
 אוניברסיטת תל אביב

 ש לסטר וסאלי אנטין"הפקולטה למדעי הרוח ע

 ש חיים רוזנברג"בית הספר למדעי היהדות ע

 אלקוב. ש יעקב מ"ע החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

 

 

 

הולדת ההביטוס העירוני : החיים בעיר

 ישראל בתקופת הברונזה הקדומה-בארץ

 

 לפילוסופיהחיבור לשם קבלת תואר דוקטור 

 שרית פז :מאת

 שלמה בונימוביץ' ר רפאל גרינברג ופרופ"ד :מנחים

 

 

 טקסט: כרך א

 

 

 

 הוגש לסנאט של אוניברסיטת תל אביב

 2010אוקטובר 

 



כי אם על התשובה שעיר זו משיבה , ושבע פליאותיה של עיר שבעים או אין אתה מתענג על שבע" 

 ..."ומכריחה אותך לענות עליה או על השאלה שהיא שואלת אותך; לשאלה שלך

 איטאלו קאלווינו, הערים הסמויות מעין                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



בשנת . מחקר זה נולד מתוך עבודת המחקר ועבודת השדה להן אני שותפה במהלך העשור האחרון

ידי מורי רפי גרינברג להצטרף לפרויקט המחקר והחפירות של תל בית ירח -הוזמנתי על 2001

)TBYREP .(2003בשנת . במסגרת הפרויקט הובאו לפרסום תוצאות חפירות עבר בתל בית ירח 

במסגרת זו התאפשר לי . ואשר אני שותפה בניהולן, הנמשכות עד היום, חודשו החפירות בתל

והתובנות , ן ניכר את ידיעותיי בנושאים הקשורים לתקופת הברונזה הקדומהלהעמיק באופ

עמדתי יחד עם איציק פז  2004בשנת , במקביל. והשאלות שעלו מעבודתנו עוררו בי סקרנות רבה

במסגרתה נתגלו ממצאים רבים וייחודיים מתקופת , בראש חפירת הצלה נרחבת בתל ברקת

אתרים העלתה שאלות רבות הנוגעות לאופי הישובים העבודה בשני ה. 2הברונזה הקדומה 

 .ומתוך כך התגבש נושא המחקר הנוכחי, העירוניים המבוצרים בתקופת הברונזה הקדומה

 

על שנתן  –שגם שימש כמנחה בכתיבת עבודה זו  –ברצוני להודות בראש ובראשונה לרפי גרינברג 

ועל עזרתו החיונית , הקדומה ובכללופתח לי דלת לעולם המרתק של הברונזה , לי הזדמנות פז

תודה  –רפי ושלמה בונימוביץ  –לשני המנחים . בהתמצאות בנבכי החומר הרב מתל בית ירח

תודה . אשר תרמו רבות למחקר, ההערות וההארות, הדיונים הארוכים, גדולה על כל העזרה

, סגרת עבודה זועל הסכמתו לפרסום החומר מן החפירות בתל ברקת במ, חבר ושותף, לאיציק פז

, תודה לכל צוות משלחת תל בית ירח לדורותיו. ועל שחלק את הידע הרב וסייע בטיפול בנתונים

שהעמיד לרשותי את נתוני החפירה וסקר המתקנים , תודה לדוד עיטם. ולצוות חפירות תל ברקת

 . החצובים שערך בתל העליון בברקת

תודות לעובדי המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב אשר סייעו בעיבוד החומר מחפירות 

עזרא על הכנת לוחות -ליוליה גוטליב ולאיתמר בן, ובמיוחד לעדה פרי על ציור הקראמיקה, ברקת

 . ולעמי בראונר על עיבוד תכניות השדה והכנתן לפרסום, הקראמיקה

 . ניות שונות של בית ירחעל הכנת תכ, תודה לדב פורוצקי

שהפכו את המשימה , אני מודה למשפחתי ולחברי על העידוד והתמיכה לאורך הדרך, לבסוף

תודה מיוחדת לחברי . תודה מקרב לב על התמיכה האינסופית, להורי היקרים. הקשה לאפשרית

ורוני , אלינה גצל, מרק איסרליס, ובמיוחד לאסף נתיב –לדורותיו " מועדון ארוחת הצהריים"

תודה רבה לאיטלו גונזלס על . העידוד והנכונות לעזור תמיד, על השיחות המחכימות –שימלמיץ 

, ועל שתרמה מכישוריה –על כל אלו  –ולמירב חיא , העידוד והחיזוקים לאורך הדרך, החברות

 . זמנה ומרצה וסייעה בעריכת כרך האיורים של העבודה
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 מסגרות העבודה של המחקר: מבוא. 1פרק 

 

3T1 .1 . נושא המחקר ומטרותיו 

-ובחקר תקופת הברונזה הקדומה בארץ, הולדת העיר היא נושא מרכזי בחקר המזרח הקדום בכלל

מקובל להניח כי המעבר מכפריות לעירוניות היווה נקודת . זה עשרות שנים, ישראל ושכנותיה בפרט

. כמו גם בהשפעתו על חיי היומיום של בני האדם הקדומים, הרחב מפנה גורלית במובן החברתי

ידם -מעבר חד זה גרם לשינויים בשלושה רבדים עיקריים המעצבים את חיי האנשים ומעוצבים על

, התאפיין חקר ראשית העיור בארץ ישראל בגישה אבולוציוניות, עד כה. היישוב והנוף, הבית –

בעיקר בולט העדר דיון מעמיק . ללא התמקדות בפרטים, המשרטטת את השינוי בקווים כלליים

ובמשמעות העירוניות כאורח חיים והשפעתה על מגוון , בשינוי אורח החיים במעבר מן הכפר לעיר

 . יום של תושבי היישובים העירוניים-היבטים בחיי היום

צורך בבחינה מחודשת ומקיפה של תופעת העיור מראשיתה בתקופת , אם כן, קיים

, במטרה לעמוד על השלכותיה על חיי אנשי התקופה, תוך התבוננות בפרטים, רונזה הקדומההב

ידי שילוב בין בסיס הנתונים -זאת על. םיד-ובניסיון להבין את העירוניות כפי שנחוותה על

, מתחומי הארכיאולוגיה גישות מתודולוגיות ותיאורטיות לבין , הארכיאולוגיים הגדל בהתמדה

 . הסוציולוגיה והגיאוגרפיה, ההאנתרופולוגי

 –אלא תוצאות התהליך , עניינו של המחקר הנוכחי אינו תהליך העיור והגורמים לו, לפיכך

 . התגבשות אורח החיים העירוני החדש ומאפייניו, השינויים מרחיקי הלכת שחלו באורח החיים

שני  עומדיםר המחק מוקדב. ישראל-בתחומי ארץ 2ר יתמקד בתקופת הברונזה הקדומה המחק

דוגמאות ממספר אתרים המצויים תובאנה ובנוסף , תל בית ירח ותל ברקת –עיקריים  מקרי מבחן

פרטני של היסטוריות הקשר ניתוח הממצאים מאתרים אלו מספק . בחבלים שונים של הארץ

מעבר לנרטיב האזורי הגדול של המעבר מאורח חיים כפרי לחברה עירונית במעבר מן , ספציפיות

התייחסות לעיור בתקופה זו באזורים אחרים במזרח . 2 דומהקרונזה הלב 1 דומהקרונזה הבה

, 1יינתן רקע הנוגע לתקופת הברונזה הקדומה , כן-כמו. הקדום תעשה לצרכים השוואתיים בלבד

 .חיים הכפרי המאפיין אותההאורח לו

ציעה פתרון כמסגרת עבודה המ' הביטוס'נבחר רעיון ה, על מנת לטפל בנושאים אלו

ידי -מונח אשר פותח על, ההביטוס. לחולשות הגישות הסכמאטיות ששלטו עד לאחרונה במחקר

מבנים חברתיים ואורחות , כללי התנהגות, הוא מכלול מורכב של ערכים, הסוציולוג פייר בורדייה

שת הביטוס קשור לתחו, לפי בורדייה. בקבוצה אנושית נתונה" המובן מאליו"חיים המהווים את 
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, המוטמע בחיי היומיום של האנשיםמרכזי  רעיוןמעצם היותו של ההביטוס , לכן. מקומו של האדם

השימוש ברעיון ההביטוס מאפשר , אך בה בעת גם מיוצר ונשמר דרך פעולותיהם על בסיס יומיומי

לניסיון החיים בו ולאפשרויות הפעולה שהיו להם , לחוקר להתייחס למפגש האנשים עם עולמם

חקר ההביטוס בארכיאולוגיה הוא חקר הביטוי המעשי והחומרי של הפנמת אותם . גרתובמס

, חלוקות פונקציונאליות, ארכיטקטורה, באמצעות ניתוח ממצא חומרי, כללים ומבנים, ערכים

חקר ההביטוס העירוני . מרמת הבית הבודד ועד רמת המערכת היישובית, מערכות סימבוליות ועוד

את המייחד והשונה בתרבות הולכת ומתפתחת בין חומות ערי תקופת הברונזה  לאפיין ןהוא ניסיו

 . בהשוואה למה שקדם להן, הקדומה

על מגוון , 2 מטרת עבודה זו הנה חקר העירוניות בארץ ישראל בתקופת הברונזה הקדומה

ם עירוני ייבחן האופן בו השפיע המעבר לאורח חיי, לשם כך. מעשיים ורעיוניים, פיזיים –מאפייניה 

 :המחקר יתמקד במספר שאלות מרכזיות. ועל חיי הפרט בעיר בפרט, על המערכת החברתית ככלל

 ?במה שונה ההביטוס העירוני של תקופת הברונזה הקדומה מן ההביטוס הכפרי שקדם לו• 

על דפוסי החשיבה , כסביבת חיים, כיצד השפיע המבנה הפיזי של היישובים העירוניים המבוצרים• 

 ? כי הפעולה של תושביהםודר

מה היו ההשלכות של המעבר מדפוס חיים כפרי לדפוס חיים עירוני על מבנה החברה והמשפחה • 

 ?ועל מקומו של היחיד בתוך מסגרות אלו

מה ניתן ללמוד מן הממצאים הארכיאולוגיים באשר לערכים שהשפיעו על חייהם של תושבי • 

 ? הערים ועיצבו את שגרת יומם

חודו של ההביטוס העירוני המתהווה בארץ ישראל בתקופה הנדונה מול תופעות דומות במה יי• 

 ?במזרח הקדום

כפי , האם מודל ההביטוס העירוני? מה מידת השפעתה של התופעה העירונית בטווח הרחוק• 

חוזר ומופיע באופן דומה גם בתקופות , בארץ ישראל 2שהתעצב בתקופת הברונזה הקדומה 

 ?בהיסטוריה של ארץ ישראל בהן מתהווה מחדש תרבות עירוניתמאוחרות יותר 

 :יסודהנחות  בבסיס המחקר עומדות מספר

הינם פועל , על שלל היבטי התרבות החומרית והסביבה הקשורים בהם, היישובים העירוניים• 

ומהווים את האלמנטים , יוצא של תהליכים שיצרו את העירוניות הראשונה בארץ ישראל

  .מרכיבים אותההבסיסיים ה

ניתנים ללימוד מתוך  –חומריים וקוגניטיביים כאחד  –ההיבטים השונים של הקיום העירוני • 

 .שרידי התרבות החומרית אשר נתגלו באתרים שונים במסגרת חפירות ומחקרים ארכיאולוגיים
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ייחוד יוצרים דגמים בעלי , דפוסי חשיבה והתנהגות המאפיינים קבוצות ויחידים החברים בהן• 

בחינת דגמים אלו וניתוחם .  ובאים לידי ביטוי דרכם, במגוון מרכיבי התרבות החומרית

 .מאפשרים לזהות מרכיבים בהיבטים הקוגניטיביים וההתנהגותיים של חיי תושבי הערים

חשיבה והתנהגות , דרכי קיום  –לי בתקופה זו מאפיינים ייחודיים להביטוס העירוני הארצישרא• 

 – 2 באים לידי ביטוי לראשונה במסגרת היישובים העירוניים של הברונזה הקדומההמתפתחים ו

 .ואשר עיצבו את חיי האנשים בכל רמות הקיום וזירות הפעולה שלהם

עשויים  2מאפייניו הייחודיים של ההביטוס העירוני הארצישראלי בתקופת הברונזה הקדומה • 

   .מאוחרות יותר להיות הבסיס לעירוניות השבה ומתהווה בתקופות

ויש לבחון את מידת השפעתן של , תהליכים דומים של עיור התרחשו גם באזורים סמוכים• 

לצד , ישראל-מערכות יישוב עירוניות באזורים אלו על מאפייני אורח החיים העירוני בארץ

ישראל הם תולדה של מכלול נתוני הסביבה הטבעית -האפשרות שמאפייני העירוניות בארץ

 .ללא השפעות חיצוניות, שית המקומיתוהאנו

 :מספר היפותזות ייבחנו במהלך העבודהלצד הנחות אלו 

העיור בארץ ישראל בתקופת הברונזה הקדומה מציין את הופעת העירוניות כרעיון וכדרך חיים • 

