדר אחד, עצמו הניחאולם אף הוא , של פעילות פולחניתהמבנה לסוג 

נראה שהכמות הגדולה ). 251-249: שם(כמו הכנת מזון וצריכתו , השני היה מקום לפעילויות ביתיות

מעידה שמבחינה קרמית המכלול , וכן הכמות הנמוכה יחסית של המיכלים הקטנים, יחסית של כלי האגירה

ם בין המכלול מתענך לבין המכלול מבניין ראוי לשים לב גם להבדלי. מתענך משקף פעילויות דומסטיות

כלי בישול וכלי אגירה וייחודו של המבנה , כאמור, במגידו לא נמצאו). ראו למעלה( במגידו 2081

  .מודגש לנוכח כלי היבוא הרבים) מבחינה קרמית(

רעה אתל פ( האחד מכלול עירוני –שלושת המכלולים האחרונים הנידונים כאן נמצאו בבתי מגורים 

קשה להצביע על מאפיינים דומים בשלושת המכלולים ). תל עמל(ושני הנוספים מכלולים כפריים ) פוניהצ

א IIלמכלול הקרמי הביתי של תקופת הברזל " טיפוס-אב"ונראה שאף אחד משלושתם לא יכול להוות 

שיעור המתקבל על הדעת ש, בכל מקרה). יש לחכות לפרסום בתי המגורים מתל רחובנראה שבעניין זה (

בעלת אופי  ומשקף עדות עקיפה לכך שהאגירה בעיר הייתה שברעה אאגירה בתל פההנמוך של כלי 

לאור (בעוד שהמכלולים של תל עמל מעידים שאולי בכפרים אסטרטגיות האגירה היו שונות , ציבורי

כלים בשלושת המכלולים מהווים המי). III- וIVהשיעור הגבוה יותר של קנקנים וקנקניות בשכבות 

בקרב ש זהרעה גבוה פי כמה מאאולם שיעורם בתל פ, אחוז גבוה) פכיות ופיקסיסים, פכים(הקטנים 

 שיעור כלי הבישול IIIרעה ובעמל אבעוד שבתל פ.  תופעה שקשה להסביר–המכלולים שנידונו למעלה 

ה נוספת חריג. 20%-בעת שכלי הבישול מהווים כ,  בתל עמל קיימת אנומליהIVהרי שבשכבה , ממוצע

בעוד שבשני המכלולים האחרים הופעותיהם , 35%- כIIIהמהווים בעמל , אובחנה בקרב הכלים הפתוחים

  . ראוי לציין שבשלושת המכלולים הדומסטיים אחוז כלי היבוא נמוך. ממוצעות ביחס למכלולים אחרים

  ספירות של חרסים

ממגידו ) מצומצם של כלים שלמיםהכוללות מספר (ספירות החרסים מוצגות  14.16-14.15בטבלאות 

   ,H-8שכבות מקומיות  (VBהספירות ממגידו כוללות את סך כל החרסים שנספרו משכבה . ומיקנעם

H-7 ,H-6 ,K-3ו -L-4 ( ומשכבהVA-IVB)  שכבות מקומיותH-5 ,K-2ו -L-3 .(הספירות , בדומה
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לוש שכבות המתוארכות כולן כוללות התייחסות של ש) 235: 2005פלג ואחרי -י זרזקי"עפ(מיקנעם 

  ).XV-XIIIשכבות (א IIלתקופת הברזל 

Stratum BL K CH CP CJ J JT F+PX SJ P varia IM Total 
VB 368 226 9 187 50 274 32 3 146 1 29 6 1331 
% 27.6 17 0.7 14 3.8 20.6 2.4 0.2 11 0.1 2.2 0.5 100 

VA-IVB 182 101 11 75 21 61 17 2 92 3 10 5 580 
% 31.4 17.4 1.9 12.9 3.6 10.5 2.9 0.3 15.9 0.5 1.7 0.9 100 

Total 550 327 20 262 71 335 49 5 238 4 39 11 1911 
% 28.8 17.1 1 13.7 3.7 17.5 2.6 0.3 12.5 0.2 2 0.6 100 

 )כולל כלים שלמים בודדים(ספירות חרסים ממגידו : 14.15טבלה 

  

 BL K CH Cooking
vessels 

J JT F AM SJ P L Total 

XV 85 70 5 68 111 8  1 39 3 22 412 
% 20.6 17 1.2 16.5 26.9 1.9  0.2 9.5 0.7 5.3 100 

XIV 255 136 9 267 223 16 4 1 134 5 27 1077 
% 23.7 12.6 0.8 24.8 20.7 1.5 0.4 0.1 12.4 0.5 2.5 100 

XIII 87 22  35 42 4 1  40 2 3 236 
% 36.9 9.3  14.8 17.8 1.7 0.4  16.9 0.8 1.3 100 

Total 452 255 19 393 428 28 6 2 226 14 58 1881 
% 24 13.6 1 20.9 22.8 1.5 0.3 0.1 12 0.7 3.1 100 

 )כולל כלים שלמים בודדים(ספירות חרסים מיקנעם : 14.16טבלה 

 

ות במגידו ויקנעם  מלמדות שההתפלגות הכללית בין השכבות השונ14.16-14.15למרות שטבלאות 

הרי שהן שונות לחלוטין מהתפלגות הכלים השלמים של מגידו , א דומות מאוד זו לזוIIבתקופת הברזל 

VA-IVB)  שונות זו אינה נובעת לדעתי רק במקור השונה של הכלים השלמים ). ' בכרך ב8.1נספח

אלא נובעת , )L- וH ,Kבשטחים (לעומת מקום המוצא של החרסים ) 6000, 51, 10, 2081מבנים (

ייתכן שהשונות נובעת מחרסים . שאינו מאפשר השוואה תקפה בין השניים, מטיבו של השונה של הממצא

כך למשל אפשר להסביר את האחוז הגבוה של סירי בישול (המגיעים משכבות קדומות , אינטרוסיביים

דלים בדרך שבירת הכלים או מההב; )לעומת פכי בישול באופן שונה לחלוטין מספירות הכלים השלמים

מהוות במכלולי החרסים אחוז גבוה יותר מאשר , כך למשל קערות שנשברות בקלות יותר מכלים אחרים(

ולכן פכיות מהוות פחות (או ביכולת של החופרים לאתר שפות של כלים קטנים ; )בקרב הכלים השלמים

טבלאות , בכל מקרה).  השלמים מכלל הכלים20% מקרב החרסים בעוד שהן עשויות להגיע לכדי 3%-מ

 מציגות שוב את הבעייתיות בבחינתם של מכלולי חרסים לצורך הסקת מסקנות הנוגעות 14.16-14.15

  .תרבותיים וכלכליים, בעניינים חברתיים
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  העדות הקרמית: אII למול תקופת הברזל Iתקופת הברזל  3.14

בעוד שחורבנה של שכבה . יה שונה באופיו במגידו הVA-IVB- וVIAהחורבן שהביא לסופן של שכבות 

VIAהרי שהחורבן של שכבה ,  ובכל התל יש עדויות לשריפות עזות, היה כללי ומוחלטVA-IVB הוא 

, למרות זאת). 118-115: 2009פינקלשטיין (מקומי יותר ורק בחלקים מסוימים בעיר נבע החורבן מאש 

מאפשרים לערוך השוואה מקיפה בין , כבותמאות כלי חרס שנמצאו בלוקוסים הנקיים של שתי הש

 היא גם ערבות לתוקפה , המהווה מדגם מייצג,הכמות הגדולה של כלי החרס. מכלולים קרמיים אלה

מאפשרת ,  שנים150-שביניהם מפרידות כ, י המכלוליםבחינת השונות בין שנ. הסטטיסטי של השוואה זו

בעת , אII לתקופת הברזל Iבר מתקופת הברזל להתבונן בתהליכים כלכליים וחברתיים שהתרחשו במע

 מציגה 14.17טבלה . מדינה לממלכה טריטוריאלית-שבאזור חל מהפך פוליטי חד ממערך של ערי

 VIA) 298 כלי חרס שלמים משכבה 516: באחוזים את התפלגות הטיפוסים השונים משתי השכבות

 כלים 340וכמו כן ) ' בכרך ב7.1 ספחנ מובאים ב218ועוד ) 13.24טבלה : 2006אריה [פורסמו בעבר 

  ).' בכרך ב8.1נספח  (VA-IVB משכבה

 
 VIA 

(n=516) 
VA-IVB 
(n=340) 

Bowls 12.2 18.8 
Kraters 5 6.8 
Chalices 2.1 0.9 
Goblets 1.9 – 

Cooking pots 3.1 1.5 
Cooking jugs 2.9 3.8 

Jugs 13 10.9 
Juglets 7 19.7 
Flasks 6.8 – 

Pyxides 3.7 0.9 
Amphoriskoi 1.9 4.7 
Storage jars 32.4 17.4 

Pithoi 2.7 – 
Varia 4.8 3.8 

Long distance Imports 0.4 10.9 
Total 100 100 

  (%) באחוזים VA-IVB ושכבה VIAמכלולי הכלים השלמים של שכבה : 14.17טבלה 

  

 לתקופת Iת כלי החרס בין תקופת הברזל ניתן להבחין במגמות שונות של המשכיות למול שינוי בהתפלגו

הפכים וכן הטיפוסים המשניים , אחוז הקערות: השיעור היחסי של מספר טיפוסים נשאר יציב. אIIהברזל 

)varia (לעומת זאת ניכרים הבדלים גדולים בכמה טיפוסים וקבוצות של . קרוב מאוד בשני המכלולים

בתקופת הברזל ) קנקניות ופיטסים, קנקנים(לי האגירה בולטת הצניחה הדרסטית בכמות כ, ראשית: כלים
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IIלמרות ששיעור הקנקניות במכלול שכבה . אVA-IVB עולה ביחס לשכבה VIA , הרי שפיטסים לא

הדבר . 50%-א בכII יורדת כמות כלי האגירה בתקופת הברזל כ"סה ובVA-IVBמיוצרים כלל בשכבה 

 גרינהוט וראו גם(ת תחת עולה של ממלכת ישראל עשוי לשמש כאינדיקאטור לזיהוי אגירה ציבורי

  ). 317-316: ו"תשס

. VA-IVB לשכבה VIAקיים הבדל מהותי ביחס שבין פכי הבישול וסירי הבישול בין שכבה , כמו כן

הרי שבעוד , דומה בשני המכלולים) סירים ופכים יחדיו(למרות ששיעורם היחסי של כלי הבישול 

עובדה זו . ם הבישול מתבצע ברובו בפכיVA-IVBבשכבה , היו סירים רוב כלי הבישול VIAשבשכבה 

 באמצעות טכניקות ,יהיה מעניין לבחון בעתיד. אIIמרמזת על שינוי בהרגלי צריכת המזון בתקופת הברזל 

 ולאור זאת להכריע מה היו התבשילים , מה היה ההבדל בתכולת הסירים לעומת הפכים,של מיצוי שומנים

  . ות אלהכלוסיית מגידו בתקופהמועדפים על או

     פרט להבדלים בכלי האגירה וכלי הבישול ראוי להזכיר את העלייה החדה בכמות הפכיות בשכבה

VA-IVB .של הצפחות והפיקסיסים, המוחלטת כמעט,נראה שייצורן המואץ בא על חשבון היעלמותם  .

 י על שינוי בטקסיעשויה להעיד) Iל שהיה נפוץ בתקופת הברז(נראה שהיעלמותו של הגביע , בשונה מכך

. מכיוון שאף טיפוס לא יוצר בכדי להחליף את השימוש בווזאת , אIIהפולחן שהתקיימו בתקופת הברזל 

פחת בתקופת הברזל , שהשימוש בהן קשור בקשר הדוק עם השימוש בגביעים, גם ייצור הקובעות, בדומה

IIבמספר כלי היבוא מקפריסין בתקופת הברזל ראוי לשוב ולציין את העלייה התלולה, לבסוף. א IIא .

הוא עדות מוחשית , VA-IVBבמגידו המהווה למעלה מעשירית מכלי החרס , שיעורם של כלי יוקרה אלה

שלאחריו באה ) IIIמ "ב(לאחר תקופה ארוכה של ניתוק מוחלט . לחידוש המסחר עם האי במלוא היקפו

א IIהתבססה בתקופת הברזל , ) מאוחרIברזל  (יבשתהתחדשות מתונה של העברת טובין בין האי ל

  . מערכת מסחרית ענפה בין קפריסין לבין ממלכת ישראל
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 15פרק 

 בותהתיישדגמי 

  

. תוך שילוב הנתונים מן החפירות, 11 תוצאות הסקרים הארכיאולוגיים שהובאו בפרק נבחנובפרק זה 

ולוגיה המרחבית והארכיאולוגיה של הנוף של הארכיאהמחקרי באמצעות כלים מעולמן אלה נותחו כאן 

)Landscape archaeology( ,אופי ,מיקום האתרים בנוף, תוך בחינת כמות האתרים וסך השטח הבנוי 

, ניתוח מרחבי זה נשען על הנחות יסוד רבות.  גודל האוכלוסייה וצפיפותה, מקורות המים,האתרים

החל מאיכות הממצא מהסקרים (בה של נושאים ות הקשורות בקשת רחהשערו מניפולאציות סטטיסטיות

בעיות על הבעבר חקרים רבים הצביעו מ). ועד לאומדן גודל האתרים והערכת כמות התושבים

תרגום הממצא המרחבי הארכיאולוגי לכדי עבודות בעלות תוקף מדעי עת בהניצבות בפנינו המתודולוגיות 

     :1997מאיר ; 1994זורן ; א"לשטיין תשנברושי ופינק; 2ד"תשמ, 1ד"ברושי וגופנא תשמ, למשל(

מכיוון שאין ביכולתי לדון ). ב"ביגר וגרוסמן תשנ; 183-165: 2001שלון ; 1997פינקלשטיין ; 60-58

  . בקצרה בדיון שלמטהרק התייחסתי אליהם , בנושאים אלה במסגרת הנוכחית

  

  ריכוז תוצאות הסקרים והחפירות  15.1

מתוך אתרי ,  סיכום הנתונים הרלוונטיים לדיון בפרק הנוכחי15.1ו בטבלה בשביל להקל על הקורא הובא

פרק ראו ,  ועל מגבלות הסקריםהסבר מלא על הקריטריונים הנבחנים כאןל (11 בפרק יםהסקר המופיע

  .10-6 ותוצאות החפירות שנידונו באריכות בפרקים )11

  שם  'מס  תצורת נוף  האתראופי   )דונם (גודל מקסימאלי
   IIIמ "ב

  Iוברזל 
 IIברזל 

מרחק  יחידת משנה
למקור מים 

  )במטרים(
  100  35  35  תל מעמר  1  גבעה בלב העמק  מפער הקישון  תל

  500  ב  תל סאלם  ב  נין'עמק ג  תל  נקודת המגע בין העמק לגבעות  2
  500  סאלם  ב  ב  נין'עמק ג  תל  נקודת המגע בין העמק לגבעות  3
פזורת  ת המגע בין העמק לגבעותנקוד  העמק המערבי  א  א  הזורע   4

  חרסים
500  

לא (תל   נקודת המגע בין העמק לגבעות  העמק המערבי  ב  ב  תל קירי  5
  )סטנדרטי

  מיידי

  100  תל  נקודת המגע בין העמק לגבעות  העמק המערבי  ג  ג  תל זריק  6
  500  תל  נקודת המגע בין העמק לגבעות  העמק המערבי  40  40  תל שוש  7
  300  תל  נקודת המגע בין העמק לגבעות  המערביהעמק   א  א  תל בר  8
  200  תל  נקודת המגע בין העמק לגבעות  העמק המערבי  ב  ב  מדרך עוז  9

  מיידי  א  תל שור  א  מישור אלוביאלי  העמק המערבי  תל  10
  100  תל  נקודת המגע בין העמק לגבעות  העמק המערבי  80  120  תל מגידו  11
  400  -  קלד' חר  א  וביאלימישור אל  העמק המערבי  חורבה  12
  100  א  ורקאני-אל  א  מישור אלוביאלי  העמק המערבי  תל  13
  200  תל  נקודת המגע בין העמק לגבעות  העמק המערבי  40  60  תל יקנעם  14
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  שם  'מס  )דונם (גודל מקסימאלי
   IIIמ "ב

  Iוברזל 
 IIברזל 

מרחק   האתראופי  תצורת נוף  יחידת משנה
למקור מים 

  )במטרים(
  מיידי  תל  גבעה בלב העמק  העמק המערבי  ב  א  תל קשיש  15
בית ' חר  16

  שערים
  600  חורבה  נקודת המגע בין העמק לגבעות  העמק המערבי  ג  ב

  100  חורבה  מישור אלוביאלי  העמק המערבי  א  א  צרור' חר  17
  50  תל  מישור אלוביאלי  העמק המערבי  ב  ב באר טבעון  18
  100  תל  מישור אלוביאלי  העמק המערבי  א  א  תל שם  19
  400  תל  נקודת המגע בין העמק לגבעות  העמק המערבי  ב  ב  תל ריסים  20
  מיידי  תל  אלימישור אלובי  העמק המערבי  א  א  חזין' חר  21
תעלת "  22

  "הניקוז
  300  תל  מישור אלוביאלי  העמק המערבי  ב  ב

  מיידי  תל  מישור אלוביאלי  העמק המערבי  א  א  תל רעלה  23
  מיידי  ?חורבה  נקודת המגע בין העמק לגבעות  העמק המערבי  א  -  עין חבריה  24
בית לחם   25

  הגלילית
  900  ?תל  נקודת המגע בין העמק לגבעות  העמק המערבי  ב  -

  מיידי  תל  מישור אלוביאלי  העמק המערבי  ג  ג  סייפן' חר  26
-תל אל  27

  חודירה
  מיידי  תל  מישור אלוביאלי  העמק המערבי  א  א

צור אל   28
  משריפה

  500  תל  נקודת המגע בין העמק לגבעות  העמק המערבי  ב  א

  מיידי  תל  נקודת המגע בין העמק לגבעות  נין'עמק ג  30  30  נין'ג  29
   45  נךתל תע  30

  )IIIמ "ב(
  200  תל  נקודת המגע בין העמק לגבעות  העמק המערבי  45

   10  תל קדש  31
  )IIIמ "ב(

  מיידי  תל  מישור אלוביאלי  העמק המערבי  10

  600  תל  מישור אלוביאלי  העמק המערבי  א  -  מדהב' חר  32
  300  חורבה  נקודת המגע בין העמק לגבעות  נין'עמק ג  א  -  ינון' חר  33
  200  חורבה  מישור אלוביאלי  נין'עמק ג  א  -  ןתל זבדו  34
  700  חורבה  מישור אלוביאלי  נין'עמק ג  א  -  דורה'ג' חר  35
-אל' חר  36

  חרובה
  מיידי  חורבה  גבעה בלב העמק  נין'עמק ג  א  -

  400  אתר מיושב  מישור אלוביאלי  נין'עמק ג  א  -  למה'ג  37
  100  תל  עותנקודת המגע בין העמק לגב  העמק המערבי  ג  ב  תל שדוד  38
  מיידי  חורבה  גבעה בלב העמק  העמק המערבי  ב  א  טרבנת' חר  39
  מיידי  תל  מישור אלוביאלי  העמק המערבי  א  א   עפולה  40
  מיידי  תל  גבעה בלב העמק  העמק המערבי  א  -  תל יפאר  41
-אל' חר  42

  מזרעה
  מיידי  ?תל  גבעה בלב העמק  העמק המערבי  א  א

  400  אתר מיושב  ור אלוביאלימיש  העמק המערבי  א  -  מרחביה  43
פזורת   גבעה בלב העמק  העמק המערבי  ב  א עדשים' חר  44

  חרסים
  מיידי

  מיידי  תל  מישור אלוביאלי  העמק המערבי  א  א  תל עדשים  45
  מיידי  תל  נקודת המגע בין העמק לגבעות  העמק המערבי  30  30  תל שימרון  46
  100  אתר קבורה  ק לגבעותנקודת המגע בין העמ  העמק המערבי  -  א  נחל יפעת  47
-עין אל  48

  ילו'ח
לא (תל   נקודת המגע בין העמק לגבעות  העמק המערבי  -  א

  )סטנדרטי
  מיידי

לרגלי הר "  49
  "קדומים

לא (תל   נקודת המגע בין העמק לגבעות  העמק המערבי  א  א
  )סטנדרטי

600  

  200  חורבה  נקודת המגע בין העמק לגבעות  נין'עמק ג  א  -  עבא' חר  50
  400  אתר מיושב  נקודת המגע בין העמק לגבעות  נין'עמק ג  א  א  בית קד  51
  500  אתר מיושב  גבעה בלב העמק  נין'עמק ג  א  -  ערנה  52
  900  תל  נקודת המגע בין העמק לגבעות  העמק המערבי  60  ב  תל יזרעאל  53
  200  תל  נקודת המגע בין העמק לגבעות  העמק המערבי  25  25  סולם  54
  מיידי  חורבה  מישור אלוביאלי  עמק כסולות  ב  א  טבת' חר  55
פזורת   נקודת המגע בין העמק לגבעות  עמק כסולות  א  א  נחל ברק  56

  חרסים
  מיידי



  שם  'מס  )דונם (גודל מקסימאלי
   IIIמ "ב

  Iוברזל 
 IIברזל 

מרחק   האתראופי  תצורת נוף  יחידת משנה
למקור מים 

  )במטרים(
  מיידי  אתר מיושב  נקודת המגע בין העמק לגבעות  עמק כסולות  א  א  דבוריה  57

  מיידי  5  30  תל קשיון  58  מישור אלוביאלי  עמק כסולות  תל
' חר  59

  צפצפות
  100  תל  נקודת המגע בין העמק לגבעות  סולותעמק כ  ב  א

  100  אתר מיושב  נקודת המגע בין העמק לגבעות  עמק כסולות  א  א  נין  60
  מיידי  אתר מיושב  נקודת המגע בין העמק לגבעות  עמק כסולות  א  א  טמרה  61

ליד עין "  62  א  עמק חרוד  מישור אלוביאלי  תל
  "חרוד ב

  מיידי  -

ליד כפר "  63  א  מק חרודע  מישור אלוביאלי  תל
  " יחזקאל

-  100  

לא (תל   נקודת המגע בין העמק לגבעות  64
  )סטנדרטי

  מיידי  -  מורחאן  א  עמק חרוד

  מיידי  א  תל שלווים  65  א  עמק חרוד  מישור אלוביאלי  תל
  200  - פיר-תל אל  66  א  עמק חרוד  מישור אלוביאלי  חורבה

  מיידי  א  ריחן' חר  א  עמק חרוד  חורבה  ותנקודת המגע בין העמק לגבע  67
תל יוסף   68  ב  עמק חרוד  תל  נקודת המגע בין העמק לגבעות

  הישנה
  מיידי  ב

  )11ראו פרק (אתרי הסקר : 15.1טבלה 
  

  62 והמדרג היישוביותשבהתיידגמי ה 15.2

מפה  (I רזלתקופת הבאופק הכרונולוגי של פי הממצא מן הסקרים והחפירות ל-לע,  מתוארכיםם אתרי51

, יקנעם ותענך משקפות את היישוב האורבאני, מגידו. ים נמצאו עדויות משלב זהרום חפ אתרי12-ב). 4

תל שדוד ותל קשיון , בנחל יפעת. קשיש וקירי את העורף הכפרי, עפולה, סולם, ילו'ח-עין אל, ואילו קדש

בהם ,  אתרים10-רק ב). 5מפה  (66- עולה מספר האתרים לIIבתקופת הברזל  .נחפרו קברים בלבד

יקנעם , מגידו, גם באופק הכרונולוגי הזה. אIIנחשפו שכבות המתוארכות לתקופת הברזל , וצעו חפירותב

בתל . קשיש וקירי, עפולה, סולם, ואילו את העורף הכפרי מייצגים קדש, ותענך הם האתרים העירוניים

 בימיה של שושלת בו נבנה המתחם המלכותי, ואילו יזרעאל מהווה אתר ייחודי, שדוד נחפרו קברים בלבד

  . עומרי

   כמות האתרים וסך השטח הבנוי15.2.1

רובם תלים ; מ" נתגלו ממצאים מתקופת הב,I האתרים שתוארכו לתקופת הברזל 51 מבין , אתרים36-ב

פינקלשטיין ואחרים  (Iמ לתקופת הברזל "משקף את ההמשכיות של אתרי הבממצא זה . שכבתיים-רב

עלייה זו היא למעשה . I העלייה ביישובו של העמק בתקופת הברזל עלאולם הוא מעיד , )770: א2006

לאחר תקופת דעיכה וזאת , )40.16-40.15איורים : שם(ת " בתקופת הבאיכלוס של העמקשיבה לממדי ה

. )ו"תשנבונימוביץ (כולה דומה למגמות היישוביות הכלליות המוכרות בכנען תהליך זה . מ"בתקופת הב

                                                 
האופק הכרונולוגי המתייחס לתקופת , ובדומה; IIIמ "כוללת את תקופת הב) 15.3.1( בפרק זה I התייחסותי לתקופת הברזל 62

  ).11.1.2ראו לדיון בבעיה זו פרק (ב IIא והן מתקופת הברזל IIכולל ממצאים הן מתקופת הברזל , IIהברזל 
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בעמק , באופן טבעי, רוב האתרים מרוכזים: ם פיזור האתרים בחבלי המשנה מוצג דג15.2בטבלה 

 מן האתרים ממוקמים 70%- כIבתקופת הברזל . וזאת משום גודלו ביחס לעמקים המשניים, המערבי

כמות האתרים , בתקופה זו).  מכלל השטח הבנוי בעמק כולו75%-ושטחם מהווה כ(בעמק המערבי 

וסך השטח הבנוי , ) אתרים8 כ"סהב( קטנה ביותר , גם יחדנין'בעמק גבעמק חרוד ו, במפער הקישון

 7שבעמק כסולות התקיימו באותה תקופה , ראוי לציין.  מן השטח הבנוי בעמק כולו20%-שלהם נמוך מ

השינוי במעבר .  מהשטח הבנוי בעמק7%-סך השטח הבנוי שלהם נמוך יחסית ועומד על כ, אולם, אתרים

 66- ל51-מ, 30%-עלייה של כ( מורגש בעיקר בכמות האתרים IIופת הברזל  לתקIמתקופת הברזל 

 דונם 624 לעומת I דונם בברזל 575( בלבד 8.5%אולם בסך השטח הבנוי מדובר בעליה של , )אתרים

יקנעם , דוגמת מגידו, ירידה בשטחן של הערים הגדולות) א: (תופעה זו נובעת משתי סיבות). IIבברזל 

מרבית האתרים המוקמים לראשונה ) ב. (I בסוף תקופת הברזל יר התחתונה נעזבת בהן הע,וקשיון

  .  הם אתרים קטניםIIבתקופת הברזל 

מרבית האתרים , יחד עם זאת. נין'מגמה נוספת היא הקמתם של יישובים רבים יחסית בעמק חרוד ובעמק ג

המקום היחידי שקיימת בו . סיתוהעלייה באותם אזורים בסך השטח הבנוי קטנה יח, החדשים קטנים מאוד

אולם בסך השטח הבנוי שלהם ניכרת , כמות האתרים בו יציבה: מגמה יישובית אחרת הוא עמק כסולות

שלא בא על חשבון הקמתם , השינוי המהותי באזור זה נובע מהצטמצמותו של תל קשיון. 35%-ירידה בכ

  . כמו באזורים אחרים בעמק, של יישובים קטנים

ניתן לראות את העלייה המשמעותית , שוב. מציגה את התפלגות גודל האתרים בחתך תקופתי 15.3טבלה 

שגודל האתר הממוצע , יש לציין, כמו כן. IIבתקופת הברזל )  דונם10עד (בכמות האתרים הקטנים 

.  דונם9.7העומד על , IIבתקופת הברזל נתון זה והוא גדול במקצת מ,  דונם11.5 הנו Iבתקופת הברזל 

ומשויכים לקבוצה , רוב האתרים החדשים קטנים ביותר, IIשבתקופת הברזל , העובדהשוב קפת ת משכךב

  ). דונם2-בגודל ממוצע של כ(א 

 הקישון הוא נחל שאם מחלקים את העמק לשתי יחידות כאשר ,היאהראויה לציון תופעה מעניינת נוספת 

 שלאורך כל תקופת המחקר התקיימו יותר הרי, )מבלי להתייחס לעמק חרוד(חוצה אותו לשניים קו הה

 1:2 ואהיחס בין שתי היחידות ה, מבחינת סך השטח הבנוי, אולם, יישובים בחלקו הצפוני של העמק

מסקנה זו עולה בקנה אחד עם ניתוח הנתונים הדמוגרפיים מן . לטובת החלק הדרומי של העמקדווקא 

  ).5פרק (מאנית 'התקופה העות
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  II לברזל Iחוז שינוי מברזל א Iברזל   IIברזל 

 בשטח הבנוי במספר האתרים כ שטח בנוי"סה מספר אתרים כ שטח בנוי"סה מספר אתרים 

  9.5%  11.1% 77.4% 483 60.6% 40 76.7% 441 70.6%  36 מערביהעמק ה

  -  - 5.6% 35 1.5% 1 6.1% 35 2% 1 קישוןמפער ה

 -35.7%  - 4.3% 27 10.6% 7 7.3% 42 13.7% 7 כסולותעמק 

 72.7%  133.3% 3% 19 10.6% 7 1.9% 11 5.9% 3 חרודעמק 

 נין'געמק 30.4%  175% 9.6% 60 16.7% 11 8% 46 7.8% 4 
 כ"סה 8.5%  29.4% 100% 624 100% 66 100% 575 100% 51

  פי חבלי המשנה-על) בדונם(כמות היישובים וסך השטח המיושב : 15.2טבלה 

  IIזל בר  Iברזל  )בדונם(גודל האתר  
5-0  28  37  

10-6  12  16  
20-11  2  4  
40-21  6  6  
60-41  2  2  
80-61  -  1  

   ומעלה  -  811
  כ"סה  66  51

  פי גודלם-התפלגות האתרים על: 15.3טבלה 
  

   מיקום האתרים בנוף 15.2.2

פנים בעוד ש, בשולי העמקשלהתיישבות באזור שלרגלי הגבעות ברורה העדפה קיימת  I רזלבתקופת הב

 פה זוובתק) נין' וגבעיקר עמקי חרוד(גם עמקי המשנה . )15.4טבלה  (באופן יחסיריק נשאר  העמק

נין בתקופת ' חרוד וגייישובם של עמק,  כימלמדתההתפלגות הנופית של האתרים  .מיושבים בדלילות

תוך כדי , ם של עמקים אלהלב הקמתם של יישובים חדשים בשטחי המישור ב אתכוללת, IIהברזל 

 הקשורות אולי לראשית בהגדלת היכולות האנושיות, תהליך זה ניתן להסביר .קות מן הגבעותהתרח

וברצון להרחיב תחומי , )510-509: א1992מזר (השימוש האינטנסיבי בברזל לבניית כלי חקלאות 

חשוב , יחד עם זאת.  גופי מים ניקוזפעילויות של לשקףגם  העשויהתרחבות זו  .ותשליטה וניצול קרקע

קופת כי לאורך כל ת ומרניתן לובעצם , ריק מישוביםעדיין ) אגן הקישון(המערבי שלבו של העמק לזכור 

  .בשולי העמקשלרגלי הגבעות רזל רוב היישובים ממוקמים הב

  

  כ"סה  נין'עמק ג  עמק חרוד  עמק כסולות מפער הקישון  העמק המערבי  
ברזל      

I  
ברזל 

II  
ברזל 

I  
ברזל 

II  
ברזל 

I  
ברזל 

II  
ל ברז
I  

ברזל 
II  

ברזל 
I  

ברזל
II  

ברזל
I  

ברזל
II  

  33  30  6  4  3  2  5  5      19  19  נקודת המגע בין העמק לגבעות
  25  16  3    4  1  2  2      16  13  מישור אלוביאלי
  8  5  2            1  1  5  4  גבעה בלב העמק

  66  51  11  4  7  3  7  7  1  1  40  36  כ"סה
  פי חבלי המשנה-מיקום האתרים בנוף על: 15.4טבלה 
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    אופי האתרים15.2.3

וכן , הדנים בקשר שבין אופי האתר לבין מיקומו בנוף,  מציגות חתכים סטטיסטיים15.6-15.5טבלאות 

המסקנה העיקרית העולה מניתוח זה היא שמרבית האתרים הנידונים כאן הם תלים . מיקומו בחבלי המשנה

ר והם מעידים על המשכיות  מבין האתרים בתקופת המחק65%-75%תלים אלה מהווים . שכבתיים-רב

. על ההעדפה האנושית לשוב ולהתיישב באתר מוכרו, הרבה הקיימת בהתיישבות באתרי עמק יזרעאל

,  מכלל האתרים10%-20%המהוות , החורבות, בעוד שהתלים נמצאו הן בשולי העמק והן במרכזו

 ראו פרק –בות אנושית הקשה יותר להתייש(ייתכן שדווקא בשל מיקומם זה . ממוקמות לרוב בלב העמק

אתרי .  חורבה ולא כתלהתפתחו לכדיולכן הם , לא התקיימו אתרים אלה במשך תקופה ארוכה, )3

 ,כפרים ערבייםעת ש, נין'נמצאים בעיקר בעמקי כסולות וג, המיושבים כיום ביישוב מודרני, עתיקות

 מצומצם ביותר של פזורות מספר.  ממשיכים להתקיים מעליהם,מאנית'שחלקם הוקמו עוד בתקופה העות

  . חרסים ואתר קבורה בודד זוהו בסקרים ובחפירות

  כ"סה גבעה בלב העמק מישור אלוביאלי נקודת המגע בין העמק לגבעות  
  IIברזל  Iברזל IIברזל  Iברזל  IIברזל  Iברזל   IIברזל   Iברזל     
  40  35  4  3  17  14  19  18  תל

  3  3          3  3  )לא סטנדרטי(תל 
  13  5  2  1  6  2  5  2  חורבה

    1            1  אתר קבורה
  7  4  1    2    4  4  אתר מיושב
  3  3  1  1      2  2  פזורת חרסים

  66  51  8  5  25  16  33  30  כ"סה

  פי מיקומם בנוף-אופי האתרים על: 15.5טבלה 

  כ"סה  נין'עמק ג  עמק חרוד עמק כסולות מפער הקישון  העמק המערבי  
  ברזל     

 I  
  ברזל

 II  
ברזל 

I  
ברזל 

II  
ל ברז
I  

ברזל 
II  

ברזל 
I  

ברזל 
II  

ברזל 
I  

ברזל
II  

ברזל
I  

ברזל
II  

  40  35  3  3  4  2  2  2  1  1  30  27  תל
לא (תל 

  )סטנדרטי
3  2            1      3  3  

  13  5  5    2  1  1  1      5  3  חורבה
    1                    1  אתר קבורה
  7  4  3  1      3  3      1    אתר מיושב
  3  3          1  1      2  2  פזורת חרסים

  66  51  11  4  7  3  7  7  1  1  40  36  כ"סה
  פי חבלי המשנה-אופי האתרים על: 15.6טבלה 

  

   מקורות המים 15.2.4

רובם  ( מטרים ממקור מים זמין200ממוקמים עד מרחק של  Iת הברזל שני שלישים מאתרי תקופכ

מטרים ממקור  500-שלושה אתרים מרוחקים למעלה מ, כמו כן. )יושבים בסמיכות מיידית למקור המים
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יכולת על , או לחילופין,  לצורכי מחייהים רחוקיםבדה זו מעידה על יכולת להביא מים מאזורעו. מיםה

  . 63מים בתוך הישובלאגור 

 ו זמגמה. )15.7טבלה  ( תהליך של התרחקות ממקורות המיםIIברזל באופן כללי קיים בתקופת ה

ממוצע הבעוד שהמרחק . הפנימיים של העמקאזורים תפשטות היישוב בתהליך של העם ה היטב תמשתלב

 מטרים 190 עומד על נתון IIבתקופת הברזל ,  מטרים155 היה Iממקור המים בתקופת הברזל ) במטרים(

הרי שהאתרים הממוקמים , מבחינת הקשר שבין המרחק למקור המים ומיקום האתר בנוף). 15.8טבלה (

אפשר שהקושי . קורות המיםקרובים יותר למ) במישור אלוביאלי ועל גבעות בלב העמק(במרכז העמק 

  .בקרבה לאדמות האלוביאליות העשירות ובסמיכות למקורות המים" פוצה"להתיישב בלב העמק 

  IIברזל  Iברזל  המחקר למקור המים  
  28  24  מיידי

  18  15   מטרים200-1
  14  9   מטרים500-201

  6  3   מטרים501מעל 
  66  51  כ"סה

  פי תיארוך האתר-מרחק האתרים ממקור המים על: 15.7טבלה 

  ממקור המים) במטרים(מרחק ממוצע   
  IIברזל  Iברזל    

  255  235 נקודת המגע בין העמק לגבעות
  145  40  מישור אלוביאלי
  75  20  גבעה בלב העמק

  190  155  כללי
  פי מיקום האתר בנוף-מרחק האתרים ממקור המים על: 15.8טבלה 

  

   גודל האוכלוסייה וצפיפותה 15.2.5

. II ובתקופת הברזל I הוערכו מספר הנפשות בשטחו של עמק יזרעאל בתקופת הברזל 15.9בטבלה 

על סמך גודל ,  מסויםניסיון לכמת את האוכלוסייה שחיה באזורלגבי העבר בדיונים ארוכים התקיימו 

ברושי ופינקלשטיין ; 6-4: 2ד" תשמ,149-147: 1ד"ברושי וגופנא תשמ, למשל (האתרים באותו אזור

מקובל להניח כי אומדן כללי . )ב"ביגר וגרוסמן תשנ; 183-165: 2001שלון ; 1994זורן ; 5-4: א"תשנ

לאחר קביעת גודל .  ולפיכך השתמשתי גם אני בהערכה זו,הוא הערכה הגיונית,  נפשות לדונם בנוי25של 

קרים אחרים שבניגוד לחו, חשוב לציין. האוכלוסייה נבדקה צפיפות האוכלוסין בכל אחד מחבלי המשנה

לסך גודל החלטתי שלא להוסיף ) א"ברושי ופינקלשטיין תשנ; 2ד" תשמ,1ד"ברושי וגופנא תשמ, למשל(

שבכל ,  זו נובעת מתוך ההבנהבחירה.  לשם קיזוז האתרים שטרם אותרו20%האתרים תוספת כללית של 

                                                 
לתפיסה מעוותת של המרחק ממקורות המים , הגורם אולי, )2פרק ( ראוי להזכיר את ירידת מפלס מי התהום בעת המודרנית 63

  .בשל התייבשותם של מעיינות ונחלים
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 טעם תי מצאלא ולכן ,)הן בעניין גודל האתר והן לגבי אומדן האוכלוסייה(מקרה מדובר בהערכות גסות 

  .  שלא ניתן לבססו,בהוספת משתנה קבוע

 I תושבים במעבר מתקופת הברזל 1,300כי קיימת צמיחה של לכאורה נראה , מבחינת גודל האוכלוסייה

 II כולל את תל יזרעאל בתקופת הברזל 15.9החישוב המופיע בטבלה , יחד עם זאת. IIלתקופת הברזל 

ברור שהאוכלוסייה , אולם מכיוון שזהו מתחם מלכותי ולא יישוב מגורים, ) תושבים1,500=  דונם 60(

עם קיזוז האוכלוסייה של יזרעאל נראה כי לכל אורכה של . קטנה הרבה יותרהייתה שישבה במקום 

השוו לנתון הדומה מאוד לאוכלוסיית  ( נפש15,000-תקופת הברזל מנתה אוכלוסיית עמק יזרעאל כ

הבוחן את כושר הנשיאה התיאורטי ,  ערכתי מודל3בפרק . )5 פרק –מאנית 'עותהעמק בשלהי התקופה ה

הייתה יכולה להתקיים ,  נפש28,500מחישובי עלה כי אוכלוסייה שישבה בעמק ומנתה עד . של העמק

ברור כי בתקופת הברזל לא חצתה , הנה כי כן. באופן בלעדי מתוך המשאבים שהפיקה בעמק עצמו

 מכיוון שמדובר במודל תיאורטי,  יחד עם זאת.סף כוח הנשיאה התיאורטי של העמקאוכלוסיית העמק את 

גם בתקופת המחקר  ועש אזורתושבי ה אין ספק ש,)5, 4.4 יםפרק( המקורות ההיסטוריים חלנוכ ובלבד

  . העמקגבעות הסובבות אתבבאדמות המרעה הפוריות רב שימוש 

 ,נין קיימת צפיפות ממוצעת'ובעמקי כסולות וג, הרי שבעמק המערבי, מבחינת צפיפות האוכלוסייה

 7-4(חרוד הם הנמוכים ביותר לאורך כל התקופה הצפיפות בעמק נתוני . ר" נפש לקמ30-העומדת על כ

היא תוצאה של שטחו הקטן של האזור  גבוהההצפיפות הכי , נראה ,במפער הקישון ואילו .)ר"נפש לקמ

את יישובם של . ואין לייחס לכך משמעות מיוחדת, ) מעמרתל(והעובדה שממוקם בו אתר גדול יחסית 

נין בתקופת הברזל ניתן לראות בנתוני צפיפות האוכלוסייה העולים משמעותית במעבר 'עמקי חרוד וג

   .II לתקופת הברזל Iמתקופת הברזל 

  

    שטח  IIברזל  Iברזל  
שטח בנוי    צפיפות   )ר"קמ(

  )דונם(
מספר 
  נפשות

  צפיפות 
  )ר"נפש לקמ(

וי שטח בנ
  )דונם(

מספר
  )ר"נפש לקמ(  נפשות

  36  12,075 483  32  11,025 441  340 מערביהעמק ה
  175  875 35  175  875 35  5 קישוןמפער ה

  19  675 27  30  1,050 42  35 כסולותעמק 
  7  475 19  4  275 11  65 חרודעמק 
  38  1,500 60  29  1,150 46  40 נין'געמק 
  32  15,600 624  30  14,375 575  485 כ"סה

  מספר הנפשות וצפיפות האוכלוסין לאורך תקופת המחקר: 15.9טבלה 
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   מסקנות15.2.6

 ,סביר להניח. לרגלי הגבעותש  באזורם היישוביםוקילאורך כל תקופת המחקר קיימת העדפה למ. 1

 יםאזורמלמדת על הקושי בעיבוד האדמות הכבדות ועל השל התושבים לחיות בשולי העמק בחירה שה

הביא גם למיקום הדרכים הראשיות בשטחים , קיומם של היישובים באזורים אלה. במרכזוש יםביצתיה

יקנעם ליד מפער , למשל (בשערי העמקהגדולים מוקמו עירוניים המרכזים נראה כי ה. שלמרגלות הגבעות

  . )הקישון ומגידו בואכה נחל עירון

מדובר בהצטמצמות , ראשית. רידה בגודל האתרים ניכרת יII לתקופת הברזל Iבמעבר מתקופת הברזל . 2

בהן הערים התחתונות ניטשות והעיר מצטמצמת לשטח ) יקנעם וקשיון, מגידו(שטחן של הערים הגדולות 

 הנם אתרים IIרוב האתרים החדשים המוקמים בעמק יזרעאל בתקופת הברזל , כמו כן. האקרופוליס

רוב האתרים , כי בשני האופקים הכרונולוגיים שנבחנו כאן, ראוי לציין.  דונם10- ששטחם קטן מ,כפריים

רובו המוחלט של , אולם בבחינת סך השטח של היישובים, יישובים כפרייםאמנם הם ) מבחינה כמותית(

ראוי לציין שמגמות אלה שונות ). 17ראו דיון בתופעה זו בפרק (דווקא למגזר העירוני שייך השטח הבנוי 

  ).1988פינקלשטיין (ר ההר באותה תקופה כלל ועיקר מהמתרחש באזו

עמקים חלק מן הבהיא ש, בהשוואה לקודמתה, IIתופעה נוספת המובחנת היטב בתקופת הברזל . 3

תקופת  התיישבות חקלאית באזורים שהיו ריקים במואץ שלקיים תהליך ) נין'עמק חרוד ועמק ג(המשניים 

מדובר , לרוב. נין'חרוד ואף מעבר לכך בעמק גמוכפלת כמות היישובים בעמק ,  במסגרת זו.Iהברזל 

  .המוקמים באתרים שלא נושבו קודם לכן, בכפרים קטנים

 IIהרי שבתקופת הברזל , למרות שלאורך כל תקופת המחקר קיימת העדפה להתיישב בשולי העמק. 4

ות כמות האתרים היושבים באדמות המישור בלב העמק עולה בעשר .העמק-ניכרת עליה ביישוב פנים

 םייצור כליוגיות הקשורות לייתכן והדבר נובע משיפור יכולות טכנול. Iאחוזים בהשוואה לתקופת הברזל 

  .  ומפעילויות ניקוזעיבוד האדמהל

 מתקיים תהליך של התרחקות האתרים ממקורות IIהרי שבתקופת הברזל , Iבהשוואה לתקופת הברזל . 5

להביא מים או משיפור היכולת ,  לאגירת מיםשיטותהלנבוע משכלול , אף הוא, מצב זה יכול. המים

  . לצורכי מחייהים רחוקיםמאזור

פי -על.  תושבים בקירוב15,000-סך האוכלוסייה של עמק יזרעאל לאורך תקופת המחקר מגיע ל. 6

 כי בתקופת הברזל לא חצתה אוכלוסיית העמק את סף כוח ,עולה) 3פרק (המודל שהוצג בתחילת העבודה 

  .יאורטי של העמקהנשיאה הת
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 16פרק 

 : כנענים בעולם משתנה

  בראייה פוסטקולוניאליסטיתIעמק יזרעאל בתקופת הברזל 

  

, נמשך מאות שנים IIשל תקופת הברונזה המאוחרת " קלאסית"תהליך עיצובה של התרבות הכנענית ה

 ,כה החדשהסיפוחה של כנען לאימפריה המצרית בימי הממל. מאז ימיה של תקופת הברונזה התיכונה

 תחת ,למעשה התקיים זה של תהליך שיאו ש, הביא לכך,)4פרק  (בעקבות כיבושיו של תחותימס השלישי

כן תוצאות ו) עמארנה-מכתבי אלובעיקר (העדויות ההיסטוריות המקיפות . עולה האימפריאלי של מצרים

 בות הכנענית בקולוניהאירו את החברה והתרה, החפירות הארכיאולוגיות הנרחבות שהתבצעו ברחבי כנען

ס היוותה את " לפנה12-המאה המחצית השנייה של נסיגתה של האימפריה המצרית מכנען ב. המצרית

: 2003 גדות, לסיכום נושא זה ראו( עידן האימפריות של תקופת הברונזה המאוחרתשל סיום ה אקורד

הביא לשינוי מקיף , )13פרק ( יהיו סיבותיו אשר יהיו, נסיגת הכוח המצרי .) ושם ביבליוגרפיה26-22

  .בהתנהלות החיים בכנען

 שהתיישבו בכנען בתקופה "חדשים" בגורמים ה,Iהתרכזו מחקרים הדנים בתקופת הברזל , עד לאחרונה

בספרי היסוד של הארכיאולוגיה המקראית .  במישור החוף הדרומיוהפלשתיםבהר ישראלים - הפרוטו–זו 

 ים מתייחס,כך למשל. I בפרקים העוסקים בתקופת הברזל ,עניםמקומם של הכנ, נפקד כמעט לחלוטין

התייחסותו של מזר גם . לתופעה בצורה שולית) 229-225: 1979(קניון ו) 119-117: 1949(אולברייט 

היא  Iלאוכלוסיה הכנענית האוטוכטונית בתקופת הברזל ) 297-296: ב1992; 357-355: א1992(

 שני הפרקים הדנים בתקופה זו . הפניקיתביסוסה של הישותרקע לרק בעצם מהווה היא  ו,משנית בלבד

   ).1995פינקלשטיין ; 1995סטייגר (מתייחסים אך ורק לפלשתים ולישראלים ) 1995(בספרו של לוי 

ומאז ראשית המחקר שימשה , Iרבות נכתב על האתניות של תושבי העמקים בתקופת הברזל , לעומת זאת

; 1940אנגברג ; ב1940; א1940; 1937אולברייט ( בבחינת זהותם  כמקרה מבחן מרכזיVIמגידו 

קנאוף ; 555: 2000הלפרן ; 1994מזר ; 1992אסי ; 1989קמפינסקי ; 1986דייויס ; 1970אהרוני 

במהלך הויכוחים הסוערים על זהות האוכלוסייה . )2003, ג"פינקלשטיין תשס; ג"בן תור תשס; 2000

ישראלים , )96: 1989קמפינסקי , למשל(רות שתושביו היו פלשתים  הועלו סבIבעמק בתקופת הברזל 

אפילו הציע שמדובר ) 555: 2000(הלפרן ). 1940אנגברג , למשל(או כנענים , )1970אהרוני , למשל(

לאור הבחנותיו של , כיום. בתופעה ייחודית שאיננה ניתנת להגדרה המתאימה לאף אחת מהקבוצות הללו
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מ לתקופת "על ההמשכיות בכל תחומי התרבות החומרית בין תקופת הב) 2003, ג"תשס(פינקלשטיין 

יחד עם זאת ברור שהחברה הכנענית של .  הייתה כנעניתVIאין ספק כי האוכלוסייה של מגידו , Iהברזל 

 על התיאוריה 2לאור הרקע שהוצג בפרק . מ" עברה תמורות מקיפות מאז ימי תקופת הבIתקופת הברזל 

כיצד השפיעה נסיגת האימפריה המצרית מכנען בסוף תקופת בחון כאן  לברצוני, סטיתהפוסטקולוניאלי

  .I בעמק יזרעאל בתקופת הברזל תרבות הכנעניתההחברה ועיצובה של  על מ"הב

  

  גיאוגרפיה ודמוגרפיה 16.1

כך להצביע על ראשית  יש ,בבואנו לבחון את התמורות בחברה הכנענית לאחר נסיגת המצרים מכנען

רואה בערים ) 2003, ג"תשס(פינקלשטיין .  בעמקי הצפוןות הכנעניות הערים מרוכזIקופת הברזל תשב

דור ותל , כינרות, רחוב,  הכולל את מגידו, הכנעניותהמדינה-ערי  הפוליטי שלארגוןההמשך של , אלה

גורן (ינה מד-עמארנה כעיר-טרוגרפי של אגרות אלשזוהתה במחקר פ, לאלה ניתן להוסיף את יקנעם. כיסן

ואת תל , )10פרק  (Iוהיא ממשיכה להתקיים כעיר פורחת בתקופת הברזל ) 255 -254 :2004ואחרים 

הנערכות בו  שבחפירות, ])243-240: 2004גורן ואחרים [מ "שזוהתה עם אנחרת של תקופת הב (רכש

האפשרות כי  אין לפסול את .זוהתה במקום שכבה עשירה מתקופה זו, )2010פז ואחרים (בימים אלה 

 .נחקרוזוהו ו נוספות שטרם מדינה-ערי תקיימוה

נראה כי בשני האופקים הכרונולוגיים הרי ש, I הכנעניות בתקופת הברזל המדינה-גודלן של ערימבחינת 

עובדה זו הובררה לאחרונה .  ניצבוו הןהשתרעו על פני כל שטח התל עליהן  ,ת השוואה זובהם עוסק

מזר ( תל רחוב ,)74: 2011מונגר ואחרים (תל כינרות , )10פרק (יקנעם , )6פרק (בחפירות מגידו 

העיר  Iבתקופת הברזל  כי התברר. )38: 2010פז ואחרים (ותל רכש ) 212-202: 2005ואחרים 

לתופעה זו יש השלכות חשובות הנוגעות לגודל האוכלוסייה בערים . במלואההתחתונה בתלים אלה יושבה 

הערים התחתונות של ראוי לציין ש, בנוסף לכך. מ לתקופת הברזל"פת הבשנשמר במעבר מתקו, אלה

  . עולםמיותר  וושבנ ולא Iשכבות הברזל חורבן ו לאחר רכש נעזבתל תל כינרות ו, יקנעם, מגידו

  

  ארכיטקטורהתכנון עירוני ו 16.2

פיו הכללי נמשך גם או, בדומה להמשכיות בגודלן של הערים במעבר מתקופת הברונזה לתקופת הברזל

,  במגידוVIA- וVIIAהבסיס להשוואה זו הוא שכבות . של התכנון העירוני בראשית תקופת הברזל

בקרבתו של . אולם בשתיהן הוקם שער כניסה סמלי, שתי הערים הללו לא בוצרו. שחשיפתן רחבה יחסית
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) מקדש המגדל(המקדש מרכזי . השער נבנה הארמון של מושל העיר והשכונות האמידות מוקמו בסביבתו

  . בשכונות המגורים בדרום העיר ניכרת רציפות ארכיטקטונית, כמו כןהמשיך לשמש בשתי השכבות ו

  ביצורים ושערים 16.2.1

הן , כך, )243: א1992מזר (מ היו פרוזות ברובן ולא הוקפו בחומות "רוב ערי כנען בתקופת הב שכשם

 נראה כי ,יחד עם זאת. ויות לקיומם של ביצוריםלא נמצאו בחפירות עד, VIA והן בשכבה VIIAבמגידו 

טבעת היקפית של מבנים ששימשו מעין , הקרוב למדרון התל, שתי הערים הללו כוללות בחלקן החיצוני

יחד . אזורהכניסה המרכזית לעיר הייתה דרך מבנה שער שמוקם באותו , כמו כן). 6ראו פרק (קו ביצור 

שולבו בו (מ היה מפואר ביותר וכלל ארבעה תאים "בעוד שמבנה השער מתקופת הב, עם זאת

היה ) 3165 (Iהרי ששער העיר מתקופת הברזל , )גדולהמרוצפת  רחבה השתרעהאורטוסטאטים ולפניו 

  . והורכב משני תאים בלבד, דל

   מבנים מונומנטאליים16.2.2

 הקדום .מונומנטאליים נחשפו בחפירות מגידו שני ארמונות, בשני האופקים הכרונולוגיים הנחקרים כאן

 ו באותנבנושני הארמונות . VIA משכבה 2072 והמאוחר הוא ארמון VIIA משכבה 2041הוא ארמון 

  .  של העירקירותיהם הצפוניים היוו מעין חומה חיצוניתו,  ממערב לשער העיר,אזור

הסופי  ועבר שינויים קלים עד שהגיע לחורבנו VIII הוא בעצם מבנה שהוקם בשכבה 2041ארמון 

מכיוון שאגפו הדרומי של הארמון טרם נחפר בשלמותו גודלו המשוער של ). 6פרק  (VIIAבשכבה 

המרכיב המרכזי בארמון זה הוא חצר רחבת .  מטרים והוא עשוי להיות אף גדול יותר50X35הארמון הוא 

, פרדנאגף  כ)3073( נבנה מבנה אוצר השנהבים VIIA שכבה ה שלבימי. ידיים המוקפת בארבעה אגפים

זהו אחד המבנים הבודדים מתקופת הברונזה , בנוסף לכך. שאף הרחיב את תחומי הארמון לכיוון מערב

אם נקבל את  ).73איור : 1948לאוד  (ותקירם של פרסקאות על השרידיהמאוחרת בכנען שנמצאו בו 

רי  שחופ, עדות לארמון אחדVIIA- וVIIBהשערתו של אוסישקין הרואה בשרידים משכבות 

-246: 1995אוסישקין ( אוניברסיטת שיקגו פיצלו את השרידים משתי קומותיו לשתי שכבות נפרדות

  . כנעןהרי שמדובר בארמון המפואר ביותר שנתגלה ב, )240

). ]83איור : 1948[שחזור אצל לאוד ( מטרים 37X32 שמידותיו 2072 הוקם ארמון VIAבשכבה 

שלא , שהוא היה בעל קומה שנייה,  מעידים,מערבי-פוןקירותיו העבים וגרם המדרגות בחלקו הצ

 ,המעידה, במעבר מתקופת הברונזה לתקופת הברזל חלה הצטמצמות ניכרת בגודלו של הארמון. שתמרהנ

  . מקימי הארמון המאוחר  על יכולות הבנייה הנמוכות יותר של,ללא ספק

 437



מרות שטח החפירה המצומצם יחסית ל) א: (נראה כי יש להבחין בתופעה דומה גם במקומות אחרים בתל

לבחינה מחודשת של (ממזרח לשער העיר , DDבשטח , )412-411איורים : 1948לאוד (מ "מתקופת הב

מ "ניתן לראות כי המבנים מתקופת הב, )2011פלג - וזרזקי103-96: 2009הממצאים משטח זה ראו סמט 

 מצב ההשתמרות הטוב יותר של שכבה למרות, כמו כן. VIבנויים בקירות עבים יותר מאלה של שכבה 

VIAהרי שניתן להניח כי המבנה משכבה ,  והחשיפה הרחבה יותר שלהVIA קטן יותר מזה של שכבה 

VII , וזאת מכיוון שהמבנה משכבהVIIAמבנה מונומנטאלי נוסף ) ב. ( חורג משטח החפירה– 

 ולמעט חדר ,IIIמ " תקופת הבמ יצא מכלל שימוש בסוף" שהיה פעיל בשלהי תקופת הב–" נורדבורג"ה

f ,אין קשר בין התוכנית הארכיטקטונית של שכבה , שהיה קשור אליוVIIA לזו של תקופת הברזל I 

אולם , )6פרק  (VIAהמשיך לשמש עד לסופה של שכבה ) 2048(אין ספק שמקדש המגדל ) ג). (6פרק (

בעובי קירותיו ובאופיו , יותר בממדיוהחפירות במקום העלו כי השלב האחרון של המבנה היה צנוע הרבה 

  . מ"הכללי מהשלבים שיש לתארכם לתקופת הב

" נורדבורג"ה, DDשטח , 2041ארמון  (VIIAמונומנטאליים שנחפרו בשכבה הארבעת המבנים , לסיכום

 פסק VIIAעם החורבן של שכבה . מ" מעידים על העוצמה של שליטי מגידו בתקופת הב,)2048ומקדש 

שלושת המבנים האחרים . I נמשך השימוש בתקופת הברזל fמוש בנורדבורג ורק בחדר לחלוטין השי

 והשלב האחרון של מקדש DDשטח , 2072ארמון  (VIהוקמו בצורה זו או אחרת בימיה של שכבה 

הקטנת עובי הקירות וירידה כללית באיכות , אולם בשלושתם ניכרים צמצום ממדי המבנים, )2048

  .   משקפות לבטח את היכולות הכלכליות המוגבלות של שליטי העירתופעות אלה. הבנייה

   בית המגורים והמשפחה16.2.3

נחשפו רק מבני מגורים מועטים , למרות החפירות האינטנסיביות שנערכו בעמק יזרעאל, למרבה הצער

 בניין K-6 נחשפו במגידו בשכבה IIIמ "מתקופת הב: שניתן לשחזר את תוכניתם בצורה מהימנה

04/K/44 ומבנה נוסף נתגלה בתענך IB בשטח A)  ומתקופת הברזל ; )10.4.3תוכניתI נחשפו במגידו 

VIA 00בניין ( שלושה מבני מגורים/K/10 , 08בניין/H/38 שכבה     (המבנים מקירי ). 3021 ובניין

D-VIII ( ומעפולהIIIA 17 נידונים בפרק.  

, K-4 ועד שכבה K-6משכבה ,  במגידוKני של שטח הארכיטקטורה הדומסטית ואופיו של התכנון העירו

במעבר מתקופת ) עם שינויים קלים בלבד(משקפים בצורה הטובה ביותר את ההמשכיות במסורות הבנייה 

מבנה מרכזי אחד בחלקו המזרחי של נבנה , בכל אחת משלוש השכבות הללו. I לתקופת הברזל IIIמ "הב

ששימש לפעילויות יומיומיות נמצא בחלקו , ששטח פתוחבעוד , השטח החפור בסמיכות למדרון התל
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ניתן לשחזר את המבנה כבית ,  שהשתמרו בצורה טובה יותרK-4- וK-6בשכבות . המערבי של השטח

). 126-123: 1996פורה -פוקו(הספירה -זהו טיפוס המבנים האופייני לכנען באלף השני לפני. חצר

כי גם מבנה , עשויים להעיד, Kון האדריכלי בשטח המשך בנייתם של בתי חצר והיציבות של התכנ

לבחינת מבנה ] 2001[ושלון ] 1985[סטייגר וראו  (המשפחה באותה תקופה נשמר ללא שינויים מהותיים

  .)המשפחה בתקופת הברונזה המאוחרת ובתקופת הברזל באזורנו

שונים ) 3021- וH/38/08בניינים (שנמצאו בצפון התל , VIAנראה כי המבנים ממגידו , להבדיל מכך

, )14פרק (סמיכותם של שני המבנים זה לזה והקרבה בהתפלגות הממצאים שנחשפו בהם . באופיים

אינני , לפיכך. כי צורתם הייחודית עשויה לשקף את המעמד הגבוה של האוכלוסייה שישבה בהם, מעידות

, מ לתקופת הברזל"ת הבחושב שיש לראות במבנים אלה התפתחות בצורת מבני המגורים במעבר מתקופ

  . אלא הבחנה מעמדית בין רבדים חברתיים בעיר

שמכאן ָקצרה הדרך , וכמובן,  במגידוVIחוקרים אחדים עמדו על הופעתם של בתי עמודים בשכבה 

יחד ). 133: 1989קמפינסקי , למשל(לזיהוי אתני של מבנים אלה ושל האוכלוסייה שישבה בהם לניסיון 

א הארכיטקטוני במגידו עולה כי מבני עמודים מופיעים במגידו לראשונה כבר בבחינת הממצ, עם זאת

מתענך אף קדום יותר  לבית עמודים 10.4.9וראו גם תוכנית ; CC בשטח 1812מבנה  (VIIAבשכבה 

IA .(מספר בתי העמודים משכבות , יתר על כןVII-VIהנו זעום ביותר ביחס לשטחי החפירה הגדולים  :

 K/36/02 ומבנה AA יש לציין את שני מבנים משטח VIBבשכבה ;  רק מבנה אחד נחשףVIIAבשכבה 

דומה כי משמעות . CC נמצאו שלושה או ארבעה מבנים מטיפוס זה בשטח VIAובשכבה ; K-5משכבה 

 אולם מספר הופעותיו מעידות על חשיבותו המשנית, הופעתו של בית העמודים עדיין טרם הובררה

  .  בתקופה זו

  

   קבורהטות ומנחות שי 16.3

שיטת הקבורה הנפוצה ) לכיש וגזר, מגידו(העובדה שדווקא בערים הגדולות הניחה כי ) 149: 1992(גונן 

 עשויה להעיד על , בניגוד גמור לשיטה המצרית לקבור בקברי שוחה, הייתה במערותII מ"בתקופת הב

,  בין הכנענים למצרים במתיםדרכי הטיפולהשונות ב. המצרייםלאורחות החיים הכנענית ההתנגדות 

 שקטה וממותבתור התק, נכבשהשל  מן הצד שהביטה על היחסים בין מצרים לכנען, יני גונןהתפרשה בע

לאור מקומה המרכזי של התפיסה של חיי הנצח לאחר המוות בקרב המצרים , אולם. של תושבי ארץ כנען

שקבורה מחוץ לגבולות ארצם נחשבה , מצריולנוכח העיקרון ה, ) ושם ביבליוגרפיה נרחבת2001טיילור (
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היה סביר יותר להניח שדווקא המצרים יהיו אלה שימנעו מן , )68-67: 1973סימפסון , למשל(לחרפה 

חשוב לזכור כי מקורן של מערות הקבורה , כמו כן .הכנענים לקבור את מתיהם בשיטות הנהוגות במצרים

, ולפיכך, )98-97: 1995האלוט , למשל(ה ואף קודם לכן בערים הכנעניות נטוע בתקופת הברונזה התיכונ

מצרים בחרו שה, עידה בעינימ, רציפה גם בזמן שהמצרים שלטו בארץ בצורה הנמשכהעובדה כי שיטה זו 

  .שלא להתערב בהליכי הקבורה הכנעניים, דווקא

, ואכן. נעניותלאור זאת אין כל סיבה להניח כי הנסיגה המצרית מכנען השפיעה על שיטות הקבורה הכ

 קיימת I ובתקופת הברזל IIIמ "בבחינת הקברים שנחפרו במדרון המזרחי של מגידו עולה כי בתקופת הב

ורק מיעוט קטן , הקבורה בשתי התקופות ממשיכה להתקיים לרוב במערות). 6פרק (המשכיות ברורה 

קשה להפריד , לרוב, יםתקופתי-מכיוון שהקברים במגידו הם רב. מבין הקברים במגידו הם קברי שוחה

 II-IIIמ "ברור שהקברים מתקופת הב, למרות קושי זה. את הממצאים שנחשפו בהם לתקופות המשנה

נתגלו , מלבד כלי חרס, ממצאים מועטים. Iעשירים יותר מן הקברים המתוארכים לתקופת הברזל 

 37, 221, 1090, 29' קברים מס (Iתקופת הברזל את זמן השימוש בהם ל ניתן לבודד היהבקברים ש

  . ])6פרק [

הרי שנסיגת המצרים מכנען לא הביאה לשינוי במנהגים היומיומיים של , כי גם בעניין הקבורה, יוצא אפוא

הביאה לפגיעה קשה , שנבנה במשך מאות שנים, התפוררותו של המבנה השלטוני המצרי, אולם. הכנענים

שהתקשו להשיג את , קות של החברה הכנעניתברמת החיים וגרמה לנזקים כבדים בעיקר לשכבות החז

  .  המצרייהעושר שהיה בידם תחת השלטון האימפריאל

  

  ממצאים 16.4

   כלי החרס 16.4.1

. 7 הוצגה בהרחבה בפרק I לתקופת הברזל IIIמ "ההמשכיות הברורה בין מכלולי כלי החרס מתקופת הב

יע בפעם האחרונה בימיה של שכבה  הצבעתי על כך שמספר רב יחסית של טיפוסים מופ,יחד עם זאת

VIIA או מיוצר לראשונה בפרק הזמן של שכבה VIB .למרות ההמשכיות בכל הנוגע לכלי החרס , כלומר

הרי שגם בהתפתחות הקרמיקה ניכרת השפעתו של השבר , במעבר מתקופת הברונזה לתקופת הברזל

סוס העצמאות הכנענית בעמקי שעבר על כנען עם קריסת מערך השלטון המצרי ובי, פוליטי-החברתי

  .הצפון
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; 84-83: 1999קילברו , למשל(המהווים סמן חשוב ביותר בזיהוי שינויים תרבותיים , כלי הבישול

: משקפים אף הם את שתי המגמות הנגדיות הללו של המשכיות לצד שינוי, )170: 2002לנדאו -יסעור

 ולא IIIמ "כבר במהלכה של תקופת הבאולי (מ נעלמים לחלוטין "בעוד שסירי הבישול במסורת הב

פכי ; Iממשיכים לייצר באותו אופן גם בתקופת הברזל ) CP1-2(הרי שאת כל יתר הטיפוסים , )בסופה

אין כל שינוי ; Iהופכים לנפוצים בתקופת הברזל , VIIA בהם שימוש מוגבל במגידו נעשהש, הבישול

-על הטלטלה החברתית, מכלול כלי החרס כולוכמו , נדמה שכלי הבישול מעידים. בייצור טסי האפייה

המשתקפת , אולם לא היה בכוחה של זו למנוע את הרציפות התרבותית, פוליטית שהתרחשה בכנען

  .  Iבתרבות החומרית של תקופת הברזל 

הוא סגנון העיטור , Iמ לתקופת הברזל "הנוגע לשינוי שחל בקרמיקה במעבר מתקופת הב, מאפיין חשוב

עיטור נדמה שחל שינוי ב, לאחר מאות שנים של קיבעון יצירתי ומחשבתי בנושא זה. של כלי החרס

מ מוטיב מרכזי בתרבות "תקופת הבבששימש ,  והתומריילותהא דגם .מ"כך את תקופת הב-כלשאפיין 

-בצבע חום(גוני -העיטור החד). 7פרק (ורק במקרים אחדים ממשיך לשמש העץ לבדו , נעלם, הכנענית

ובכמויות גדולות , אולם לצידו, נמשך, יין את הקרמיקה הכנענית המעוטרת מזה מאות בשניםשאפ, )אדום

שהוגדר כאן כסגנון הכנעני , )שחור ואדום( העיטור בשני צבעים Iנכנס לשימוש בתקופת הברזל , יחסית

  . )וראו למטה (המאוחר

   ממצא קטן16.4.2

, הסקירה הבאה מתייחסת למגמות כלליות, מכיוון שמחקרי לא עוסק בצורה מעמיקה בממצא הקטן

  .Iמ לתקופת הברזל "במעבר מתקופת הב, הנוגעות לשינויים החלים בסוגי הממצאים ובתמורות באופיים

מ נמצאו חפצים רבים העשויים מחומרי גלם "בעוד שבשכבות המתוארכות לתקופת הב: חפצי יוקרה

הדוגמא הבולטת ביותר היא . ת החפצים הללו חלה ירידה דראסטית בכמוIהרי שבתקופת הברזל , יקרים

, 9: 201לוח : 1948לאוד [מ נמצאו במגידו "גם חפצי שנהב אחרים מתקופת הב(אוצר השנהבים במגידו 

ומשקף את המסחר הענף , המהווה עדות לעושר הרב של מושל העיר, ])2: 204; 203-202; 14-12

לעומת זאת ). 28-25: 1982בארנט (מ "פת הבשנמשך תקופה ארוכה במהלך תקו, צי שנהבשנהב ובחפב

גם תכשיטי זהב ). 3: 204לוח : 1948לאוד  (Iרק שנהב בודד נחשף בקונטקסט נקי מתקופת הברזל 

: 224, 215-213לוחות : שם(מ במגידו " בתקופת הבבשיעור גבוה יחסיתשנמצאו , וחפצי זהב אחרים

 Iכמעט לחלוטין בקרב הממצאים מתקופת הברזל נעדרים , )232-230, 7-6: 227, 18-14: 225, 28-23

של כלי הבהט , המוחלטת כמעט, לאלה ראוי להוסיף את היעלמותם). 5-4: 228, 123: 216לוחות : שם(
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: 258, 8-5: 191לוחות : שם, למשל(מ "שאפיינו את המכלולים של חפצי היוקרה מתקופת הב, והפיאנס

14-13 ,259 ,260 :32-27.(  

וכן תעודות בכתב היתדות שנמצאו בארץ ) 1992מורן (מכתבי אל עמארנה : סטרציהעדויות לאדמיני

 כי בפרק זמן ,מעידים) 4פרק –תעודות תענך (ובעמק יזרעאל בפרט ) א2006הורוביץ ואושימה (בכלל 

זה שימש הכתב דרך מרכזית לביסוסה של השליטה המצרית בארץ ולעיגון האדמיניסטרציה 

חר קריסת השלטון המצרי נפסק השימוש בכתב היתדות ורק עדויות אפיגראפיות לא. האימפריאלית בכנען

אין ספק שהיעלמות . )1988זאס  (Iכנעני מתוארכות בארץ כולה לתקופת הברזל -בודדות לכתב פרוטו

  .  היכולות המוגבלות של השלטון המרכזי לבסס את שליטתו ולהרחיבהמשקפת אתהכתיבה באזורנו 

, למשל(וטביעות חותם מטיפוסים שונים חותמות נפוצים מ "תקופת הב המתוארכות לשכבותב, בנוסף לכך

שלגבי , )152לוח : שם(ובעיקר חרפושיות ) 12-6: 162, 16-10: 161, 9-7: 160לוחות : 1948לאוד 

בתקופת , לעומת זאת). 10-9: ט"תשמ. ד בן תור( אין צורך להרחיב םהקשר ההדוק בינן לבין מצרי

, 224-212: 153לוחות : 1948לאוד , למשל(ורק בודדים ,  ירידה ניכרת בכמות החותמות חלהIהברזל 

קייל [ביניהם טיפוס חדש של חותמות דמויי עוגן  (בעמקי הצפוןנמצאו באתרים הגדולים ) 17-14: 163

יתר . כי תהליך זה מעיד אף הוא על התפוררותה של האדמיניסטרציה המרכזית בכנען, נדמה]). א1994

 Iקנקנים מתקופת הברזל ידיות של ו אחרי הצריפה על טתווי היוצר והסימנים שנחרחשוב לציין ש, ל כןע

וזאת בניגוד למסקנותיו של  (נהליתימפשוטים מדי ונפוצים מידי בשביל להוות עדות למערכת ) 7פרק (

   .)221: 2006ראו גם אריה [לגבי טביעות דומות מחורבת קיאפה ] 45: א"תשע[גרפינקל 

 ביחס לכמותן בתקופת I חלה ירידה במספר משקולות ההמטיט הסטנדרטיות בתקופת הברזל ,בנוסף לכך

וראו ההערה בראש תיאור הלוח לגבי היעדר הסטנדרטיזציה של , 168לוח : 1948לאוד (מ "הב

 נמצאו Iשמה לב שמשקולות ברונזה מתקופת הברזל ) 148: 2009(מאק -יהלום). VIהמשקולות משכבה 

 ונשמרו כנכס IIIמ "שהן יצאו משימוש במהלך תקופת הב, דבר המעיד לדעתה, אופן בלעדי במטמוניםב

שהיא ייחסה ) 137: 2000פריק ( מתענך IBאת המטמון משכבה , יחד עם זאת). heirloom(משפחתי 

שקל מכיוון שהוא כולל בעיקר אבני מ, אולם). 10פרק  (IIIמ " יש לתארך לתקופת הבIלתקופת הברזל 

נראה כי יש להפריד בינו , ) הפריטים שנמצאו במטמון הם משקולות30 מתוך 21(מסוגים שונים ומגוונים 

האחרונים אכן ). III.23טבלה : 2009מאק -יהלום(ת 'לבין המשקולות מן המטמונים במגידו ובתל ג