 .ייחודית לראשונה באזור

 .הכפרי שקדם לואורח החיים העירוני הינו בעל מרכיבים ומאפיינים שונים מאורח החיים • 

דבר הבא לידי ביטוי באופי היישובים , ישראל-תהליך העיור אינו אחיד  בכל האזורים בארץ• 

 . העירונים ובמכלולי התרבות החומרית שנתגלו בהם

 

 

 ומסגרת תיאורטית מתודולוגיה. 2. 1

ות הרואה את התרב, בארכיאולוגיה) או הפרשנית(תהליכית -נוקט בגישה הבתרהנוכחי המחקר 

, החומרית ואת הסביבה הבנויה לא כהשתקפות פאסיבית של תהליכים חברתיים או סביבתיים

שהממצא  כיוון. הממלא תפקיד פעיל בהנחלת ערכים תרבותיים וחברתיים, אלא כמכלול דינאמי

יישום הגישה הפרשנית בהקשר לסביבת החיים , החומרי מהווה ביטוי לרעיונות ואורח חיים

ה לעומת זאת הכפרית יתבסס על שיטות מחקר שננקטו והוכחו כישימות לניתוח העירונית וייחוד

 . הנוכחי עליהם מתבסס המחקר, ממצאים ארכיאולוגיים

 אסקור, 2ק "בבמנת להדגיש את טיב השינוי שחל עם המעבר לאורח חיים עירוני -על

ו מן הממצאים כפי שנלמד, ק"הבמאפייני ההביטוס הכפרי של ראשית תקופת את בקצרה תחילה 
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מאפייני ההביטוס העירוני ב חלק הארי של העבודה יוקדש לבחינה ודיון, לאחר מכן. הארכיאולוגים

מנת לזהות דפוסי -על. העומדים במרכזו של המחקר הנוכחי, 2של תקופת הברונזה הקדומה 

ם יש להתחקות אחר הדגמים הייחודיי, מחשבה והתנהגות של תושבים בסביבת החיים העירונית

יוצגו וינותחו , לשם כך. של מרכיבי התרבות החומרית המאפיינים דפוסים אלו ומשקפים אותם

יועלו שאלות , בסיום .ממצאים המייצגים את מגוון המרכיבים וההיבטים של היישובים העירוניים

הברונזה המאוחרת , הברונזה התיכונה, 3הנוגעות למאפייני העיור בתקופות הברונזה הקדומה 

 גובשושיויעומתו עם הנתונים והמסקנות , כפי שעולים מן הממצאים הארכיאולוגיים, 2ל והברז

הדבר יאפשר לבחון את מידת השפעתו של אורח החיים . 2ק "הבלגבי ההביטוס העירוני של 

 .     ישראל בתקופות הבאות-ארץבעל תופעת העיור  ,ה זוכפי שהתעצב בתקופ, העירוני

והן באופן , הן במתווה הכללי, מחקר היא מן הפרט אל הכללשיטת העבודה לאורך כל ה 

ניתוח מפורט של במסגרת העבודה מובא , ראשית. הצגת הנתונים והדיון בכל אחד מן הפרקים

אשר נבחרו לשמש מקרי מבחן על  –תל בית ירח ותל ברקת  –שני אתרים עיקריים ממצאים מה

תל בית ירח מציג . 2ק "בהם מתקופת הבוהממצא העשיר שנתגלה , שום היקף החפירות הנרחב

בעוד תל ברקת , 1ק "ויש בו גם שכבות מן הב, ק מראשיתה"רצף סטרטיגראפי מלא של תקופת הב

 נתונים גם מאתרים נוספים בני הזמן ישולבו, לאחר מכן. 2ק "היה מיושב כנראה רק במהלך הב

עיור ובמאפייני היישובים לבחון את הדמיון והשוני בתהליכי ה דבר שיאפשר ,בדרום הלבנט

הנתונים הארכיאולוגיים הרבים שנוספו מחפירות ופרסומים במהלך . העירוניים באזורים שונים

  .השנים האחרונות מאפשרים בחינה מדוקדקת של פרטים באופן שלא התאפשר בעבר

והדיון מתבצע בשלוש , עיקר הדגש מושם על המימדים המרחביים של החיים החברתיים

 ,firstspace" (מרחב שלישי"ו" מרחב שני", "מרחב ראשון"אשר מכונות במחקר , רמות

secondspace, thirdspace ; וראהSoja 2000: 7; Robin and Rothschild 2002: 162  .( גישות

בהיבטים המנטאליים והרעיוניים של , בהיבטים החומריים של המרחב, בהתאמה, אלו עוסקות

 Robin and(אקולוגיים וחברתיים של המרחב , רעיוניים, החומרייםובשילוב הניתוחים , המרחב

Rothschild 2002: 162 .(קונטקסטואלי ופרשנות בתר-שיטות אלה כוללות ניתוח מרחבי-

 ;Elster 1997,למשל(של מכלולים ארכיאולוגיים ברמת הבית ) סימבולית וקוגניטיבית(תהליכית 

Chesson 2003  ( , היישוב)למשל ,Verhoeven 1999; Frankel 2000; Keith 2003( , והנוף

ואף של מרכיבים  אידיאולוגיים בתרבות , ) Knapp and Ashmore 1999; Philip 2003, למשל(

פרשנות ). Bunimovitz and Greenberg 2004; ט"גרינברג תשנ, למשל(החומרית בתקופה הנדונה 
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 הם ונשנים שהבחירה בהם לא הייתזו מבקשת לזהות ברמות הניתוח השונות מרכיבים חוזרי

כך ניתן יהיה לעמוד על מכלול תכונות אשר מאפיינות . גרידא יאקראית ומקורם אינו פונקציונאל

פלת עצמה בעשייה המשכ) מודעת-מודעת ולא(את אורח החיים העירוני ומקורן בבחירה תרבותית 

 .   יומיתהיומ) הפרקטיקה(

החלוקה , תוך ניתוח מדוקדק של המבנה, הביתמקום מרכזי במחקר יינתן לנושא משק 

וזיהוי אזורי פעילות שונים במסגרת משק הבית על סמך הממצאים הארכיאולוגיים , הפנימית

החלקים השונים של הסביבה לאחר מכן יוצגו  .פיזורם המרחבי ותכניות הבתים, מבתי המגורים

על מכלולי הממצאים , מבני מגוריםו ציבורמבני , מערכות ביצור, העירונית כגון מערך הרחובות

והאופן בו הם משולבים ויוצרים את זירת הפעילות המרכזית , הארכיאולוגיים הקשורים אליהם

תוך ניתוח מקומה במערך , העיר כישות המהווה מרכיב בנוףתיבחן , לבסוף. של תושבי הערים

 . היישובי ובסביבה הטבעית

ייערך דיון במשמעות , לכל אחד מן הנושאיםעל רקע הנתונים הארכיאולוגיים הנוגעים 

לאחר מכן יורחב הדיון ויעסוק . המרכיבים השונים של הסביבה הבנויה וההביטוס הקשור אליה

, 2ק "כגון מבנה החברה והקהילה בדרום הלבנט בב, בהיבטים נרחבים יותר של החיים העירוניים

בחנו מחדש הגדרות של עירוניות ויישובים לאור כל אלו יי, לבסוף. ואופי העירוניות ככלל בזמן זה

, בפרק המסכם של המחקר תוצג הצעה לבחינה ביקורתית ויישום של תהליכי העבודה.  עירוניים

 .ישראל וסביבתה בתקופות מאוחרות יותר-כלים  ומסקנות מעבודה זו לגבי עירוניות בארץ

 

 

 חקר העיור בארכיאולוגיה. 3. 1

 ישראל-העיור בארץראשית כיוונים ומגמות בחקר 

מרבית . זה מספר עשורים עוסקים חוקרים רבים בגורמים שהביאו לצמיחת התרבות העירונית

את התפתחות סכמתי רחבה ובוחנים באופן הינם בעלי הסתכלות המחקרים שעסקו בנושא 

 . וחסר בהם דיון פרטני במאפייני התרבות העירונית עצמה ומרכיביה, העיור

היו שראו במוקדי , ראשונים לתת הסברים להופעת העיורבמסגרת הניסיונות ה

את המקור הראשוני לתופעת האינדוס מסופוטמיה ועמק , הציוויליזציה הקדומים במצרים

ובעקבותיו חוקרים , הניח את היסודות לגישה האבולוציונית) Childe 1950(יילד 'צ. העיור

כפריים מתפתחים באופן טבעי לעיור -חיים חקלאיים הסכמה לפיהנוספים קיבלו ואף פיתחו את 

 ;Adams 1966; Amiran 1970; de Vaux 1970; Lapp 1970; Kenyon 1979: ראה למשל(



 6 

Callaway 1978,1982 .(שטענה כי יישובי קבע , ייקובס'ביקורת על גישה זו עלתה בעבודתה של ג

ת לא הייתה תנאי לכן המהפכה החקלאי, לפיתוח ייצור מזון עירוניים הם שסיפקו את התנאים

 ).Jacobs 1969(מקדים אלא תוצאה של חברה יושבת קבע עירונית 

כי העיור נולד כאסטרטגיית הסתגלות לגורמים שליליים כגון , חוקרים שונים סבורים

תוך יצירת מוסדות שלטון וניהול פוליטיים וצבאיים , חברתיים ופוליטיים, לחצים כלכליים

)Boserup 1965; Carniero 1970; Adams 1972; Herzog 1997: 10.( 

) Greenberg 2002: 2(מציין גרינברג , בסקירתו את תולדות חקר העיור בדרום הלבנט

כמחקר השיטתי ) Kempinski 1978(את ספרו של קמפינסקי על עליית התרבות העירונית 

יילד בנושא ההיבטים 'גישתו של קמפינסקי התבססה על הניתוח של צ. הראשון בנושא

על שום העדר התייחסות , וזכתה לביקורת, כלכליים של ערים קדומות-והמאפיינים החברתיים

 ). Marfoe 1980; Dever 1981(למודלים אנתרופולוגיים תיאורטיים עכשוויים 

בניסיון להסביר את העיור בתקופת הברונזה הקדומה בדרום , שנים אחדות לאחר מכן

קשרים בין מצרים כלכלת התקופה יחד עם עדויות ל שילב סטייגר ניתוח של יסודות, הלבנט

את יסודות שתי הגישות העיקריות , למעשה, עבודתו כוללת). Stager 1985(ישראל -ודרום ארץ

 :המשמשות כיום בחקר ראשית העיור באזורנו

קושרת את העיור בדרום הלבנט להתפתחויות פוליטיות שחלו  הגישה ההיסטורית

 ;Beit-Arieh 1984; Esse 1989,1991; Ben-Tor 1991 :שלראה למ(במצרים בזמן זה 

Finkelstein and Gophna 1993( ,שמה דגש על גורמים ומסלולי  אבולוציונית-הגישה הניאוו

-ופעת יישובים עירוניים ברחבי ארץהובילו להש, דוגמת גידול דמוגראפי, התפתחות מקומיים

 ). Richard 1987; Miroschedji 1989; Joffe 1993: למשל(ישראל 

ולאו , קול אחר הנשמע במחקר מתייחס לתופעת העיור כתוצאה של התפתחות מקוטעת

חוקרים המצדדים בגישה זו רואים בעיור של תקופת ). Greenberg 2002: 3(דווקא המשכית 

כאשר צורת העיור , 1תוצאה של קריסת המערך הכפרי של הברונזה הקדומה  2הברונזה הקדומה 

והעירוניות היא למעשה אמצעי , של אימוץ אלמנטים שונים של העיור המסופוטמי היא תולדה

 ;Portugali and Gophna 1993(אקלימיים או פוליטיים מקומיים , להתגבר על משברים כלכליים

Portugali 1994; Herzog 1997; Getzov, Paz and Gophna 2001 .( הסיבות למשבר אינן

היישוב  –בסופו התבססה בארץ ישראל צורת יישוב אחת מרכזית  אולם ברור כי, ברורות דיין
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 Portugali and Gophna 1993; Getzov, Paz and ;54–50: ס"פז תש ;2003פז (העירוני המבוצר 

Gophna 2001 .( יש המתארים כמערכת  2את התצורה הפוליטית שהתהוותה בברונזה הקדומה

 ). Finkelstein 1995; Greenberg 2002: 3(מדינה -של ערי

מחקרים חדשים נוספים מגדירים אף הם מחדש את העירוניות ומנתקים את התלות בין 

תוך הכרה בקיום , העירוניות במסופוטמיה לצמיחתה באזורים אחרים ברחבי המזרח הקדום

 Greenberg 2002; Stein(מגוון צורות של ארגון עירוני ומסלולים שונים של התפתחות עירונית 

העירונית בין אזורים  קיומם של הבדלים בתהליך העיור ובמאפייני התופעה). 15–14 :1998

ישראל בא לידי ביטוי במחקרים שונים דוגמת מחקרו של גופנא על אזור עמק לוד -שונים בארץ

)Gophna 1989, 1996( , עבודתו של גרינברג שהתמקדה באזור החולה)ז "גרינברג תשנ; 

Greenberg 2002( , של פז בנושא העיור בגולן ועבודתו)2003 ,ס"פז תש; Paz 2002 .( 

נשמעים במחקר גם קולות המטילים ספק בעצם קיומו של עיור באזור בתקופת , לאחרונה

כי היישובים המבוצרים של דרום הלבנט בתקופת , סון ופיליפ טוענים'צ. הברונזה הקדומה

רה בין קהילות עירוניות וכפריות הברונזה הקדומה מייצגים חברה בה אין עדיין הפרדה ברו

)Chesson and Philip 2003b: 12 .(יישובים המבוצרים של הברונזה הקדומהאין ב ,לפי השניים 

בהם " כפרים מאוגדים"והם מציעים לראות בהם , דרום הלבנט עדויות לקיום אליטה ממוסדתב

). Chesson 2003; Philip 2003: 108( יש שותפות בניהול המשאבים ובחלוקת מוקדי הכוח

סון ופיליפ באשר לארגון החברתי 'הצעתם של צהתומכות ב אביא עדויות שונותבמחקר הנוכחי 

, אטען כי יש בכל זאת לראות בהם יישובים עירוניים, עם זאת. ביישובים השיתופי ואופן הפעולה

 . וכי הם מייצגים דרך חיים חדשה ושונה מאורח החיים הכפרי שקדם להופעתם

-אשונה של עירוניות בארץמסמן את ההופעה הר 2ר בתקופת הברונזה הקדומה העיו

בין תקופת הברונזה הקדומה לסוף תקופת הברזל בארץ ישראל מופיעות תקופות . ישראל

שביניהם התרחשו משברים שהביאו לדעיכת מערכות היישוב , עירוניות במחזורים שונים

 ).  Greenberg 2002: 85–122; Herzog 1997:259; Portugali 2000: 321–328(העירוניות 

לאחרונה הועלה נושא השפעת העירוניות כפי שהתעצבה בתקופת הברונזה הקדומה על 

אף גרעין -על, לדעתו). Joffe 2004(ידי יופה -מחזורי העירוניות בתקופות מאוחרות יותר על

עולם האגאי וזו של דרום העירוניות ב, ראשוני דומה של תופעת העיור בתקופת הברונזה הקדומה

ובסופו של דבר , אזוריים-הלבנט התפתחו במסלולים שונים עקב הבדלים ומאפיינים מקומיים
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מאמרו של יופה מהווה צעד ראשון . הובילו לעיצוב חברות מדינה שונות זו מזו בתקופת הברזל

על מסלולי  )על מאפייניו המקומיים(ס "במחקר השפעת העיור בארץ ישראל באלף השלישי לפנה

 . ההתפתחות החברתית באזור בתקופות מאוחרות יותר

 

 ישראל-בערי הברונזה הקדומה בארץ יומיוםהחיי חקר 

במחקר הארכיאולוגי היבטים רבים ומגוונים של החיים העירוניים זכו לטיפול בשנים האחרונות 

לצד טיפול ). דואמריקה הלטינית והו(כמו גם אזורים נוספים בעולם , מסופוטמיה וסוריה על

 Veenhof:ראה למשל(בתי מגורים ומשקי בית , בהיבטים הדומסטיים של אורח החיים העירוני

נעשו מחקרים רבים בנושא תכנון עירוני באתרים קדומים והמשמעויות החברתיות של , )1996

). Keith 2003; M. Smith 2003a, 2003b; Vallet 1997(החיים בערים מבוצרות ומתוכננות 

בעיקר בנושא , אף כי נעשו מספר עבודות, ארץ לוקה המחקר בנושאים אלו בחסרב

 .  הארכיטקטורה ביישובים העירוניים בתקופת הברונזה הקדומה

אשר בחנה היבטים פונקציונאליים , בולטת בתחום זה עבודתה של אורנית אילן

 Ilan ;1995אילן (עי והערד ב, על מכלולי התרבות החומרית שבהם, תפקודיים של מבני מגורים

ארגון מרחבי ותכנון , היבטים של מבני מגוריםעל רקע , סון עוסקת במבנה החברה'צ). 2001

ידי -היבטים של תכנון עירוני ובנייה נדונים גם על). Chesson 2003(עירוני באתרים דוגמת ערד 

, בעלי חשיבות מחקרים בנושאי ארכיטקטורה הינם). ז"תשמ(וקמפינסקי ) Herzog 1997(הרצוג 

, אף שחסרים מחקרים סינתטיים בנושא. כיוון שמדובר במרכיב מעצב של העיר כסביבת חיים

בניה , חוקרים שונים טיפלו באופן פרטני בנושאים כמו מערכות ביצור ביישובי הברונזה הקדומה

 ז"קמפינסקי תשמ ; 2003פז  ;ט"תשמ-ו"מזר תשמ: למשל( מונומנטאלית ומבני ציבור 

Greenberg and Paz 2005; Miroschedji 2001, 2003; ( , ומאפיינים של בתי מגורים)למשל :

).  ;Amiran 1978; Braun 1989b; Golani 1999; Ilan 2001ז "בן תור תשמ ;1995אילן 

ובמנהגי  תזונהבמחקרים אחדים מתייחסים לשינויים שחלו במהלך תקופת הברונזה הקדומה 

 Horwitz 1989; Hesse and Wapnish 2001; Bunimovitz and:למשל(צריכת המזון 

Greenberg 2004 .( 

 Greenberg;ט"גרינברג תשנ; 2007איסרליס : למשל(מחקרים בנושא קרמיקה , לצד אלו

2000; Greenberg and Porat 1996; Miroschedji 2000; Philip 1999 ( ואמנות)ראה למשל :
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תורמים אף הם להבנת היבטים )  ;Beck 1993; Ben-Tor 1978; Greenberg 2001;ה"בק תשנ

 . שונים של החיים בערי הברונזה הקדומה

אופן , קיימים מחקרים בגיאוגרפיה העוסקים בבניית מפות קוגניטיביות, בנוסף

 Portugali(היווצרותן ודרכי השימוש והיישום שלהן בחיי היומיום של אנשים במרחב העירוני 

ו מקנים כלים נוספים לבחינת החיים בעיר בתקופת הברונזה מחקרים כאל). 2000 ,1996

חסרים כיום מחקרים העוסקים בהיבטים הקוגניטיביים , לעומת זאת, בארכיאולוגיה. הקדומה

קיימות מסגרות עבודה תיאורטיות ומתודולוגיות במסגרת , אולם. של תופעת העיור

 Flannery and:למשל(חקר העיור אשר ניתנות ליישום במסגרת , הארכיאולוגיה הקוגניטיבית

Marcus 1996; Renfrew 1994; Renfrew and Scarre 1998 .( 

 

 נוףה ארכיאולוגיה שלחקר ה :ישראל-ערי הברונזה הקדומה בארץ

הן בהיבט הפיזי והן , חקר התופעה העירונית מצריך התייחסות ליישובים העירוניים כמרכיב בנוף

בעבר הושם דגש . סימבוליות הקשורות אליהם-תיותתרבו-מבחינת המשמעויות החברתיות

אינטראקציה , במסגרת המחקר הארכיאולוגי של הסביבה והנוף על נושאים כמו דמוגרפיה

בעוד שמחשבות ורגשות של , טכנולוגיה וכדומה, משאבים כלכליים ושימושים בהם, חברתית

 Bender et al. 1997: 148; Knapp and( לסביבה ולנוף לא זכו להתייחסותאנשים ביחס 

Ashmore 1999: 7 .( 

עבר  ,תהליכית-עם התפתחות הארכיאולוגיה הבתר, בשני העשורים האחרונים, אולם

 סמליים-החברתייםלממדים , אדמה – כלכלי של יחסי אדם-הדגש במחקר בהדרגה מן הצד הטכני

ידי -על הם נחווים האופן שבוווחוקרים שונים הכירו בצורך להתייחס לנופים דרך תפקידם , שלו

הבנת התפקיד הפעיל של יחידים בבניית העולם ). Knapp and Ashmore 1999: 1, 6–7( אנשים

הפכה לחיונית , בתוך תרבות וחברה שנתונים בתהליך של שינוי מתמיד, סביבם ובפרשנותו

  .במסגרת מחקרים בתחום הארכיאולוגיה של הנוף

משולבים  באירופה עוסקים באופן בו וףחקרים רבים בתחום הארכיאולוגיה של הנמ

 Ashmore and Knapp 1999; Bender:לדוגמא( במפות קוגניטיביות של חברות קדומותנופים 

1998; Bender et al. 1997; Bradley 1993, 1996, 1998, 2000; Bradley and Williams 

1998; Cooney 2000; Gazin-Schwartz and Holtorf 1999; Muir 1999; Nash 1997; 
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Stoddart 2000; Tilley 1994, 1996, 1999; Ucko and Layton 1999( . מחקרים אלו הניחו

 . תשתית תיאורטית ומתודולוגית לחקר הארכיאולוגיה של הנוף במקומות שונים בעולם

טים היבבועיקר המחקרים מתרכזים , בישראל הארכיאולוגיה של הנוף עדיין בחיתוליה

למשל , בשנים האחרונות עסק גיבסון בנושא נוף חקלאי. כלכליים של הנוף-יםפיזי-הגיאוגרפיים

ניסיון לשחזר את הנוף  עשתה) 1996(לובין -עירון ).103–97: 1991גיבסון וקלונר (בפרויקט הסטף 

דגש חוקרים מעטים שמו אולם רק . במסגרת עבודת המחקר שלה ,בתקופות שונותישראל -בארץ

נוף 'וראוי לציון עיסוקו של רם גופנא ב, ם ומונומנטים כחלק מן הנוףבמסגרת עבודתם על אתרי

 .Greenberg n(מאמרו של גרינברג בנושא תלים נטושים ו, )1984גופנא (בתקופת הברונזה ' יישובי

d..( 

בו אלמנטים כמו מונומנטים , נוף בנוי –' נוף יישובי'העיסוק המחקרי בכי , אם כן, ברור

משנים את האופי , היים שהתפתחו כתוצאה מפעילות אינטנסיבית של בניאו תל, ומבנים אחרים

 פןכמו גם ב ,מצריך דיון בפן הפיזי – )Knapp and Ashmore 1999: 10(של הנוף  יהוויזואל

 Bradley 1993: 5; Knapp and Ashmore 1999: 11–12; Layton(של הנוף והחווייתי  רעיוניה

and Ucko 1999: 7; A. Smith 2003 .(  

בסיס להתהוות מרבית ה ןהערים המבוצרות הגדולות של תקופת הברונזה הקדומה ה

 ;105: 1971ידין (ועל עיצוב צביונם המיוחד  והשפיעו על אופיים ,ישראל-התלים הגדולים של ארץ

ישראל מצריך -חקר ההביטוס העירוני בתקופת הברונזה הקדומה בארץ, לכן). 162: 1984גופנא 

, תרבותי של התקופה-החברתיהפיזי ובנוף היישובים העירוניים כמרכיב קומם של מהתייחסות ל

משמעותם בחיי היומיום של ול, סביבתםהם ובמילאו בחיי התושבים שהתגוררו באותו  תפקידל

  .אותם אנשים

 

  במחקר הארכיאולוגי עירוניותו, עיור, יישובים עירוניים הגדרת

כיוון , יה ועודנו אחת המשימות הקשות במחקר הארכיאולוגיה" עיור"או " עיר"להגדיר  ןהניסיו

התפתחות . המקשים על הגדרה חדה וברורה, טיפוסים והיבטים רבים, שלתופעה העירונית צורות

מאפשרת בחינת , )Childe 1950(יילד את עשרת מאפייני היישוב העירוני 'המחקר מאז קבע צ

: ראה למשל(פייניו הפיזיים של היישוב  בלבד מעבר למא, במגוון פרמטרים רחב" עיור"המונח 

Eisenstadt and Shachar 1987; Renfrew 1972; Trigger 1985; Flannery 1972.( 
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גישות שונות  ) Herzog 1997:2–7(בספרו אודות הארכיאולוגיה של העיר מציג הרצוג 

יר תופעה ולא הרואה בע, דוגמת גישת הדיכוטומיה האידיאלית, להתמודדות עם הגדרת העיר

, יילד היה ממייסדיה הבולטים'שצ, ולעומתה הגישה האבולוציונית,  )Weber 1958(תהליך 

ניתן ) Childe 1950(יילד 'לפי צ. הרואה בעירוניות שלב מתקדם בהתפתחות התרבות האנושית

חברה : ביניהם, להגדיר אתר כיישוב עירוני כאשר מתקיימים יחד מספר תנאים הכרחיים

בנייה , ייצור המוני של כלים שונים לצריכה מקומית ולשם מסחר, התמחות מקצועית ,מרובדת