  .נהליילא היו למשקולות אלה ערך מ) Iברזל (כי בתקופת הטמנתם , מעידים
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חוקרים רבים הבחינו בהמשכיות המורפולוגית בכלים ובחפצים העשויים מברונזה : נזה וייצורםחפצי ברו

עם ). 96-95: 2006ארצי  ;222-221: א" תשננגבי; 58: 1985 גרשוני( Iמ לתקופת הברזל "מתקופת הב

 ,IIIמ "לבודד מספר טיפוסים שייצורם נפסק בתקופת הב) 158-154: 2009(מאק -הצליחה יהלום, זאת

הגרזן , כך למשל). חלקם ממקור זר אך מייצור מקומי (Iוכן כלים שראשית הופעתם היא בתקופת הברזל 

, להב המגל, לעומת זאת. IIIמ "הפשוט ורוב הפגיונות והחרבות מפסיקים להופיע בשכבות מתקופת הב

במסורות של תמורות אלה . Iהגרזן הכפול והפיבולה מופיעים לראשונה בתקופת הברזל , חוד המחרשה

אקונומיים שהתרחשו -שבות ומעידות על השינויים הסוציו, שהתקבעה במשך מאות שנים, חרשות המתכת

  .בארץ עם נסיגת המצרים

 שזוהתה באתרי היישוב מתכתהתעשיית על כך ש) 257-256: 2009(מאק -בנוסף לכך עמדה יהלום

חומר גלם מן הערבה לצד ( ברונזה  מתבססת על התכה מחדש שלIמ ומתקופת הברזל "בארץ מתקופת הב

הרי שבתקופת , מ העדויות לתעשייה זו מועטות"יחד עם זאת בעוד שבתקופת הב). חפצים ממוחזרים

את הגידול ). 230-220: 1999אילן , ראו גם( חלה עלייה משמעותית בעדויות לתעשייה מקומית Iהברזל 

מאק -קשרה יהלום, I בתקופת הברזל ,שבהם נמצאו עדויות לחרושת ברונזה, במספרם של האתרים

  . באופן ישיר לנסיגת המצרים ולהיעדר שלטון מרכזי באזורנו) 270-269: 2009(

מטמון , למשל(כך -בעוד שבשכבות הברונזה המאוחרת הטמנות שימושיות אינן נפוצות כל: מטמונים

: 2003[ראו קלטר (ם  חלה עלייה גדולה בכמותIהרי שבתקופת הברזל , )137: 2000ק יפר [IBמתענך 

 ארבעה VIAבמגידו בלבד נמצאו בשכבה ). להבחנה בין מטמון שימושי להטמנה מסוגים אחרים] 147

: 228לוחות : 1948לאוד (שני מטמונים של בצעי כסף ותכשיטים : מטמונים שימושיים בעלי אופי שונה

 כלי 26והטמנה של , )226-224: 1975ידין (לאישה , כלל הנראה, מטמון שהיה שייך, )229, 6-4

אבל מתוארכים לאותו פרק זמן נמצאו , שנמצאו מחוץ לתחום המחקר, ארבעה מטמונים נוספים. ברונזה

  ).2006ארצי (ת 'ובג) ושם ביבליוגרפיה; 145, 142: 2003קלטר (בתל כיסן , בדור

גללה נטו שב,  עשויה לשקף את הירידה ברמת הביטחוןIהעלייה במספר המטמונים בתקופת הברזל 

יש , כמו כן). 81: ב"וינר וספראי תשס; 152: 1988נאפ ( להטמין את חפצי הערך שלהם םתושביה

ההון שנצבר ייתכן ש שמכיווןוזאת , בכוחה של תופעה זו לרמוז על היחלשות מנגנוני השלטון המרכזי

תופעה יש לראות בייתכן ש, ולבסוף.  חולק בצורה שווה יותר בין תושביה,VIAבקרב אוכלוסיית מגידו 

הלפרן ( מסיבות אידיאולוגיות  בידי האוכלוסייה המקומיתצברנחוסר הרצון להציג את העושר שדות לזו ע

2000 :554.(   
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  משתנים נוספים 16.5

  ארכיאוזואולוגיה

ם הכרונולוגיים הנידונים אופקיה המתוארכים לשני , רוב המכלולים הארכיאוזואולוגיים,למרבה הצער

 בעייתי נוה, )20טבלה : 1987דייויס (החיים בתל קירי -גם הפרסום של עצמות בעלי. רסמו טרם פו,כאן

 וברזל Iהחומר אפילו לא הוצג בחלוקה לתקופת הברזל (ואין בו הפרדה לשכבות השונות שזוהו באתר 

II .(80%כבש בשיעור העולה על / יחד עם זאת ניכרת בהתפלגות המינים העדפה ברורה לעצמות עז 

אולם שם ,  אובחנו העדפות דומותIIילו 'ח-בעין אל). 15%-עצמות הבקר מהוות כ(ל העצמות באתר מכל

-בבדיקה של גיל בעלי החיים בעין אל, כמו כן.  מבין עצמות בעלי החיים20%-התברר כי החזיר היווה כ

לאחר שבמשך , הכבשים והבקר נשחטו בגיל מבוגר, עולה כי העיזים) 1פארן בדפוס-אריה וקובלו(ילו 'ח

  ). 'צמר וכו, חלב(תקופה ארוכה ככל האפשר נוצלו המוצרים המשניים שסיפקו 

לא ניתן לבחון את השינויים בהתפלגותם , החיים שפורסמו עד כה-כי לגבי רוב עצמות בעלי, נראה אם כן

 נמצאו משני האופקים הכרונולוגיים הללוראוי להזכיר ש, יחד עם זאת. מתקופת הברונזה לתקופת הברזל

  K-6שכבות , 24.12טבלה : 2006 לרנאו; 15.11טבלה : 2000 לרנאו (עצמות דגים שהגיעו מהנילוס

מעידים על המשך הקשר עם  )Lates niloticus(דגים אלה השייכים למין נסיכת הנילוס ). K-4עד 

שנמשך , לוסמסחר בזן זה של דגי ני .גם לאחר נסיגת המצרים מכנען, מצרים בכל הנוגע למסחר בדגים

אולם הוא מעיד על קיומם , טרם הובהר די צורכו, )H-6- וK-2שכבות , שם: שם(א IIגם בתקופת הברזל 

דור אבין -בן (של קשרים בין ארץ ישראל למצרים גם בתקופות שיש לכך מעט מאוד עדויות אחרות

  . )111: א2011

  מיקרוארכיאולוגיה

באתרים שונים מתקופת הברזל שנמצאו ,  של אפר כבושרובם, הצטברויות של מפלסים דקיםגדות זיהה 

I ,בבחינה ). 100: 2006גדות ואחרים ; 245-243: 2003גדות (כמשטחי דיש , ובהם מגידו

 התברר שיש לזהות , במגידוK בשטח "משטחי הדיש"מיקרוארכיאולוגית של כמה גושים שנלקחו מאזור 

 K/10/00 מחוץ לבית החצר K-4של שכבה את השכבות הללו כערימת אשפה שנוצרה במשך ימיה 

שלמרות קרבתו של בית החצר למדרון , מסקנות אלה מלמדות). 183-182: 2009גרוס ואחרים -שחק(

הוצתה כנראה הערימה , אחת לתקופה. העדיפו תושביו להשליך את האשפה שיצרו בסמוך אליהם, התל

  . וכך נוצר רצף השכבות השרופות
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מאפיינת את השכבות המתוארכות לתקופת , דומים לאלה שנבדקו במגידוהימצאותם של מפלסי אפר 

אין ספק שתופעה כה ). 244: 2003לסיכום ולביבליוגרפיה ראו גדות ( באתרים רבים בארץ Iהברזל 

. מעידה על תפיסה תרבותית של האוכלוסייה שיצרה אותה, המופיעה בפרק זמן מצומצם יחסית, רחבה

מהווה , שהיוו ללא ספק מפגע תברואתי קשה בלב היישובים, ת אשפה גדולותדומה כי הופעתן של ערימו

,  הכוח הדרוש בכדי לדאוג לתברואה סדירהIראייה לכך שלא היה בידי השלטון הכנעני בתקופת הברזל 

  .   ממשל תקיןל הבסיסיים סממניםשהיא אחד ה

  

  מפריה המצריתתרבות הכנענית בעקבות נסיגת האיהחברה וה: חידושוהמשכיות  16.6

  אליטות וריבוד חברתי ,  שלטון16.6.1

 מעידים על הפגיעה הקשה בשלטון המרכזי ועל ירידת כוחה של האליטה ,הנתונים שהוצגו למעלה

אין ספק שניתן לקשור בצורה ישירה בין נסיגת .  שנגרמו בשל נסיגת המצרים מכנען,השלטונית המקומית

, יתרה מכך. I יוקרה מעמק יזרעאל בתקופת הברזל של כלי, המוחלטת כמעט ,היעלמותםבין המצרים ל

שהופעותיהם , לפיאנס ולבהט, לשנהב, המקור לזהב  הביאה לניתוקה של כנען מןת המצריהנסיגה

קרמיקה מיקנית , למשל(גם מוצרים שלא יובאו ממצרים , בנוסף לכך.  מינימאליותIבתקופת הברזל 

,  מוצרי יוקרה שנלוו לנוכחות המצרית בכנען,למעשה היו ,)פריטים חיתיים מועטיםו כסף, וקיפרית

השוו לכלי היבוא בתקופת (ובלעדיה ספק אם היו תופסים מקום כה חשוב בתרבות החומרית הכנענית 

 הממחיש,  את הריבוד החברתי בצורה כה חדהשקפיםהמ, יוקרההירידה התלולה בכמות חפצי ה). ת"הב

כי האליטות , הניח) 553: 2000(הלפרן . I בתקופת הברזל ניתאת האסון שהתרגש על האליטה הכנע

כפי ,  בשביל לגבות את המיסים השנתיים מנתיניהםמספיק לא היו חזקות Iהעירוניות בתקופת הברזל 

שכלל איום , ובגיבויו המוחלט, פי דרישת השלטון המצרי-על, וזאת כמובן, מ"שקרה בתקופת הב

הוא העובדה שהמבנים ,  להיחלשותן הכלכלית של האליטותהביטוי החזק ביותר. שבהפעלת כוח

  . VIIA לא הגיעו מעולם לממדיהם ולאיכותם של אלה משכבה VIA של מגידו םהמונומנטאליי

בה העושר , מ"כי בשונה מתקופת הב,  מעידיםVI ממגידו כי הממצאים ,הניח) 554: 2000(הלפרן 

 שלא ה בחר,I בתקופת הברזל האוכלוסייההרי ש, וקרההוצג לראווה כחלק מתחרות על יוהציבורי האישי 

בני כולם  היו Iבתקופת הברזל אזרחי מגידו כל כי , )158-157: 2009הלפרן (הוא סבר . ךלעשות כ

היו מאורגנים והם  ,)להבדיל מאוכלוסייה משועבדת שהייתה נתונה למרות האזרחים (יםגבוהה ותמעמדה

 את העושר בכמה מתחמי מגורים גדולים וסגורים השריכז, תאוליגרכיה של משפחוכ מבחינה חברתית
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,  משתקף לדעת הלפרן,שיוויון הכוחות בין המשפחות). 849: ב2006בתוך פינקלשטיין ואחרים הלפרן (

ועל התל מוקמות )  שימש ארמון2072הוא לא מקבל את ההנחה שבניין (  אין ארמון VIAבכך שבמגידו 

. )Kלמשל את בית החצר בשטח כך הוא מגדיר  (מרכזים משפחתייםתם את אוהמהוות " וילות ראשיות"

עשוייה  VIAלממצא הקרמי משכבה ) 255: א2005(פלג -פרשנותה של זרזקי, באופן פרדוקסאלי

או חלוקה מעמדית הניתנים /לא נמצאו סימנים לריבוד חברתי ו", בריהלד. טענותיו של הלפרןלהתאים ל

שההשוואה בין המכלולים , היא מוסיפה]". VIAשל שכבה [ס השונים להבחנה על פי מכלולי כלי החר

  . מצביעה על הבדלים קטנים ולא משמעותיים ביניהםVIAהקרמיים של שכבה 

קיימות עדויות לריבוד בכלל האם ? VIמה ניתן לומר על המבנה החברתי של שכבה , כל זאתלאור 

הבחינה ? VIIA שונה מזה של שכבה VIהאם המבנה החברתי של שכבה ? Iחברתי בתקופת הברזל 

הראתה מעל לכל ספק שההבדלים הקרמיים בין שטחי החפירה ) 249-231: 2006אריה (שערכתי בעבר 

.  הייתה חברה מרובדת בעלת שונות מעמדית רבהVIA על כך שהחברה של מגידו יםהשונים אכן מעיד

 ולשלב , לראשונה במחקר זהשהובאוה ברצוני להוסיף לדיון שערכתי בזמנו את הנתונים משטחי החפיר

  .פרסמה מחפירות ידין) א2005(פלג -את ממצאי החפירה שזרזקי

 H-9 
(n=127) 

Northeast quarter 
(n=75) 

M-4 
(n=12) 

Yadin Area C 
(n=14) 

Open vessels 11 18.6 50 21.4 
Cooking vessels  9.3  7.1 
Storage vessels 58.3 46.7 41.7 28.6 
Small containers 25.2 22.6 8.3 42.8 
Varia 5.5 2.7   

   (%)VIAהתפלגות סוגי הכלים במכלולים הקרמיים של שכבה : 16.1טבלה 

  

   H/38/08בניין   רובע צפוני
  שטח הרצפות המוערך   160  ~100

  )ר"מ(
  מגוון טיפוסי הכלים 34 33

  6.3% 17.3%  אחוז כלי ההגשה
 )קערות וקדרות עם ידיות(

  אחוז הכלים המעוטרים  47.8% 40.6%
  )רק מתוך הטיפוסים המעוטרים(

  מספר הכלים הכללי 127 75
  VIAקריטריונים לזיהוי עושר במכלולים של שכבה : 16.2טבלה 

  

 במכלולים שטרם 64 ריכזתי את הנתונים הקשורים לריבוד חברתי וזיהוי עושר16.2-16.1בטבלאות 

; ]245-244: 2006[ריטריונים השונים ראו דיון אצל אריה לק( במגידו VIAנידונו בעבר משכבה 

                                                 
בכדי , חסתי כאן לכולםהתיי, )245-244: 2006אריה ( למרות שחלק מהמדדים לא אפשר זיהויו של עושר כבר בעבר 64

  .ליצור אחידות בבסיס הנתונים של שתי הסקירות
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 H/38/08בהמשך לדיון על התפלגות כלי החרס מבניין ). ]135-131: ה"תשס[מגבלות ראו אצל פאוסט 

 2072הדומה לשיעור העיטור בארמון (נראה כי אחוז הכלים המעוטרים הגבוה בבניין זה , )14פרק (

 שבניין זה היה ככל הנראה בבעלותה של משפחה אמידה ,ת העובדהא או אף הףמשק) 13.22טבלה : שם[

  . שניהלה קשר עם יושבי הארמון

 H/38/08ומבניין ) 13.15: טבלה: 2006אריה  (K/10/00אם נתייחס להתפלגויות כלי החרס מבניין 

ן מזרחי של העיר נית-הרי שאת התפלגות הכלים השלמים מהרובע הצפון, כשתי קצוות על סקאלה אחת

מזרחי של העיר -הרובע הצפון, גם מבחינת אחוז הכלים המעוטרים. יהיה למקם במרכזה של אותה סקאלה

הייתה , של העירמזרחי -הצפוןשישבה בחלק , ששכונת המגוריםאפוא נראה . נמצא בין שני הקצוות הללו

יחד עם ). Kהרבה יותר מתושבי השכונה הדרומית באזור שטח (של אוכלוסייה חזקה מבחינה כלכלית 

היה הרובע האמיד ביותר של מגידו ) ולא ממזרחו( כי רובע המגורים ששכן ממערב לארמון , נדמה,זאת

   .Iבתקופת הברזל 

בדומה , Iמגידו בתקופת הברזל . פלג- כי אין לקבל את מסקנותיהם של הלפרן וזרזקי, אם כןמסתבר

נדמה .  ברורהשונות חברתיתשונים בין רבעיה המדינה שניכרת -הייתה עיר, מ"למצב בתקופת הב

אולם היא לא הצליחה ,  באליטות בצורה קשהפגעהשהטלטלה הקשה שעברה על העיר עם נסיגת המצרים 

 העיר ישב בארמונו ממערב מושל.  שהתגבש במהלך מאות השנים שקדמו לה,מרקם החברתילערער את ה

 בדרום העיר ובעיר  ואילו המרכזי במרחק קטן יחסית מוקם המקדש.הוקף בשכונות אמידיםש, לשער

העושר האישי והציבורי , בניגוד למסקנותיו של הלפרןיוצא אפוא ש. התחתונה ישבה האוכלוסייה החלשה

ולא מסיבות , פחותהמכיוון שהוא היה קיים בצורה , Iבתקופת הברזל מועטה הוצג לראווה בצורה 

ף מאופיים השונה של המבנים והממצאים כפי שמשתק, בעיר חיו בני מעמדות שונים. אידיאולוגיות

  . השונים שנחשפו בהם

  ייםכלכל היבטים 16.6.2

שבים ומשקפים את התפרקות השלטון , והירידה הניכרת בכמות החותמות והמשקולות, היעלמות הכתב

בכדי להשליט את הסדר החדש שנוסד , שלא הצליח להקים מערכת אדמיניסטרטיבית ראויה, המרכזי

ה הכנענית כלכלעל ההיו גם השלכות , נהל הכנענייכי להתפוררותו של המ, נדמה. המצריםלאחר נסיגת 

איבדו האליטות את , בהיעדר אדמיניסטרציה שהצליחה להשיג ריכוזיות, כך למשל. Iבתקופת הברזל 

שבהם נמצאו עדויות לחרושת ברונזה , את הגידול במספרם של האתרים. השליטה על ייצור הברונזה

, כמו כן. יש לקשור באופן ישיר לנסיגת המצרים ולהיעדר שלטון מרכזי באזורנו, Iהברזל בתקופת 
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עשויה להעיד על חלוקה רבה יותר של העושר , בעלי אופי מגוון, הימצאותם של מטמונים רבים יחסית

  . וביזור הכוח הכלכלי

 רובות עצמה את סיפקה בכוחהיא  ו, הייתה מסוגרתVIAמגידו של בעבר הצבעתי על כך שהחברה 

 בו קיימת תנועה קבועה של מןמ מצטיירת כפרק ז"תקופת הבבעוד ש). 104: ד"אריה תשס(הדרוש לה 

הרי שבעמק יזרעאל בתקופת הברזל , )קיפרי ומצרי, מיקרנייבוא (ובתוכם גם תוצרת מיובאת רבה , טובין

I תקופת הברזל ב. קיימת תנועה מועטה של סחורותמתIמק יזרעאל מסחר עם פלשת  הקדום התקיים בע

מועט מדובר במסחר , שלמרות חשיבותו והבולטות שלו על רקע הקרמיקה המקומית, חשוב לזכור. בדבל

, מאוחר יותר). 7פרק (כפי שמעידות הכמויות של החרסים הפלשתיים שנתגלו באתרי העמק , יחסית

אולם במקרה זה , סיןקפרי ונוספים ליבוא הפלשתי גם המסחר עם פניקיה,  המאוחרIבתקופת הברזל 

 קיימת Iחשוב לציין כי לאורך כל תקופת הברזל , אף על פי כן. יותרכמויות מועטות אפילו במדובר ב

  .נדמה שבמקרה זה עדיין רב הנסתר על הגלוי. אספקה קבועה של דגים נילותיים במגידו

  אידיאולוגיהופולחן  16.6.3

שנמשך ברציפות , )2048(הלוא הוא מקדש המגדל , VIAהשימוש במבנה הפולחן המרכזי של מגידו 

 הטוב ביותר לזיהוי הרצף הפולחני והאידיאולוגי במעבר רהוא האינדיקאטו, )6פרק  (VIIAמשכבה 

ההמשכיות במנהגי הקבורה המסורתיים והנחתן של מנחות , בדומה. I לתקופת הברזל IIIמ "מתקופת הב

את היציבות באמונות , מסמלים שוב, Iתקופת הברזל קבורה מסוגים דומים בקברים המתוארכים ל

הם צלמיות , שיכולים להעיד על מגמה זו, ממצאים נוספים. Iעמק יזרעאל בתקופת הברזל הכנעניות ב

קלטר  (IIילו 'ח-ובעין אל) 23-20: 243לוח : 1948לאוד , למשל( במגידו VIהטין שנחשפו בשכבה 

 VI במפולות המקדש משכבה שנחשף,  פסל האל היושב,וחדמיראוי לצייון , כמו כן. )2010ואחרים 

את המשך התפיסה הדתית הכנענית ף בצורה ברורה וחדה שקהמ, )238-237לוחות : 1948לאוד (במגידו 

חומר של , המוחלטת כמעט, ולמרות היעלמותוזאת , יש לציין שהפסל צופה בעלי זהב. מ"של תקופת הב

  . )ראו למעלה (VIשכבה ב זה

  היא באמצעות בחינת מאפייניו של סגנוןIספת לעמוד על האידיאולוגיה הכנענית בתקופת הברזל דרך נו

עושרו , כלי החרס על הרציפות התרבותיתמעידים  מבחינה מורפולוגיתכי בעוד ש, נדמה.  המקומיהעיטור

על רקע  אתוז, כנעןתמורות שחלו על מגלם בחובו את ה) 7פרק (הרב של סגנון העיטור הכנעני המאוחר 

 וסגנונו נשמר ,מ היה אחיד באופיו"העיטור הכנעני של תקופת הב. השינוי המקיף שחל על האזור כולו

הניחה שדווקא השלטון המצרי היה עשוי להיות הסיבה ) 305: א2006(כהן -פניץ. במשך מאות שנים
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נראה שהיה זה . כדרך של התרסה באימפריאליזם והגברת הזהות הקולקטיבית הכנענית, העיקרית לכך

ראו גם (המשדר זהות קבוצתית , )194-193: 1984, 258: 1983(סגנון אמבלמי כהגדרתה של ווייסנר 

והוא אותת לחברי , סגנון זה התעצב בכדי לענות על צרכים חברתיים). 228-227: 2005אורטון ואחרים 

גונית -קה הפניקית הדולקרמי, וזאת בדומה למשל,  אותו על אחידותם וייחודיותםהייצרשהקבוצה 

ולקרמיקה האדומית המעוטרת בשלהי תקופת ) 380-379: 2001גלבוע ( בחוף הצפוני Iבתקופת הברזל 

 חברתית פתיחותהעיטור הכנעני המאוחר עשוי לשקף , לעומת זאת ).52-51: ב2010טהרני (הברזל בנגב 

  .  ישויות חברתיות חדשותבתקופה שלאחר קריסת המערכות הפוליטיות של תקופת הברונזה ויצירת

 wall( לוחיות קיר – המאוחר Iחוקרים אחדים הבחינו בהשפעות זרות על הממצאים מתקופת הברזל 

brackets ;טיפוסים שונים של גרזנים , )84: ב2007מזר , "אמבטיות("אגני אבן , )ב2006כהן -פניץ

 הגדרתי כסגנון העיטור הכנעני ותואהמעוטרים בעיטור שכלי חרס גם את וכמובן ) 2לנדאו בדפוס-יסעור(

דווקא , למרות שאלמנטים אלה בולטים מאוד). 7וראו גם פרק ; ט"תשס, 2007-2006גלבוע (המאוחר 

, למשל" (גויי הים הצפוניים"אין הם משקפים לדעתי תופעה רחבה שניתן לכנותה בשם , לאור זרותם

 הזהות הכנענית המקומית שבזכות מחישים את הגיבוש מחדש שלמאלא הם , )2006, 2000שטרן 

   65. הייתה קלה לספוג ולהטמיע השפעות חיצוניות,עצמאותה

ברצוני לדון כאן בתופעה העשויה לשקף צד אחר בהשפעה של , למרות שבית שאן חורגת מתחום המחקר

ם כוונתי לחשיפתם של מונומנטים מצריים אחדים ובה. נסיגת המצרים מכנען על הפולחן הכנעני המקומי

האסטלות של סתי הראשון ורעמסס השני וכן פסלו של רעמסס השלישי במקדש הצפוני בבית שאן 

יטרח להציב את יטען שלא ייתכן שמלך שאיננו מצרי ) 73: א1996(ינאי ). 38-4: 1966יימס 'ג(

כבר בשלב , שב מזר, לעומתו.  ולכן תיארך אותו לסוף ימי השושלת העשרים,הפריטים הללו במקדש

לשייך את קומפלקס המקדשים הללו , יימס'להצעתה של ג) 223-222: 1993מזר (ם של חפירותיו מוקד

שיש להבין את ) 28: 2009(לאחרונה הסביר מזר . ס" לפנה11- עליונה ולתארכה למאה הVIלשכבה 

הצבתם של המונומנטים המצריים במקדש על רקע התפיסות הקוגניטיביות של הכנענים שחיו באתר 

הציבו מחדש את המונומנטים לזכר , שהכירו בחשיבותה של עירם בעבר, המקומיים, לטענתו. זובתקופה 

ובעצם מעשם הם שמרו על המורשת הקדומה של , הכנענים לא נטרו למצרים, לתפיסתו. תפארת העבר

 היברידיותכ) מבלי להשתמש במינוח המקובל(מזר פירש את שהתרחש במקדש הצפוני , למעשה. עירם

                                                 
ואף ) 97: 2008; 85: 2007מזר ( אכן הגיע מבחוץ VIייתכן כמובן שמיעוט קטן מתוך האוכלוסייה של מגידו , יחד עם זאת 65

  .הוא התמזג לתוך התלכיד הכנעני המחודש רגע לפני שזה חרב ונעלם
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 הסובייקט המדוכא, במילים אחרות. אצל מושא הדיכוי הקולוניאליהידועה חיקוי  תופעת –ת תרבותי

המביא לידי , חיקויבאה לידי ביטוי בש, "תודעה כפולה", תח בגלל נסיבות חייויפ, )במקרה זה הכנענים(

ר נסיגת גם לאח, שבבית שאן, יוצא אפוא. שולט למוכפףהיצירת שעטנז תרבותי של טיפוסי כלאיים בין 

 כחלק מהצריבה הקולוניאליסטית המשיכו המקומיים לסגוד לאלמנטים תרבותיים מצריים,  המצריהכובש

  .שחלה בתודעתם

  

   סיכום ומחשבות לעתיד–כנענים בעולם משתנה  16.7

אין סיבה להניח . המצרי מכנעןהשלטון  מנסיגת  אך ורק נובעים שאובחנו למעלהלא כל השינוייםודאי ש

ושלא יחולו בה התפתחויות , של כמאה וחמישים שניםזמן פרק  במשך  תקפא על שמריהלשהישתרבות כ

  של גורמים חדשים על בימת ההיסטוריההופעתם, כך למשל. שמקורן בסיבות פנימיות וחיצוניות מגוונות

 תרבותהעל גם  ,שפיעה וודאיה – הפלשתים וישראלים- הפרוטו–) ואולי עוד לפניה (Iבתקופת הברזל 

בפרק זה בחרתי לבחון את השינויים שהתחוללו בעמק יזרעאל מתוך ראייה ,  אולם.הכנענית

הרואה במעבר מכפיפות לעצמאות גורם מכריע בתמורות החלות בחברה ובתרבות , פוסטקולוניאליסטית

שהביאו לתהליכים שעברה , כריעיםכי סביר להניח שאחד הגורמים המ, בחינה זו העלתה. באשר היא

גורם  שהיו, יםינדמה כי היעלמותם של השליטים המצר. הוא הנסיגה המצרית מכנען,  הכנעניתהחברה

תרבות להתגבשותן ולעיצובן של החברה וה בכל הנוגע אבן דרךה תווי ה,ארוךכה אזור במשך זמן במייצב 

יו שה, כמובן שבעתיד יהיה לבחון את ההשפעות וההשלכות, יחד עם זאת. I בתקופת הברזל הכנענית

  . גם מחוץ לתחומי עמק יזרעאל, לנסיגה המצרית על החברה הכנענית בכללותה

  :להלן המסקנות העיקריות העולות מהדיון בפרק זה

התבססו אסטרטגיות השליטה המצריות בכנען על פיתוחה של , על פי הידוע לנו ממכתבי אל עמארנה. 1

היענותם של שליטי , למשל( המלך המצרי הנתונה למרותו הבלעדית והמוחלטת של, אליטה מקומית חזקה

מתקבל על הדעת ששיטה זו פותחה בידי המצרים לצורך ניצולה ]). ג1990נאמן [כנען למסע המצרי 

לעומת . תוך כדי האדרתו והגדלת סמכויותיו של השליט הכנעני על נתיניו, )1981נאמן (הכלכלי של כנען 

ובמהלך שהותם בכנען , פולחן וקבורה, רבותיים כמו דתנראה כי למצרים לא היה עניין בנושאים ת, זאת

שנתקבלו לפנתיאון , האלים חורון וענת, למשל(הם אפילו שאבו ואימצו אלמנטים כנעניים לתרבותם 

  ]). 237-229: 1992[וראו סקירה מלאה אצל רדפורד ; האלים המצריים
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מתקבל על . שהייתה בת חסותו, היעלמות השלטון המצרי הביאה להיחלשותה של האליטה הכנענית. 2

הפגיעה  .ליט את מרותה על נתיניה להשתהתקשה , תומך פטרוןללא הנשארש ,תכנעני כי האליטה ההדעת

 VIהקשה באליטות המקומיות באה לידי ביטוי בצורה טובה באופיים של המבנים המונומנטאליים במגידו 

 , זאתלמרות. Iם של תקופת הברזל ובהיעלמותם המוחלטת כמעט של חפצי יוקרה ממכלולי הממצאי

,  עולה תמונה של עיר בעלת מורכבות חברתית ברורהVIAשל מגידו הקרמיים מניתוח המכלולים 

דומה כי בסופו של , בכל מקרה. מ"תקופת הבהתקיים במגידו בשהמבנה החברתי שלה היה דומה לזה ש

וייתכן , נה של החברה הכנענית כולההביאה ירידת מעמדן של האליטות החברתיות לפגיעה בחוס, התהליך

  .Iשהייתה זו אחת הסיבות שגרמו לקריסתה בשלהי תקופת הברזל 

ייתכן ,  יחד עם זאת."הרוב הדומם" על ה החברתית ולאאליטההשפיעה בעיקר על המצרית הנסיגה . 3

ברור . וגישקביעה זו נשענת על היכולת המוגבלת לבחון שינויים בחיי היומיום בקרב הממצא הארכיאול

, Iשהביאה לשינוי באסטרטגיות השלכת האשפה ביישובי תקופת הברזל , שהיעדר שליטה מרכזית, למשל

  . עשויה לשמש עדות ברורה לשינוי אורחות החיים בערים הכנעניות

ירידת כוחן של האליטות השלטוניות והיעלמותה המוחלטת כמעט של האדמיניסטרציה השלטונית . 4

שבאה , סגירות כלכלית) א: (Iהמתרחשים בתקופת הברזל , כים כלכליים מקביליםמביאים לשני תהלי

הנובעת מאיבוד , משאבים/ חלוקה טובה יותר של העושר) ב. ( המסחרמיעוטלידי ביטוי בעיקר ב

  .המונופול של האליטות על ענפי ייצור ובהם חרושת המתכת

הבאה לידי , Iמ לתקופת הברזל "תקופת הבקיימת המשכיות פולחנית ואידיאולוגית מ, באופן כללי. 5

נדמה כי סגנון העיטור הכנעני , כמו כן. בחפצי הפולחן ובשיטות הקבורה, ביטוי במקומות הפולחן

הייתה קלה לספוג , שבזכות עצמאותה, משקף  את הגיבוש מחדש של הזהות הכנענית המקומית, המאוחר

 VIשכבה  (ית שאןן כאן המקרה של מקדשי בנדו, בנוסף לכך. ולהטמיע לתוכה השפעות חיצוניות

כי זוהי עדות חד משמעית להיברידיות של , נדמה. מצרי-שאובחן בו שעטנז פולחני כנעני, )עליונה

   .התרבות הכנענית שנוצרה בעיר לאחר נסיגת הכובש המצרי

. ויות שונות בחברות ובתרבינויללא הרף לפענח אילו גורמים מניעים תהליכי שארכיאולוגים מנסים . 6

על התפתחותה של יש השפעות מרחיקות לכת  ,ה של אימפריהתקריסכי ל, מתוך הבחינה שלעיל עולה

אין ספק שמחקרים פוסטקולוניאליסטיים עתידיים שיעסקו בהשלכות . חסותהנתונה לתרבות שהייתה ה

נה של סוגיות עשויים לספק כלים חדשים לבחי, מפלתן של אימפריות על התגבשותה של תרבות מקומית

  ).ס"קריסת האימפריה האשורית בשלהי מאה השביעית לפנה, למשל(שנדונו רבות בעבר 
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 17פרק 

 שונות למול דמיון: עיר וכפר

 

הכפרים לאורך בין המעידים על ההבדלים שבין היישובים העירוניים ל, בפרק זה נבחנים משתנים שונים

חשיבותו של הדיון נובעת מעצם היכולת . 2פרק וזאת לאור הרקע התיאורטי שהוצג ב, תקופת המחקר

 ובאזור גיאוגרפי שהתקיימו באותו פרק זמן, לערוך השוואה בין ערים ועיירות לבין כפרים וכפרונים

,  שכאלה מועטות יחסית בארכיאולוגיה של תקופות הברונזה והברזל באזורנותאפשרויו.  יחסיתםמצומצ

, גם במחקר הנוכחי, יחד עם זאת). 2ראו פרק (ם כפריים בשל מיעוט החפירות והפרסומים של אתרי

לא תמיד הצלחתי להפריד בין , ה באופן יחסי מן המגזר הכפרי מעמק יזרעאלטלאור כמות הנתונים המוע

הנוגעות לתקופת , ולעתים הסתפקתי בקביעות כלליות, האופקים הכרונולוגיים השונים הנידונים כאן

  .המחקר בכללותה

אולם גם השתמשתי בבסיס הנתונים , התייחסתי באופן פרטני לאתרי המפתח שנחפרו בעמקבדיון שלהלן 

וזאת לאור קיומם של מספר , הפרדתי את הדיון בין אתרי יישוב לבין קברים, כמו כן. הגדול של הסקרים

 על בעוד שאין בידינו ידיעות כלשהן, בהם נחפרו קברים בלבד, )תל קשיון ותל שדוד, נחל יפעת(אתרים 

 דיון 2וראו בפרק  (17.1הגדרות היישובים לפיהן עבדתי מסוכמות בטבלה . היישוב באותה תקופה

   ).בקביעות אלה

  

  )11פרק (אומדני גודל של הסקרים  הגדרת היישוב  גודל היישוב 
   דונם40-יישוב הגדול מ    עיר

  ) דונם25בממוצע ( דונם 30-21אתרים שגודלם : ד   דונם39-21יישוב ששטחו   עיירה
  ;) דונם15בממוצע ( דונם 20-11אתרים שגודלם : ג   דונם20-4יישוב ששטחו   כפר

  ) דונם7בממוצע ( דונם 10-4אתרים שגודלם : ב
  ) דונם2בממוצע ( דונם 3-1אתרים שגודלם : א   דונם3-יישוב ששטחו קטן מ  כפרון

  הגדרות אופי היישוב: 17.1טבלה 

  

מתוך חלוקה זו עולה כי בתקופת . פי גודלם ואופיים-ידונו כאן על מציגה את היישובים שי17.2טבלה 

ושני ) קדש(כפר אחד , )סולם(עיירה אחת , )מגידו ותענך( יש בידינו נתונים על שתי ערים IIIמ "הב

כפר אחד , )סולם(עיירה אחת , )מגידו ויקנעם(שתי ערים : Iבתקופת הברזל ; )קשיש ועפולה(כפרונים 

, )תענך ויקנעם, מגידו(שלוש ערים : אIIובתקופת הברזל ; )ילו ועפולה'ח-עין אל(נים ושני כפרו) קירי(

  ).עפולה(וכפרון אחד ) קירי וקשיש, קדש(שלושה כפרים , )סולם(עיירה אחת 
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  אתרי יישוב  גודל היישוב
 )17.1טבלה , בדונם או בהערכת סקר(

 הגדרת היישוב

  עיר  )אII ברזל I( ;80)ברזל  + IIIמ "ב (120  מגידו
  עיר   45  תענך
  עיר  )אIIברזל  I( ;40)ברזל  (60  יקנעם
  עיירה   25  סולם
  כפר   10  קדש
  כפר  ב   קירי

  )אIIברזל (כפר ; )IIIמ "ב(כפרון  )אIIברזל (ב ; )IIIמ "ב(א    קשיש
  כפרון  א  ילו'ח-עין אל
  בית חווה/ כפרון  א  עפולה

  אתרי היישוב והגדרת אופיים: 17.2טבלה 

  

הנוגע לשונות , אפשר לבחון כאן אספקט נוסףיוהם ) 17.3טבלה (רים אותרו בישובים רבים יחסית קב

  . בין הערים ליישובים הכפריים

  קברים  גודל היישוב
 )17.1טבלה , בדונם או בהערכת סקר(

 הגדרת היישוב

  עיר  )אIIברזל  I( ;80)ברזל  + IIIמ "ב (120  מגידו
 עיירה  )Iברזל  + IIIמ "ב (30   קשיון
  כפר  )אIIברזל  + IIIמ "ב (10  קדש

  כפר  )IIברזל (ג ; )Iברזל  + IIIמ "ב(ב   תל שדוד
  כפרון  א   נחל יפעת
  כפרון  א  עפולה

  אתרים בהם נחפרו קברים והגדרת אופיים : 17.3טבלה 

  

  סך האתרים והשטח הבנוי 17.1

. ימשו אותי הנתונים מן הסקריםלשם בחינת סך האתרים והשטח הבנוי בערים למול זה של הכפרים ש

 Iתקופת הברזל ): 11ראו פרק (לפיכך היה ביכולתי לחלק את התוצאות לשני אופקים כרונולוגיים בלבד 

  ). בIIא וברזל IIברזל  (IIותקופת הברזל ) IIIמ "כולל ב(

  סך הכפרים והכפרונים    סך הערים והעיירות  כמות האתרים הכללית
  )I  51  9) 18%(  42) 82%ברזל 
  )II  66  9) 14%(  57) 86%ברזל 

  כמות האתרים המוגדרים כערים למול הכפרים: 17.4טבלה 

  שטח הכפרים והכפרונים    שטח הערים והעיירות  סך השטח הבנוי
  )I  575  415) 72%(  160) 28%ברזל 
  )II  624  385) 62%(  239) 38%ברזל 

  בערים למול הכפרים) בדונם(סך השטח הבנוי : 17.5טבלה 

בשני האופקים , הרי שמרבית האתרים, כי מבחינת כמות האתרים בעמק,  מעלות17.5-17.4טבלאות 

 קיימת עלייה בכמות IIכמו כן ראוי לציין כי בתקופת הברזל . הנם אתרים כפריים, הכרונולוגיים שנבחנו

מתברר ; 17.5נתון מפתיע יותר מופיע בטבלה ). 15פרק , ראו לדיון בנושא זה(האתרים הכפריים בעמק 
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הערים והעיירות שטח בעוד ש, אתרים הכפרייםהתקיים ב I מהשטח הבנוי בתקופת הברזל 30%-שרק כ

 קיימת עלייה בשטח היישובים הכפריים ביחס IIאמנם בתקופת הברזל , כמו כן. 70%- למעלה מהמהוו

 בעוד שלמעלה    , מסך השטח הבנוי מאוכלס ביישובים כפריים40%-אולם רק כ, ליישובים העירוניים

  .  מהשטח הבנוי הוא של היישובים העירוניים60%-מ

התגוררה באתרים , רוב האוכלוסייה שישבה בעמק, Iנתונים אלה מעלים על הדעת כי בתקופת הברזל 

ייתכן כי השיפור ברמת הביטחון . ורק מיעוט מבין התושבים חי בכפרים, המוגדרים כאן כערים ועיירות

 לחלקים רחבים יותר בקרב התושבים לעבור להתגורר IIוגיים אפשרו בתקופת הברזל וכן שיפורים טכנול

 נפש לדונם בנוי שנקבע לצורך חישוב האוכלוסייה באתר מסוים 25שמקדם של , חשוב לזכור. בכפרים

אין ספק ששטחים אלה . מחייב קיזוז של השטחים שלא שימשו למגורים באותו יישוב, )15פרק (

מכיוון ששם שכנו מבני ציבור רבים יחסית שלא שימשו בפועל , ניים היו גדולים יותרביישובים העירו

נראה שמרבית ,  מבני הציבור שלשטחהאפילו בקיזוז , יחד עם זאת). 'מקדשים וכו, ארמונות(למגורים 

פי קיזוז -על. ביישובים העירונייםדווקא  התגוררה Iהאוכלוסייה שישבה בעמק יזרעאל בתקופת הברזל 

  . היה איזון בכמות התושבים בין היישובים העירוניים לאלה הכפרייםIIייתכן שבתקופת הברזל , דומה

  

  תוכנית האתר ומבני ציבור 17.2

. ולא הוקפו בביצורים, גם היישובים הכפריים בפרק זמן זה היו פרוזים, בדומה לערים מתקופת המחקר

, )6פרק (חגורה היקפית מסביב לאתר ,  של העירבעוד שבמגידו שימשו הבתים החיצוניים, יחד עם זאת

בעוד שבמגידו התקיים , בדומה. הרי שעד היום לא נחשפו באתרים הכפריים עדויות לתופעה מעין זו

לא נמצאו שערים באתרים כפריים מתקופת ,  שער כניסה לעירI ובתקופת הברזל IIIמ "בתקופת הב

, הוקף בחומה) 10 פרק –א מאוחר IIברזל  (IVה חופרי תל קדש הניחו כי היישוב של שכב. המחקר

הפרשי את  הנחתם מתבססת על ניסיון להסביר .)3ציור , 96: 1973 אריה-שטרן ובית (אותה לא חשפו

  .  אין סיבה להניח כי הם צודקים, למעשהלם וא, ורגבהים בין השרידים הארכיטקטוניים שחפה

בתוכנית עירונית מסודרת ) VIIA ,VIA ,VA-IVBבשכבות (בעוד שניתן להבחין במגידו , בדומה

ורחובות ) 'שכונות מגורים וכו, רובע מקודש, מתחם ממשל(הכוללת רבעים פונקציונאליים שונים , יחסית

, IIילו 'ח-ובעין אל) VIII-VIIבעיקר בשכבות (הרי שבקירי , המחברים בין חלקי העיר השונים
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נראה כי מדובר על בנייה מגובבת ללא תכנון , ת היישובשהחפירות בהם מאפשרים לנסות להבין את תוכני

  ).137: 1987פורטוגלי ( ההתפתחות ההדרגתית של היישוב תוךהנוצרת מ, מראש

כמבנה ) VIII/IXשכבה  (A2מבנה אחד בשטח , זיהו חופרי תל קירי, ר" מ130המגיע לכדי , בשל גודלו

פי התיארוך המחודש של השכבות -על). 133: 1987פורטוגלי ; 90: ב1987בן תור ופורטוגלי (ציבורי 

, בבחינה מחודשת של תוכנית המבנה, יחד עם זאת. Iיש לתארכו לתקופת הברזל ) 10פרק (מתל קירי 

, נראה כי יש לראות בו, )52תוכנית ; 122-119: ב1987בן תור ופורטוגלי (מיקומו והממצאים שהכיל 

 IIילו 'ח-גם בכפר הקטן בעין אל. יראות בו מבנה ציבוראין הצדקה ל, אולם,  ממדיםמבנה מגורים גדול

 IVבשכבה , לעומת זאת. למרות שהחפירות כללו את רוב שטח הכפר, לא נמצאו מבני ציבור כלשהם

 אריה-שטרן ובית(נחפר חלק ממבנה גדול בעל קירות עבים ) 10 פרק –א מאוחר IIברזל (בתל קדש 

: שם(רר גם לנוכח הימצאותו של מזבח ארבע קרניים במקום אופיו הציבורי מתב). 5ציור ; 96: 1973

, )49תוכנית ; 370: ב2003בן תור ובונפיל ( בתל קשיש B שנחשף בשטח 120ייתכן שקיר ). 3: 3לוח 

אולם מכיוון שהקשרו הארכיאולוגי , א באתר כפריIIאף הוא בנייה ציבורית מתקופת הברזל מייצג 

  .קשה לעמוד על טיבו, בעייתי

 IIIמ "מתקופות הבבעמק יזרעאל טרם נתגלו מבני ציבור באתרים הכפריים ,  שעד היום,א אפואיוצ

דוגמת מקדש  (ים במגידו בהן אותרו מתחמים ציבוריVIA- וVIIA וזאת בניגוד לשכבות Iוהברזל 

 ,מופיעים גם באתרי העורף הכפרי, )ואולי רק בשלהי התקופה(א IIלעומת זאת בתקופת הברזל ). המגדל

מעידים על השימוש , שגודלם ביחס ליתר המבנים באתר בו נמצאו וכן הממצאים שנחשפו בהם, מבנים

  . הציבורי שנעשה בהם

כי השונות בין הימצאותם של מבני ציבור בכפרים בעמקי הצפון לבין , סבר) 14, 11: ב2000(פאוסט 

 וכן על ,עיר לכפר בשני האזוריםמעידה על הקשר השונה שבין ה, IIהיעדרם באזורי ההר בתקופת הברזל 

בעוד שהכפרים בעמקי הצפון היו שלוחות , לטענתו). !זות גם בתקופ(הבדלים אתניים בין העמקים להר 

הוא ניסה להוכיח כי , כמו כן. הרי שהכפרים בהר היו יחידות אוטונומיות, )או של הממלכה(של העיר 

ובר על אוכלוסייה שמבחינה אתנית שונה מן הממצאים מהכפרים בצפון הארץ מחייבים להניח כי מד

שהמשיכה להתקיים בתקופת הברזל , פניקית-ושיש לזהותה כאוכלוסייה כנענית, הישראלים שישבו בהר

II רק , כפי שהראיתי למעלה, ראשית. אינני מקבל את דרך חשיבתו של פאוסט). 17: שם(הארץ  בצפון
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אין להסיק כמובן ש ,כמו כן; מספר כפרים בעמק יזרעאלא מופיעים מבני ציבור בIIבשלהי תקופת הברזל 

עדות , ציבורהמבני קיומם של יש לראות לדעתי ב, שנית. מבנים מסוג זהמכך שבכל יישוב כפרי היו 

 , שאין ספק,למרות, בנוסף לכך. של תושביו אתנימוצא הולא ל, כפרלרמת המורכבות החברתית של אותו 

אין עדות לכך שהכפרים בצפון הארץ היו ,  מאוד על העורף הכפרישהקשרים שבין העיר לכפר השפיעו

קשה , מעבר לכך . לכך שהכפרים באזור ההר היו יישובים עצמאייםהכפי שאין הוכח, שלוחות של העיר

יר הקרובה להם וקיימו יחסים זהים עם העשווי מעמד היו , באזור ובזמן מסוימיםהכפרים לי להניח שכל 

 ת"בתקופת הב' בסביבת אללחהשונים ין הכפרים ראו ההבדלים בו(ו כפופים לה הי הממלכה או עם

 בתקופת הברזל ים הצפוניים האתניות של תושבי העמקנראה כי, יתר על כן .])44: 1994גרדינר -מגנס[

IIנושא לרק ולא להיצמד  , מרכיבי התרבות החומרית להיבחן בצורה עצמאית ולכלול את כלת חייב

  .םי הכפרייםהיישוב

  

  גודל בית המגורים ומבנה המשפחה 17.3

 -240: 1999, 139-137: ז"תשנ ( פאוסטסבר, IIתוך השוואת גודלם של בתי המגורים מתקופת הברזל 

לדעתו תוצאות אלה מהוות . שהמבנים בישובים הכפריים גדולים הרבה יותר מאשר אלה בערים, )243

, הרי שבכפר, ית היחידה המשפחתית הנפוצה ביותרכי בעוד שַבעיר הייתה המשפחה הגרעינ, עדות לכך

המסקנות הנחרצות של פאוסט ). 248-247: שם(המבנה המשפחתי הרווח היה של המשפחה המורחבת 

האם הן תקפות ; )242-240: שם(הממוקמים ברובם בהר המרכזי , התבססו על סקירה של אתרים כפריים

  ? לגבי עמק יזרעאל לאורך תקופת המחקר

בתל קירי :  בודדים שנחפרו ביישובים הכפריים בעמק יזרעאל עשויים לשמש לצורך בחינה זורק בתים

). 61תוכנית : 1987פורטוגלי (נחשפו מספר מבנים שהחופרים ניסו לשחזר את ממדיהם המקסימאליים 

ניתן לומר שרוב המבנים הללו מתוארכים , )10פרק (לאור התיארוך המחודש של השכבות בתל קירי 

' מס; 3-1: 61תוכנית : שם(א IIומיעוטם לתקופת הברזל ) 11, 9-4: 61תוכנית : שם (Iופת הברזל לתק

בחפירות המצומצמות בתל קדש לא נתגלה אף מבנה ).  מתוארך מחוץ לתחום המחקר ואיננו נידון כאן10

שחזור המאפשרים , נחשפו כמה חדרים) אIIמתקופת הברזל  (VI-Vאולם בשכבות , מגורים באופן מלא
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 IIIמ "ב( בעפולה IIIהחדרים שנחשפו בשכבה ). 4ציור : 1973 אריה-שטרן ובית(חלקי של המבנים 

  ). 3תוכנית : 1955. מ, דותן(לעמוד על גודלו של המבנה בו היו משולבים , אף הם, מתירים) Iוברזל 

ם הם קטנים  רוב הבתים הכפרייIשבתקופת הברזל , מצביעים על כך, הממצאים העולים מסקירה זו

: 1987פורטוגלי (ר בקירוב " מ80-ר ל" מ40גודלם של רוב מבני המגורים נע בין , בתל קירי. יחסית

אין , ר" מ130שעל אף שגודלו מגיע לכדי , )X/VIIIשכבה  (A2יוצא דופן הוא המבנה משטח ). 134

) K/10/00(ת החצר ממדיו של בי). ראו למעלה(הוא חורג מגודלם של בתי העיר מגידו באותה תקופה 

 130גם שטחו של המבנה ממגידו הוא (דומים למבנה מתל קירי , )K-4שכבה  (VIAשנתגלה במגידו 

כמו ,  התגלו מבני מגורים גדולים יותרVIAחשוב לציין שבמגידו , כמו כן]). 245: 2006אריה [ר "מ

המבנה ). 14, 6 פרקים(ר " מ160ששטחו המשוער הגיע לכדי , )H) 08/H/38למשל המבנה משטח 

 100השטח של החדרים ששימשו למגורים הנו .  כולל חצר גדולה בחלקו הדרומיIIIשנחשף בעפולה 

 ולא בית מגורים בתוך , מבודדחווהייתכן שממדיו הגדולים של מבנה זה נובעים מהיותו בית . ר בקירוב"מ

  ).10פרק (כפר 

, I קטנים אף יותר מהבתים מתקופת הברזל ,אIIהמתוארכים לתקופת הברזל , בתי המגורים מתל קירי

גם החדרים שנחשפו בתל קדש לא . ואין להניח שגודלם עלה על עשרות בודדות של מטרים רבועים

 המגורים ימבנ. היו גדולים, אIIיכולים להוות עדות לכך שהבתים שהתקיימו ביישוב זה בתקופת הברזל 

 ממגידו 1Aכוללים את בניין ,  לשחזורניםונית, עמק בים עירוניים ביישובושנחפר, אIIמתקופת הברזל 

VA-IVB1989קמפינסקי (ר " מ160-ששטחו כ, )מאותה שכבה (2081ר ובניין " מ120- ששטחו כ :

לניתוח הממצאים ( בתענך B בשטח IIBמשכבה " המבנה הפולחני"כמו כן נראה שגודלו של ). 127-126

הבתים הכפריים ן  מים גדולשאלה ,נראה. ר בקירוב"מ 60 עשוי להגיע לכדי )14ראו פרק , מן המבנה

  . מאותה תקופה

 ,חנותיו של פאוסטבבניגוד לההרי ש, אם המקרים הבודדים שנבחנו כאן מעידים על הכלל ש,יוצא אפו

התקיימו בתי מגורים גדולים יותר מאשר , דווקא ביישובים העירוניים בעמק יזרעאל בתקופת המחקר

אינני סבור שמסקנה זו רומזת על מבנה אחר של המשפחה בכפרים לעומת , מקרהבכל  .באתרים הכפריים

  . )בעניין זה] 141-140: 2001[וראו גם שלון  (הערים
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   קבורה 17.4

). 6פרק ( הם מערות חצובות ,הקברים שנמצאו במגידום המוחלט של  רוב,לאורך כל תקופת המחקר

כל הקברים שנמצאו . מערות קבורה בכלל, כפרייםשנמצאו באתרים ה, אין בין הקברים, לעומת זאת

נראה שחלוקה ברורה זו . שנכרו באדמה, עפולה ונחל יפעת הם קברי שוחה פשוטים, שדוד, קדש, בקשיון

על , וכמו כן, על היכולת הטכנולוגית הגבוהה יותר של העירוניים, בין העיר לכפר מעידה ראשית

מתקבל על הדעת שהקברים .  המעבר אל העולם הבאבעת האמצעים הרבים יותר שהשקיעו העירוניים

אם נניח כי קברים . שנחשפו במגידו אינם משקפים את כל הרבדים החברתיים של האוכלוסייה העירונית

,  בקברי שוחהונקברבני המעמדות הנמוכים כי , הרי שיוצא אפוא, חצובים היו שייכים לבני המעמד הגבוה

כי ההבדל בשיטות הקבורה בין העיר לכפר משקף הבדלים ,  כןםה אנדמ. שרק מיעוטם אותרו ונחפרו

  .    אקונומיים בין האוכלוסייה העירונית לזו הכפרית-סוציו

האם גם השוואה של מנחות הקבורה ממגידו לבין אלה שנמצאו האתרים הכפריים משקפת שונות 

, חרס כמעט באופן בלעדיבקברים שנמצאו באתרים הכפריים כוללות מנחות הקבורה כלי ? תרבותית

בתל שדוד ובנחל יפעת נמצאו כלי נשק ותכשיטים , ואילו רק במספר מועט ביותר של קברים בתל קדש

לאורך כל (למרות שגם רוב המנחות שנמצאו במגידו , לעומת זאת). 10-9פרקים (בודדים מברונזה 

 מנחות עשירות של חפצי מתכת נמצאו שלל, הרי שבקברים העירוניים, כוללות כלי חרס, )תקופת המחקר

). 39 מקבר 168-165לוחות : 1938גאי ואנגברג , למשל(יקרות -וכן תכשיטים וחותמות מאבנים חצי

תקופתיים ואין אפשרות -שכן הקברים במגידו הם רב, השוואה מדויקת בין מגידו לכפרים איננה אפשרית

כלי (ש להניח כי הטמנתם של חפצי יומיום י, יחד עם זאת. פי תקופות משנה-להפריד את הממצא הקטן על

שב ומעיד על עושרם , כגון תכשיטים, בשילוב חפצים שערכם היה רב מאוד, )'משקולות וכו, פלכים, חרס

רכוש יקר " הוציא מן המחזור"ועל הרצון והיכולת שלהם ל, שנקברו במערות הללו, של תושבי העיר

  .  בצורה מצומצמת הרבה יותרתופעה שכזו התאפשרה בקרב תושבי הכפרים. ערך

נדמה שהתשובה לשאלה זו ? האם כלל ניתן לזהות ריבוד חברתי בקברים שבאתרים הכפריים, לאור אלה

גם בקרב הנקברים ) 16פרק (בדומה לשונות במעמד החברתי הניכרת ביישובים העירוניים . חיובית

שנטמן , ל קשיון נמצאו זה לצד זה גברבת, כך למשל. ביישובים הכפריים ניתן להבחין בהבדלים מעמדיים

בתל , בתל שדוד, בדומה). 10פרק ( כלי חרס 20ללא מנחות קבורה ומצד שני אישה שבקברה הונחו 

. כלי חרס ייחודיים ותכשיטים, כלי נשק, דוגמת, קדש ובעפולה נמצאו מספר מנחות קבורה ייחודיות

 ריבודיותה של מאשש אתאולם עצם קיומם , נמוכות, םכפריההכמויות של חפצים אלה בקברי , כאמור

 458



ייתכן כי , לאור מיעוט העדויות לשונות זו,  יחד עם זאת.החברה הכפרית בימיה של תקופת המחקר

  .הפערים בין השכבות החברתיות בכפר היו קטנים יותר

  

   הפולחן 17.5

ידי מעמק יזרעאל  נחשף במגידו המקדש היחI ולתקופת הברזל IIIמ "בשכבות המתוארכות לתקופת הב

אין אפשרות להשוות בין מקדש עירוני לבין מקדש כפרי מן , ולפיכך, )2048מקדש (מתקופת המחקר 

, הקדום ביותר: שלושה חדרי פולחן נחשפו באתרי העמק, לעומת זאת. התקופה הרלוונטית לדיוננו

חן נוספים מתוארכים שני חדרי פול.  בתל קיריD בשטח VIIIנחשף בשכבה , Iהמתוארך לתקופת הברזל 

, ) בתל קדשIV ומבנה המזבח משכבה VA-IVB במגידו 2081בניין (א המאוחר IIלתקופת הברזל 

  . ברצוני לדון בהם כאן, ולמרות שהם חורגים במקצת מן התקופה בה עוסק מחקר זה

, יבזכות חשיפתם של ָּכן פולחנ,  לצורכי פולחןDחופרי תל קירי אבחנו את השימוש ַבחדר משטח 

 - 86: ב1987בן תור ופורטוגלי (שלפי סברת החופרים שימש לנסך , המורכב משני חלקים וכלי תאומים

למרות ששני הכלים נמצאו בשני שלבים סטרטיגרפיים שונים של המבנה שנחשף במקום ). 34צילום ; 89

, ם ועיזיםלאור הימצאותם של עצמות רבות של רגל ימנית קדמית של כבשי, )VIIIc- וVIIIbשכבות (

, )גם הם נמצאו באותם שני שלבים סטרטיגרפיים(בפרופורציה שונה לחלוטין מכל ממצא העצמות באתר 

 despite the domestic nature of the building…it…): "89: שם(סיכמו החופרים את הממצאים 

may have had a cultic function ."שהוכח כי , נראה אפוא כי מדובר במבנה מגורים סטנדרטי

  . התקיימה בו פעילות פולחנית

 VIAהרי שגם במגידו ,  מיישוב עירוניIלמרות שלא ניתן להצביע על מקבילה מדויקת מתקופת הברזל 

 נחשף כן פולחני K/10/00כך למשל בבית החצר . בבתים פרטיים) בעיקר כנים(נמצאו חפצי פולחן 

נמצאו כנים נוספים , CCוכמו כן בשטח , )11: 13.62איור : 2006אריה (בחדר ששימש כמחסן 

לא ניתן להוכיח שהימצאותם של , שבאופן עקרוני, למרות). XXלוח : 1935מאי (בקונטקסט דומסטי 

מכיוון שאין לכך , כלי פולחן אלה במגידו מעידה על כך שבאותו מקום ממש התקיימה פעילות פולחנית

הרי שסביר להניח כי , )החיים-עצמות בעליכמו  (חיזוק הנובע מחשיפתו של ממצא היכול לאשר הנחה זו

  . פולחן ביתי התקיים במגידו בצורה דומה לזו שבתל קירי

 וחדר הפולחן מתל קדש VA-IVB ממגידו 2081מבנה (א המאוחר IIחדרי הפולחן מתקופת הברזל 

, הצערלמרבה , אולם, היו עשויים לשמש כהשוואה טובה בנושא הפולחן בין העיר לכפר) IVמשכבה 
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בעוד שבמגידו נמצאו ממצאים רבים המעידים . הממצאים הדלים מתל קדש מקשים מאוד על השוואה זו

שטרן (הרי שבתל קדש נחשף רק מזבח עשוי אבן גיר , )14ראו פרק (כי במקום זה התנהלו טקסי פולחן 

של חפץ פולחני וכמובן עצם חשיפתו , גודלו של האולם בו נמצא המזבח). 3: 3לוח : 1973 אריה-ובית

בשני המקומות נתגלו . משמשים עדות לכך שמבנה זה אכן שימש מקום פולחן, כה משמעותי ַבמקום

איור : 1948לאוד  (2081בעוד המזבחות שנחשפו בבניין , אולם, קרניים עשויים אבן גיר-מזבחות ארבע

ביחס למזבחות אפילו אלי  וניכר בו אופיו הפרובינצי,הרי שהמזבח מתל קדש לא הוחלק, מהוקצעים) 102

  *).57-*54: א1989גיטין ( הארץ עריהאבן הרבים שנחשפו עד היום בכל 

  

  כלי החרס 17.6

   התפלגות טיפוסי כלי החרס17.6.1

 עמדתי על ההבדלים בהתפלגות טיפוסי כלי החרס בין המכלולים הקרמיים מהיישובים 14בפרק 

 וקירי IIילו 'ח-עין אל; I ובתקופת הברזל IIIמ " הבהעירוניים לבין אלה מן האתרים הכפריים בתקופת

D-VIIIבחינה זו העלתה כי בשני אתרים אלה נמצאה כמות גבוהה מאוד .  שימשו מקרי מבחן מרכזיים

עובדה המעידה על הרמה הבסיסית של כלכלת , של סירי בישול ושל קדרות ביחס לאתרים העירוניים

  . הקיום שהתנהלה במקום

מכיוון שהחומר , אII התאפשר לי לערוך בדיקה דומה מן המכלולים של תקופת הברזל למרבה הצער לא

 בספירות של כלים 14ולכן התמקדתי בפרק , הקרמי מלוקוסים נקיים מתל קדש ומסולם היה מועט מידי

הכולל , להבדיל מהחומר מן האתרים הכפריים(שמקורו בעיקר מן הערים , אIIשלמים מתקופת הברזל 

 ההתפלגות של שתי ספירות חרסים 17.6בשביל לגשר על הפער הזה מוצגות בטבלה ). רי חרסבעיקר שב

ספירה ) ב]). (322-274: 1988[י הספירות של האנט "עפ( בתל קירי D משטח VIIשכבה ) א: (נוספות

הורדתי (א II ומתקופת הברזל IIIמ " החרסים האינדיקטיביים מתל קדש מתקופת הבלכלשערכתי 

ספירה זו כוללת ). בII או לתקופת הברזל IIמ "ו כלים שבאופן מובהק מתוארכים לתקופת הבמספירה ז

שמבחינה כרונולוגית , ולמרות שהיא מערבת חרסים משכבות שונות, בעיקר חומר מלוקוסים לא נקיים

, מכיוון שהיא ספירה כללית של כל החומר שנחשף באתר, עשויות להפריד ביניהן מאתיים שנה ויותר

 בכרך 5ראו קטלוג  (דמה כי יש בה כדי לתת מושג על הטיפוסים הנפוצים בתקופת המחקר בתל קדשנ

 IIIמ "א משמעותי יותר מזה של תקופת הבIIלאור העובדה שהיישוב בתל קדש בתקופת הברזל . )'ב
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ח סביר להני, עמוקים יותר ונחשפו בצורה מועטה הרבה יותר) IIIמ "ב (VIIומשום שהשרידים משכבה 

  .אIIשהספירה הכללית המוצגת כאן רלוונטית יותר לתקופת הברזל 

  

Stratum/ 
Site 

BL K CH&G Cooking 
vessels 

J JT F PX SJ&AM P Varia 

Qiri D-VII 
(n=256) 

21.9 18.4 1.6 28.1 5.5 0.8   17.9 2.7 3.1 

Tel Kedesh 
(n=378)  

26.9 19.8 2.4 19.4 11.4 0.8 1.1 0.3 13 0.8 4.1 

  )כל החרסים( ובתל קדש D-VIIטיפוסי כלי החרס בתל קירי ) באחוזים(התפלגות : 17.6טבלה 

  

דומות , אIIהספירות החדשות מעידות שהתפלגות הטיפוסים הקרמיים ביישובים הכפריים בתקופת הברזל 

 כלי וגם בתל קדש מורגשת העדפה לשימוש בקדרות ואחוז VIIגם בקירי . Iלאלה מתקופת הברזל 

 –מגידו ויקנעם (גבוה מאוד ביחס ליישובים העירוניים שנבדקו ) ובעיקר בקירי(ישול באתרים אלה הב

, יקנעםלראוי לציין שאחוז הקנקנים בקירי ובקדש גבוה ביחס למגידו ו, כמו כן). 14.16-14.15טבלאות 

תרש בקרב לא הש, )14ראו פרק (שהתרחש בערים , עובדה העשויה לרמוז כי המעבר לאגירה ציבורית

  . הכפריים

. כלי הבישולהטיפוסים של  בהתפלגות ובחןאהבדל משמעותי בין האתרים הכפריים לבין העירוניים 

בשל אופיו של . כפרים ובעריםב בוחנות את כמות סירי הבישול לעומת פכי הבישול 17.8-17.7טבלאות 

   .ל כלים שלמים בעריםהנתונים כוללים התייחסות לשברי חרס בכפרים לעומת ספירות ש, הממצא

  

  פכי בישול    סירי בישול
  II  307  1ילו 'ח-עין אל

  תל קירי 
  )IX-VIIשכבות (

202  14  

  6  64  תל קדש 
  ) ולוקוסים לא נקייםVIII-IVשכבות (

  )שברים וכלים שלמים(כמות סירי בישול לעומת פכי הבישול באתרים הכפריים : 17.7טבלה 

  פכי בישול    סירי בישול
  VIIA  1  1מגידו 
  -  VIB  1מגידו 
  VIA  16  15מגידו 
  XVII  4  5יקנעם 
  VB  -  2מגידו 
  B  4  10 שטח –מגידו 
  VA-IVB  5  13מגידו 
  IIB  -  7תענך 

  )כלים שלמים(כמות סירי בישול לעומת פכי הבישול באתרים העירוניים : 17.8טבלה 
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עדפה ברורה לבישול בסירים בעוד שבכפרים קיימת ה. כפר ברורה מאודבין השונות בין העיר ל

בין הסירים יון ו קיים שIהרי שבערי תקופת הברזל , שראשיתם בתקופת הברונזה התיכונה, המסורתיים

היעדרם המוחלט . א קיימת העדפה ברורה דווקא לשימוש בפכי הבישולIIואילו בתקופת הברזל , לפכים

מתקבל על . ר לכפריצריכת המזון בין העמעיד על שונות דרמטית בהרגלי בכפרים בישול הכמעט של פכי 

, )7פרק  (IIIמ "שמופיע לראשונה באתרי העמק בתקופת הב, הדעת כי תפוצתו המתגברת של פך הבישול

  .  עשויה ללמד כי הן היו פתוחות יותר לספיגתם של רעיונות חיצוניים, דווקא בערים

   סך הטיפוסים הקרמיים17.6.2

לצורך השוואה כזו , למרבה הצער. ת הטיפוסים הקרמיים בעיר ובכפרמשתנה נוסף שנבחן כאן הוא כמו

חשיפתם של יתר . IIילו 'ח- ומעין אלVIAהייתה קיימת אפשרות להציג נתונים מלאים רק ממגידו 

היישובים הכפריים שנחפרו בעמק היא מועטה יחסית ולכן אין משמעות לספירת כמות הטיפוסים שהתגלו 

 IX-VII ובקירי  IIIהיא של הטיפוסים שנמצאו בעפולה , ה ניתן לבצע בעתידשיהי, ספירה נוספת. בהם

  . )מתוך תקווה שכל החומר הקרמי מן החפירות נשמר במחסני רשות העתיקות(

,  טיפוסים שונים של כלי חרס41ילו אובחנו 'ח-בעוד שבעין אל: התוצאות של בחינה זו הן חד משמעיות

הגיוון הקרמי .  טיפוסים83והיא עומדת על , כפולה, תה תקופה ממשהייתה כמות הטיפוסים במגידו באו

יכולות הטכנולוגיות העושר הרב והעל ה, שוב, כפר עשוי להצביעמיעוט הטיפוסים בבעיר לעומת 

  . בעיר מאידךרבה יותר לחידוש ולשינויהפתיחות הגם על ו, הגבוהות יותר של העירוניים מחד

   עיטור כלי חרס17.6.3

התקפים מבחינה , ניתן להשוות נתונים, בשביל לקבל מסקנות תקפות, ן עיטור כלי החרסגם בעניי

). 9.2.9טבלה  (IIילו 'ח-ומעין אל) 7.23טבלה  (VIA ממגידו I אך ורק מתקופת הברזל ,סטטיסטית

אולם בהשוואת מכלולי כלי החרס , )7פרק ( לא עוטרו Iמרבית כלי החרס בתקופת הברזל , כזכור

 מכלל הקרמיקה זכתה לעיטור 3.5%ילו רק 'ח-נראה כי בעוד שבעין אל, משני האתרים הללוהעשירים 

למרות שמדובר על אחוזים . 6.4%הרי ששיעור העיטור במגידו הוא כמעט כפול ועומד על , כלשהו

  .בולט השיעור הנמוך של הכלים המעוטרים ביישוב הכפרי לעומת העיר, נמוכים בשני האתרים

  ותם של כלי יבוא הימצא17.6.4

לא ניתן להשוות בצורה טובה בין הימצאותם של כלי חרס מיובאים באתרים עירוניים לבין , למעשה

בתקופת ;  כמעט שלא קיים יבוא באתרי העמקIIIמ "בתקופת הב: אתרים כפריים לאורך תקופת המחקר

הם מייצור " פניקיים" וה"פלשתיים"חלק גדול מהכלים ה, כפי שהוכיחו הבדיקות הפטרוגרפיות, Iהברזל 
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א IIואילו בתקופת הברזל ; ולכן לא ניתן להתייחס לכולם כאל כלי יבוא, )12פרק (מקומי לעמק יזרעאל 

אין אף אתר כפרי שבסיס הנתונים שלו (לא קיימת אחידות לגבי בסיסי הנתונים של המכלולים הקרמיים 

מתוך הדגימות הפטרוגרפיות הרבות שהוצגו , אף על פי כן). השוואה למגידו-גדול דיו בשביל להיות בר

ניתן להצביע על מגמות , 8-7וכן מתוך הסקירות של הכלים המיובאים שהובאו בפרקים , 12בפרק 

  . פי מיקומם במדרג היישובי-באתרים השונים על, הנוגעות להימצאותם של כלי יבוא, כלליות

לי היבוא העיקריים בתקופה זו הם הכלים כ). 7פרק ( נמוך מאוד Iאחוז כלי היבוא בתקופת הברזל 

גוני וקנקנים -פכים מעוטרים בדגם הדו(והכלים הפניקיים ) קדרות ופכי בירה, בעיקר קערות(הפלשתיים 

מועטים , הכלים הקפריסאיים וכן כלי יבוא אחרים מחוף הגליל או מחוף הלבנון). SJ3פניקיים מטיפוס 

כי בעוד שחרסים פלשתיים נמצאו כמעט , יש לציין, פוסים אלהבבחינת הפיזור של טי. ביותר בתקופה זו

מכלים : הרי שתפוצת הכלים הפניקיים מורכבת יותר, )' בכרך ב6ראו מפה (בכל אתרי העמק המערבי 

ואילו קנקנים , )אולם גם תל קירי, מגידו ויקנעם(גוניים נתגלו בעיקר ביישובים העירוניים -פניקיים דו

באופן , יחד עם זאת). ילו ועפולה'ח-עין אל, קירי(והן בכפרים ) מגידו ויקנעם(רים פניקיים נחשפו הן בע

אחוז הכלים המיובאים ביקנעם ובתל , )12.8.6פרק (כפי שהוכיחו הבדיקות הפטרוגרפיות , יוצא דופן

חלקם מטיפוסים המוכרים (וכלל דוגמאות רבות של כלים ) במיוחד בתל קירי(קירי היה גבוה יחסית 

  . שמוצאם באזור חוף הכרמל וחוף הגליל, )צור מקומי של העמקכיי

בעיקר ראויים לציון הכלים ). 8פרק (א עולה שיעור כלי היבוא באתרי העמק IIנדמה כי בתקופת הברזל 

בהשוואה שערך האנט . הקפריסאיים מקבוצות הכלים המצוירים על לבן והמעוטרים בשחור על אדום

ותם של הכלים המעוטרים בשחור על אדום ביקנעם לעומת תל קירי ותל בין הימצא) 150-149: 1988(

 11 ובקשיש 18בקירי נמצאו ,  שפות של כלים ממשפחה זו90קשיש עלה כי בעוד שביקנעם נמצאו 

מטיפוס (למרות שבשלושת האתרים היה הטיפוס הנפוץ ביותר קערה עם שפה פשוטה ,  כמו כן66.בלבד

BoR31( ,67ב יותר במספר הטיפוסים לעומת קיריביקנעם נמצא גיוון ר) בהשוואת ). 150: שם

עולה כי בשני האתרים הונחו בקברים , הממצאים מן הקברים ממגידו לעומת אלה שנחפרו בתל שדוד

בקברי מגידו נמצאו שלושה כלים מקבוצת הכלים המעוטרים בשחור . כלים בודדים שמקורם בקפריסין

וכלי אחד מקבוצת הכלים המצוירים ) 25: 160; 17: 74; 16: 66 לוחות: 1938גאי ואנגברג (על אדום 

                                                 
, וכמו כן חשוב לזכור,  קשה לדעת מה היה שיעור הכלים הקפריסאיים מתוך כלל החרסים שספר,למרות הדיווח של האנט 66

 .שיש לראות במספרים אלה מגמה כללית בלבד, נראה לפיכך.  הקרמיקה מקשיש ומיקנעםכלשהאנט לא פרסם את 
ולכן לא ניתן לדעת האם , יריא שנמצאו בקIIעד היום טרם נערך מחקר פטרוגרפי על הכלים מתקופת הברזל ,  למרבה הצער67

 .  חוףהלגבי מספרם הרב של הכלים במקום שמקורם באזור , Iנמשכת המגמה שאובחנה באתר בתקופת הברזל 
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 בתל שדוד נמצאה פכית אחת מקבוצת הכלים המעוטרים בשחור על ואילו, )8: 72לוח : שם(על לבן 

 מכיוון שבמגידו נחפרו רק ,יחד עם זאת). 9פרק (אדום ושני כלים מקבוצת הכלים המצוירים על לבן 

הרי שגם במקרה , בעוד שבתל שדוד נמצאו כמה עשרות, אIIופת הברזל חמישה קברים המתוארכים לתק

סברה זו מתחזקת לנוכח המגוון הרב של הכלים .  כי הממצא ממגידו עשיר יותר,מתקבל על הדעתזה 

  ).14פרק  (2081- ו51בבניינים שנחשפו , VA-IVBהקפריסאיים בשכבה 

יחד . גבוה יותר בערים בהשוואה לאתרים הכפרייםאחוז הכלים המיובאים , נדמה כי באופן כללי, לסיכום

באם יישוב כפרי ממוקם בקרבה לדרכי . מיקומו של הכפר מהווה גורם מכריע על משתנה זה, עם זאת

מהווה , תל קירי. הרי שכמות כלי היבוא בו עשויה להיות גבוהה מאוד, סחר או למקורות עשירים ביצוא

או , הביאה לשילובו הממשי במסחר, רכי הסחר עם יישובי החוףשקרבתו לד, דוגמא ליישוב כפרי, אם כן

  .    מדרכי המסחר שעברו בסמוך להםהתעשרות תושביול

  

   מיקום היישובים בנוף 17.7

 מציגה את 17.9טבלה , לשם בדיקת ההבדלים בין היישובים העירוניים לכפריים בנושא מיקומם בנוף

  .  פי המדרג היישובי-על) 11פרק (תקופת המחקר  האתרים שבהם נמצאו עדויות מ68מיקומם של 

  כ"סה  מישור אלוביאלי  גבעה בלב העמק  נקודת המגע בין העמק לגבעות  
  5      )100% (5  עיר

  4    )25% (1  )75% (3  עיירה
  20  )25% (5  )15% (3  )60% (12  כפר

  39  )52% (20  )10% (4  )38% (15  כפרון
  68  25  8   35  כ"סה

  בנוף של יישובים עירוניים לעומת כפרייםמיקומם : 17.9טבלה 
   

נדמה כי ניתוח הממצאים מצביע על כך שנושא מיקום היישובים בנוף הוא אחד האספקטים בהם ניכרת 

כל האתרים העירוניים יושבים באזור התפר שבין העמק . בצורה הטובה ביותר השונות שבין העיר לכפר

בעוד שרק עיירה אחת , ממקומות באזור זה, העיירותגם רוב , בדומה. לבין הגבעות המקיפות אותו

, בקרב הכפרים עדיין ניכרת העדפה למיקומם באזור הסמוך לגבעות. ממוקמת על גבעה טבעית בלב העמק

בעת , בבחינת מיקום הכפרונים עולה שונות ברורה.  מהכפרים נמצאים בלב העמק40%-אולם כ

  .ם לרגלי הגבעותשמרביתם יושבים בלב העמק ורק מיעוטם ממוקמי

יחד עם ). 15פרק ( למרגלות הגבעות יושביםרוב היישובים בעמק יזרעאל , אין ספק שבראייה כללית

משפיעה באופן ברור על , שבה מיקומו של אתר כלשהו במדרג היישובי,  ניתן להבחין במגמה ברורה,זאת

רכזיות העוברות בנקודת המפגש בעוד שהיישובים העירוניים ממוקמים על הדרכים המ.  בנוףם יישובומקו
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העובדה .  הם ממוקמים בלב אדמות העמק, קטנים יותריישוביםהרי שככל שה, שבין העמק לבין הגבעות

עשויה להעיד , באזורים קשים מאוד למגורים, שלמעלה ממחצית מן הכפרונים ממוקמים בלב העמק

, בתקופות עבודה אינטנסיבית בשדות, למשל, אלא שימשו יישובים ארעיים, שחלקם לא היו יישובי קבע

קשה לבחון סוגיה זו באמצעות  (שאז אין כדאיות לחזור מידי יום ליישוב האם, בימי הקצירוהחריש עת ב

  . )כלים ארכיאולוגיים

  

  תעשייה וייצור 17.8

נראה כי אי אפשר . עדויות לתעשייה ולייצור נתגלו במספר אתרים בעמק יזרעאל מתקופת המחקר

בתעשיות המוגבלות , או להבדיל, שיש להם עדויות רק במגזר העירוני, ל ענפי ייצור מסוימיםלהצביע ע

טוויה ואריגה וכן , הפקת שמן,  כי פעילויות כמו טחינה וכתישה,החפירות מעלות. ליישובים הכפריים

קם הממו, ילו'ח-אפילו בעין אל, כך למשל.  התקיימו כמעט בכל אתרי העמק,התכה מחדש של ברונזה

פארן -אריה וקובלו(נמצאו עדויות לכל הפעילויות הללו , במקום נמוך ביותר במדרג היישובי של העמק

סביר להניח כי גם בחלקם היו , למרות שטרם נמצאו עדויות לייצור קרמיקה באתרים כפריים). 1בדפוס

אינם משופעים גם היישובים העירוניים , בכל מקרה). 12 בפרק Nראו משפחה פטרוגרפית (בתי יוצר 

  ).U-V 18-19ריבועים : 1לוח : 1938גאי ואנגברג (בעדויות לייצור קרמיקה 

טען כי הייצור התעשייתי ביישובים העירוניים בתקופת הברזל התקיים בבתים ) 142: ז"תשנ(פאוסט 

. ושמוקמו בשטחים שיוחדו לפעילות ז, בעוד שבכפרים חלקה האוכלוסייה מתקני ייצור משותפים, פרטיים

כי בכפרים הייתה מבוססת התעשייה על מסגרות חברתיות גדולות יותר מן המשפחה , לפיכך הוא מניח

. נראה כי לא ניתן להצביע על דיכטומיה שכזו, בבחינת ממצאי התעשייה והייצור בעמק יזרעאל. הגרעינית

בן תור  (VII קירי בתלו) 1פארן בדפוס-אריה וקובלו (IIילו 'ח-המתקנים לסחיטת שמן שנמצאו בעין אל

בדיוק כמו זה , שיש להניח כי שימשו כבתים פרטיים, ממוקמים במבנים) 71-67: ב1987ופורטוגלי 

פלג -זרזקי (XVIIלמרות שבית הַשָמן שנחשף ביקנעם , כמו כן). 620-619: 2006פרנקל  (K-6ממגידו 

כי גם , ו באזור מגורים מעידמיקומ, עשוי להוות עדות לתעשייה בקנה מידה רחב יותר) 20-18: ב2005

  .  במקרה זה לא יוחדו לתעשיות אזורים נפרדים בתוך היישוב
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   היבטים היסטוריים–עיר וכפר  17.9

פינקלשטיין הניח כי במעבר מתקופת הברונזה לתקופת הברזל היה העורף הכפרי עמיד יותר בפני פגיעות 

הדוגמאות שהביא פינקלשטיין לרציפות ). 76: 2003פינקלשטיין (שספגה מערכת היישוב העירונית 

בחינה מחודשת של הממצאים . תל מנורהותל ואויאת , היישובית במגזר הכפרי כוללות את תל עין ציפורי

הנובעת משימוש שונה בטרמינולוגיה של , משלושת האתרים הללו מעלה תמונה שונה לחלוטין

בתל עין ציפורי מדווחים החופרים על המשכיות : הכרונולוגיה היחסית בין החופרים לבין פינקלשטיין

: 1999דסל  (IV שכבה –א Iלמה שהם מכנים תקופת הברזל ) Vשכבה  (IIמ "במבנה גדול מתקופת הב

ס לא מותיר ספק שכוונתם " לפנה12-תיארוך השכבה למאה ה). 1731: 2008דסל ואחרים ; 18-17

, )11מאה  (I ממשיך להתקיים בתקופת הברזל למרות שהיישוב. IIIמ "לתקופה המכונה כאן תקופת הב

  .מתם של מבני מגורים ומבנה ציבורנדמה כי בתוכניתו חל שינוי גדול הכולל הק

 כוללת כלי IVבעוד ששכבה . מתקבל על הדעת כי החפירות בתל ואויאת מצביעות על רצף אירועים דומה

 מתוארכת IVמשכיות ברורה משכבה שניכרת בה ה, IIIהרי ששכבה , IIמ "יבוא ומתוארכת לתקופת הב

). ס" לפנה12מאה , IIIמ "ב(=א Iלתקופת הברזל ) 138: 2003; 469: ב"נקאי תשנ(י החופרת "עפ

 יישוב דל ומצומצם בהיקפו Iוקם בתקופת הברזל הגם בתל ואויאת , בדומה לממצאים מתל עין ציפורי

  .מ"ופת הבהעוצמה של היישובים מתקשאין בו כדי לרמוז על , )IIשכבה (

אולם גם הוא הבחין בכך שמדובר במכלול , I בתל מנורה תיארך החופר לתקופת הברזל IIגם את שכבה 

המכלול . IIIמ "ולכן נראה שיש לתארכו לתקופת הב, )145: 1979גל (ס " לפנה12-קדום מן המאה ה

ייתכן . וך זהמאשש תיאר, CH3הכולל קערות עם שפת ליפסטיק וקובעות מטיפוס , הקרמי שנמצא שם

מעידים שגם כאן התקיים יישוב דל ) 4-2: 4איור : שם(שחלק מן הכלים שנמצאו ללא הקשר ארכיאולוגי 

  ).ס" לפנה11מאה  (Iבתקופת הברזל 

, קשה סופג העורף הכפרי מהלומה Iברזל תקופת  לIII מ"תקופת הב כי במעבר מ,נראה אם כן

חיזוק .  היא מועטה וחלקיתI לתקופת הברזל IIIמ "ת הבוההמשכיות שבין היישובים שהיו פעילים בתקופ

- IIמ "ת הבושהתקיימו בתקופ, קשישתל תל קדש ו: לכך ניתן למצוא גם באתרים הכפריים בעמק יזרעאל

III , ואין הם מיושבים עד לתקופת הברזלII בתקופת  בלבדבתל קשיש מתקיימת פעילות מצומצמת(א 

שכבה  (IIIמ " שבסולם קיימות שכבות המתוארכות הן לתקופת הבלמרות, כמו כן). 10 פרק – Iהברזל 

V ( ולתקופת הברזלI)  שכבותIV-III( , הרי שחורבנה האלים של שכבהV לא מותיר ספק לגבי עוצמת 

בהם התקיים פער , ילו'ח-תל קירי ועין אל, לעומת זאת. IIIמ "המהלומה שספג היישוב בשלהי תקופת הב
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נדמה שהמיקום הפיזי של שני , אולם. Iמיושבים מחדש בתקופת הברזל , II-IIIמ "ת הבויישובי בתקופ

עשוי לרמוז , בחלק מוסתר יחסית בנקודת המפגש שבין העמק לגבעות ולא באזור חשוף, האתרים הללו

ראוי לציין . Iאף הוא על הבעייתיות שבעצם קיומם של אתרים כפריים בעמק יזרעאל בתקופת הברזל 

 I לתקופת הברזל IIIמ "רצף יישובי מתקופת הבבה מכיוון שזוהה , בחינה זו יוצא דופןשעפולה מייצגת ב

  ).  IIIA- וIIIBשכבות (

מלמדות על תהליך ) או היעלמותם(ייתכן שעדויות אלה של הצטמצמותם של היישובים הכפריים 

אפשר . I  לתקופת הברזלIIIמ "התכנסות של האוכלוסייה הכפרית לתוך הערים במעבר מתקופת הב

. שתהליך זה נובע מירידה ברמת הביטחון של היישובים הכפריים המבודדים לאחר נסיגת המצרים מכנען

 שומרות על גודלן Iהערים הכנעניות בתקופת הברזל ) א: (שתי עובדות עשויות לחזק הנחות אלה

תחת , IIל בתקופת הברז) ב). (ביקנעם ובקשיון העיר התחתונה ממשיכה להיות מיושבת, במגידו(

יים שבה ומתייצבת רמת הביטחון ואז חלה עלייה באחוז היישובים הכפר, ההגמוניה של ממלכת ישראל

ברור שתוצאותיהם של סקרים ארכיאולוגים מוגבלות מאוד , בכל מקרה. ובמקביל הערים מצטמצמות

בכדי , הארץולכן נראה שיש צורך בחפירות נוספות באתרים הכפריים בצפון , בהבחנות דקות שכאלה

  . לבסס השערות אלה

  

   סיכום ומחשבות לעתיד–כפר למול עיר  17.10

התגוררה בעיקר אוכלוסייה , למרות שנראה שיש לקבל את ההנחה שבערים בתקופות הנידונות כאן

שלון (שלא הייתה שונה בצורה משמעותית מן האוכלוסייה שהתקיימה בכפרים , שעסקה בחקלאות

  :בין העיר לכפר) ודימיון(ניתן להצביע על כמה נקודות של שונות הרי ש, )102-101: 2001

היכולות הכלכליות והטכנולוגיות של האוכלוסייה העירונית היו , נדמה כי לאורך תקופת המחקר. 1

, הדבר בא לידי ביטוי בבתי המגורים המרווחים יותר בעיר. יםיגבוהות יותר מאלה של התושבים הכפר

במגוון טיפוסי כלי החרס ועיטוריהם ובעושר כלי , באיכות כלי הפולחן, רהבחציבתן של מערות קבו

מסתבר כי קיים דמיון בין , בהשוואתם של היבטים הקשורים לייצור ולתעשייה, יחד עם זאת. היבוא

, הן בעיר והן בכפר, וכמו כן, בערים ובכפרים רמה טכנולוגית דומהבעניין זה הובחנה . הערים לכפרים

  . התקיים בתוך בתי המגורים או בקרבתם, ונדמה כי הייצור לסוגיו, זורים נפרדים לתעשייהלא הוקצו א

כי בערים מובחנת פתיחות רבה , עולה) בעניין היעדר פכי הבישול הכפרים, למשל(במקרים אחדים . 2

  .וזאת בשונה מן הסגירות המופגנת בכפרים, יותר לקליטתם ולספיגתם של רעיונות חידוש ושינוי
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, למשל(למרות שבאופן כללי ניתן לראות הבדלים במשתנים שונים בין הערים לבין הכפרים . 3

שונות עוצמתה של הרי ש, )אופי כלי החרס והממצא הקטן, גודל בית המגורים, הימצאותם של מבני ציבור

ם שפע בהשנחשפו ,  בתי מגורים גדוליםו נבנVIIIבתל קירי , כך למשל.  בין אתר לאתראחידהזו אינה 

 הואיל. ות פולחניי גדול ששימש למטרות מבנה ציבורהתקיים IV בתל קדש ואילו, של ממצאים מיובאים

עין ; תל קירי הנו כפר אמיד, למשלכך : ניתן להצביע על מדרג יישובי גם בקרב הכפרים, נראה כי, וכך

, נתונים רביםעדיין ם חסרי. חווה-ואילו בעפולה מתקיים בית; ילו נמצא בתחתית הסולם החברתי'ח-אל

  .דרג הזהמשיעזרו להשלים את ה

בעמק ) ובייחוד הכפרונים(כי היישובים הכפריים , מלימוד הקשר שבין אופי האתר למיקומו בנוף עולה. 4

ורק הם ממוקמים במרכז העמק באזורים , ממלאים צורך בקרבה מיידית לאדמות החקלאיותיזרעאל 

אולם נראה כי אין לנו , תכן שחלק מהכפרונים היו יישובים ארעייםיי. שבהם קיימות אדמות סחף כבדות

  .  עדיין מספיק כלים בשביל לבחון את הסוגיה הזו

עמד על המדרג היישובי של כנען בתקופת הברונזה ) 73-71: ט"תשנ; 287-285: ד"תשמ(פורטוגלי . 5

הוא הדגיש את . סובב אותה ועל הקשר שבין העיר למרכיב הכפרי ההמדינה-עריבימיהן של , המאוחרת

על רקע ביטויי היחס במקרא שבין העיר לבין , הארגון ההירארכי שבין העיר למרכיב הכפרי הסובב אותה

 גורלהמניתוח הממצאים מעמק יזרעאל עולה כי קיים קשר ברור בין . שדותיה וחצריה, מגרשיה, בנותיה

 והפער IIIמ " חורבנה של קדש בתקופת הב,כך למשל.  שלהמדינה לבין מצבו של העורף הכפרי-של עיר

 המתרחשים בתענך ,הזהים ישירה של האירועים תוצאה הנם Iהיישובי שקיים בה בתקופת הברזל 

מ "בעת שבשניהם מתקיים פער יישובי בתקופת הב, תהליך דומה מתקיים בין יקנעם לתל קירי. הסמוכה

III ,בתקופת הברזל תחדשהם משניאולם היישוב ב I .  

ניתן ייתכן כי .  ניכרת פגיעה קשה ביישובים הכפרייםI לתקופת הברזל IIIמ " במעבר מתקופת הב.6

, כמו כן. נובע מן המצב הביטחוני המעורערה ,Iההתכנסות לתוך הערים בתקופת הברזל לזהות תהליך של 

 דומיננטי מרכיב הכפרי שלו היהוה,  היה דלIלפיה היישוב בתקופת הברזל , בניגוד לתפיסה המקובלת

באזורים שלא היו ,  והקמתם של כפרים בלב העמקIIהרי שהצטמצמותן של הערים בתקופת הברזל , יותר

חלה עלייה בגודל האוכלוסייה , II לתקופת הברזל Iמעידים שבמעבר מתקופת הברזל , מיושבים לפני כן

 תחת שלטונה של ממלכת על שיפור הביטחון האישי, יש בתהליך זה להצביע אולי. הכפרית בעמק יזרעאל

  .ישראל
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נדמה , למרות שהמחקר הנוכחי הצליח לעמוד בצורה טובה על הדמיון והשוני שבין ערים לכפרים. 7

אחת הסיבות . שעדיין קשה לדון ביחסים שהתקיימו בין הערים לבין הכפרים לאורך תקופת המחקר

ונדמה שיש צורך בחפירה באתר , זאת מספיק אינפורמציה לבחינה בידנו היא שעדיין אין כךהמרכזיות ל

   . זוהשבראש שאלות המחקר שינחו אותו תעמוד סוגי, כפרי
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 18פרק 

 :סיכום נרטיבי

 י הספירהנ לפ900-1200עמק יזרעאל בין השנים 

  

  בתקופת המחקרדפוסי חיים בעמק  18.1

שים ומהפכים ס היא תקופה של זעזועים ק" לפנה9- לבין המאה ה12-התקופה שבין המאה העל אף ש

הרי ,  ועמק יזרעאל בתוכוישראל- המשנים את הסדר הפוליטי והמדיני של המרחב בו שוכנת ארץ,גדולים

  .כמעט ללא שינוי, שניתן להצביע על דפוסי חיים שנמשכים ברציפות בתקופה זו בעמק

רץ של א" הספר המשתנה"משקפים בצורה טובה את דגם , עוברים על העמקה, המהפכים היישוביים

. שכן העמק שימש תמיד יעד אסטרטגי חשוב ואינטרס כלכלי משמעותי בעיני מי ששלט באזור, ישראל

שימשה לאורך כל תקופת המחקר יעד נכסף , עמקבהאתר המרכזי שהייתה , העיר מגידו, אם לא די שכן

 .ארץב העוברות על מערך הדרכים השולט ,לשלטון וזירת קרבות בשל מיקומה

 ישבו תמיד םרוב.  תושבים בקירוב15,000 בעמק יזרעאל והתגורר, כל תקופת המחקרלאורך נראה כי 

מילאו ) ובייחוד הכפרונים(היישובים הכפריים . בנקודת המגע שבין אדמות הסחף לגבעות,  העמקבשולי

  .  בלבו של העמקומוקמשכן רק הם , דית לאדמות החקלאיותצורך בקרבה המיי

השטח . ובו חיה רוב האוכלוסייה, תקיימו הערים הגדולות והחשובותהעמק המערבי היה האזור בו ה

היווה גבול טבעי עצמו נחל הקישון . שמדרום לקישון היה מאוכלס יותר לכל אורכה של תקופת המחקר

עובדה שהוא משמש גבול בין אבל ה,  ישראלתקשה לשער מה היה גורלו בימי ממלכ. המדינה-בין ערי

- מעידה כי תפקידו כסמן טריטוריה נמשך גם לאחר חורבנן של ערי, וחריםממשל במקורות מא-יחידות

  . המדינה

רובה כי , עולה, אולם בבחינת סך השטח של היישובים, הם יישובים כפריים, מרבית האתרים בעמק

ביישובים העירוניים מובחנת פתיחות רבה יותר לקליטתם . המוחלט של האוכלוסייה ישב דווקא בערים

נדמה כי , כמו כן. וזאת בשונה מן הסגירות המופגנת בכפרים, ל רעיונות חידוש ושינויולספיגתם ש

בנוסף . היו גבוהות יותר מאלה של הכפריים, היכולות הכלכליות והטכנולוגיות של האוכלוסייה העירונית

חורבנה של קדש , כך למשל. גורלה של העיר השפיע בצורה ישירה על מצב העורף הכפרי שלה, לכך

,  הנם תוצאה ישירה של האירועיםI והפער היישובי שקיים בה בתקופת הברזל IIIמ "תקופת הבב
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בעת שבשניהם מתקיים פער , תהליך דומה מתקיים בין יקנעם לתל קירי.  בתענך הסמוכהוהתרחשש

  . I מתחדש בתקופת הברזל םיישובו, IIIמ "יישובי בתקופת הב

הדבר . חברה המתגוררת בעמק יזרעאל מרובדת בצורה מלאהה, כי לכל אורכה של תקופת המחקר, נראה

יקנעם (לערים המשניות יקנעם ותענך , בא לידי ביטוי במדרג יישובי מלא מהעיר המרכזית מגידו

עיירה בעלת , )התיכון-בשל העובדה שהיא פונה לכיוון חוף הים, מצטיירת כבעלת פתיחות גבוהה יותר

בתוך , כמו כן. ובית חווה בעפולה) ילו'ח-עין אל(כפרון עלוב , )יקיר(כפר אמיד , )סולם(מעמד מיוחד 

. המעמד הגבוה ובני המעמדות הבינוניים והנמוכים, הכולל את השליט, הערים אובחן מדרוג חברתי שלם

  . הרי שאלה עשויים להיות קטנים יותר, כי על אף שגם בכפרים אובחנו פערים חברתיים, נראה

 זרימה התקיימה לא באזורמעידה ש, שנמצאו בחפירות יוצרו בתחומי העמקשרוב כלי החרס , העובדה

 וכי האוכלוסייה, כי הכלכלה המקומית הייתה עצמאית ומסוגרת באופן יחסי, נראה. חזקה של סחורות

נדמה כי גם הזית , אולם, הדגנים היו הענף עליו התבססה כלכלת העמק.  את רוב צרכיה בעצמההפקיס

תפסו מקום , שניזונו מאדמות המרעה העשירות שסביב העמק, וכן הצאן והבקר, וכות הסמגבעותבשגודל 

  .חשוב בכלכלה המקומית

  

  ם מצריעולתחת : IIIתקופת הברונזה המאוחרת  18.2

 הכנעני שהתקיים בארץ יםמערך היישובעל מבחינה תרבותית ופוליטית  בכנען השפיעה הנוכחות המצרית

 III) 1130-1200מ "המדינה בעמק בתקופת הב- כי מערך ערי,אה נר.בכלל ובעמק יזרעאל בפרט

. שהונהג באזור לאחר כיבושי תחותימס השלישי, כנעני-היה המשך ישיר לסדר המצרי, )ס בקירוב"לפנה

- תענך ואולי גם שימרון המשיכו להוות ערי, הרי שמגידו, בעוד שהמרכז העירוני ביקנעם פסק מלהתקיים

ניכר שחלו שינויים מרחיקי לכת , בניגוד לרצף היישובי. ורף כפרי מגווןמדינה משגשגות בעלות ע

נראה כי סחורות יקרות המשיכו להגיע , יחד עם זאת. בשל הפסקת המסחר הבינלאומי, בכלכלת האזור

  .לכנען במסגרת השליטה האימפריאלית המצרית

ריות בכנען על פיתוחה של התבססו אסטרטגיות השליטה המצ, על פי הידוע לנו מן המקורות המצריים

 ששיטה ,מתקבל על הדעת. הנתונה למרותו הבלעדית והמוחלטת של המלך המצרי, אליטה מקומית חזקה

תוך כדי האדרתו והגדלת סמכויותיו של השליט , זו פותחה בידי המצרים לצורך ניצולה הכלכלי של כנען

של מושל מגידו המונומנטאלי בארמונו , אוליהדבר בא לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר . הכנעני על נתיניו

  . במקוםצברנובמיוחד באוצר השנהבים המרשים ש
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ברור שכל ניסיון . המצרית תוך שורת חורבנות גדוליםהשלטון  קרסה מערכת IIIמ "ת הבבשלהי תקופ

 אולם לאור מצב, פוליטית או אתנית יישאר בגדר ניחוש מלומד, לתייג את המחריבים מבחינה חברתית

ניתן להניח כי גל . י העמק נגרם בידי גורם חיצוניישחורבן יישוב, מתקבל על הדעת, המחקר כיום

שהמתינו במשך שנים ארוכות לניצול , )עפירו או שוסו(החורבנות נגרם בידי גורמי שוליים כנעניים 

. ת המצריםכחלק מניצול הריק שלאחר נסיג, ם של גויי היםאו בכוח זרוע, החולשה של השלטון המרכזי

  .כי הסבירות לכך שהמצרים הם אלה שהרסו את היישובים פחותה, נדמה

  

  תחייתה של כנען: Iתקופת הברזל  18.3

בעוד . בתהליך התאוששות ארוךיזרעאל החלו היישובים בעמק , דיולאחר פער יישובי שאורכו אינו ברור 

ההרס שכבות שובים דלים על בבנייתם של יי מתאפיין – הקדום Iתקופת הברזל  –הראשון שלב הש

.  המאוחרI בתקופת הברזל התרחשהמערך היישובי התחדשות הרי ששיאו של תהליך , IIIמ "תקופת הבמ

, אין ספק. במעבר מתקופת הברונזה לתקופת הברזל ניכרת המשכיות בכל היבטי התרבות החומרית

שהרוב המוחלט , יש להניחולפיכך , פועל יוצא להמשכיות בשיוך האתני של האוכלוסייה יא ה,תופעה זוש

   . היו כנעניםIשל תושבי עמק יזרעאל בתקופת הברזל 

 Iכי בתקופת הברזל ,  מעידII-IIIמ "כי שחזור הדפוסים החברתיים והתרבותיים של תקופת הב, נדמה

 נשמר Iכי גם בתקופת הברזל , ניתן להניח, לכן. מ"נמשך בעמק יזרעאל הארגון הפוליטי של תקופת הב

תוצאות החפירות הארכיאולוגיות מלמדות כי מגידו שמרה על כוחה . המדינה הכנעניות-מערך ערי

לאור מרכזיותה של שימרון בתקופת . מדינה משגשגת-ואילו יקנעם שבה לשמש כעיר, Iבתקופת הברזל 

יא ניתן להניח כי אף ה, מדינה בחלקו הצפוני של העמק-והיעדר מועמדת אחרת לשמש בתור עיר, מ"הב

הבאה לידי ביטוי , IIIמ "דרום העמק ספג מכה קשה בשלהי תקופת הב. מ" מעמדה מתקופת הבאתמרה יש

שהפגיעה החמורה ביישובים , ייתכן.  בתענך ובתל קדשIבפער היישובי המתקיים בתקופת הברזל 

הביאו להתכנסות , Iמ והמצב הביטחוני המעורער בתקופת הברזל "הכפריים בשלהי תקופת הב

  . יםירוניעיישובים הכלוסייה לתוך ההאו

כי האליטה ,  מתקבל על הדעת.ות החברתיות הכנעניותאליטהעל צורה ניכרת השפיעה בהמצרית הנסיגה 

הפגיעה הקשה  .ליט את מרותה על נתיניה להשתהתקשה , המצריפטרוןה ללא הנשארש ,המקומית

 VIAנים המונומנטאליים במגידו באליטות באה לידי ביטוי בצורה טובה באופיים הצנוע של המב

דומה כי בסופו . Iובהיעלמותם המוחלטת כמעט של חפצי יוקרה ממכלולי הממצאים של תקופת הברזל 
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, הביאה ירידת מעמדן של האליטות החברתיות לפגיעה בחוסנה של החברה הכנענית כולה, של התהליך

ירידת כוחן של האליטות . Iברזל וייתכן שהייתה זו אחת הסיבות שגרמו לקריסתה בשלהי תקופת ה

שבאה לידי , השלטוניות והיעלמותה המוחלטת כמעט של האדמיניסטרציה הביאו מחד לסגירות כלכלית

הנובעת מאיבוד , או העושר/ומאידך לחלוקה טובה יותר של משאבים ו. המסחרמיעוט ביטוי בעיקר ב

  .המונופול של האליטות על ענפי ייצור ובהם חרושת המתכת

 משקפים את מורכבותה של החברה הכנענית בשלהי Iכלולים הקרמיים העשירים של תקופת הברזל המ

הבאות לידי ביטוי בצורה טובה , VIAההשפעות הזרות על מכלולי הממצאים ממגידו , כמו כן. ימיה

שבזכות , ממחישות את הגיבוש מחדש של הזהות הכנענית המקומית, בסגנון העיטור הכנעני המאוחר

מיעוט קטן ניתן לזהות ייתכן ש. אותה הייתה קלה לספוג ולהטמיע לתוכה השפעות חיצוניותעצמ

ואף הוא התמזג לתוך התלכיד , )ככל הנראה מקפריסין (לכנען מערבהגיע מש VIה של מגידו תמאוכלוסיי

  .ממש בטרם חורבנו והיעלמותו, הכנעני המחודש

יש לחלק את .  יחסית בהיקפםמוגבליםאלה , לםאו, מסחרהקשרי  מתחדשים Iבתקופת הברזל ש, נראה

,  המובאים בעודם ריקים ממרכזי ייצור שונים,פיטסיםב מסחר )א(:  קבוצותשלושובחן לאהמסחר ש

 ,)?אלכוהולית(מסחר בתוצרת נוזלית ) ב(.  החשובם המורכבות בייצורם ובשל תפקידבשלכנראה 

ובכלים הפלשתיים , גוניים מאזור חוף הכרמל-והמגיעה בכלים הפניקיים הד, המשווקת במכלים צבועים

  .באמצעות קנקנים מזווי כתף שמקורם באזור החוף הצפונינסחרו ש, סחורות מגוונות) ג (.מאזור פלשת

לקריסתו של ,  נוסף בחלק מהאתרים מביא גל חורבנות,)ס בקירוב" לפנה970/980שנת (להי התקופה בש

עשירים ווהוא מותיר אחריו עיי חורבות עבים , רסניות במיוחדתוצאותיו של חורבן זה ה. כנענימערך הה

שהגיעו בשלהי תקופת הברזל לבשלות חברתית , נראה כי גורמים ישראלים מהר שומרון. בממצאים

שמטרתו , החורבן. Iהם הגורם שהביא לחורבן הנורא שהתרחש בעמק יזרעאל בתקופת הברזל , ופוליטית

, המדינה-מערך ערי. שם התרכזה רוב האוכלוסייה, התמקד בערים, תהייתה הרחבת הטריטוריה הישראלי

 ההמשיכ, )הכנענים ( שאוכלוסיית העמק מימים, נדמה,יחד עם זאת. קרס, שהתקיים במשך מאות שנים

תוך כדי שינויים הדרגתיים , הפעם תחת שלטון ישראלי מאזור ההר, IIעמק בתקופת הברזל לשבת ב

  . החומרית והרוחניתהבתרבות

שהנהיגו דבורה וברק כנגד , המלחמההדים לניצחון הישראלי בעמק נשמרו כנראה בסיפור המקראי על 

) 'שופטים ה( רוב החוקרים מקבלים את ההנחה ששירת דבורה ).'ה-'שופטים ד (יבין וסיסרא שר צבאו

ות  הוא הקרב, שהרקע היחיד האפשרי לסיפור זה,נראה. היא מן הטקסטים הקדומים ביותר במקרא

 473



קדמות הטקסט ביחד . Iשהתקיימו בין הישראלים מאזור ההר לבין הכנענים שישבו בעמק בתקופת הברזל 

  .רומזות על תפקידו המכריע בהיסטוריה הישראלית, עם העובדה שהוא נצרב בזיכרון הקולקטיבי

  

  בשולי ממלכת ישראל: א הקדוםIIתקופת הברזל  18.4

עם .  של העמקתהליך התאוששות איטי, בשניתל יחהת ,שנים נוסף של כמה עשרות אחרי פער יישובי

ת העולם של והפעם חל שינוי מהותי בתפיס,  הקדוםIבתקופת הברזל בשונה מתהליך ההתחדשות , זאת

שעודדו את תהליך , בכך שסוכני השינוי, יש להסביר את ההבדלים הללו, ככל הנראה. םתושביה

 כי ,נראה. ראו בעמק את הפריפריה הטבעית שלהםאלה . וןהיו הישראלים שישבו בהר שומר, ההתחדשות

לשנת כלומר , VIAשכבה  לאחר חורבן נים שכעשרים עד שלושים VBיש לתארך את ייסוד מגידו 

החלה להתגבש ממלכת ישראל ולכן מתקבל , א הקדוםIIנראה כי כבר בתקופת הברזל .  בקירוב940/950

, תקופהאותה ב, יחד עם זאת. היו נתונים למרותה, ה זוכי אתרי העמק המתוארכים לתקופ, על הדעת

  .התקיימו בעמקים, המפותחים פחות, שוליהבעוד ש, מרכזיה החשובים של ממלכת ישראל היו בהר

כך שהמלך המצרי , לבין מסע שישק VBמגידו  בין ייסוד יםשנעשרים עד שלושים  עוד חלפוכי , נדמה

העובדה שבעיני ממלכת ישראל . את מטהובה בחר להציב ,  דיוהייתה כבר מבוססת בעת שזו הגיע לעירש

מכיוון שבמסורת , לא הפריעה לשישק להציב את האסטלה שלו במגידו, נתפס עדיין העמק כפריפריה

 מקום של כבוד ברשימת עירומימי תחותימס השלישי היה ל, נחשב העמק ליעד אסטרטגי, המצרית

  .היעדים המצריים

 שינוי ה עבר,ס" שאפיינה את העמק במחצית השנייה של האלף השני לפנה,יתהתרבות החומר, כאמור

זו כוללת שינוי הארגון . V לשכבה VIחלה מהפכה של ממש במעבר משכבה ניכר כי , במגידו. מהותי

הארמונות נבנים על חורבותיהן של שכונות מגורים ושכונות ; העיר התחתונה ניטשת(המרחבי של העיר 

מקדש המגדל מפסיק לתפקד ונכנסים לשימוש (רפורמה פולחנית , ) חורבות הארמוןמגורים נבנות על

בתי החצר נעלמים ובתי (מהפך בדפוסי החיים הדומסטיים , )אלמנטים חדשים כגון מזבחות ארבע קרניים

ונראה , רק קברים בודדים נמצאו בתחום בית הקברות הכנעני(ובקבורה ) העמודים הופכים להיות נפוצים

   ).שונהו לקבור את הנפטרים במקום אחר או בשיטה שעבר

עשויים להיחשב עדות לשינוי , V לשכבה VIשהתרחשו במעבר משכבה , השינויים בכל דפוסי החיים

 בטיפוסי כלי 40%אף על פי כן יש להדגיש את העובדה שקיימת המשכיות של . אתני של האוכלוסייה

 לכל Iרציפות בשימוש בסירי הבישול של תקופת הברזל ובין היתר קיימת , החרס במעבר בין התקופות
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שאפשר לומר בבטחה שהיו אלה יוצאי חלציהם של הכנענים שחיו , נראה. אIIאורכה של תקופת הברזל 

את השינוי הרדיקאלי בתרבות החומרית בין שתי . Vבמגידו בימיה של העיר הישראלית של שכבה 

. ות שהתרגשו על האזור עם הקמתה של ממלכת ישראל הפוליטיכותהשכבות נראה שיש לקשור לתהפו

והם שימרו במידה זו או אחרת את , שתושבי העמק בתקופה זו היו ישראלים לכל דבר, נראה אם כן

גוניותה התרבותי של -מעיד על רב, שילובם במרקם החברתי של ממלכת הצפון. המורשת הכנענית שלהם

  .הממלכה

חלקם (נין 'ם שלא היו מיושבים לפני כן בעמק חרוד ובעמק גבאזורי, הקמתם של כפרים בלב העמק

משקפים את העלייה שחלה , IIוכן הצטמצמותן של הערים בתקופת הברזל ) מרוחקים ממקורות המים

על , יש בתהליכים אלה להצביע אולי. II לתקופת הברזל Iבגודל היישוב הכפרי במעבר מתקופת הברזל 

ות לעיבוד אדמה ולאגירת מים וכן לשיפור המצב הביטחוני תחת חסותה שכלול יכולות טכנולוגיות הקשור

שאפיינה את תקופת , א חל מעבר מאגירה ביתיתIIנראה כי בתקופת הברזל , כמו כן. של ממלכת ישראל

בעוד שניתן . את השינוי הפוליטי שהתרחש באזור, אף הוא, הדבר משקף. לאגירה ציבורית, Iהברזל 

אפשר גם לפרש זאת , ציבורית עדות לביטחון שהשרתה הממלכה על נתיניהלראות במעבר לאגירה 

 . כהתערבות מכוונת של מנגנוני המיסוי מטעם השלטון בניגוד לרצון התושבים

ביססו את , שהשכילו להבין את העושר הגלום בשדותיו הפוריים של עמק יזרעאל, המלכים מבית עומרי

הם השליטו את מרותם באמצעות הקמתם של מרכזי שלטון . םאחיזתם באזור בצורה טובה יותר מקודמיה

והדים , בכל רחבי העמק ניכרות פעולות הבנייה האינטנסיביות של מלכי השושלת. במגידו וביזרעאל

נראה כי .   ניכרים במקורות מקראיים מגוונים ובהם מחזור סיפורי אליהו ואלישעבאזור המחקרלשלטונם 

בדמותם , ממלכה טריטוריאלית בתקופה זו עדויות מוחשיות לקיומה של עמק נמצאותולדות הלראשונה ב

וייתכן שניתן , אזורבתקופה זו חלה עלייה ניכרת בכמויות היבוא ל. של ארמונות מגידו והמתחם ביזרעאל

  .)קנקני ההיפו( שהשתיתו המלכים משומרון ימערך מינהלל עדויותלזהות 

בניצוחו של חזאל מלך , הביאו המלחמות הארמיות, ל עומריעשרות שנים בודדות מאז עלייתו לשלטון ש

לאור הרצף .  ולחורבנן של ערים רבותמבית עומרילנפילתה של שושלת המלכים , דמשק-ארם

 חרבה בשלב מאוחר בתוך תקופת VA-IVBשמגידו , אין ספק, VBהסטרטיגרפי הארוך שאובחן במגידו 

 .830/840תיו של חזאל בשנים  חורבנה למסעואתיש לקשור , ולכן, אIIהברזל 
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ABSTRACT 

 

The Jezreel Valley is a fertile plain that has been conducive to human settlement since the 

beginning of the prehistoric period, as evidenced by the archaeological finds. The level 

topography that enabled easy travel encouraged the establishment of many cities, and its fertility 

produced an extensive rural hinterland. In the transition from the Late Bronze Age to the Iron 

Age, the valley comprised the central region of the country, which witnessed the continuation of 

Canaanite culture until the end of the Iron Age I.  

This regional study examines settlement, social and cultural processes that took place in the 

Jezreel Valley in the period between the last phase of the Late Bronze Age (henceforth LB) until 

the beginning of the Iron Age IIA (henceforth the research period). Focusing the discussion on a 

circumscribed region in this critical period, enables maximal concentration on both historical 

reconstruction and the understanding of the components of ancient society. The geographic space 

of the research is well defined by the natural borders of the Jezreel Valley, while its 

chronological space comprises the timespan between the Egyptian 20th Dynasty (LB III), and the 

consolidation of the Kingdom of Israel during the early Iron IIA. In absolute chronological 

terms, this period covers some 300 years between the beginning of the 12th century and the 

beginning of the 9th century BCE. 

 

THE JEZREEL VALLEY: NATURAL ENVIRONMENT AND HUMAN ECOLOGY 

The starting point of this regional-archaeological research is the presentation of the physical data 

of the Jezreel Valley alongside the human factors, in order to establish an outline of the 

settlement in the valley throughout all the periods. Firstly, it is evident from the environmental 
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characteristics of the valley that as one moves further eastward toward the Beth Shean Valley, 

the environmental conditions worsen – temperatures become more extreme and the amount of 

precipitation decreases. Moreover, in order to exploit the maximal potential of the Jezreel Valley 

in general, it is necessary to ensure constant drainage. Water, which gives life to the valley, can, 

paradoxically, due to the valley’s morphological qualities and the nature of the soil, bring ruin 

upon its inhabitants. 

The main conclusion that arises from examination of the physical data is that humans preferred 

to settle on the fringes of the valley and not in its center. The juncture where the valley meets the 

surrounding hills is rich in springs, while in the center of the valley the high water table, and the 

tendency of Nahal Qishon to overflow its banks, resulted in the formation of swamps and many 

large, seasonal pools. Distancing the settlements from the center of the valley also avoided the 

water sources that swarmed with anopheles mosquitoes. Another reason for locating the major 

settlements and the main routes along the base of the hills was the heavy soil in the center of the 

valley that made movement very difficult. In addition, as the center of the valley is covered with 

deep alluvial soil, the main building material – stone – is almost non-existent there, but easily 

available on the edges of the valley. Finally, the surrounding hills offered rich pasturage, which 

ensured the regular availability of herd products so important for providing dietary nutrition from 

animal sources. 

 

THE HISTORICAL BACKGROUND 

The historical background of this research – from the earliest known references until the period 

of the research – has enabled, due to Egyptian documents, the study of issues that may shed light 
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on the events and the processes that took place in the period of the research itself, a time for 

which historical sources are very limited. 

The Egyptian sources from the 18th Dynasty are rich with data on Canaan and its neighbors. The 

military campaign of Thutmose III to Megiddo was destined to change the face of Canaan for 

hundreds of years. The location of the battle testifies to the importance of Megiddo in the eyes of 

the Canaanite kings, although there is no doubt that also for the Egyptians, the city and the 

surrounding valley represented a primary strategic goal. Control of Megiddo and its surroundings 

promised hegemony over the main transportation route from Egypt to the northern empires 

(Mitani, Hatti and Assyria), and a quick route to Egypt’s vassal kingdoms in Syria. 

The definitive victory of the Egyptian forces brought about the annexation of Canaan to the 

Egyptian empire, and its complete transformation into Egyptian territory for all intents and 

purposes. It appears that beginning already in the days of Thutmoses III, the Egyptians seized 

control of extensive lands in the Jezreel Valley and converted them to royal property. This 

process testifies to the Egyptian perception of the valley as a large granary that could provide all 

the needs of the Egyptian army when it passed northward through Canaan during wartime. 

Study of the Canaanite city-states during the LB based on historical documents, with emphasis 

on the El-Amarna Letters, as well as on the results of the extensive excavations and surveys 

conducted in Israel, reveals that four city-states existed in the valley: Megiddo, Taanach, 

Yoqne‘am and Shim‘on (Shimron). From the economic point of view, the Egyptian sources 

indicate that alongside wheat and barley, the traditional grains, millet was also grown in the 

valley. In addition, goat herding and cattle raising played a significant role in the economy of the 

region. 
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THE JEZREEL VALLEY AT THE END OF THE OTTOMAN PERIOD 

In the framework of this research, I conducted an in-depth study of the history of the Jezreel 

Valley at the end of the Ottoman period, in order to achieve a long-range perspective of 

settlement trends and regional characteristics during this richly-documented period. The main 

conclusions from this study are: 

1) Almost all the settlements that existed in the 19th century CE in the Jezreel Valley were 

located on the edges of the valley and not in its center. In fact, the settlement distribution 

comprised the border line encircling the valley, while the center remained almost empty.  

2) Within the administrative structure of the Ottoman Empire in the 19th century, Nahal Qishon 

comprised the dividing line between the Sanjak of Acco and the Sanjak of Shechem. It should be 

noted that already in the 16th century, this stream was the border between the Safed and Lejjun 

Districts. It seems, therefore, that the Qishon, which becomes a flowing stream during the winter 

months, formed the natural border between administrative units for hundreds of years. 

3) Although the Jezreel Valley was relatively sparsely settled at the end of the Ottoman period, 

its northern part was much less settled than the south. Outstanding is a concentration of villages 

around the town of Jenin, which was the largest settlement in the region in this period. The 

richness of settlement in the Jenin Valley can be explained by its sloping, relatively well-drained 

topography, as well as its proximity to the Samarian Hills, which comprised one of the most 

important centers in the land at that time. 

4) The discussion of the settlement distribution and the agricultural situation leaves no doubt that 

the activities of the Bedouin had a strong influence on the extent of settlement and cultivation of 

the valley. While the phenomenon of increasing and decreasing pasturage was affected by 

climatic changes (for example, years of drought or flooding), or pests (malaria or locusts), the 
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overwhelming factor was most certainly nomadism. The valley is a good example of the 

phenomenon of nomadism expanding into areas outside of its usual boundaries. 

5) Although the Bedouin tribes are differentiated from each other by, among other things, their 

attitude toward working the land and their dependence on banditry, when the central authorities 

were strong they were forced to limit their activities and change their way of life, even settling 

permanently. Thus, the increase in strength of the central authority brought about the repression 

of the nomads, increased security, encouragement of settlement, repair of the drainage systems 

and the flourishing of agriculture. With the weakening of the central authorities and the decline 

in law and order, the Bedouin were able to exploit the advantages of their nomadic life over the 

inhabitants of the permanent settlements.  

6) One of the methods of the central authorities for coping with the problem of the Bedouin was 

giving power to local forces (sometimes Bedouin themselves), whose knowledge of the political 

situation enabled them to maintain control over problems that the central authorities were not 

able to handle. Even though these channels were effective in overcoming the nomads, the 

authorities remained ambivalent towards them, as their power posed a threat to the stability. 

7) Foreign elements comprise a prominent factor in the recovery process of the Jezreel Valley. 

The fact that foreign elements were actually the agents of extensive changes, attests to the 

impoverished resources of the valley and the sparse population that existed there in times of 

crisis. It is important to note that families from the area of Samaria played a major role in this 

recovery process.  

8) The relative proportions of the types of crops in the valley comprise two thirds wheat, while 

the percentages of barley and the various summer crops were similar, together making up about a 

third of the annual yield. Thus, it seems that the subsistence economy of the Jezreel Valley was 
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different from that of its neighbors – the Galilee and Samaria, which was based mainly on olive 

cultivation. Of note are the concentrations of olive trees in the Jenin Valley and around the 

village of Nein in the northeastern part of the Jezreel Valley. 

9) Malaria played an important role in the formation of the human landscape of the valley, as the 

villages were built at the edges near the hills in order to distance themselves from the breeding 

sites of the mosquitoes. The attempts by the Templers to settle in the valley illustrate the ease 

with which the disease could defeat initiatives to develop the area. 

 

THE MEGIDDO EXCAVATIONS: ARCHITECTURE, STRATIGRAPHY AND POTTERY 

Megiddo is one of the most important cities in the Land of Israel due to its strategic location, the 

fertile land at the foot of the mound, and the copious springs in the vicinity. However, these also 

rendered the city a target for control and the site of battles. Four archaeological expeditions that 

excavated at the tell have uncovered remains from the research period (Table 1). 

As a result of the methodological excavations at Megiddo, my active participation as supervisor 

of Areas K and H when a number of strata from the research period were uncovered, and the 

opportunity that I was given to publish the pottery from the site, the finds from Tel Megiddo 

became a central case study in this research. In fact, Megiddo comprises the heart of my research 

and its finds are the primary source for analyzing additional sites in the Jezreel Valley. 

 

Chicago/ 
Yadin 

Area F Area G Area H Area K Area L Area M 

VIIA  F-7 G-1 - K-6 - M-6 
VIB  F-6 - [H-11, H-10] K-5 - M-5 
VIA  F-5 - H-9 K-4 L-5 M-4 
VB  - - H-8, H-7, H-6 K-3 L-4 (M-3, M-2) 

VA-IVB  - - H-5 K-2 L-3  

Table 1: Megiddo – Correlation between the strata discussed in this research 
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The study of the pottery from the LB III at Megiddo revealed that there was a strong continuity 

in the ceramic traditions from the LB II, and at the same time a number of new types appear. The 

renewed excavations at Megiddo have also strengthened the hypothesis that Mycenaean and 

Cypriot imports ceased during Stratum VIIB, and in the LB III (Stratum VIIA) there was no 

longer a flow of products in the eastern Mediterranean basin. In addition, there was a strong 

connection between the assemblages of the LB III and those of the Iron I. However, despite this 

continuity, a relatively large number of new types appear, which aid in differentiating between 

the two periods. 

The architecture and pottery from Stratum VIB are meager; therefore it was difficult to define 

the characteristics of the material culture of Megiddo during this period. However, we know of a 

relatively large number of vessel types that first appear in Stratum VIB, a fact that hints of the 

changes that took place in Canaanite society and culture. The fact that in Area H, two 

architectural phases were discerned between Strata VIIA and VIA (Levels H-10 and H-11) 

attests to the relatively long lifespan of Stratum VIB. Only future analysis of the assemblage 

from Area H (after completion of the excavation of these layers) will contribute to a better 

understanding of this stratum, when the process of renewal of the Canaanite identity – following 

the withdrawal of the Egyptians – began. 

In contrast to the relatively meager finds from Strata VIIA–VIB, the various archaeological 

expeditions to Megiddo have uncovered to date, in secure loci of Stratum VIA, over 500 

complete pottery vessels. This is the largest concentration of complete vessels from one site (and 

from one stratum) dating to the Iron I. Despite the many ceramic similarities between the two 

phases of Megiddo VI, including the presence of the various types, their relative frequencies and 
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the decorative techniques, the typological analysis has succeeded in isolating a number of types 

that demonstrate diachronic changes. 

The ceramic typology assembled for the Iron IIA, from Megiddo Stratum V, includes all the 

material from clean loci that has been excavated at Megiddo. Correlation of the many 

publications of the pottery from this period was a complicated task; but now, for the first time, 

there is a structured typology of the pottery from Iron IIA Megiddo, including over 550 complete 

vessels and some 2,000 diagnostic sherds. The decorative techniques comprise the clearest 

distinguishing feature between the pottery of the Iron I and that of the Iron IIA; however, the 

division between the two periods is quite easily discerned in the morphology of the vessels as 

well, and in the frequency of specific types, among them imported Cypriot vessels. 

The ceramic analysis has enabled the isolation of a number of types that first appear in the later 

phase of the period (Strata VA–IVB). There is great potential in the ability to differentiate 

between the phases of Megiddo V, as the site comprises a chronological anchor for the Iron Age 

strata in the entire area. 

 

THE STRATIGRAPHIC-ARCHAEOLOGICAL DATABASE 

In this section of my research, four salvage excavations whose finds are dated to the research 

period, are published for the first time: Sulam V–III, ‘Ein el-Hilu II, Nahal Yif‘at and the 

margins of Tel Shadud. Also in the framework of this research, all the material from the 

excavations of Stern and Beit-Arieh at Tel Kedesh were reprocessed. This discussion reaches a 

number of important conclusions, some of them completely reversing what was previously 

known of the settlement history of the site. These five excavations provided a unique opportunity 

to study in depth the agricultural hinterland of the Jezreel Valley throughout the research period. 
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In addition, strata relevant to the research period at sites that were excavated in the valley in the 

past are also discussed. These include: Yoqne‘am, Qiri, Qashish, Taanach, ‘Afula, Qishyon and 

Jezreel. This is a critical review that aims to offer new insights and directions of research.  

Sulam V–III 

The references to Shunem in the historical and biblical sources have rendered it a key site in 

understanding the Jezreel Valley in the LB and the Iron Ages. While the limited excavations in 

the northern part of the site provided decisive evidence of occupation during the LB II until the 

end of the Iron IIA, the accumulated data on each individual settlement remains relatively small. 

The sequence of events that took place at the site during the LB and Iron Ages can be 

reconstructed as follows: a settlement existed on the tell in the LB II, which was apparently not 

destroyed at the end of the period, but continued into the LB III (Stratum V). At the end of this 

period, the settlement was completely razed in a conflagration. After a certain period of time, the 

site was resettled in the Iron I (Stratum IV) and, as opposed to other sites in the area, it did not 

suffer heavy destruction; it was probably abandoned at the end of the Iron I (Stratum III). It 

seems that in the early Iron IIA, occupation on the tell was renewed and continued until the 

Aramean destruction. After this devastation, there was an attempt to re-occupy the tell, but the 

settlers again abandoned the site. 

‘Ein el-Hilu II 

‘Ein el-Hilu is situated in the industrial area in the north of Migdal Ha-Emek. Stratum II includes 

three structures scattered over the site. Apparently, the inhabitants preferred to erect their 

buildings on the higher part of the site. It is possible that one or two additional buildings existed 

in the unexcavated area. Alongside the buildings, activity areas were uncovered that contained 

various installations (e.g., a tabun and an oil press). In every area of the site, many refuse pits 
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were revealed. In the eastern part of the settlement was an area of exposed rock where a variety 

of agricultural activities and cultic ceremonies were performed. 

The character of the buildings, the limited variety of pottery types, the simple stone tools and the 

age of the animals that were consumed at the site, all indicate that this settlement existed on a 

minimal subsistence level. However, it should be noted that the Philistine vessels and the 

Phoenician jars (of Type SJ3) attest to connections with relatively distant regions (although 

probably conducted through contact with the nearby cities). The limited size of the settlement 

and the meager cultural remains reflect the fact that this village was at the bottom of the 

settlement hierarchy in the Jezreel Valley during the Iron I. 

Nahal Yif‘at 

Nahal Yif‘at is a small site on the northern fringes of the Jezreel Valley. The earliest evidence 

from the site dates to the Early Bronze Age II (Stratum IV), and the excavated area apparently 

uncovered only the edges of a settlement that extended eastward. Architectural evidence of 

settlement was revealed from the Intermediate Bronze Age and the Middle Bronze Age II, when 

the site may have been a seasonal settlement (Strata III–II), a kind of “satellite” of nearby Tel 

Shadud. In the LB III and the Iron I, the site was used as a cemetery, in which eight tombs were 

excavated. It is possible that the deceased were brought here from a site located in the vicinity of 

the springs to the north. The tombs were poorly equipped, containing mainly ceramic offerings 

that were similar in type and number among all the graves. However, a bronze knife and a few 

flint tools may be evidence of a difference in social status among the interred. 

The Fringes of Tel Shadud 

A number of salvage excavations conducted along the edges of Tel Shadud are discussed here, 

which together reflect the settlement history of the site. The earliest settlement at the site is dated 
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to the Early Bronze Age IB, when it was apparently several times larger than the present tell and 

extended over more than 100 dunams. In the transition to the Middle Bronze Age, the settlement 

occupied only the tell itself, and the inhabitants apparently began to bury their dead on the 

fringes of the site. Burial on the slopes, and especially on the lower, western side of the tell, 

continued from the LB to the Iron IIA. It is possible that the settlement increased in size during 

the transition from the Iron I to the Iron IIA. 

The importance of the burials at Tel Shadud lies in the fact that this is one of the only excavated 

cemeteries dating to the Iron IIA in Israel. Unfortunately, the method of excavation and the 

documentation present difficulties for a proper analysis of the finds. The typical burial 

assemblage includes juglets, bowls and jars. Although it is difficult to discern any differences in 

the pottery offerings among the graves, the presence of bronze artifacts and a necklace of shells 

in one of the graves indicate social stratification in the village society of the valley. 

Tel Kedesh 

In contrast to the opinion of the excavators, the settlement at Tel Kedesh was founded in the 

Early Bronze Age, and continued to exist in the Intermediate Bronze Age and the Middle Bronze 

Age. Stratum VII, dated to the 12th century BCE, was destroyed by fire, as were its neighbors 

Megiddo VIIA and Taanach IB. Despite the conclusions reached by the excavators, in the Iron I 

the tell was abandoned, and at the beginning of the Iron II the site was resettled. As opposed to 

the dating suggested by the excavators, Strata VI–IV do not date throughout the entire period of 

the monarchy (Iron IIA–IIB), but should be dated only to the Iron IIA, contemporaneous with 

Megiddo V. It seems that towards the end of the Iron IIA (Stratum IV), a significant change took 

place in the organization of the settlement. After a long period of continuity in one building, 

reflected in the sequence of floors (Strata VA–IV), a large structure was erected on the spot that 
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served for cultic purposes (the Altar Building). This building was destroyed by conflagration, 

which should be attributed to the campaign of Hazael, King of Aram-Damascus, at the end of the 

Iron IIA. The evidence for occupation at the tell in the Iron IIB is scant. If a settlement did exist 

in this period, it was very limited. 

In contrast to the report of the excavators, the graves unearthed around the site cannot all be 

dated to the Iron II. It is clear that already in the LB III, the area to the north of the tell was used 

for burial. Analysis of the finds from the graves reveals that the main burial offerings were bowls 

and small containers.  

Archaeological Surveys 

Intensive archaeological surveys conducted in the Jezreel Valley have covered the entire surface 

of the valley. These data are integrated into my research to compile a list of archaeological sites 

that existed in the valley during the research period, and to create period maps. Despite the 

chronological difficulties posed by the surveys, the results are used to reconstruct settlement 

patterns, and to quantitatively analyze population density and the theoretical carrying capacity of 

the valley. 

 

PETROGRAPHIC ANALYSES 

In this chapter are concentrated all the petrographic analyses conducted to date on pottery from 

strata dated to the research period in the Jezreel Valley (a total of 258 samples); 82 of these 

samples are presented here for the first time. 

The Assemblage of Local Vessels 

Over 70% of the petrographic samples were found to be local to the Jezreel Valley. The presence 

of such a wide variety of locally-made vessels (bowls, kraters, cooking pots, jugs, juglets and 
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jars) attests to the fact that most of the every-day pottery vessels during the research period were 

produced at sites in the valley and traded within the local markets. These results may reflect the 

high quality of ceramic production that existed in the Jezreel Valley (the potters succeeded in 

producing many and varied vessels, including both local traditions alongside imitations of 

foreign vessels), but even more so, they provide evidence of the self-sufficient economy of the 

sites in the valley, which were able to meet most of their own needs. 

Collar-Rim Pithoi 

Collar-rim pithoi were almost never produced in the immediate vicinity of the site in which they 

were found, but were brought from elsewhere, usually from somewhere nearby. Thus, it can be 

concluded that collar-rim pithoi were produced in local production centers due to the high level 

of specialization required in their manufacture. In light of the results of the petrographic 

analyses, it seems that the distribution of the pithoi resulted from economic and social reasons, 

and that they were used for immobile storage. It is reasonable to assume that they were traded for 

themselves and not for their contents, and therefore they probably arrived empty to the various 

sites where they were uncovered. 

The Phoenician Bichrome Vessels 

The provenance of most of the Bichrome vessels that were sampled is local to the valley, while a 

minority were produced along the Carmel coast. From the technological point of view, the 

vessels imported from the coastal area were larger, with a greater capacity, than those produced 

in the valley. In addition, the vessels produced in the valley were burnished, as opposed to the 

jugs from the Carmel coast. Apparently, the valley vessels comprise local attempts at imitation of 

vessels imported from the coast and traded for their contents. It is possible that the local vessels 

were burnished in order to better compete with the imported jugs in beauty, impermeability and, 
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of course, their contents. The discovery of globular jugs originating from the Carmel coast and 

the coast of Lebanon, at Megiddo, Tel Qasile and Tel Hadar, attest to the important role played 

by the urban centers along the northern coast in the conducting of trade at the beginning of the 

Iron Age. 

The “Philistine” Vessels 

While all the “Philistine” closed vessels (apparently all beer jugs of Type J7c) dated to the Iron I 

originate from the coast of Philistia, only half of the bell-shaped bowls (BL8) were made in 

Philistia (Petrographic Families E and F), the other half in the Jezreel Valley. Due to the small 

number of Philistine vessels found in the Jezreel Valley (although very prominent in their 

“foreignness” within the ceramic assemblages, they are actually very small in number), and their 

varied sources, the Philistine vessels produced in the Jezreel Valley should probably not be 

viewed as evidence of a Philistine population that settled in this area (or in the north at all); 

rather, they should be viewed as evidence of trade with the Canaanite population in the north of 

the Land of Israel. The discovery of Philistine bowls made in the valley can be understood within 

the context of a demand for luxury Philistine vessels and their contents, and the adoption of 

western drinking customs by the inhabitants of the valleys. 

Another family of “Philistine” vessels that was sampled in the framework of the petrographic 

analyses is the Late Philistine Decorated Ware, which was recently discerned in the area of 

Philistia and dated to the Iron IIA. Two vessels of this family recovered at Megiddo were made 

in the area of the tell and not in Philistia. This result may simply reflect the small size of the 

sample that was examined. 

Hippo Jars (Type SJ35b) 

The provenance of the three hippo jars (Type SJ35b) that were petrographically analyzed is the 
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Lower Cretaceous exposures in Wadi Malih and Wadi Far‘ah in eastern Samaria. This 

conclusion conforms with the research conducted on such jars from Horvat Rosh Zayit. The fact 

that the jars were widespread throughout the Northern Kingdom of Israel, and that all of them are 

dated to the late Iron IIA, indicates, in my opinion, that they should be associated with the 

official administration of the kingdom in the days of the Omride Dynasty. 

A Case Study for Regional Variation: Tel Yoqne‘am and Tel Qiri 

The ceramic assemblages of Tel Yoqne‘am, and especially of Tel Qiri, are outstanding in their 

difference from the rest of the assemblages in the Jezreel Valley. At both sites, a much wider 

variety of sources of pottery vessels was discerned in comparison to other sites in the valley: at 

Yoqne‘am only ca. 60% of the pottery was produced at the site itself (22 vessels out of 57), 

while at Tel Qiri only 4 of the 23 samples were found to be of local provenance. It can be 

assumed that the most influential factor (apart from a statistical deviation, which could result 

from the potentially non-representative nature of the sample) is the location of Yoqne‘am and 

Qiri in the western part of the Jezreel Valley, on the edges of the Phoenician trade systems that 

intensified at the beginning of the Iron Age.  

The Coastal Jars of Types SJ3 (Iron I) and SJ31 (Iron IIA) 

The provenance of most of the jars with a carinated shoulder (Types SJ3 and SJ31) is the 

northern coast. This fact demonstrates that these two types were an inseparable component of the 

Phoenician trade, which is usually represented only by the Phoenician Bichrome vessels. It 

would seem that these jars are the “successors” of the traditional Canaanite jar that ceased to be 

produced at the end of the LB II. 

Sulam and the Beth Shean Valley 

Despite the proximity between the Jezreel Valley and the Beth Shean Valley, as well as the 
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geographical continuity between the two regions, almost no vessels were found in the Jezreel 

Valley that originated in the area of Beth Shean. Only two vessels from Sulam were 

petrographically identified as imports from the region of the Middle Jordan Valley. Their date 

conforms with our knowledge of LB III Beth Shean as an Egyptian garrison that controlled the 

northern part of Canaan. 

 

RELATIVE CHRONOLOGY 

The study of the relative chronology at the excavated sites in the valley in the research period 

succeeded in achieving important precision. In-depth knowledge of the ceramic material and 

exhaustive study of the many excavation reports in some cases overturned previously unshakable 

axioms. After studying the minute changes that took place in the pottery at the key site of 

Megiddo, I examined anew the dating of strata at other sites in the valley. Following the complex 

stratigraphic and ceramic discussions, there is now a renewed chronological outline for both the 

sites in the Jezreel Valley and those in northern Israel (Tables 2–3). 

 

 LB II LB III Early 
Iron I 

Late Iron I 
(+Final Iron I) 

Early 
Iron IIA 

Late Iron IIA 
(+Final Iron IIA) 

Megiddo VIIB VIIA VIB VIA VB VA-IVB (+K-2a) 
Taanach IA IB – – IIA IIB/III (+IV) 
Kedesh VIII VII – – VI-V IV 
Yoqne'am XIX – XVIII XVII (+XVI) XV XIV (+XIII) 
Qiri – – D-IX D-VIII D-VII 
Qashish V IV (a few sherds) IIIC-IIIA 
Nahal Yif'at – I (Tombs) – – 

Tel Shadud 
margins 

Tombs Tombs Tombs 

'Ein el-Hilu – – II – – 

Sulam + V IV III IIc IIb (+IIa) 
Qishyon – Tombs + + 
'Afula + IIIB IIIA – 198-3 
Jezreel + + + + + Compound  

(+post compound) 
Table 2: Relative chronology of the Jezreel Valley excavated sites 
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 LB III Early 
Iron I 

Late Iron I 
(+Final Iron I) 

Early 
Iron IIA 

Late Iron IIA 
(+Final Iron IIA) 

Dan VIIA VI-V IVB Occupation gap 
Hazor – XII-XI – – X-IX 
Kinneret – VI V (+IV) [V-III; old numbering, see Chapter 13] 
Rosh Zayit – – – III II (+I) 
Beth-Shean S-4, S-3 S-2 – S-1b S-1a (+post S-1) 
Rehov D-6 D-5 D-4 (+D-3) VI V-IV 
Keisan 13 12-9c 9b-a 8 7 (+6) 
Dor – Early Ir1a to 

Ir1a/b  
Ir1b Ir1/2 Ir2a 

Qasile – XII-XI X IX-VIII – 

Table 3: Relative chronology of the northern part of Israel (outside Jezreel Valley) 

 

ABSOLUTE CHRONOLOGY AND HISTORICAL RECONSTRUCTION 

The period between the 12th century and the 9th century BCE was a period of great upheavals 

that changed the political structure of the Southern Levant. In this fateful period, Canaan was 

transformed from a system of independent city-states that competed with each other for the 

attention of the King of Egypt, to a region in which a number of independent territorial kingdoms 

existed. 

Late Bronze Age III 

The absolute chronology of the LB III is established, first and foremost, by the synchronization 

of the strata in Israel with the chronology of the Egyptian kings, based on royal finds unearthed 

in Canaan. In light of these finds, it can be determined that this period continued from the 

beginning of the 12th century BCE (or the end of the 13th century) until 1130 BCE. 

The Egyptian presence in Canaan had both a cultural and political influence on the Canaanite 

settlement pattern in the Land of Israel in general, and in the Jezreel Valley in particular. The 

city-state system in the valley in the LB III appears to be the direct continuation of the Egyptian-

Canaanite order that existed in the area since the conquest of Thutmose III. While the urban 
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center at Yoqne‘am ceased to exist, Megiddo, Taanach and perhaps also Shimron, continued to 

be flourishing city-states with a varied agricultural hinterland. In contrast to the continuous 

settlement sequence, it is evident that far-reaching changes began to take place in the economy of 

the area, due to the cessation of international trade. At the same time, the connection with Egypt 

continued and it seems that luxury goods reached Canaan within the framework of the imperial 

Egyptian control. 

At the end of the LB III, the Egyptian governing system collapsed and a series of large 

destructions can be observed in the valley. Any attempt to affix a social, political or ethnic label 

to these destructions must remain within the realm of educated guess, although in the present 

state of research today, I believe that these destructions were perpetrated by an outside force: 

either Canaanite fringe elements who had waited for many years to exploit the weakness of the 

central government, or forces of the Sea Peoples who took advantage of the vacuum left by the 

Egyptian withdrawal. The possibility that it was the Egyptians who destroyed the settlement 

system when they retreated from the area is less likely. 

Iron Age I 

Following an occupational gap of undetermined length, the settlements in the Jezreel Valley 

began a long process of recovery. The first stage, in the early Iron I, is characterized by the 

construction of sparse settlements upon the destruction layers of the LB III. The characteristics, 

patterns of behavior and ideology of the new settlers in this early stage reflect the continuity in 

material cultural from the LB III. The renewal process of the settlement system reached its 

climax in the late Iron I. However, even at the peak of their prosperity, a sharp decline is 

discernable in the level of the material cultural of these settlements in comparison to the LB III 

cities. 
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In the transition from the Bronze Age to the Iron Age, continuity in all aspects of the material 

culture is evident. There is no doubt that this is due to the ethnic continuity of the population, 

and, therefore, it must be concluded that the overwhelming majority of the inhabitants of the 

Jezreel Valley in the Iron I were Canaanites, that is, the former inhabitants of the valley. 

The continuation of the social and cultural patterns of the LB II–III during the Iron I may 

indicate that the LB political organization in the Jezreel Valley also continued into the Iron Age. 

Therefore, although there is no historical evidence concerning the state structure in the area, it 

can be assumed that the Canaanite city-state system, which was the political base of Canaanite 

society in the MB and the LB, remained in place also in the Iron I. The results of the 

archaeological excavations demonstrate that Megiddo retained its relative power in the Iron I, 

and Yoqne‘am was once again a flourishing city-state. In light of the centrality of Shimron in the 

LB, and the lack of another candidate for a city-state in the northern part of the valley, it can be 

assumed that Shimron also regained its former LB status. The southern valley suffered a heavy 

blow at the end of the LB III, which is reflected in the occupational gap at Tel Taanach and Tel 

Kedesh during the Iron I. 

At the end of the period, an additional wave of destruction brought about the terminal collapse of 

the Canaanite system. The results were particularly devastating, leaving behind mounds of ruins 

rich in finds. In contrast to the end of the LB III, after the destruction at the end of the Iron I, 

significant changes in the ideology of the valley inhabitants can be discerned, as reflected in the 

material culture of the sites dated to the Iron IIA. 

It seems that Israelite elements from the Samarian Hills, who attained social and political 

maturity towards the end of the Iron I, were the wreakers of the devastation in the Jezreel Valley. 

The destruction, whose aim was Israelite territorial expansion, focused on the cities where most 
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of the population was concentrated. The goal was apparently accomplished, and the Canaanite 

city-state system, which had enjoyed a fleeting recovery following the Egyptian retreat, was 

overcome, and the inhabitants of the hills gained control over the valley population. 

 Echoes of the Israelite victory in the valley are apparently preserved in the biblical saga of the 

war led by Deborah and Barak against Jabin and Sisera the commander of his army (Judges 4–5). 

It is generally accepted by most scholars that the Song of Deborah (Judges 5) is among the 

earliest biblical texts. It seems that the only possible background for this story is the battles that 

took place between the Israelites from the hill country and the Canaanites who lived in the valley 

during the Iron I. The early date of the text, together with the fact that the story was engraved in 

the collective memory, are indicative of the decisive role the battle played in Israelite history. 

Early Iron Age IIA 

Following another settlement gap of several decades, the slow process of recovery of the 

settlement system in the valley began again. However, in contrast to the renewal process in the 

early Iron I, this time a significant change in the worldview evolved. The material culture which 

characterized the valley in the second half of the second millennium BCE underwent a major 

transformation, and its new components became those that characterized the northern part of 

Israel during the first half of the first millennium BCE. At Megiddo, which again functions as a 

test case, it is clear that the urban plan of Stratum V changed fundamentally (this is easily 

discerned, especially in Stratum VA–IVB): Palace 2072 was no longer in use and upon its ruins 

was erected a residential quarter; Temple 2048 and the entire sacred precinct went out of use 

completely; upon the ruins of the southern residential quarter, Palace 1723 was erected, and upon 

the destroyed northeastern residential quarter, Palace 6000 was founded; the use of the eastern 
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cemetery ceased almost completely. Apparently, the city never returned to its former worldview 

that characterized it during the second half of the second millennium BCE. 

Most researchers today accept the hypothesis that the transition between the Iron IIA and the 

Iron IIB was brought about by the Aramean wars. In light of the long stratigraphic sequence that 

was discerned at Megiddo in Stratum VB, there is no doubt, in my opinion, that Megiddo VA–

IVB was destroyed at a later stage within the Iron IIA, and its destruction should be associated 

with the campaigns of Hazael in 840/830. Based on historical considerations connected with the 

campaign of Shishaq and the gap between Strata VIA and VB at Megiddo, it seems that the 

destruction of Megiddo VIA and its parallels should be dated, according to the Modified 

Conventional Chronology of Mazar (MCC), to ca. 980/970 BCE. According to this dating, the 

foundation of Megiddo VB occurred some 20–30 years after the destruction and should be dated 

to ca. 950/940. It is reasonable that another 20–30 years passed between the founding of the city 

and the campaign of Shishaq, dated to the second half of the 10th century. Thus, the Egyptian 

king arrived at a city that was already well established, and here he chose to set up his 

headquarters. Although in the eyes of the kings of Israel, the valley in this period was still 

considered as periphery, this did not inhibit Shishaq from setting up his headquarters and his 

stele at Megiddo. In the Egyptian tradition, the valley was viewed as a strategic location, and 

since the days of Thutmose III, Megiddo had held a place of honor in the list of Egyptian 

objectives. 

Nevertheless, without any connection to one chronological system or another, I accept the 

hypothesis that the United Monarchy, as it is described in the Bible, did not exist in historical 

reality. Therefore, while the debate over the Iron Age chronology has not yet been resolved 

(although it seems to have diminished), in my opinion the biblical narrative of Jerusalem ruling 
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over all the Land of Israel in the days of the United Monarchy cannot be accepted, and therefore, 

the area in which the Kingdom of Israel consolidated should be analyzed separately from that in 

which the Judahite Kingdom developed. If we accept the notion that the Northern Kingdom was 

the first territorial kingdom in this area (and not the United Monarchy!), we must then assume 

that it was during the time of Megiddo VB (the chronological horizon of the early Iron IIA), that 

the Northern Kingdom of Israel first emerged. 