יילד לא עמדו 'ההגדרות הקשיחות ועשרת המאפיינים שהציג צ, אולם. וכתב, תמונומנטאלי

 שכן כמעט ולא נמצאו בעולם העתיק יישובים שענו על כל הקריטריונים שלו, במבחן המציאות

)Portugali 2000: 305–311; A. Smith 2003: 186–231(. יילד כי 'אשר טען כנגד צ, קמפינסקי

הציע עם זאת קריטריון נוסף , לא כל החברות העירוניות הראשונות היו תעשייתיות ויודעות כתב

מאפיין מרכזי של היישובים מהווים ביצורים באזורנו ). Kempinski 1978: 4–8(של תכנון עירוני 

, ו שהציעו כי כל יישוב גדול ומבוצר מראשית תקופת העיור הינו עירוהי, העירוניים הראשונים

תור -בן ).5: 1995אילן ; Amiran and Gophna 1989: 109(להבדיל מכפרים קטורים בני הזמן 

שם דגש על גודל היישובים ושטחם היחסי במערכת היישובית באזור כמאפיין ) 18: ט"תשמ(

דונם היו  70–40ערים בגודל (דונם הינו עיר  40טחו עולה על ומציע כי יישוב שש, מרכזי לעיר בארץ

 )). 5: 1995אילן " (גדולות"דונם  150–70ואלו ששטחן " קטנות"

ניסיונות אחרים לאפיין את העיר בעזרת קריטריונים שונים הממוינים לפי דרגת 

כבות העיר אשר שם דגש על מאפיינים איכותיים כגון מור, ידי רדמן-חשיבותם נעשו למשל על

 :Redman 1978(ועל חשיבות היחס בין העיר וסביבתה , ואוכלוסייתה וצורת האינטגרציה שלה

215–216 .( 

גישות נוספות התבססו על מודלים אנתרופולוגיים וסוציולוגיים של יחסי גומלין 

על . לשם בחינת מקומה ותפקידה של העיר במערך היישובי ההיררכי לו היא שייכת, חברתיים

לעמוד על היחס , בין היתר, ניסו חוקרים, עירוניים-ת להבחין בין אתרים עירוניים לאתרים לאמנ

 :Andreev 1989ראה למשל (בין האתר לאתרים אחרים בסביבתו ועל אופי הקשרים ביניהם 

למעשה אין חשיבות רבה לאופן בו מגדירים , פונקציונאלית של אנדרייבהגישה הלפי  ).172–171

גישה זו משתקפת במחקרו של יופה בנושא  .דעים להבחין בתפקוד האתר במרחבאם יו, עיר

פי התפקיד המרכזי אותו -אשר מגדיר יישוב עירוני על, )Joffe 1993(ישראל -ראשית העיור בארץ
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מתבסס על ניתוח של היררכיה בדגמי יישוב  יופה. הוא ממלא במערכת היישובית לה הוא שייך

ההבדלים המהותיים בשטח היישובים המבוצרים בתקופת הברונזה לאור וטוען כי , אזוריים

אין להניח שהיישובים הקטנים ביותר היו ערים , )דונם ויותר 250-ל 10ששטחם נע בין (הקדומה 

)ibid.: 70 .(בו מוסדות מהווים כלי בידי קבוצה שלטת, הרואים את העיר כמרכז של כוח יש .

כי ערי הברונזה הקדומה שייכות לטיפוס הכולל משק בית , )Fox 1977(כמו פוקס , הרצוג סבור

  ).Herzog 1997: 7(פולחני -מלכותי ומרכז טקסי

-self(העצמי -בספר המנתח את תופעת העיור והערים באמצעות תיאוריית הארגון

organization theory( ,היסטוריה, סוקר פורטוגלי מספר גישות ומודלים מתחומי הגיאוגרפיה ,

מנתח אותן ,  להגדרת ערים וניתוח תופעת העירוניות, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, יהארכיאולוג

יש לבחון את תופעת , לפי פורטוגלי). Portugali 2000(ומציע פרשנות משלו לתופעה העירונית 

של ישויות אשר בנקודה מסוימת של , העיר כמערכת קשרים מורכבת המשתרעת בזמן ובמרחב

הוא , בין היתר). ibid.: 11–12(רים בזכות מאפיינים מסוימים משותפים  זמן ומרחב נתפסו כע

שכונות וערים הם , הטוען שמבנים, )Alexander 1979(מציג את תפישתו של כריסטופר אלכסנדר 

שפה זו מורכבת , לשיטתו של אלכסנדר). Portugali 2000: 12–13(תוצרים של שפת דגמים 

מנחים ולמעשה , ים בסביבה והן בראשם של האנשים החיים בהדגמים קיימים הן במבנים הפיזימ

גישה זו מסייעת בניתוח . אחראים לעיצוב מבנה הסביבהו, את האנשים מה לעשות וכיצד

 המרכיבים והמאפיינים הפיזיים של הסביבה העירונית והאופן בו הם נתפשים על ידי האנשים

  . בההחיים 

. הגדרה אחת ברורה ומקובלת לעיר או לעירוניותכי אין , מסקירת הגישות השונות עולה

המחקר במהלך . פורטוגלי מציע מודל גמיש יותר של הסבר, הנוקשות לעומת הגישות הטיפולוגיות

לאור הנתונים שיובאו מאתרי  ,לבחינה מחודשת אלומחקריות גישות והגדרות יועלו  הנוכחי

גישה דינאמית  תוצע, בעקבות זאת. הםבדרום הלבנט והמסקנות הנוגעות לאורח החיים ב 2ק "הב

 . העצמי עם רעיון ההביטוס-המשלבת את תיאוריית הארגון, רחבה להגדרת העירוניות
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 רעיון ההביטוס ויישומו בארכיאולוגיה: התיאוריה של הפרקטיקה. 4. 1

 תולדות המחקר

 ,70-אשית שנות הטבע הסוציולוג הצרפתי פייר בורדייה בר הביטוס  את המונחמקובל לחשוב כי 

רסל דרך ספרו של מ, שנים רבות קודם לכןאנתרופולוגי מחקר הלהמונח הוכנס  אולם למעשה

-אשר ראה אור לראשונה ב, )Les techniques du corps )Mauss 1979  –" טכניקות הגוף"מוס 

1935 )Farnell 2000: 399 .(ת כבר נורברט אליאס עשה שימוש נרחב במושג זה בכתביו בגרמני גם

Mennell 1992: 79(.P0F1( 20-של המאה ה 30-בסוף שנות ה
P  

עמדת היסוד . 20-של המאה ה בורדייה הכניס את המונח מחדש לשימוש בשנות השבעים

 Bourdieu(חיבור על תיאוריה של הפרקטיקה הוצגה במידה רבה במסה   בורדייה התיאורטית של

ובר , דוגמת מרקס, ים והוגים שוניםתוך שהוא שואב השראה מעבודותיהם של חוקר ,)1977

עם השנים ). Branson and Miller 1992: 39; 12–10: 2005ספירו  ;92: 2003לכט (ודירקהיים 

על (אשר הפך לבסיס עליו מושתתת מקוריותו כסוציולוג , שכלל בורדייה את מושג ההביטוס

בעיקר במחקרים בתחומים , )2002פיתוח המושג ואופן שילובו במחקריו של בורדייה ראה אלגזי 

 ,Bourdieu 1990a:לדוגמא(הקשורים למערכת החינוך בימינו ושדות תרבותיים שונים נוספים 

1990b .( 

 

 הגדרות

כלומר האופנים בהם יודעים אנשים , "טכניקות של הגוף"מרסל מוס עוסק בתופעות שהוא מכנה 

ם לב לכך שפעילויות גופניות הוא ש). Mauss 1979: 97(בחברות שונות כיצד להשתמש בגופם 

והבחין כי הבדלים בפעולות הינם תולדה של חינוך , שונות מבוצעות באופן ספציפי לחברות שונות

 Farnell(שנעשה הן באופן מכוון והן דרך אימוץ וחיקוי שלא במודע , חברתי בטכניקות גופניות

 habitudeהמילה הצרפתית  על פניהביטוס  עדיף את המילה מוס מדגיש כי הוא מ .)401 :2000

                                                 
כי כיוון , שיצאה לאור לפני מספר שנים כותבים The Civilizing Process עורכי המהדורה המתוקנת של ספרו  1

ה של המא 80 –70-לראשונה בשנות ה לא היה מוכר כמעט באנגלית כאשר תורגם ספרו של אליאס הביטוסשהמונח  

נכנס המונח , מאז). Elias 2000: xvii(וכדומה   "personality makeup"הוחלפה המילה בביטויים שונים כגון , 20-ה

, בעקבות זאת. בעיקר דרך כתביו של בורדייה, מחדש לאוצר המילים האנגלי של מדעי החברה הביטוסהמדויק יותר 

 ). .ibid(כפי שהיה במקור , ימוש במונח לטקסטהשיבו את הש 2000מתרגמי המהדורה החדשה של אליאס משנת 
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אלא הן משתנות בהתאם , הרגלים אישיים אינןכדי להדגיש כי פעולות אלו ) הרגל או נוהג(

 ). Mauss 1979: 101; Farnell 2000: 401(לפרמטרים חברתיים ותרבותיים 

אליאס משתמש במושג הביטוס או הביטוס חברתי כדי לתאר קוד ייחודי של רגש 

 ,Fletcher 1997: 10–15; Smith 2001: 67(רב חברי קבוצה מסוימת והתנהגות המושרש בק

endnote 17 .( הוא מראה כי  למערכות קשרים ותהליכים חברתיים יש השפעה חזקה על עיצוב

, באחרים, ועל יכולתם לשלוט בעצמם, של יחידים וקבוצות) psychological make-up(ההביטוס 

 ).Smith 2001: 1(ובסביבתם 

אך מפתח את המושג לכדי , ניגש אל ההביטוס באופן דומה לאליאס ומוס בורדייה

קליטה , הביטוס הוא מערכת של סכמות פעולה, לפי בורדייה. יותרמסגרת תיאורטית רחבה 

ההביטוס נלמד ונרכש דרך תנועות גוף . אשר הוטמעו במהלך תהליך החיברות, והערכה

מאפשרות לבני האדם הנושאים אלו סכמות ).  Gosden 1999: 126(אבחנות וחיקוי , יומיומיות

הביטוס , לפי בורדייה. והן בבחינת טבע שני, אותן לאלתר התנהגויות המותאמות למצבים השונים

 מצב תודעתי המכוון התנהגות יומיומית ,אם כן, ההביטוס הוא.  קשור לתחושת מקומו של האדם

ומתווה , בוסס בעיקרו על ידע מעשיההביטוס מ. הידי-מעוצב עלאך בה בעת גם , של אנשים

 ). Barrett 2001: 153(ומה שנראה נורמטיבי ומקובל , מסגרת אפשרית לפעולה על בסיס ניסיון

בניינים ומכלולי   –" structuring structures"בורדייה מתאר יחס דיאלקטי זה כ

ידי -נית עלשבתורה נב, ידי פרקטיקה חברתית-התרבות החומרית הקשורים אליהם נבנים על

ארכיטקטורה היא לא רק , לכן. הארכיטקטורה וחפצים חומריים אחרים בסביבתם של האנשים

, אותם רעיונות –את ההביטוס . של פעילות או פרקטיקה אנושיתמעצב תוצאה אלא גם גורם 

להבין בעיקר דרך הסביבה הבנויה  ניתן –ערכים וניסיונות בעזרתם נותן אדם משמעות לסביבה 

בורדייה הדגים את הפוטנציאל הרב הטמון בניתוח . השימוש של האנשים במרחב ובחפצים ואופן

  ).Bourdieu 1973, 1977(ארכיטקטורה ושימוש במרחב במחקרו על הבית הברברי 

אנתוני תיאוריית הסטרוקטורציה של עם רחב לעבודתו זו של בורדייה מכנה משותף 

פקידם של זמן ומרחב בפעולה של סוכנים חברתיים בעיקר העיסוק בת, )Giddens 1984( גידנס

 ).structuration) (Branson and Miller 1992: 39(במסגרת תהליך ההבניה , ומבנים חברתיים

ל לשנות מבנה דרך סוכן אינדיבידואל שיכום משרטטים את היחס הדיאלקטי בין שני החוקרי

ם הנובעים מן היחסים המתמשכים מבנה שמהווה את הרקע הרחב יותר והתנאילבין , פרקטיקה
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עוסק יותר הן ) Giddens 1979, 1993(נראה כי גידנס , עם זאת). Dornan 2002: 305(בין יחידים 

מודעים -ושם פחות דגש על המבנים הלא, באופי המגביל והן באופי המאפשר של מבנים חברתיים

 ). Dornan 2002: 307(של פעילות היחיד 

 

 במחקר הארכיאולוגייישום רעיון ההביטוס 

מספר חוקרים ישמו את רעיון ההביטוס במחקרים מתחומי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה 