Despite the lack of historical sources that deal with the Jezreel Valley in the days of the first 

Israelite kings, predating the House of Omri, the material culture of Megiddo VB, Taanach IIA, 

Yoqne‘am XV, Kedesh V–IV, Sulam IIc and the cemetery of Tel Shadud, appears to indicate 

that already in the early Iron IIA these sites were under the control of the Israelite Kingdom. 

Thus, it can be concluded that the valley was under the control of the Northern Kingdom from 

the very beginning. 

From Periphery to Center: The House of Omri 

The kings of the House of Omri, who were wise enough to comprehend the hidden wealth in the 

fertile fields of the Jezreel Valley, ensured their hold over the area in a better way than their 

predecessors. They consolidated their control over the valley by establishing royal centers at 

Megiddo and Jezreel. Throughout the valley, the intensive construction of the Omride Dynasty is 

evident, and echoes of their control over the valley are found in a variety of biblical sources, 

including the stories of Elijah and Elisha. Several decades after the rise to power of the Omride 

kings, the wars led by Hazael King of Aram-Damascus brought about the fall of this dynasty and 

the destruction of many cities. 
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SPATIAL DISTRIBUTION AND ACTIVITY AREAS 

Late Bronze Age III 

In addition to the chronological aspects, I attempted to analyze – with only partial success – the 

functional distribution of the ceramic assemblage of Megiddo VIIA. The spatial distribution of 

the complete vessels in Megiddo Level K-6 and Sulam V are very similar to the assemblage of 

complete vessels from Level K-4 (late Iron I) that was analyzed in the past. Furthermore, it 

became clear that there is a great resemblance between the frequencies of sherds in Level K-6 

and those in Levels K-5 and K-4. These results reflect the domestic nature of these assemblages. 

Late Iron Age I 

The intrasite spatial analysis of Megiddo VIA reveals an urban settlement with functional 

quarters, characterized by a social hierarchy. It was an organized settlement, surrounded by a belt 

of houses. On one side of the city gate stood the palace, and next to it were the houses of the 

wealthy population, in which activities connected to the palace took place. To the east of the gate 

was the middle-class residential quarter. In the heart of the settlement, Temple 2048 continued to 

serve as the central cult place. The dwellings of the lower classes extended to the south of the 

city, and in the lower city. On the eastern slope of the tell, the cemetery continued in use. 

Iron Age IIA 

In contrast to the closed nature of the Iron I urban society, it appears that Megiddo V had trade 

relations with a number of political entities. Firstly, the large variety of imported vessels from 

Cyprus is noteworthy. At the same time, the Iron I tradition of importing products from 

Phoenicia and Philistia continued. It is important to bear in mind that the imported vessels are 

evidence of the economic relations of the Northern Kingdom of Israel in general. The intrasite 

ceramic distribution at Megiddo VA–IVB presents a picture of an important city in which are 
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discerned a palace, a royal treasury, a public storehouse and two patrician houses, one of which 

contained a cult corner. Unfortunately, a rich domestic assemblage dating to the Iron IIA has not 

yet been uncovered at Megiddo, and it is hoped that the finds from Area Q will complete this 

gap. 

The fact that I succeeded in isolating two large assemblages of complete vessels, one from the 

Iron I and the other from the Iron IIA, has enabled comprehensive comparisons between them 

and conclusions concerning the processes that took place in the area during the transition from 

the Iron I to the Iron IIA. One of the more interesting developments was the shift from household 

storage in the Iron I, to public storage in the Iron IIA. This apparently reflects the political 

changes that took place with the foundation of the Kingdom of Israel. While the transition to 

public storage can be viewed as evidence of the sense of security that the kingdom bestowed 

upon its subjects, it is also possible to interpret this as intentional intervention by taxation 

agencies on behalf of the authorities, against the will of the inhabitants. 

 

SETTLEMENT PATTERNS 

In this chapter, the results of archaeological surveys of sites from the research period are 

analyzed, and integrated with the data from the excavations. The main conclusions that arose 

from this analysis are: 

1) Throughout the research period, the inhabitants preferred to build their settlements along the 

edges of the Jezreel Valley. It can be assumed that this choice reflects the difficulties in working 

the heavy soil, and the presence of swampy areas in the center of the valley. The location of the 

settlements also determined the routes of the main roads along the juncture between the valley 
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and the hills. In addition, it seems that the large urban centers were located at the natural “gates” 

of the valley. 

2) In the transition from the Iron I to the Iron II, a decrease in the size of the sites is discerned. 

First of all, the area of the large cities was reduced (Megiddo, Yoqne‘am, Qishyon), with 

desertion of their lower cities and concentration of the settlement in the acropolis. Furthermore, 

most of the new sites in the Jezreel Valley during the Iron II were villages, no larger than 10 

dunams. It should be noted that in both chronological horizons discussed here, most of the sites 

(quantitatively) are rural settlements, although from the point of view of area, the great majority 

of the built-up area belonged to the urban sector (see below).  

3) Another phenomenon clearly evident in the Iron II, as compared to the preceding period, is 

that in some of the secondary valleys (Harod and Jenin Valleys), an accelerated process of 

agricultural settlement took place in areas that were empty in the Iron I. Due to this phenomenon, 

the number of settlements in the Harod Valley doubled, and in the Jenin Valley even more so; 

most are small villages situated at previously unsettled locations. 

4) Although throughout the entire period of research there was a preference for settlement on the 

margins of the valley, during the Iron II there was an increase in settlements in the center of the 

valley. The number of settlements in the heart of the valley rose by tens of percents in 

comparison to the Iron I. This may have resulted from an improvement in technological 

capability (e.g., iron tools) or from an improvement in security under the auspices of the 

Kingdom of Israel. 

5) In comparison to the Iron I, a process of distancing from water sources took place in the Iron 

II. This could also be the result of improved technology connected with water storage, or an 

improvement in the ability to transport water from greater distances. 
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6) The total population in the Jezreel Valley throughout the research period reached some 15,000 

inhabitants. According to the model presented at the beginning of this work, it is evident that 

during the Iron Age, the valley population did not surpass the theoretical carrying capacity of the 

area. 

 

CANAANITES IN A CHANGING WORLD: A POSTCOLONIAL VIEW OF THE JEZREEL 

VALLEY DURING THE IRON AGE I  

In this chapter, I chose to analyze the changes that took place in the Jezreel Valley from a 

postcolonial standpoint, which views the transition from subjection to independence as a 

defining factor in the transformation taking place in a society and culture. This analysis suggests 

that one of the determining factors that brought about the changes in Canaanite society was the 

Egyptian withdrawal from Canaan. Following are the main conclusions that arose from this 

discussion: 

1) Based on the data available from historical sources, the Egyptian strategy of control in Canaan 

was based on developing a strong local elite, who were under the complete and absolute mastery 

of the Egyptian king. This method was developed by the Egyptians in order to economically 

exploit Canaan, while glorifying and enhancing the powers of the Canaanite rulers over their 

subjects. On the other hand, the Egyptians apparently did not interfere in the cultural life of their 

subjects, such as religion, cult or burial, and during their reign in Canaan they even adopted and 

absorbed Canaanite cultural elements. 

2) The disappearance of Egyptian authority brought about the weakening of their protégés, the 

Canaanite elite. It can be assumed that the local elite, without their supporting patron, had 

difficulties controlling their subjects. This heavy blow to the elite is well reflected in the modest 



27* 

 

nature of the monumental buildings in Megiddo VI, and in the almost-complete disappearance of 

luxury items from the Iron I assemblages. I believe that the loss of status of the social elite, and 

the resulting damage to the entire Canaanite society, was one of the reasons for the collapse at 

the end of the Iron I. 

3) Nevertheless, analysis of the ceramic assemblages of Megiddo VIA depicts a city with a 

clearly complex society, whose social structure was similar to that of the LB city. 

4) While it seems that the Egyptian withdrawal affected mainly the social elite, not the “silent 

majority”, this assumption may derive from our limited ability to distinguish changes in daily life 

among the archaeological finds. For example, a change in refuse disposal patterns was observed 

in Megiddo during the Iron I. 

5) The decline in the power of the elite and the almost-complete disappearance of the ruling 

administration, resulted in two parallel economic processes during the Iron I: (a) economic 

isolationism, which is mainly reflected in the decrease of trade volume; (b) a more balanced 

distribution of wealth and/or resources, which resulted from the elite’s loss of monopoly on some 

branches of production (including the metal industry).  

6) In general, there was cultic and ideological continuity from the LB to the Iron I, as seen in the 

cult places, the cultic artifacts and the burial traditions. Furthermore, it seems that the Late 

Canaanite Style (first defined in this work) reflects the renewed crystallization of the local 

Canaanite identity, which now, due to its independence, was better able to absorb and assimilate 

foreign influences. In addition, I discuss the case of the double temple at Beth Shean (Late Iron 

I), in which a cultic Canaanite-Egyptian mixture was discerned. This is certain proof of the 

hybridization of the Canaanite culture that formed at the site after the withdrawal of the Egyptian 

conquerors. 
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CITY AND VILLAGE: DIFFERENCE VS. SIMILARITY 

In this chapter, I have analyzed a number of variables that are indicative of the differences 

between the urban and rural settlements throughout the research period. The importance of this 

discussion derives from the comparison between cities and towns, and between villages and 

hamlets, that existed contemporaneously in a relatively limited geographical area. The 

opportunity for such research is relatively rare in the archaeology of the Bronze and the Iron 

Ages in our region, due to the few excavations and publications of rural sites. 

1) It appears that throughout the research period, the economic and technological capabilities of 

the urban population were of a higher level than those of the village inhabitants. This is reflected 

in the more spacious dwellings in the city, in the hewing of burial caves, in the quality of the cult 

vessels, in the variety of types of ceramic vessels and their decoration, and in the abundance of 

imported vessels. However, comparison of aspects connected to production and industry reveals 

a similarity between cities and villages. A similar level of technology was observed in both cities 

and villages. Moreover, there were no separate industrial areas, and the various types of 

manufacturing were carried out within the dwellings or in close proximity to them. 

2) In a few cases (for example, the lack of cooking jugs in the villages), a greater openness to 

accept and absorb changes and new ideas is recognized in the cities, as opposed to the evident 

conservative nature of the villages. 

3) Although, in general, differences in a number of the variables were evident between the cities 

and the villages, the level of dissimilarity was not consistent from one site to the next. For 

example, in Tel Qiri VIII, large dwellings that were erected contained an abundance of imported 

finds, while in Tel Kedesh IV a large public building served a cultic function. Thus, it appears 
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that a hierarchy can be discerned among the villages: for example, Tel Qiri was an affluent 

village, ‘Ein el-Hilu was at the bottom of the social ladder, and ‘Afula consisted of a farmstead. 

Much data is still needed to complete this hierarchy.  

 4) Study of the relationship between the nature of the site and its location within the landscape, 

reveals that the rural settlements (especially the hamlets) in the Jezreel Valley fulfilled a need to 

be in the immediate vicinity of the agricultural lands, and only they are located in the heart of the 

valley, in areas characterized by heavy alluvium. It may be that some of these were seasonal 

settlements, although we do not have sufficient tools to test this hypothesis. 

5) Analysis of the finds from the Jezreel Valley demonstrates a clear connection between the fate 

of a city-state and the condition of its agricultural hinterland. For example, the destruction of Tel 

Kedesh in the LB III and the settlement gap that existed there during the Iron I were a direct 

result of the events that took place at nearby Tel Taanach. A similar relationship existed between 

Tel Yoqne‘am and Tel Qiri, as at both sites a settlement gap existed in the LB III, and at both 

sites settlement was renewed in the Iron I.  

6) In the transition from the LB III to the Iron I, the rural settlements were heavily damaged. 

Perhaps we can identify here a process of concentration into the cities during the Iron I, as a 

result of instability and lack of security. Moreover, in contrast to the accepted view that 

settlement in the Iron I was sparse, and the village component was predominant, the decrease in 

size of the cities in the Iron II and the foundation of villages in the heart of the valley, in areas 

not previously settled, attests that in the transition from the Iron I to the Iron II, there was 

actually an increase in the extent of rural settlement in the valley. This process may be indicative 

of an improvement in security conditions under the rule of the Kingdom of Israel.  
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7) While the present research succeeded in distinguishing similarities and differences between 

cities and villages, it is still difficult to discuss the relationships between the cities and the 

villages throughout the research period. One of the main reasons for this is insufficient data to 

conduct such an analysis, the solution to which must be sought in excavation of a village site, 

which will attempt to address this question. 
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   1716=לוקוס ; )116-116 (1715לוקוס , Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.36איור 

  )156 (1718לוקוס ; ) 13-156(

; )19-122 (N=1719לוקוס ; )132 (1719קוס לו, Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.37איור 

  )W=1719) 142-93Bלוקוס 

   1720=לוקוס , Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.38איור 

-120 (N=1721לוקוס ; )20-119 (1721לוקוס , Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.39איור 

  )139-140 (S=1721לוקוס ; ) 112

  )4-115 (E=1722לוקוס ; )13-148 (1722לוקוס , Bשטח : 1693י רחבה " עחתום, מגידו: 6.40איור 

 1724=לוקוס , Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.41איור 

; )133-148 (S=1726לוקוס ; )101 (1726לוקוס , Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.42איור 

  )97 (1730לוקוס 

  1742לוקוס , Bשטח : 1693 י רחבה"חתום ע, מגידו: 6.43איור 

  )10בתוך בניין  (6לוקוס , Cשטח : VA-IVBמגידו : 6.44איור 

  המשך, )10בתוך בניין  (6לוקוס , Cשטח : VA-IVBמגידו : 6.45איור 

  המשך, )10בתוך בניין  (6לוקוס , Cשטח : VA-IVBמגידו : 6.46איור 

  המשך, )10 בתוך בניין (6לוקוס , Cשטח : VA-IVBמגידו : 6.47איור 

  המשך, )10בתוך בניין  (6לוקוס , Cשטח : VA-IVBמגידו : 6.48איור 

  )10בתוך בניין  (7לוקוס , Cשטח : VA-IVBמגידו : 6.49איור 

שניהם בתוך בניין ) (123 (33לוקוס ; )123-121 (31לוקוס , Cשטח : VA-IVBמגידו : 6.50איור 

10(  

  )51בתוך בניין  (50לוקוס , Cשטח : VA-IVBשכבה : 6.51איור 

  )51בתוך בניין  (52לוקוס , Cשטח : VA-IVBשכבה : 6.52איור 

  המשך, )51בתוך בניין  (52לוקוס , Cשטח : VA-IVBשכבה : 6.53איור 

  )51בתוך בניין  (53לוקוס , Cשטח : VA-IVBשכבה : 6.54איור 

 3-2( ;S=2057) 4( ;2063 (E=2057; )1 (2057לוקוסים , AAשטח : VA-IVBשכבה : 6.55איור 

)5(  

  2081לוקוס , AAשטח : VA-IVBשכבה : 6.56איור 

  )המשך (2081לוקוס , AAשטח : VA-IVBשכבה : 6.57איור 

  )המשך (2081לוקוס , AAשטח : VA-IVBשכבה : 6.58איור 

  )המשך (2081לוקוס , AAשטח : VA-IVBשכבה : 6.59איור 

  )12-2 (S=2081; )1= (2081לוקוסים , AAשטח : VA-IVBשכבה : 6.60איור 

  )2( ;2111) 4-3 (N=2103; )1 (2103לוקוסים , AAשטח : VA-IVBשכבה : 6.61איור 

  )6 (E=2112, )5-1 (2112לוקוסים , AAשטח : VA-IVBשכבה : 6.62איור 

  2100לוקוס , AAשטח : VA-IVBשכבה : 6.63איור 



  2102לוקוס , AAשטח : VA-IVBשכבה : 6.64איור 

  2162לוקוס , AAשטח : VA-IVBשכבה : 6.65איור 

  )7-2 (2164, )1 (2163לוקוסים , AAשטח : VA-IVBשכבה : 6.66איור 

  

  7פרק לאיורים 

  K/42/04 חדר – K/44/04בניין , K-6שכבה : VIIAמגידו : 7.1איור 

  K/44/04 חצר מרכזית – K/44/04בניין , K-6שכבה : VIIAמגידו : 7.2איור 

 K/20/04טבון ; )K/44) 5-1/04 חצר מרכזית – K/44/04בניין , K-6 שכבה :VIIAמגידו : 7.3איור 

)7-6(  

  K/68/04 יחידה – K/44/04בניין , K-6שכבה : VIIAמגידו : 7.4איור 

ממגורה ; )המשך) (K/68) 4-1/04 יחידה – K/44/04בניין , K-6שכבה : VIIAמגידו : 7.5איור 

04/K/67) 5(  

מתקן הפקת שמן ; )K/75) 5-1/04 יחידה – K/44/04בניין , K-6שכבה : VIIAמגידו : 7.6איור 

02/K/60) 8-6( ; 04יחידה/K/57) 9(  

  K/43a/04חצר , K-6שכבה : VIIAמגידו : 7.7איור 

  )9 (K/33/04טבון ; )8-1) (המשך (K/43a/04חצר , K-6שכבה : VIIAמגידו : 7.8איור 

  )5-3 (Kלוקוסים מעורבים משטח ; )K/74) 2-1/02חדר , K-6שכבה : VIIAמגידו : 7.9איור 

  M/75/04חדר , M-6שכבה : VIIAמגידו : 7.10איור 

  )המשך (M/75/04חדר , M-6שכבה : VIIAמגידו : 7.11איור 

  M/83/04חדר , M-6שכבה : VIIAמגידו : 7.12איור 

  M-5שכבה : VIBמגידו : 7.13איור 

  M/44/04חדר , M-4שכבה : VIAמגידו : 7.14איור 

  )המשך (M/44/04חדר , M-4שכבה : VIAמגידו : 7.15איור 

לוקוסים ; )6-3 (M/25/06מרחב קטור ; )M/55) 2-1/04חדר , M-4שכבה : VIAמגידו : 7.16איור 

  )M) 9-7מעורבים משטח 

  H/38/08חצר מרכזית , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.17איור 

  )שךהמ (H/38/08חצר מרכזית , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.18איור 

  )המשך (H/38/08חצר מרכזית , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.19איור 

  )המשך (H/38/08חצר מרכזית , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.20איור 

  )המשך (H/38/08חצר מרכזית , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.21איור 

  )המשך (H/38/08חצר מרכזית , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.22איור 

  )המשך (H/38/08חצר מרכזית , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.23איור 

  )3-2 (H/40/08טבון ; )1) (המשך (H/38/08חצר מרכזית , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.24איור 

  H/36/08חדר , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.25איור 



  )המשך (H/36/08חדר , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.26איור 

  )המשך (H/36/08חדר , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.27איור 

  )המשך (H/36/08חדר , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.28איור 

  )6-4 (H/35/08חדר ; )H/34) 3-1/08חדר , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.29איור 

  H/13/08חדר , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.30איור 

   H/37/08חדר , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.31איור 

  )המשך (H/37/08חדר , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.32איור 

  )המשך (H/37/08חדר , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.33איור 

  )המשך (H/37/08חדר , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.34איור 

  )3 (Hלוקוס מעורב משטח ; )H/52) 2-1/08בור , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.35איור 

 )BL( קערות – I והברזל III טיפולוגיה של הקרמיקה מתקופת הברונזה המאוחרת –מגידו : 7.36איור 

; )K( קדרות – I והברזל III טיפולוגיה של הקרמיקה מתקופת הברונזה המאוחרת –מגידו : 7.37איור 

 G)(גביע ; )CH(קובעות 

 סירי בישול – I והברזל III טיפולוגיה של הקרמיקה מתקופת הברונזה המאוחרת –מגידו : 7.38איור 

)CP( ; פכי בישול)CJ(  

  )J( פכים – I והברזל III טיפולוגיה של הקרמיקה מתקופת הברונזה המאוחרת –גידו מ: 7.39איור 

; )JT( פכיות – I והברזל III טיפולוגיה של הקרמיקה מתקופת הברונזה המאוחרת –מגידו : 7.40איור 

  )PX(פיקסיסים ; )F(צפחות 

 קנקניות – I והברזל III טיפולוגיה של הקרמיקה מתקופת הברונזה המאוחרת –מגידו : 7.41איור 

)AM( ; קנקנים)SJ( ; פיטסים)P(  

נרות ; )S( כנים – I והברזל III טיפולוגיה של הקרמיקה מתקופת הברונזה המאוחרת –מגידו : 7.42איור 

)L( ; כלים שלובים)CS( ; מסננות)ST( ; טסי אפייה)BT( ; משפכים)FU( ; אגנים)BS( ; יבוא

)CY & IM(  

  

  8פרק לאיורים 

; )10-3 (H/24/06חדר ; )H/39) 2-1/06 חדר – H/39/06בניין , H-8שכבה : VBמגידו : 8.1איור 

  )14-12 (H/28/08בור ; )H/26) 11/08טבון 

  )6-4 (H/65/00וחדר ) H/66) 3-1/00 חדר – H/66/00בניין , H-7שכבה : VBמגידו : 8.2איור 

   H/26/26בניין , H-7שכבה : VBמגידו : 8.3איור 

   H/34/06חצר , H-7שכבה : VBמגידו : 8.4איור 

  )המשך (H/34/06חצר , H-7שכבה : VBמגידו : 8.5איור 

  )המשך (H/34/06חצר , H-7שכבה : VBמגידו : 8.6איור 

  )המשך (H/34/06חצר , H-7שכבה : VBמגידו : 8.7איור 

  H-6שכבה : VBמגידו : 8.8איור 



  )המשך (H-6שכבה : VBמגידו : 8.9איור 

  )המשך (H-6שכבה : VBמגידו : 8.10איור 

   H-5שכבה : VA-IVBמגידו : 8.11איור 

  )המשך (H-5שכבה : VA-IVBמגידו : 8.12איור 

  )11-9) (K-3a (K/58/96חדר ; )8-1) (K/54) K-3a/96חדר , K-3שכבה : VBמגידו : 8.13איור 

  ) K/84) K-3b and K-3a/96חצר , K-3שכבה : VBמגידו : 8.14איור 

; K/71/96טבון ; )7-1המשך ) (K/84) K-3b and K-3a/96חצר , K-3שכבה : VBמגידו : 8.15איור 

  )K/99) 11/96הסרת קיר ; K/83/96טבון 

  ) K/36) K-2b/96חדר , K-2שכבה : VA-IVBמגידו : 8.16איור 

  ) K/12) K-2b/96חדר , K-2שכבה : VA-IVBמגידו : 8.17איור 

הסרת קיר ; )K/28) K-2b and K-2a) (7-1/96צר ח, K-2שכבה : VA-IVBמגידו : 8.18איור 

96/K/98) 8( ; לוקוסים מעורבים)9(  

  L-4שכבה : VBמגידו : 8.19איור 

; )10-2 (L/50/04חדר ; )L/110) 1/00חדר : 6000ארמון , L-3שכבה : VA-IVBמגידו : 8.20איור 

  )12 (L/48/04חדר ; )L/106) 11/98חדר 

לוקוסים מעורבים ; )6-1 (6000 של ארמון L/146/00חצר , L-3 שכבה: VA-IVBמגידו : 8.21איור 

)7(  

  )BL( קערות –א II טיפולוגיה של הקרמיקה מתקופת הברזל –מגידו : 8.22איור 

 )CH(קובעות ; )K( קדרות –א II טיפולוגיה של הקרמיקה מתקופת הברזל –מגידו : 8.23איור 

  )CJ(פכי בישול ; )CP( סירי בישול –א IIפת הברזל  טיפולוגיה של הקרמיקה מתקו–מגידו : 8.24איור 

; )F(צפחת ; )JT(פכיות ; )J( פכים –א II טיפולוגיה של הקרמיקה מתקופת הברזל –מגידו : 8.25איור 

  )PX(פיקסיס 

פיטס ; )SJ(קנקנים ; )AM( קנקניות –א II טיפולוגיה של הקרמיקה מתקופת הברזל –מגידו : 8.26איור 

)P( 

ספל ; )CS(כלים שלובים ; )L( נרות –א II טיפולוגיה של הקרמיקה מתקופת הברזל –מגידו : 8.27איור 

  )S(כנים ; )ZO(כלי זואומורפי ; )ST(מסננות ; )BT(טסי אפייה ; )TC(על שלוש רגליים 

קבוצת הכלים המצוירים :  יבוא קיפרי–א II טיפולוגיה של הקרמיקה מתקופת הברזל –מגידו : 8.28איור 

קבוצת הכלים הצבועים בשחור על אדום ; )BI(גוניים -קבוצת הכלים הדו; )WP(ן על לב

)BoR(  

  

  9פרק לאיורים 

  סולם 9.1

  113בניין : Vשכבה : סולם: 9.1.1איור 

  )המשך (113בניין : Vשכבה : סולם: 9.1.2איור 



  )המשך (113בניין : Vשכבה : סולם: 9.1.3איור 

  )המשך (113בניין : Vשכבה : סולם: 9.1.4איור 

  )4-3 (120בניין ; )2-1, המשך (113בניין : Vשכבה : סולם: 9.1.5איור 

  114בניין : IVשכבה : סולם: 9.1.6איור 

  )המשך (114בניין : IVשכבה : סולם: 9.1.7איור 

  )12 (109קבר ; )15-13, 11-1 (103בניין : IIIשכבה : סולם: 9.1.8איור 

  5788חפירות הצלה : סולם: 9.1.9איור 

 

  ילו'ח-עין אל 9.2

  916מבנה : IIילו 'ח-עין אל: 9.2.1איור 

  266מתקן להפקת שמן , 916מבנה : IIילו 'ח-עין אל: 9.2.2איור 

: אזור פעילות על סלע האם; )5-2 (532מבנה ; )E31) 1מתקן בריבוע : IIילו 'ח-עין אל: 9.2.3איור 

  )11-6 (103לוקוס 

 1231רצפה ; )2 (1342מבנה ; )1 (156ריצוף : פעילות על סלע האםאזור : IIילו 'ח-עין אל: 9.2.4איור 

  )5-4 (658ממגורה חצובה ; )3(

  )207 וכיסוי אבן E33) 160A ,234 ,246 ,248בורות בריבוע : IIילו 'ח-עין אל: 9.2.5איור 

וי אבן  וכיסF34-F33 :132בורות בריבועים ; )E32) (1ריבוע  (180בור : IIילו 'ח-עין אל: 9.2.6איור 

136) 16-2(  

  )המשך (136 וכיסוי אבן F34-F33 :132בורות בריבועים : IIילו 'ח-עין אל: 9.2.7איור 

  770- וF32-F31 :505 ,509בורות בריבועים : IIילו 'ח-עין אל: 9.2.8איור 

  )6-5) (G/H30ריבוע  (747בור ; )4-1) (E-F35ריבוע  (113בור : IIילו 'ח-עין אל: 9.2.9איור 

  )L19) (12ריבוע  (893בור ; )11-1 (902- וN18 :901בורות בריבוע : IIילו 'ח-עין אל: 9.2.10איור 

  )12-8(לוקוסים מעורבים ; )K14-15) (7-1ריבוע  (1332בור : IIילו 'ח-עין אל: 9.2.11איור 

  

  נחל יפעת 9.3

 5קבר , )10-8 (4בר ק, )7-5 (3קבר , )4-3 (2קבר : Iשכבה ; )II) 2-1שכבה : נחל יפעת: 9.3.1איור 

)13-11(  

  )10-7 (8קבר , )6-4 (7קבר , )3-1 (6קבר : Iשכבה : נחל יפעת: 9.3.2איור 

  חרסים שונים: Iשכבה : נחל יפעת: 9.3.3איור 

 

  שולי תל שדוד 9.4

  )12-9(ברונזה תיכונה ; )8-1(ב Iברונזה קדומה : שולי תל שדוד: 9.4.1איור 

 Iברזל / IIIברונזה מאוחרת ; )8-4 (61קבר ; )I-II) 3-1זה מאוחרת ברונ: שולי תל שדוד: 9.4.2איור 

  )14-11(ללא מוצא , )10 (11קבר , )9 (9קבר ): 14-9(



; )6 (14קבר ; )5-3 (13קבר ; )2-1 (12קבר : אIIקברי תקופת הברזל : שולי תל שדוד: 9.4.3איור 

   ) 15 (20קבר ; )14-11 (18קבר ; )10-9 (17קבר ; )8-7 (16קבר 

קבר ; )5 (26קבר ; )4 (23קבר ; )3-1 (21קבר : אIIקברי תקופת הברזל : שולי תל שדוד: 9.4.4איור 

  )  15 (35קבר ; )14-11 (33קבר ; )10-9 (32קבר ; )8 (31קבר ; )7 (29קבר ; )6 (28

 ללא מוצא: אIIקברי תקופת הברזל : שולי תל שדוד: 9.4.5איור 

  

  10פרק לאיורים 

  תל תענך 10.4

  " המבנה המקודש", IIBתענך : 10.4.1יור א

  )המשך" (המבנה המקודש", IIBתענך : 10.4.2איור 

  )המשך" (המבנה המקודש", IIBתענך : 10.4.3איור 

  )המשך" (המבנה המקודש", IIBתענך : 10.4.4איור 

  )המשך" (המבנה המקודש", IIBתענך : 10.4.5איור 

    69בור מים , IIBתענך : 10.4.6איור 

   74בור מים , IIBתענך : 10.4.7ור אי

  )המשך (74בור מים , IIBתענך : 10.4.8איור 

  

  תל קדש 10.5

  )14-10 (VIשכבה ; )9-5 (VIIשכבה ; )VIII) 4-1שכבה : תל קדש: 10.5.1איור 

  )14-12 (VAשכבה ; )11-7 (Vשכבה ; )6-1(המשך , VIשכבה : תל קדש: 10.5.2איור 

  )13-4 (IVשכבה ; )3-1(המשך , VAשכבה : תל קדש: 10.5.3איור 

  )6 (2קבר ; )5 (4קבר ; )4 (3קבר ; )3-1 (1קבר : תל קדש: 10.5.4איור 

ברונזה תיכונה ; )6(ברונזה ביניימית ; )5-1(ברונזה קדומה : לוקוסים מעורבים: תל קדש: 10.5.5איור 

  )12 (IIברונזה מאוחרת ; )11-7(

  )15-12(א IIברזל ; )III) 11-1ברונזה מאוחרת : לוקוסים מעורבים: תל קדש: 10.5.6איור 

  )12-10(ב IIברזל ; )9-1(המשך , אIIברזל : לוקוסים מעורבים: תל קדש: 10.5.7איור 

  

  11פרק לאיורים 

  )7-5(ללא מוצא ; )4-1" (פלשתי"הבור ה): חפירות רבן(תל באר טבעון : 11.1איור 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

נספחים 

 וקטלוגים
  



  

  VIA- וVIIA מגידוים השלמים מהכל :7.1נספח 

: 2006אריה (של מגידו הקודם  החפירה נספח זה כולל רק את הכלים השלמים שנוספו מאז פרסום דוח

נספח זה כולל רק כלים , VIBמכיוון שאף כלי שלם לא מפורסם כאן משכבה ). 13.24 -13.23טבלאות 

  .VIA- וVIIAמשכבות 

  

  

 

Type K-6 M-6 G-1 VIIA Total 
Type

% Total 
Class

% 

BL1 1  1 3 5 10.9% 
BL2    3 3 6.5% 
BL3 1    1 2.2% 
BL4   1 1 2 4.3% 

BL13   1  1 2.2% 
BL16 2   2 4 8.7% 
BL? 1    1 2.2% 

17 

37% 

K1   3  3 6.5% 
K2    1 1 2.2% 

4 

8.7% 

CP2a 1    1 2.2% 1 2.2% 
CJ1a    1 1 2.2% 1 2.2% 

J1    1 1 2.2% 
J1b  1   1 2.2% 
J12 1    1 2.2% 

3 

6.5% 

JT1    1 1 2.2% 1 2.2% 
PX2    1 1 2.2% 1 2.2% 
SJ1 2 3 1  6 13% 

SJ1a 1    1 2.2% 
SJ1b 1    1 2.2% 
SJ2 2    2 4.3% 

10 

21.7% 

P1  1   1 2.2% 
P2  1   1 2.2% 
P3   1  1 2.2% 

3 

6.5% 

L1    1 1 2.2% 
CS1  1  2 3 6.5% 
FU1    1 1 2.2% 

5 

10.9% 

 כ"סה

  VIIA  מגידו–כלים שלמים : 7.34טבלה
13  7 8  18 46 100% 46 100% 

  

  

  

  

  



Type H-9 M-4 Yadin B Yadin C Total % Total 
Class 

% 

BL1 2  1  3 1.4% 
BL2 1 1 1  3 1.4% 
BL3 2 2 6 1 11 5% 
BL4   1  1 0.5% 
BL5 2    2 0.9% 
BL8   1  1 0.5% 

BL10   1  1 0.5% 

22 

10.1% 

K1   1 1 2 0.9% 
K2 1 2   3 1.4% 

5 

2.3% 

CH1 2  1 1 4 1.8% 
CH3 1    1 0.5% 

5 

2.3% 

G1 3 1   4 1.8% 4 1.8% 
CP1a   2  2 0.9% 
CP1b   2  2 0.9% 
CP2b   1  1 0.5% 

5 

2.3% 

CJ1a    1 1 0.5% 
CJ1b   1  1 0.5% 

2 

0.9% 

J1 3  1  4 1.8% 
J1b 1    1 0.5% 
J2 1  2 1 4 1.8% 
J3  1   1 0.5% 
J4 1    1 0.5% 
J5   2  2 0.9% 
J7a 3   1 4 1.8% 
J7b 2    2 0.9% 
J8   1  1 0.5% 
J9 1    1 0.5% 
J11 1  1 1 3 1.4% 

24 

11% 

JT1 6   1 7 3.2% 
JT2 1    1 0.5% 
JT3   1  1 0.5% 

9 

4.1% 

F1b   2 1 3 1.4% 
F2   1  1 0.5% 
F3 1  1  2 0.9% 
F?   1  1 0.5% 

7 

3.2% 

PX1 6  1 1 8 3.7% 
PX2 2    2 0.9% 
PX3 2    2 0.9% 
PX5 1    1 0.5% 

13 

6% 

AM1   1  1 0.5% 
AM3   1  1 0.5% 

2 

0.9% 

SJ1 30  5 2 37 17% 
SJ1a 21 2 11  34 15.6% 
SJ1b 10  8 1 19 8.7% 
SJ1c 2   1 3 1.4% 
SJ3 2  1  3 1.4% 
SJ4 3    3 1.4% 

100 45.9% 



Type H-9 M-4 Yadin B Yadin C Total % Total 
Class 

% 

SJ5   1  1 0.5% 
P1 6 3 2  11 5% 11 5% 
L1 2    2 0.9% 

CS1   1  1 0.5% 
ST1 2    2 0.9% 
FU1   1  1 0.5% 
S3 2    2 0.9% 

IM1 1    1 0.5% 

9 

4.1% 

 100% 218 100% 218 14 65 12  127  כ"סה
  VIA  מגידו–כלים שלמים : 7.35טבלה 

  



  )מגידו (I והברזל IIIמ "תקופת הב טבלאות סיכום לספירות הקרמיות המלאות של: 7.2נספח 

 הכלים  גםבאות הוכנסו בטבלאות ה,)13.24-13.23טבלאות : 2006אריה (בניגוד לספירות בדוח הקודם 

 K-4 וK-5 גם הספירות המחודשות של שכבות ות כאן ולכן מופיע,)בשילוב עם שברי החרסים(השלמים 

נספח זה מבוסס על ). 7 ראו פרק – הורדו משתי השכבות הללומ "סירי הבישול במסורת תקופת הב(

  .)למטה( 1קטלוג 

  

K-6 M-6  
N= % % class N= % % class 

BL1 80 14.1% 8 12.5% 
BL1a 2 0.4%   
BL2 35 6.2% 4 6.3% 
BL3 19 3.3% 2 3.1% 
BL4 9 1.6%   
BL6 1 0.2%   
BL11 6 1.1%   
BL13 1 0.2%   
BL15 13 2.3%   
BL16 19 3.3% 1 1.6% 
BL? 13 2.3% 

34.8% 

2 3.1% 

26.6% 

K1 91 16% 15 23.4% 
K2 14 2.5%   
K? 10 1.8% 

20.2% 

  

23.4% 

CH3 4 0.7% 3 4.7% 
CH? 3 0.5% 

1.2% 
  

4.7% 

CP1a 2 0.4% 1 1.6% 
CP1b 1 0.2%   
CP2a 12 2.1%   
CP2b 10 1.8%   
CP-LB 27 4.7%   
CP? 2 0.4% 

9.5% 

  

1.6% 

J1 6 1.1%   
J7 1 0.2%   
J10 2 0.4%   
J12 2 0.4%   
J? 97 17% 

19% 

13 20.3% 

20.3% 

JT1 1 0.2% 1 1.6% 
JT? 2 0.4% 

0.5% 
  

1.6% 

F1 3 0.5%   
F2 1 0.2% 

0.7% 
1 1.6% 

1.6% 

PX4 1 0.2% 0.2%    
SJ1 2 0.4% 3 4.7% 
SJ1a 19 3.3% 1 1.6% 
SJ1b 12 2.1% 2 3.1% 
SJ2 10 0.7%   
SJ? 4 1.8% 

8.3% 

1 1.6% 

10.9% 

P1 2 0.4% 1 1.6% 
P2   1 1.6% 
P3 4 0.7%   
P? 2 0.4% 

1.4% 

  

3.1% 

L1 13 2.3% 4 6.3% 
CS1 3 0.5% 

4.3% 
  

6.3% 



K-6 M-6  
N= % % class N= % % class 

S2 1 0.2%   
CYP 5 0.9%   
UC 2 0.4%   
Total 569 100% 100% 64 100% 100% 

CYP=Cypriot import 
  VIIA מגידו –ספירה קרמית מלאה : 7.36טבלה 

 
M-5 K-5  

N= % % class N= % % class 
BL1 8 12.5% 55 13% 
BL1a   1 0.2% 
BL2 5 7.8% 43 10.2% 
BL3 5 7.8% 30 7.1% 
BL3a   2 0.5% 
BL4   4 0.9% 
BL5   4 0.9% 
BL6   1 0.2% 
BL8   2 0.5% 
BL?   

28.1% 

8 1.9% 

35.5% 

K1 15 23.4% 70 16.6% 
K2 2 3.1% 2 0.5% 
K5   1 0.2% 
K? 4 6.3% 

32.8% 

7 1.7% 

19% 

CH1 1 1.6% 5 1.2% 
CH?   2 0.5% 
G1 1 1.6% 

3.1% 

  

1.7% 

CP1a   13 3.1% 
CP1b   5 1.2% 
CP2a 1 1.6% 12 2.8% 
CP2b   

1.6% 

8 1.9% 

9% 

CJ1    6 1.4% 1.4% 
J1 4 6.3%   
J7   3 0.7% 
J8   1 0.2% 
J? 6 9.4% 

15.6% 

38 9% 

10% 

JT1   4 0.9% 
JT?   

 
1 0.2% 

1.2% 

F3   1 0.2% 
F?   

 
2 0.5% 

0.7% 

PX1    2 0.5% 0.5% 
SJ1a 2 3.1% 40 9.5% 
SJ1b 5 7.8% 30 7.1% 
SJ1c   1 0.2% 
SJ2   

10.9% 

5 1.2% 

18% 

P1 2 3.1% 8 1.9% 
P2   1 0.2% 
P? 1 1.6% 

4.7% 

  

2.1% 

L1 2 3.1% 3 0.7% 
CS1   

3.1% 
1 0.2% 

0.9% 

Total 64 100% 100% 422 100% 100% 
  VIB מגידו –ספירה קרמית מלאה : 7.37טבלה 

 
 
 



 
K-4 M-4 L-5 H-9  

N= % % class N= % % class N= % % class N= % % class 
BL1 45 6.5% 12 8.7% 17 8.4% 40 4.6% 
BL1a 3 0.4%       
BL2 62 8.9% 19 13.8% 18 8.9% 32 3.6% 
BL3 43 6.2% 11 8% 9 4.4% 39 4.4% 
BL3a 1 0.1%       
BL4 21 3% 2 1.4% 2 1% 11 1.3% 
BL5 8 1.1% 1 0.7% 1 0.5% 31 3.5% 
BL6 3 0.4%       
BL8 3 0.4%     3 0.3% 
BL11   1 0.7%   1 0.1% 
BL14       2 0.2% 
BL15     2 1% 1 0.1% 
BL16   2 1.4%     
BL? 14 2% 

29.2% 

2 1.4% 

36.2% 

1 0.5% 

24.6% 

6 0.7% 

18.9% 

K1 81 11.6% 17 12.3% 31 15.3 113 12.9% 
K2   6 4.3% 3 1.5% 13 1.5% 
K2a 1 0.1%       
K? 13 1.9% 

13.6% 

1 0.7% 

17.4% 

4 2% 

18.7% 

7 0.8% 

15.1% 

CH1 8 1.1% 1 0.7% 1 0.5% 6 0.7% 
CH3   1 0.7%   2 0.2% 
CH? 2 0.3%       
G1 7 1% 

2.4% 

1 0.7% 

2.2% 

2 1% 

1.5% 

4 0.5% 

1.4% 

CP1a 23 3.3% 1 0.7% 7 3.4% 28 3.2% 
CP1b 31 4.5% 1 0.7% 4 2% 14 1.6% 
CP2a 7 1% 2 1.4% 4 2% 26 3% 
CP2b 23 3.3% 

12.1% 

6 4.3% 

7.2% 

7 3.4% 

10.8% 

13 1.5% 

9.2% 

CJ1a 2 0.3%       
CJ1b 3 0.4%   1 0.5%   
CJ1 7 1% 4 2.9% 1 0.5% 9 1% 
CJ2 1 0.1% 

1.9% 

  

2.9% 

  

1% 

1 0.1% 

1.1% 

J1 5 0.7%   3 1.5% 15 1.7% 
J1a       1 0.1% 
J1b       1 0.1% 
J2       1 0.1% 
J3 5 0.7%       
J4       1 0.1% 
J5b 1 0.1%       
J6 1 0.1%       
J7 5 0.7%     3 0.3% 
J7a 2 0.3%     3 0.3% 
J7b 1 0.1%     2 0.2% 
J7c 2 0.3%       
J9       2 0.2% 
J11       1 0.1% 
J? 64 9.2% 

12.4% 

20 14.5% 

14.5% 

31 15.3% 

16.7% 

148 16.8% 

20.3% 

JT1 3 0.4% 1 0.7% 2 1% 14 1.6% 
JT2 2 0.3%     1 0.1% 
JT3 1 0.1%       
JT? 5 0.7% 

1.6% 

  

0.7% 

  

1% 

  

1.7% 

F1       1 0.1% 
F1a 2 0.3%       
F1b 8 1.1%   2 1%   
F1c 1 0.1%       
F2   

2.9% 

  

 

  

1% 

1 0.1% 

1.4% 



K-4 M-4 L-5 H-9  
N= % % class N= % % class N= % % class N= % % class 

F3 3 0.4%     9 1% 
F4 1 0.1%       
F? 5 0.7%     1 0.1% 
PX1       6 0.7% 
PX2       2 0.2% 
PX3       2 0.2% 
PX5   

 

  

 

  

 

1 0.1% 

1.3% 

AM1          1 0.1% 0.1% 
SJ1 11 1.6%   1 0.5% 29 3.3% 
SJ1a 80 11.5% 15 10.9% 17 8.4% 117 13.3% 
SJ1b 32 4.6% 5 3.6% 17 8.4% 44 5% 
SJ1c 15 2.2%     3 0.3% 
SJ2 4 0.6%     4 0.5% 
SJ3 2 0.3%   1 0.5% 5 0.6% 
SJ4     1 0.5% 3 0.3% 
SJ?   

20.7% 

1 0.7% 

15.2% 

  

18.2% 

1 0.1% 

23.4% 

P1 6 0.9% 3 2.2% 3 1.5% 11 1.3% 
P?   

0.9% 
  

2.2% 
2 1% 

2.5% 
2 0.2% 

1.5% 

L1 8 1.1% 2 1.4% 5 2.5% 26 3% 
L? 1 0.1%       
BT1 3 0.4%   3 1.5% 6 0.7% 
ST1       3 0.3% 
ST?       1 0.1% 
CS1 1 0.1%       
S1 3 0.4%       
S3       2 0.2% 
S?       2 0.2% 
IM1       1 0.1% 
UC 1 0.1% 

2.4% 

  

1.4% 

  

3.9% 

  

4.7% 

Total 696 100% 100% 138 100% 100% 203 100% 100% 879 100% 100% 

  
  VIA מגידו –ספירה קרמית מלאה : 7.38טבלה 

  



  F-7 ו G-1  שכבות–מגידו  :7.3נספח 

 הצלחתי לאתר במחסני אוצרות המדינה בבית שמש את כל החומר הקרמי 7 פרקרק לאחר סיום כתיבת 

החומר של שתי שכבות אלה מוצג , לפיכך). א2000אילן ואחרים ; 2000אוסישקין  (F-7 ו G-1שכבות מ

] 2000פינקלשטיין וצמחוני  [G-1שכבה (הממצא הקרמי משתי השכבות פורסם בעבר . פח נפרדבנסכאן 

אולם בפרסומים אלה לא נספר כל החומר הקרמי ולא הוצגו מרבית , ])ב2000אילן ואחרים  [F-7שכבה 

ואילו ) 220: ב2000אילן ואחרים  (VIIAי חופריה לימי שכבה " תוארכה עF-7שכבה . שברי החרס

צמחוני ופינקלשטיין  (VIB וייסוד שכבה VIIA תוארכה לפרק הזמן שבין חורבן שכבה G-1 שכבה

במיוחד (ראוי לציין ששתי השכבות הללו הניבו מכלולים קרמיים מצומצמים ביותר ). 243-242: 2000

רק בשכבה  (F-7  ו G-1 מציגה את כלל החרסים והכלים השלמים משכבות 7.39טבלה ). F-7שכבה 

G-1בלוח (הטבלה כוללת רק את הקרמיקה מהלוקוסים הנקיים משתי השכבות . )שפו כלים שלמים נח

אילן ואחרים [ולבו בעיקר חרסים מלוקוסים לא נקיים דיו פורסם בעבר ש שF-7הקרמי של שכבה 

  ]).IIIראו אינדקס הלוקוסים בסוף מגידו [שאינם מופיעים כאן , ]13-11, 9-7, 5-3: 9.14לוח : ב2000

 

 G-1 F-7 
 N= % % class N= % % class 
BL1 37 21% 3 4.6% 
BL2 4 2.3% 5 7.7% 
BL3 4 2.3% 1 1.5% 
BL4 2 1.1%   
BL11 5 2.8%   
BL13 1 0.6%   
BL15 2 1.1% 4 6.2% 
BL16 15 8.5% 2 3.1% 
BL? 5 2.8% 

42.6% 

5 7.7% 

30.8% 

K1 24 13.6% 3 4.6% 
K2 7 4% 2 3.1% 
K? 6 3.4% 

21% 

5 7.7% 

15.4% 

CH3 3 1.7%   
CH?   

1.7% 
2 3.1% 

3.1% 

CP1a   1 1.5% 
CP2a 1 0.6% 1 1.5% 
CP2b   4 6.2% 
CP-LB 10 5.7% 5 7.7% 
CP?   

6.3% 

1 1.5% 

18.5% 

J1   1 1.5% 
J? 29 16.5% 

16.5% 
8 12.3% 

13.8% 

PX1    1 1.5% 1.5% 
SJ1 1 0.6%   
SJ1a 7 4% 2 3.1% 
SJ1b 2 1.1% 1 1.5% 
SJ2   1 1.5% 
SJ5 1 0.6%   
SJ? 1 0.6% 

7.9% 

  

6.2% 



 G-1 F-7 
 N= % % class N= % % class 
P3 2 1.1%   
L1 3 1.7%   
BT1 1 0.6%   
S2 1 0.6%   
CYP-Milk 
bowl 

1 0.6% 3 4.6% 

CYP-BR 
bowl 

  1 1.5% 

CYP-UC   

3.4% 

1 1.5% 

7.7% 

UC 1 0.6% 0.6% 2 3.1% 3.1% 
Total 176 100% 100% 65 100% 100% 

CYP=Cypriot import 
 F-7 ו G-1 מגידו –ספירה קרמית מלאה : 7.39טבלה 

  

  G-1שכבה 

 כניסת המבקרים לצורךמ והכשרתו " לצורך שימור שער העיר של תקופת הב1992 נחפר בשנת Gשטח 

יתר השרידים הארכיטקטוניים שנחפרו כאן ; G-1שכונתה , בשטח זה נחפרה שכבה אחת. לגן הלאומי

 G-1בדיונם על הקרמיקה של שכבה ). 2000אוסישקין (קגו שויכו למערכת השכבות של משלחת שי

 G-1שכבה ) א: (שתי אופציות לתיארוך המכלול) 243-242: 2000(הציעו פינקלשטיין וצמחוני 

הרי שתאריכה הוא פרק הזמן שבין , VIB ומכיוון שזמנה קדום לשכבה VIIAמאוחרת לחורבן שכבה 

 את ולכן, נאטם שער העיר) בטרם חורבנה (VIIAשכבה לקראת סוף ימיה של ) ב. (שתי השכבות הללו

 העדיפו פינקלשטיין ,ם שלהמחקרקנות הסמב. VIIA יש לתארך לשלהי שכבה G-1ימיה של שכבה 

המאוחר לחורבן העיר של ,  יישוב דלG-1הרואה בשרידים של שכבה , וצמחוני את האופציה הראשונה

סטורית של השרידים הארכיטקטוניים שנתגלו קביעתם זו התבססה על הפרשנות ההי. VIIAשכבה 

 שסביר יותר ,ידם כפעולה- של השער לכדי מטבח נתפשה עליהסבתו של המבנה המונומנטאל: בחפירה

פינקלשטיין וצמחוני ניסו לתת לפרשנות זו גם סימוכין העולים מניתוח .  שתתרחש לאחר החורבן,להניח

  . כלי החרס

לאחר (הרי שניתן כעת , )ראו למעלה( גדול יחסית VIB לשכבה VIIAמכיוון שהפער הקרמי בין שכבה 

לבחון מחדש את קביעתם של פינקלשטיין ) G-1ספירת כל החרסים מן הלוקוסים הנקיים של שכבה 

 שלושה G-1 נמצאו במכלול של שכבה VIIAמבין הטיפוסים שייצורם נפסק בסופה של שכבה . וצמחוני

כן גלילי , )CH3(קובעת עם שפה בעלת חתך משולש , )BL11 ,BL13 ,BL16(טיפוסים של קערות 

מ עם שפת קרדום " רובם המוחלט של סירי הבישול הם סירים במסורת הב,וכמו כן) S2(נמוך ורחב 



 אף אחד מבין הטיפוסים שראשית ייצורם G-1לא התגלו במכלול של שכבה , לעומת זאת. משוכה החוצה

  ).  ראו למעלה (VIBמתוארך לשכבה 

 S-3 מוקדם לחורבנה של שכבה VIIA היא העדות לכך שחורבן מגידו G-1ינקלשטיין טען ששכבה פ

 VICאת השלב המאוחר הזה במגידו הוא כינה שכבה ). 172: א1996פינקלשטיין (בבית שאן הסמוכה 

 בכל הנוגע בהופעתם של כלי החרס המיקניים ,ובעזרת קיומו הסביר את השוני בין מגידו לבית שאן

, 32: 1998ליאונרד וקליין (רק כלי אחד מטיפוס זה נמצא בחפירות מגידו .  מיובאMyc. IIICיפוס מט

אותה שכבה י פינקלשטיין ל"והוא שויך ע) 81' מס: 296: 2011שטוקהאמר ; 2008וי 'מונטג; 81' מס

VIC)  לות  בפעישישירעמסס ההפסל של כך גם הסביר פינקלשטיין את הימצאותו של כן הברונזה של

  ).VIIAהמאוחרת לשכבה 

סביר מאוד , לדעתי: אני מעדיף לראות במכלול הנתונים הללו השתקפות של מציאות היסטורית שונה מעט

 ותפקידו הוסב , נאטם שער העירVIIAלהניח שבמסגרת המצוקה הביטחונית שקדמה לחורבן של שכבה 

ועדויות , "ארכיטקטורה של ימי משבר) "1995(י דריסן "עדות מסוג זה כונתה ע. לייצור וצריכה של מזון

העובדה ששער העיר . )18-12: 2007צוקרמן  (מ בחצור"שלהי תקופת הבב לקיומה נתגלו למשל

סביר להניח כי אם השער .  מהווה חיזוק לטענתיIIIמ "מ יצא מכלל שימוש בסוף תקופת הב"מתקופת הב

ולא , היו שבים להשתמש בו, VIשכבה הרי שתושבי , VIIAלא היה נחסם בעיי החורבות של שכבה 

מ "מכיוון שהם לא הכירו את השער מתקופת הב. מבכרים לבנות שער אחר בסמוך שאיכותו נמוכה יותר

נראה שהוא פסק לתפקד , )למרות שאפילו בזמן החפירה הארכיאולוגית היה מצב הישמרותו טוב מאוד(

  ). VICינקלשטיין כינה בשלב שפ( ולא אחרי כן VIIAעם חורבן העיר בסוף שכבה 

 במגידו 1100Aבקבר ) Myc. IIIC(המיקנית הימצאותה של הקדרה האמפורואידית גם , כמו כן

 תחתונה VI לבית שאן VIIA לדעתי דווקא על הקורלציה הכרונולוגית בין מגידו רומזת) 2008וי 'מונטג(

)S-4     וS-3במגידו לעומת ריבוי הופעותיו נוכחותו של חרס אחד בלבד מטיפוס זה ).  בחפירות מזר

מצביע על הוא ו, במצודה בבית שאןשישבה  משקף העדפה חברתית של האליטה המצרית ,בבית שאן

 זה הן מבחינה לולמגידו מובדלת ממס.  מכיוון הים ישירות לבית שאן,נתיב המסחר הראשיהדרך בה עבר 

 ובית VIIA שיש להניח כי מגידו ,אנראה אפו.  וככל הנראה גם מבחינה גיאוגרפיתתתרבותי-חברתית

מוחלטת מהווה כן הפסל של רעמסס השישי הכרונולוגיה ה מבחינת . חרבו באותו זמן לערךS-3שאן 

  .)13פרק (ס "ה לפנ12- שהתרחש בשליש האחרון של המאה ה,טרמינוס פוסט קואם לחורבנן

  



  F-7שכבה 

 )?VIIIשכבה  (=F-9וקם בשכבה  שהי משקפת את השימוש האחרון במבנה המונומנטאלF-7שכבה 

יחד עם זאת רק שרידים מועטים בלבד שויכו לשכבה זו באופן ). א2000אילן ואחרים (בעיר התחתונה 

שילבו בלוח הקרמי ) 9.14איור : ב2000(מכיוון שאילן ואחרים . ברור והממצא הקרמי היה דל מאוד

היה , מ"ה מזווה במסורת הבוקער, וצה עם שפה משוכה החסירי הבישול,  קיפרייבואמשהציגו חרסים 

רק שישה , יחד עם זאת. VIIA קדום לשכבה F-7כי המכלול הקרמי של שכבה , נראה במבט ראשון

בחינה של כל ). 15, 14, 10, 6, 2, 1: 9.14איור : שם( באו מלוקוסים נקיים לוח החרסים שב15מתוך 

 ששש שפות של סירי בישול מטיפוסים ,להמע) 7.39טבלה  (F-7החרסים מהלוקוסים הנקיים של שכבה 

CP1-2 ,מחייבים לתארכה לתקופת הברונזה , שלא הופיעו בפרסום המקוריIII=)  שכבהVIIA .(

 ולכן אין סיבה להניח כי הממצא VIIAראשית הופעתם של סירי בישול אלה מתרחשת בשכבה , כאמור

דים של הכלים המיובאים מקפריסין  שהחרסים הבוד,יוצא אפוא. VIIA קדום לשכבה F-7הדל משכבה 

  .F-7קדומים לשכבה לפיכך  ו,שנמצאו בשכבה זו הם אינטרוסיביים

  



  

  )1693י רחבה "המכלול החתום ע (B ומשטח VB ,VA-IVB מגידוהכלים השלמים מ: 8.1נספח 

 
Type H-7 K-3 L-4 Yadin Total % Total 

class 
% 

BL32   1  1 5.6% 

BL39   1  1 5.6% 

2 

11.1% 

CJ31    2 2 11.1% 2 11.1% 

J32  1   1 5.6% 

J? 1 1   2 11.1% 

3 16.7% 

JT31 3 2   5 27.8% 

JT32    1 1 5.6% 

JT?  1   1 5.6% 

7 38.9% 

PX31  1   1 5.6% 1 5.6% 

SJ?    1 1 5.6% 1 5.6% 

L31  1  1 2 11.1% 2 11.1% 

Total 4 7 2 5 18 100% 18 100% 

  VB מגידוהכלים השלמים מ: 8.29לה טב
  

Type H-5 K-2 L-3 Building 
10 

Building 
51 

Area AA Yadin Total % Total 
class 

% 

BL31 1   4  2 1 8 2.4% 

BL31a      1  1 0.3% 

BL32    1  1 2 4 1.2% 

BL33    2   1 3 0.9% 

BL34  1  1  2  4 1.2% 

BL35    5   4 9 2.6% 

BL37     2 1  3 0.9% 

BL38a    1  1  2 0.6% 

BL38b   1 5 1 4 1 12 3.5% 

BL39    1 2 3  6 1.8% 

BL40a  1      1 0.3% 

BL40b    1    1 0.3% 

BL41    2 2 3  7 2.1% 

BL42      1  1 0.3% 

BL?      2  2 0.6% 

64 18.8% 

K31    3 3 5  11 3.2% 

K32  1     2 3 0.9% 

K33  2      2 0.6% 

K34    1  1  2 0.6% 

K35    1    1 0.3% 

K36 1     2  3 0.9% 

K?       1 1 0.3% 

23 6.8% 

CH31      2  2 0.6% 

CH? 1       1 0.3% 

3 0.9% 

CP31a      1  1 0.3% 

CP31b  1     2 3 0.9% 

5 1.5% 



Type H-5 K-2 L-3 Building 
10 

Building 
51 

Area AA Yadin Total % Total 
class 

% 

CP32a      1  1 0.3% 

CJ31    3 5 3 2 13 3.8% 13 3.8% 

J31   1 7 1 10 1 20 5.9% 

J32    5 4 1  10 2.9% 

J32a    1    1 0.3% 

J33a      1  1 0.3% 

J35    1    1 0.3% 

J36      1  1 0.3% 

J37    1    1 0.3% 

J38      1  1 0.3% 

J?       1 1 0.3% 

37 10.9% 

JT31    3 2 12 2 19 5.6% 

JT31a      1  1 0.3% 

JT32 4 2  9 6 19 1 41 12.1% 

JT33    1 1 3  5 1.5% 

JT?    1    1 0.3% 

67 19.7% 

PX31      3  3 0.9% 3 0.9%

AM31    1 2 4 1 8 2.4% 

AM32    1  1  2 0.6% 

AM33    1 1 1  3 0.9% 

AM34    3    3 0.9% 

16 4.7%

SJ31    2 3  2 7 2.1% 

SJ32 1   8 1 2 3 15 4.4% 

SJ33    4    4 1.2% 

SJ33a    2 1  5 8 2.4% 

SJ33b    1 1 1 2 5 1.5% 

SJ34      1  1 0.3% 

SJ35a    1 1  3 5 1.5% 

SJ35b 1      1 2 0.6% 

SJ36    4    4 1.2% 

SJ?    1   7 8 2.4% 

59 17.4%

L31 1   1 1 2 4 9 2.6% 

CS31      1  1 0.3% 

TC31    1    1 0.3% 

S31      1  1 0.3% 

ZO31    1    1 0.3% 

13 3.8%

BI31      1  1 0.3% 

BoR31a     1 2  3 0.9% 

BoR31b  1    4  5 1.5% 

BoR32a      1  1 0.3% 

BoR32b     1   1 0.3% 

BoR33     1 1  2 0.6% 

BoR34a    3 6 3 1 13 3.8% 

BoR34b     1 2  3 0.9% 

BoR34c      4  4 1.2% 

37 10.9%



Type H-5 K-2 L-3 Building 
10 

Building 
51 

Area AA Yadin Total % Total 
class 

% 

BoR34d      2  2 0.6% 

BoR34e      1  1 0.3% 

BoR34f      1  1 0.3% 

Total 10 9 2 95 50 124 50 340 100% 340 100%

  VA-IVB ממגידו שלמים כלים: 8.30טבלה 

  

Type n= % 
class 

% Total 

BL31 4 2% 

BL31a 2 1% 

BL32 5 2.5% 

BL33 11 5.5% 

BL34 1 0.5% 

BL35 13 6.5% 

BL36a 2 1% 

BL36c 6 3% 

BL37 2 1% 

BL38a 7 3.5% 

BL38b 6 3% 

BL39 6 3% 

BL40b 3 1.5% 

BL41 1 0.5% 

BL41a 1 0.5% 

BL42 1 0.5% 

BL? 1 0.5% 

72 36% 

K31 6 3% 

K32 2 1% 

K34 5 2.5% 

13 6.5% 

CH31 6 3% 

CH? 1 0.5% 

7 3.5% 

CP31b 1 0.5% 

CP33 1 0.5% 

CP? 2 1% 

4 2% 

CJ31 9 4.5% 

CJ32 1 0.5% 

10 5% 

J31 15 7.5% 

J32 3 1.5% 

J33a 2 1% 

J34 3 1.5% 

J35 5 2.5% 

J39 1 0.5% 

J? 3 1.5% 

32 16% 

JT31 11 5.5% 

JT32 6 3% 

JT? 1 0.5% 

18 9% 



Type n= % Total 
class 

% 

PX31 4 2% 4 2% 

AM31 2 1% 

AM32 2 1% 

AM34 1 0.5% 

5 2.5% 

SJ31 2 1% 

SJ32 4 2% 

SJ33a 5 2.5% 

SJ33b 4 2% 

SJ36 1 0.5% 

16 8% 

P31 1 0.5% 1 0.5% 

L31 3 1.5% 

CS31 6 3% 

TC31 2 1% 

BT31 2 1% 

ST31 1 0.5% 

14 7% 

BI31 1 0.5% 

BoR34a 2 1% 

BoR34b 1 0.5% 

4 2% 

Total 200 100% 200 100% 

  )1693י רחבה "חתום ע(במגידו  Bשטח כלים שלמים מ: 8.31טבלה 

  



  

  )מגידו(א IIהברזל טבלאות סיכום לספירות הקרמיות המלאות של תקופת : 8.2נספח 

  . למטה2הטבלאות המובאות בנספח זה מבוססות על קטלוג 

 H-8 H-6 H-7 
 N= % % class N= % % class N= % % class 

BL31 2 4.8% 8 1.5% 7 3.2% 
BL32 4 9.5% 61 11.1% 26 11.9% 
BL33 1 2.4% 18 3.3% 7 3.2% 
BL34 4 9.5% 13 2.4% 13 5.9% 
BL35   7 1.3% 6 2.7% 

BL36a   2 0.4%   
BL38a   3 0.5% 3 1.4% 
BL38b   9 1.6% 7 3.2% 
BL39   6 1.1% 3 1.4% 

BL40b     1 0.5% 
BL40c   2 0.4%   
BL42   2 0.4%   
BL? 1 2.4% 

28.6% 

17 3.1% 

26.9% 

4 1.8% 

35.2% 

K31-K32 6 14.3% 77 14% 28 12.8% 
K34   2 0.4%   
K? 2 4.8% 

19.1% 

9 1.6% 

16% 

2 0.9% 

13.8% 

CH31 1 2.4% 2.4% 4 0.7% 0.7% 1 0.5% 0.5% 
CP31a 1 2.4% 30 5.5% 22 10.0% 
CP31b 1 2.4% 24 4.4% 10 4.6% 
CP32a   5 0.9% 2 0.9% 
CP32b   2 0.4%   
CP33   1 0.2%   
CP?   

4.8% 

3 0.5% 

11.8% 

  

15.5% 

CJ31 4 9.5% 18 3.3% 10 4.6% 
CJ32   

9.5% 
3 0.5% 

3.8% 
1 0.5% 

5.1% 

J31   8 1.5% 5 2.3% 
J32     1 0.5% 
J33   1 0.2%   
J35   1 0.2%   
J39   4 0.7%   
J? 8 19% 

19% 

104 18.9% 

21.5% 

34 15.5% 

18.3% 

JT31 2 4.8% 7 1.3% 3 1.4% 
JT32   

4.8% 
2 0.4% 

1.7% 
  

1.4% 

SJ31 1 2.4% 9 1.6% 1 0.5% 
SJ33 3 7.1% 44 8.0% 16 7.3% 

SJ33a   2 0.4%   
SJ35a   8 1.5% 2 0.9% 
SJ35b   1 0.2%   

SJ?   

9.5% 

6 1.1% 

12.7% 

3 1.4% 

10.1% 

P?    1 0.2% 0.2%    
L31 1 2.4% 11 2.0%   

CS31   4 0.7%   
BT31   

2.4% 

8 1.5% 

4.2% 

1 0.5% 

0.5% 

WP31   1 0.2%   
WP?   

 
2 0.4% 

0.6% 
  

 

Total 42 100% 100% 550 100% 100% 219 100% 100% 
  )VB מגידו (H-6  וH-8 ,H-7  שכבות–ה קרמית מלאה ספיר: 8.32טבלה 

 



 K-3 L-4 
 N= % % class N= % % class 

BL31 11 2.3% 1 2.2% 
BL31a 2 0.4%   
BL32 41 8.6% 6 13.3% 
BL33 4 0.8%   
BL34 10 2.1% 3 6.7% 
BL35 10 2.1% 3 6.7% 
BL36a 1 0.2%   
BL36b 1 0.2%   
BL38b 8 1.7% 6 13.3% 
BL39   1 2.2% 

BL40b 1 0.2%   
BL40c 1 0.2%   
BL42 1 0.2%   
BL? 19 4.0% 

23.2% 

1 2.2% 

46.7% 

K31-K32 79 16.6% 7 15.6% 
K? 13 2.8% 

19.4% 
1 2.2% 

17.8% 

CH31 3 0.6% 0.6%    
CP31a 40 8.4% 1 2.2% 
CP31b 18 3.8% 1 2.2% 
CP32a 12 2.5%   
CP32b 11 2.3%   

CP? 3 0.6% 

17.7% 

  

4.4% 

CJ31 8 1.7% 4 8.9% 
CJ32 2 0.4% 

2.1% 
  

8.9% 

J31 3 0.6% 1 2.2% 
J32 2 0.4%   
J39   1 2.2% 
J? 97 20.4% 

21.5% 

4 8.9% 

13.3% 

JT31 14 2.9%   
JT32 2 0.4%   
JT34 1 0.2%   

J? 1 0.2% 

3.8% 

  

 

F31 1 0.2%   
PX31 2 0.4% 

0.6% 
  

 

SJ31 4 0.8%   
SJ33 27 5.7% 2 4.4% 
SJ33a 1 0.2%   
SJ35a 14 2.9%   
SJ? 2 0.4% 

10.1% 

  

4.4% 

L31 1 0.2%   
BT31 1 0.2% 1 2.2% 
ST31 1 0.2% 

0.6% 

  

2.2% 

BoR31b 1 0.2%   
BoR34 1 0.2% 

0.4% 
1 2.2% 

2.2% 

Total 475 100% 100% 45 100% 100% 
  )VB מגידו (L-4  וK-3 שכבות –ספירה קרמית מלאה : 8.33טבלה 

 

 H-5 K-2 L-3 
 N= % % class N= % % class N= % % class 

BL31 4 2.3% 4 1.5% 3 2.1% 
BL31a     1 0.7% 
BL32 6 3.5% 18 6.8% 15 10.3% 
BL33 4 2.3% 2 0.8% 1 0.7% 
BL34 4 2.3% 10 3.8% 2 1.4% 
BL35 1 0.6% 3 1.1% 8 5.5% 
BL36a   

26.7% 

  

28.1% 

1 0.7% 

42.8% 



 H-5 K-2 L-3 
 N= % % class N= % % class N= % % class 

BL36b 1 0.6% 3 1.1% 1 0.7% 
BL36c 1 0.6%   1 0.7% 
BL37 9 5.2%   1 0.7% 
BL38a     2 1.4% 
BL38b 5 2.9% 7 2.7% 12 8.3% 
BL39 2 1.2% 3 1.1% 2 1.4% 
BL40a   5 1.9%   
BL40b 1 0.6% 1 0.4% 1 0.7% 
BL40c 1 0.6% 3 1.1% 1 0.7% 
BL41 1 0.6% 1 0.4% 1 0.7% 
BL42   2 0.8%   
BL43   1 0.4%   
BL? 6 3.5% 11 4.2% 9 6.2% 

K31-K32 29 16.9% 32 12.2% 14 9.7% 
K33 5 2.9% 6 2.3%   
K35 1 0.6%     
K36 1 0.6%     
K? 7 4.1% 

25% 

5 1.9% 

16.3% 

1 0.7% 

10.3% 

CH31 3 1.7% 2 0.8% 4 2.8% 
CH? 1 0.6% 

2.3% 
1 0.4% 

1.1% 
  

2.8% 

CP31a 12 7.0% 23 8.7% 5 3.4% 
CP31b 2 1.2% 14 5.3% 6 4.1% 
CP32a 3 1.7% 3 1.1%   
CP32b 1 0.6% 5 1.9%   
CP33 1 0.6% 

11% 

  

17.1% 

  

7.6% 

CJ31 4 2.3% 9 3.4% 4 2.8% 
CJ32   

2.3% 
2 0.8% 

4.2% 
2 1.4% 

4.1% 

J31 3 1.7% 4 1.5% 1 0.7% 
J32 2 1.2% 1 0.4%   

J32a   1 0.4%   
J? 17 9.9% 

12.8% 

23 8.7% 

11% 

9 6.2% 

6.9% 

JT31   7 2.7% 1 0.7% 
JT31a   3 1.1%   
JT32 2 1.2% 1 0.4%   
JT?   

1.2% 

2 0.8% 

4.9% 

1 0.7% 

1.4% 

F31 1 0.6%     
PX31   

0.6% 
  

 
1 0.7% 

0.7% 

AM34    1 0.4% 0.4%    
SJ31 2 1.2% 8 3.0% 1 0.7% 
SJ32 6 3.5% 5 1.9% 7 4.8% 
SJ33 13 7.6% 14 5.3% 15 10.3% 

SJ33b   1 0.4% 1 0.7% 
SJ35a 1 0.6% 5 1.9% 4 2.8% 
SJ35b 2 1.2%     
SJ36   2 0.8%   
SJ? 2 1.2% 

15.1% 

3 1.1% 

14.4% 

  

19.3% 

P31       3 2.1% 2.1% 
L31 3 1.7% 1 0.4% 2 1.4% 

BT31   1 0.4% 1 0.7% 
ST31   

1.7% 

1 0.4% 

1.1% 

  

2.1% 

WP32   1 0.4%   
BoR31b 2 1.2% 1 0.4%   
BoR34   

1.2% 

1 0.4% 

1.1% 

  

 

Total 172 100% 100% 263 100% 100% 145 100% 100% 
  )VA-IVB מגידו (L-3- וH-5 ,K-2 שכבות –ספירה קרמית מלאה : 8.34טבלה 



  VA-IVB - וVB מגידושיטות העיטור ב: 8.3נספח 

 V המאפיינות את הקרמיקה של שכבה ,זיהוי השימוש בשיטות העיטור השונותשל לאור החשיבות 

 כלהחלטתי להביא במפורט את , והויכוחים על הופעתן של שיטות אלה) יקר חיפוי אדום ומירוק ידבע(

  :  הקיצורים הנקוטים בנספח זה הם. 8.2נספח החרסים והכלים שזכו לעיטור כלשהו במכלולים שנספרו ב

a=plain; b=Red slip; c=Hand burnishing; d=Red slip and Hand burnishing; e="Samaria ware" – dense 

burnishing (polishing); f=Red slip, Hand burnishing and black paint; g=black juglet; h= Red slip, Hand 

burnishing and black and white paint; i=red paint; j=black paint; k=red and black paint; l=Phoenician 

bichrome; m=other; DBS=Decorated Body Sherds. 

 
 

Type c d i Total %  
type 

%  
class 

BL32 1 3  4 40% 
BL33  1  1 10% 
BL34 1 3  4 40% 

 
 

90% 
J?  1  1 10% 10% 

2 8  10 100% 100% Total 
20% 80%  100%   

       
DBS  8 1 9   

 )מגידו (H-8התפלגות שיטות העיטור בשכבה : 8.35טבלה 
 
 

Type b c d f h j 
 

k 
 
l Total 

% 
type 

% 
class 

BL31  2       2 1.3% 
BL32  21 34      55 35.3% 
BL33  8 9      17 10.9% 
BL34  7 6      13 8.3% 
BL35  1 4      5 3.2% 
BL36a   2      2 1.3% 
BL38a  1 2      3 1.9% 
BL38b  5 4      9 5.8% 
BL39  4 2      6 3.8% 
BL40c   2      2 1.3% 
BL?  1 5      6 3.8% 76.9% 
K31  2       2 1.3% 
K32  1 1      2 1.3% 2.6% 
J31   2      2 1.3% 
J33        1 1 0.6% 
J35     1    1 0.6% 
J39    1  2 1  4 2.6% 
J? 1 6 11      18 11.5% 16.7% 

JT31  3 1      4 2.6% 
JT32   2      2 1.3% 3.8% 

1 62 87 1 1 2 1 1 156 100% 100% Total 
  0.6% 39.7% 55.8% 0.6% 0.6% 1.3% 0.6% 0.6% 100%   
            

DBS  67 139  2  1  209   

  )מגידו (H-7התפלגות שיטות העיטור בשכבה : 8.36טבלה 
 
 



 
Type b c d f i j Total %  

type 
%  

class 
BL31   4    4 %4.6 
BL32  10 15    25 28.7% 
BL33  3 4    7 8% 
BL34  6 7    13 14.9% 
BL35   6    6 6.9% 
BL38a  1 2    3 3.4% 
BL38b  2 5    7 8% 
BL39  2 1    3 3.4% 

BL40b   1    1 1.1% 
BL?  1 3    4 4.6% 

83.9% 

K31  2 1    3 3.4% 3.4% 
J31  1 1   1 3 3.4% 
J32  1     1 1.1% 
J?  1 3    4 4.6% 

9.2% 

JT31  1 2    3 3.4% 3.4%  
 31 55   1 87 %100 %100 Total 
 35.6% 63.2%   1.1% 100%   

          
DBS 1 5 13 2 2 1 24   

 )מגידו (H-6התפלגות שיטות העיטור בשכבה : 8.37טבלה 
 
 

Type b c d e f h i k l Total %  
type 

%  
class 

BL31 1  1       2 1.9% 
BL31a      2      2 1.9% 
BL32    24       24 22.9% 
BL33    4       4 3.8% 
BL34    9       9 8.6% 
BL35    10       10 9.5% 

BL36a    1       1 1.0% 
BL37    1       1 1.0% 

BL38b    7       7 6.7% 
BL40b    1       1 1.0% 
BL40c    1       1 1.0% 
BL42 1          1 1.0% 
BL? 1  12       13 12.4% 

72.4% 

K31    5       5 4.8% 
K?    1       1 1.0% 

5.7% 

J31    1       1 1.0% 
J?   2 6    2   10 9.5% 

10.5% 

JT31    4       4 3.8% 
JT32    1       1 1.0% 
JT34           1 1 1.0% 
JT?   1         1 1.0% 

6.7% 

F31    1       1 1.0% 1% 
SJ33b 1          1 1.0% 
SJ35a 3          3 2.9% 

3.8% 

7 3 90 2   2  1 105 100% 100% Total 
 6.7% 2.9% 85.7% 1.9%   1.9%  1% 100%   
             

DBS  5 38 2 3 1 11 6  66   
 )מגידו (K-3התפלגות שיטות העיטור בשכבה : 8.38טבלה 

 



Type d h Total %  
type 

%  
class 

BL31 1  1 4.3% 
BL32 6  6 26.1% 
BL34 3  3 13.0% 
BL35 3  3 13.0% 

BL38b 6  6 26.1% 
BL39 1  1 4.3% 
BL? 1  1 4.3% 

91.3% 

J31 1  1 4.3% 
J? 1  1 4.3% 

8.7% 

23  23 100% 100% Total 
 100%  100%   
      

DBS 1 1 2   

 )מגידו (L-4התפלגות שיטות העיטור בשכבה : 8.39טבלה 
 

Type b c d e f g h i j k Total %  
type 

%  
class 

BL31   1        1 1.4% 
BL32   6        6 8.5% 
BL33   4        4 5.6% 
BL34 1 1 2        4 5.6% 
BL35   1        1 1.4% 

BL36b    1       1 1.4% 
BL36c   1        1 1.4% 
BL37   5        5 7.0% 

BL38b   5        5 7.0% 
BL39   1        1 1.4% 

BL40b   1        1 1.4% 
BL40c   1        1 1.4% 
BL41   1        1 1.4% 
BL?   5        5 7.0% 

52.1% 

K31   12        12 16.9% 
K33   4        4 5.6% 
K36       1    1 1.4% 
K?   1        1 1.4% 

25.4% 

CH? 1          1 1.4% 1.4% 
J31   2  1      3 4.2% 
J? 1  5        6 8.5% 

12.7% 

JT32      3   1  4 5.6% 5.7% 
F31   1        1 1.4% 1.4% 
SJ33 1          1 1.4% 1.4% 

4 1 59 1 1 3 1  1  71 100% 100% Total 
5.6% 1.4% 83.1% 1.4% 1.4% 4.2% 1.4%  1.4%  100%   

              
DBS 4 1 39    1 1  1 47   

 )מגידו (H-5שיטות העיטור בשכבה התפלגות : 8.40טבלה 
 
 
 
 
 
 
 
 



Type b c d e f g h i k l Total % type % class 
BL32 1 1 15        17 18.1% 
BL33   1 1        2 2.1% 
BL34 1  8        9 9.6% 
BL35    2        2 2.1% 

BL36b 1  2        3 3.2% 
BL38b   1 6        7 7.4% 
BL39    1        1 1.1% 
BL40a 2  2        4 4.3% 
BL40b    1        1 1.1% 
BL40c 2 1          3 3.2% 
BL41    1        1 1.1% 
BL42 1 1          2 2.1% 
BL43            1 1 1.1% 
BL?    9        9 9.6% 

66% 

K31    4        4 4.3% 
K33    2        2 2.1% 

6.4% 

CH31 1           1 1.1% 1.1% 
J31    3        3 3.2% 
J? 2  10     1   13 13.8% 

17% 

JT31 1  2        3 3.2% 
JT32    1   2     3 3.2% 
JT?   1          1 1.1% 

7.4% 

AM34           1  1 1.1% 1.1% 
ST31 1           1 1.1% 1.1% 

13 6 70   2  1 1 1 94 100% 100% Total 
 13.8% 6.4% 74.5%   2.1%  1.1% 1.1% 1.1% 100%   
              

DBS 7 3 36 1 2  1 3 1  54   
  )מגידו (K-2התפלגות שיטות העיטור בשכבה : 8.41טבלה 

 
Type b c d e f h i k Total % type % class 
BL31   1      1 1.7% 
BL31a     1     1 1.7% 
BL32   14      14 23.7% 
BL33   1      1 1.7% 
BL34   2      2 3.4% 
BL35   8      8 13.6% 
BL36a      1    1 1.7% 
BL36b   1      1 1.7% 
BL37   1      1 1.7% 
BL38a   2      2 3.4% 
BL38b   12      12 20.3% 
BL39   2      2 3.4% 
BL40c   1      1 1.7% 
BL41   1      1 1.7% 
BL?   5      5 8.5% 

89.8% 

CH31 1         1 1.7% 1.7% 
CJ32   1      1 1.7% 1.7% 

J?  1 2      3 5.1% 5.1% 
JT31   1      1 1.7% 1.7% 

1 1 55 1 1    59 100% 100% Total 
 1.7% 1.7% 93.2% 1.7% 1.7%    100%   
            

DBS   9   1 2 2 14   

 )מגידו (L-3התפלגות שיטות העיטור בשכבה : 8.42טבלה 



  ) י התגיות המקוריות מימי החפירה"נבנה עפ( אינדקס לוקוסים –תל קדש : 10.5.1נספח 

   הערות  מפלס  תאריך  לוקוס
  C8ריבוע 

1  17.3.1968  9.20 – 9.00     
2  18.3.1968  9.00 – 8.80     
3  19.3.1968  8.58     
4  20.3.1968  8.58 – 8.50     
6  20.3.1968  8.47 – 8.45    

15  21.3.1968  8.41 – 8.30    
16  21.3.1968  8.30 – 8.28) ?(    
17  21.3.1968  8.30 – 8.14    
19  21.3.1968  8.30 – 8.08    
21  22.3.1968  8.08 – 7.83    
23  24.3.1968  8.60 – 8.10    
   רפאות– אבן מעל ריצוף  8.13 – 8.60  24.3.1968  24
25  24.3.1968  8.60 – 8.10    
  II- לIבין רצפה   8.05 – 8.60  24.3.1968  26
  צד צפון  8.05  25.3.1968  28
  V לרצפה IVבין רצפה   6.70 – 7.90  26.3.1968  31
  IV מתחת לרצפה – IIברזל   7.70 – 8.00  15.9.1968  50
  IV מעל רצפה –פירוק מחיצות   7.65  15.9.1968  51
  IV -צפון מזרח     15.9.1968  52
   סיר בישול– IVמעל רצפה   7.60  15.9.1968  55
57  16.9.1968      
  בין הרצפה והריצוף. IVמתחת לרצפה . צד צפון מזרח    16.9.1968  58
  II ברזל – והממגורות IVבין רצפה   7.10 – 7.40  17.9.1968  ' ב58
  מערב וצפון מלוקוס זה  6.05 – 6.80  18.9.1968  61
  VII ובין רצפה VIמתחת לרצפה   5.45 – 6.05  18.9.1968  62
  VIIמתחת לרצפה   5.05 – 5.45  19.9.1968  63
  )קרן האייל). (a(מתחת לרצפה   4.25 – 5.05  20.9.1968  65

 C7ריבוע 
104  19.3.1968  8.40 – 8.30    
106  20.3.1968  8.30 – 8.25    
112  24.3.1968  8.60 – 7.83    
115  25.3.1968  7.83 – 7.60    
  פכית  7.65  -  119

  C6ריבוע 
  חצי מערבי  7.70  19.3.1968  203
    7.70  19.3.1968  'א203
  חצי מזרחי  7.70 – 7.90  19.3.1968  204
205  20.3.1968  7.70 – 7.50    
206  20.3.1968  7.50 – 7.30    
208  22.3.1968      
210  24.3.1968  7.03 – 6.85    
  מערב-קטע צפון  6.60 – 6.85  25.3.1968  211
  מערב-קטע דרום  6.60 – 6.85  26-27.3.1968  212
214  28.3.1968  6.60 – 5.51    
215  27.3.1968  5.51 – 5.45    
  בודדים פרסי, רוב ברזל; מערבי של הריבוע-רבע צפון  5.00 – 6.00  17.9.1968  220
  לרפאות  5.75  17.9.1968  -
  ?דים פרסייםבוד, רוב ברזל  4.50 – 5.00  18.9.1968  222
223  19.9.1968  4.50 – 3.50    
  ?LBמעל לרצפת    ? – 3.50  20.9.1968  224

  C5ריבוע 
  מ מפני השטח" ס20    19.3.1968  301
302  20.3.1968  7.60 – 6.80    



   הערות  מפלס  תאריך  לוקוס
304  21.3.1968  7.00 – 6.81    
305  22.3.1968      
  חלק מזרחי  6.50 – 6.71  24.3.1968  306
307  24.3.1968  6.76 – 6.66    
  צד מערבי   מעל לרצפה– 6.76  25.3.1968  308
  צד מזרחי   מעל הרצפה– 6.71  25.3.1968  309
  פנה מחוץ לבית. צד צפוני מערבי  )? (6.70 – 6.76  25.3.1968  310
311  25.3.1968  6.71 – 6.04    
312  26.3.1968  6.34 – 6.03    
315  27.3.1968  6.03 – 5.82    
316  27.3.1968  5.82 – 4.75    

  D8ריבוע 
401  19.3.1968  9.10 – 8.42    
  בריכה  -  20.3.1968  402

402B 20.3.1968  8.42 – 8.39  קיר דרומי  
404  20.3.1968  8.96 – 8.30    
  קיר צפוני. IIטבון   8.26 – 8.30  21.3.1968  405
  קיר צפוני מעל טבון  8.28 – 8.30  21.3.1968  406
  טבון  8.85  21.3.1968  408
  Iקיר דרומי ליד טבון   7.95 – 8.15  22.3.1968  409
  מזרח-צפון  8.10 – 8.50  25.3.1968  411
  מתחת לרצפה הפרסית; )פינה(מערב -צד דרום  7.70 – 7.90  25.3.1968  412
  פינה דרום מזרחית  7.30 – 8.10  26.3.1968  414
  IVעל רצפה ; דרום מערב מתחת לטבון  7.55  26.3.1968  416

  C9ריבוע 
501  15.9.1968  9.20 – 8.90    
503  16-17.9.1968  8.70 – 8.25    
504  17.9.1968  8.70 – 8.25    
  II ומתחת לטבון 1כלי מתחת לשכבה   8.46  17.9.1968  505
  בודדים רומי, II ברזל –?  ומתחת2שכבה   8.25  17.9.1968  506
  2-מתחת ל; W501-W502-W503בין   7.68 – 8  17-18.9.1968  508
  2-מתחת ל  8.06 – 8.40  17-18.9.1968  510
במצב מוצק יחסית למצב . שכבת חמר צהוב שנשלח לבדיקה  7.71  -  514

  .הכללי
514?  20.9.1968  6.93 – 6.35    

 B6ריבוע 
  שפך עליון  8.90 – 9.20  -  601



   במגידוF-7- וK-6 ,M-6 ,M-5 ,M-4,H-9 ,L-5 ,G-1הקרמיקה של שכבות : 1קטלוג 

הקטלוגים כוללים את שמות הטיפוסים הקרמיים ). 289: 2006(גים ראו אריה על דרך בניית הקטלו

בעוד , המספרים בסוגריים מסמלים שברים אינדיקטיביים. 8-7בקיצורים כפי שהם מובאים בפרקים 

וכן , בקטלוגים מופיעה קרמיקה שפורסמה באיורים. שהמספרים מחוץ לסוגריים מייצגים כלים שלמים

  .דקרמיקה שנספרה בלב

  : הקיצורים הנקוטים בקטלוג זה

PBS – Painted Body Sherds 
PH – Punctured Handles 
IH – Incised Handles 
 
 
LEVEL K-6 
 
Building 04/K/44, Room 
04/K/42 (Fig. 7.1) 
 
L. 00/K/107 
BL3  (1) 
BL4  (1) 
K1  (4) 
K2  (1) 
CP2b  (2) 
J1  (2) 
J?  (2) 
SJ1a  (2) 
Total  (15) 
 
L. 00/K/109 
BL1  (2) 
BL2  (2) 
J?  (1) 
Total  (5) 
 
PBS  (1) 
 
L. 00/K/125 
BL1  (1) 
K1  (1) 
K?  (1) 
SJ1a  (1) 
P1  (1) 
Total  (5) 
 
L. 00/K/126 
BL1  (1) 
CP-LB  (1) 
J?  (2) 
SJ1a  (2) 
Total  (6) 
 
L. 02/K/16 
BL1  (4) 

BL4  (1) 
BL16  (1) 
K1  (5) 
K2  (1) 
CP-LB  (1) 
SJ2  (1) 
Total  (14) 
 
PBS  (1) 
 
L. 02/K/83 
BL4  (1) 
BL?   (1) 
K1  (2) 
K2  (1) 
CH?  (1) 
CP2a  (1) 
CP-LB  (1) 
J?  (3) 
SJ1b  (1) 
L1  (1) 
Total  (13) 
 
PBS  (2) 
 
L. 04/K/42 
BL1  (4) 
BL2  (1) 
BL4  (1) 
BL11  (1) 
K1  (2) 
K2  (1) 
K?  (2) 
CP-LB  (2) 
J?  (2) 
SJ1b 1  
SJ2 1  
P1  (1) 
P?  (1) 
L1  (2) 
CYP-WS (1) 
Total  2 (21) 

 
PBS  (9) 
 
 
Building 04/K/44, Central 
courtyard 04/K/44 (Figs. 
7.2-7.3) 
 
L. 02/K/76 
BL15  (1) 
K1  (6) 
J?  (1) 
SJ1a  (1) 
CS1  (1) 
Total  (10) 
 
L. 02/K/82 
BL1  (5) 
BL2  (3) 
BL16 1 (1) 
K1  (2) 
CP-LB  (1) 
J12 1 
J?  (7) 
SJ2  (1) 
SJ?  (1) 
L1  (1) 
Total  2 (22) 
 
PBS  (1) 
 
L. 02/K/96 
P3  (1) 
Total  (1) 
 
PIH  (1) 
 
L. 04/K/19 
BL1  (1) 
BL1a  (1) 
BL2  (1) 
BL3  (1) 



BL16  (1) 
BL?  (2) 
K1  (3) 
CP-LB  (1) 
J1  (1) 
J10  (1) 
J?  (6) 
SJ1 1 
SJ1a  (1) 
P3  (1) 
UI  (1) 
Total  1 (22) 
 
PBS  (13) 
 
L. 04/K/44 
BL1  (3) 
BL2  (2) 
K1  (3) 
K?  (1) 
J10  (1) 
J12 1  
J?  (3) 
PX4  (1) 
SJ1a 1 (2) 
SJ1b  (1) 
SJ2 1 (1) 
L1  (1) 
Total  3 (19) 
 
PBS  (12) 
PIH  (1) 
 
L. 04/K/65 
BL1  (3) 
BL2  (2) 
BL?  (1) 
J?  (1) 
L1  (1) 
Total  (8) 
 
PBS  (1) 
 
L. 04/K/91 
BL1  (3) 
BL2  (2) 
K1  (5) 
CH3  (1) 
CP-LB  (1) 
CP?  (1) 
J?  (2) 
Total  (15) 
 
PBS  (5) 
 
L. 06/K/64 
L1  (1) 
Total  (1) 
 
 

Building 04/K/44, Room 
02/K/84  
 
L. 02/K/84 
BL1  (4) 
BL3  (3) 
BL11  (1) 
BL15  (2) 
BL16  (2) 
BL?  (2) 
K1  (2) 
CH3  (1) 
CP1b  (1) 
CP2a  (1) 
CP-LB  (2) 
CP?  (1) 
J?  (2) 
JT?  (1) 
SJ1a  (1) 
SJ1b  (2) 
Total  (28) 
 
PBS  (4) 
 
 
Building 04/K/44, Unit 
04/K/68 (Figs. 7.4-7.5) 
 
L. 02/K/65 
BL1  (5) 
BL2  (4) 
BL4  (1) 
BL11  (2) 
BL13  (1) 
BL15  (1) 
BL16  (3) 
K1  (11) 
K2  (5) 
K?  (1) 
CP1a  (2) 
CP2a  (4) 
CP-LB  (1) 
J1  (2) 
J?  (14) 
F2  (1) 
SJ1a  (2) 
SJ1b  (1) 
SJ?  (1) 
SJ2  (1) 
P3  (1) 
P?  (1) 
L1  (1) 
CS1  (1) 
S2  (1) 
CYP-WS (2) 
Total  (70) 
 
PBS  (14) 
 
L. 04/K/21 

BL1  (1) 
L1  (1) 
Total  (2) 
 
L. 04/K/56 
BL1  (3) 
BL15  (1) 
K1  (3) 
SJ1b  (1) 
SJ2  (1) 
Total  (9) 
   
PBS  (3) 
 
L. 04/K/68 
BL1  (2) 
BL2  (1) 
BL3 1 (2) 
BL16  (1) 
K1  (3) 
K?  (1) 
CP2b  (1) 
J?  (2) 
SJ1b  (2) 
Total  1 (15) 
 
PBS  (10) 
 
 
Building 04/K/44, Unit 
04/K/75 (Fig. 7.6) 
 
L. 04/K/11 
BL1  (11) 
BL2  (2) 
BL3  (3) 
BL15  (2) 
K1  (3) 
K?  (1) 
CH?  (1) 
CP-LB  (1) 
J?  (1) 
JT?  (1) 
CS1  (1) 
UI  (1) 
Total  (28) 
 
PBS  (11) 
 
L. 04/K/75 
BL1  (8) 
BL1a  (1) 
BL2  (2) 
BL15  (1) 
BL16  (5) 
BL?  (1) 
K1  (5) 
K2  (1) 
K?  (1) 
CP-LB  (3) 



J?  (7) 
SJ1b  (1) 
L1  (4) 
Total  (40) 
   
PBS  (5) 
 
 
Unit 04/K/57 (Fig. 7.6) 
 
L. 04/K/57 
BL1  (2) 
BL2  (1) 
BL4  (1) 
BL6  (1) 
K1  (1) 
J?  (4) 
SJ1b  (1) 
Total  (11) 
 
PBS  (1) 
PIH  (1) 
 
L. 04/K/87 
BL15  (1) 
CP-LB  (1) 
J?  (1) 
Total  (3) 
   
PBS  (1) 
 
 
Courtyard 04/K/43a (Figs. 
7.7-7.8) 
 
L. 00/K/28 
BL1  (2) 
BL2  (1) 
K1  (4) 
CP2a  (2) 
CP2b  (1) 
J7  (1) 
J?  (5) 
F1  (1) 
SJ1a  (3) 
SJ?  (1) 
Total  (21) 
 
PBS  (1) 
 
L. 00/K/111 
BL3  (1) 
BL16  (1) 
K1  (2) 
CP2a  (1) 
CP-LB  (1) 
P3  (1) 
Total  (7) 
 
L. 00/K/112 

BL1  (2) 
BL3  (1) 
BL15  (1) 
K1  (4) 
K2  (2) 
CP2b  (1) 
CP-LB  (1) 
J?  (2) 
SJ1a  (1) 
SJ2  (1) 
Total  (16) 
 
PBS  (2) 
 
L. 00/K/132 
BL1  (1) 
BL2  (1) 
BL3  (1) 
J?  (1) 
SJ1b  (1) 
Total  (5) 
   
PBS  (1) 
 
L. 02/K/14 
BL1  (2) 
BL2  (4) 
BL3  (1) 
BL4  (3) 
K1  (4) 
K?  (1) 
CP-LB  (4) 
J?  (5) 
JT?  (1) 
SJ1a  (1) 
SJ?  (1) 
Total  (27) 
   
PBS  (2) 
 
L. 04/K/27 
BL1  (1) 
BL2  (2) 
BL16  (2) 
BL? 1  
K1  (2) 
K2  (1) 
K?  (1) 
CP2a 1  
CP2b  (1) 
J?  (8) 
SJ1 1  
Total  3 (18) 
   
PBS  (4) 
 
L. 04/K/41 
BL1  (3) 
BL2  (1) 
BL3  (2) 

BL15  (1) 
BL?  (2) 
K2  (1) 
CP-LB  (2) 
J?  (3) 
F1  (1) 
SJ2  (1) 
Total  (17) 
   
PBS  (3) 
PIH  (1) 
 
L. 04/K/43a 
BL1 1 (3) 
BL2  (3) 
BL3  (1) 
BL11  (2) 
BL15  (2) 
BL16  (1) 
BL?  (2) 
K1  (8) 
CH3  (2) 
CH?  (1) 
CP2a  (1) 
CP2b  (1) 
CP-LB  (3) 
J1  (1) 
J?  (10) 
F1  (1) 
SJ1a  (1) 
CYP-BR (1) 
Total  1 (44) 
 
PBS  (5) 
PIH  (1) 
 
 
Room 02/K/74 (Fig. 7.9) 
 
L. 02/K/32 
BL1  (2) 
BL3  (1) 
BL?  (1) 
K1  (6) 
CP2a  (1) 
CP2b  (3) 
J?  (2) 
SJ2  (1) 
CYP-BR (1) 
Total  (18) 
 
PBS  (3) 
 
 
LEVEL M-6 
 
Room 04/M/75 (Figs. 7.10-
7.11) 
 
L. 04/M/54 



BL1  (1) 
BL3  (1) 
K1  (7) 
J?  (3) 
F2  (1) 
L1  (1) 
Total  (14) 
 
PBS  (3) 
 
L. 04/M/75 
BL1  (6) 
BL2  (3) 
BL3  (1) 
BL16  (1) 
BL?  (2) 
K1  (5) 
CH3  (2) 
CP1a  (1) 
J1b 1  
J?  (5) 
SJ1 1  
SJ1a  (1) 
SJ1b  (2) 
SJ?  (1) 
P1 1  
P2 1  
L1  (2) 
Total  4 (32) 
   
PBS  (6) 
 
L. 06/M/31b 
BL1  (1) 
BL2  (1) 
K1  (3) 
CH3  (1) 
J?  (5) 
JT1  (1) 
SJ1 2  
L1  (1) 
Total  2 (13) 
   
PBS  (1) 
 
 
LEVEL M-5 (Fig. 7.13) 
 
L. 06/M/31a 
BL1  (8) 
BL2  (5) 
BL3  (5) 
K1  (15) 
K2  (2) 
K?  (4) 
CH1  (1) 
G1  (1) 
CP2a  (1) 
J1  (4) 
J?  (6) 

SJ1a  (2) 
SJ1b  (5) 
P1  (2) 
P?  (1) 
L1  (2) 
Total  (64) 
   
PBS  (12) 
PIH  (1) 
 
 
LEVEL M-4 
 
Room 04/M/44 (Figs. 7.14-
7.15) 
 
L. 04/M/44 
BL1  (5) 
BL2 1 (3) 
BL3 1 (3) 
K1  (3) 
K2 2  
CP2b  (1) 
J?  (3) 
SJ1a  (4) 
SJ1b  (1) 
SJ?  (1) 
Total 4 (24) 
   
PBS  (5) 
 
L. 04/M/45 
BL1  (3) 
BL2  (3) 
BL3  (4) 
BL4  (2) 
BL5  (1) 
BL?  (1) 
K1  (4) 
K2  (1) 
CP2a  (1) 
CP2b  (1) 
CJ1  (2) 
J?  (6) 
JT1  (1) 
SJ1a  (6) 
SJ1b  (2) 
P1 1  
Total  1 (38) 
 
PBS  (2) 
 
L. 04/M/46 
BL1  (1) 
BL2  (5) 
BL3  (2) 
BL16  (1) 
K1  (3) 
K?  (1) 
CH3  (1) 

CP1a  (1) 
CP2b  (1) 
CJ1  (1) 
J?  (7) 
SJ1a  (2) 
Total  (26) 
 
PBS  (4) 
 
L. 04/M/47 
BL1  (2) 
BL2  (6) 
BL3  (1) 
BL11  (1) 
BL16  (1) 
BL?  (1) 
K1  (7) 
K2  (3) 
CH1  (1) 
G1 1  
CP1b  (1) 
CP2a  (1) 
CP2b  (3) 
J?  (4) 
SJ1a  (3) 
SJ1b  (2) 
P1 2  
L1  (1) 
Total  3 (38) 
   
PBS  (2) 
 
Room 04/M/55 (Figs. 7.14-
7.15) 
 
L. 04/M/55 
BL2  (1) 
CJ1  (1) 
Total  (2) 
 
L. 04/M/59 
BL1  (1) 
L1  (1) 
Total  (2) 
 
LEVEL H-9  
 
Building 08/H/38, Central 
courtyard 08/H/38 (Figs. 
7.17-7.24) 
 
L. 06/H/6 
BL1  (1) 
BL2  (1) 
BL5  (1) 
K1  (2) 
CH1 1  
CJ1  (1) 
J?  (5) 
SJ1a  (2) 



P1  (1) 
L1  (1) 
Total  1 (15) 
   
PBS  (1) 
PIH  (1) 
 
L. 06/H/7 
BL3  (1) 
BL4  (1) 
BL5  (1) 
K1  (1) 
CP1a  (1) 
CP2a  (1) 
J1  (1) 
J?  (4) 
SJ1a  (1) 
L1  (2) 
Total  (14) 
 
L. 06/H/16 
K1  (1) 
SJ1a  (1) 
SJ3 1  
Total  1 (2) 
 
L. 06/H/41 
BL1  (3) 
BL2  (2) 
BL3  (1) 
K1  (3) 
K2  (2) 
G1  (1) 
J1  (1) 
J?  (5) 
SJ1a 1  
SJ1b  (1) 
SJ2  (1) 
SJ3  (1) 
P1 1  
Total  2 (21) 
   
PBS  (1) 
 
L. 06/H/47 
G1  (1) 
SJIa  (1) 
Total  (2) 
   
PBS  (1) 
 
L. 06/H/51 
BL1  (1) 
BL2  (1) 
BL5  (3) 
K1  (2) 
CP2a  (2) 
J?  (7) 
SJ1 2  
SJ1a 2 (3) 

SJ1b  (2) 
L1  (1) 
ST?  (1) 
UI  (1) 
Total  4 (24) 
   
PBS  (2) 
 
L. 06/H/54 
BL1  (1) 
BL2  (1) 
BL3  (1) 
BL5  (1) 
CH1  (1) 
G1 2  
CJ1  (1) 
J?  (3) 
SJ1 6  
SJIa 4 (5) 
SJ1b 1 (1) 
SJ1c  (1) 
SJ3 1 (1) 
Total  14 (17) 
 
L. 06/H/55 
BL1  (1) 
BL2  (1) 
BL3  (2) 
K1  (1) 
CH1 1  
CH3 1  
CP2a  (1) 
J2 1  
J7a 1  
J?  (1) 
JT1 1  
AM1  (1) 
SJ1 8  
SJ1a 4 (3) 
SJ1b 4 (3) 
SJ4 1  
Total  22 (14) 
   
PBS  (1) 
 
L. 06/H/56 
BL1  (1) 
BL3  (1) 
BL5  (1) 
K2  (1) 
CP1a  (1) 
J1b 1  
J7b 1  
J7  (1) 
J?  (4) 
JT1  (1) 
F3  (3) 
PX1 1  
PX3 1  
SJ1 2  

SJ1a 2 (6) 
SJ1b 1  
SJ1c 1  
L1  (2) 
ST1 1  
Total  11 (22) 
   
PBS  (4) 
 
L. 06/H/80 
BL1  (1) 
K1  (1) 
J?  (1) 
JT1 1  
SJ1a  (1) 
Total  1 (4) 
 
L. 08/H/4 
BL2  (2) 
BL3 1  
BL5  (2) 
BL?  (1) 
CP1a  (2) 
CP2a  (1) 
J1  (1) 
J?  (4) 
F3  (1) 
SJ1a  (2) 
L1  (1) 
BT1  (1) 
Total  1 (18) 
   
PBS  (1) 
PIH  (1) 
 
L. 08/H/5 
BL1  (3) 
BL3  (3) 
BL4  (1) 
BL5  (2) 
K1  (3) 
CP1a  (2) 
J?  (5) 
JT1  (1) 
SJ1a 1  
L1  (1) 
Total  1 (21) 
   
PBS  (3) 
 
L. 08/H/6 
CJ1  (1) 
J?  (2) 
Total  (3) 
 
L. 08/H/15 
BL14  (1) 
K1  (1) 
CP1a  (1) 
J?  (1) 



SJ1b  (1) 
Total  (5) 
   
PBS  (3) 
 
L. 08/H/20 
BL1  (1) 
BL5  (2) 
K1  (4) 
CP2a  (1) 
CP2b  (2) 
J9 1  
J?  (7) 
JT1 1 (1) 
PX1 1  
SJ1a 2 (2) 
SJ1b  (3) 
L1  (1) 
Total  5 (24) 
   
PBS  (2) 
PIH  (1) 
 
L. 08/H/24 
BL1 1  
BL2  (2) 
BL3  (1) 
BL?  (1) 
K1  (4) 
K2  (2) 
CP1a  (3) 
CP1b  (1) 
CP2a  (2) 
CJ1  (1) 
CJ2  (1) 
J1  (2) 
J7a 1 (6) 
J?   
JT1 1 (1) 
SJ1 1  
SJ1a  (3) 
SJ1b  (1) 
BT1  (1) 
ST1 1 (1) 
Total  5 (33) 
 
PBS  (3) 
 
L. 08/H/30 
K1  (1) 
CP1b  (1) 
J?  (1) 
Total  (3) 
 
L. 08/H/31 
BL1  (2) 
BL3  (1) 
BL5  (3) 
K1  (2) 
K2  (1) 

CP1b  (1) 
J?  (5) 
JT1  (2) 
PX1 1  
SJ1a  (2) 
SJ1b  (1) 
L1  (1) 
Total  1 (21) 
   
PBS  (3) 
 
L. 08/H/38 
BL1  (1) 
BL5 1 (1) 
K1  (3) 
K2  (1) 
CP1a  (1) 
CP1b  (1) 
CP2b  (2) 
J1a  (1) 
J7b 1  
J7  (1) 
J?  (2) 
JT2 1  
F3 1  
PX1 2  
PX2 1  
PX3 1  
PX5 1  
SJ1 1  
SJ1a  (3) 
SJ1b 1 (1) 
SJ?  (1) 
IM1 1  
Total  12 (19) 
 
L. 08/H/39 
BL1  (1) 
BL3  (1) 
K1  (4) 
K?  (1) 
CP2a  (1) 
J?  (2) 
Total  (10) 
   
PBS  (2) 
 
L. 08/H/41 
BL3  (1) 
BL5  (2) 
K1  (1) 
J?  (2) 
SJ1a  (1) 
SJ1b  (1) 
L1  (1) 
Total  (9) 
 
L. 08/H/43 
SJ1b  (1) 
Total  (1) 

 
Building 08/H/38, Room 
08/H/36 (Figs. 7.25-7.28) 
 
L. 06/H/61 
BL2  (1) 
K1  (1) 
J1 1  
J?  (2) 
JT1  (1) 
L1 1  
Total  2 (5) 
   
PBS  (1) 
 
L. 08/H/7 
BL1  (2) 
BL5  (1) 
BL8  (1) 
K2  (1) 
G1  (1) 
J?  (1) 
SJ1a  (2) 
L1 1  
Total  1 (9) 
   
PBS  (4) 
PIH  (1) 
 
L. 08/H/12 
BL5  (1) 
BL14  (1) 
K1  (3) 
J1  (1) 
J?  (6) 
F3  (1) 
PX1 1  
SJ1 1  
SJ1a 3 (1) 
SJ1b 1 (2) 
Total  6 (16) 
 
PBS  (1) 
 
L. 08/H/19 
BL1  (1) 
BL2  (2) 
BL3  (2) 
BL4  (1) 
BL5 1 (1) 
K1  (2) 
J4 1  
J?  (3) 
SJ3  (1) 
P1 4  
Total  6 (13) 
   
PBS  (1) 
 
L. 08/H/36 



BL1  (2) 
BL2 1  
BL4  (2) 
K1  (3) 
K2 1  
CP2a  (3) 
J1  (1) 
J7a 1  
J?  (5) 
SJ1a  (8) 
SJ1b 1  
SJ1c 1  
P1  (1) 
L1  (3) 
UI  (1) 
Total  5 (29) 
   
PBS  (3) 
 
Building 08/H/38, Room 
08/H/34 (Fig. 7.29) 
 
L. 06/H/62 
BL11  (1) 
K1  (3) 
CP2b  (1) 
J?  (3) 
SJ1b  (1) 
P?  (1) 
L1  (1) 
Total  (11) 
 
L. 08/H/8a 
BL1  (1) 
BL3  (1) 
BL?  (1) 
K2  (1) 
K?  (1) 
CP2a  (1) 
J1  (1) 
J?  (3) 
SJ1a 1 (3) 
L1  (1) 
Total  1 (14) 
   
PBS  (2) 
PIH  (1) 
 
L. 08/H/34 
K1  (2) 
K?  (1) 
CJ1  (1) 
J?  (1) 
JT1 1  
SJ1a  (1) 
SJ1b  (1) 
Total  1 (7) 
 
PBS  (1) 
 

Building 08/H/38, Room 
08/H/35 (Fig. 7.29) 
 
L. 08/H/35 
BL1  (2) 
K1  (1) 
CP2a  (1) 
J1  (1) 
J11 1  
J?  (5) 
SJ1 1  
SJ1a 1 (4) 
SJ1b  (1) 
L1  (2) 
Total  3 (17) 
   
PBS  (2) 
PIH  (1) 
 
Building 08/H/38, Room 
08/H/13 (Fig. 7.30) 
 
L. 06/H/50 
BL1  (2) 
K1  (7) 
CP1a  (1) 
CP1b  (1) 
CP2a  (1) 
J?  (4) 
SJ1 1  
SJ1a  (3) 
SJ1b  (2) 
Total  1 (21) 
 
PBS  (3) 
PIH  (1) 
 
L. 06/H/60 
BL2  (2) 
BL5  (1) 
K1  (5) 
CP1a  (2) 
CP1b  (1) 
CP2a  (1) 
F?  (1) 
SJ1a  (1) 
SJ1b  (1) 
P1  (1) 
L1  (2) 
Total  (18) 
   
PBS  (3) 
 
L. 06/H/65 
SJ1b  (1) 
Total  (1) 
 
L. 08/H/13 
BL2  (2) 
BL5  (1) 

K1  (3) 
K?  (1) 
CP2b  (1) 
J?  (1) 
JT1 1  
SJ1b  (1) 
Total  1 (10) 
   
PBS  (1) 
 
Building 08/H/38, Room 
08/H/37 (Figs. 7.31-7.34) 
 
L. 06/H/48 
BL2  (1) 
BL3  (1) 
SJ1a  (1) 
Total  (3) 
 
L. 06/H/49 
BL1  (3) 
BL2  (2) 
BL3 3 (6) 
BL4  (2) 
BL5  (1) 
BL8  (2) 
K1  (9) 
K2  (2) 
CH1  (1) 
CP1a  (3) 
CP1b  (6) 
CP2a  (2) 
CP2b  (1) 
CJ1  (2) 
J9  (1) 
J?  (10) 
F2  (1) 
F3  (2) 
SJ1 2  
SJ1a  (6) 
SJ1b  (3) 
SJ2  (2) 
SJ4 2  
P1  (1) 
L1  (1) 
BT  (1) 
Total  7 (70) 
   
PBS  (7) 
PIH  (1) 
 
L. 06/H/53b 
BL3  (4) 
BL4  (2) 
BL5  (2) 
K1  (2) 
CP1a  (3) 
J?  (3) 
JT1  (1) 
F1  (1) 



F3  (1) 
SJ1a  (4) 
SJ1b  (1) 
Total  (24) 
 
L. 06/H/79 
CP1a  (1) 
J?  (1) 
Total  (2) 
 
L. 08/H/2 
BL1 1 (5) 
BL2  (6) 
BL3  (3) 
BL4  (2) 
BL15  (1) 
BL?  (3) 
K1  (14) 
K2  (1) 
K?  (1) 
CH1  (1) 
G1  (1) 
CP1a  (3) 
CP1b  (1) 
CP2a  (3) 
CP2b  (3) 
CJ2  (1) 
J?  (21) 
PX2 1  
SJ1a  (11) 
SJ1b  (1) 
P1 1 (1) 
P?  (1) 
L1  (1) 
S?  (2) 
Total  3 (87) 
   
PBS  (10) 
 
L. 08/H/3 
BL1  (2) 
BL2  (2) 
BL3  (2) 
BL5  (1) 
K1  (8) 
K?  (1) 
CH1  (1) 
CH3  (1) 
CP2a  (2) 
CJ1  (1) 
J1  (1) 
J7  (1) 
J?  (3) 
SJ1 1  
SJ1a  (6) 
L1  (1) 
BT1  (2) 
S3 1  
Total  2 (35) 
   

PBS  (6) 
 
L. 08/H/37 
BL1  (1) 
BL2  (3) 
BL3  (3) 
BL5  (1) 
K1  (16) 
K?  (1) 
CP1a  (4) 
CP1b  (1) 
CP2a  (3) 
CP2b  (3) 
CJ1  (1) 
J1  (3) 
J?  (9) 
SJ1 3  
SJ1a  (9) 
SJ1b  (4) 
SJ2  (1) 
L1  (1) 
BT1  (1) 
S3 1  
Total  4 (65) 
   
PBS  (2) 
PIH  (3) 
 
 
 
LEVEL L-5 (Finkelstein 
2006: Figs. 15.1-15.2) 
 
L. 98/L/71 
BL1  (2) 
BL2  (1) 
CP1a  (1) 
JT1 1  
BT1  (1) 
Total  (5) 
 
L. 98/L/78 
BL1  (2) 
BL2  (5) 
BL3  (3) 
K1  (6) 
K?  (3) 
CP2b  (3) 
J1  (1) 
J?  (4) 
SJ1a  (1) 
SJ1b  (2) 
L1  (1) 
BT1  (1) 
Total  (32) 
   
PBS  (4) 
 
L. 98/L/110 
BL1  (4) 

BL2  (3) 
K1  (4) 
K2  (2) 
CP1a  (1) 
CP2a  (1) 
J?  (5) 
SJ1a  (5) 
SJ1b  (1) 
P1  (1) 
P?  (1) 
Total  (28) 
   
PBS  (4) 
 
L. 98/L/143 
BL1  (1) 
BL2  (1) 
BL3  (1) 
BL15  (1) 
K1  (5) 
K2  (1) 
G1  (1) 
CP1a  (1) 
CP2b  (1) 
J1  (1) 
J?  (4) 
SJ1a  (2) 
SJ1b  (2) 
L1  (1) 
Total  (23) 
   
PBS  (1) 
 
L. 98/L/149 
K1  (1) 
P?  (1) 
Total  (2) 
 
L. 00/L/120 
BL1  (1) 
BL2  (1) 
BL3  (1) 
BL?  (1) 
CJ1  (1) 
J?  (2) 
JT1  (1) 
F1b 1  
SJ1a  (2) 
SJ1b 1  
SJ4 1  
P1  (1) 
Total  3 (11) 
   
PIH  (1) 
 
L. 00/L/123 
BL1  (1) 
BL4  (2) 
K1  (1) 
K?  (1) 



CP1a  (3) 
CP1b  (2) 
CP2b  (1) 
J?  (5) 
SJ1b  (1) 
Total  (17) 
 
L. 00/L/126 
BL1  (1) 
BL3  (2) 
BL5  (1) 
BL15  (1) 
K1  (2) 
CH1  (1) 
CP2a  (2) 
CP2b  (1) 
J1  (1) 
J?  (2) 
F1b 1  
SJ1a  (1) 
SJ1b 1 (3) 
Total  2 (18) 
 
PBS  (2) 
PIH  (1) 
 
L. 00/L/134 
BL1  (1) 
BL2 1  
BL3  (1) 
K1  (2) 
CJ1b 1  
J?  (4) 
SJ1 1  
SJ1a  (1) 
SJ1b  (2) 
Total  3 (11) 
   
PBS  (1) 
PIH  (1) 
 
L. 00/L/141 
BL1  (1) 
BL2  (2) 
K1  (2) 
J?  (3) 
SJ1a  (1) 
SJ1b  (2) 
P1  (1) 
L1  (1) 
Total  (13) 
   
PIH  (1) 
 
L. 00/L/152 
BL1  (3) 
BL2  (4) 
BL3  (1) 
K1  (6) 
G1  (1) 

CP1a  (1) 
CP1b  (1) 
CP2a  (1) 
CP2b  (1) 
J?  (2) 
SJ1a  (4) 
SJ1b  (1) 
SJ3  (1) 
L1  (1) 
BT1  (1) 
Total  (29) 
   
PBS  (3) 
PIH  (1) 
 
L. 00/L/159 
K1  (1) 
SJ1b  (1) 
Total  (2) 
   
PIH  (1) 
 
L. 04/L/47 
K1  (1) 
CP1b  (1) 
L1  (1) 
Total  (3) 
   
PBS  (1) 
 
 
Level G-1 (Finkelstein and 
Zimhoni 2000: Figs. 10.1-
10.3) 
 
L. 92/G/13  
BL1  (27) 
BL2  (4) 
BL3  (1) 
BL11  (1) 
BL16  (5) 
BL?  (2) 
K1  (8) 
K2  (4) 
CH3  (3) 
CP-LB  (2) 
J?  (12) 
SJ1a  (2) 
SJ?  (1) 
L1  (2) 
UI  (1) 
Total  (75) 
 
PBS  (13) 
 
L. 92/G/14 
BL1 1 (7) 
BL3  (3) 
BL4 1  
BL11  (2) 

BL13 1  
BL14  (1) 
BL16  (6) 
K1 3 (7) 
K2  (1) 
K?  (3) 
CP-LB  (2) 
J?  (3) 
SJ1a  (1) 
S2  (1) 
Total  6 (37) 
 
PBS  (13) 
PIH  (1) 
 
L. 92/G/22 
BL1  (2) 
BL4  (1) 
BL11  (2) 
BL16  (2) 
BL?  (3) 
K1  (2) 
K2  (2) 
K?  (2) 
CP-LB  (3) 
J?  (10) 
SJ1a  (1) 
SJ1b  (1) 
P3  (1) 
L1  (1) 
CYP-WS (1) 
Total  (34) 
 
PBS  (3) 
 
L. 92/G/23 
BL15  (1) 
BL16  (1) 
K1  (4) 
K?  (1) 
CP-LB  (3) 
CP2a  (1) 
J?  (3) 
SJ1a  (3) 
SJ1b  (1) 
BT1  (1) 
Total  (19) 
   
PBS  (14) 
 
L. 92/G/24 
J?  (1) 
P3 1  
Total  1 (1) 
   
PBS  (1) 
 
L. 92/G/25 
BL15  (1) 
BL16  (1) 



SJ1 1  
SJ5  (1) 
Total  1 (3) 
   
PBS  (4) 
PIH  (1) 
 
 
Level F-7 (Ilan et al. 
2000b: Fig. 9.14) 
 
L. 94/F/10 
K?  (1) 
CH?  (1) 
CP-LB  (1) 
Total  (3) 
 
L. 94/F/31 
BL16  (1) 
K1  (1) 
CP2b  (1) 
CP-LB  (1) 
CYP-WS (1) 
Total  (5) 
 
PBS  (2) 
 

L. 94/F/54 
BL?  (3) 
J?  (2) 
CYP-WS (1) 
Total  (6) 
 
PBS  (1) 
 
L. 94/F/57 
BL?  (1) 
Total  (1) 
 
L. 94/F/67 
CP-LB  (1) 
Total  (1) 
 
L. 96/F/16 
BL1  (1) 
BL2  (3) 
BL15  (4) 
BL16  (1) 
K1  (1) 
K2  (1) 
K?  (4) 
CH?  (1) 
CP2a  (1) 
CP2b  (3) 

CP-LB  (2) 
CP?  (1) 
J?  (3) 
PX1  (1) 
SJ1a  (1) 
SJ1b  (1) 
SJ2  (2) 
CYP-BR (1) 
CYP-WS (1) 
UI  (2) 
Total  (35) 
   
PBS  (3) 
PIH  (1) 
 
L. 96/F/33 
BL1  (2) 
BL2  (2) 
BL3  (1) 
BL?  (1) 
K2  (1) 
CP1a  (1) 
J1  (1) 
J?  (3) 
SJ1a  (1) 
CYP-UI (1) 
Total  (14) 

 



  

   במגידוL-3- וH-5 ,K-3 ,K-2 ,L-4 עד H-8הקרמיקה של שכבות : 2קטלוג 

  : הקיצורים הנקוטים בקטלוג זה

DBS – Decorated Body Sherds (most of them slipped and burnished) 
PIH – Punctured and incised Handles 
UI – Unidentified  
 
 
LEVEL H-8 
 
Building 06/H/39, Room 
06/H/39 (Fig. 8.1: 1-2) 
 
L. 06/H/39 
BL31  (1) 
K31-K32 (1) 
JT31  (1) 
SJ33  (1) 
Total  (4) 
 
PIH  (1) 
 
Building 06/H/39, Room 
06/H/24 (Fig. 8.1: 3-10) 
 
L. 06/H/24 
BL31  (1) 
BL32  (3) 
BL34  (1) 
K31-K32 (5) 
K?  (2) 
CP31a  (1) 
CP31b  (1) 
CJ31  (3) 
J?  (5) 
JT31  (1) 
SJ31  (1) 
L31  (1) 
Total  (25) 
 
DBS  (8) 
PIH  (2) 
 
L. 06/H/32 
BL32  (1) 
BL33  (1) 
BL34  (3) 
BL?  (1) 
CH31  (1) 
CJ31  (1) 
J?  (3) 
SJ33  (2) 
Total  (13) 
   
DBS  (1) 
 

 
LEVEL H-7 
 
Building 00/H/66, Room 
00/H/66 (Fig. 8.2: 1-3) 
 
L. 00/H/63 
CP31b  (1) 
J?  (3) 
SJ33  (1) 
Total  (5) 
   
DBS  (1) 
 
L. 00/H/66 
BL?  (2) 
K31-K32 (2) 
CJ31  (1) 
CJ32  (1) 
J?  (14) 
JT31 1  
SJ?  (1) 
WP?  (1) 
Total  1 (22) 
 
DBS  (4) 
 
 
Building 00/H/66, Room 
00/H/66 (Fig. 8.2: 4-6) 
 
L. 00/H/62  
BL32  (3) 
BL33  (1) 
BL42  (1) 
K31-K32 (1) 
CJ32  (1) 
J?  (4) 
JT31  (1) 
SJ33  (2) 
L31  (2) 
Total  (16) 
   
DBS  (3) 
PIH  (2) 
 
L. 00/H/65  
BL31  (3) 
BL32  (4) 

BL35  (1) 
BL38b  (1) 
K31-K32 (2) 
CP31a  (1) 
CP32a  (2) 
J39  (1) 
J?  (5) 
SJ31  (1) 
SJ33  (3) 
L31  (1) 
WP31  (1) 
Total  (26) 
   
PIH  (1) 
 
Building 00/H/66, Room 
06/H/22 
 
L. 06/H/22 
J?  (2) 
SJ33  (1) 
SJ35a  (1) 
Total  (4) 
   
DBS  (1) 
 
Building 06/H/26 (Fig. 8.3) 
 
L. 06/H/26 
BL32  (5) 
BL33  (3) 
K31-K32 (5) 
CH31  (1) 
CP31a  (3) 
CP32b  (1) 
CJ31  (1) 
J?  (3) 
SJ31  (3) 
SJ33  (1) 
SJ33a  (1) 
BT31  (1) 
Total  (28) 
   
DBS  (9) 
 
 
Courtyard 06/H/34 (Figs. 
8.4-8.7) 
 



L. 00/H/48 
BL32  (6) 
BL33  (2) 
BL34  (2) 
BL35  (1) 
BL38b  (1) 
K31-K32 (4) 
CP31a  (7) 
CP31b  (2) 
J?  (7) 
SJ33  (2) 
SJ?  (1) 
BT31  (1) 
Total  (36) 
   
DBS  (3) 
PIH  (1) 
 
L. 00/H/53 
BL32  (1) 
BL34  (1) 
K31-K32 (1) 
CP32a  (1) 
J?  (1) 
SJ35a  (1) 
Total  (6) 
 
L. 00/H/69 
BL35  (1) 
BL39  (2) 
K31-K32 (2) 
K?  (1) 
CP31a  (1) 
CP31b  (1) 
J?  (6) 
SJ33  (2) 
SJ?  (1) 
L31  (1) 
BT31  (1) 
Total  (19) 
   
DBS  (1) 
 
L. 00/H/72 
BL32  (7) 
BL33  (2) 
BL34  (2) 
BL38a  (1) 
BL38b  (2) 
BL?  (1) 
K31-K32 (5) 
CP31a  (2) 
CP31b  (2) 
CJ31  (2) 
J31  (1) 
J?  (3) 
JT32  (1) 
SJ31  (1) 
SJ35a  (3) 
SJ35b  (1) 

BT31  (1) 
Total  (37) 
 
DBS  (6) 
 
L. 00/H/74 
BL31  (2) 
BL32  (1) 
BL34  (1) 
BL38b  (1) 
BL?  (2) 
K31-K32 (2) 
K34  (1) 
K?  (1) 
J?  (6) 
JT31 1  
SJ33  (1) 
Total  1 (18) 
   
DBS  (3) 
 
L. 00/H/76 
BL?  (1) 
K31-K32 (1) 
Total  (2) 
 
L. 06/H/2 
BL31  (1) 
BL32  (4) 
BL33  (2) 
BL34  (1) 
BL39  (1) 
BL?  (3) 
K31-K32 (15) 
K?  (2) 
CP31a  (4) 
CP31b  (4) 
CP32b  (1) 
CP?  (1) 
CJ31  (1) 
J31  (3) 
J?  (9) 
JT31  (2) 
SJ31  (1) 
SJ33  (9) 
SJ35a  (1) 
SJ?  (2) 
P?  (1) 
BT31  (2) 
UI  (1) 
Total  (71) 
   
DBS  (28) 
PIH  (3) 
 
L. 06/H/5 
BL32  (4) 
BL33  (2) 
BL34  (2) 
K31-K32 (6) 

CP31b  (4) 
J?  (4) 
BT31  (1) 
UI  (1) 
Total  (24) 
 
DBS  (8) 
 
L. 06/H/10 
BL31  (1) 
BL32  (3) 
BL34  (1) 
BL?  (1) 
K31-K32 (2) 
CH31  (1) 
CP31b  (1) 
J?  (1) 
JT32  (1) 
L31  (1) 
CS31  (1) 
Total  (14) 
   
DBS  (5) 
 
L. 06/H/13 
BL31  (1) 
BL32  (6) 
BL33  (1) 
BL34  (1) 
BL35  (1) 
BL36a  (1) 
BL38b  (2) 
BL?  (3) 
K31-K32 (6) 
K?  (2) 
CP31a  (2) 
CP31b  (3) 
CP32a  (1) 
CJ31  (3) 
J31  (1) 
J39  (1) 
J?  (7) 
JT31  (1) 
SJ31  (1) 
SJ33  (9) 
SJ35a  (1) 
L31  (1) 
CS31  (1) 
Total  (56) 
   
DBS  (44) 
 
L. 06/H/15 
BL32  (1) 
BL33  (2) 
BL38a  (1) 
BL38b  (1) 
BL39  (1) 
BL42  (1) 
K31-K32 (3) 



K?  (1) 
CH31  (1) 
CP31a  (3) 
CP31b  (3) 
CJ31  (1) 
J31  (1) 
J33  (1) 
J39  (1) 
J?  (4) 
SJ33  (3) 
SJ?  (1) 
L31  (2) 
BT31  (1) 
UI  (1) 
Total  (34) 
 
DBS  (20) 
 
L. 06/H/34 
CP31a  (1) 
CP33  (1) 
CJ31  (1) 
SJ33  (1) 
Total  (4) 
 
L. 06/H/67 
BL32  (4) 
BL33  (1) 
BL35  (1) 
BL38a  (1) 
BL38b  (1) 
BL39  (1) 
BL?  (1) 
K31-K32 (3) 
K?  (1) 
CP31a  (1) 
CP32b  (1) 
CJ31  (3) 
J?  (9) 
JT31  (1) 
SJ33  (3) 
L31  (1) 
CS31  (1) 
Total  (34) 
 
DBS  (35) 
PIH  (1) 
 
L. 06/H/78 
BL32  (12) 
BL33  (2) 
BL34  (2) 
BL35  (2) 
BL36a  (1) 
BL39  (1) 
BL40c  (2) 
BL?  (3) 
K31-K32 (17) 
K34  (1) 
K?  (1) 

CH31  (1) 
CP31a  (5) 
CP31b  (3) 
CP?  (2) 
CJ31  (4) 
CJ32  (2) 
J31  (2) 
J35  (1) 
J39  (1) 
J? 1 (15) 
SJ31  (2) 
SJ33  (6) 
SJ33a  (1) 
SJ35a  (1) 
L31  (2) 
CS31  (1) 
WP?  (1) 
Total  1 (94) 
 
DBS  (45) 
PIH  (3) 
 
 
LEVEL H-6 
 
Building 00/H/44 (Fig. 
8.10:4) 
 
L. 00/H/44 
K31-K32 (1) 
CP31a  (1) 
CJ31  (1) 
J31  (1) 
Total  (4) 
 
Building 00/H/29, Tabun 
00/H/29 
 
L. 00/H/29 
BL?  (1) 
CP31a  (1) 
CP31b  (1) 
Total  (3) 
   
DBS  (1) 
 
Courtyard 06/H/75(Figs. 
8.8-8.10) 
 
L. 00/H/30 
BL32  (8) 
BL34  (3) 
BL35  (3) 
BL38a  (1) 
BL38b  (2) 
BL39  (1) 
BL?  (2) 
K31-K32 (6) 
CP31a  (6) 
CP31b  (4) 

CJ31  (1) 
CJ32  (1) 
J?  (8) 
JT31  (1) 
SJ31  (1) 
SJ?  (2) 
Total  (50) 
   
DBS  (15) 
 
L. 00/H/37 
BL31  (3) 
BL32  (8) 
BL33  (4) 
BL34  (3) 
BL35  (2) 
BL38b  (2) 
BL39  (1) 
BL40b  (1) 
BL?  (1) 
K31-K32 (4) 
CP31a  (7) 
CP31b  (1) 
CP32a  (1) 
CJ31  (4) 
J31  (1) 
J32  (1) 
J?  (12) 
JT31  (2) 
SJ33  (6) 
SJ35a  (2) 
BT31  (1) 
Total  (67) 
   
DBS  (6) 
 
L. 00/H/39 
BL31  (2) 
BL32  (2) 
BL34  (4) 
BL35  (1) 
K31-K32 (4) 
CP31a  (3) 
CP31b  (2) 
CJ31  (1) 
J31  (1) 
J?  (4) 
SJ33  (3) 
Total  (27) 
   
DBS  (4) 
PIH  (1) 
 
L. 00/H/64 
BL31  (2) 
BL32  (4) 
BL33  (2) 
BL38a  (1) 
BL38b  (2) 
K31-K32 (6) 



CP31a  (1) 
CP31b  (2) 
CP32a  (1) 
CJ31  (3) 
J31  (1) 
J?  (7) 
SJ33  (2) 
Total  (34) 
 
PIH  (2) 
 
L. 06/H/66 
BL32  (1) 
BL39  (1) 
K31-K32 (3) 
K?  (1) 
CP31a  (1) 
J31  (1) 
J?  (1) 
SJ33  (3) 
SJ?  (1) 
Total  (13) 
 
L. 06/H/75 
BL32  (3) 
BL33  (1) 
BL34  (3) 
BL38a  (1) 
BL38b  (1) 
K31-K32 (4) 
K?  (1) 
CH31  (1) 
CP31a  (2) 
J?  (2) 
SJ33  (2) 
Total  (21) 
 
 
LEVEL H-5 
 
Open Area 98/H/62 (Figs. 
8.11-8.12) 
 
L. 98/H/30 
SJ32 1  
SJ35b 1  
L31 1  
Total  3 
 
L. 98/H/46 
BL31  (1) 
BL33  (1) 
BL34  (1) 
BL37  (1) 
BL40b  (1) 
K31-K32 (13) 
K33  (1) 
K?  (1) 
CP31a  (3) 
CP31b  (1) 

CP32a  (1) 
J31  (2) 
J?  (4) 
F31  (1) 
SJ31  (1) 
SJ32  (1) 
SJ33  (3) 
SJ35a  (1) 
BoR31b (1) 
Total  (39) 
   
DBS  (4) 
 
L. 98/H/53 
BL37  (1) 
BL38b  (1) 
BL39  (1) 
K31-K32 (1) 
K?  (1) 
CP32b  (1) 
J?  (1) 
SJ33  (1) 
SJ?  (1) 
Total  (9) 
 
L. 98/H/62 
BL32  (2) 
BL33  (1) 
BL34  (2) 
BL36b  (1) 
BL37  (1) 
BL38b  (1) 
BL?  (1) 
K31-K32 (2) 
K33  (3) 
K36 1  
CH31  (1) 
CH? 1  
CP31a  (1) 
CJ31  (2) 
J31  (1) 
J32 2  
J?  (1) 
SJ31  (1) 
SJ33  (1) 
Total  4 (22) 
   
DBS  (2) 
 
L. 98/H/65 
CH31  (1) 
SJ?  (1) 
BoR31b (1) 
Total  (3) 
 
L. 98/H/66 
J?  (1) 
Total  (1) 
 
L. 98/H/68 

BL32  (1) 
BL33  (1) 
BL37  (1) 
J?  (2) 
SJ33  (1) 
Total  (6) 
 
DBS  (5) 
 
L. 98/H/81 
BL37  (1) 
BL41  (1) 
CP31a  (1) 
J?  (1) 
SJ33  (1) 
Total  (5) 
   
PIH  (1) 
 
L. 00/H/5 
BL31  (1) 
BL32  (1) 
BL?  (1) 
K31-K32 (3) 
K?  (1) 
CP31a  (1) 
CP31b  (1) 
J?  (3) 
SJ33  (2) 
Total  (14) 
   
DBS  (4) 
 
L. 00/H/10 
K31-K32 (2) 
K?  (1) 
CJ31  (1) 
SJ33  (1) 
Total  (5) 
   
DBS  (1) 
 
L. 00/H/11 
BL31 1 (1) 
BL36c  (1) 
BL?  (1) 
K31-K32 (2) 
K35  (1) 
K?  (1) 
CH31  (1) 
CP31a  (1) 
CP32a  (1) 
J?  (2) 
JT32 1  
SJ32  (1) 
SJ33  (1) 
Total  2 (14) 
   
DBS  (7) 
 



L. 00/H/18 
BL32  (2) 
BL33  (1) 
BL35  (1) 
BL37  (2) 
BL38b  (1) 
BL40c  (1) 
BL?  (3) 
K31-K32 (3) 
K?  (1) 
CP31a  (2) 
CP32a  (1) 
J?  (1) 
SJ32  (3) 
SJ33  (1) 
L31  (1) 
Total  (24) 
   
DBS  (7) 
 
L. 00/H/23 
K31-K32 (1) 
Total  (1) 
   
DBS  (2) 
 
L. 00/H/49 
BL37  (1) 
BL38b  (1) 
K31-K32 (1) 
K?  (1) 
CP31a  (2) 
CP33  (1) 
J?  (1) 
Total  (8) 
   
DBS  (13) 
 
L. 00/H/59 
BL34  (1) 
SJ33  (1) 
Total  (2) 
   
DBS  (1) 
 
L. 06/H/70 
BL37  (1) 
BL38b  (1) 
BL39  (1) 
K31-K32 (1) 
K33  (1) 
CP31a  (1) 
CJ31  (1) 
JT32 1  
SJ35b  (1) 
L31  (1) 
Total  1 (9) 
   
DBS  (1) 
 

 
LEVEL K-3 
 
Room 96/K/54, Level K-3a 
(Fig. 8.13: 1-8) 
 
L. 96/K/2 
BL32  (14) 
BL33  (1) 
BL34  (1) 
BL35  (5) 
BL38b  (2) 
BL?  (2) 
K31-K32 (10) 
K?  (2) 
CP31b  (1) 
CP32a  (1) 
CP32b  (1) 
CJ31  (2) 
J?  (12) 
JT31  (2) 
SJ33  (3) 
SJ35a  (4) 
SJ?  (2) 
Total  (65) 
   
DBS  (14) 
 
L. 96/K/27 
JT31 1  
Total  1 
 
L. 96/K/54 
BL31  (1) 
BL32  (1) 
BL34  (1) 
BL35  (1) 
BL38b  (3) 
K31-K32 (2) 
CH31  (1) 
J?  (3) 
JT? 1  
UI  (1) 
Total  1 (14) 
 
L. 96/K/62 
JT32  (1) 
F31  (1) 
Total  (2) 
 
 
Room 96/K/58, Level K-3a 
(Fig. 8.13: 9-11) 
 
L. 96/K/4 
BL31  (1) 
BL32  (2) 
BL35  (2) 
K31-K32 (3) 
K?  (1) 

CJ32 1  
J? 1 (6) 
JT31  (1) 
Total  2 (16) 
   
DBS  (5) 
 
L. 96/K/9 
BL34  (1) 
K31-K32 (1) 
J?  (3) 
PX31  (1) 
SJ33  (3) 
Total  (9) 
 
L. 96/K/47 
K31-K32 (2) 
CP31a  (1) 
CP31b  (1) 
J?  (5) 
SJ35a  (1) 
Total  (10) 
 
L. 96/K/58 
K31-K32 (1) 
CP31a  (1) 
CP31b  (2) 
J?  (1) 
SJ31  (1) 
Total  (6) 
   
DBS  (1) 
 
 
Courtyard 96/K/111, Level 
K-3b (Figs. 8.14-8.15:1-7) 
 
L. 96/K/30 
BL32  (2) 
BL38b  (1) 
K31-K32 (3) 
CH31  (1) 
CP31a  (1) 
CP31b  (2) 
CP32a  (1) 
J?  (2) 
Total  (13) 
   
DBS  (1) 
 
L. 96/K/45 
BL32  (3) 
BL33  (1) 
BL?  (1) 
K31-K32 (5) 
CP31a  (3) 
CP31b  (1) 
CP32a  (1) 
CP32b  (2) 
CP?  (1) 



CJ31  (1) 
J?  (6) 
JT31  (2) 
JT34  (1) 
SJ35a  (1) 
Total  (29) 
   
DBS  (4) 
 
L. 96/K/85 
BL31  (1) 
J?  (2) 
JT32  (1) 
SJ33  (1) 
Total  (5) 
   
DBS  (1) 
 
L. 96/K/111 
BL31  (1) 
BL32  (1) 
BL?  (1) 
K31-K32 (5) 
CH31  (1) 
CP31a  (6) 
CP31b  (1) 
CP32a  (2) 
CJ31  (1) 
J?  (3) 
JT31  (1) 
SJ33  (2) 
SJ35a  (2) 
Total  (27) 
 
DBS  (4) 
 
 
Courtyard 96/K/84, Level 
K-3a (Figs. 8.14-8.15:1-7) 
 
L. 96/K/7 
BL31a  (1) 
BL32  (1) 
BL40c  (1) 
K31-K32 (3) 
K?  (3) 
CP31a  (3) 
CP32a  (1) 
CP32b  (2) 
CJ31  (1) 
J?  (3) 
SJ31  (1) 
SJ33  (1) 
SJ35a  (1) 
BoR31b (1) 
UI  (2) 
Total  (25) 
 
DBS  (4) 
 

L. 96/K/8 
BL32  (5) 
BL?  (2) 
K31-K32 (10) 
K?  (1) 
CP31a  (1) 
CP31b  (4) 
J31  (1) 
J32  (2) 
J?  (9) 
SJ33  (3) 
BT31  (1) 
Total  (39) 
   
DBS  (8) 
 
L. 96/K/21 
CP31a  (1) 
J31  (1) 
Total  (2) 
 
L. 96/K/41 
BL34  (1) 
BL?  (2) 
K31-K32 (3) 
K?  (1) 
CP31a  (3) 
CP31b  (1) 
CP32a  (2) 
CP32b  (1) 
J?  (3) 
SJ31  (1) 
SJ33  (3) 
SJ35a  (1) 
Total  (22) 
   
DBS  (1) 
 
L. 96/K/43 
BL33  (1) 
BL?  (1) 
K31-K32 (2) 
CP31a  (1) 
CP32b  (2) 
CP?  (1) 
CJ31  (1) 
J?  (2) 
SJ33  (1) 
SJ35a  (1) 
Total  (13) 
 
L. 96/K/60 
BL31a  (1) 
BL32  (2) 
BL?  (1) 
K31-K32 (1) 
CP31a  (1) 
CP?  (1) 
J?  (3) 
SJ33  (2) 

SJ35a  (1) 
Total  (13) 
   
DBS  (1) 
 
L. 96/K/61 
BL31  (1) 
BL32  (1) 
BL35  (1) 
BL36a  (1) 
BL37  (1) 
BL40b  (1) 
BL?  (2) 
K31-K32 (3) 
CP31a  (4) 
J?  (3) 
JT31  (1) 
SJ33  (1) 
SJ33b  (1) 
ST31  (1) 
BoR34  (1) 
Total  (23) 
 
DBS  (1) 
 
L. 96/K/74 
BL32  (1) 
K31-K32 (2) 
CP31a  (1) 
CJ31  (1) 
J31  (1) 
J?  (2) 
JT31  (1) 
L31 1  
Total  1 (9) 
 
DBS  (1) 
 
L. 96/K/82 
BL32  (1) 
BL38b  (1) 
K31-K32 (3) 
CP31a  (3) 
CP31b  (1) 
J?  (5) 
SJ33  (3) 
Total  (17) 
   
DBS  (5) 
 
L. 96/K/84 
BL31  (1) 
BL32  (4) 
BL34  (3) 
BL35  (1) 
BL38b  (1) 
BL?  (4) 
K31-K32 (8) 
K?  (2) 
CP31a  (6) 



CP31b  (2) 
CP32b  (1) 
CJ31  (1) 
CJ32  (1) 
J?  (9) 
JT31  (1) 
SJ31  (1) 
SJ33  (2) 
SJ35a  (1) 
Total  (49) 
   
DBS  (5) 
 
L. 96/K/94 
BL34  (1) 
BL?  (1) 
Total  (2) 
   
DBS  (1) 
 
L. 96/K/104 
BL42  (1) 
Total  (1) 
 
L. 98/K/20 
BL31  (3) 
BL32  (2) 
BL33  (1) 
BL34  (2) 
K31-K32 (7) 
K?  (1) 
CP31a  (2) 
CP31b  (2) 
CP32a  (3) 
J?  (8) 
JT31 1 (3) 
SJ33  (2) 
Total  1 (36) 
   
DBS  (9) 
 
L. 98/K/21 
BL31  (1) 
BL32  (1) 
BL?  (2) 
K31-K32 (4) 
K?  (2) 
CP32a  (1) 
CP32b  (2) 
J?  (6) 
SJ35a  (1) 
Total  (20) 
 
L. 98/K/28 
BL31  (1) 
K31-K32 (1) 
CP31a  (2) 
Total  (4) 
   
DBS  (1) 

 
L. 98/K/87 
PX31 1  
Total  1 
 
 
LEVEL K-2 
 
Room 96/K/36, LevelK-2b 
(Fig. 8.16) 
 
L. 96/K/11 
BL31  (1) 
BL32  (3) 
BL34  (3) 
BL35  (1) 
BL36b  (1) 
BL38b  (1) 
BL40a    1  
BL?  (1) 
K?  (1) 
CP31a  (1) 
J31  (1) 
J32  (1) 
J?  (4) 
JT31  (3) 
JT32    2 (1) 
SJ32  (2) 
SJ33  (3) 
SJ36  (1) 
BT31  (1) 
BoR31b    1 
Total  4 (30) 
   
DBS  (6) 
PIH  (1) 
 
L. 96/K/36 
BL32  (4) 
BL34 1 (1) 
BL38b  (3) 
BL39  (1) 
BL40c  (1) 
BL42  (1) 
BL?  (3) 
K31-K32 (4) 
CP31a  (1) 
CP31b  (1) 
J31  (1) 
J?  (2) 
SJ31  (1) 
SJ33  (1) 
SJ33b  (1) 
SJ35a  (1) 
SJ36  (1) 
ST31  (1) 
BoR34  (1) 
Total  1 (30) 
 
DBS  (10) 

 
L. 96/K/53 
BL33  (1) 
BL?  (1) 
K31-K32 (1) 
CP31b  (1) 
CP32a  (1) 
CP32b  (1) 
CJ31  (1) 
SJ32  (1) 
Total  (8) 
   
DBS  (1) 
 
L. 96/K/67 
BL32  (1) 
K31-K32 (1) 
K33 2  
Total  2 (2) 
   
DBS  (1) 
 
 
Room 96/K/12, LevelK-2b 
(Fig. 8.17) 
 
L. 96/K/12 
BL31  (2) 
BL32  (4) 
BL34  (1) 
BL39  (1) 
K31-K32 (2) 
K?  (1) 
CH31  (1) 
CP31a  (1) 
CP31b  (1) 
CP32a  (1) 
J?  (1) 
JT31  (1) 
SJ31  (2) 
SJ33  (1) 
Total  (20) 
   
DBS  (2) 
PIH  (2) 
 
L. 96/K/46 
BL31  (1) 
BL32  (1) 
BL34  (1) 
BL36b  (1) 
BL38b  (1) 
BL39  (1) 
BL40c  (1) 
BL?  (2) 
K31-K32 (4) 
K33  (2) 
K?  (1) 
CP31a  (3) 
CP31b  (2) 



CP32a  (1) 
CP32b  (1) 
CJ31  (1) 
J32a  (1) 
J?  (4) 
JT31  (2) 
JT32  (1) 
AM34  (1) 
SJ31  (2) 
SJ33  (2) 
Total  (37) 
   
DBS  (9) 
 
L. 96/K/59 
BL32  (2) 
K31-K32 (2) 
K?  (1) 
CP31a  (2) 
SJ33  (1) 
JT?  (1) 
Total  (9) 
 
DBS  (2) 
 
L. 96/K/105 
BL32  (3) 
BL33  (1) 
BL34  (3) 
BL35  (1) 
BL38b  (2) 
BL40a  (1) 
BL40b  (1) 
BL43  (1) 
BL?  (3) 
K31-K32 (16) 
K33  (2) 
K?  (1) 
CH?  (1) 
CP31a  (11) 
CP31b  (6) 
CP32a  (1) 
CP32b  (1) 
CJ31  (4) 
CJ32  (2) 
J31  (2) 
J?  (9) 
JT31  (1) 
SJ31  (2) 
SJ32  (2) 
SJ33  (4) 
SJ35a  (3) 
SJ?  (3) 
WP32  (1) 
Total  (88) 
   
DBS  (13) 
PIH  (1) 
 
 

Room 96/K/78, LevelK-2a 
 
L. 96/K/68 
CP31a  (1) 
CP32b  (1) 
CJ31  (3) 
JT?  (1) 
Total  (6) 
 
DBS  (3) 
 
 
Courtyard 96/K/28, LevelK-
2b (Fig. 8.18: 1-7) 
 
L. 96/K/28 
BL40c  (1) 
CP31b     1 (1) 
SJ31  (1) 
SJ33  (2) 
L31  (1) 
Total  1 (6) 
   
DBS  (3) 
 
L. 96/K/33 
BL40a  (3) 
CH31  (1) 
CP31a  (1) 
J?  (2) 
Total  (7) 
   
DBS  (1) 
 
 
Courtyard 96/K/16, LevelK-
2a (Fig. 8.18: 1-7) 
 
L. 96/K/15 
BL36b  (1) 
BL42  (1) 
K31-K32 (1) 
J?  (1) 
SJ35a  (1) 
Total  (5) 
 
L. 96/K/16 
BL41  (1) 
K32 1  
Total  1 (1) 
 
 
LEVEL L-4 
 
Locus 04/L/62 (Fig. 8.19) 
 
L. 04/L/62 
BL31  (1) 
BL32    1 (5) 
BL34  (3) 

BL35  (3) 
BL38b  (6) 
BL39    1  
BL?  (1) 
K31-K32 (7) 
K?  (1) 
CP31a  (1) 
CP31b  (1) 
CJ31  (4) 
J31  (1) 
J39  (1) 
J?  (4) 
SJ33  (2) 
BT31  (1) 
BoR34  (1) 
Total  2 (43) 
 
DBS  (2) 
 
 
LEVEL L-3 
 
Palace 6000, Room 
00/L/110 (Fig.8.20:1) 
 
L. 00/L/137 
CP31b  (1) 
J31 1  
J?  (1) 
SJ33  (1) 
Total  1 (3) 
 
 
Palace 6000, Room 04/L/50 
(Fig.8.20:2-10) 
 