,  למשל, )Robben 1989(רובן ). Soja 1985; Robben 1989; Yates 1989; Fox 1993: לדוגמא(

ומשתמש ברעיון , עוסק בקשר שבין מבנה מרחבי ופרקטיקה חברתית בעיירת דייגים בברזיל

ולעמוד על ההבדלים בין , הביטוס כדי להבהיר את היחס המורכב בין מרחב ופרקטיקה חברתיתה

בעבודתו הוא מראה כיצד דרך המגורים בבית אנשים אוספים כל העת . קבוצות שונות בחברה

גם . אשר מקבלים באופן זה משנה תוקף, מודע רמזים על עקרונות חברתיים-באופן מודע ולא

נעשה ניסיון להתחקות אחר , המוקדש לחקר בתים באיי האוקיינוס השקט, סבקובץ בעריכת פוק

 ). Fox 1993(הרעיונות והערכים החברתיים של החברה דרך ניתוח המבנה הפיזי של מבנים 

ויושם במסגרת עבודות שונות , ההביטוס הפך לנושא משמעותי גם בתחום הגיאוגרפיה

: למשל(ידי אנשים הפועלים במרחב -עלהעוסקות בתפישת המרחב ויצירת תחושת מקום 

Alexander 1979; Hillier and Rooksby 2002; Rapoport 1982;.( 

ליישום רעיון ההביטוס ככלי לבחינת אחדים בארכיאולוגיה נעשו עד היום ניסיונות 

 ;Barret 1981; Blanton 1994: ראה למשל(הממצאים הארכיאולוגיים ולפרשנותם 

Braithwaite 1982; Donley-Reid 1990; Hingley 1990; Moore 1982, 1986; Rippengal 

1993; Verhoeven 1999; .(בלנטון )Blanton 1994( , העוסק בניתוח השוואתי של בתים ומשקי

גם אלא , מודע-רק במישור של הלא מייצר עקרונות מבנייםפועל ו מדגים כיצד הביטוס אינו, בית

דוגמא טובה למחקר העוסק בתקופה . ל החברים במשק הביתשמכוונת מהווה ביטוי לאסטרטגיה 

עושים שימוש במונח ה, שותפיוהנדונה במסגרת המחקר הנוכחי היא עבודתם של פרנקל ו

מנת לעמוד על תהליכי שינוי טכנולוגי הקשורים להגירה במהלך האלף השלישי -ההביטוס על

  ).Frankel, Webb and Eslick 1995; Frankel 2000(ס בקפריסין "לפנה

חלוקות , ארכיטקטורה, באמצעות ניתוח ממצא חומריחקר ההביטוס בארכיאולוגיה 

למלא פערים מאפשר , מרמת הבית הבודד ועד רמת המערכת היישובית, פונקציונאליות ועוד

בחקר הישובים ההביטוס  יישום רעיון. תהליכים ותופעות חברתיות ים סכמאטיים שלבהסבר
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 יאפשר לזהות את המאפיינים הייחודיים של  ,של תקופת הברונזה הקדומה העירוניים המבוצרים

 . והשוני לעומת אורח החיים הכפרי שקדם לו, אורח החיים העירוני בזמן זה

 

 

 )1 .1איור ( המסגרת הגיאוגרפית של המחקר. 5. 1

 ומתמקד באזורים שממערב לנהר, בדרום הלבנט 2ק "המחקר עוסק בעירוניות של תקופת הב

בחרתי , כיוון שהמחקר משתמש בהביטוס כנקודת כניסה לתוך הבנת החוויה העירונית. הירדן

תל  – מקרי מבחן פרטנייםשני תיאור תחיל בלשם כך א. כולו מן הפרט אל הכלללבנות את הדיון 

האתרים נמצאים באזורים גיאוגרפיים שונים . ותל ברקת שבעמק לוד, בית ירח השוכן בעמק הירדן

בשני האתרים קיים . ומציגים רצפים סטרטיגראפיים שונים, נבדלים זה מזה בגודלם, שראלי-בארץ

, 2ק "המאפשר לבחון את כל ההיבטים של סביבה בנויה עירונית בתקופת הב, מידע ארכיאולוגי רב

בכל חבלי  לאחר מכן אביא מידע מאתרים נוספים. מרמת משק הבית ועד מקומו של האתר בנוף

לאור כל אלו אערוך דיון מקיף על , לבסוף. ממספר אתרים בעבר הירדן המזרחיו, ישראל-ארץ

 .העירוניות של אזור דרום הלבנט ככלל

 

 תל בית ירח 

מתחת ' מ 202–190-בגובה  כ, מן הכנרתסמוך למוצא הירדן , לחופי דרום הכנרתשוכן תל בית ירח 

תקופת הברונזה הקדומה השתרע התל אולם ב, דונם 250-שטח התל כיום כ .)2. 1איור ( לפני הים

אולם בתקופות קדומות , כיום שפך הירדן מן הכנרת נמצא מדרום לתל. דונם 300-על שטח של כ

אי התחום בין -חצי, אם כן, האתר היה. לוממערב והנהר זרם מצפון ו, מוצא הירדן היה מצפון לתל

ממקורות . מדרום ההיית והגישה היבשתית היחידה אליו, האגם ממזרח לנהר מצפון וממערב

. מדרום לתלנפרץ ואפיק חדש , היסטוריים עולה כי במהלך ימי הביניים חל שינוי בזרימת הנהר

ממפת . םובהדרגה החל האפיק הקדום להיסת, במשך זמן מה היה התל מוקף מים מכל עבריו

היה ) 1909( 20-ובראשית המאה ה 19-עולה כי בסוף המאה ה, ומתיאורים שונים, הסקר הבריטי

 .עדיין אפיק זה מוצף כמעט כולו

שרידי מבנים עתיקים שהשתמרו על פני השטח משכו תשומת לב של נוסעים ומבקרים 

מביאים  עשרה-נוסעים וחוקרים שונים במאה התשע. 20-מימי הביניים עד ראשית המאה ה

). MacGregor 1869: 412–415למשל (והצעות לזיהויו ההיסטורי , תיאורים שטחיים של האתר

אולם ראשית ). Conder and Kitchener 1881: Sheet VI(האתר מופיע גם במפת הסקר הבריטי 
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אולברייט במקום בראשית שנות . פ .ביקורו של והארכיאולוגי באתר מצוינת על ידי  המחקר

 Albright(במסגרת סקר אתרים מתקופת הברונזה בעמק הירדן  העשרים של המאה העשרים

את הקרמיקה אולברייט זיהה והגדיר לראשונה במהלך סיורו במקום . )1926 ;1925 ;1923

 Albright(על חשיבותו הרבה התל  ועמד, "כלי בית ירח"האופיינית למקום וכינה אותה בשם 

סוקניק את אנשי גדוד העבודה בעת סלילת כביש טבריה . באותו זמן לערך ביקר א. )27 :1926

הוא ) Sukenik 1922(במאמר שפרסם . ם שנתגלו במהלך העבודהבחן את השרידים העתיקי, צמח

ומציין כי יש צורך בחפירה ארכיאולוגית לשם , דן בממצאים מן התקופה המוסלמית וההלניסטית

כמו כן דן סוקניק בשאלת זיהויו ההיסטורי . בירור טיבם של השרידים מן התקופות הקדומות יותר

חפירה באפיק הקדום של הירדן ממערב סקר מדוקדק ו נערכומספר שנים לאחר מכן . של האתר

בין היתר זיהה את חומת העיר הקדומה לאורך ). Saarisalo 1927: 76–81(ידי סאריסאלו -עללתל 

 ). ibid.: 76–77(חלקים משולי התל 

החוצה , צמח-החפירה הארכיאולוגית הראשונה באתר התקיימה עם הרחבת כביש טבריה

מפקח מטעם אגף העתיקות של המנדט , ולי'ידי נעים מח-על 1933נת בש, את התל לכל אורכו

החלו בשנות הארבעים תושבי האזור , לאחר ניצול של חלק ניכר מן התל לצרכי חקלאות. הבריטי

בשנים אשר בוצעו , תכניות אלו חייבו חפירות נוספות. לתכנן בניית מוסדות שונים בשטח האתר

 .ובמימון הסתדרות העובדים הכללית, ץ ישראל ועתיקותיהמטעם החברה לחקירת אר 1946–1944

נערכו באתר מספר , בעקבות המשך הבנייה במוסדות אשר הוקמו על התל, לאחר קום המדינה

-ולאחר מכן ב, 1953–1952נערכו בשנים , בנוסף. 1996ועד  1949החל משנת , חפירות הצלה ופיקוח

נערכו מספר  90–60-בשנות ה. ברסיטת שיקאגוחפירות מטעם המכון המזרחני באוני 1964–1963

עשרה -ידי שש-רה עלנערכו כעשרים עונות חפי לבסך הכו. חפירות הצלה נוספות ברחבי התל

רשימת החפירות וסיכום  ).Greenberg and Paz 2006: Plan 1.1, Table 1.1(משלחות שונות 

, 2. 1-ו 1. 1ם למטה בטבלאות משווה של השכבות הארכיאולוגיות בשטחי החפירה השונים מופיעי

 . 3. 1ותכנית שטחי החפירה בתל באיור 

ר רפאל גרינברג "החל פרויקט מחקר וחפירות בית ירח בראשותו של ד 2001בשנת 

במטרה לעבד ולפרסם את החומר מן החפירות השונות שנערכו באתר , מאוניברסיטת תל אביב

 2006-ו תוצאות החפירות ראה אור בהכרך וב. חות סופיים"ותוצאותיהן לא פורסמו בדו

)Greenberg et. al. 2006( ,בנוסף חידשה . כרך שני ובו דיון סינתטי נמצא בשלבי הכנה לפרסוםו

בניין "באזור בעיקר , בחלקו הצפוני של האתר, 2003בשנת  המשלחת את החפירות באתר
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מובאים בעיקר נתונים מן במחקר הנוכחי ). Greenberg and Paz 2010; 2005 גרינברג" (המעגלים

, עיבוד הנתונים מבית ירח. 2-ו 1בהן נחשפו שרידים מתקופת הברונזה הקדומה , החפירות הישנות

 .Greenberg et(ח החפירה "מתבסס על ניתוח מחדש של חומר מדו, כפי שנעשה במסגרת המחקר

al. 2006( ,המחודשות נחשפו  בחפירות. וממצא קטן שטרם פורסם, יומני שטח וסיכומי החופרים

 . אשר מוזכרים בקצרה, עד עתה שרידים מעטים בלבד מתקופות אלו

 

 Greenberg andפי -על( 1995–1933, רשימת החפירות העיקריות בתל בית ירח. 1. 1טבלה 

Paz 2006: Table 1.1(.  

סימון  שנה )ים(חופר 

 שטח

 ממצאים עיקריים מיקום

–תוואי כביש טבריה MK 1933 ולי'מח 1

 צמח

ק "רחוב ב; תעלת ניקוז מאבן

 מרוצף

 –1944 מזר ושטקליס 2

1945 

MS  7חתך בדיקה בשטח x 
 בדרום התל' מ 100

ק ומן "בתים מן הב; ביצורים

 התקופה ההלניסטית

בית מרחץ וארמון ; בנין המעגלים האקרופוליס הצפוני SA 1946–1945 יונה-שטקליס ואבי 3

מבוצר מן התקופה המוסלמית 

 הקדומה

 ק"שרידים פגועים מאוד מן הב חפירת יסודות אוהלו GB 1949 אדון-בר 4

ארמון מבוצר מן התקופה  מצפון לבנין המעגלים GB 1950 אדון-גאי ובר 5

 המוסלמית הקדומה

מזרחי -הקצה הדרומי BS 1951 אדון-בר 6

 של התל

; עד קרקע בתולה' מ 10x  10חתך 

עד  1ק "שרידים מתקופת הב

 סלמית המאוחרתהתקופה המו

מזרחי -הקצה הדרומי BS 1953–1952 אדון-בר 7

 של התל

שרידים נרחבים צמודים לביצורים 

 3ק "מן הב

השוליים הדרומיים  BF 1955–1953 אדון-בר 8

 והמערביים של התל

חשיפה נרחבת של ביצורים מן 

 2ק "חומה ושער מן הב; 3ק "הב

 כנסייה ביזאנטית תלהקצה הצפוני של ה DK 1953 דלוגאץ והיינס 9

חתכי בדיקה שונים  DK  1964–1963 דלוגאץ וקנטור 10

במחצית הצפונית של 

 התל

בית מן " (מפעל לייצור שמן זית"

 )ק"הב

אמצע המדרון המזרחי  UN 1967 אוסישקין ונצר 11

 של התל

 ק"סמטה ובתים מן הב

 ק"שרידים שונים מן הב אוהלו AC 1976 עמירן וכהן 12

 1ק "מבנים מעוגלים מן הב אוהלו BH 1976 בהט 13

מבני מגורים עשירים בממצאים מן  בית הספר בית ירח EY 1982–1981 אייזנברג 14

 ק "הב

מבני מגורים עשירים בממצאים מן בית הספר בית ירח  EY  1986–1985 יוגב 15
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 ק"הב )הרחבהשל אייזנברג(

 ק "שלבים שונים של הבביצורים מ צמח-כביש טבריה GE 1995–1994 גצוב 16

 
 

טבלה מסכמת של השכבות המקומיות והתקופות הארכיאולוגיות בשטחי החפירה . 2. 1טבלה 

 ).Greenberg and Paz 2006: Table 1.2פי -על( העיקריים בבית ירח

תקופת תל 

 בית ירח

תקופה 

 כרונולוגית

  SAשטח 

 )החתך העמוק(

  MSשטח 

 )Iחתך (

 MS/EYשטח  UNשטח  BSשטח 

 )IIחתך (

A קדום 6     9 – 10 א1ק "ב?  