L. 04/L/15 
BL32  (7) 
BL34  (1) 
BL35  (2) 
BL36a  (1) 
BL37  (1) 
BL38b     1 (6) 
BL40b  (1) 
BL41  (1) 
BL?  (5) 
CH31  (1) 
CP31a  (2) 
CP31b  (3) 
CJ32  (1) 
J?  (5) 
PX31  (1) 
SJ32  (2) 
SJ33  (3) 
P31  (1) 
BT31  (1) 
Total  1 (45) 
 
DBS  (1) 
 



L. 04/L/20 
BL35  (1) 
BL38a  (1) 
BL38b  (1) 
BL39  (1) 
BL40c  (1) 
CJ31  (1) 
SJ33  (2) 
Total  (8) 
 
DBS  (2) 
 
L. 04/L/27 
BL32  (1) 
BL35  (1) 
BL36b  (1) 
BL39  (1) 
K31-K32 (1) 
CH31  (1) 
SJ32  (1) 
SJ33  (1) 
SJ35a  (1) 
Total  (9) 
   
DBS  (1) 
 
L. 04/L/29 
BL38b  (1) 
K31-K32 (1) 
CP31b  (1) 
J?  (1) 
SJ33b  (1) 
SJ35a  (1) 
Total  (6) 
 
L. 04/L/43 
BL32  (3) 
BL34  (1) 
BL35  (2) 
BL38b  (1) 
Total  (7) 
   
DBS  (1) 
 

 
Palace 6000, Room 
98/L/106 (Fig.8.20:11) 
 
L. 04/L/24 
K31-K32 (1) 
CH31  (1) 
SJ33  (1) 
SJ35a  (1) 
Total  (4) 
 
L. 00/L/130 
BL32  (1) 
BL35  (2) 
BL?  (2) 
K31-K32 (1) 
JT31  (1) 
JT?  (1) 
Total  (8) 
   
DBS  (2) 
 
 
Palace 6000, Room 04/L/48 
(Fig. 8.20:12) 
 
L. 04/L/13 
BL33  (1) 
K31-K32 (1) 
CH31  (1) 
CJ32  (1) 
Total  (4) 
 
 
Palace 6000, Room 98/L/49 
 
L. 98/L/44 
BL32  (1) 
J?  (1) 
SJ33  (1) 
Total  (3) 
   
DBS  (5) 
 

 
Courtyard 00/L/146 (Fig. 
8.21:1-6) 
 
L. 00/L/142 
BL31  (2) 
BL31a  (1) 
BL32  (2) 
BL36c    1  
BL38a  (1) 
BL38b  (2) 
BL?  (2) 
K31-K32 (6) 
CP31a  (3) 
CP31b  (1) 
CJ31  (3) 
J?  (1) 
SJ31  (1) 
SJ32  (1) 
SJ33  (2) 
P31  (1) 
Total  1 (29) 
 
L. 00/L/146 
BL31  (1) 
K31-K32 (2) 
SJ32  (3) 
SJ33  (4) 
SJ35a  (1) 
P31  (1) 
L31  (2) 
Total  (14) 
   
DBS  (1) 
PIH  (2) 
 
 
West of Palace 6000 
 
L. 98/L/109 
K31-K32 (1) 
K?  (1) 
Total  (2) 
 

 
 
 



   בסולםV-IIIהקרמיקה של שכבות : 3קטלוג 

  : הקיצורים הנקוטים בקטלוג זה

PBS – Painted Body Sherds 
FH – Handles with Finger Impression (pre-firing marks) 
RH – Handles with Reed Impression (pre-firing marks) 
IH – Incised Handles (post-firing marks) 
UI – Unidentified  

  

SULAM V 
 
L. 113 
BL1  (7) 
BL2 1 (4) 
BL3  (3) 
BL11 2  
BL? 1 (5) 
K1 1 (13) 
K2a 1 
CP2a  (1) 
CP-LB  (1) 
J?  (2) 
F2 1 
F? 1 
PX1  (1) 
SJ1 4 
SJ1a 2 (4) 
SJ1b  (3) 
SJ2 1 
SJ?  (4) 
UI  (1) 
Total  15 (49) 
 
PBS  (10) 
IH  (1) 
 
L. 119 
BL1  (1) 
BL?  (1) 
K1  (1) 
CP1a  (1) 
Total  (4) 
 

IH  (1) 
 
 
SULAM IV 
 
L. 114 
BL1  (3) 
BL2  (4) 
BL3  (3) 
BL5  (1) 
BL?  (8) 
K1  (13) 
K?  (4) 
CH1  (1) 
CH?  (2) 
CP1a  (1) 
CP1b  (3) 
CP2a  (1) 
CP2b  (1) 
CJ1  (1) 
CJ?  (2) 
J1  (4) 
J7a  (1) 
J?  (9) 
AM2  (1) 
SJ1a  (25) 
SJ1b  (1) 
SJ2  (2) 
SJ?  (1) 
Total  (92) 
 
PBS  (17) 
 
 

 
SULAM III 
 
L. 103 
BL1  (1) 
BL2  (2) 
BL3  (1) 
BL?  (3) 
K1  (20) 
K?  (1) 
CH1  (1) 
CH?  (5) 
G1  (1) 
CP1a  (2) 
CP2a  (1) 
CP2b  (1) 
CJ?  (1) 
J1  (1) 
J3  (1) 
J7b  (1) 
J?  (6) 
F1b  (2) 
AM1  (1) 
SJ1a  (11) 
SJ1b  (1) 
P1  (1) 
Total  (65) 
 
PBS  (9) 
 
L. 109 
PX1  (1) 
SJ1  (1) 
Total  (2) 

  

  

  

  

  

 



  ילו' בעין אל חIIהקרמיקה של שכבה : 4קטלוג 

  : בקטלוג זההקיצורים הנקוטים 

PBS – Painted Body Sherds 
FH – Handles with Finger Impression (pre-firing marks) 
RH – Handles with Reed Impression (pre-firing marks) 
IH – Incised Handles (post-firing marks) 
UI – Unidentified  
 
'EIN EL-HILU II 
 
L. 103 
BL1  (4) 
BL3  (4) 
BL?  (3) 
K1  (10) 
CH1 1 (2) 
CP1a  (1) 
CP2a  (2) 
CP2b  (2) 
J?  (4) 
JT1  (1) 
SJ1a  (11) 
SJ1b  (2) 
P1  (1) 
Total  1 (47) 
 
L. 113 
BL1  (1) 
BL?  (1) 
K1  (2) 
CP1a  (3) 
CP2a  (4) 
CP-LB  (1) 
J1b 1 
J11 1 
J?  (5) 
F1  (1) 
SJ1a  (10) 
SJ1b  (1) 
SJ2 1 
SJ?  (2) 
P1  (1) 
Total  3 (32) 
   
PBS  (8) 
 
L. 131   
BL3  (1) 
BL5  (1) 
K1  (3) 
K?  (1) 
CP2b  (1) 
J?  (1) 
SJ1a  (3) 
UI  (1) 
Total  (12) 

   
PBS  (2) 
 
L. 132 
BL1  (11) 
BL3  (1) 
BL3a  (1) 
BL4 1 (7) 
BL8  (4) 
BL15  (2) 
BL?  (5) 
K1  (49) 
K2  (9) 
K?  (5) 
CP1a  (17) 
CP1b  (4) 
CP2a  (23) 
CP2b  (6) 
CP-LB  (1) 
CP?  (2) 
J1b 1 
J?  (18) 
F?  (3) 
PX1  (2) 
SJ1a 1 (47) 
SJ1b  (5) 
SJ2  (1) 
SJ3  (3) 
SJ?  (6) 
P1  (1) 
S2  (1) 
UI  (2) 
Total  3 (236) 
   
PBS  (24) 
IH  (1) 
 
L. 136 
BL1  (3) 
BL2  (2) 
BL3  (2) 
BL3b  (1) 
BL8  (2) 
BL?  (1) 
K1  (14) 
K2  (1) 
K?  (3) 
CP1a  (1) 

CP1b  (1) 
CP2a  (7) 
CP2b  (1) 
J?  (7) 
JT1  (1) 
F?  (1) 
SJ1a  (8) 
SJ1b  (1) 
SJ?  (1) 
Total  (58) 
   
PBS  (6) 
 
L. 155 
BL1  (1) 
BL8  (1) 
K1  (4) 
K2  (1) 
K?  (2) 
CP1a  (2) 
CP1b  (1) 
CP2a  (4) 
CP2b  (1) 
F3  (1) 
SJ1a  (5) 
SJ1b  (1) 
Total  (24) 
   
PBS  (4) 
 
L. 156 
K1  (1) 
K?  (1) 
J?  (1) 
F?  (1) 
SJ2  (1) 
Total  (5) 
   
PBS  (1) 
RH  (1) 
 
L. 160A 
BL4  (1) 
SJ1a 1 (1) 
SJ3  (2) 
SJ?  (1) 
Total  1 (5) 
 

 



L. 180 
BL1  (1) 
BL2  (1) 
BL3  (1) 
BL-LB  (2) 
BL?  (1) 
K1  (3) 
K?  (1) 
CP1b  (1) 
CP2a  (1) 
CP2b  (2) 
J?  (2) 
SJ1a  (2) 
SJ2  (1) 
Total  (19) 
 
L. 187 
BL2  (1) 
BL5  (1) 
BL-LB  (1) 
BL?  (1) 
K1  (2) 
K?  (1) 
CP2a  (2) 
CP2b  (1) 
CP-LB  (1) 
J1b 1  
J10  (1) 
J?  (4) 
PX1  (1) 
SJ1a  (4) 
SJ2  (1) 
L1  (1) 
UI  (1) 
Total  1 (24) 
 
L. 188  
PBS  (1) 
 
L. 189 
BL4  (1) 
BL?  (1) 
K1  (3) 
CP1a  (2) 
CP1b  (2) 
CP2a  (3) 
CP2b  (1) 
CP?  (1) 
J?  (4) 
SJ1a  (1) 
SJ1b  (1) 
SJ3  (1) 
UI  (1) 
Total  (22) 
 
PBS  (1) 
IH  (1) 
FH  (1) 
 
L. 207 

BL1  (2) 
BL2  (1) 
BL3  (3) 
BL3a  (1) 
BL4  (2) 
BL5  (1) 
BL8  (1) 
BL-LB  (2) 
BL?  (1) 
K1  (12) 
K2  (3) 
K?  (3) 
CP1a  (3) 
CP2a  (4) 
CP2b  (1) 
CP?  (1) 
J?  (8) 
JT?  (1) 
SJ1a  (10) 
L1  (1) 
Total  (61) 
 
PBS  (4) 
FH  (2) 
 
L. 234 
BL1  (2) 
BL2  (1) 
BL8  (1) 
K2  (2) 
CP1a  (1) 
CP2a  (1) 
J?  (4) 
SJ1 2 
SJ1a 2 (2) 
SJ3 1 (1) 
UI  (1) 
Total  5 (16) 
 
FH  (1) 
 
L. 239 
J?  (1) 
SJ1a  (1) 
Total  (2) 
 
L. 246 
K1 1  
SJ1a  (1) 
Total  1 (1) 
 
L. 248 
CP2a  (1) 
F1a 1  
Total  1 (1) 
 
L. 265 
BL-LB  (1) 
K1  (5) 
K2  (3) 

CP2a  (6) 
CP2b  (2) 
CP-LB  (1) 
J?  (2) 
SJ1a  (7) 
SJ?  (1) 
Total  (28) 
 
PBS  (1) 
 
L. 266 
BL1  (1) 
BL2  (1) 
BL4  (1) 
CP2b  (1) 
SJ1a  (1) 
SJ?  (1) 
Total  (6) 
 
PBS  (3) 
 
L. 505 
BL1  (5) 
BL2  (1) 
BL3  (3) 
BL4  (2) 
BL8  (1) 
BL11  (1) 
K1  (14) 
K2  (1) 
K?  (3) 
CH1  (2) 
CP1a  (6) 
CP2a  (14) 
CP2b  (8) 
J?  (4) 
PX4  (1) 
SJ1a  (4) 
SJ1b  (1) 
SJ2  (1) 
L1  (1) 
UI  (3) 
Total  (76) 
 
PBS  (4) 
 
L. 509 
BL1  (4) 
BL2  (3) 
BL3  (5) 
BL3a  (1) 
BL4  (5) 
BL5  (1) 
BL8  (2) 
BL11  (2) 
BL15  (2) 
BL-LB  (2) 
BL?  (1) 
K1  (44) 
K?  (4) 

 



CP1a  (12) 
CP2a  (23) 
CP2b  (8) 
CP-LB  (1) 
J1  (1) 
J1b 1 
J?  (14) 
JT1  (1) 
F1  (2) 
F3  (1) 
F?  (2) 
SJ1a 1 (37) 
SJ1b  (5) 
SJ2  (1) 
SJ?  (1) 
P1  (2) 
P?  (1) 
L1  (2) 
UI  (6) 
Total  2 (196) 
 
PBS  (9) 
FH  (3) 
 
L. 532 
BL1  (2) 
BL3  (2) 
BL4  (2) 
BL5  (1) 
BL8  (1) 
BL15  (1) 
BL?  (1) 
K1  (9) 
K?  (2) 
CH1  (2) 
G1  (1) 
CP1a  (1) 
CP2a  (3) 
CP2b  (1) 
CP-LB  (2) 
J1 1  
J?  (7) 
JT1  (1) 
F?  (1) 
PX1  (1) 
SJ1a  (14) 
SJ1b  (4) 
SJ3  (1) 
SJ?  (3) 
P1  (1) 
Total  1 (64) 
 
PBS  (10) 
 
L. 609 
K1  (1) 
JT1  (1) 
F3  (1) 
Total  (3) 
 

PBS  (1) 
 
L. 632 
BL1  (2) 
BL3  (1) 
BL4  (2) 
K1  (1) 
CP1a  (1) 
CP1b  (1) 
CP2a  (2) 
SJ1a  (3) 
SJ?  (1) 
Total  (14) 
 
PBS  (1) 
 
L. 658 
BL15  (1) 
BL?  (2) 
K1  (5) 
K?  (1) 
CP1a  (1) 
CP2a  (1) 
CP2b  (1) 
J7c  (1) 
SJ1a  (2) 
SJ1b  (1) 
Total  (16) 
 
PBS  (1) 
 
L. 747 
BL1  (8) 
BL2  (3) 
BL3  (1) 
BL4  (2) 
BL8  (1) 
BL15  (1) 
BL?  (2) 
K1  (29) 
K2  (4) 
K?  (3) 
G1  (1) 
CP1a  (9) 
CP1b  (3) 
CP2a  (19) 
CP2b  (2) 
CP-LB  (1) 
CP?  (2) 
CJ1  (1) 
J1  (3) 
J7a  (1) 
J?  (12) 
SJ1a  (13) 
SJ1b  (2) 
SJ2  (1) 
SJ3  (1) 
UI  (1) 
Total  (126) 
 

PBS  (14) 
FH  (1) 
 
L. 770 
BL1  (1) 
BL3  (1) 
BL4  (1) 
K1  (8) 
K?  (1) 
CP1b  (1) 
CP2a  (3) 
J1  (1) 
J7c  (1) 
J?  (4) 
SJ1a  (3) 
SJ1b  (2) 
Total  (27) 
 
PBS  (2) 
FH  (2) 
 
L. 893 
CP1a  (1) 
Total  (1) 
 
IH  (1) 
 
L. 897 
BL-LB  (1) 
K1  (1) 
CP2a  (1) 
CP2b  (2) 
J1  (1) 
F?  (1) 
P1  (2) 
Total  (9) 
 
PBS  (6) 
 
L. 901 
BL1  (2) 
BL3  (2) 
BL4  (1) 
BL8  (2) 
BL?  (3) 
K1  (13) 
K?  (2) 
CP1a  (2) 
CP1b  (1) 
CP2a  (7) 
CP2b  (1) 
CP-LB  (1) 
J1  (3) 
J7a  (1) 
F1  (1) 
SJ1a  (6) 
SJ?  (4) 
P?  (1) 
UI  (2) 
Total  (55) 

 



 

 
PBS  (8) 
FH  (2) 
 
L. 902 
BL1  (1) 
BL3  (1) 
K1  (3) 
K?  (1) 
CP2a  (4) 
CP2b  (2) 
J?  (4) 
JT1 1 
SJ1a  (3) 
SJ?  (1) 
L1  (1) 
UI  (1) 
Total  1 (22) 
 
PBS  (4) 
IH  (1) 
 
L. 906 
BL1  (3) 
BL2  (1) 
BL3  (1) 
BL4  (1) 
BL-LB  (2) 
K1  (2) 
CP1a  (2) 
CP2a  (3) 
J?  (6) 
F3  (1) 
SJ1a  (2) 
SJ1b  (1) 
SJ2  (2) 
SJ?  (2) 
UI  (5) 
Total  (34) 
 
PBS  (10) 
 
L. 907 
BL1  (2) 
BL3a  (1) 
K1  (3) 
K?  (1) 
CP1b  (1) 
CP2a  (3) 
CP-LB  (1) 
J?  (2) 
SJ1a  (4) 
SJ1b  (2) 
Total  (20) 
 
PBS  (7) 
 
L. 947 
BL1  (1) 

BL3  (4) 
BL4  (2) 
BL-LB  (1) 
BL?  (1) 
K1  (7) 
CP1a  (1) 
CP1b  (3) 
CP2a  (3) 
CP2b  (2) 
J?  (2) 
SJ1a  (1) 
Total  (28) 
 
PBS  (4) 
 
L. 949 
BL2  (1) 
BL3  (1) 
CP1a  (1) 
Total  (3) 
 
L. 950 
PBS  (2) 
 
L. 1207 
BL2  (1) 
BL?  (1) 
K1  (6) 
K?  (1) 
CH1  (1) 
CP2a  (1) 
J?  (2) 
P1  (1) 
L1  (1) 
Total  (15) 
 
PBS  (1) 
 
L. 1221 
K1  (2) 
K8  (1) 
K?  (1) 
CP2a  (1) 
CP2b  (2) 
J?  (2) 
SJ1b  (2) 
SJ3  (1) 
SJ?  (1) 
Total  (13) 
 
PBS  (5) 
 
L. 1230 
BL1  (2) 
BL4  (1) 
BL5  (1) 
K1  (2) 
CP2a  (2) 
CP-LB  (1) 

JT?  (1) 
Total  (10) 
 
L. 1231 
BL2  (1) 
K1  (4) 
K?  (1) 
CP2a  (2) 
CP2b  (1) 
J?  (1) 
P1  (1) 
Total  (11) 
 
PBS  (2) 
 
L. 1235 
BL8  (1) 
BL?  (1) 
K1  (2) 
K8  (1) 
J?  (2) 
UI  (1) 
Total  (8) 
 
L. 1332 
BL8  (1) 
BL11  (1) 
BL-LB  (2) 
K1  (4) 
CP1b  (1) 
CP2b  (1) 
SJ1a  (3) 
SJ2  (2) 
Total  (15) 
 
PBS  (4) 
FH  (1) 
 
L. 1342 
K1  (2) 
K?  (1) 
CH1  (1) 
CP1b  (2) 
J?  (1) 
SJ1b  (1) 
SJ?  (1) 
S2  (1) 
Total  (10) 
 
PBS  (4) 
 
L. 1348 
K1  (1) 
K?  (1) 
CP2a  (1) 
SJ1a  (2) 
Total  (5) 

 



  ופת המחקר מלוקוסים לא נקיים בתל קדש וחרסים מתקVIII-IVהקרמיקה של שכבות : 5 קטלוג 

  : הקיצורים הנקוטים בקטלוג זה

PBS – Painted Body Sherds 
DBS – Decorated Body Sherds 
IH – Incised handles (post-firing) 
FH – Handles with Finger Impression (pre-firing) 
RH – Handles with Reed Impression (pre-firing) 
MH – Marked handles (pre-firing) 
UI – Unidentified  
MO – Mortarium Bowl 
HO – Holemouth Krater (dated to Iron IIb) 
 
 
Kedesh VIII 
 
L. 65 
CP-LB  (4) 
J?  (2) 
Total  (6) 
 
L. 136  
K?  (2) 
CP-LB  (1) 
L1  (2) 
Mycenaean (1) 
Total  (6)  
 
PBS  (1) 
 
 
Kedesh VII 
 
L. 62 
BL2?  (1) 
BL?  (1) 
K1  (2) 
CH3  (1) 
CP-LB  (1) 
J1  (1) 
SJ1b  (2) 
Total  (9) 
 
 
Kedesh VI 
 
L. 61 
BL31  (1) 
BL32  (1) 
BL?  (1) 
K31  (1) 
CP31a  (1) 
J?  (2) 
JT31 1 
JS35a  (2) 
SJ32  (3) 

Total  1 (12) 
 
DBS  (4) 
 
L. 131 
BL34  (1) 
BL35  (1) 
BL38b?  (1) 
CP31b  (1) 
L31  (1) 
Total  (5) 
 
L. 132 
BL35  (1) 
JT31 1 
Total  1 (1) 
 
 
Kedesh V 
 
L. 130 
BL3  (1) 
BL38b  (1) 
BL?  (1) 
K31  (3) 
K32  (1) 
CP32a  (1) 
J34  (1) 
SJ35a  (1) 
S?  (1) 
Total  (11) 
 
 
Kedesh Va 
 
L. 58 
BL3  (1) 
CP31a  (1) 
CP32b  (1) 
CP?  (1) 
CJ1  (1) 
SJ35a  (1) 

SJ-LB  (1) 
L31  (1) 
Total  (8) 
 
DBS  (1) 
 
L.58b 
BL3  (1) 
BL34  (1) 
BL39  (1) 
K32  (1) 
CP31b  (1) 
SJ33  (1) 
SJ?  (1) 
Total  (7) 
 
DBS  (2) 
RH  (1) 
 
Kedesh IV 
 
L. 51 
BL5  (1) 
BL31  (1) 
BL32  (1) 
K31  (4) 
K?  (1) 
J?  (1) 
SJ33  (3) 
SJ35a  (1) 
L31  (1) 
Total  (14) 
 
DBS  (1) 
 
L. 52 
BL37  (1) 
Total  (1) 
 
DBS  (4) 
 
L. 508 

 



BL31  (1) 
BL39  (1) 
BL40a  (1) 
BL40c  (1) 
K?  (1) 
CP31b  (1) 
CP32b  (1) 
Total  (8) 
 
DBS  (1) 
FH  (2) 
 
L. 511 
BL39 1 
Total  1 
 
L. 512 
CP31b  (1) 
Total  (1) 
 
Kedesh Unstratified 
 
L. 1 
BL3  (1) 
BL31  (1) 
K2  (1) 
Total  (3) 
 
L. 2 
SJ32  (1) 
Total  (1) 
 
L. 3 
MO  (1) 
Total  (1) 
 
L. 4 
BL34  (1) 
L1/31   (2) 
Total  (3) 
 
DBS  (1) 
 
L. 6 
CP-Iron IIb (1) 
Total  (1) 
 
L. 13 
L1/31  (1) 
Total  (1) 
 
L. 15 
MO  (2) 
BL?  (1) 
K1/31  (1) 
K32  (1) 
K33  (1) 
Total  (6) 
 
L. 16 

MO  (1) 
K1/31  (1) 
CP2b/32b (1) 
Total  (3) 
 
L. 19 
J?  (1) 
Total  (1) 
 
L. 20 
K1/K31  (1) 
Total  (1) 
 
L. 21 
BL39  (1) 
K1/31  (1) 
SJ1a/35a (1) 
Total  (3) 
 
L. 23 
K31/32  (1) 
K33  (1) 
CH31  (1) 
CP1a/31a (1) 
CP1b/31b (1) 
SJ?  (1) 
Total  (6) 
 
L. 24 
K1/31  (1) 
CP1b/31b (1) 
Total  (2) 
 
L. 25 
CP1b/31b (1) 
SJ1a/35a (1) 
HO-Iron IIb (1) 
Total  (3) 
 
L. 26 
BL3  (2) 
BL?  (1) 
K1/31  (1) 
CP32a  (1) 
J7/34  (1) 
J?  (1) 
BT1/31  (1) 
Total  (8) 
 
L. 27 
CP32b  (1) 
Total  (1) 
 
L. 28 
BL?  (1) 
CP-LB  (2) 
J?  (1) 
Total  (4) 
 
IH  (1) 

RH  (1) 
 
L. 31 
K2  (1) 
CP2b/32b (2) 
SJ1a  (1) 
SJ1a/35a (1) 
Total  (5) 
 
DBS  (3) 
 
 
L. 32 
BL37  (1) 
CP1b/31b (1) 
Total  (2) 
 
L. 50 
K1/31  (1) 
Total  (1) 
 
DBS  (1) 
 
L. 57 
K1/31  (2) 
K32  (1) 
CH31  (1) 
L1/31  (1) 
Total  (5) 
 
DBS  (1) 
 
L. 59 
BL?  (2) 
K1/31  (1) 
CP1a/31a (1) 
CP1b/31b (1) 
CP2b/32b (2) 
CJ1  (1) 
SJ1a/35a (2) 
SJ1b  (1) 
Total  (11) 
 
DBS  (2) 
 
L. 59b 
BL3  (1) 
BL39  (1) 
K1/31  (1) 
J31  (2) 
J7  (1) 
J?  (1) 
P1  (1) 
L1/31  (1) 
Total  (9) 
 
DBS  (3) 
 
L. 60 
CP1a/31a (1) 

 



P?  (1) 
Total  (2) 
 
L. 63 
BL16  (2) 
K?  (1) 
Total  (3) 
 
DBS  (1) 
 
L. 64 
BL-LB  (3) 
CP-LB  (1) 
Total  (4) 
 
L. 101b 
BL32  (1) 
BL34  (1) 
K2?  (1) 
Total  (3) 
 
DBS  (1) 
 
L. 102 
BL3  (1) 
MO  (2) 
K1/31  (1) 
CP1a/31a (1) 
CP1b/31b (1) 
Total  (6) 
 
DBS  (1) 
 
L. 103 
J?  (1) 
Total  (1) 
 
L. 105 
MO  (1) 
Total  (1) 
 
L. 106 
BL3  (1) 
MO  (1) 
K1/31  (1) 
J?  (1) 
Total  (4) 
 
L. 107 
K31  (1) 
CP1a/31a (1) 
Total  (2) 
 
L. 108 
MO  (1) 
Total  (1) 
 
L. 109 
BL39  (1) 
Total  (1) 

 
L. 111 
CP2b/32b (1) 
J?  (1) 
L1/31  (1) 
Total  (3) 
 
L. 112 
CP1a/31a (1) 
J?  (2) 
SJ?  (1) 
Total  (4) 
 
L. 113 
CP1a/31a (1) 
J?  (1) 
Total  (2) 
 
L. 116 
BL32  (1) 
CP1b/31b (1) 
Total  (2) 
 
L. 118 
MO  (1) 
K1/31  (1) 
Total  (2) 
 
L. 120 
SJ33  (1) 
Total  (1) 
 
DBS  (1) 
 
L. 121 
BL3  (2) 
J?  (1) 
SJ1a  (1) 
Total  (4) 
 
L. 122 
BL32  (1) 
BL?  (1) 
K1/31  (1) 
CP1b/31b (1) 
Total  (4) 
 
L. 123 
BL3  (1) 
BL?  (1) 
J?  (1) 
F?  (1) 
Total  (4) 
 
L. 134 
BL2  (1) 
K1/31  (2) 
K?  (1) 
CP1a/31a (1) 
CP2b/32b (1) 

Mycenaean (1) 
Total  (7) 
 
DBS  (3) 
 
L. 201 
MO  (1) 
K1/31  (1) 
CH1/31 (1) 
J1/31  (1) 
J?  (3) 
Total  (7) 
 
L. 203 
SJ?  (1) 
Total  (1) 
 
L. 204 
BL32  (1) 
Total  (1) 
 
L. 205 
MO  (1) 
CP1b/31b (2) 
J2/32  (1) 
Total  (4) 
 
DBS  (1) 
 
L. 206 
MO  (1) 
K1/31  (1) 
K32  (1) 
SJ1a/35a (1) 
SJ32  (1) 
L1/31  (1) 
Total  (6) 
 
L. 207 
MH  (1) 
 
L. 208 
J?  (1) 
Total  (1) 
 
DBS  (1) 
 
L. 210 
K33  (1) 
CP2b/32b (1) 
F1b  (1) 
Total  (3) 
 
L. 211 
MO  (2) 
Total  (2) 
 
DBS  (1) 
 
L. 212 

 



BL32  (1) 
CH1/31 (1) 
PX1/31 (1) 
Total  (3) 
 
L. 214 
MO  (1) 
CP2a/32a (1) 
CP2b/32b (2) 
ST1/31  (1) 
Total  (5) 
 
L. 215 
BL3  (2) 
BL38b  (1) 
J?  (1) 
Total  (4) 
 
DBS  (1) 
 
L. 220 
BL1/31  (1) 
BL2  (1) 
MO  (1) 
CH1/31  (1) 
Total  (4) 
 
L. 222 
BL1/31  (1) 
K1/31  (1) 
CP-LB  (1) 
J?  (1) 
Total  (4) 
 
L. 223 
BL1/31  (2) 
BL2  (1) 
BL3  (1) 
BL?  (1) 
K1/31  (2) 
K?  (1) 
J?  (2) 
SJ1a/35a (1) 
SJ32  (1) 
Total  (12) 
 
L. 224 
BL32  (1) 
BL-LB  (1) 
K1/31  (1) 
Total  (3) 
 
L. 301 
BL32  (1) 
K1/31  (2) 
CJ31  (1) 
J?  (1) 
Total  (5) 
 
L. 302 

CJ31  (1) 
SJ32  (1) 
Total  (2) 
 
L. 303  
L1/31  (1) 
Total  (1) 
 
L. 304 
MO  (1) 
CP1b/31b (1) 
Total  (2) 
 
L.306 
BL37  (1) 
BL38b  (1) 
BL39  (1) 
MO  (1) 
Total  (4) 
 
DBS  (2) 
 
L. 307 
BL39  (1) 
BL40a  (1) 
CP?  (1) 
BT1/31 
Total  (3) 
 
L. 308 
BL?  (1) 
Total  (1) 
 
L. 309 
CP1b/31b (1) 
CP?  (1) 
Total  (2) 
 
DBS  (1) 
 
L. 310 
DBS  (1) 
 
L. 311 
K33  (1) 
K34  (1) 
J?  (1) 
SJ1a  (1) 
Total  (4) 
 
L. 312 
BL2  (1) 
BL5  (1) 
CP1a/31a (1) 
BT1/31  (1)  
Total  (4) 
 
L. 315 
BL2  (1) 
K2  (1) 

J?  (1) 
Total  (3) 
 
L. 316 
BL3  (2) 
BL11  (1) 
BL?  (1) 
K1/31  (4) 
J?  (1) 
P1  (1) 
Total  (10) 
 
FH   (1) 
 
L. 401 
BL32  (1) 
MO  (1) 
K?  (1) 
CP-LB  (1) 
Total  (4) 
 
L. 402 
SJ32  (1) 
Total  (1) 
 
L. 402b 
BL-LB  (1) 
MO  (1) 
Total  (2) 
 
L. 404 
MO  (1) 
Total  (1) 
 
L. 405 
BL39  (1) 
Total  (1) 
 
L. 406 
J1/31  (1) 
Total  (1) 
 
L. 407 
MO  (1) 
SJ32  (1) 
Total  (2) 
 
L. 409 
BL34  (1) 
MO  (1) 
CP1a/31a (2) 
Total  (4) 
 
L. 411 
BL37  (1) 
K33  (2) 
CH1/31 (1) 
Total  (4) 
 
DBS  (1) 

 



 

 
L. 412 
CJ31  (1) 
J?  (1) 
Total  (2) 
 
L. 414 
BL31a  (2) 
BL32  (1) 
BL39  (1) 
J?  (1) 
SJ2  (1) 
SJ32  (1) 
Total  (7) 
 
DBS  (1) 
 
L. 416 
DBS  (1) 
 
L. 501 
BL32  (1) 
K33  (1) 
J?  (1) 
SJ33  (1) 
Total  (4) 
 
L. 502 
BL?  (1) 
K33  (1) 
CH1/31  (1) 
CH31  (1) 
SJ1a  (1) 
Total  (5) 
 
DBS  (3) 
 
L. 503 
BL37  (1) 
K32  (1) 
SJ1a/35a (2) 
Total  (4) 
 
DBS  (1) 
 
L. 504 
BL32  (1) 
BL38a  (1) 
K32  (1) 
SJ33  (2) 
SJ35a  (1) 
Total  (6) 
 
L. 505 
J?  (1) 
Total  (1) 
 
RH  (1) 
 
L. 506 

BL?  (2) 
K1/31  (2) 
CP1a/31a (1) 
CJ31  (1) 
SJ2  (1) 
Total  (7) 
 
DBS  (1) 
 
L. 510 
BL38b  (2) 
CP1a/31a (1) 
Total  (3) 
 
DBS  (1) 
 
L. 601 
CP2b/32b (2) 
Total  (2) 
 
Unprovenanced 
BL3  (1) 
BL32  (1) 
K1/31  (3) 
K?  (1) 
CP1b/31b (1) 
J?  (1) 
F1b  (2) 
SJ1a/35a (2) 
SJ33  (1) 
L1/31  (1) 
Total  (14) 
 
RH  (1) 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 מפות

 



  

  
  

  תחום עבודת המחקר ויחידות המשנה: 1מפה 

 



  

  

  

  

  אתרי המפתח החפורים: 2פה מ

 



  

  

  

  

  )כל האתרים(ההתיישבות בעמק יזרעאל בתקופת המחקר : 3מפה 

 



 

 

  

  

  I ותקופת הברזל IIIעמק יזרעאל בתקופת הברונזה המאוחרת : 4מפה 

 



 

 

  

  

  IIעמק יזרעאל בתקופת הברזל : 5מפה 

  

  

 



 

 

  

  

  תפוצת הקרמיקה הפלשתית בעמק יזרעאל: 6מפה 

  

  
  
  
  
  

 



  
  

  
  

  )1:20,000מ "י מפה מנדאטורית בקנ"עפ (1932שטח הכפר אבו זוריק בשנת : 7מפה 

 
  

  
  
  
  
  
  

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 תוכניות

 



  

  
  

  )2איור : 2004הריסון ( מיקום חפירות שומכר ואוניברסיטת שיקגו –מגידו : 6.1תוכנית 

  

 



  

  
  

  )1.1איור : 2006 והלפרן אוסישקין, פינקלשטיין( תל אביב משלחתחפירות  מיקום – מגידו: 6.2תוכנית 

  

 



  
  

  
  

  )384 איור: 1948לאוד  (AA תוכנית שטח – VIIA מגידו: 6.3תוכנית 

  

 



  

  

  

  

  )404 איור: 1948לאוד  (BB תוכנית שכבה – VIIA מגידו: 6.4תוכנית 

 



  

  

  

  

  

  

  )409 איור: 1948לאוד  (CC תוכנית שכבה – VII מגידו: 6.5תוכנית 

  

 



  

  

  

  

  

  )412 איור: 1948לאוד  (DD תוכנית שכבה – VIIA מגידו: 6.6תוכנית 

  

 



  

  

  

  )אריה ונתיב בדפוס (K-6 תוכנית שכבה – K שטח – VIIA מגידו: 6.7תוכנית 

  

 



  

  

  

  

  

  )פרנקלין בדפוס (M-6 תוכנית שכבה – M שטח – VIIA מגידו: 6.8תוכנית 

  

 



  

  

  )5.7 וראי: 2000אוסישקין ( G  תוכנית החפירות בשטח– מגידו: 6.9תוכנית 

  

 



 

 

 

  

  

  )5.2איור : 1997הרצוג  ( המתאר העירוני ושטחי החפירה– VIIA מגידו: 6.10תוכנית 

 



  

  

  )385 איור: 1948לאוד  (AA תוכנית שטח – VIB מגידו: 6.11תוכנית 

  

 



  

  

  )412 איור: 1948לאוד  (DD תוכנית שטח – VIB מגידו: 6.12תוכנית 

  

 



  

  

  )7.6 איור: 2006גדות ואחרים  (K-5 תוכנית שכבה – K שטח – VIB מגידו: 6.13תוכנית 

  

 



  

  

  

  )פרנקלין בדפוס (M-5 תוכנית שכבה – M שטח – VIB מגידו: 6.14תוכנית 

 



  

  

  )386 איור: 1948לאוד  (AA תוכנית שטח – VIA מגידו: 6.15תוכנית 

 



  

  

  )413 איור: 1948לאוד  (DD תוכנית שכבה – VIA מגידו: 6.16תוכנית 

 



  

  

  )247 איור: 1948לאוד  (2048 תוכנית מקדש – VIA מגידו: 6.17וכנית ת

  

 



  

  

  )7.7 איור: 2006גדות ואחרים  (K-4 תוכנית שכבה – K שטח – VIA מגידו: 6.18תוכנית 

 



  

  

  )1אריה בדפוס (H-9 תוכנית שכבה – H שטח – VIA מגידו: 6.19תוכנית 

 



  

  

  )פרנקלין בדפוס (M-4 שכבה  תוכנית– M שטח – VIA מגידו: 6.20תוכנית 

  

 



  

  

  

מספר אלמנטים בתוכנית , F-5 עד F-6 ות שכבתוכנית – F שטח – VIA-וVIB מגידו: 6.21תוכנית 

  )4.25 איור: א2000אילן ואחרים  (F-3 עד F-4שכבות שייכים ל

 



  

  

  

  )410 איור: 1948לאוד  (CC תוכנית שטח – VI מגידו: 6.22תוכנית 

  

 



  

  

  

  )405 איור: 1948לאוד  (BB תוכנית שטח – VI מגידו: 6.23תוכנית 

 



  

  

  

  )5.8 איור, 200: 1997הרצוג ( המתאר העירוני ושטחי החפירה – VIA מגידו: 6.24תוכנית 

  

 



  

  

  )387 איור: 1948לאוד  (AA תוכנית שטח – VB מגידו: 6.25תוכנית 

  

 



  

  

  

  )406 ראיו: 1948לאוד  (BB תוכנית שטח – VB מגידו: 6.26תוכנית 

  

 



  

  

  )1אריה בדפוס (H-8 תוכנית שכבה – H שטח – VB מגידו: 6.27תוכנית 

 



  

  

  )1אריה בדפוס (H-7 תוכנית שכבה – H שטח – VB מגידו: 6.28תוכנית 

 



  

  

  )1אריה בדפוס (H-6 תוכנית שכבה – H שטח – VB מגידו: 6.29תוכנית 

 



  

  

  

  

  )6.5 איור: 2000להמן ואחרים  (K-3b תוכנית שכבה – K שטח – VB מגידו: 6.30תוכנית 

  

 



  

  

  )6.7 איור: 2000להמן ואחרים  (K-3a2 תוכנית שכבה – K שטח – VB מגידו: 6.31תוכנית 

  

 



  

  

  )6.8 איור: 2000להמן ואחרים  (K-3a1 תוכנית שכבה – K שטח – VB מגידו: 6.32תוכנית 

  

 



  

  

  

  )8.3 איור: 2006קליין  (L-4 ו L-5 תו תוכנית שכב– L שטח – VB- וVIA מגידו: 6.33תוכנית 

 



  

  

  

  )5איור : 1939למון ושיפטון  (B תוכנית שטח – V מגידו: 6.34תוכנית 

  

 



  

  

  )388 איור: 1948לאוד  (AA תוכנית שטח – VA-IVB מגידו: 6.35תוכנית 

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  )406 איור: 1948לאוד  (BB תוכנית שטח – VA-IVB מגידו: 6.36תוכנית 

  

 



  

  

  )6איור : 1939למון ושיפטון  (C תוכנית שטח – VA-IVB מגידו: 6.37ת תוכני

  

 



  

  

  

  )12איור : 1939למון ושיפטון  (B תוכנית שטח – VA-IVB /IVA מגידו: 6.38תוכנית 

  

  

 



  

  

  )1אריה בדפוס (H-5 תוכנית שכבה – H שטח – VA-IVB מגידו: 6.39תוכנית 

 



  

  

  

  

  

  )6.12 איור: 2000להמן ואחרים  (K-2b תוכנית שכבה – K שטח – VA-IVB מגידו: 6.40תוכנית 

  

 



  

  

  

  )3.13 איור: 2000להמן ואחרים  (K-2a תוכנית שכבה – K שטח – VA-IVB מגידו: 6.41תוכנית 

  

 



  

  

  

  )8.6איור :2006קליין  (K-3 תוכנית שכבה – L שטח – VA-IVB מגידו: 6.42תוכנית 

 



  

  

  

  )6איור : 2006פרנקלין ( המתאר העירוני ושטחי החפירה – V מגידו: 6.43ית תוכנ

  

 



  

  

  

  )תוכנית וחתכים (V-III שכבות –סולם : 9.1.1תוכנית 

 



  

  

  )מיקום התוכניות המפורטות(תוכנית סכמאטית , II שכבה –ילו 'ח-עין אל: 9.2.1תוכנית 

 



  

  

  

  ; 1998 מעונת S10-11 וריבועים 1994עונת , II שכבה –ילו 'ח-עין אל: 9.2.2תוכנית 
  )לייצור שמן (266מתקן  חתך –בצד         

 



  
  

  1998עונת , II שכבה –ילו 'ח-עין אל: 9.2.3תוכנית 

 



  

  

  

  
  
  
  
  

  

  מיקום חפירות רבן בנחל יפעת ובשולי תל שדוד : 9.3.1תוכנית 

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

   והקברים החפירה מיקום –נחל יפעת : 9.3.2תוכנית 

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   AA חתך –נחל יפעת : 9.3.3תוכנית 

  

 



  

  

  

  

  

  

  

   והקברים החפירה מיקום –תל שדוד : 9.4.1תוכנית 

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

   )פרט מוגדל( והקברים החפירה מיקום –תל שדוד : 9.4.2תוכנית 

  

 



  

  

  

   מיקום שטחי החפירות של משלחת לאפ–תענך : 10.4.1תוכנית 

 



  

  

  IAשכבה , Aטח  ש–תענך : 10.4.2תוכנית 

  

 



  

  

  

  IBשכבה , A שטח –תענך : 10.4.3תוכנית 

 



  

  

  

  IAשכבה , B שטח –תענך : 10.4.4תוכנית 

 



  

  

  

  IBשכבה , B שטח –תענך : 10.4.5תוכנית 

 



  

  

  

  IIAשכבה , B שטח –תענך : 10.4.6תוכנית 

 



  

  

  

  IIBשכבה , B שטח –תענך : 10.4.7תוכנית 

 



  

  

  IAשכבה , C  שטח–תענך : 10.4.8תוכנית 

 



  

  

  

  )פרט מוגדל (IAשכבה , C שטח –תענך : 10.4.9תוכנית 

 



  

  

  IBשכבה , C שטח –תענך : 10.4.10תוכנית 

 



  

  

  IIAשכבה , C שטח –תענך : 10.4.11תוכנית 

 



  

  

  

  IIB1שכבה , C שטח –תענך : 10.4.12תוכנית 

 



  

  

  

  IIB2שכבה , C שטח –תענך : 10.4.13תוכנית 

 



  

  

  

  IAשכבה -קדם, D שטח –תענך : 10.4.14תוכנית 

 



  

  

  

  IAשכבה , D שטח –תענך : 10.4.15תוכנית 

 



  

  

  

  IA2שכבה , D שטח –תענך : 10.4.16תוכנית 

 



  

  

  

  IA4שכבה , D שטח –תענך : 10.4.17תוכנית 

 



  

  

  

  IBשכבה , D שטח –תענך : 10.4.18תוכנית 

 



  

  

  

  IIAשכבה , D שטח –תענך : 10.4.19תוכנית 

 



  

  

  

  IIBשכבה , D שטח –תענך : 10.4.20וכנית ת

 



  

  

  החומה מתקופת הברזל, D שטח –תענך : 10.4.21תוכנית 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 איורים

 



  
  
  

לוקוס ; )5-3 (3061לוקוס ; )2-1 (3098לוקוס , 2041ארמון , AAשטח : VIIA מגידו: 6.1איור 
3073) 10-6(  

  
  ציור   הערות  טיפוס רישום' מס 'מס

  )1948לאוד (
  צילום

 )1948לאוד (
1  b1041 Bowl 1 עיטור אדום על השפה  Pl. 68: 14  
2  b1040 Bowl 1   Pl. 68: 15  
3  b796 Cooking jug 

1a 
  Pl. 67: 14  

4  b797 Bowl 16 מרח אדום בפנים ועל השפה Pl. 68: 16  
5  b623 Bowl 2   Pl. 68: 12  
6  b1104 Bowl 2   Pl. 68: 12  
7  b1103 Bowl 1   Pl. 68: 15  
8  b625 Krater 2 עיטור אדום; מרח לבן  Pl. 69: 13  
9  b1101 Cup and 

saucer 1 
  Pl. 70: 16 Pl. 140: 4 

10 b1102 Cup and 
saucer 1 

 Pl. 70: 16  

 
 
  



user
Text Box



  
  
  

 5277לוקוס , DDשטח ; )5-1 (3043לוקוס , )2041מחוץ לארמון  (AAשטח : VIIA מגידו: 6.2איור 
)8-6(  
  
  ציור   הערות  טיפוס רישום' מס 'מס

  )1948לאוד (
  צילום

 )1948לאוד (
1  b619 Juglet 1   Pl. 67: 16  
2  b618 Jug 1 עיטור אדום  Pl. 67: 10 Pl. 139: 1 
3  b620 Bowl 16 מרח כתום בפנים  Pl. 68: 16  
4  b621 Bowl 4   Pl. 68: 13  
5  b622 Lamp 1  Pl. 70: 7  
6  d490 Pyxis 2 מירוק ; עיטור אדום ושחור

  יד
Pl. 68: 8 Pl. 139: 7 

7  d806 Bowl 2   Pl. 68: 12  
8  d805 Funnel 1   Pl. 70: 17 Pl. 140: 5 
 
 
  
  
  



user
Text Box



  
; )8-5 (2080לוקוס ; *)4-2 (N=2043לוקוס ; )1( 2043לוקוס , AAשטח : VIBמגידו : 6.3איור 

   *)15-9 (2159לוקוס 
  

  ציור   הערות  טיפוס רישום' מס  'מס
  )1948לאוד (

  צילום
 )1948לאוד (

1  a221 BL3   Pl. 74: 3 Pl. 142: 6 
2  a189 JT1   Pl. 73: 4  
3*  a189+ F1b 134: 2004י הריסון " עפורסם לראשונה    
4*  a189+ SJ1a 121: 2004י הריסון "פורסם לראשונה ע    
5  a490 BL3   Pl. 74: 6  
6  a488 BL7 מירוק יד; עיטור אדום ושחור  Pl. 74: 10 Pl. 142: 8 
7  a489 G1 חיפוי אדום ומירוק יד  Pl. 74: 18 Pl. 142: 9 
8  a602 JT1   Pl. 73: 4  
9  a577 BL2   Pl. 74: 1  

10  a523  BL4   Pl. 74: 7  
11  a446 J2 עיטור אדום  Pl. 73: 2 Pl. 142: 1 
12  a508 F3 עיטור אדום ושחור  Pl. 74: 16  
13  a449 F4 מירוק יד  Pl. 74: 14  
14  a507 PX1 עיטור אדום  Pl. 73: 12  
15* a523+ J? 147: 2004י הריסון "פורסם לראשונה ע    

  
 לא צויר* 
  



/~ 

7 

0 

6.3 .,,,~ 

user
Text Box



  *)E=2159) 18-1לוקוס , AAשטח : VIBמגידו : 6.4איור 
  
 

  ציור   הערות  טיפוס רישום' מס  'מס
  )1948לאוד (

  צילום
 )1948לאוד (

1  a499 BL2   Pl. 74: 1  
2  a500 BL2   Pl. 74: 2  
3  a502 BL2 מ" ס5.8: גובה; מ" ס15: קוטר Pl. 74: 2  
4  a503 BL2 שרידי; מ" ס4.9: גובה; מ" ס16.3: קוטר 

 מרח אדום בפני ובחוץ
Pl. 74: 2  

5  a492 BL2   Pl. 74: 5  
6  a501 BL4   Pl. 74: 7  
7  a498 BL4   Pl. 74: 8  
8  a506 BL5 עיטור אדום  Pl. 74: 4  
9  a491 G1 עיטור אדום  Pl. 74: 19 Pl. 142: 10 

10  a504 JT2 עיטור אדום  Pl. 73: 3 Pl. 142: 2 
11  a493 PX3 וק ידחיפוי אדום ומיר  Pl. 73: 9 Pl. 142: 3 
12  a571 AM2   Pl. 73: 11 Pl. 142: 4 
13  a505 SJ1a   Pl. 73: 6  
14  a570 SJ1a   Pl. 73: 8  
15* a571+ BL? 139: 2004י הריסון "פורסם לראשונה ע    
16* a571+ CP2b 119: 2004י הריסון "פורסם לראשונה ע    
17* a571+ F1b 134: 2004סון י הרי"פורסם לראשונה ע    
18* a571+ F3 135: 2004י הריסון "פורסם לראשונה ע    

  
 לא צויר* 



user
Text Box



לוקוס ; )4-3 (3032לוקוס ; )2 (3031לוקוס ; )1 (3022לוקוס , AAשטח : VIBמגידו : 6.5איור 
E=3041) 5(  

  
 

  ציור   הערות  טיפוס רישום' מס  'מס
  )1948לאוד (

  צילום
 )1948לאוד (

1  b151 SJ2   Pl. 73: 10  
2  b306 BL1a עיטור אדום  Pl. 74: 11  
3  b289 K4   Pl. 74: 12  
4  b283 L1   Pl. 74: 13  
5  b308 PX2   Pl. 73: 13 Pl. 142: 5 

 
 לא צויר* 
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   2067חדר , 2072 בניין ,AAשטח : VIAמגידו : 6.6 איור

  
  הערות  ציור   צילום

  
  

 טיפוס רישום' מס 'מס
לאוד (

1948(  
לאוד (

1948(  
1 a441 BL4  78 :1    
2 a438 BL5  78 :6   
3 a439 L1  79 :8   
4 a440 L1  79 :8   
5  a437 L1 9: 79 חסמי קש   
6  a431 BL9  80 :8   
7  a443 CH2 8: 143 10: 79 שבעה חורים 
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Text Box



  
  
  
  
  

   2068חדר , 2072 בניין ,AAשטח : VIAמגידו : 6.7 איור
  
  ציור  הערות טיפוס  רישום' מס 'מס

  )1948לאוד (
  צילום

  )1948לאוד (
1 a426 BL4  78 :10   
2 a428 CY1 6: 143 20: 78 קדרה קיפרית מעוטרת בשחור 
3 a362 F1b 5: 80 עיטור ספירלה  
4 a349 F3  80 :7  
5  a351 J9  75 :19 142 :17 
6  a345 J7d  75 :23  
7  a350 J2  75 :10  

  



user
Text Box



  
  
  
  
  

   2069חדר , 2072 בניין ,AAשטח : VIAמגידו : 6.8 איור
  
  ציור  הערות טיפוס  רישום' מס 'מס

  )1948לאוד (
  צילום

  )1948לאוד (
1 a482 BL4  78 :3   
2 a481 BL2  78 :2  
3 a469 BL3  78 :5  
4 a456 K1 15: 78 חיפוי כתום  
5  a496 CJ1b  77 :6  
6  a484 K2 17: 78 חסמי קש  
7  a470 F3 7: 80 עיטור אדום בלבד  
8  a576 J5  80 :3  143 :13 
9  a468 AM1  77 :4   

10  a451 J1  75 :1   
11*  a481+ F? 149: 2004י הריסון " לראשונה עםפורס      

  
  לא צויר* 
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   2070חדר , 2072 בניין ,AAשטח : VIAמגידו : 6.9 איור
  
  ציור  הערות טיפוס  רישום' מס 'מס

  )1948לאוד (
  צילום

  )1948לאוד (
1 a413 BL4  78 :10   
2 a417 BL4 10: 78 חסמים צמחיים   
3 a429 BL4 10: 78 חסמי קש   
4 a387 BL2 2: 78 צריפה לא טובה  
5  a392 BL5 7: 78 מירוק בפנים  
6  a394 K4  79 :1  
7  a416 L1  79 :7  
8  a430 K1  78 :14  143 :3 
9  a386 K? 24: 142  14: 77 סחור בבסי 

10  a410 CP2b1  79 :6   
11  a379 CP3  75 :17   
12  a382 CJ1a  75 :18   
13  a412 CJ1a  75 :18   
14  a391 CJ1b  77 :5   
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   המשך ,2070חדר , 2072 בניין ,AAשטח : VIAמגידו : 6.10 איור
  
  ציור  הערות טיפוס  רישום' מס 'מס

  )1948לאוד (
  צילום

  )1948וד לא(
1 a389 J2  75 :10   
2 a373 J2 10: 75 ממורק   
3 a374 J2 10: 75 צבעי וממורק-עיטור דו   
4 a404 J2 10: 75 צבעי וממורק-עיטור דו   
5  a408 J2  75 :10   
6  a375 JT2  6: 75 חיפוי אדום ומירוק   
7  a377 J2 13: 75 צבעי מחופה וממורק-דו  
8  a405 J7b  75 :21   
9  a376 JT2  75 :7  142 :13 

10  a378 JT2 7: 75 ללא מירוק   
11  a422 JT2 7: 75 ללא מירוק   
12  a395 AM2 12: 77 חסמי קש   
13  a380 JT1  75 :16   
14  a381 JT1  75 :16   
15  a390 JT1 16: 142  15: 75 חיפוי עצמי 
16  a407 JT3 9: 75 עיטור אדום   
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   המשך ,2070חדר , 2072 בניין ,AAשטח : VIAו מגיד: 6.11 איור
  
  ציור  הערות טיפוס  רישום' מס 'מס

  )1948לאוד (
  צילום

  )1948לאוד (
1 a384 F3  80 :7  143 :15 
2 a385 F3  80 :7   
3 a393 F3 7: 80 לא מעוטרת   
4 a415 F2  6: 80 מירוק   
5  a383 J4 14: 143  4: 80 עיטור אדום בשני גוונים 
6  a396 J5  12: 143  2: 80 מירוק 
7  a414 J5 10: 143 1: 80 גוני  וידית כפולה-עיטור דו 
8  a409 PX1  77 :9   
9  a388 SJ1a 3: 76 ידיות עם טביעות בוהן שונות   

10  a402 SJ1a  76 :3   
11*  a373+ CJ1b 120: 2004י הריסון "פורסם לראשונה ע      
12*  a373+ SJ4 122: 2004י הריסון " עפורסם לראשונה      
13*  a373+ SJ1a 122: 2004י הריסון "פורסם לראשונה ע      
14*  a373+ SJ1a 122: 2004י הריסון "פורסם לראשונה ע      
15*  a373+ SJ1a 122: 2004י הריסון "פורסם לראשונה ע      
16*  a373+ SJ? 145: 2004י הריסון "פורסם לראשונה ע      

  
לא צויר* 
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   2071חדר , 2072 בניין ,AAשטח : VIAמגידו : 6.12 איור
  
  ציור  הערות טיפוס  רישום' מס 'מס

  )1948לאוד (
  צילום

  )1948לאוד (
1 a527 BL2  78 :2   
2 a497 K5 7: 143  2: 79 מירוק ועיטור שחור ואדום 
3 a575 K? 11: 77 מירוק בחוץ   
4 a546 J7b 20: 75 ממורק   
5  a321 JT2  75 :8   
6  a320 AM2 23: 142  12: 77 שפה מעובה 
7  a647 AM2  77 :12  
8  a528 SJ1a  76 :3   
9*  a528+ K1 116: 2004י הריסון "פורסם לראשונה ע     

10*  a528+ SJ1a 122: 2004י הריסון "פורסם לראשונה ע      
11*  a528+ P1 125: 2004י הריסון "פורסם לראשונה ע     
12*  a528+ JT1 131: 2004י הריסון "פורסם לראשונה ע      
13*  a528+ F3 135: 2004י הריסון "פורסם לראשונה ע      
14*  a528+ BL? 139: 2004י הריסון "פורסם לראשונה ע      
15*  a528+ SJ? 145: 2004י הריסון "פורסם לראשונה ע      
16*  a528+ F? 149: 2004י הריסון "פורסם לראשונה ע      

  
   צוירלא* 
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   2077חדר ; )5-4 (2075חצר ; )3-1 (2072חדר , 2072 בניין ,AAשטח : VIAמגידו : 6.13 איור
  ) 9-8 (2101חדר ;)7-6(
  
  ציור  הערות טיפוס  רישום' מס 'מס

  )1948לאוד (
  צילום

  )1948לאוד (
1 a466 K4 1: 79 שלוש ידיות בלבד   
2 a447 J2 10: 75 מירוק   
3 a448 SJ5 2: 77 ס מאוד עבהבסי   
4 a524 JT1  75 :16   
5  a525 G1  79 :11   
6  a971 BL3  78 :4   
7  a970 K4  79 :1  
8  a913 K7 5: 79 מירוק   
9  a710 J7a "20: 142  1: 76 "פך אורפיאוס 
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   2012חדר , 3021 מבנה ,AAשטח : VIAמגידו : 6.14 איור
  
  ר ציו הערות טיפוס  רישום' מס 'מס

  )1948לאוד (
  צילום

  )1948לאוד (
1 a99 BL4 13: 78 חסמי קש   
2 a85 JT1  75 :16   
3 a168 JT1 15: 75 חסמי קש   
4 a83 J2 10: 75 ללא עיטורים   
5  a84 J7b 18: 142  21: 75 ממורק 
6  a157 J7b 21: 75 ממורק   
7  a97 J7b 20: 75 ממורק  
8  a167 J4  80 :1  143 :11 
9  a98 AM2  77 :13   

10  a82 SJ5  77 :2    
11  a104 SJ1a  76 :2    
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לוקוס ; )13-11= (3012לוקוס ; )10-1 (3012חדר , 3021 מבנה ,AAשטח : VIAמגידו : 6.15 איור
3012=E) 15-14 (  

  
  ציור  הערות טיפוס  רישום' מס 'מס

  )1948לאוד (
  צילום

  )1948לאוד (
1 b69 BL2  78 :11   
2 b68 K3  78 :19  143 :5 
3 b83 ST1  78 :16   
4 b61 F1b  80 :5   
5  b129 JT1  75 :14   
6  b59 JT2 14: 142  11: 75 עיטור שחור 
7  b58 J1a 4: 75 דפנות עבים במיוחד  
8  b60 J5 2: 80 לא ידית כפולה   
9  b155 AM1  77 :3   

10  b156 L1  79 :7    
11  b62 J2  75 :12  142 :15  
12  b63 J1a 3: 75 דפנות עבים במיוחד    
13  b64 PX1 22: 142  10: 77 עיטור שחור  
14  b148 BL3  78 :12    
15  b149 J5 3: 80 ממורק    
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לוקוס  ;)3= (3023לוקוס ; )2-1( 3023חדר , 3021 מבנה ,AAשטח : VIAמגידו : 6.16 איור
3023=W) 4( ; 3021חדר) 5-6 (  

  
  ציור  הערות טיפוס  רישום' מס 'מס

  )1948לאוד (
  צילום

  )1948לאוד (
1 b154 F1b 5: 80 מירוק   
2 b153 JT1  75 :16   
3 b258 PX1 10: 77 עיטור אדום   
4 b147 G1 9: 143  11: 79 מירוק 
5  b196 J1  75 :2   
6  b264 

 
SJ1a 

 
לוח : IIמגידו (הכיל סיבים קלועים 

290 :5( 
76 :4  
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   2048 מקדש ,BBשטח : VIAמגידו : 6.17 איור
  
  ציור  הערות טיפוס  רישום' מס 'מס

  )1948לאוד (
  צילום

  )1948לאוד (
1 a237 BL2  71 :19   
2 a301 BL1  71 :23   
3 a238 BL3  72 :1   
4 a239 G1  72 :15  141 :13 
5  a245 J1  71 :1   
6  a242 JT1  71 :9  141 :3 
7  a299 JT1  81 :10  
8  a240 JT2 7: 71 ממורק   
9  a249 F5 9: 72 מירוק   

10  a246 F1b 7: 86 עיטור ספירלה    
11  a247 F1b 7: 86 עיטור ספירלה    
12  a248 F1b  86 :7    
13  a241 L1  72 :7    
14  a244 PX3 14: 71 חיפוי אדום    
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  1636לוקוס , Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.18איור 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

153 Jug 34   *  
111 Amphora 32     Black 

decoration 
119 Storage jar 31     

120 Storage jar 33b     

112 Krater 34   *  

129 Bowl 40b    Self slip and 
hand burnish 

17 Lamp 31     
4 Cup and saucer 

31 
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   N=1671לוקוס ; )136-160 (1671לוקוס , Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.19איור 
  )1-144 (Locus E=1671לוקוס ; )143-154(

 
Decoration technique  Type 

Red slip Hand burnish Red slip & hand 
burnish 

Other 

160 Jug 31  *   
110 Krater 31   *  
136 Bowl 36a  *   
154 Jug 35    Red slip and 

hand burnish; 
black and 
white 
decoration 

143 Bowl 31    Red 
decoration 

144 Jug 31(?)    Red slip and 
hand burnish; 
black 
decoration 

123 Storage jar 32     

126 Bowl 38b   *  

161 Krater 31     

1 Bowl varia    Hand burnish; 
red decoration 
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  W=1671לוקוס , Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.20איור 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

119 Cooking jug 31     
121 Juglet 31 *    
144 Jug 31(?)    Red slip and 

hand burnish; 
black 
decoration 

126 Pithos 31     
101 Bowl 36c   *  
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   E=1700לוקוס ; )122-154 (1700לוקוס , Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.21איור 

  )122 (W=1700לוקוס ; )130-121 (S=1700לוקוס ; )167-130(
 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

154 Jug 35    Red slip and 
hand burnish; 
black and 
white 
decoration 

156 Jug 31(?)   *  
120 Storage jar 33b     
122 Storage jar 33a     
5 Cup and saucer 

31 
*    

120 Bowl 38a   *  
122 Bowl 33 *    
122 Storage jar 33a     
130 Juglet 32   *  
167 Cooking jug 31     
121 Storage jar 33b     
130 Bowl 40b *    
122 Bowl 33 *    
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; )141 (1701=לוקוס ; )149-103 (1701לוקוס , Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.22איור 
  )19 (1702=לוקוס ; )110 (1702לוקוס 

 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

103 Amphora 32     
116 Bowl 39   *  
149 Strainer 31 *    
141 Bowl (BI31)    Red and black 

decoration 
110 Amphora 31    Red slip and 

hand burnish; 
black and 
white 
decoration 

19 Cooking pot 31b     
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   N=1705לוקוס ; )20-121 (1705לוקוס , Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.23איור 
)20-153 (  

 
 

Decoration technique  
 

Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

121 Storage jar 33b     
101 Bowl 36c   *  
112 Krater 34   *  
20 Chalice 31     
153 Jug 34   *  
142 Bowl 31     
20 Chalice 31     
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 S=1705לוקוס ; )E=1705) 20-120לוקוס , Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.24איור 
)163(  

 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

120 Juglet 31   *  
115 Cooking jug 31     
133 Bowl 35   *  
134 Bowl 32  *   
139 Bowl 36c    Red and black 

decoration 
20 Chalice 31     
163 Krater 32     
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  1706לוקוס , Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.25איור 
 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

123 Storage jar 32     
102 Bowl 36a   *  
116 Bowl 39   *  
135 Bowl 42    Wheel burnish 

147 Tripod cup 31     
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  )112-96 (1707=לוקוס ; )17-120 (1707לוקוס , Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.26איור 
 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

120 Juglet 31   *  
123 Juglet (BoR 34a)    Lustrous red 

slip; black 
decoration  

98 Bowl 38b   *  

114 Bowl 33   *  

115 Bowl 33     

116 Bowl 39   *  

117 Bowl 31  *   

139 Bowl 36c    Red and black 
decoration 

18 Lamp 31     
17 Cooking pot varia      
96 Pyxis 31   *  
99 Bowl 35  *   
112 Krater 34   *  
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   N=1708לוקוס ; )112-140 (1708לוקוס , Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.27איור 

)152-120(  
 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

140 Juglet 31 *    
154 Jug 35    Red slip and 

hand burnish; 
black and 
white 
decoration 

119 Storage jar 31     
112 Krater 34   *  
120 Juglet 31   *  
156 Jug 31(?)   *  
115 Cooking jug 31     
115 Bowl 33     
120 Bowl 38a   *  
133 Bowl 35   *  
152 Baking tray 31     
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   W=1708לוקוס , Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.28איור 

 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

144 Jug 31(?)    Red slip and 
hand burnish; 
black 
decoration 

97 Bowl 38b   *  

105 Bowl 32    Self slip and 
hand burnish 
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 1701לוקוס , Bטח ש: 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.29איור 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

156 Jug 31(?)   *  
87 Juglet (BoR 34b)    Lustrous red 

slip; black 
decoration  

122 Storage jar 33a      

123 Storage jar 32     

93A Bowl 41a    Dense hand 
burnish 
(polish) 

93B Bowl 31a    Dense hand 
burnish 
(polish) 

115 Bowl 33     
126 Bowl 38b   *  
127 Bowl 38b   *  
132 Bowl 35   *  
4 Cup and saucer 

31 
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   N=1710לוקוס , Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.30איור 

 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

123 Juglet (BoR 34a)    Lustrous red 
slip; black 
decoration  

130 Juglet 32   *  

132 Juglet 32   *  

144 Jug 31(?)    Red slip and 
hand burnish; 
black 
decoration 

147 Jug 32   * Red slip and 
hand burnish; 
black 
decoration 

148 Jug varia   *  

151 Jug 32(?)    Red slip and 
hand burnish; 
black 
decoration 

155 Jug 31   *  
159 Jug 31     
108 Amphora 31(?) *    
98 Bowl 38b   *  
121 Bowl 37   *  
132 Bowl 35   *  
153 Krater 31  *   
18 Chalice 31     
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 W=1710לוקוס , Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.31איור 

 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

141 Juglet 31   *  
106 Bowl 34   *  
118 Bowl 38a   *  
153 Krater 31  *   
154 Krater 31     
4 Cup and saucer 

31 
    

6 Cup and saucer 
31 

*    

 
 
 
 



user
Text Box



 1711=לוקוס , Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.32איור 
 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

119 Cooking jug 31     
138 Juglet 31     
146 Jug 32   *  
154 Jug 35    Red slip and 

hand burnish; 
black and 
white 
decoration 

156 Jug 31(?)   *  
167 Cooking jug 31     
96 Pyxis 31   *  
115 Cooking jug 31     
122 Storage jar 33a     
114 Bowl 33   *  
152 Baking tray 31     
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   N=1712לוקוס ; )105-119 (1712לוקוס , Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.33איור 

  )144-99 (W=1712לוקוס ; ) 21-96(
 
 

Decoration technique  
 

Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

119 Cooking jug 31     
144 Jug 31 (?)    Red slip and 

hand burnish; 
black 
decoration 

104 Juglet varia    Red 
decoration 

105 Bowl 32    Self slip and 
hand burnish 

96 Bowl 35     

125 Bowl 39   *  

21 Cooking pot varia     

99 Bowl 35  *   

114 Bowl 33   *  

144 Bowl 41    Red 
decoration 
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; )154 (N=1713לוקוס ; )20-163 (1713לוקוס , Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.34איור 
  )W=1713) 130-153לוקוס 

 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

163 Krater 32     
19 Chalice     Was not 

counted, 
probably 
intrusive 

20 Chalice 31     

154 Jug 35    Red slip and 
hand burnish; 
black and 
white 
decoration 

153 Jug 34   *  
159 Jug 31     
130 Bowl 40b *    
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  )118 (1714=לוקוס ; )115-120 (1714לוקוס , Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.35איור 
 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

120 Juglet 31   *  
142 Juglet 31   *  
166 Cooking jug 32     
115 Bowl 33     
118 Bowl 38a   *  
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   1716=לוקוס ; )116-116 (1715לוקוס , Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.36איור 
  )156 (1718לוקוס ; ) 13-156(

 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

116 Storage jar 36      
116 Bowl 39   *  
156 Jug 31(?)    *  
13 Jug 33a    Phoenician 

bichrome 
156 Jug 31(?)    *  
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 ;)19-122 (N=1719 לוקוס; )132 (1719לוקוס , Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.37איור 

  )W=1719) 142-93Bלוקוס 
 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

132 Bowl 35   *  
122 Storage jar 33a     
123 Storage jar 32     
131 Juglet 32    Red slip and 

hand burnish; 
black 
decoration 

131 Bowl 35 *    

132 Bowl 35   *  

153 Krater 31  *   

19 Lamp 31     

93B Bowl 31a    Dense hand 
burnish 
(polish) 

121 Bowl 37   *  
142 Bowl 31     
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   1720=לוקוס , Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.38איור 

 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

120 Juglet 31   *  
120 Bowl 38a   *  
134 Bowl 32  *   
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-120 (N=1721 לוקוס; )20-119 (1721 לוקוס, Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.39איור 
  )139-140 (S=1721 לוקוס; ) 112

 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

119 Bowl 33   *  
20 Cooking pot 33     
112 Krater 34   *  
120 Bowl 38a   *  
140 Juglet 31 *    
150 Jug 39    Red slip and 

hand burnish; 
black 
decoration 

114 Bowl 33   *  

133 Bowl 35   *  

134 Bowl 32  *   

139 Bowl 36c    Red and black 
decoration 
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  )4-115 (E=1722לוקוס ; )13-148 (1722לוקוס , Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.40איור 
 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

148 Jug varia   *  
20 Chalice 31     
13 Jug 33a     Phoenician 

bichrome 
115 Cooking jug 31     
116 Bowl 39   *  
4 Cup and saucer 

31 
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 1724=לוקוס , Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.41איור 
 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

133 Juglet 32    Red slip and 
hand burnish; 
black 
decoration 

101 Amphoriskos 34   *  

132 Bowl 35   *  

17 Chalice varia    Red and black 
decoration 
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 ;)133-148 (S=1726לוקוס ; )101 (1726לוקוס , Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.42איור 
  )97 (1730לוקוס 

 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

101 Bowl 36c   *  
148 Jug varia    *  
120 Bowl 38a   *  
133 Bowl 35   *  
97 Pyxis 31   *  
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  1742לוקוס , Bשטח : 1693י רחבה "חתום ע, מגידו: 6.43איור 
 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

137 Juglet 32   *  
146 Tripod cup 31     
99 Pyxis 31  *   
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  )10בתוך בניין  (6לוקוס , Cשטח : VA-IVBמגידו : 6.44איור 
 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

119 Cooking jug 31     
119 Cooking jug 31     
121 Juglet 31 *    
123 Juglet (BoR 34a)    Lustrous red slip; 

black decoration  

123 Juglet (BoR 34a)    Lustrous red slip; 
black decoration  

124 Juglet 32    Black juglet 

125 Juglet 32    Self slip and hand 
burnish 

125 Juglet 32    Self slip and hand 
burnish 

125 Juglet 32    Self slip and hand 
burnish 

126 Juglet 32    Black juglet 

134 Juglet 33   *  

144 Jug 31(?)    Red slip and hand 
burnish; black 
decoration 

144 Jug 31(?)    Red slip and hand 
burnish; black 
decoration 

144 Jug 31(?)    Red slip and hand 
burnish; black 
decoration 

145 Jug 31   *  

146 Jug 32   *  

147 Jug 32    Red slip and hand 
burnish; black 
decoration 

147 Jug 32    Red slip and hand 
burnish; black 
decoration 

154 Jug 35    Red slip and hand 
burnish; black and 
white decoration 

159 Jug 31     
171 Jug 32   *  
173 Jug 32a    Red slip and hand 

burnish; black 
decoration 

174 Jug 32   *  
178 Jug 31     
178 Jug 31     
179 Juglet varia    *  
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  המשך, )10בתוך בניין  (6לוקוס , Cשטח : VA-IVBמגידו : 6.45איור 

 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

114 Amphoriskos 34    Red 
decoration 

106 Amphora 32 *    
116 Storage jar 36     
116 Storage jar 36     
116 Storage jar 36     
119 Storage jar 31     
119 Storage jar 31     
120 Storage jar 33b     
120 Storage jar 33b     
121 Storage jar 33b     
121 Storage jar 33b     
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  המשך, )10בתוך בניין  (6לוקוס , Cשטח : VA-IVBמגידו : 6.46איור 
 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

122 Storage jar 33a     
123 Storage jar 32     
123 Storage jar 32     
123 Storage jar 32     
123 Storage jar 32     
123 Storage jar 32     
123 Storage jar 32     
124 Storage jar 35a     
125 Krater 35     
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  המשך, )10בתוך בניין  (6לוקוס , Cשטח : VA-IVBמגידו : 6.47איור 
 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

128 Amphora 31     
129 Amphora 33   *  
130 Storage jar varia     
131 Amphoriskos 34   *  
20 Tripod cup 31     
97 Bowl 38b   *  
98 Bowl 38b   *  
99 Bowl 35  *   
106 Bowl 34   *  
110 Krater 31   *  
112 Krater 34   *  
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  המשך, )10בתוך בניין  (6לוקוס , Cשטח : VA-IVBמגידו : 6.48איור 
 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

116 Bowl 39   *  
119 Bowl 33   *  
120 Bowl 38a   *  
122 Bowl 33 *    
123 Bowl 32     
124 Bowl 31  *   
124 Bowl 31  *   
126 Bowl 38b   *  
127 Bowl 38b   *  
130 Bowl 40b *    
131 Bowl 35     
132 Bowl 35   *  
132 Bowl 35   *  
133 Bowl 35   *  
138 Bowl 41    Red slip and 

hand burnish; 
black 
decoration 

143 Bowl 31     Red 
decoration 

168 Bowl 41   *  
19 Lamp 31     
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  )10בתוך בניין  (7לוקוס , Cשטח : VA-IVBמגידו : 6.49איור 

 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

117 Jug 37  *   
119 Cooking jug 31     
121 Juglet 31  *    
121 Juglet 31 *    
123 Juglet (BoR 34a)    Lustrous red 

slip; black 
decoration  

126 Juglet 32    Black juglet 

126 Juglet 32    Black juglet 

126 Juglet 32    Black juglet 

126 Juglet 32    Black juglet 

180 Zoomorphic 
vessel 31 

    

114 Amphoriskos 34     Red 
decoration 

116 Storage jar 36     
122 Storage jar 33a     
110 Krater 31   *  
124 Bowl 31  *   
126 Bowl 38b   *  
154 Krater 31     
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  שניהם בתוך ) (123 (33לוקוס ; )123-121 (31לוקוס , Cשטח : VA-IVBמגידו : 6.50איור 
  )10בניין 

 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

121 Storage jar 33b     
123 Storage jar 32     
123 Storage jar 32     
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  )51בתוך בניין  (50לוקוס , Cשטח : VA-IVBשכבה : 6.51ור אי

 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

121 Juglet 31 *    
123 Juglet (BoR 34a)    Lustrous red 

slip; black 
decoration  

123 Juglet (BoR 34a)    Lustrous red 
slip; black 
decoration  

123 Juglet (BoR 34a)    Lustrous red 
slip; black 
decoration  

123 Juglet (BoR 34a)    Lustrous red 
slip; black 
decoration  

124 Juglet 32    Black juglet 

125 Juglet 32    Self slip and 
hand burnish 

134 Juglet 33   *  

147 Jug 32    Red slip and 
hand burnish; 
black 
decoration 

167 Cooking jug 31     

172 Jug 32     Red slip and 
hand burnish; 
black 
decoration 

177 Jug 32    Red and black 
decoration 

87 Juglet (BoR 34b)    Lustrous red 
slip; black 
decoration  

119 Storage jar 31     
119 Storage jar 31     
123 Storage jar 32     

124 Storage jar 35a     
110 Krater 31   *  
128 Bowl 41   *  
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  )51בתוך בניין  (52לוקוס , Cשטח : VA-IVBשכבה : 6.52איור 
 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

119 Cooking jug 31      
119 Cooking jug 31     
123 Juglet (BoR 34a)    Lustrous red 

slip; black 
decoration  

125 Juglet 32    Self slip and 
hand burnish 

128 Juglet 32     

142 Juglet 31   *  

146 Jug 32   *  

156 Jug 31(?)   *  

167 Cooking jug 31     

170 Cooking jug 31     

176 Jug (BoR33)    Lustrous red 
slip; black 
decoration  

105 Amphora 31 *    

119 Storage jar 31     

121 Storage jar 33b     

122 Storage jar 33a     

127 Amphora 31    Red 
decoration 

129 Amphora 33   *  
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  המשך, )51בתוך בניין  (52לוקוס , Cשטח : VA-IVBשכבה : 6.53איור 
 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

39 Bowl 39   *  
39 Bowl 39   *  
110 Krater 31   *  
110 Krater 31   *  
121 Bowl 37   *  
121 Bowl 37   *  
127 Bowl 38b   *  
140 Bowl (BoR 31a)    Lustrous red 

slip; black 
decoration  

168 Bowl 41   *  
19 Lamp 31     
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  )51בתוך בניין  (53לוקוס , Cשטח : VA-IVBשכבה : 6.54איור 
 
 

Decoration technique  Type 
Red slip Hand burnish Red slip & hand 

burnish 
Other 

123 Juglet (BoR 34a)    Lustrous red 
slip; black 
decoration  

125 Juglet 32    Self slip and 
hand burnish 

125 Juglet 32    Self slip and 
hand burnish 

169 Krater (BoR 32b)    Lustrous red 
slip; black 
decoration  
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 3-2(; S=2057) 4(; 2063 (E=2057 ;)1 (2057לוקוסים , AAשטח : VA-IVBשכבה : 6.55איור 
)5(  
  
  ציור   הערות  טיפוס רישום' מס 'מס

  )מספרי לוחות(
  צילום 

  )1948לאוד (
1  a308 Bowl 38a  חיפוי אדום ומירוק יד בפנים

  ובחוץ
Loud 1948: 90 
(Lamon and 
Shipton 1939: 30: 
118) 

  

2  a309 Jug 33a עיטור אדום ושחור  Loud 1948: 88: 15   
3  a310 Cooking jug 

31 
  Loud 1948: 88 

(Lamon and 
Shipton 1939: 5: 
119) 

  

4  a311 Jug 31 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 88: 2   
5  a353 Jug 36 עיטור אדום  Loud 1948: 90: 7   
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  2081לוקוס , AAשטח : VA-IVBשכבה : 6.56איור 
 
  ציור   תהערו  טיפוס  רישום' מס 'מס

  )מספרי לוחות(
  צילום 

  )1948לאוד (
1  a766 Jug 31 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 88: 1   
2  a531 Jug 31 חיפוי אדום  Loud 1948: 88: 3   
3  a838 Jug 31 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 88: 4   
4  a752 Jug 38 נמצא בתוך ; חיפוי אדום ומירוק יד

  3: 6.59 איור ראו, )a852(קדרה 
Loud 1948: 88: 5 146 :11  

5  a661 Juglet (BoR 
34e)  

  Loud 1948: 88: 8 146 :13  עיטור שחור על מירוק בוהק

6  a843 Jug (BoR 33) עיטור שחור על מירוק בוהק  Loud 1948: 88: 9   
7  a754 Juglet 32   Loud 1948: 88: 10   
8  a662 Juglet 32 מירוק יד; טין שחור  Loud 1948: 88: 11   
9  a530 Juglet 31a   Loud 1948: 88: 13   

10  a515 Jug 32   Loud 1948: 88: 14   
11  a767 Juglet 33 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 88: 16   
12  a749 Juglet (BoR 

34c)  
  Loud 1948: 88: 18 146 :16  עיטור שחור על מירוק בוהק

13  a750 Juglet (BoR 
34c)  

  Loud 1948: 88: 18 146 :17  עיטור שחור על מירוק בוהק

14  a844 Juglet 31 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 88 
(Lamon and Shipton 
1939: 5: 120) 

  

15  a510 Juglet (BoR 
34a)  

 Loud 1948: 88  עיטור שחור על מירוק בוהק
(Lamon and Shipton 
1939: 5: 123) 

  

16  a751 Juglet (BoR 
34a)  

 Loud 1948: 88  עיטור שחור על מירוק בוהק
(Lamon and Shipton 
1939: 5: 123) 

146 :20  

17  a839 Juglet 32 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 88 
(Lamon and Shipton 
1939: 5: 125) 

  

18  a509 Juglet 32 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 88 
(Lamon and Shipton 
1939: 5: 126) 

  

19  a532 Juglet 32 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 88 
(Lamon and Shipton 
1939: 5: 126) 

  

20  a753 Juglet 32 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 88 
(Lamon and Shipton 
1939: 5: 126) 

  

21  a840 Juglet 32 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 88 
(Lamon and Shipton 
1939: 5: 126) 

  

22  a841 Juglet 32 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 88 
(Lamon and Shipton 
1939: 5: 126) 

  

23  a842 Juglet 32 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 88 
(Lamon and Shipton 
1939: 5: 126) 

  

24  a898 Juglet 32 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 88 
(Lamon and Shipton 
1939: 5: 126) 

  

25  a837 Juglet 33 מירוק יד  Loud 1948: 88 
(Lamon and Shipton 
1939: 5: 135) 
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  )המשך (2081לוקוס , AAשטח : VA-IVBשכבה : 6.57איור 

 
  ציור   הערות  טיפוס רישום' מס 'מס

  )מספרי לוחות(
  צילום 

  )1948לאוד (
1  a899 Juglet 31   Loud 1948: 88 

(Lamon and 
Shipton 1939: 5: 
141) 

  

2  a916 Juglet 31   Loud 1948: 88 
(Lamon and 
Shipton 1939: 5: 
141) 

  

3  a519 Jug 31(?) חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 88 
(Lamon and 
Shipton 1939: 6: 
156) 

  

4  a520 Jug 31 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 88 
(Lamon and 
Shipton 1939: 8: 
178) 

  

5  a915 Amphora 31 מירוק  Loud 1948: 89: 1   
6  a745 Storage jar 

34 
) a765(בתוכו נמצאה פכית 

   בלוח זה8' מס
Loud 1948: 89: 4 146 :26  

7  a514 Pyxis 31 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 89: 5 146 :27  
8  a765 Juglet (BoR 

34b)  
; קעיטור שחור על מירוק בוה

) a745(נמצאה בתוך קנקן 
   בלוח זה6' מס

Loud 1948: 89: 6 146 :28  

9  a768 Pyxis 31 מירוק יד  Loud 1948: 89 
(Lamon and 
Shipton 1939: 19: 
95) 

  

10 a897 Amphora 31 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 89 
(Lamon and 
Shipton 1939: 19: 
105) 

  

11 a521 Amphora 33 דום ומירוק ידחיפוי א  Loud 1948: 89 
(Lamon and 
Shipton 1939: 22: 
129) 
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  )המשך (2081לוקוס , AAשטח : VA-IVBשכבה : 6.58איור 
 
  ציור   הערות  טיפוס רישום' מס 'מס

  )מספרי לוחות(
  צילום 

  )1948לאוד (
1  a517 Bowl 42 חיפוי אדום  Loud 1948: 89: 8   
2  a854 Bowl 34 ירוק ידחיפוי אדום ומ  Loud 1948: 89: 9   
3  a855 Bowl 34 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 89: 9   
4  a847 Bowl 38b חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 89: 10   
5  a848 Bowl 38b חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 89: 10   
6  a894 Bowl 31a חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 89: 11   
7  a893 Bowl 32  חיפוי אדום  Loud 1948: 89: 12   
8  a845 Bowl 41 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 89: 13   
9  a846 Bowl 41 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 89: 13   

10 a516 Bowl 41 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 89: 14   
11 a851 Krater 36 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 89: 15   
12 a829 Bowl 

(BoR31a) 
  Loud 1948: 89: 1 147 :3 עיטור שחור על מירוק בוהק

13 a764 Bowl 
(BoR31a) 

  Loud 1948: 89: 1 147 :4 עיטור שחור על מירוק בוהק

14 a747 Bowl 
(BoR31b) 

  Loud 1948: 89: 2 147 :5 עיטור שחור על מירוק בוהק

15 a850 Bowl 
(BoR31b) 

   Loud 1948: 89: 2 טור שחור על מירוק בוהקעי

16 a748 Krater 
(BoR32a) 

  Loud 1948: 89: 3 147 :6 עיטור שחור על מירוק בוהק

17 a746 Bowl varia ממורקת עם עיטור שחור  Loud 1948: 89: 4 147 :7  
18 a914 Bowl 39 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 90 

(Lamon and 
Shipton 1939: 24: 
39) 

147 :8  

19 a895 Bowl 38b חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 90 
(Lamon and 
Shipton 1939: 28: 
97) 
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  )המשך (2081לוקוס , AAשטח : VA-IVBשכבה : 6.59איור 

 
  ציור   הערות  טיפוס רישום' מס 'מס

  )מספרי לוחות(
  צילום 

  )1948לאוד (
1  a522 Krater 31  ירוק ידחיפוי אדום ומ  Loud 1948: 90 

(Lamon and 
Shipton 1939: 29: 
110) 

  

2  a856 Krater 31 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 90 
(Lamon and 
Shipton 1939: 29: 
110) 

147 :9  

3  a852 Krater 34 בתוך ; חיפוי אדום ומירוק יד
 ,)a752(הקדרה התגלה פך 

  4: 6.56 ראו איור

Loud 1948: 90 
(Lamon and 
Shipton 1939: 29: 
112) 

147 :10  

4  a853 Bowl 39   Loud 1948: 90 
(Lamon and 
Shipton 1939: 30: 
116) 

  

5  a849 Bowl 37 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 90 
(Lamon and 
Shipton 1939: 30: 
121) 

  

6  a896 Bowl 31  ללא עיטור(אדום חיפוי(  Loud 1948: 90 
(Lamon and 
Shipton 1939: 31: 
143) 

  

7  a900 Lamp 31 חיפוי אדום  Loud 1948: 90 
(Lamon and 
Shipton 1939: 38: 
19) 

  

8  a744 Chalice 31 חיפוי אדום  Loud 1948: 90: 8 148 :1  
a726 Chalice 31   Loud 1948: 90: 9 148 :2  9  
a725 Stand 31 שחור ולבן, עיטור אדום  Loud 1948: 90: 9 148 :3  
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  )12-2 (S=2081 ;)1= (2081לוקוסים , AAשטח : VA-IVBשכבה : 6.60איור 
  
  ציור   הערות  טיפוס רישום' מס 'מס

  )מספרי לוחות(
  צילום 

  )1948לאוד (
1  a518 Juglet 32 מירוק יד; טין שחור  Loud 1948: 88 

(Lamon and 
Shipton 1939: 2: 
51) 

  

2  a858 Juglet 31   Loud 1948: 88: 12   
3  a863 Juglet 31 מירוק יד; חיפוי שחור  Loud 1948: 88 

(Lamon and 
Shipton 1939: 2: 
47) 

  

4  a860 Juglet 31 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 88 
(Lamon and 
Shipton 1939: 5: 
120) 

146 :19  

5  a859 Juglet 31 חיפוי אדום  Loud 1948: 88 
(Lamon and 
Shipton 1939: 5: 
121) 

  

6  a861 Juglet 32 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 88 
(Lamon and 
Shipton 1939: 5: 
125) 

146 :22  

7  a862 Juglet 32 חיפוי חום ומירוק יד  Loud 1948: 88 
(Lamon and 
Shipton 1939: 5: 
126) 

146 :23  

8  a857 Jug 31 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 88 
(Lamon and 
Shipton 1939: 6: 
156) 

146 :24  

9  a890 Bowl 38b חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 90 
(Lamon and 
Shipton 1939: 28: 
98) 

  

10 a891 Krater 31   Loud 1948: 90 
(Lamon and 
Shipton 1939: 29: 
110) 

  

11 a918 Cooking pot 
31a 

  Loud 1948: 90: 5   

12 a892 Lamp 31   Loud 1948: 90 
(Lamon and 
Shipton 1939: 38: 
19) 
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  )2(; 2111) 4-3 (N=2103 ;)1 (2103לוקוסים , AAשטח : VA-IVBשכבה : 6.61איור 

  
  ציור   הערות  טיפוס רישום' מס 'מס

  )מספרי לוחות(
  צילום 

  )1948לאוד (
1  a924 Krater 31 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 90 

(Lamon and 
Shipton 1939: 29: 
110) 

  

2  a925 Amphora 
31(?) 

  Loud 1948: 89: 2 146 :25  ממורק; עיטור שחור ואדום

3  a907 Juglet 32   Loud 1948: 88 
(Lamon and 
Shipton 1939: 2: 
52) 

  

4  a926 Bowl (BoR 
31b) 

   Loud 1948: 90: 2 עיטור שחור על מירוק בוהק
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  )6 (E=2112, )5-1 (2112לוקוסים , AAשטח : VA-IVBשכבה : 6.62איור 

  
  ציור   הערות  טיפוס רישום' מס 'מס

  )מספרי לוחות(
  צילום 

  )1948לאוד (
1  a911 Juglet 32 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 88 

(Lamon and 
Shipton 1939: 
5: 125) 

  

2  a909 Juglet 32 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 88 
(Lamon and 
Shipton 1939: 
5: 126) 

  

3  a910 Jug 31 שרידי צבע אדום  Loud 1948: 88 
(Lamon and 
Shipton 1939: 
7: 170) 

  

4  a908 Bowl 31 ללא ; חיפוי אדום ומירוק יד
  עיטור

Loud 1948: 90 
(Lamon and 
Shipton 1939: 
31: 143) 

  

5  a912 Cup and 
Saucer 31 

 Loud 1948: 90 
(Lamon and 
Shipton 1939: 
38: 6) 

  

6  a927 Jug 31 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 88: 
1 
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  2100לוקוס , AAשטח : VA-IVBשכבה : 6.63איור 

  
  ציור   הערות  טיפוס רישום' מס 'מס

  )מספרי לוחות(
  צילום 

  )1948לאוד (
1  a883 Juglet 31   Loud 1948: 88 

(Lamon and 
Shipton 1939: 5: 
142) 

  

2  a882 Juglet (BoR 
34d) 

  Loud 1948: 88: 7 146 :12 עיטור שחור על מירוק בוהק

3  a788 Jug 31 עיטור אדום  Loud 1948: 88: 17 146 :14  
4  a864 Juglet (BoR 

34c) 
  Loud 1948: 88: 18 146 :15 עיטור שחור על מירוק בוהק

5  a881 Cooking jug 
31 

 Loud 1948: 88 
(Lamon and 
Shipton 1939: 5: 
112) 

  

6  a885 Juglet 31 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 88 
(Lamon and 
Shipton 1939: 5: 
120) 

  

7  a884 Juglet 31  חיפוי אדום Loud 1948: 88 
(Lamon and 
Shipton 1939: 5: 
121) 

  

8  a886 Juglet 31  חיפוי אדום Loud 1948: 88 
(Lamon and 
Shipton 1939: 5: 
121) 

  

9  a789 Juglet (BoR 
34a) 

 Loud 1948: 88 עיטור שחור על מירוק בוהק
(Lamon and 
Shipton 1939: 5: 
123) 

146 :21  

10 a790 Pyxis 31   Loud 1948: 89 
(Lamon and 
Shipton 1939: 19: 
95) 

  

11 a977 Bowl (BoR 
31b) 

   Loud 1948: 90: 2 עיטור שחור על מירוק בוהק
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  2102לוקוס , AAשטח : VA-IVBשכבה : 6.64איור 

  
  ציור   הערות  טיפוס רישום' מס 'מס

  )מספרי לוחות(
  צילום 

  )1948לאוד (
1  a906 Juglet 31 חיפוי אדום ומירוק יד  Loud 1948: 88 

(Lamon and 
Shipton 1939: 2: 
46) 

  

2  a904 Juglet 32  חיפוי אדום ומירוק יד Loud 1948: 88 
(Lamon and 
Shipton 1939: 5: 
126) 

  

3  a905 Juglet 32 חיפוי אדום ומירוק יד Loud 1948: 88 
(Lamon and 
Shipton 1939: 5: 
126) 

  

4  a824 Amphora 
(BI 32) 

  Loud 1948: 89: 7 146 :29  עיטור שחור ואדום

5  a832 Amphora 32 חיפוי אדום ומירוק יד Loud 1948: 89 
(Lamon and 
Shipton 1939: 19: 
106) 

146 :30  

6  a903 Storage jar 
32 

  Loud 1948: 89 
(Lamon and 
Shipton 1939: 21: 
123) 

  

7  a901 Krater 31 חיפוי אדום ומירוק יד Loud 1948: 90 
(Lamon and 
Shipton 1939: 29: 
110) 

  

8  a902 Bowl 39 חיפוי אדום ומירוק יד Loud 1948: 90 
(Lamon and 
Shipton 1939: 30: 
116) 
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  2162לוקוס , AAשטח : VA-IVBכבה ש: 6.65איור 

  
  ציור   הערות  טיפוס רישום' מס 'מס

  )מספרי לוחות(
  צילום 

  )1948לאוד (
1  a972 Juglet (BoR 

34d) 
   Loud 1948: 88: 6 עיטור שחור על מירוק בוהק

2  a801 Amphora 31   Loud 1948: 89: 1   
3  a802 Cooking jug 

31 
  Loud 1948: 89: 3   

4  a973 Juglet (BoR 
34b) 

 Loud 1948: 89 עיטור שחור על מירוק בוהק
(Lamon and 
Shipton 1939: 17: 
87) 

  

5  a831 Storage jar 
33b 

 Loud 1948: 89 
(Lamon and 
Shipton 1939: 20: 
120) 

147 :1  

6  a830 Storage jar 
32 

  Loud 1948: 89 
(Lamon and 
Shipton 1939: 21: 
123) 

147 :2  
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  )7-2 (2164, )1 (2163לוקוסים , AAשטח : VA-IVBשכבה : 6.66איור 

  
  ציור   הערות  טיפוס רישום' מס 'מס

  )מספרי לוחות(
  צילום 

  )1948לאוד (
1  a917 Juglet 33 חיפוי אדום  Loud 1948: 88 

(Lamon and 
Shipton 1939: 5: 
134) 

  

2  a923 Juglet (BoR 
34c) 

   Loud 1948: 88: 18 עיטור שחור על מירוק בוהק

3  a803 Juglet (BoR 
34f) 

  Loud 1948: 88: 19 146 :18 עיטור שחור על מירוק בוהק

4  a804 Juglet 32 ממורקת  Loud 1948: 88 
(Lamon and 
Shipton 1939: 5: 
126) 

  

5  a922 Krater 36 חיפוי אדום ומירוק יד Loud 1948: 89: 15   
6  a978 Bowl varia  ידחיפוי אדום ומירוק Loud 1948: 89: 16   
7  a979 Cooking pot 

32a 
  Loud 1948: 90: 6   
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  K/42/04 חדר – K/44/04בניין , K-6שכבה : VIIAמגידו : 7.1איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 02/K/83/VS1 Krater 2 164.72-
164.76 

Light brown 
clay; red 
decoration 

- 

2 00/K/107/VS2 Cooking pot 
2b 

165.02-
165.09 

Grayish 
brown clay 

- 

3 00/K/107/VS1 Cooking pot 
2b 

165.02-
165.09 

Reddish 
brown clay 

- 

4 04/K/42/VS1 Storage jar 2 
(?) 

164.83-
165.05 

Reddish 
brown clay; 
red and black 
decoration 

- 

5 04/K/42/VS3 Storage jar 
1b 

164.67-
164.80 

Light grey 
clay 

* 

6 04/K/42/VS2 Storage jar 2 164.83 Light brown 
clay; red 
decoration 

* 

7 00/K/125/VS1 Pithos 1 164.92 Reddish 
brown clay 

- 
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  K/44/04 חצר מרכזית – K/44/04בניין , K-6שכבה : VIIAמגידו : 7.2איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 02/K/82/VS1 Bowl 16 164.40 Reddish 
brown clay 

* 

2 04/K/19/VS4 Bowl 1a 164.94-
165.02 

Buff clay - 

3 04/K/19/VS5 Bowl 3 164.73-
164.76 

Buff clay - 

4 02/K/76/VS1 Krater 1 165.00-
165.15 

Light brown 
clay 

- 

5 02/K/82/VS2 Jug 12 164.53-
164.62 

Buff clay; red 
decoration 

* 

6 04/K/19/VS6 Jug 10 164.79-
164.94 

Buff clay; red 
decoration 

- 

7 04/K/44/VS4 Jug 10 164.74-
164.88 

Buff clay; red 
decoration on 
a thick white 
slip 

- 

8 04/K/44/VS1 Jug 12 164.74-
164.80 

Reddish 
brown clay; 
red slip 

* 

9 04/K/44/VS2 Pyxis 4 164.74-
164.80 

Whitish clay - 

10 04/K/19/VS1 Jug varia 164.73-
164.76 

Reddish 
brown clay; 
red 
decoration 
and hand 
burnish 

- 
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 K/20/04טבון ; )K/44) 5-1/04 חצר מרכזית – K/44/04בניין , K-6שכבה : VIIAמגידו : 7.3איור 

)7-6(  
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 04/K/44/VS6 Storage jar 
1a 

164.74-
164.88 

Buff clay * 

2 04/K/44/VS3 Storage jar 
1a 

164.74-
164.80 

Reddish 
brown clay 

- 

3 04/K/19/VS3 Storage jar 1 164.71 Reddish 
brown clay 

* 

4 04/K/44/VS5 Storage jar2 164.74-
164.88 

Grayish 
brown clay; 
brown 
decoration 

* 

5 02/K/96/VS1 Pithos 3 164.90-
164.98 

Reddish 
brown clay 

- 

6 04/K/20/VS1 Bowl 16 164.85-
164.87 

Buff clay - 

7 04/K/20/VS2 Storage jar 2 164.77-
164.85 

Grayish 
brown clay; 
red 
decoration 

- 
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  K/68/04 יחידה – K/44/04בניין , K-6שכבה : VIIAמגידו : 7.4איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 04/K/68/VS1 Bowl 3 164.97-
165.12 

Buff clay * 

2 04/K/68/VS3 Bowl 3 164.97-
165.12 

Reddish 
brown clay 

- 

3 02/K/65/VS8 Bowl 13 165.01-
165.08 

Light brown 
clay; red 
decoration 

- 

4 02/K/65/VS7 Cooking pot 
2a 

164.97-
165.01 

Dark brown 
clay 

- 

5 02/K/65/VS6 Cooking pot 
2a 

165.01-
165.08 

Brown clay - 

6 02/K/65/VS1 Jug 1 164.84-
164.97 

Greenish clay - 

7 02/K/65/VS2 Flask 2 164.97-
165.01 

Whitish clay; 
red 
decoration 

- 
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ממגורה ; )המשך) (K/68) 4-1/04 יחידה – K/44/04בניין , K-6שכבה : VIIAמגידו : 7.5איור 

04/K/67) 5(  
 
 
No. Reg. No. Vessel type Bucket 

elevation 
Comments C.v. 

1 02/K/65/VS3 Storage jar 2 165.01-
165.08 

Reddish 
brown clay; 
brown 
decoration 

- 

2 02/K/65/VS4 Storage jar 
1a 

165.01-
165.08 

Reddish 
brown clay 

- 

3 04/K/56/VS1 Storage jar 2 164.86 Light brown 
clay; red 
decoration 

- 

4 02/K/65/VS5 Stand 2 164.84-
164.97 

Light brown 
clay 

- 

5 04/K/67/VS1 Bowl 16 164.06-
164.35 

Light brown 
clay; traces of 
burning in 
both sides 

* 
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מתקן הפקת שמן ; )K/75) 5-1/04 יחידה – K/44/04בניין , K-6שכבה : VIIAמגידו : 7.6איור 
02/K/60) 8-6( ; 04יחידה/K/57) 9(  

 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 04/K/11/VS2 Bowl 15 164.98 Reddish 
brown clay 

- 

2 04/K/75/VS3 Bowl varia 165.02- 
165.04 

Whitish clay; 
poorly made 

- 

3 04/K/75/VS1 Krater 2 164.74-
164.81 

Reddish 
brown clay 

- 

4 04/K/11/VS1 Juglet 1 164.94-
165.05 

Buff clay - 

5 04/K/75/VS2 Storage jar 
1b 

164.81-
164.84 

Whitish clay - 

6 02/K/60/VS1 Bowl 3 164.74-
165.20 

Buff clay - 

7 02/K/60/VS3 Pithos 1 164.74-
165.20 

Brown clay - 

8 02/K/60/VS2 Pithos 1 164.74-
165.20 

Buff clay - 

9 04/K/57/VS1 Bowl 6 (?) 164.60-
164.79 

Buff clay - 

 



user
Text Box



  K/43a/04חצר , K-6שכבה : VIIAמגידו : 7.7איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 04/K/43/VS1 Bowl 1 164.64-
164.73 

Buff clay * 

2 04/K/27/VS4 Bowl 1 164.86-
165.03 

Dark brown 
clay 

- 

3 00/K/112/VS2 Bowl 3 164.71-
164.82 

Reddish 
brown clay; 
red 
decoration 

- 

4 04/K/43/VS8 Bowl 11 164.73-
164.92 

Dark brown 
clay; red 
decoration 

- 

5 04/K/27/VS1 Bowl varia 164.86-
165.03 

Greenish clay * 

6 04/K/43/VS6 Bowl 16(?) 164.73-
164.92 

Buff clay - 

7 04/K/43/VS3 Bowl 11 164.64-
164.73 

Reddish 
brown clay 

- 

8 04/K/43/VS2 Chalice 3 164.53-
164.61 

Reddish 
brown clay 

- 

9 04/K/43/VS4 Chalice varia 164.92-
165.80 

Reddish 
brown clay; 
red 
decoration  

- 
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  )9 (K/33/04טבון ; )8-1) (המשך (K/43a/04חצר , K-6שכבה : VIIAמגידו : 7.8איור 

 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 04/K/27/VS2 Cooking pot 
2a 

164.89 Dark brown 
clay 

* 

2 04/K/43/VS5 Cooking pot 
2a 

164.53-
164.61 

Dark grey 
clay 

- 

3 00/K/111/VS2 Cooking pot 
2a 

164.81-
164.82 

Dark brown 
clay 

- 

4 02/K/14/VS1 Storage jar 
1b 

164.60-
164.66 

Pinkish clay - 

5 04/K/43/VS7 Jug varia  164.73-
164.92 

Whitish clay - 

6 00/K/112/VS1 Storage jar 2 164.72 Yellowish 
clay; brown 
decoration 

- 

7 04/K/27/VS3 Storage jar 1 164.86-
164.89 

Reddish 
brown clay 

* 

8 00/K/111/VS1 Pithos 3 164.81-
164.82 

Reddish 
brown clay 

- 

9 04/K/33/VS1 Pithos 1 164.61-
164.89 

Reddish clay; 
heavily burnt 
inside  

- 
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  )5-3 (Kלוקוסים מעורבים משטח ; )K/74) 2-1/02חדר , K-6שכבה : VIIAמגידו : 7.9איור 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 02/K/32/VS2 Cooking pot 
2a 

164.30-
164.40 

Dark brown 
clay 

- 

2 02/K/32/VS1 Cooking pot 
2b 

164.47-
164.55 

Dark brown 
clay 

- 

3 02/K/13/VS1 Unclassified  164.85-
164.91 

Dark grey 
clay; highly 
burnish; 
impressed by 
a triangular 
tool  

- 

4 04/K/78/VS2 Jug 12 164.35-
164.39 

Buff clay; red 
decoration 

- 

5 02/K/93/VS1 Stand 2 164.80-
164.92 

Reddish 
brown clay 

- 
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  M/75/04חדר , M-6שכבה : VIIAגידו מ: 7.10איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 04/M/75/VS4 Bowl varia 161.73-
161.77 

Grayish-brown clay; 
brown decoration 

- 

2 06/M/45/VS2 Bowl 12 161.75-
161.76 

Reddish-brown clay - 

3 04/M/75/VS3 Cooking pot 
1a(?) 

161.75-
162.11 

Dark brown clay - 

4 04/M/54/VS1 Flask 2 161.77-
161.94 

Grayish-brown clay; red 
decoration 

- 

5 04/M/75/VS5 Jug 1b 161.80-
161.95 

Buff clay * 

6 06/M/45/VS1 Storage jar 2 (?) 161.75-
161.76 

Buff clay; brown 
decoration 

- 

7 04/M/75/VS2 Storage jar 1a 163.66 Buff clay - 
8 04/M/75/VS1 Storage jar1a 163.66 Buff clay - 
9 04/M/75/VS6 Storage jar 1 163.59-

163.61 
Reddish-brown clay * 

10 06/M/31/VS8 Storage jar 1 161.93 Light brown clay * 
11 06/M/31/VS7 Storage jar 1(?) 161.68 Buff clay * 
 
 



user
Text Box



 
  )המשך (M/75/04חדר , M-6שכבה : VIIAמגידו : 7.11איור 

 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 04/M/75/VS7 Pithos 1 161.77-
162.11 

Dark brown clay * 

2 04/M/75/VS8 Pithos 2 161.77-
162.11 

Yellowish clay; hand 
made 

* 
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  M/83/04חדר , M-6שכבה : VIIAמגידו : 7.12איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 04/M/67/VS2 Bowl 1 161.70-
161.73 

Light brown clay - 

2 04/M/67/VS1 Bowl 15 161.73-
161.77 

Reddish-brown clay - 

3 04/M/53/VS5 Jug varia 162.05-
162.12 

Light brown clay - 

4 04/M/53/VS3 Storage jar 1b 162.21-
162.42 

Buff clay - 

5 04/M/53/VS4 Storage jar 2(?) 161.80-
162.05 

Reddish-brown clay; 
purple decoration 

- 

6 04/M/83/VS1 Baking tray 1 161.90 Reddish-brown clay; soot 
remains inside 

- 

7 04/M/53/VS1 Cup and saucer 
1 

162.21-
162.42 

Greenish clay * 
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  M-5שכבה : VIBמגידו : 7.13איור 
 

 
No. Reg. No. Vessel type Bucket 

elevation 
Comments C.v. 

1 02/M/61/VS2 Bowl 1 163.11 Light brown clay - 
2 02/M/61/VS1 Bowl 1 163.11 Buff clay; red decoration - 
3 06/M/7/VS1 Krater 1 163.28-

163.29 
Buff clay - 

4 06/M/31/VS4 Krater 1 162.24-
162.84 

Reddish-brown clay - 

5 04/M/80/VS2 Krater 2 163.00-
163.14 

Light brown clay - 

6 06/M/31/VS6 Krater 2 162.24-
162.84 

Light brown clay; red 
decoration 

- 

7 06/M/31/VS5 Cooking pot 2a 162.24-
162.84 

Dark gray clay - 

8 04/M/80/VS5 Storage jar 1a 162.57-
162.62 

Light brown clay - 

9 04/M/80/VS6 Storage jar 1b 162.76-
162.79 

Light brown clay - 

10 04/M/80/VS1 Storage jar 1b 163.00-
163.14 

Buff clay - 
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  M/44/04חדר , M-4שכבה : VIAמגידו : 7.14איור 

 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 04/M/44/VS5 Bowl 2 163.35-
163.36 

Buff clay * 

2 04/M/44/VS3 Bowl 3 163.35-
163.36 

Yellowish clay * 

3 04/M/44/VS4 Krater 2  163.30-
163.88 

Light brown clay * 

4 04/M/44/VS2 Krater 2 163.32-
163.33 

Reddish-brown clay * 

5 04/M/47/VS2 Goblet 1 163.51-
163.58 

Reddish clay; red 
decoration 

* 

6 04/M/46/VS2 Cooking jug 1 163.37-
163.50 

Reddish-brown clay - 

7 00/M/35/VS1 Storage jar 1a 163.88-
164.08 

Light gray clay - 

8 00/M/35/VS2 Storage jar 1a 163.88 Reddish-brown clay; red 
slip  

* 
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  )המשך (M/44/04חדר , M-4שכבה : VIAמגידו : 7.15איור 

 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 04/M/45/VS2 Pithos 1 163.49-
163.41 

Pinkish-brown clay; three 
lines of rope impression 
on body  

* 

2 04/M/47/VS4 Pithos 1 163.48-
163.50 

Light brown clay; seven 
lines of rope impression 
on body 

* 

3 04/M/47/VS3 Pithos 1 163.58 Buff clay; five lines of 
rope impression on body 

* 
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לוקוסים ; )6-3 (M/25/06מרחב קטור ; )M/55) 2-1/04חדר , M-4שכבה : VIAמגידו : 7.16איור 

  )M) 9-7מעורבים משטח 
 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 04/M/73/VS1 Bowl 3 163.80-
164.07 

Reddish-brown clay * 

2 04/M/72/VS1 Storage jar 1a 163.71-
164.16 

Buff clay; red slip * 

3 00/M/39/VS2 Jug 3 163.76 Buff clay * 
4 06/M/25/VS1 Storage jar 1a 163.38-

163.40 
Buff clay - 

5 00/M/39/VS1 Storage jar 1b 163.76 Reddish-brown clay  - 
6 06/M/25/VS2 Storage jar 1b 163.34-

163.36 
Light brown clay; red slip - 

7 04/M/43/VS1 Unclassified 
miniature vessel 

163.55-
163.57 

Buff clay * 

8 02/M/46/VS1 Bowl 14 164.80-
164.91 

Buff clay; red decoration - 

9 06/M/52/VS1 Basin 1 162.34-
162.72 

Buff clay; hand made - 
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  H/38/08חצר מרכזית , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.17איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 08/H/24/VS4 Bowl 1 159.10-
159.20 

Brown clay * 

2 08/H/4/VS1 Bowl 3 158.90 Light brown clay * 
3 06/H/56/VS11 Bowl 3 159.05-

159.10 
Yellowish clay  

4 08/H/38/VS13 Bowl 5 159.10-
159.14 

Buff clay; red decoration 
on rim and red decoration 
remains inside 

* 

5 06/H/6/VS1 Chalice 1 159.79-
159.82 

Buff clay * 

6 06/H/55/VS10 Chalice 3 159.11 Reddish brown clay * 
7 06/H/55/VS11 Chalice 1(?) 159.07-

159.25 
Reddish brown clay * 

8 06/H/54/VS1 Goblet 1 159.16 Brown clay * 
9 06/H/54/VS6 Goblet 1 158.94 Buff clay; red decoration; 

hand burnish 
* 

10 08/H/24/VS5 Cooking pot 2a 159.30-
159.35 

Dark brown clay  

11 08/H/20/VS6 Cooking pot 2b 159.09-
159.29 

Dark reddish brown clay  

12 08/H/38/VS14 Cooking pot 2b 159.30-
159.42 

Dark reddish brown clay  

13 08/H/38/VS11 Jug 1a(?) 159.30-
159.42 

Grayish brown clay  
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  )המשך (H/38/08חצר מרכזית , H-9כבה ש: VIAמגידו : 7.18איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 06/H/55/VS7 Jug 2 159.09 Grayish brown clay; 
brown decoration; hand 
burnish 

* 

2 06/H/55/VS13 Jug 7a 158.95-
158.97 

Orange brown clay; red 
decoration; hand burnish  

* 

3 08/H/24/VS2 Jug 7a 159.00-
159.02 

Orange brown clay; red 
decoration; hand burnish 

* 

4 08/H/38/VS2 Jug 7b 159.33 Buff clay; red decoration; 
hand burnish 

* 

5 06/H/56/VS7 Jug 1b 159.18 Yellowish clay * 
6 06/H/56/VS10 Jug 7b 159.00-

159.02 
Buff clay; red and black 
decoration; hand burnish  

* 
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  )המשך (H/38/08חצר מרכזית , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.19איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 08/H/20/VS4 Jug 9 158.83-
158.93 

Grayish brown clay * 

2 08/H/24/VS1 Juglet 1 159.15 Reddish clay * 
3 08/H/20/VS2 Juglet 1 158.82 Brown clay * 
4 06/H/55/VS12 Juglet 1 158.97-

159.07 
Reddish clay * 

5 06/H/80/VS1 Juglet 1 159.69 Light brown clay * 
6 08/H/38/VS6 Juglet 2 159.14-

159.20 
Orange brown clay; red 
decoration and hand 
burnish 

* 

7 06/H/56/VS4 Pyxis 1 158.98-
159.18 

Buff clay * 

8 08/H/38/VS5 Pyxis 1 159.33 Light brown clay * 
9 08/H/20/VS5 Pyxis 1 158.63-

158.73 
Light brown clay; red 
decoration 

* 

10 08/H/31/VS1 Pyxis 1 159.15-
159.63 

Light brown clay; red 
decoration 

* 

11 08/H/38/VS4 Pyxis 1 159.20-
159.30 

Orange clay; red 
decoration; hand burnish 

* 

12 08/H/38/VS10 Pyxis 3 159.14-
159.20 

Buff clay; red and black 
decoration; hand burnish  

* 

13 06/H/56/VS6 Pyxis 3 159.18 Buff clay; red and black 
decoration; hand burnish  

* 

14 08/H/38/VS9 Pyxis 2 159.14-
159.20 

Buff clay; red and black 
decoration; hand burnish  

* 
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  )המשך (H/38/08חצר מרכזית , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.20איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 08/H/38/VS3 Pyxis 5 159.33 Buff clay * 
2 06/H/55/VS18 Amphoriskos 1 159.02-

159.04 
Brown clay; red and 
black decoration; traces 
of hand burnish on the 
body 

 

3 08/H/38/VS8 Flask 3 159.14 Reddish brown clay; red 
and black decoration; 
hand burnish  

* 

4 06/H/56/VS13 Flask 3 159.00-
159.02 

Light brown clay; red and 
black decoration; hand 
burnish 

 

5 08/H/38/VS1 Flask (IM1) 159.20-
159.30 

Dark grey clay * 

6 06/H/56/VS5 Strainer 1 159.01 Buff clay * 
7 08/H/24/VS3 Strainer 1 159.00-

159.02 
Light brown clay * 

8 06/H/55/VS6 Storage jar 1 159.09 Light brown clay * 
9 06/H/55/VS14 Storage jar 1a 159.04-

159.07 
Reddish brown clay * 

10 06/H/56/VS12 Storage jar 1a 159.06 Light brown clay * 
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  )המשך (H/38/08חצר מרכזית , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.21איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 06/H/56/VS2 Storage jar 1a 159.05-
159.10 

Reddish brown clay; red 
slip 

* 

2 06/H/54/VS5 Storage jar 1a 158.97 Reddish brown clay * 
3 06/H/55/VS2 Storage jar 1a 158.90 Reddish brown clay; red 

slip  
* 

4 06/H/54/VS8 Storage jar 1a  158.80 Reddish brown clay * 
5 06/H/54/VS9 Storage jar 1a  158.81 Light brown clay; red slip  * 
6 08/H/5/VS1 Storage jar 1a  158.86 Light brown clay; red slip  * 
7 06/H/41/VS1 Storage jar 1a  159.28 Buff clay; remains of red 

slip  
* 

8 06/H/51/VS3 Storage jar 1a  158.88-
159.14 

Buff clay * 

9 06/H/51/VS2 Storage jar 1a 159.02 Brown clay * 
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  )המשך (H/38/08חצר מרכזית , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.22איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 06/H/55/VS4 Storage jar 1b 158.88 Reddish brown clay * 
2 08/H/38/VS12 Storage jar 1b 159.42-

159.59 
Light brown clay * 

3 06/H/55/VS8 Storage jar 1b 158.93-
159.05 

Reddish brown clay * 

4 06/H/55/VS1 Storage jar 1b 159.09 Reddish brown clay * 
5 06/H/56/VS1 Storage jar 1b  159.06 Brown clay * 
6 06/H/55/VS3 Storage jar 1b 158.95 Yellowish clay; post-

firing mark on handle 
* 

7 08/H/20/VS3 Storage jar 1b 158.83-
158.93 

Light brown clay  

8 06/H/56/VS9 Storage jar 1c  159.30 
 

Reddish brown clay; red 
slip; leaks of red slip 
inside 

* 

9 06/H/55/VS17 Storage jar 1 158.95 Brown clay * 
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  )המשך (H/38/08חצר מרכזית , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.23איור 

 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 06/H/55/VS5 Storage jar 1a  159.14 Brown clay * 
2 06/H/55/VS9 Storage jar 1 158.79 Light grayish brown clay * 
3 06/H/54/VS12 Storage jar 1 159.17 Whitish clay * 
4 06/H/56/VS8 Storage jar 1 159.03 Buff clay * 
5 06/H/55/VS15 Storage jar 1 158.90-

158.90 
Reddish brown clay * 

6 06/H/16/VS2 Storage jar 3 159.43-
159.64 

Yellowish clay * 

7 06/H/54/VS11 Storage jar 3 159.15 Orange- brown clay * 
8 06/H/55/VS16 Storage jar 4 158.93-

159.05 
Whitish clay * 
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  )3-2 (H/40/08טבון ; )1) (המשך (H/38/08חצר מרכזית , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.24איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 06/H/41/VS2 Pithos 1 158.90 Greyish-brown clay; one 
row of rope impression; 
smoothed "rim" 

* 

2 08/H/40/VS2 Cooking pot 1b 158.87-
159.20 

Dark brown clay  

3 08/H/40/VS1 Storage jar 1a   158.88-
159.20 

Reddish brown clay  
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  H/36/08חדר , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.25איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 08/H/36/VS6 Bowl 2 158.65-
158.70 

Light brown clay * 

2 08/H/19/VS5 Bowl 5 158.37-
158.48 

Buff clay; red decoration * 

3 08/H/12/VS7 Bowl 14 158.49-
158.56 

Brown clay; black and 
red decoration 

 

4 08/H/36/VS2 Krater 2 158.65-
158.70 

Grayish brown clay; red 
decoration 

* 

5 06/H/61/VS2 Jug 1 158.75-
158.99 

Light brown clay * 

6 08/H/36/VS3 Jug 1(?) 158.36-
158.48 

Yellowish clay  

7 08/H/19/VS4 Jug 4  158.37-
158.48 

Buff clay; red decoration * 
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  )המשך (H/36/08חדר , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.26איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 08/H/36/VS1 Jug 7a 158.55-
158.60 

Dark brown clay; red and 
black decoration 

* 

2 08/H/12/VS4 Pyxis 1 158.64-
158.69 

Buff clay; reddish-brown 
decoration 

* 

3 08/H/12/VS5 Flask 3 158.50-
158.64 

Dark grey clay; red and 
black decoration; hand 
burnish 

 

4 06/H/61/VS1 Lamp 1 158.89 Reddish brown clay * 
5 08/H/7/VS1 Lamp 1 158.74-

158.78 
Light brown clay * 

6 08/H/36/VS4 Storage jar 1b   158.55-
158.60 

Light brown clay * 

7 08/H/12/VS8 Storage jar 1a  158.50-
158.64 

Light brown clay; red slip 
; reed impressions on 
handle 

* 

8 08/H/36/VS5 Storage jar 1a  158.80-
158.85 

Whitish clay  
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  )המשך (H/36/08חדר , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.27איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 08/H/12/VS3 Storage jar 1a  158.64-
158.69 

Light Grayish brown 
clay; red slip; leaks of red 
slip inside 

* 

2 08/H/12/VS2 Storage jar 1a  158.50-
158.64 

Whitish clay; remains of 
red slip  

* 

3 08/H/12/VS1 Storage jar 1b 158.64-
158.69 

Brown clay; remains of 
red slip  

* 

4 08/H/12/VS6 Storage jar 1  158.50-
158.64 

Brown clay * 

5 08/H/36/VS7 Pithos 1 158.93-
158.97 

Light grayish brown clay; 
post-firing mark on 
handle 

 

6 08/H/19/VS1 Pithos 1 158.48-
158.58 

Light grayish brown clay; 
four rows of rope 
impression on body; pre-
firing mark on handle 

* 
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  )המשך (H/36/08חדר , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.28איור 

 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 08/H/19/VS7 Pithos 1 158.48 Reddish-brown clay; 
eight rows of rope 
impression on body 

* 

2 08/H/19/VS6 Pithos 1 159.02-
159.04 

Light brown clay * 

3 08/H/19/VS3 Pithos 1 159.02-
159.04 

Grayish clay; two 
"gutters" incised in the 
level of the handles; two 
finger impressions on the 
sides of each handle; one 
row of rope impression 
on body     

* 
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  )6-4 (H/35/08ר חד; )H/34) 3-1/08חדר , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.29איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 08/H/34/VS1 Juglet 1 158.54 Orange-buff clay * 
2 08/H/8/VS1 Lamp 1 158.74-

158.77 
Reddish-brown clay  

3 08/H/8/VS2 Storage jar 1a  158.62-
158.74 

Brown clay; red slip * 

4 08/H/35/VS1 Jug 11 158.65 Buff clay * 
5 08/H/35/VS3 Lamp 1 158.47-

158.73 
Buff clay  

6 08/H/35/VS2 Storage jar 1 158.48-
158.73 

Light brown clay; 
remains of red slip  

* 
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  H/13/08חדר , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.30איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 06/H/50/VS4 Krater 1 158.84 Reddish brown clay; 
special smoothing of the 
outer part  

 

2 06/H/50/VS3 Krater 1 158.74-
158.84 

Light brown clay  

3 08/H/13/VS1 Juglet 1 158.69-
158.80 

Light brown clay * 

4 06/H/50/VS2 Storage jar 1  158.89 Light brown clay; many 
large white grits  

* 
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   H/37/08חדר , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.31איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 08/H/2/VS4 Bowl 1 159.07-
159.10 

Buff clay * 

2 06/H/49/VS5 Bowl 3 159.43 Buff clay * 
3 08/H/18/VS2 Bowl 3 159.04-

159.15 
Light brown clay  

4 08/H/3/VS2 Bowl 3 159.15-
159.20 

Reddish brown clay  

5 06/H/49/VS7 Krater 1 159.48-
159.50 

Reddish brown clay  

6 08/H/2/VS5 Krater 1 159.19-
159.28 

Dark brown clay  

7 06/H/49/VS3 Chalice 1 159.50 Brown clay; remains of 
red slip(?) 

 

8 08/H/18/VS1 Goblet 1 159.00 Light brown clay * 
9 06/H/49/VS6 Cooking pot 1b 159.32-

159.48 
Dark brown clay  

10 08/H/17/VS2 Cooking pot 2a 158.92-
159.02 

Dark brown clay  

11 08/H/2/VS2 Cooking pot 2a 159.24-
159.34 

Dark reddish brown clay  

12 08/H/3/VS4 Baking tray 1 159.20-
159.28 

Dark brown clay  

 
 
 



user
Text Box



  )המשך (H/37/08חדר , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.32איור 
 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 08/H/37/VS1 Fire dog (S3) 159.00-
159.07 

Dark brown clay * 

2 08/H/3/VS3 Fire dog (S3) 159.20-
159.28 

Dark brown clay * 

3 08/H/17/VS1 Jug 1 158.92-
159.02 

Brown clay * 

4 08/H/17/VS3 Jug 1(?) 158.92-
158.97 

Brown clay * 

5 06/H/49/VS8 Flask 2 159.32-
159.48 

Buff clay; red decoration;  
hand burnish 

 

6 08/H/2/VS1 Pyxis 2 159.12 Light brown clay; red 
decoration 

* 

7 08/H/2/VS3 Stand varia 159.22-
159.34 

Buff clay  
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  )המשך (H/37/08חדר , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.33איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 08/H/18/VS3 Storage jar 1b  158.87-
158.91 

Reddish brown clay * 

2 08/H/17/VS4 Storage jar 1b 158.92-
159.02 

Reddish-brown clay  

3 06/H/49/VS4 Storage jar 4  159.51 Reddish brown clay * 
4 06/H/49/VS9 Storage jar 4 159.32-

159.48 
Light brown clay; red slip * 

5 08/H/37/VS2 Storage jar 1 159.00-
159.07 

Brown clay; red slip * 
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  )המשך (H/37/08חדר , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.34איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 06/H/49/VS10 Pithos 1 159.32-
159.48 

Light grayish-brown clay; 
four rows of rope 
impression on body 

 

2 08/H/2/VS6 Pithos 1 159.24-
159.34 

Light grayish-brown clay * 

3 08/H/17/VS5 Pithos 1 159.05-
159.10 

Orange-buff clay; many 
basalt inclusions 

 

4 08/H/17/VS6 Pithos 1 159.02-
159.05 

Light pinkish-brown clay  
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  )3 (Hלוקוס מעורב משטח ; )H/52) 2-1/08בור , H-9שכבה : VIAמגידו : 7.35איור 

 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 08/H/52/VS1 Incised handle 158.39-
158.40 

Buff clay  

2 08/H/52/VS2 Baking tray 1 158.55-
158.58 

Reddish-brown clay  

3 06/H/12/VS1 Basin 1 159.58-
159.71 

Reddish-brown clay; 
hand made 

* 
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 )BL( קערות – Iברזל  והIIIברונזה המאוחרת של הקרמיקה מתקופת ה טיפולוגיה – מגידו: 7.36 איור
  

 

 

B A Reg. No. Reference Type 
~BL31 BL60a 98/K/46/VS1 Arie 2006: Fig. 13.63:1 BL1 
  98/K/33/VS1 Arie 2006: Fig. 13.70:1 BL1a 
  00/K/79/VS1 Arie 2006: Fig. 13.66:2 BL2 
 BL83 00/K/61/VS2 Arie 2006: Fig. 13.63:3 BL3 
  98/K/31/VS4 Arie 2006: Fig. 13.68:1 BL3a 
 ~BL81 96/K/72/VS1 Arie 2006: Fig. 13.69:1 BL4 
  98/K/32/VS20 Arie 2006: Fig. 13.59:2 BL5 
  00/K/55/VS1 Arie 2006: Fig. 13.56:2 BL6 
  2080 Loud 1948: Pl. 74:10 BL7 
  6213 (B897) Zarzecki-Peleg 2005a: Fig. 3: 11  BL8 
  2067  Loud 1948: Pl. 80:8 BL9 
  6201 (B882) Zarzecki-Peleg 2005a: Fig. 1: 7  BL10 
  04/K/43/VS8 Fig. 7.7: 4 BL11 
  06/M/45/VS2 Fig. 7.10: 2 BL12 
 BL61 92/G/14 (45/1) Finkelstein and Zimhoni 2000: Fig. 

10.1: 2 
BL13 

  08/H/12/VS7 Fig. 7.25: 3 BL14 
  04/K/11/VS2 Fig. 7.6: 1 BL15 
 BL60a 04/K/67/VS1 Fig. 7.5: 5 BL16 

A - Corresponding type in LB II (Martin Forthcoming) 
B - Corresponding type in Iron IIA (Chapter 8) 
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; )K(קדרות  – Iברזל  והIIIברונזה המאוחרת של הקרמיקה מתקופת ה טיפולוגיה – מגידו: 7.37 איור

 G)(גביע ; )CH(קובעות 
  

 
B A Reg. No. Reference Type 

K31 KR60 98/K/40/VS1 Arie 2006: Fig. 13.70:7 K1 
 ~KR70 =5216 Loud 1948: Pl. 78:18 K2 
  96/K/101/VS2 Arie 2006: Fig. 13.63:9  K2a 
  3012 Loud 1948: Pl. 78:19 K3 
  2070/ 2072 Loud 1948: Pl. 79:1 K4 
  2071 Loud 1948: Pl. 79:2 K5 
  96/F/50/VS9 Finkelstein et al. 2000: Fig. 11.2:8 K6 
  2101 Loud 1948: Pl. 79:5 K7 
  - Arie 2006: Fig. 13.71:3 K8 
CH31  98/K/43/VS4 Arie 2006: Fig. 13.53:3 CH1 
  94/F/78/VS4 Finkelstein et al. 2000: Fig. 11.2: 5 CH2 
  06/H/55/VS10 Fig. 7.17: 6 CH3 
  98/K/43/VS5 Arie 2006: Fig. 13.53:4 G1 

 
A - Corresponding type in LB II (Martin Forthcoming) 
B - Corresponding type in Iron IIA (Chapter 8) 
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סירי בישול  – Iברזל  והIIIברונזה המאוחרת של הקרמיקה מתקופת ה טיפולוגיה – מגידו: 7.38 איור

)CP( ; פכי בישול)CJ(  
  
 
  

B A Reg. No. Reference Type 
CP31a  96/K/92/VS6 Arie 2006: Fig. 13.69:3 CP1a 
CP31b  98/K/36/VS3 Arie 2006: Fig. 13.56:5 CP1b 
CP32a  98/K/45/VS2 Arie 2006: Fig. 13.68:4 CP2a 
CP32b  96/K/101/VS11 Arie 2006: Fig. 13.63:13 CP2b 
  2070 Loud 1948: Pl. 79:6 CP2b1 
  2070 Loud 1948: Pl. 75:17 CP3 
  98/K/32/VS12 Arie 2006: Fig. 13.59:7 CJ1a 
  98/K/32/VS13 Arie 2006: Fig. 13.59:9 CJ1b 
  98/K/32/VS9 Arie 2006: Fig. 13.59:11 CJ2 

 
A - Corresponding type in LB II (Martin Forthcoming) 
B - Corresponding type in Iron IIA (Chapter 8) 
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  )J(פכים  – Iברזל  והIIIברונזה המאוחרת של הקרמיקה מתקופת ה טיפולוגיה – מגידו: 7.39 איור
  

 
B A Reg. No. Reference Type 

~J31  00/K/25/VS1 Arie 2006: Fig. 13.65:1 J1 
  =3012 Loud 1948: Pl. 75:3 J1a 
  06/H/56/VS7 Fig. 7.18: 5 J1b 
~J32  06/H/55/VS7 Fig. 7.18: 1 J2 
  00/M/39/VS2 Fig. 7.16: 3 J3 
  08/H/19/VS4 Fig. 7.25: 7 J4 
  96/K/92/VS3 Arie 2006: Fig. 13.69:4 J5a 
  98/K/43/VS14 Arie 2006: Fig. 13.54:3 J5b 
  96/K/116/VS1 Arie 2006: Fig. 13.60:1 J6 
  00/K/24/VS2 Arie 2006: Fig. 13.54:2  J7a 
  2012/ 2070 Loud 1948: Pl. 75:21 J7b 
  00/K/61/VS4 Arie 2006: Fig. 13.63:16 J7c 
  2068 Loud 1948: Pl. 75:23 J7d 
  6213 (B885) Zarzecki-Peleg 2005a: Fig. 3: 19  J8 
  2068 Loud 1948: Pl. 75:19 J9 
 JG70 04/K/19/VS6 Fig. 7.2: 6 J10 
 ~JG60 08/H/35/VS1 Fig. 7.19: 4 J11 
 JG71 04/K/44/VS1 Fig. 7.2: 8 J12 

 
A - Corresponding type in LB II (Martin Forthcoming) 
B - Corresponding type in Iron IIA (Chapter 8) 
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; )JT(פכיות  – Iברזל  והIIIברונזה המאוחרת של הקרמיקה מתקופת ה טיפולוגיה – מגידו: 7.40 איור

  )PX(פיקסיסים ; )F(צפחות 
  
 

B A Reg. No. Reference Type 
JT31 ~JT60 98/K/89/VS1 Arie 2006: Fig. 13.60:4 JT1 
  2071 Loud 1948: Pl. 75:6 JT2 
  2070 Loud 1948: Pl. 75:9 JT3 
  00/K/45/VS3 Arie 2006: Fig. 13.66:12 F1a 
  98/K/32/VS6 Arie 2006: Fig. 13.60:7 F1b 
  96/K/101/VS7 Arie 2006: Fig. 13.63:18 F1c 
  2070 Loud 1948: Pl. 80:6 F2 
  00/K/98/VS1 Arie 2006: Fig. 13.70:6 F3 
  00/K/87/VS2 Arie 2006: Fig. 13.58:6 F4 
  2048 Loud 1948: Pl. 72:9 F5 
PX31  96/F/71/VS1 Finkelstein et al. 2000: Fig. 11.3:5 PX1 
  08/H/38/VS9 Fig. 7.19: 14 PX2 
  06/H/56/VS6 Fig. 7.19: 13 PX3 
  04/K/44/VS2 Fig. 7.2: 9 PX4 
  08/H/38/VS3 Fig. 7.60: 1 PX5 

 
A - Corresponding type in LB II (Martin Forthcoming) 
B - Corresponding type in Iron IIA (Chapter 8) 
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קנקניות  – Iברזל  והIIIברונזה המאוחרת קופת השל הקרמיקה מת טיפולוגיה – מגידו: 7.41 איור

)AM( ; קנקנים)SJ( ; פיטסים)P( 
  

 

 

B A Reg. No. Reference Type 
  3012 Loud 1948: Pl. 77:3 AM1 
AM32  2070 Loud 1948: Pl. 77:12 AM2 
~AM31  6206 (B248) Zarzecki-Peleg 2005a: Fig. 5: 13  AM3 
~SJ35a SJ61 98/K/37/VS1 Arie 2006: Fig. 13.57:2 SJ1a 
 SJ60a+SJ60b 98/K/43/VS2 Arie 2006: Fig. 13.55:1 SJ1b 
  00/K/17/VS2 Arie 2006: Fig. 13.67:4 SJ1c 
 SJ60c 3022 Loud 1948: Pl. 73:10 SJ2 
~SJ31  98/K/23/VS1 Arie 2006: Fig. 13.68:8 SJ3 
  06/H/55/VS16 Fig. 7.23: 8 SJ4 
  2012/ 2072 Loud 1948: Pl. 77:2 SJ5 
P31 PT60 04/M/45/VS2 Fig. 7.15: 1 P1 
  04/M/75/VS8 Fig. 7.11: 2 P2 
  5010 Loud 1948: Pl. 77:1 P3 

A - Corresponding type in LB II (Martin Forthcoming) 
B - Corresponding type in Iron IIA (Chapter 8) 
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נרות ; )S( כנים – Iברזל  והIIIברונזה המאוחרת של הקרמיקה מתקופת ה טיפולוגיה – מגידו: 7.42 איור

)L( ; כלים שלובים)CS( ; מסננות)ST( ; טסי אפייה)BT( ; משפכים)FU( ; אגנים)BS( ; יבוא)CY & 
IM(  

 
 

 

B A Reg. No. Reference Type 
~S31  98/K/24/VS1 Arie 2006: Fig. 13.62:11 S1 
  02/K/93/VS1 Fig. 7.9: 5 S2 
  08/H/37/VS1 Fig. 7.32: 1 S3 
L31 LP60 06/H/61/VS1 Fig. 7.26: 4 L1 
CS31 CS60 04/M/53/VS1 Fig. 7.12: 7 CS1 
~ST31  3012 Loud 1948: Pl. 78:16 ST1 
BT31  00/K/72/VS3 Arie 2006: Fig. 13.57:8  BT1 
  6213 (B923) Zarzecki-Peleg 2005a: Fig. 3: 21  FU1 
  06/H/12/VS1 Fig. 7.35: 3 BS1 
~WP31  2068 Loud 1948: Pl. 78:20 CY1 
  08/H/38/VS1 Fig. 7.20: 5 IM1 

A - Corresponding type in LB II (Martin Forthcoming) 
B - Corresponding type in Iron IIA (Chapter 8) 
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; )10-3 (H/24/06חדר ; )H/39) 2-1/06 חדר – H/39/06בניין , H-8שכבה : VBמגידו : 8.1איור 
  )14-12 (H/28/08בור ; )H/26) 11/08טבון 

  
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 06/H/39/VS1 Juglet 31 159.52-
159.59 

Light grey 
clay 

 

2 06/H/39/VS2 Storage jar 
33 

159.59-
159.68 

Pinkish clay  

3 06/H/32/VS2 Bowl 34 159.49-
159.62 

Light grey 
clay; red slip 
and hand 
burnish 

 

4 06/H/32/VS3 Bowl 34 159.49-
159.62 

Buff clay; red 
slip and hand 
burnish 

 

5 06/H/32/VS1 Chalice 31 159.49-
159.62 

Dark brown 
clay 

 

6 06/H/24/VS2 Krater 31 159.42-
159.70 

Buff clay  

7 06/H/24/VS4 Krater 32 159.33-
159.53 

Reddish 
brown clay 

 

8 06/H/24/VS5 Cooking pot 
31b 

159.43-
159.53 

Dark brown 
clay 

 

9 06/H/24/VS3 Jug varia 159.34-
159.53 

Dark brown 
clay; red slip 
and hand 
burnish 

 

10 06/H/24/VS1 Storage jar 
31 

159.33-
159.53 

Reddish 
brown clay 

 

11 08/H/26/VS1 Krater varia 159.32-
159.42 

Buff clay  

12 06/H/38/VS1 Krater 31 158.99-
159.47 

Buff clay  

13 06/H/38/VS2 Storage jar 
33 

158.86-
158.93 

Reddish 
brown clay 

 

14 06/H/38/VS3 Storage jar 
33 

158.86-
158.93 

Reddish 
brown clay 
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  )6-4 (H/65/00וחדר ) H/66) 3-1/00 חדר – H/66/00בניין , H-7שכבה : VBמגידו : 8.2איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 00/H/63/VS1 Cooking pot 
31b 

160.27-
160.37 

Dark grey clay  

2 00/H/66/VS1 Juglet 31 160.10-
160.12 

Buff clay; hand 
burnish 

* 

3 00/H/66/VS2 Jug (handle) 
(WP?) 

160.05-
160.34 

Yellowish clay; 
black 
decoration 

 

4 00/H/65/VS3 Jug 39 160.27-
160.30 

Reddish brown 
clay; red slip 
and hand 
burnish; black 
decoration 

 

5 00/H/62/VS1 Juglet 31 160.20-
160.41 

Pinkish clay * 

6 00/H/65/VS4 Bowl 
(WP31) 

160.21-
160.27 

Yellowish clay; 
black 
decoration 
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   H/26/26בניין , H-7שכבה : VBמגידו : 8.3איור 

 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 06/H/26/VS6 Bowl 32 158.82-
158.94 

Buff clay; self 
slip and hand 
burnish 

 

2 06/H/26/VS9 Bowl 32 158.82-
158.94 

Buff clay  

3 06/H/26/VS7 Krater 31 159.19-
159.38 

Light brown 
clay 

 

4 06/H/26/VS10 Cooking pot 
31a 

159.19-
159.38 

Dark grey 
clay 

 

5 06/H/26/VS2 Cooking pot 
31a 

158.82-
158.94 

Dark brown 
clay 

 

6 06/H/26/VS5 Jug varia 159.19-
159.38 

Reddish 
brown clay; 
red slip and 
hand burnish 

 

7 06/H/26/VS4 Storage jar 
31 

159.44-
159.81 

Yellowish 
clay 

 

8 06/H/26/VS8 Storage jar 
33 

159.44-
159.81 

Reddish 
brown clay 

 

9 06/H/26/VS1 Storage jar 
31 

159.03-
159.19 

Reddish 
brown clay 

 

10 06/H/26/VS3 Storage jar 
33a 

159.19-
159.38 

Buff clay  
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   H/34/06חצר , H-7שכבה : VBמגידו : 8.4איור 

 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 06/H/78/VS10 Bowl 33 159.79-
160.32 

Reddish brown clay; 
red slip and hand 
burnish 

 

2 06/H/15/VS9 Bowl 33 159.91-
160.13 

Reddish clay; hand 
burnish 

 

3 06/H/13/VS5 Bowl 33 159.60-
159.91 

Light grey clay; red 
slip; hand burnish 

 

4 06/H/15/VS5 Bowl 39 159.98-
160.20 

Buff clay; Self slip 
and hand burnish 

 

5 06/H/15/VS6 Bowl 42 159.91-
160.13 

Reddish brown clay  

6 06/H/13/VS6 Bowl 32 159.62-
159.66 

Reddish brown clay; 
hand burnish 

 

7 06/H/2/VS6 Bowl 33 160.10-
160.13 

Dark grey clay; red 
slip and hand burnish 

 

8 06/H/2/VS5 Bowl 33 160.10-
160.13 

Dark brown clay; red 
slip and hand burnish 

 

9 00/H/69/VS2 Bowl 39 159.98-
160.00 

Buff clay; self slip 
and hand burnish 

 

10 06/H/2/VS2 Bowl 39 160.08-
160.10 

Pinkish clay; self slip 
and hand burnish 

 

11 06/H/67/VS4 Bowl 35 159.84-
159.87 

Buff clay; red slip 
and hand burnish 

 

12 00/H/69/VS3 Bowl 35 160.11-
160.11 

Light grey clay; 
remains of red slip 
and hand burnish 

 

13 00/H/48/VS1 Bowl 38b 160.11-
160.22 

Light brown clay; 
self slip and hand 
burnish 

 

14 06/H/15/VS4 Bowl 33 159.91-
160.13 

Buff clay; self slip 
and hand burnish 

 

15 06/H/78/VS6 Bowl 32 159.79-
160.32 

Buff clay; hand 
burnish 

 

16 06/H/78/VS12 Bowl 39 159.62-
160.07 

Dark grey clay; red 
slip and hand burnish 

 

17 06/H/15/VS3 Bowl 38a (?) 159.87-
159.91 

Dark brown clay; red 
slip and hand burnish 

 

18 06/H/13/VS7 Bowl 38b 159.31-
159.53 

Reddish brown clay; 
red slip and hand 
burnish 
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  )המשך (H/34/06חצר , H-7שכבה : VBמגידו : 8.5איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 06/H/13/VS9 Krater 31 159.78-
159.94 

Greenish clay  

2 06/H/78/VS13 Krater 31 159.79-
160.32 

Reddish clay  

3 06/H/2/VS7 Krater 31 160.01 Reddish clay  
4 06/H/2/VS9 Krater 31 160.01 Reddish clay  
5 06/H/2/VS4 Krater 32 160.18-

160.18 
Reddish brown 
clay 

 

6 06/H/78/VS16 Krater 32 159.79-
160.32 

Buff clay  

7 06/H/78/VS9 Krater 32 159.79-
160.32 

Buff clay; red 
slip 

 

8 06/H/78/VS17 Krater 32 159.62-
159.79 

Reddish brown 
clay 

 

9 06/H/13/VS8 Krater varia 159.77-
159.78 

Light brown clay  

10 06/H/78/VS4 Krater 34 (?) 159.79-
160.32 

Reddish brown 
clay 

 

11 06/H/10/VS1 Chalice 31 159.81-
159.91 

Reddish brown 
clay 

 

12 06/H/78/VS18 Cooking pot 
31a 

159.79-
160.32 

Reddish brown 
clay 

 

13 06/H/13/VS10 Cooking pot 
31a  

159.78-
159.94 

Reddish brown 
clay 

 

14 06/H/13/VS2 Cooking pot 
31b 

159.78-
159.94 

Light brown clay  
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  )המשך (H/34/06חצר , H-7שכבה : VBמגידו : 8.6איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 06/H/34/VS1 Cooking pot 
31a 

159.95-
160.06 

Dark brown 
clay 

 

2 06/H/15/VS8 Cooking pot 
31a 

159.87-
159.91 

Dark grey clay  

3 06/H/15/VS7 Cooking pot 
31a 

159.91-
160.13 

Dark brown 
clay 

 

4 06/H/2/VS10 Cooking pot 
31b 

160.13-
160.27 

Dark brown 
clay 

 

5 06/H/10/VS4 Cooking pot 
31b 

159.81-
159.91 

Dark grey clay  

6 06/H/34/VS2 Cooking pot 
33 

159.95-
160.06 

Reddish brown 
clay 

 

7 06/H/13/VS1 Cooking jug 
31 

159.77-
159.78 

Dark brown 
clay 

 

8 06/H/67/VS5 Cooking jug 
31 

159.84-
159.87 

Reddish brown 
clay 

 

9 06/H/67/VS2 Cooking jug 
31 

159.84-
159.87 

Dark brown 
clay 

 

10 06/H/78/VS5 Cooking jug 
31 

159.79-
160.32 

Reddish brown 
clay 

 

11 06/H/78/VS8 Jug 31 159.79-
160.32 

Buff clay; 
remains of red 
slip and hand 
burnish 

 

12 06/H/78/VS11 Jug varia 159.62-
160.07 

Buff clay; 
remains of red 
slip and hand 
burnish 

 

13 06/H/67/VS3 Jug varia 159.84-
159.87 

Pinkish clay; 
red slip and 
hand burnish 

 

14 06/H/10/VS3 Jug varia 159.81 Reddish brown 
clay; red slip 
and hand 
burnish 

 

15 06/H/78/VS2 Jug varia 159.95 Reddish clay * 
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  )המשך (H/34/06חצר , H-7שכבה : VBמגידו : 8.7איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 06/H/15/VS2 Jug 33 159.91-
160.13 

Buff clay; red 
and black 
decoration; hand 
burnish 

 

2 06/H/78/VS14 Jug 35 159.79-
160.32 

Reddish brown 
clay; red slip and 
hand burnish; 
black and white 
decoration 

 

3 00/H/74/VS1 Juglet 31 159.82-
159.90 

Buff clay * 

4 06/H/10/VS2 Juglet 32 159.81-
159.91 

Light grey clay; 
red slip and hand 
burnish 

 

5 00/H/72/VS1 Juglet 32 160.29-
160.54 

Light grey clay; 
red slip and hand 
burnish 

 

6 06/H/78/VS19 Jug 39  159.79-
160.32 

Reddish brown 
clay; black 
decoration 

 

7 06/H/13/VS11 Jug 39  159.62-
159.66 

Buff clay; black 
and red 
decoration; hand 
burnish 

 

8 06/H/15/VS10 Jug 39  159.91-
160.13 

Grayish brown 
clay; white slip; 
black decoration 

 

9 06/H/78/VS7 Jug (handle) 
(WP?) 