B 10 – 11  5 – 6  14 – 15  9 – 11  6 – 8 ב1ק "ב  

C 7 – 9 4  12 – 13  5 – 8 קדום 3 – 5 2ק "ב  

D 3 – 6  2 – 3  7 – 11  3 – 4  2 –מאוחר  3 3ק "ב  

E מאוחר 3  6   שלב סופי  –ק "ב? 

F 5   1ת "ב   

G 4   פרסית   

H 2 1 3 2 1 סטיתהלני 

J 1  2 1  ביזנטית/רומית 

K 1   מוסלמית   

 

 תל ברקת 

-מ מצפון"ק 8-כ, מזרחיים של אגן האיילון-ממוקם בשוליים הדרום) חורבת בורנאט(תל ברקת 

סביבת האתר מאופיינת בגבעות גיר שטוחות בין יובליו של נחל . )4. 1ראה איור ( מזרח לעיר לוד

לגבעה . מעל פני הים' מ 180–140  בגובה, בעלת מתאר סגלגלל גבעה התל יושב ע. ריףעבית 

תל עליון  –שני חלקים עיקריים  וול, דונם 50-כ שטח התל. מדרונות תלולים בעיקר מדרום וממערב

 . )דונם 40-כ( יותר ממזרח לו כהנמו מדרגה תחתונהו, בחלק המערבי) דונם 12-כ(

רם גופנא ויצחק ידי -על כום מקיפים שנערהאתר זוהה ותועד לראשונה במסגרת סקרי

). Gophna and Beit-Arieh 1997: Site 65; 41–40: 1974גופנא ( 80–70-אריה בשנות ה-בית

וזוהו שרידי חומות הן בחלקו העליון , 2ק "נתגלו שרידי ישוב גדול ומבוצר מתקופת הב יםבסקר

ערכה רשות , ר התעשייה חבל מודיעיןבעקבות תכניות לפיתוח והרחבה של אזו. והן בחלקו התחתון

לקראת , במדרגה התחתונה של האתר מקיפה במספר נקודותחפירת בדיקה  2003העתיקות בשנת 

חפירת הצלה נרחבת מטעם  2004נערכה בשנת , בעקבות זאת).  2008טורגה וגנדלמן (חפירת הצלה 

דונם ברחבי  שישהל של כבמהלכה נחפר שטח כול, אוניברסיטת תל אביב ובשיתוף רשות העתיקות
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P1F2.)2007פז ופז (המדרגה התחתונה של התל 
P   במסגרת החפירה נחשפו חלקים גדולים ממערכת

 נהרסה, מיד עם תום החפירות ותיעוד השרידים. 2ק "רחובות ובתים מתקופת הב, הביצורים

ילוב והחל ש, כבדים וחומרי נפץ םבאמצעות כלים מכאנייעד היסוד הגבעה של העיר התחתונה 

החלה המשלחת מטעם אוניברסיטת תל אביב  2006בשנת . השטח באזור התעשייה המתפתח

Paz 2010.(P2F( במסגרת מיזם קהילתי המשלב תושבים ותלמידים מן האזור, בחפירות התל העליון

3
P 

בתי מגורים ומתקנים חקלאיים , עדויות למערכת הביצורמספר חלק זה של האתר בעד עתה נחשפו 

עיבוד הנתונים מתל . 5. 1תכנית של מיקום כל שטחי החפירה בתל מופיעה באיור . 2ק "מתקופת הב

ממצאי . אשר טרם פורסמו, ברקת מתבסס על כלל ממצאי החפירה במדרגה הנמוכה של התל

 .החפירה מן העונות האחרונות בתל העליון מוזכרים בקצרה

 

  

 המסגרת הכרונולוגית של המחקר. 6. 1

קיימות מספר הצעות שונות לחלוקה כרונולוגית ותיארוך של קת בתקופה במסגרת הספרות העוס

מצו מעבודותיהם של חוקרים המסגרת והמונחים הנקוטים כאן או .תקופת הברונזה הקדומה

של  רדיומטרימבוססים גם על תוצאות תיארוך תוך הכנסת שינויים קלים ותוספות ה, שונים

משקפים את הנתונים שבידי הם . ירח ובתל ברקת ממצאים מעונות החפירה האחרונות בתל בית

 . ואת הבנתי לגבי חלוקת התקופה

החלוקה . ב1ק "א וב1ק "להלן ב, נחלקת לשתי תקופות משנה 1ק "תקופת הב

וגם ; 1992(יקותיאלי מחקריהם של  פי-הכרונולוגית של תקופה זו בדרום הארץ היא על

Yekutieli 2000 ( וגופנא)Gophna 1995(.P3F4
P פי רוב -נעשית על ן הארץוקה לשני השלבים בצפוהחל

 ). Braun 1996b: 175–184; Gophna 1995: 272; Milevski 2005: 5(לפי טיפולוגיה קראמית 

                                                 
גופנא שימש . ר). הכותבת(פז . פז וש. י י"אביב ע–החפירה נוהלה מטעם המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל  2

דיבון . ש, רוזנברג. ד, נתיב. א, ירוסלבסקי-גרומן. א, יהודה-באומל. ל, איסרליס. מ: בחפירה השתתפו. יועץ מדעי

צילום שטח וצילום (שרגו . פ, )מדידות(פורוצקי . ד, )מנהלה(ערן . ר, )רישום וניהול משרד(קינן . ע, )שטחיםניהול (

 ).רפאות(ויינר . פלטה וי. ר, )ציור ממצאים(פנחס . פרי ור. ע, )ממצא
זורית במיזם תומכים אנשי המועצה הא. ר יצחק פז והכותבת"בראש משלחת החפירות והמיזם הקהילתי עומדים ד 3

עובדים ותלמידים מספר , ושותפים מנהלים, ומנהל מחלקת החינוך, ראש המועצה מר שמעון סוסן  –חבל מודיעין 

ועונת החפירות ', החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין'מומנה בסיוע  2006עונת החפירות . מוסדות חינוך מן האזור

 . באזור התעשייה הצמוד המפעילה מרכז לוגיסטי', אסם'מומנה בסיוע חברת  2008
 Amiran and Gophna(ידו מספר שנים קודם לכן -ידי גופנא שונה מזו שהוצעה על-הכרונולוגיה המוצעת כאן על 4

1992.( 
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 Amiran and(המסגרת הכרונולוגית לדיון מתבססת על גופנא ואחרים , 3-ו  2ק "לגבי הב

Gophna 1989; Getzov, Paz and Gophna 2001: 14–21( ,יפ פיל)Philip 2001: 168–169, 

Table 5.1 ( וגרינברג)Greenberg 2002: 8, table 1.1( ,ולם בעקבות נתונים חדשים נעשו א

אף כי חלוקות משנה של תקופות אלו הוצעו ונדונו . ידם שינויים קלים-כים המוצעים עליארבת

אינני , )Callaway 1978; Seger 1989; Miroschedji 1999, 2000(ידי חוקרים שונים -על

בה מתמקד המחקר  2ק "ובעיקר הב, חלוקות של תקופות אלו. מתייחסת אליהן כמסגרת עבודה

פי הסטרטיגרפיה -על, שלבי משנה שזוהו באתרים ספציפייםמטופלות רק לאור , הנוכחי

 . המקומית של כל אתר

פר אך  קיימות מס, מוחלטנותנים מסגרת כללית של תיארוך ם רדיומטריים תאריכי

 :Braun 1996b,וראה למשל; Milevski 2005: 6( 1ק "בעיקר מן הב, בעיות באשר לתאריכים

156–163; 2001; Braun and Gophna 2004; Golani 2004 .( חדשים ממצאים , עם זאת

 : הנתונים הבאיםאת לים מעטובים במספר אתרים מהקשרים ארכיאולוגיים 

מחומר חתום בבור מן השכבה הראשונה בתל , ת ירחבבי 2007מעונת  ם רדיומטרייםתאריכי .1

ומאפשרים להקדים את , מאלו המקובלים הניבו תאריכים קדומים יותר, )א1ק "ראשית הב(

תאריכים אלו מצטרפים לעדויות . )3. 1ראה טבלה ( ס"לפנה 3650 –3600 -ראשית התקופה ל

 ;Golani 2004: 10, 46; Gophna 2004: 2; Philip 2001: 169(נוספות מן השנים האחרונות 

Segal and Carmi 2004.( 

ר בבית ב של חפירות מז1ק "מקונטקסטים משוכבים היטב משכבות הב ם רדיומטרייםתאריכי .2

). Mazar and Rotem 2009: 145–146, table 3, Fig. 14(ס "לפנה 3000 –3300נעים בין  שאן

 :.ibid(תוצאות דומות  ב נתנו1ק "ן מן הבהירד-ישראל ועבר-דגימות מאתרים נוספים בצפון ארץ

יל לסוף והתאריך המכו, ס"לפנה 3028 – 3134חראז הוא -טווח התאריכים בתל אבו אל). 146

בבית  M-3בדומה לטווח התאריכים של שכבה , )Fischer 2000: 223, 227( 60+3090הוא  Iשלב 

במגידו ) ב1ק "ב( J-4שכבה ממוצע תאריכי הדגימות מ). Mazar and Rotem 2009: 146(שאן 

בבית  M-2 וחופף חלקית את תאריכי שכבה , )Boaretto 2006: 551(ס "לפנה 2920 – 3020הוא 

 ). Mazar and Rotem 2009: 146(שאן 
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מחפירות המדרגה  2ק "דגימות מקונטקסטים טובים של הבממספר  ם רדיומטרייםתאריכי .3

P4F5.)4. 1ראה טבלה ( ס"לפנה 2863–3104נמצאים בטווח שבין התחתונה של תל ברקת 
P  החפיפה

לבין תאריכי ראשית , ב  באתרים שונים1ק "הנראית בין תאריכים משכבות מאוחרות של הב

זמני בכל האתרים -מחזקת את התחושה כי המעבר בין שתי התקופות לא היה בו, מברקת 2ק "הב

, 2להלן פרקים וראה (חומרית דבר הנראה גם בשינויים המתרחשים בסביבה הבנויה ובתרבות ה –

וכי קיים למעשה שלב של אופק כרונולוגי , "עקום"נראה כי קו התפר בין התקופות היה  ).3

ראשית התופעות החדשות של  מאידךבאתרים שונים ו 1ק "המקבץ מחד שלבים אחרונים של ב

גיה של במסגרת קבוצת המחקר העוסקת בכרונולוהצעה כזו הועלתה . באתרים אחרים 2ק "הב

 ESL3bשם מכונה שלב כרונולוגי זה נכון להיום , )ARCANE(ק בדרום הלבנט "הב

)Miroschedji 2009 .( 

מוקדם בתל בית ירח מאפשרות להציע תאריך מעט  3ק "דגימות מקונטקסטים של ראשית הב .4

 . 3 .1כפי שניתן לראות בטבלה , )ס"לפנה 2700במקום  2750/2780(מן המקובל לראשית התקופה 

 

 בתל בבית ירח 3ק "א ומן הב1ק "תאריכים רדיומטריים מן הב. 3 .1טבלה 

Sample No.  P

14
PC Age BP  Cal. BC (68.2% 

probability) 

Cal. BC (95.4% 

probability) 
δP

13
PC 0/R00R PDB 

RTT 5863 4780 +/- 45 3640 – 3620 (9.8%) 

3610 – 3520 (58.4%) 

3650 – 3500 (85.7%) 

3430 – 3380 (9.7%) 

-27.2 

RTT 5864 4850 +/- 45 3700 – 3630 (55.2%) 

3560 – 3530 (13.0%) 

3720 – 3620 (64.7%) 

3610 – 3520 (30.7%) 

-24.3 

RTT 5851 4155 +/- 45 2880 – 2830 (13.7%) 

2820 – 2670 (54.5%) 

2890 – 2580 (95.4%) -24.2 

RTT 5852 4090 +/- 45 2850 – 2810 (14.3%) 

2750 – 2720 (4.1%) 

2700 – 2570 (48.3%) 

2510 – 2500 (1.4%) 

2870 – 2800 (19.4%) 

2780 – 2550 (67.8%) 

2540 – 2490 (8.2%) 