159.79-
160.32 

Yellowish clay; 
black decoration 

 

10 06/H/5/VS1 Baking tray 31 159.96-
160.17 

Dark grey clay  

11 06/H/78/VS3 Lamp31 159.79-
160.32 

Reddish brown 
clay 

 

12 06/H/67/VS1 Cup and Saucer 
31 

159.87-
160.30 

Reddish clay  

13 06/H/15/VS1 Unclassified 159.98-
160.20 

Reddish brown 
clay 

 

14 06/H/78/VS1 Storage jar 33a 160.07 Reddish brown 
clay 

 

15 06/H/78/VS15 Storage jar 31 159.79-
160.32 

Buff clay  

16 06/H/2/VS3 Storage jar 33 160.10-
160.18 

Buff clay  

17 06/H/13/VS3 Storage jar 33 159.77-
159.78 

Light grey clay  

18 06/H/13/VS4 Storage jar 35a 159.31-
159.53 

Buff clay  
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  H-6שכבה : VBמגידו : 8.8איור 

 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 00/H/30/VS2 Bowl 34 160.40-
160.46 

Light grey clay; red 
slip and hand burnish 

 

2 00/H/37/VS4 Bowl 34 160.21-
160.31 

Light grey clay; self 
slip and hand burnish 

 

3 06/H/75/VS5 Bowl 33 160.34-
160.41 

Light grey clay; red 
slip and hand burnish 

 

4 06/H/66/VS2 Bowl 39 160.30-
160.48 

Reddish brown clay; 
self slip and hand 
burnish 

 

5 00/H/37/VS8 Bowl 31 160.21-
160.31 

Reddish clay; red slip 
and hand burnish 

 

6 06/H/75/VS4 Bowl 32 160.41-
160.63 

Reddish clay; self slip 
and hand burnish 

 

7 00/H/37/VS5 Bowl 35 160.21-
160.33 

Buff clay; red slip and 
hand burnish 

 

8 00/H/37/VS15 Bowl 38b 160.21-
160.33 

Reddish clay; self slip 
and hand burnish 

 

9 06/H/75/VS3 Bowl 38a 160.34-
160.41 

Light grey clay; red 
slip and hand burnish 

 

10 00/H/30/VS3 Bowl 38b 160.40-
160.46 

Light brown clay; self 
slip and hand burnish 

 

11 00/H/30/VS1 Bowl 39 160.46-
160.54 

Buff clay; red slip and 
hand burnish 

 

12 00/H/64/VS2 Bowl 33 160.36-
160.48 

Light brown clay; self 
slip and hand burnish 

 

13 00/H/37/VS3 Bowl 33 160.21-
160.31 

Buff clay; self slip and 
hand burnish 

 

14 00/H/37/VS17 Bowl 38b 160.36-
160.43 

Light grey clay; red 
slip and hand burnish; 
restoration hole 

 

15 00/H/39/VS1 Bowl 34 (?) 160.19-
160.34 

Buff clay; hand burnish  

16 00/H/37/VS14 Bowl 39 160.35-
160.36 

Greyish brown clay; 
self slip and hand 
burnish 

 

17 00/H/37/VS10 Bowl 40b 160.35-
160.36 

Dark grey clay; red slip 
and hand burnish 
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  )המשך (H-6שכבה : VBמגידו : 8.9איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 06/H/75/VS2 Chalice 31 160.41-
160.63 

Buff clay  

2 00/H/30/VS4 Krater 32 160.47-
160.65 

Dark brown 
clay 

 

3 00/H/37/VS13 Cooking pot 
31b 

160.35-
160.36 

Dark grey 
clay 

 

4 00/H/30/VS10 Cooking pot 
31b 

160.46-
160.54 

Dark brown 
clay 

 

5 00/H/30/VS9 Cooking pot 
31b 

160.40-
160.46 

Reddish 
brown clay 

 

6 00/H/30/VS5 Cooking pot 
31a 

160.40-
160.46 

Greyish 
brown clay 

 

7 00/H/39/VS2 Cooking pot 
31a 

160.35-
160.43 

Greyish 
brown clay 

 

8 00/H/30/VS6 Cooking pot 
31b 

160.40-
160.46 

Light brown 
clay 

 

9 06/H/66/VS1 Cooking pot 
31a 

160.30-
160.48 

Dark grey 
clay 

 

10 00/H/30/VS8 Cooking pot 
31b 

160.46-
160.54 

Greyish 
brown clay 

 

11 00/H/39/VS3 Cooking pot 
31b 

160.19-
160.34 

Greyish 
brown clay 

 

12 00/H/37/VS7 Cooking pot 
31a 

160.36-
160.43 

Dark grey 
clay 
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  )המשך (H-6שכבה : VBמגידו : 8.10איור 

 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 00/H/37/VS6 Cooking jug 
31 

160.29-
160.37 

Greyish 
brown clay 

 

2 00/H/37/VS9 Cooking jug 
31 

160.29-
160.37 

Dark brown 
clay 

 

3 00/H/64/VS1 Jug 31 160.33-
160.37 

Reddish clay; 
remains of red 
slip and hand 
burnish 

 

4 00/H/44/VS1 Jug 31 160.37-
160.37 

Pinkish clay; 
white slip; 
black 
decoration 

 

5 00/H/37/VS11 Juglet 31 160.36-
160.43 

Yellowish 
clay; red slip 
and hand 
burnish 

 

6 00/H/37/VS12 Storage jar 
35a 

160.36-
160.43 

Buff clay  
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   H-5שכבה : VA-IVBמגידו : 8.11איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 00/H/11/VS4 Bowl 31 160.90-
160.92 

Reddish brown 
clay 

* 

2 98/H/81/VS1 Bowl 37 160.84-
160.97 

Light grey clay; 
red slip and 
hand burnish 

 

3 00/H/18/VS1 Bowl 40c 161.06-
161.11 

Light brown 
clay; red slip 
and hand 
burnish 

 

4 98/H/62/VS7 Bowl 36b 161.06-
161.43 

Light grey clay; 
red slip and 
dense hand 
burnish 

 

5 98/H/62/VS6 Chalice 
varia 

161.01-
161.18 

Greenish clay; 
remains of red 
slip 

* 

6 98/H/62/VS5 
 

Krater 36 161.01-
161.18 

Dark grey clay; 
red slip and 
hand burnish; 
black and white 
decoration 

* 

7 06/H/70/VS2 Krater 33 160.96-
161.31 

Dark grey clay; 
red slip and 
hand burnish 

 

8 98/H/62/VS4 Krater 33 161.01-
161.18 

Dark grey clay; 
red slip and 
hand burnish 

 

9 98/H/62/VS3 Krater 33 161.01-
161.18 

Dark grey clay; 
red slip and 
hand burnish 

 

10 98/H/62/VS2 Krater 33 161.01-
161.18 

Greyish brown 
clay; red slip 
and hand 
burnish 
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  )המשך (H-5שכבה : VA-IVBמגידו : 8.12איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 00/H/11/VS3 Krater 35 160.79-
160.96 

Yellowish 
clay 

 

2 00/H/49/VS4 Cooking pot 
31a 

160.24-
160.41 

Dark reddish 
brown clay 

 

3 00/H/49/VS3 Cooking pot 
33 

160.56-
160.59 

Dark brown 
clay 

 

4 98/H/81/VS3 Jug varia 160.86-
160.97 

Greenish clay  

5 06/H/70/VS3 Juglet 32 160.99-
161.30 

Greenish clay; 
black 
decoration 

* 

6 98/H/62/VS1 Juglet 32 161.07-
161.17 

Dark grey 
clay; dark slip 
and hand 
burnish 

* 

7 00/H/11/VS1 Juglet 32 160.79-
160.96 

Dark grey 
clay; dark slip 
and hand 
burnish 

* 

8 98/H/62/VS8 Juglet 32 161.01-
161.18 

Light grey 
clay; hand 
burnish 

* 

9 98/H/46/VS1 Flask 31 (?) 161.09-
161.28 

Buff clay; red 
slip and hand 
burnish 

 

10 06/H/70/VS1 Lamp 31 160.99-
161.30 

Greenish clay  

11 98/H/30/VS3 Lamp 31 161.06-
161.28 

Light brown 
clay 

* 

12 98/H/30/VS1 Storage jar 
32 

160.97-
161.29 

Reddish 
brown clay 

* 

13 98/H/68/VS1 Storage jar 
33 

160.89-
161.00 

Light grey 
clay 

 

14 98/H/30/VS2 Storage jar 
35b 

161.06-
161.28 

Light brown 
clay 

* 
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  )11-9) (K-3a (K/58/96חדר ; )8-1) (K/54) K-3a/96חדר , K-3שכבה : VBמגידו : 8.13איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 96/K/54/VS2 Bowl 38b 166.61-
166.71 

Reddish brown 
clay; red slip 
and hand 
burnish 

 

2 96/K/54/VS3 Bowl 34 166.61-
166.71 

Reddish brown 
clay; red slip 
and hand 
burnish 

 

3 96/K/54/VS5 Bowl 38b 166.61-
166.71 

Light brown 
clay; red slip 
and hand 
burnish 

 

4 96/K/54/VS4 Bowl 35 166.61-
166.71 

Buff clay; red 
slip and hand 
burnish 

 

5 96/K/2/VS1 Krater 31 166.85-
167.09 

Buff clay  

6 96/K/27/VS1 Juglet 31 166.81-
167.09 

Buff clay; red 
slip and hand 
burnish 

* 

7 96/K/54/VS1 Juglet varia 166.50-
166.52 

Buff clay; 
poorly made; 
hand burnish  

* 

8 96/K/62/VS2 Flask 31 166.57-
166.63 

Pinkish clay; 
red slip and 
dense hand 
burnish 

 

9 96/K/47/VS1 Cooking pot 
31a 

166.35-
166.40 

Brown clay  

10 96/K/4/VS1 Jug varia 166.64-
166.67 

Dark brown 
clay; red slip 
and hand 
burnish 

* 

11 96/K/4/VS2 Jug 32 166.64-
166.67 

Light brown 
clay 

* 
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  ) K/84) K-3b and K-3a/96חצר , K-3שכבה : VBמגידו : 8.14איור 

 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 96/K/104/VS1 Bowl 42 167.05-
167.33 

Greenish clay; 
red slip 

 

2 96/K/7/VS2 Bowl 31a  166.62-
166.76 

Light brown 
clay; red slip 
and dense 
hand burnish 

 

3 96/K/30/VS3 Bowl 32 166.50-
166.57 

Light brown 
clay; red slip 
and hand 
burnish 

 

4 96/K/61/VS6 Bowl 40b 166.85-
166.86 

Light grey 
clay; red slip 
and hand 
burnish 

 

5 96/K/61/VS7 Bowl 36a 167.03-
167.04 

Buff clay; red 
slip and hand 
burnish 

 

6 96/K/61/VS9 Bowl varia 166.85-
166.86 

Light grey 
clay; red slip 
and hand 
burnish 

 

7 96/K/8/VS1 Krater 31 166.43-
166.50 

Reddish brown 
clay 

 

8 96/K/61/VS4 Krater 31 166.85-
166.86 

Reddish brown 
clay 

 

9 96/K/61/VS5 Krater 31 167.03-
167.04 

Reddish brown 
clay 

 

10 96/K/7/VS1 Krater varia 166.62-
166.76 

Dark brown 
clay 

 

11 96/K/30/VS1 Cooking pot 
31a 

166.50-
166.57 

Dark brown 
clay 

 

12 96/K/74/VS2 Cooking pot 
31a 

167.09-
167.12 

Brown clay  

13 98/K/20/VS1 Cooking pot 
31b 

166.37-
166.40 

Dark brown 
clay 

 

14 96/K/61/VS8 Cooking pot 
31a 

166.92-
167.01 

Dark brown 
clay 

 

15 96/K/30/VS2 Cooking pot 
31b 

166.50-
166.57 

Dark brown 
clay 
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; K/71/96טבון ; )7-1המשך ) (K/84) K-3b and K-3a/96חצר , K-3שכבה : VBמגידו : 8.15איור 
  )K/99) 11/96הסרת קיר ; K/83/96טבון 

 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 98/K/20/VS1 Juglet 31 166.75 Light brown 
clay 

* 

2 96/K/45/VS2 Juglet 31 166.46-
166.52 

Dark brown 
clay 

 

3 96/K/61/VS1 Juglet 31 166.85-
166.86 

Light grey 
clay; red slip 
and hand 
burnish 

 

4 96/K/45/VS1 Juglet 34 166.36-
166.46 

Reddish 
brown clay; 
red and black 
decoration; 
hand burnish 

 

5 98/K/87/VS1 Pyxis 31 166.48 Reddish 
brown clay 

* 

6 96/K/74/VS3 Lamp 31 167.12-
167.18 

Light brown 
clay 

* 

7 96/K/61/VS3 Storage jar 
33b 

166.86-
166.92 

Buff clay; red 
slip 

 

8 96/K/71/VS1 Bowl 42 166.13-
166.17 

Buff clay; red 
slip and hand 
burnish 

 

9 96/K/71/VS2 Cooking pot 
31b 

166.13-
166.17 

Light grey 
clay 

 

10 96/K/83/VS3 Storage jar 
31 

166.74-
167.04 

Yellowish 
clay 

 

11 96/K/99/VS2 Bowl (BI31) 166.69-
166.80 

Reddish 
brown clay; 
buff slip 
outside; red 
and black 
decoration 
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  ) K/36) K-2b/96חדר , K-2שכבה : VA-IVBמגידו : 8.16איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 96/K/36/VS1 Bowl 34 167.27-
167.44 

Light grey clay; 
red slip and 
hand burnish 

* 

2 96/K/11/VS3 Bowl 36b 167.19-
167.20 

Light grey clay; 
red slip and 
dense hand 
burnish 

 

3 96/K/11/VS6 Bowl 40a 167.18-
167.20 

Reddish brown 
clay; red slip 

* 

4 96/K/11/VS2 Bowl (BoR 
31b) 

167.19-
167.35 

Light grey clay; 
lustrous red slip; 
black decoration 

* 

5 96/K/67/VS1 Krater 33 167.26-
167.29 

Buff clay; red 
slip and hand 
burnish 

* 

6 96/K/67/VS2 Krater 33 167.26-
167.29 

Buff clay; red 
slip and hand 
burnish 

* 

7 96/K/36/VS5 Cooking pot 
31a 

167.27-
167.44 

Dark brown clay  

8 96/K/36/VS3 Cooking pot 
31b 

167.25 Dark brown clay  

9 96/K/36/VS7 Jug varia 167.30-
167.50 

Buff clay; red 
slip and hand 
burnish 

 

10 96/K/11/VS5 Juglet 31 167.18-
167.35 

Buff clay; red 
slip 

 

11 96/K/11/VS10 Juglet 32 167.18-
167.35 

Grey clay; dark 
slip and hand 
burnish 

* 

12 96/K/11/VS1 Juglet 32 167.19-
167.20 

Grey clay; 
remains of dark 
slip and hand 
burnish 

* 

13 96/K/36/VS6 Storage jar 36 167.18-
167.35 

Reddish brown 
clay 

 

14 96/K/11/VS9 Storage jar 36 167.18-
167.20 

Reddish brown 
clay 

 

15 96/K/11/VS4 Storage jar 32 167.18-
167.20 

Reddish brown 
clay 

 

16 96/K/11/VS8 Storage jar 33 167.18-
167.35 

Reddish brown 
clay 

 

17 96/K/36/VS4 Storage jar 33b 167.30-
167.50 

Reddish brown 
clay 
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  ) K/12) K-2b/96חדר , K-2שכבה : VA-IVBמגידו : 8.17איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 96/K/46/VS1 Bowl 36b 167.27-
167.43 

Grey clay; 
red slip and 
hand burnish 

 

2 96/K/105/VS6 Bowl 43 166.93-
167.04 

Reddish 
brown clay; 
red and black 
decoration 

 

3 96/K/105/VS1 Krater varia 166.76-
167.10 

Buff clay  

4 96/K/105/VS2 Krater 31 166.76-
167.10 

Light brown 
clay 

 

5 96/K/105/VS3 Cooking pot 
31b 

167.04-
167.10 

Dark grey 
clay 

 

6 96/K/105/VS4 Cooking pot 
31b 

166.76-
166.77 

Dark brown 
clay 

 

7 96/K/46/VS3 Jug 32a 167.12 Brown clay  
8 96/K/46/VS4 Amphoriskos 

34 (?) 
167.12 Reddish 

brown clay; 
red and black 
decoration; 
hand burnish 

 

9 96/K/105/VS5 Juglet 
(WP32) 

166.93-
167.04 

Whitish clay; 
black 
decoration 
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הסרת קיר ; )K/28) K-2b and K-2a) (7-1/96חצר , K-2שכבה : VA-IVBמגידו : 8.18איור 

96/K/98) 8( ; לוקוסים מעורבים)9(  
 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 96/K/15/VS2 Bowl 36b 167.20-
167.25 

Reddish clay; 
red slip  

 

2 96/K/16/VS1 Bowl 41 167.24-
167.36 

Grey clay; 
red slip and 
hand burnish 

 

3 96/K/33/VS2 Bowl 40a 167.07-
167.24 

Light brown 
clay; red slip  

 

4 96/K/28/VS2 Bowl 40c (?) 167.13-
167.16 

Buff clay; red 
slip 

 

5 96/K/16/VS2 Krater 32 167.24-
167.36 

Greyish 
brown clay 

* 

6 96/K/15/VS1 Krater 32 167.25-
167.36 

Buff clay  

7 96/K/28/VS3 Cooking pot 
31b 

167.16-
167.20 

Dark reddish 
brown clay 

* 

8 96/K/98/VS1 Chalice varia 166.85-
166.98 

Reddish 
brown clay; 
self slip; red 
and black 
decoration  

 

9 98/K/10/VS1 Stand 31 166.86-
166.93 

Reddish 
brown clay; 
open 
"windows" 
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  L-4שכבה : VBמגידו : 8.19איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 04/L/62/VS5 Bowl 38b 162.65-
162.76 

Grey clay; 
red slip and 
hand burnish 

 

2 04/L/62/VS2 Bowl 32 162.65 Pinkish clay; 
red slip and 
hand burnish 

* 

3 04/L/62/VS6 Bowl 34 162.65-
162.76 

Reddish 
brown clay; 
red slip and 
hand burnish 

 

4 04/L/62/VS3 Bowl 39 162.65 Reddish clay; 
red slip and 
hand burnish 

* 

5 04/L/62/VS4 Cooking jug 
31 

162.65-
162.76 

Reddish 
brown clay 

 

6 04/L/62/VS1 Jug varia 162.65-
162.76 

Pinkish clay; 
red slip and 
hand burnish 

 

7 04/L/62/VS7 Juglet 
(BoR34) 

162.65 Pinkish clay; 
lustrous red 
slip; black 
decoration 
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; )10-2 (L/50/04חדר ; )L/110) 1/00חדר : 6000ארמון , L-3שכבה : VA-IVBמגידו : 8.20איור 
  )12 (L/48/04חדר ; )L/106) 11/98חדר 

 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 00/L/137/VS1 Jug 31 162.53-
163.17 

Reddish 
brown clay 

* 

2 04/L/15/VS6 Bowl 36a 162.33-
162.65 

Buff clay; red 
slip and hand 
burnish; 
black 
decoration 

 

3 04/L/15/VS3 Bowl 38b 162.47 Light brown 
clay; red slip 
and hand 
burnish 

* 

4 04/L/15/VS1 Bowl 41 162.47 Yellowish 
clay; red slip 
and hand 
burnish 

 

5 04/L/15/VS5 Chalice 31 162.47 Buff clay; red 
slip 

 

6 04/L/15/VS2 Cooking pot 
31b 

162.47 Dark brown 
clay 

 

7 04/L/15/VS4 Cooking jug 
32 

162.33-
162.42 

Grey clay  

8 04/L/29/VS1 Storage jar 
33b 

162.31 Reddish 
brown clay 

 

9 04/L/27/VS1 Storage jar 
32 

162.60-
162.60 

Reddish clay  

10 04/L/29/VS2 Storage jar 
35a 

162.31-
162.33 

Reddish 
brown clay; 
deformed 

 

11 04/L/24/VS1 Storage jar 
33 

162.36-
162.42 

Brown clay  

12 04/L/13/VS1 Krater 32 162.40-
162.59 

Reddish 
brown clay 
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לוקוסים מעורבים ; )6-1 (6000 של ארמון L/146/00חצר , L-3שכבה : VA-IVBמגידו : 8.21איור 

)7(  
 
 

No. Reg. No. Vessel type Bucket 
elevation 

Comments C.v. 

1 00/L/142/VS1 Bowl 31a 162.82-
162.84 

Buff clay; red 
slip and 
dense hand 
burnish 

 

2 00/L/142/VS3 Bowl 38a 162.71-
162.82 

Brown clay; 
red slip and 
hand burnish 

 

3 00/L/142/VS2 Bowl 36c 162.71-
162.81 

Reddish clay * 

4 00/L/142/VS4 Cooking pot 
31a 

162.65-
162.71 

Dark brown 
clay 

 

5 00/L/146/VS1 Marked 
handle 
(Storage jar) 

162.63-
162.72 

Reddish 
brown clay; 
pre-firing 
potter's mark 

 

6 00/L/146/VS2 Marked 
handle 
(Storage jar) 

162.63-
162.72 

Reddish 
brown clay; 
pre-firing 
potter's mark 

 

7 00/L/81/VS1 Bowl varia 162.78-
162.92 

Buff clay; red 
slip and hand 
burnish; 
imprinted on 
the base  

* 
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  )BL( קערות – אIIברזל השל הקרמיקה מתקופת  טיפולוגיה – מגידו: 8.22 איור
  
  

A – Corresponding type in LBIII/Iron I (Chapter 7) 
 

 A Comments Reference Type 
~BL1 00/H/11/VS4 Fig. 8.11: 1 BL31 
  Finkelstein et al. 2000: 

Fig. 11.36: 1 
BL31a 

  Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.36: 6 

BL32 

 Red slip was added to 
original drawing 

Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.23: 11 

BL33 

  Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.36: 11 

BL34 

 Red slip and hand 
burnished were added 
to original drawing 

Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.23: 2 

BL35 

 Red slip and hand 
burnished were added 
to original drawing 

Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.23: 26 

BL36a 

 96/K/46/VS1 Fig. 8.17: 1 BL36b 
 Red slip and hand 

burnished were added 
to original drawing 

Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.23: 23 

BL36c 

 Red slip and hand 
burnished were added 
to original drawing 

Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.23: 15 

BL37 

 Red slip and hand 
burnished were added 
to original drawing 

Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.23: 29 

BL38a 

  Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.36: 2 

BL38b 

 04/L/62/VS3 Fig. 8.19: 4 BL39 
 96/K/11/VS6 Fig. 8.16: 3 BL40a 
 Red slip was added to 

original drawing 
Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.23: 16 

BL40b 

 00/H/18/VS1 Fig. 8.11: 3 BL40c 
  Finkelstein et al. 2000: 

Fig. 11.36: 3 
BL41 

 Red slip and dense 
hand burnished were 
added to original 
drawing 

Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.23: 21 

BL41a 

  Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.36: 4 

BL42 

 96/K/105/VS6 Fig. 8.17: 2 BL43 



user
Text Box



  
 )CH(קובעות ; )K(קדרות  – אIIברזל השל הקרמיקה מתקופת  טיפולוגיה – מגידו: 8.23 איור

  
  
  
  

A – Corresponding type in LBIII/Iron I (Chapter 7) 
 
 

  A Comments Reference Type 
K1  Finkelstein et al. 2000: 

Fig. 11.24: 7 
K31 

  Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.24: 10 

K32 

 96/K/67/VS2 Fig. 8.16: 6 K33 
 Red slip and hand 

burnished were added to 
original drawing 

Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.31: 3 

K34 

  Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.31: 5 

K35 

  Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.37: 3 

K36 

CH1  Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.37: 4 

CH31 
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  )CJ(פכי בישול ; )CP(סירי בישול  – אIIברזל השל הקרמיקה מתקופת  טיפולוגיה – מגידו: 8.24 איור
 
 
 
A – Corresponding type in LBIII/Iron I (Chapter 7) 
 

 A Comments Reference Type 
CP1a  Finkelstein et al. 2000: 

Fig. 11.38: 4 
CP31a 

CP1b  Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.25: 12 

CP31b 

CP2a  Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.38: 6 

CP32a 

CP2b BZarzecki-Peleg 2005a: 
Fig. 16: 15 

333/4 CP32b 

 06/H/34/VS2 Fig. 8.6: 6 CP33 
 BZarzecki-Peleg 2005a: 

Fig. 27: 22 
206/2 CP34 

  Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.38: 3 

CJ31 

  Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.25: 6 

CJ32 
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; )F(צפחת ; )JT(פכיות ; )J(פכים  – אIIברזל השל הקרמיקה מתקופת  טיפולוגיה – מגידו: 8.25 איור
  )PX(פיקסיס 

 

  
A – Corresponding type in LBIII/Iron I (Chapter 7) 
 
 A Comments Reference Type 

~J1  Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.32: 16 

J31 

~J2 Red slip and hand 
burnished were added 
to original drawing 

Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.32: 11 

J32 

 Red slip and hand 
burnished were added 
to original drawing 

Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.32: 4 

J32a 

  Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.40: 3 

J33a 

 Red slip and hand 
burnished were added 
to original drawing 

Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.26: 12 

J34 

 Red slip and hand 
burnished were added 
to original drawing 

Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.27: 9 

J35 

  Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.40: 5 

J36 

 Hand burnished was 
added to original 
drawing 

Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.33: 9 

J37 

  Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.39: 26 

J38 

  Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.27: 4 

J39 

JT1 00/H/66/VS1 Fig. 8.2: 2 JT31 
  Finkelstein et al. 2000: 

Fig. 11.40: 6 
JT31a 

 00/H/11/VS1 Fig. 8.12: 7 JT32 
 Red slip and hand 

burnished were added 
to original drawing 

Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.33: 5 

JT33 

 96/K/45/VS1 Fig. 8.15: 4 JT34 
 96/K/62/VS2 Fig. 8.13: 8 F31 
PX1 98/K/87/VS1 Fig. 8.15: 5 PX31 



user
Text Box



פיטס ; )SJ(קנקנים ; )AM(קנקניות  – אIIברזל השל הקרמיקה מתקופת  טיפולוגיה – מגידו: 8.26 איור
)P( 

 
 
 
A – Corresponding type in LBIII/Iron I (Chapter 7) 
 
 A Comments Reference Type 

~AM3 Hand burnished was 
added to original 
drawing 

Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.41: 4 

AM31 

AM2 Red slip was added to 
original drawing 

Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.41: 1 

AM32 

 Red slip and hand 
burnished were added 
to original drawing 

Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.33: 12 

AM33 

  Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.35: 1 

AM34 

~SJ3 96/K/83/VS3 Fig. 8.15: 10 SJ31 
  Finkelstein et al. 2000: 

Fig. 11.28: 5 
SJ32 

  Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.28: 4 

SJ33a 

  Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.29: 4 

SJ33b 

  Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.41: 5 

SJ34 

~SJ1a B208/1 Zarzecki-Peleg 2005a: 
Fig. 29: 3 

SJ35a 

 98/H/30/VS2 Fig. 8.12: 14 SJ35b 
  Finkelstein et al. 2000: 

Fig. 11.29: 1 
SJ36 

P1  Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.28: 3 

P31 
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ספל ; )CS(כלים שלובים ; )L(נרות  – אIIברזל השל הקרמיקה מתקופת  טיפולוגיה – מגידו: 8.27 איור

  )S(כנים ; )ZO(כלי זואומורפי ; )ST(מסננות ; )BT(טסי אפייה ; )TC(על שלוש רגליים 
 

 
 
A – Corresponding type in LBIII/Iron I (Chapter 7) 
 

A Comments Reference Type 
L1 96/K/74/VS3 Fig. 8.15: 6 L31 
CS1 Red slip was added to 

original drawing 
Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.38: 5 

CS31 

  Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.25: 5 

TC31 

BT1  Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.24: 4 

BT31 

~ST1 Red slip was added to 
original drawing 

Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.25: 3 

ST31 

ZO1  Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.33: 10 

ZO31 

~S1  Finkelstein et al. 2000: 
Fig. 11.37: 6 

S31 
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קבוצת הכלים המצוירים  :א קיפרי יבו– אIIברזל השל הקרמיקה מתקופת  טיפולוגיה – מגידו: 8.28 איור

  )BoR(קבוצת הכלים הצבועים בשחור על אדום ; )BI(גוניים -קבוצת הכלים הדו; )WP(על לבן 
 

 
A – Corresponding type in LBIII/Iron I (Chapter 7) 
 

  

A Comments Reference Type 
~CY1 00/H/65/VS4 Fig. 8.2: 6 WP31 
 96/K/105/VS5 Fig. 8.17: 9 WP32 
  Finkelstein et al. 2000: Fig. 11.23: 4 BI31 
  Finkelstein et al. 2000: Fig. 11.37: 5 BI32 
  Finkelstein et al. 2000: Fig. 11.36: 13 BoR31a 
  Finkelstein et al. 2000: Fig. 11.36: 16 BoR31b 
  Finkelstein et al. 2000: Fig. 11.36: 19 BoR32a 
  Finkelstein et al. 2000: Fig. 11.30: 18 BoR32b 
  Finkelstein et al. 2000: Fig. 11.32: 6 BoR33 
  Finkelstein et al. 2000: Fig. 11.39: 24 BoR34a 
  Finkelstein et al. 2000: Fig. 11.39: 28 BoR34b 
  Finkelstein et al. 2000: Fig. 11.39: 19 BoR34c 
  Finkelstein et al. 2000: Fig. 11.39: 29 BoR34d 
  Finkelstein et al. 2000: Fig. 11.39: 20 BoR34e 
  Finkelstein et al. 2000: Fig. 11.39: 21 BoR34f 
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  113בניין : Vשכבה : סולם: 9.1.1איור 

  
No. Type Locus Reg. no. C.v. Description 
1 Bowl 1 113 1024/3 - Brown clay 
2 Bowl 2 113 1050/1 * Buff clay 
3 Bowl 2 113 1048/1 - Reddish-brown clay 
4 Bowl 3  113 1033/2 - Grey clay; red decoration  
5 Bowl 11 113 1022 * Dark brown clay; red 

decoration 
6 Bowl 11 113 1045 * Reddish-brown clay; bar handle 
7 Duck bowl 113 1036 * Brown clay; remains of soot 

inside 
8 Krater 1 113 1053/1 - Buff clay 
9 Krater 1 113 1039/1 * Reddish-brown clay 
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  )המשך (113בניין : Vשכבה : סולם: 9.1.2איור 

  
No. Type Locus Reg. no. C.v. Description 
1 Krater 2a 113 1049 * Brown clay 
2 Cooking pot LB 113 1034/1 - Dark reddish-brown clay 
3 Cooking pot 2a 113 1024/1 - Dark brown clay 
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  )המשך (113בניין : Vשכבה : סולם: 9.1.3איור 
  

No. Type Locus Reg. no. C.v. Description 
1 Flask varia 113 1021/1 * Brown clay; red decoration 
2 Flask 2 113 1035 * Buff clay; brown decoration 
3 Pyxis 1 113 1018/10 - Grey clay; red decoration 
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  )המשך (113בניין : Vשכבה : סולם: 9.1.4איור 
  

No. Type Locus Reg. no. C.v. Description Scale 
1 Storage jar 1a 113 1043 * Reddish-brown clay 1:10 
2 Storage jar 1a 113 1039 * Light brown clay 1:10 
3 Storage jar 2 113 1050 * Dark brown clay;  

red decoration 
1:10 

4 Storage jar 1 113 1046/1 * Brown clay 1:10 
5 Storage jar 1b 113 1018/1 - Brown clay 1:5 
6 Storage jar 1b 113 1033/4 - Brown clay 1:5 
7 Storage jar 

varia 
113 1039/2 - Buff clay 1:5 

8 Storage jar 
varia 

113 1021/5 - Buff clay 1:5 

 



user
Text Box



 
 
 

  )4-3 (120בניין ; )2-1, המשך (113בניין : Vשכבה : סולם: 9.1.5איור 
  

No. Type Locus Reg. no. C.v. Description 
1 Handle (SJ) 113 1033/1 - Light brown clay; red 

decoration 
2 Handle (SJ) 113 1039 - Brown clay; post-firing mark 
3 Cooking pot 1a 119 1032/1 - Dark brown clay 
4 Handle (SJ) 119 1028/1 - Light brown clay; post-firing 

mark 
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  114בניין : IVשכבה : סולם: 9.1.6איור 

  
No. Type Locus Reg. no. C.v. Description 
1 Bowl 1 114 1015/3 - Whitish clay 
2 Bowl 3(?) 114 1023/5 - Grayish-brown clay 
3 Bowl varia 114 1022 - Reddish-brown clay; red decoration 
4 Krater 1 114 1026/3 - Whitish clay 
5 Krater varia 114 1023/4 - Brown clay; pre-firing cane 

impressions 
6 Krater varia 114 1016/4 - Brown clay 
7 Chalice 1 114 1023/3 - Light reddish-brown clay 
8 Chalice 1(?) 114 1015/1 - Brown clay 
9 Cooking pot 1b 114 1014/1 - Dark grey clay 
10 Cooking pot 1b 114 1026/7 - Dark brown clay 
11 Cooking pot 1b 114 1014/2 - Dark brown clay 
12 Cooking jug 1 114 1023/2 - Dark grayish-brown clay; many 

white inclusions  
13 Basket handle 

(Jug 7a) 
114 1016/2 - Buff clay; red decoration 

14 Body sherd 114 1023/1 - Yellowish clay; reddish-brown 
decoration 

15 Amphoriskos 2 114 1016/3 - Light brown clay 
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  )המשך (114בניין : IVשכבה : סולם: 9.1.7איור 

  
No. Type Locus Reg. no. C.v. Description 
1 Storage jar 1a 114 1026/2 - Reddish-brown clay 
2 Storage jar 1a 114 1015/4 - Light brown clay 
3 Storage jar 2 114 1016/5 - Reddish-brown clay; red 

decoration 
4 Storage jar 1b 114 1015/2 - Reddish-brown clay 
5 Storage jar 2 114 1016/1 - Whitish clay; black decoration 
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  )12 (109קבר ; )15-13, 11-1 (103בניין : IIIשכבה : סולם: 9.1.8איור 
  

No. Type Locus Reg. no. C.v. Description 
1 Bowl 2 103 1011/2 - Brown clay 
2 Krater 1 103 1011/1 - Dark brown clay 
3 Krater 1 103 1007/21 - Brown clay 
4 Krater varia 103 1003/1 - Grayish-brown clay 
5 Chalice 1 (?) 103 1007/3 - Reddish-brown clay 
6 Goblet 1  103 1001/1 - Buff clay 
7 Cooking pot 

2a 
103 1007/2 - Dark brown clay 

8 Cooking pot 
2b 

103 1007/1 - Dark brown clay 

9 Jug 1 103 1010/1 - Brown clay 
10 Jug 7b(?) 103 1003/2 - Brown clay; reddish-brown 

decoration 
11 Flask 1b 103 1001/2 - Yellowish clay; red decoration 
12 Pyxis 1 109 1017 - Brown clay; red decoration 
13 Amphoriskos 

1 
103 1009/1 - Buff clay; red decoration 

14 Storage jar 1a 103 1009/3 - Buff clay 
15 Storage jar 1a 103 1010/2 - Brown clay; red slip 
16 Pithos 1 103 1005/1 - Light brown clay 
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  5788חפירות הצלה : סולם: 9.1.9איור 

  
No. Type Locus Reg. no. C.v. Description 
1 Bowl 2(?)  314 1019/4 - Brown clay;  red decoration; bar 

handle 
2 Krater 1 314 1021 - Buff clay 
3 Krater 1 314 1024/2 - Brown clay 
4 Cooking pot 

1b 
314 1019/10 - Dark brown clay 

5 Storage jar 1a 311 1018/1 - Brown clay 
6 Storage jar 1a 311 1017/7 - Whitish clay 
7 Handle (SJ) 314 1024/1 - Light brown clay; pre-firing mark 
8 Pithos 1 surface 1009/2 - Whitish clay; pre-firing cane 

impression 
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  916מבנה : IIילו 'ח-עין אל: 9.2.1איור 
  

No. Type Final 
locus 

Reg. no. C.v. Description Scale 

1 Bowl 3a 907 8706/18  Light brown clay 1:5 
2 Cooking pot 

2a 
897 8666/2  Dark brown clay 1:5 

3 Jug 1(?) 897 8622/20  Buff clay 1:5 
4 Flask 3 906 8719  Light brown clay; poorly made 1:5 
5 Undefined 

close vessel 
(handle) 

950 8864/13  Buff clay; reddish brown 
decoration 

1:5 

6 Undefined 
close vessel 
(handle) 

950 8874  Buff clay; reddish brown 
decoration 

1:5 

7 Undefined 
close vessel 
(body sherd) 

906 8833/17  Light brown clay; red 
decoration 

1:2 

8 Pithos 1 897 8874  Brown clay 1:5 
9 Pithos 1 897 8666/1  Brown clay 1:10 
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  266מתקן להפקת שמן , 916מבנה : IIילו 'ח-עין אל: 9.2.2איור 

  
No. Type Final 

locus 
Reg. no. C.v. Description Scale 

1 Bowl 5 187 2371/13  Whitish clay; red decoration 1:5 
2 Krater 1 187 2099/5  Lost in the fire 1:5 
3 Cooking 

pot 2b 
266 2760  Lost in the fire 1:5 

4 Jug 1b 187 1943 * Brown clay 1:5 
5 Jug 10 187 2014/4  Buff clay; red decoration 1:5 
6 Pyxis 1 187 1808/4  Light grey clay; reddish brown 

decoration 
1:5 

7 Storage jar 
1a 

187 1943  Lost in the fire 1:5 

8 Storage jar 
2 

187 2168  Buff clay; red decoration 1:5 
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: אזור פעילות על סלע האם; )5-2 (532מבנה ; )E31) 1מתקן בריבוע : IIילו 'ח-עין אל: 9.2.3איור 

  )11-6 (103לוקוס 
 

No. Type Final 
locus 

Reg. no. C.v. Description Scale 

1 Undefined 
close vessel 
(handle) 

189 1935/3  Yellowish clay; Finger 
impression and post-firing 
incision  

1:5 

2 Juglet 1 532 5382 * Brown clay 1:5 
3 Flask 3 609 6259/4  Light grey clay; reddish brown 

decoration 
1:5 

4 Storage jar 
1b 

532 5327/2  Light brown clay 1:5 

5 Storage jar 
1b 

532 5342  Light brown clay 1:5 

6 Krater 1 103 1019/8  Buff clay 1:5 
7 Krater 1 103 1032/2  Light brown clay 1:5 
8 Chalice 1 103 1019/9  Light brown clay  1:5 
9 Chalice 1 103 1030/1 * Light brown clay  1:5 
10 Chalice 1 103 1030/7  Brown clay 1:5 
11 Cooking pot 

2b 
103 1030/9  Dark brown clay 1:5 
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 1231רצפה ; )2 (1342מבנה ; )1 (156ריצוף : אזור פעילות על סלע האם: IIילו 'ח-עין אל: 9.2.4איור 

  )5-4 (658ממגורה חצובה ; )3(
  

No. Type Final 
locus 

Reg. no.  C.v. Description Scale 

1 Undefined 
close vessel 
(handle) 

156 1410  Brown clay; double cane 
impression 

1:5 

2 Stand 2 1342 12329/19  Light brown clay  1:5 
3 Krater 8 1221 12113/8  Whitish clay; red decoration 1:5 
4 Jug 7c 658 7030/4  Dark brown clay; white slip; red 

and black decoration 
1:2 

5 Undefined 
close 
Philistine 
vessel (body 
sherd) 

658 7030/2  Light brown clay; white slip; 
red and black decoration 

1:2 
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  )207 וכיסוי אבן E33) 160A ,234 ,246 ,248בורות בריבוע : IIילו 'ח-עין אל: 9.2.5איור 

 
No. Type Final 

locus 
Reg. no. C.v. Description Scale 

1 Bowl 1 207 2002/14  Reddish-brown clay 1:5 
2 Bowl 8 207 2002/20  Buff clay; red decoration 1:5 
3 Cooking pot 

2b 
207 2002/4  Dark brown clay 1:5 

4 Krater 1 246 2620/1 * Light brown clay 1:5 
5 Flask 1a 248 2628/3 * Lost in the fire 1:5 
6 Storage jar 

1a 
234 2593 * Light brown clay 1:10 

7 Storage jar 
1a 

234 2586 * Light brown clay 1:10 

8 Storage jar 
1a 

160A 1866 * Yellowish clay 1:10 

9 Storage jar 1 234 2590 * Buff clay 1:10 
10 Storage jar 1 234 2559 * Yellowish clay; finger 

impression on handle; unclear 
incised rounded mark on the 
lower part of body 

1:10 

11 Storage jar 
1a 

246 2621/1  Yellowish clay 1:10 

12 Storage jar 3 234 2589/1 * Buff clay 1:10 
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 וכיסוי אבן F34-F33 :132בורות בריבועים ; )E32) (1ריבוע  (180בור : IIילו 'ח-עין אל: 9.2.6איור 
136) 16-2(  

 
No. Type Final 

locus 
Reg. no. C.v. Description Scale 

1 Cooking 
pot 2b 

180 1860  Lost in the fire 1:5 

2 Bowl 15 132 1304  Lost in the fire 1:5 
3 Bowl 1  132 1298/6  Lost in the fire 1:5 
4 Bowl 1 132 1946/1  Lost in the fire 1:5 
5 Bowl 2 136 1266  Buff clay 1:5 
6 Bowl 3b 136 1266  Brown clay; bar handle 1:5 
7 Bowl 4 132 1298/1 * Light brown clay  1:5 
8 Bowl 15 132 1214/10  Whitish clay 1:5 
9 Bowl 8 132 1382  Brown clay; white slip 1:5 
10 Bowl 8 136 1350/2  Light brown clay; brown 

decoration 
1:5 

11 Krater 1 132 1390/3  Lost in the fire 1:5 
12 Krater 1 132 1286  Lost in the fire 1:5 
13 Krater 1 132 1382/1  Brown clay 1:5 
14 Krater 1 132 2551  Lost in the fire 1:5 
15 Krater 2 132 1304  Whitish clay 1:5 
16 Krater 

varia 
132 1470/2  Buff clay; many basalt 

inclusions 
1:5 

 



user
Text Box



  
  )המשך (136 וכיסוי אבן F34-F33 :132בורות בריבועים : IIילו 'ח-עין אל: 9.2.7 איור

  
No. Type Final 

locus 
Reg. no. C.v. Description Scale 

1 Cooking pot 
1a 

132 1214/4  Lost in the fire 1:5 

2 Cooking pot 
1b  

132 1239  Dark brown clay 1:5 

3 Cooking pot 
2a 

132 1647/4  Brown clay; no signs of soot  1:5 

4 Cooking pot 
2b 

132 1289/4  Dark reddish brown clay 1:5 

5 Cooking pot 
2b 

132 1211/6  Lost in the fire 1:5 

6 Jug 1b 132 1326/11 * Yellowish clay 1:5 
7 Pyxis 1 132 1470  Lost in the fire 1:5 
8 Stand 2 132 1239  Whitish clay 1:5 
9 Undefined 

close vessel 
(handle) 

132 1320/4  Red decoration; lost in the fire 1:5 

10 Storage jar 
1a 

132 1382  Remains of drab red slip; lost in 
the fire  

1:5 

11 Storage jar 
1a 

132 1347/6 * Lost in the fire 1:5 
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  770- וF32-F31 :505 ,509בורות בריבועים : II ילו'ח-עין אל: 9.2.8איור 

 
No. Type Final 

locus 
Reg. no.  C.v. Description Scale 

1 Bowl 3 509 5236/2  Lost in the fire 1:5 
2 Bowl 8 509 5285  Red and black decoration; lost 

in the fire 
1:5 

3 Bowl 8 509 5111/4  Light brown clay; red 
decoration 

1:5 

4 Bowl 11 505 5064/4  Brown clay 1:5 
5 Bowl 15 509 5267  Lost in the fire 1:5 
6 Bowl 15  509 5219/17  Lost in the fire 1:5 
7 Krater 1 509 5326/5  Lost in the fire 1:5 
8 Krater 1 509 5076  Lost in the fire 1:5 
9 Cooking pot 

1a 
509 5092/28  Dark grey clay 1:5 

10 Cooking pot 
2a 

509 5076/1  Lost in the fire 1:5 

11 Jug 1b 509 6652 * Reddish brown clay 1:5 
12 Flask 1b 509 5167  Lost in the fire 1:5 
13 Jug 7c 770 6581/5  Light brown clay; white slip; 

red and black decoration  
1:5 

14 Pyxis 4 505 5045/1  Brown clay; red decoration 1:5 
15 Undefined 

close vessel 
(body sherd) 

509 5322/17  Red decoration; lost in the fire 1:2 

16 Lamp 1 (?) 505 5230/25  Lost in the fire 1:5 
17 Pithos varia 509 5131/5  Light brown clay; many basalt 

inclusions 
1:5 

18 Undefined 
close vessel 
(handle) 

509 6652  Finger impression; Lost in the 
fire 

1:5 

19 Storage jar 
1a 

509 5219  Whitish clay; deformed 1:5 

20 Storage jar 
1a 

509 6690 * Whitish clay; deformed 1:10 
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  )6-5) (G/H30ריבוע  (747בור ; )4-1) (E-F35ריבוע  (113בור : IIילו 'ח-עין אל: 9.2.9איור 

 
No. Type Final 

locus 
Reg. no. C.v. Description Scale 

1 Jug 1b 113 1131/1 * Reddish brown clay 1:5 
2 Jug 11 113 1151 * Reddish brown clay 1:5 
3 Storage jar 

1a 
113 1180/1  Light brown clay 1:5 

4 Storage jar 2 113 1153/6 * Yellowish clay; red decoration 1:5 
5 Undefined 

close 
Philistine 
vessel (body 
sherd) 

747 5487/2  Dark brown clay; white slip; 
black decoration 

1:2 

6 Undefined 
close 
Philistine 
vessel (body 
sherd) 

747 5703/2  Dark brown clay; white slip; red 
and black decoration 

1:2 
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  )L19) (12ריבוע  (893בור ; )11-1 (902- וN18 :901בורות בריבוע : IIילו 'ח-עין אל: 9.2.10איור 

 
No. Type Final 

locus 
Reg. no. C.v. Description Scale 

1 Bowl 3 901 8389/4  Buff clay 1:5 
2 Bowl 11 901 8293/6  Orange-brown clay 1:5 
3 Bowl varia 901 8293  See Yasur-Landau 

Forthcoming3 
1:5 

4 Cooking pot 
1a 

901 8335/10  Dark brown clay 1:5 

5 Cooking pot 
2a 

901 8400/19  Reddish-brown clay 1:5 

6 Cooking pot 
2b 

901 8313/3  Dark Reddish-brown clay 1:5 

7 Juglet 1 902 8832 * Brown clay 1:5 
8 Storage jar 

1a 
901 8417  Buff clay 1:5 

9 Storage jar 
1a 

901 8293/11  Light brown clay 1:5 

10 Undefined 
close vessel 
(handle) 

901 8389/3  Light brown clay 1:5 

11 Undefined 
close 
Philistine 
vessel (body 
sherd) 

901 8456  Dark brown clay; thick white 
slip; red and black decoration 

1:2 

12 Cooking pot 
1a 

893 8590  Brown clay 1:5 
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  )12-8(לוקוסים מעורבים ; )K14-15) (7-1ריבוע  (1332בור : IIילו 'ח-עין אל: 9.2.11איור 

  
No. Type Final 

locus 
Reg. no.  C.v. Description Scale 

1 Bowl 8 1332 12791/4  Light brown clay 1:5 
2 Bowl 11 1332 12666/10  Buff clay 1:5 
3 Krater 1 1332 12791/13  Buff clay 1:5 
4 Storage jar 2 1332 12797/4  Light brown clay; red 

decoration 
1:5 

5 Storage jar 2 1332 12666/2  Buff clay; brown decoration 1:5 
6 Undefined 

close vessel 
(handle) 

1332 12797/31  Buff clay; red decoration 1:5 

7 Undefined 
close 
Philistine 
vessel (body 
sherd) 

1332 12791/3  Light brown clay; white slip; 
red and black decoration 

1:2 

8 Bowl 8 1249 12314/18  Dark brown clay; white slip; red 
decoration 

1:5 

9 Jug 7a 
(handle) 

250 2644/4  Buff clay; red decoration 1:5 

10 Pithos 1 639 6532/1  Light brown clay  1:5 
11 Undefined 

close vessel 
(body sherd) 

1242 12276  Reddish brown clay; red 
decoration 

1:2 

12 Undefined 
close 
Philistine 
vessel (body 
sherd) 

564 5627/6  Brown clay; white slip; red and 
black decoration 

1:2 
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 5קבר , )10-8 (4קבר , )7-5 (3קבר , )4-3 (2קבר : Iשכבה ; )II) 2-1שכבה : נחל יפעת: 9.3.1איור 

)13-11(  
 

  
 

No. Reg. No. Vessel type Comments C.v. 
1 10/502 Bowl (MB) Whitish clay  * 
2 10/504 Pithos (MB) Dark brown clay  - 
3 T. 2/1 Bowl 11 Reddish brown clay; missing * 
4 T. 2/2 Chalice 1 Buff clay; missing - 
5 T. 3/1 Chalice 1 Pinkish buff clay; missing - 
6 T. 3/2 Juglet 1 Buff clay; missing * 
7 T. 3/3 Storage jar 

1a 
Light brown clay; missing - 

8 T. 4/1 Bowl 1 Pinkish clay; missing * 
9 T. 4/2 Flask 1b Reddish brown clay; red decoration; 

missing 
* 

10 T. 4/3 Storage Jar 
1a 

Greyish-brown clay  * 

11 T. 5/1 Juglet 1 Pinkish brown clay; missing * 
12 T. 5/2 Storage jar 

1a 
Light brown clay; missing  - 

13 T. 5/3 Lamp 1 Greenish-grey clay  * 
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  )10-7 (8קבר , )6-4 (7קבר , )3-1 (6קבר : Iשכבה : נחל יפעת: 9.3.2איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Comments C.v. 
1 T. 6/1 Bowl 1 Pinkish buff clay  * 
2 T. 6/2 Krater 1 Pinkish grey clay; missing - 
3 T. 6/5 Cup and 

saucer 2 
Light buff clay; missing * 

4 T. 7/1 Bowl 4 Buff clay; missing * 
5 T. 7/2 Krater 1 Buff clay; missing - 
6 T. 7/3 Chalice 3 Buff clay; missing * 
7 T. 8/1 Bowl 2 Greyish buff clay; missing * 
8 T. 8/2 Bowl 3 Greyish brown clay; 

missing 
- 

9 T. 8/5 Chalice 3 Light brown clay  * 
10 T. 8/3 Juglet 1 Greenish clay  * 
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  חרסים שונים: Iשכבה : נחל יפעת: 9.3.3איור 

 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Comments C.v. 
1 10/507 Krater 1 Whitish clay  - 
2 10/501 Chalice 1 Greyish brown clay  * 
3 10/506 Cooking pot 

(LB) 
Dark brown clay  - 

4 10/505 Cooking pot 
1a 

Dark brown clay  - 

5 10/503 Flask 3 Buff clay  - 
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  )12-9(ברונזה תיכונה ; )8-1(ב Iברונזה קדומה : שולי תל שדוד: 9.4.1איור 
 
 
No. Reg. No. Vessel type Comments C.v. 
1 40/538 Bowl Buff clay; Hand burnish (Proto 

Metallic Ware) 
- 

2 40/539 Ledge handle  Grey clay - 
3 40/536 Holemouth jar  Light Greyish-brown clay; red slip - 
4 40/537 Holemouth jar Dark brown clay - 
5 40/533 Jar  Yellowish clay; red slip and hand 

burnish 
- 

6 40/532 Jar  Light Greyish-brown clay; red slip - 
7 40/531 Pithos  Yellowish clay; red slip - 
8 40/540 Vat  Light Greyish-brown clay; red slip - 
9 40/535 Bowl Orange clay; red slip and hand - 
10 40/522 Juglet  Light brown clay * 
11 40/530 Pithos  Reddish-brown clay - 
12 40/534 Pithos  Orange clay - 
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 Iברזל / IIIברונזה מאוחרת ; )8-4 (61קבר ; )I-II) 3-1ברונזה מאוחרת : שולי תל שדוד: 9.4.2איור 

  )14-11(ללא מוצא , )10 (11קבר , )9 (9קבר ): 14-9(

 
 
No. Reg. No. Vessel type Comments C.v. 
1 40/503 Bowl (LB) Brown clay * 
2 40/520 Bowl (LB) Light brown clay - 
3 40/541 Carinated bowl 

(LB) 
Buff clay - 

4 61/1 Bowl (LB) Whitish clay; missing * 
5 61/2 Bowl (LB) Pinkish clay; missing * 
6 61/3 Mycenaean 

pyxis 
No data; according to a drawing of 
Raban; missing  

* 

7 61/4 Storage jar 2 Red decoration; missing * 
8 61/5 Storage jar 

(Canaanite) 
No data; according to a drawing of 
Raban; missing 

* 

9 9/97 Flask 1a Buff clay * 
10 11/60 Bowl 5 Light brown clay * 
11 40/506 Chalice 3 Brown clay - 
12 40/516 Bowl 16 Greyish-brown clay * 
13 40/518 Bowl 16 Greyish-brown clay - 
14 40/508 Bowl 11 Brown clay - 
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; )6 (14קבר ; )5-3 (13קבר ; )2-1 (12קבר : אIIקברי תקופת הברזל : שולי תל שדוד: 9.4.3איור 

  )  15 (20קבר ; )14-11 (18קבר ; )10-9 (17קבר ; )8-7 (16קבר 

 
 
 
No. Reg. No. Vessel type Comments C.v. 
1 12/95 Juglet 32 Buff clay * 
2 12/103 Juglet 32 Dark grey clay; dark slip and hand 

burnish 
* 

3 13/53 Jug 34 Brown clay; remains of red slip * 
4 13/93 Juglet 31 Light brown clay * 
5 13/96 Juglet 32 Buff clay * 
6 14/90 Juglet 31 Light brown clay; red slip and hand 

burnish 
* 

7 16/92 Juglet 31 Pinkish-brown clay * 
8 16/102 Juglet 32 Light brown clay; red slip * 
9 17/58 Bowl 31 Reddish-brown clay * 
10 17/116 Juglet 32 Reddish-brown clay * 
11 18/57 Bowl 31 Brown clay * 
12 18/108 Krater 31 Brown clay; red slip and hand burnish * 
13 18/89 Juglet 32 Brown clay * 
14 18/101 Juglet 32 Buff clay; red slip and hand burnish * 
15 20/100 Juglet (WP 32) Whitish clay; remains of black 

decoration 
* 
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  ; )5 (26קבר ; )4 (23קבר ; )3-1 (21קבר : אIIקברי תקופת הברזל : שולי תל שדוד: 9.4.4איור 

  )  15 (35קבר ; )14-11 (33קבר ; )10-9 (32קבר ; )8 (31קבר ; )7 (29קבר ; )6 (28קבר 

 
 
 
No. Reg. No. Vessel type Comments C.v. 
1 21/62 Bowl 38b Light brown clay; red slip and hand 

burnish 
* 

2 21/55 Krater 31 Brown clay * 
3 21/112 Jug 31 Buff clay * 
4 23/68 Bowl 32  Light brown clay * 
5 26/87 Juglet 31 Yellowish-grey clay * 
6 28/85 Juglet 31 Light brown clay * 
7 29/64 Bowl 38b Brown clay; red slip and hand burnish * 
8 31/59 Bowl varia Orange clay; remains of dark slip and 

hand burnish 
* 

9 32/71 Bowl 33 Light brown clay; red slip and hand 
burnish 

* 

10 32/66 Lamp 31 
 
  

Dark reddish-brown clay; remains of 
soot on rim 

* 

11 33/61 Bowl 40c Brownish-orange clay; red slip * 
12 33/56 Krater 32 Light brown clay * 
13 33/80 Chalice 31 Reddish-brown clay * 
14 33/113 Juglet 31 Pinkish clay * 
15 35/105 Juglet 32 Dark grey clay; dark slip and hand 

burnish 
* 
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 ללא מוצא: אIIקברי תקופת הברזל : שולי תל שדוד: 9.4.5איור 

 
No. Reg. No. Vessel type Comments C.v. 
1 40/505 Bowl 1/31 Light brown clay * 
2 40/517 Bowl 1/31 Reddish-brown clay * 
3 40/521 Bowl 1/31 Brown clay * 
4 40/519 Bowl 2/32 Pinkish-brown clay * 
5 40/507 Bowl 40c Buff clay; red slip and hand burnish * 
6 40/501 Chalice 1/31 Buff clay * 
7 40/504 Chalice 1/31 Light brown clay * 
8 40/523 Chalice - varia Brown clay; red and black decoration - 
9 40/512 Jug - varia Grey clay; red slip - 
10 40/513 Juglet 1/31 Brown clay * 
11 40/514 Juglet 1/31 Buff clay * 
12 40/515 Juglet 1/31 Light brown clay * 
13 40/509 Juglet 31 Brown clay * 
14 40/510 Juglet 32 Buff clay; remains of red slip and hand 

burnish 
* 

15 40/511 Lamp 1/31 Buff clay; remains of soot on rim  - 
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  " המבנה המקודש", IIBתענך : 10.4.1איור 
 

 Type Decoration 
technique 

Rast 1978 comments 

1 Storage jar 32  Fig. 30: 1 Pre-firing potter's mark 
2 Storage jar 32  Fig. 30: 2 Pre-firing potter's mark 
3 Storage jar 32  Fig. 30: 3 Pre-firing potter's mark 
4 Storage jar 32  Fig. 30: 4 Pre-firing potter's mark 
5 Storage jar 32  Fig. 31: 1  
6 Storage jar 32  Fig. 31: 2   
7 Storage jar 32(?)  Fig. 31: 3  
8 Storage jar 35a  Fig. 33: 1  
9 Storage jar 35b  Fig. 34: 1  
10 Storage jar33b  Fig. 34: 4  
11 Storage jar 33b  Fig. 34: 5  
12 Storage jar 36  Fig. 35: 2  
13 Pithos 31  Fig. 35: 1 Rope impression on body 
Decoration techniques: A – Red slip; B – Hand burnished; C – Red slip & hand burnished; D - Self 
slip & hand burnished; E – Black juglets. 
1 – Red decoration; 2 – Black decoration; 3 – Red and black decoration; 4 – Black and white 
decoration. 
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  )המשך" (המבנה המקודש", IIBתענך : 10.4.2איור 

 
 Type Decoration 

technique 
Rast 1978 comments 

1 Amphoriskos 32 C Fig. 36: 1   
2 Amphoriskos 32  Fig. 36: 2  
3 Amphoriskos 34 C Fig. 36: 3  
4 Amphoriskos 34 C Fig. 36: 4  
5 Amphoriskos 31(?) C Fig. 36: 5  
6 Jug 32  Fig. 37: 1  
7 Jug 31   Fig. 37: 2  
8 Jug 31  Fig. 38: 1  
9 Jug 31  Fig. 38: 2  
10 Jug 32a C Fig. 39: 2  
11 Jug 31 C Fig. 39: 4  
12 Jug 31(?) C Fig. 39: 6  
Decoration techniques: A – Red slip; B – Hand burnished; C – Red slip & hand burnished; D - Self 
slip & hand burnished; E – Black juglets. 
1 – Red decoration; 2 – Black decoration; 3 – Red and black decoration; 4 – Black and white 
decoration. 
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  )המשך" (המבנה המקודש", IIBתענך : 10.4.3איור 

 
 Type Decoration 

technique 
Rast 1978 comments 

1 Juglet 33 C2 Fig. 40: 1   
2 Juglet 33 C2 Fig. 40: 3  
3 Juglet 32 C Fig. 40: 4  
4 Juglet 32 C Fig. 40: 5  
5 Juglet 32 E Fig. 40: 6  
6 Juglet 31 C Fig. 40: 7  
7 Juglet 31  Fig. 40: 9  
8 Juglet 31  Fig. 40: 10  
9 Juglet 31  Fig. 40: 11   
10 Pyxis 31 C Fig. 40: 12  
11 Pyxis 31 C Fig. 40: 13  
12 Pyxis 31 C Fig. 40: 14  
13 Krater 35(?)  Fig. 41: 1  
14 Krater 32 B Fig. 42: 1   
15 Krater 32 B Fig. 42: 2  
16 Krater 31 B Fig. 42: 3  
17 Krater 31  Fig. 42: 4   
18 Krater 31  Fig. 43: 1   
19 Krater 31 B Fig. 43: 2   
Decoration techniques: A – Red slip; B – Hand burnished; C – Red slip & hand burnished; D - Self 
slip & hand burnished; E – Black juglets. 
1 – Red decoration; 2 – Black decoration; 3 – Red and black decoration; 4 – Black and white 
decoration. 
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  )שךהמ" (המבנה המקודש", IIBתענך : 10.4.4איור 

 
 Type Decoration 

technique 
Rast 1978 comments 

1 Bowl 32 C Fig. 44: 3  
2 Bowl 40a(?)  Fig. 44: 4  
3 Bowl 35 D Fig. 45: 1  
4 Bowl 38b C Fig. 45: 2  
5 Bowl 31 D Fig. 45: 3  
6 Bowl 38a C Fig. 45: 4  
7 Bowl 38b C Fig. 45: 6  
8 Bowl 38b A Fig. 46: 1  
9 Bowl 38b C Fig. 46: 2  
10 Bowl 38b C Fig. 46: 3  
11 Bowl 38b C Fig. 46: 4  
12 Bowl 38b D Fig. 46: 5  
13 Bowl 38b C Fig. 46: 6  
14 Bowl 38b C Fig. 46: 7  
15 Bowl 38b C Fig. 46: 8  
16 Bowl 36b C Fig. 46: 11  
17 Bowl 38b C Fig. 46: 12  
18 Bowl 38b C Fig. 46: 13  
19 Bowl 38a C Fig. 46: 14  
20 Bowl 39 C Fig. 47: 1  
21 Bowl 39 C Fig. 47: 2  
22 Bowl 39 C Fig. 47: 3  
23 Bowl 39 C Fig. 47: 4  
24 Bowl 35 D Fig. 48: 1  
25 Bowl 32 D Fig. 48: 2  
26 Bowl 41 C Fig. 48: 3  
27 Bowl 35 D Fig. 48: 4  
Decoration techniques: A – Red slip; B – Hand burnished; C – Red slip & hand burnished; D - Self 
slip & hand burnished; E – Black juglets. 
1 – Red decoration; 2 – Black decoration; 3 – Red and black decoration; 4 – Black and white 
decoration. 
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  )המשך" (המבנה המקודש", IIBתענך : 10.4.5איור 
 

 Type Decoration 
technique 

Rast 1978 comments 

1 Bowl 31a C Fig. 48: 15  
2 Bowl 31a C Fig. 48: 16  
3 Bowl 31a C Fig. 48: 17  
4 Bowl 31a C Fig. 48: 18  
5 Bowl 31a C Fig. 48: 19  
6 Cooking jug 31  Fig. 50: 1  
7 Cooking jug 31  Fig. 50: 2  
8 Cooking jug 31(?)  Fig. 50: 3  
9 Lamp 31  Fig. 51: 1  
10 Lamp 31  Fig. 51: 2  
11 Tripod cup 31  Fig. 51: 3  
12 Stand varia  Fig. 51: 4  
Decoration techniques: A – Red slip; B – Hand burnished; C – Red slip & hand burnished; D - Self 
slip & hand burnished; E – Black juglets. 
1 – Red decoration; 2 – Black decoration; 3 – Red and black decoration; 4 – Black and white 
decoration. 
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    69בור מים , IIBתענך : 10.4.6איור 

 
 Type Decoration 

technique 
Rast 1978 comments 

1 Krater varia  Fig. 52: 3  
2 Bowl 32 C Fig. 52: 7  
3 Bowl 32 C Fig. 52: 8  
4 Bowl 41  Fig. 52: 9  
5 Chalice 31 A Fig. 53: 5  
6 Stand varia  Fig. 54: 1  
Decoration techniques: A – Red slip; B – Hand burnished; C – Red slip & hand burnished; D - Self 
slip & hand burnished; E – Black juglets. 
1 – Red decoration; 2 – Black decoration; 3 – Red and black decoration; 4 – Black and white 
decoration. 
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   74בור מים , IIBתענך : 10.4.7איור 
 

 Type Decoration 
technique 

Rast 1978 comments 

1 Storage jar varia  Fig. 55: 1  
2 Amphoriskos 32 A Fig. 57: 1  
3 Amphoriskos 31 A Fig. 57: 2  
4 Jug 31 C Fig. 58: 1  
5 Jug 35 C4 Fig. 58: 14  
6 Jug 39 D2 Fig. 59: 2  
7 Jug 32(?) D Fig. 59: 3  
8 Jug 31 D Fig. 59: 4  
Decoration techniques: A – Red slip; B – Hand burnished; C – Red slip & hand burnished; D - Self 
slip & hand burnished; E – Black juglets. 
1 – Red decoration; 2 – Black decoration; 3 – Red and black decoration; 4 – Black and white 
decoration. 
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  )המשך (74בור מים , IIBתענך : 10.4.8איור 
 

 Type Decoration 
technique 

Rast 1978 comments 

1 Jug 31  Fig. 60: 1  
2 Jug 31(?)  Fig. 60: 4  
3 Jug 31  Fig. 61: 5  
4 Jug 32(?)  Fig. 62: 6  
5 Juglet 31  Fig. 62: 9  
6 Juglet 31  Fig. 62: 10  
7 Juglet varia  Fig. 62: 13  
8 Bowl 31 D Fig. 65: 1  
9 Cooking jug 31  Fig. 67: 3  
10 Cooking jug 31  Fig. 67: 5  
11 Cooking jug 32  Fig. 67: 6  
12 Cooking jug 32  Fig. 68: 2  
Decoration techniques: A – Red slip; B – Hand burnished; C – Red slip & hand burnished; D - Self 
slip & hand burnished; E – Black juglets. 
1 – Red decoration; 2 – Black decoration; 3 – Red and black decoration; 4 – Black and white 
decoration. 
 
 
 
  

  



user
Text Box



  
  )14-10 (VIשכבה ; )9-5 (VIIשכבה ; )VIII) 4-1שכבה : תל קדש: 10.5.1איור 

 
 
No. Reg. no.  Vessel type Comments Sten and 

Beit Arieh 
1979 

1 65/1 Bowl varia Pinkish grey clay Fig. 9: 21 
2 65/8 Cooking pot LB Dark reddish-brown clay Fig. 10: 14 
3 65/4 Cooking pot LB Dark reddish-brown clay Fig. 10: 15 
4 136/1 Mycenaean vessel Light brown clay; dark 

brown decoration 
Sten and Beit 
Arieh 1973: 
Pl. 2: 23 

5 62/3 Bowl 2(?) Light brown clay Fig. 9: 19 
6 62/2 Chalice 3 Pinkish clay Fig. 9: 20 
7 62/10 Krater 1 Pinkish clay Unpublished 
8 62/1 Cooking pot LB Dark reddish-brown clay Fig. 10: 13 
9 62/5 Juglet 1 Pinkish clay Fig. 10: 19 
10 131/2 Bowl 1 Buff clay; red decoration; 

probably originates fro 
Stratum VII 

Fig. 9: 18 

11 61/14 Bowl 32 Light brown clay Fig. 9: 15 
12 131/3 Bowl 34 Light brown clay;  red slip 

and hand burnish  
Fig. 9: 16 

13 131/7 Bowl 38b(?) Buff clay; red slip and 
hand burnish 

Fig. 9: 17 

14 132/7 Bowl 35 Light brown clay;  red slip 
and hand burnish  

Fig. 9: 12 
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  )14-12 (VAשכבה ; )11-7 (Vשכבה ; )6-1(המשך , VIשכבה : תל קדש: 10.5.2איור 
 
 
No. Reg. no.  Vessel type Comments Sten and 

Beit Arieh 
1979 

1 61/4 Krater 31 Buff clay Unpublished 
2 61/3 Cooking pot 31a Dark brown clay Fig. 10: 11 
3 61/12 Jug varia Reddish-brown clay; red 

slip and hand burnish 
Unpublished 

4 61/5 Jug varia Greyish clay; red slip and 
hand burnish 

Unpublished 

5 61/1 Juglet 31 Yellowish clay Fig. 10: 18 
6 132/1 Juglet 31 Light brown clay Fig. 10: 17 
7 130/11 Bowl 38b Brown clay;  red slip and 

hand burnish  
Fig. 9: 11 

8 130/4 Krater 31 Yellowish clay Unpublished 
9 130/5 Krater 32 Reddish-brown clay Fig. 9: 9 
10 130/2 Cooking pot 32a Dark reddish-brown clay Fig. 10: 8 
11 130/12 Jug 34 Reddish-brown clay; red 

slip and hand burnish 
Unpublished 

12 58b/17 Bowl 39 Dark brown clay; hand 
burnished 

Unpublished 

13 58b/8 Krater 32 Light brown clay Unpublished 
14 58/7 Cooking pot 31a Dark brown clay Unpublished 
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  )13-4 (IVשכבה ; )3-1(המשך , VA שכבה: תל קדש: 10.5.3איור 

 
 
No. Reg. no.  Vessel type Comments Sten and 

Beit Arieh 
1979 

1 58b/5 Cooking pot 31b Dark brown clay Fig. 10: 9 
2 58/1 Cooking pot varia Brown clay Fig. 10: 1 
3 58b/2 Jar handle Greyish-brown clay; pre-

firing impression 
Fig. 11: 7 

4 511/2 Bowl 39 Light brown clay;  red slip 
and hand burnish  

Fig. 9: 5 

5 52/1 Bowl 37 Yellowish clay;  red slip 
and hand burnish 

Fig. 9: 3 

6 508/5 Bowl 39 Reddish-brown clay; red 
slip and hand burnish 

Unpublished 

7 51/8 Krater 31 Reddish-brown clay Unpublished 
8 51/11 Krater varia Reddish-brown clay; red 

slip and hand burnish 
Unpublished 

9 508/8 Cooking pot 31b Dark brown clay Fig. 10: 4 
10 512/1 Cooking pot 31b Brown clay Fig. 10: 2 
11 508/6 Jar handle Reddish-brown clay; pre-

firing impression 
Fig. 11: 3 

12 508/2 Jar handle Yellowish clay; pre-firing 
impression 

Fig. 11: 2 
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  )6 (2קבר ; )5 (4קבר ; )4 (3קבר ; )3-1 (1קבר : תל קדש: 10.5.4איור 
 
 

No. Reg. no.  Vessel type Comments Sten and 
Beit Arieh 

1979 
1 Tomb 1/2 Juglet Pinkish clay Fig. 11: 20 
2 Tomb 1/3  Storage jar Greyish-pink clay Fig. 11: 16 
3 Tomb 1/4 Knife Bronze Fig. 11: 15 
4 Tomb 3  Juglet Light brown clay Fig. 11: 17 
5 Tomb 4 Juglet Buff clay Fig. 11: 19 
6 Tomb 2 Juglet Buff clay Fig. 11: 18 
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ברונזה תיכונה ; )6(ברונזה ביניימית ; )5-1(ברונזה קדומה : קוסים מעורביםלו: תל קדש: 10.5.5איור 
  )12 (IIברונזה מאוחרת ; )11-7(

 
 
No. Reg. no.  Vessel type Comments Sten and 

Beit Arieh 
1979 

1 3/6 Platter  Yellowish clay; red slip 
and burnished 

Unpublished 

2 66/10 Jug (base) Yellowish clay; red slip 
and burnished 

Unpublished 

3 63/3 Holemouth jar Whitish clay; light brown 
slip 

Unpublished 

4 21/4 Holemouth jar Whitish clay Unpublished 
5 503/2 Jar (ledge handle) Brown clay Unpublished 
6 65/5 Jar Yellowish-grey clay Unpublished 
7 506/132 Krater Pinkish grey clay Fig. 9: 2 
8 63/6 Cooking pot Brown clay Unpublished 
9 59b/3 Storage jar Whitish-pink clay Unpublished 
10 223/12 Pithos Orange clay Unpublished 
11 224/3 Pithos Reddish-brown clay Unpublished 
12 134/8 Mycenaean vessel Pinkish-brown clay; dark 

brown decoration 
Sten and Beit 
Arieh 1973: 
Pl. 2: 24 
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  )15-12(א IIברזל ; )III) 11-1ברונזה מאוחרת : לוקוסים מעורבים: תל קדש: 10.5.6איור 

 
 
No. Reg. no.  Vessel type Comments Sten and 

Beit Arieh 
1979 

1 121/1 Bowl 3 Light brown clay Fig. 9: 10 
2 123/1 Bowl 3 Pinkish clay Fig. 9: 1 
3 316/10 Bowl 11 Dark grey clay; red 

decoration 
Unpublished 

4 101b/3 Krater 2(?) Reddish-brown clay; red 
decoration 

Fig. 11: 4 

5 58/5 Cooking jug 1 Dark brown clay Fig. 10: 3  
6 59b/5 Jug 7  Pinkish-brown clay Fig. 10: 16 
7 210/11 Flask 1b Brown clay; red 

decoration 
Pl. 2: 15 

8 59b/1 Pithos 1 Light brown clay Pl. 2: 1 
9 28/9 Jar handle Dark reddish-brown clay; 

pre-firing impression 
Fig. 11: 8 

10 505a Jar handle Whitish-grey clay; pre-
firing impression 

Fig. 11: 5 

11 28/2 Jar handle Whitish clay; post-firing 
impression 

Fig. 11: 6 

12 1/3 Bowl 31 Light brown clay  Fig. 9: 14 
13 224/4 Bowl 32 Buff clay  Fig. 9: 13 
14 504/6 Bowl 38a Light brown clay;  red slip 

and hand burnish  
Fig. 9: 6 

15 405/2 Bowl 39 Brown clay;  red slip and 
hand burnish  

Fig. 9: 4 
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  )12-10(ב IIברזל ; )9-1(המשך , אIIברזל : לוקוסים מעורבים: תל קדש: 10.5.7איור 

 
 
No. Reg. no.  Vessel type Comments Sten and 

Beit Arieh 
1979 

1 21/1 Bowl 39 Brown clay;  red slip; 
black decoration 

Fig. 9: 8 

2 28/8 Bowl varia Light brown clay;  red slip 
and hand burnish  

Fig. 9: 7 

3 57/4 Krater 32 Light brown clay Fig. 10: 6 
4 134/7 Cooking pot 31a Dark reddish-brown clay Fig. 10: 12 
5 59/9 Cooking pot 31b Dark brown clay Fig. 10: 10 
6 26/1 Cooking pot 32a Dark brown clay Fig. 10: 5 
7 27/2 Cooking pot 32b Dark brown clay Fig. 10: 7 
8 207 Jar handle  Brown clay; pre-firing 

impression 
Fig. 11: 9 

9 307/4 Baking tray 1/31 Dark reddish-brown clay Fig. 11: 1 
10 32/1 Bowl 37 Red-orange clay; wheel 

burnish 
Unpublished 

11 25/1 Krater Dark reddish-brown clay; 
burnish 

Unpublished 

12 6/1 Cooking pot Dark greyish-brown clay Unpublished 
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  )7-5(ללא מוצא ; )4-1" (פלשתי"הבור ה): חפירות רבן(תל באר טבעון : 11.1איור 
 
 

No. Reg. No. Vessel type Comments 
1 40/1 Bowl 11 Red decoration; missing 
2 40/2 Jug 7c Red and black decoration; missing 
3 40/3 Pyxis 4 Reddish-brown clay 
4 40/4 Body sherd 

(SJ2?) 
Red decoration; missing 

5 100/1 Krater 8 Whitish clay; Sandy ware  
6 100/2 Cooking pot 1a Dark brown clay 
7 100/3 Pithos 1 Buff clay 
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