-25.5 

RTT 5854 4150 +/- 45 2880 – 2830 (14.6%) 

2820 – 2800 (5.9%) 

2780 – 2660 (46.0%) 

2650 – 2630 (1.8%) 

2880 – 2580 (95.4%) 

 

-24.1 

 

 
                                                 

 ). ETH(בונאני מן המכון הטכנולוגי השוויצרי בציריך . 'ר ג"ידי ד-הדגימות נבדקו על 5
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 בתל ברקת 2ק "תאריכים רדיומטריים מן הב. 4. 1טבלה 

Sample No.  Excavation Reg. No. P

14
PC Age BP Cal. BC (95% 

probability) 
δP

13
PC 0/R00R PDB 

ETH 29974 
P

L736 – B1968 4375 +/- 55 3313 – 3234 (8.0%) 

3104 – 2884 (90.3%) 

-23.1 +/- 1.2 

ETH 29975 
P

L-736 – B1970  4305 +/- 55  3090 – 3058 (4.4%) 

3044 – 2863 (88.8%) 

2808 – 2777 (4.0%) 

-23.9 +/- 1.2 

ETH 29976 
P

L526 – B5182 4445 +/- 55 3338 – 3208 (35.0%) 

3195 – 3149 (9.8%) 

3140 – 2922 (55.2%) 

-23.0 +/- 1.2 

 

 

 :בטבלה הבאהסיכום המינוח והחלוקה הכרונולוגית הנקוטים במחקר זה מופיעים 

פי תל בית ירח -על( ישראל-חלוקה כרונולוגית של תקופת הברונזה הקדומה בארץ. 5. 1טבלה 

 )ותל ברקת

 תקופה כרונולוגית תיארוך תקופת תל בית ירח

A 3650/3500 – 3350 BCE EB IA )א1ק "ב( 

B 3350 – 3100/3050 BCE EB IB )ב1ק "ב( 

C 3100/3050 – 2750 BCE EB II )2ק "ב( 

D 2750 – 2400 BCE EB III )3ק "ב ( 

E 2400 – 2300 BCE Final EB (not EB IV) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

 1תקופת הברונזה הקדומה : לפני היות העיר. 2פרק 

 

 תרקע כללי ומפה יישובי. 1. 2

היא מציגה ארגון חברתי . ים כרונולוגיים ותרבותייםא עומדת בפני עצמה במונח1ק "תקופת הב

 Amiran 1985; Braun 1989a; Gophna(וכלכלי שונה מן התקופה הכלקוליתית שקדמה לה 

1995: 269–272; Hanbury-Tenison 1986 .( מפת היישוב בדרום הלבנט בתקופה זו שונה גם היא

פזורים ברחבי הנוף באזורים פוריים ומתאפיינת בכפרים חקלאיים קטנים , מן התקופה הקודמת

 Gophna(תוך שמירה על מרכיב פסטורלי מסוים ונטייה למוביליות , ובעלי נגישות למקורות מים

1995: 269–272, Fig. 1; Herzog 1997: 36; Joffe 1993: 45–46 . 1. 2ראה איור.(P5F

6
P לפי יופה ,

ובצפון התארגנות , ר יישוביבראשית התקופה ניכרת בדרום ארץ ישראל התאוששות לאחר משב

 ). Joffe 1993: 50(מחדש של ההתיישבות  

ובמהלכו החלו אוכלוסיות פזורות , אחיד-ב היה מגוון ולא1ק "א לב1ק "המעבר מן הב

אשר בחן במסגרת מחקרו את דגמי היישוב במעבר בין , יופה. להתקבץ בכפרי קבע הולכים וגדלים

עם גידול , ק"ב מייצגת שיא בחברה הכפרית של הב1 ק"מראה כי תקופת הב, 2ק "לב 1ק "הב

-חלק מן האתרים בזמן זה מגיעים לגודל של למעלה מ). 2. 2ראה איור (במספר האתרים ובשטחם 

 ;Gophna 1995: 273; Figs. 2, 3(וגופנא מציע כי הם תפקדו כנראה כמרכזים אזוריים , דונם 200

Joffe 1993: 50 .(ותל מגידו שהשטח המיושב בסביבתו , דונם 300-עם שטח של כ, תל בית ירח

מחקרים שונים מעריכים את . הם שתי דוגמאות בולטות, אף הוא במאות דונמיםבזמן זה מוערך 

 ).Faust and Ashkenazy 2009: Table 1(איש  50,000-סך אוכלוסיית ישובי התקופה בכ

ולתל ) הירדן והכנרתעמק (המחקר הנוכחי מתמקד בחלקי המפה הקשורים לתל בית ירח 

והתפתח במהלך התקופה , 1ק "תל בית ירח נושב לראשונה בראשית תקופת הב). מפת לוד(ברקת 

שהמידע , באזור היו קיימים בתקופה זו אתרים נוספים קטנים יותר. לישוב פרוז גדול מאוד

אישית של  והתרשמות, פ"ינאי בע; 2009הרטל (למשל בטבריה , לגביהם אינו רב וחלקו טרם פורסם

, באזור עמק הירדן התיכון, מעט דרומה). Epstein 1985(ברניקי ופתחת הירמוך , )הכותבת

                                                 
נתגלו בחפירות בשנים האחרונות למשל בעין , במפה של גופנאאשר אינם מופיעים , א1ק "יישובים נוספים מן הב 6

שרידי ישוב מתקופה זו נמצאו גם בבית ירח ). טרם פורסם(ובכפר כנא ) טרם פורסם(טבריה , )2006סמיטליין (אווזים 

 ).ראה להלן(
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בית שאן , )Novacek 2007: 35–37, 430(ישוב באתרים כמו תל יקוש  1ק "התקיים במהלך הב

)Greenberg 2003; Mazar and Rotem 2009( , תל שלם)Eisenberg 1996( ,חראז -ותל אבו אל

)Fischer 2008.( 

באזור עמק לוד אנו עדים לקיומם של אתרים כפריים בגדלים שונים הפזורים במרחב 

)Faust and Ashkenazy 2009: 29; Gophna 1989: 99–100 .( בסקר מפת לוד מדווח על עשרה

בין האתרים ניתן למנות את ). *Gophna and Beit-Arieh 1997: 10*–11( 1ק "אתרים מן הב

 Gophna and Beit-Arieh 1997: Site No. 56; Nadelman) (ירבת אבו חמידח(שוהם צפון 

, )van den Brink 2002; 2000ינאי ומרדר (לוד , )Gal and Kochavi 2000: 61–67(אפק , )1995

ולפי , 1ק "האחרון נושב לראשונה כנראה כבר בחלק הקדום של הב). Gophna 1996(ותל דלית 

כארבעה , תל ברקת). Gophna 1996: 154–155(ב 1ק "ב פרוז בבגופנא התפתח לכדי כפר נרח

 . 2ק "נושב לראשונה כנראה רק בתקופת הב, מ צפונה"ק

 

 

 מאפייני הבית הכפרי . 2. 2

אולם רק בתים אחדים מן החלק המאוחר של , נתגלו באתרים רבים 1ק "בתים מתקופת הב

ר להציג תכנית ולבחון את החלוקה התקופה נחשפו במלואם או בקנה מידה נרחב מספיק המאפש

המידע . בפרק זה אציג ראשית את הנתונים מתל בית ירח. המרחבית הפונקציונאלית של המבנים

שעמד לרשותי מן החפירות השונות באתר מאפשר להציג תמונה רחבה ומגוונת של מאפייני סגנונות 

לאחר מכן אביא מידע . ב1ק "הבנייה השונים והסידורים הארכיטקטוניים של מבני מגורים מן הב

 . את מאפייני מבני המגורים מתקופה זו ואסכם, מאתרים אחרים

 

 תל בית ירח

בתל  Aתקופה (א 1ק "ראשיתו של היישוב בבית ירח במחצית הצפונית של התל בראשית תקופת הב

ידי -לאך רק שרידים ארכיטקטוניים מעטים זוהו ע, כמויות גדולות של קראמיקה נמצאו). בית ירח

ומספר קבורות של תינוקות בקנקנים מתחת , לבני בוץ ושברי לבנים: החופרים הראשונים באתר

המרכיבים ). 3. 2ראה איור ; S. Paz 2006b: 85–87, Plan 3.8, Figs. 3.35–38(לרצפות מבנים 

 המעידים על, )סלע חוואר רך(העיקריים שזוהו משלב זה הם בורות אשפה שנחפרו לתוך סלע האם 
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הזמן -כפי שמוכר מאתרים נוספים בני, עם שטחים פתוחים משותפים נרחבים, יישוב פזור על התל

ב 1ק "חפירת בורות בתוך השטח המיושב ובשוליו נמשכת גם אל תוך הב). 5. 2, 4. 2ראה איורים (

 . ונעלמת מאוחר יותר במהלך תקופה זו, )בתל בית ירח Bתקופה (

 .Sלמשל ( Aת ממשיכים את הדגם היישובי של תקופה ב בורות וקבורו1ק "בראשית הב

Paz 2006b: 89, Plan 3.8, Fig. 3.40( , אך הם מופיעים עתה בכל שטח התל) ראה דוגמאות

ידי החופרים הראשונים כבורות מגורים -מספר בורות רדודים פורשו על). 8. 2–6. 2באיורים 

)Maisler, Stekelis, and Avi-Yonah 1952: 167( ,שכן שיטות , לם להצעה זו אין תימוכיןאו

. החפירה לא היו זהירות דיין כדי לאפשר זיהוי בורות לעמודים או סימנים אחרים לבנייה ארעית

 Eisenberg and Greenberg(בבורות נמצאה בעיקר פסולת ביתית עם כמויות ניכרות של אפר 

2006: 343, Plan 8.4; Greenberg and Eisenberg 2006: 120, Plan 5.2, Fig. 5.2; S. Paz 

2006a: 19, 32–33, Plans 2.5–6 .(וגלעיני זיתים,אפונים, החומר האורגני כלל גרעיני חיטה.P6F7
P 

שרידי לבני בוץ שנמצאו בבורות ובשטחים . בעיקר בשטחים פתוחים, לות דיג רבות נמצאוומשק

רות בודדים משלב זה אולם זוהו רק קי, הפתוחים מעידים על קיומה של ארכיטקטורה במקום

)Eisenberg and Greenberg 2006: 343; S. Paz 2006a: 33 .( 

החלק המאוחר , שרידים משמעותיים של מבני מגורים נמצאו בכל חלקי התל בשלב הבא

הממצאים מעידים על התפשטות הדרגתית של היישוב . ויתוארו בפרוטרוט להלן, Bשל תקופה 

לצד ירידה , והתמלאות הדרגתית של שטחים פתוחים, המבנים עם גידול בצפיפות, מצפון לדרום

 . במספר בורות האשפה בתוך שטח היישוב

 Bניתן להבחין בין שתי מסורות בנייה של מכלולים דומסטיים בשלב המאוחר של תקופה 

תכניות . ובנייה מרובעת מלבני בוץ ללא יסוד אבן, בנייה מעוגלת של לבנים על יסוד אבן: בבית ירח

 . 9. 2כמטיות של מבנים בשתי המסורות ניתן לראות באיור ס

 

 :בניה מעוגלת מלבנים על גבי יסוד אבן

–2בריבועים ): Plan 9.2, Figs. 9.2–Paz and Paz 2006: 470 ,471–9.3( )10. 2איור ( MKשטח 

). 11. 2איור (נדבכים  5–3אשר השתמר לגובה , נתגלו שרידי קיר מעוגל בנוי היטב מאבני גוויל 3

, בנייה מעוגלת זו). לערך' מ 200.20-–199.20-(מתחת לפני השטח ' מ  4.3–3.2 הקיר נמצא בעומק

                                                 
 . ידי נילי ליפשיץ-החומר הבוטאני נבדק על 7
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ראה (בבית ירח  BHומיוצגת היטב בשטח , ברחבי הלבנט 1אופיינית לתקופת הברונזה הקדומה 

נבנה על גבי הצטברות  MKהמבנה בשטח . Bשם תוארך המבנה לשלב המאוחר של תקופה , )להלן

כפי שזוהה בשטחי חפירות סמוכים , Bפר וחומר לבנים המתוארכת לשלב המוקדם של תקופה א

)EY ו-MS( , ונראה כי יש לתארכו גם כן לחלק המאוחר של תקופהB .ולי 'לפי השרטוט של מח

אינו שופך  90-שנחפר בצמוד בשנות ה GEשטח  .כי היה זה מבנה מלבני עם פינות מעוגלותייתכן 

 ). Getzov 2006: 12; fig. 2.11(ונראה כי יש בו בדלי קירות בלבד , שלב זהאור נוסף על 

): Plan 9.4, Figs. 9.9–Paz and Paz 2006: 477 ,478–9.10( )12. 2איור ( BHשטח 

נתגלו שרידים מעטים של קירות אבן ולבנים המתוארכים לשלב המוקדם של , 8בשכבה מקומית 

, שרידים ארכיטקטוניים מרשימים 7 מקומית שכבהב נמצאו, מעל שרידים אלו. Bתקופה 

במקום נחפרו חלקי שני מבנים  ).13. 2איור (הכוללים בנייה מעוגלת של לבנים על יסודות אבן 

, BH 35ממבנה ). BH 35, BH 36(וצמודים זה לזה , עגולים בנויים היטב בעלי מימדים דומים

המסתיים ', מ 1.5קיר היקפי בעובי  למבנה. השתמר כרבע, מזרחי של השטח-בחלקו הדרומי

. באופן המצביע על קיומו של פתח כניסה ממערב בנקודה זו, בצורה מסודרת בקצהו הדרומי

לפיה זוהה מפלס רצפת , בצידו הפנימי של הפתח נמצאה אבן פותה. 'מ 4קוטרו הפנימי של המבנה 

, סירי בישול פערוריים, הקדר, בין החרסים שנמצאו במבנה שברי טס. 'מ 197.54-עפר בגובה  

' מ 1.5,  אשר הקיר המעוגל שלו, BH 36בצמוד נמצא מבנה  .כן נמצא להב מגל מצור-כמו. וקנקן

בחלקו הצפוני . על מנת ליצור חיבור אורגני, של היחידה הסמוכה W13הורחב וניגש אל  , רוחבו

נן אחידות במידותיהן הלבנים אי. העל הבנוי הלבנים של הקיר ההיקפי-של המבנה השתמר מבנה

נמצאו שתי אבנים ) 'מ 197.46-בגובה (על רצפת המבנה  ). טרפז ואף משולש, מלבן, ריבוע(וצורתן 

, הממצא הקראמי ממבנה זה כולל שברי קערות. שטוחות ששימשו ככל הנראה כבסיסי עמודים

רים ביניהם מצביע האופן בו ניגשים המבנים ומחוב .בנוסף נמצא סכין קציר מצור. וקנקנית, קנקן

אל המבנים ניגש מצפון . של מבנים מעוגלים) קומפאונד(ממכלול על האפשרות שמדובר בחלק 

גבי -על. המהווה שטח פתוח צמוד למכלול', מ 197.48-בגובה ) BH 38(ריצוף טיח וחלוקים 

ל מצפון לשתי יחידות אלו נתגלה מבנה עגו .הריצוף נמצאו חרסים מעטים ומגרד מניפה מצור

אולם נמצא , במבנה זה לא נמצאו כמעט חרסים. אשר החופרים זיהו כממגורה, )BH 44(נוסף 

ומפלס הרצפה שזוהה , הקשר בינו לשני המבנים האחרים אינו ברור די הצורך. מגרד מניפה מצור

 .מ"ס 40–30 -בו גבוה בכ
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נתונים  מספר, )בעיקר כממגורות(דומסטיים -אף שמבנים מעוגלים  מזוהים לעתים כלא

, הפתח ואבן הפותה, הגודל הניכר יחסית: כבתים BH 36 -ו BH 35 מאפשרים לזהות את מבנים

. והעדר ממצאים אורגניים משמעותיים, הרפרטואר הקראמי מתוך המבנים, בסיסי העמודים

בחפירה  .הנוסף מצפון להם נתגלו לפי החופרים עדויות לשימוש כממגורהמעוגל במבנה ה, כאמור

ככל הנראה , נתגלה בין היתר מבנה  לבנים עגול, BHמצפון לשטח ' מ 75-כ, ACבשטח  שנערכה

. באופיו ובמידותיו BHמבנה זה שונה מאלו של שטח . Bאשר תוארך לתקופה , ללא יסוד אבן

 Amiran and Cohen(וניכר כי הותאמו במיוחד לבנייה מעוגלת , הלבנים בעלות צורה טרפזית

אני מעריכה , אולם לפי צילום ובו מקל קנה מידה, ידי החופרות-לא צוינו עלמידות המבנה ). 1976

נראה כי , אם הערכתי נכונה .מ"ס 20-עובי קיר הלבנים כ. קוטרו' מ 1.3, כי מדובר במבנה קטן

 . הסמוכה למבנה המרובע שחלק קטן ממנו נחשף) סילו(מדובר בממגורה 

 

 : ללא יסודות אבן, בנייה מרובעת מלבנים

אולם רוב הממצאים כוללים קירות בודדים , דויות לבנייה מסוג זה נתגלו בכל שטח האתרע

שרידי  נמצאו UN בשטח. אשר אינם מאפשרים ניתוח של צורת המבנים ואופיים, וחלקי מבנים

נתגלו שרידי בניית , BHמצפון לשטח ' מ 75-כ, ACגם בשטח . ללא תכנית מבנה, קירות בלבד

 B)Amiran and בשכבה המתוארכת לתקופה , נה של שני קירות ישריםהכוללים פי, לבנים

Cohen 1976 .( בחפירות גצוב) שטחGE ( נמצאו גם כן שרידי קירות לבנים ומפלסי חיים ורצפות

נתגלו בשנת , בצפון התל SAבשטח ). Getzov 2006: 12; fig. 2.11(חלוקים הקשורים אליהם 

מידות ). 2005גרינברג ( Bיניהם רצפה עם חרסים מתקופה קירות לבנים מסיביים למדי וב 2003

בשני שטחים נחשפו ). ראה להלן( EYהלבנים ואופן סידורן תואמים את הממצאים משטח 

 :המאפשרים דיון וניתוח מעמיק יותר, מכלולי מגורים כמעט שלמים

ig. , F5.3 Plan, 122–: 121Greenberg and Eisenberg 2006( )14. 2איור ( BSשטח 

איור (בחלק המזרחי של שטח החפירה , חלק ממבנה מרובע גדולנחשף  14 מקומית בשכבה: )5.3

, אולם. בעל קיר מעוגל בקצהו הדרומי, אדון כאפסידלי-ידי בר-המבנה תואר תחילה על .)15. 2

במקום בו ציפה למצוא קיר , נראה כי קיר זה שוחזר על בסיס הצטברות לבנים שנמצאה במבנה

קירות הלבנים נבנו ללא יסודות אבן ישירות על . על סמך השוואות לאתרים אחרים ,מעוגל

) W5101(הקיר המערבי החיצוני . 15גבי מילוי של בורות שכבה מקומית -או על, הקרקע הטבעית
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והוא נבנה משורה אחת של לבנים בגודל מלא ', מ  0.55–0.52רוחבו . השתמר היטב בחלקו הצפוני

 )0.25-0.35 x 0.50-0.65 x 0.10-0.12 שתי . ובצמוד לה שורה של לבנים במחצית הגודל, )'מ

ייתכן כי במקום בו מסתיים הקטע הדרומי הגבוה של הקיר היה . השורות הוצמדו בעזרת טיח בוץ

הם ברוחב שורת ) W5103, W5104(הקירות הפנימיים . BS 005ממוקם פתח הכניסה לחדר 

במבנה . שוחזר לפי לבנים הנראות בצילומים מן החפירה) W5102(הקיר המזרחי . לבנים אחת

בקיר המפריד ביניהם . 'מ 203.57-בגובה  , BS 006-ו BS 005 זוהו רצפות עפר כבוש בלוקוסים 

)W5103 (בקיר המערבי . באותו מפלס סף מרוצף אבן נתגלה)W5101 ( נמצאה תעלת ניקוז

אל המרחב  BS 006ניקזה כנראה מתקן בתוך  אשר', מ 0.30–0.15עומקה , )BS 007(מדופנת אבן 

תעלה דומה נמצאה בשטח ). Greenberg and Eisenberg 2006: Figs. 5.4–5(הפתוח ממערב 

MS )ראה להלן .( ממזרח לקירW5102  נחפר קטע קטן מחצר הקשורה לבית)BS 009( , ובה

אולם , Bארך לתקופה תו) ibid.: Figs. 5.74–5.77(מן המבנה וסביבתו  יהממצא הקראמ. טבון

עקב מחסור במידע לגבי הלוקוסים אין ביכולתי להציע ניתוח מעמיק יותר של המבנה והשימוש 

 .שנעשה בחלקיו השונים

Plan 8.5; –Eisenberg and Greenberg 2006: 343 ,347( )16. 2איור ( EY/MSשטחים 

S. Paz 2006a: 33, Plans 2.5, 2.7( : לראשונה באזור זה של התל מופיעים  10בשכבה מקומית

. 2איורים ( 11אשר חותמים את שרידי הבורות והרצפות של שכבה מקומית , מבנים משמעותיים

והם חתומים מלמעלה בשרידי הבניה , בלבד' מ 0.5–0.2שרידי הבנייה השתמרו לגובה ). 16. 2, 7

 . 9המאסיבית של שכבה מקומית 

אף שהמבנה . מבנה העיקרי שנתגלה משכבה זוהוא ה) 17. 2, 16. 2איורים ( EY 475בית 

זהו מבנה רב . והוא השתמר בצורה טובה, נחשפו חלקים גדולים ממנו, נחפר רק באופן חלקי

אך מספר רב של , במבנה לא נתגלו עדויות לחורבן אלים. חדרים המאורגנים סביב חצר מרכזית

מזים על נטישה מהירה ומעט רו) 1טבלה א: ראה נספח א(ממצאים ניידים שנתגלו על הרצפות 

תפוצת החפצים במבנה מספקת מידע באשר לאזורי פעילות , מסיבה זו. הפרעות מאוחרות

 x 0.51-0.58(שטוחות וגדולות  קירות הבית בנויים לבנים. ותפקודם של מרחבים שונים במבנה

0.31-0.36 x 0.11 לשמירה על ). 18. 2איור (בעובי שורה או שורה וחצי , ללא יסוד אבן) 'מ

משני צידי , )'מ x 0.13-0.18 x 0.11 0.51-0.58(הונחו שורות של לבנים במחצית הגודל , היציבות
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על  במספר מקומות נתגלה). Eisenberg and Greenberg 2006: Figs. 8.3–4(הקירות לסירוגין 

ביהן זוהו ג-שעל, אל בסיס הקירות ניגשות רצפות עפר כבוש. מ"ס 2–1הקירות טיח צהבהב בעובי 

אלא ככל הנראה , אלו אינם מייצגים שכבת חורבן. במספר מקומות כתמים קטנים של אפר ופיח

, מדרום W220-ממזרח ו W55קירותיו החיצוניים של המבנה הם . פעילויות שונות שנעשו במקום

 :.W52, W218, W56, W53, W54, W99 )ibid –והוא מחולק באמצעות מספר קירות פנימיים 

figs. 8.5, 8.6 .( במזרח המבנה נמצא חדר רוחב גדול שהכניסה אליו דרך פתח בקיר המזרחי

)W55 (פי אבן פותה באתרה -זוהתה על) חדר זה חולק ). 21. 2, 18. 2 יםאיור) ('מ 201.44-בגובה

 . למספר יחידות

וכלי , ביניהם  מספר להבי צור, הכיל ממצאים מעטים EY 475משמאל לכניסה מרחב 

מן הכניסה ימינה הייתה גישה . מרחב פרטי יותר זה שימש אולי לשינה. ם מוחלק ומחודדעצם של

. מ במקומות מסוימים"ס 10עם רצפת עפר כבוש שעובייה מגיע לכדי , EY 473ישירה אל מרחב 

עוברת בתחתית קיר , BSדומה לזו שבשטח ) 19. 2איור , MS 136(תעלת ניקוז מדופנת אבן 

W55 ,מדופן אבנים הקשור כנראה לנוזלים אל עבר המרחב הפתוח מחוץ לבית ומובילה ממתקן .

, טס, קערות מסוגים שונים הכוללים, נמצאו שברי כלי אחסון והגשה  EY 473בלוקוס במרחב 

, )Eisenberg and Greenberg 2006: Figs. 8.47: 2, 3, 9, 12, 13; 8.48: 5(ופיטס , קדרה, קנקן

כולל פיסות עץ , נוסף נמצאה כמות ניכרת של חומר אורגני צמחיב. ושבר ספטולה עשויה עצם

P7F8.ומעט גרגרי חיטה קטנים, ענביםחרצני , גלעין זית, )זית אירופי, אלה אטלנטית(מפוחם 
P  בחלק

, )9–8: 20. 2איור (נמצאו על הרצפה שני סירי בישול באתרם , EY 633, מערבי של החדר-הצפוני

קבוצת כלי . ומספר כלי צור, י כתישה קטן עשוי חלוק אבן גירכל, קערת אבן, שברי קערות חרס

EY 480 P8Fאחסון והגשה נמצאה בתא אחסון

9
P ) מספר , פיטס, קערה, טסים-קערות): 21. 2איור

 ,Eisenberg and Greenberg 2006: Figs. 8.5, 8.47: 5–8;7–1: 20. 2איור (וקנקנית , קנקנים

                                                 
 . ידי נילי ליפשיץ-הממצאים הבוטאניים נבדקו על 8
אולם הקרמיקה , )2. 3איור ; Cתקופה ( 9Aמקומית  שויך מבנית לשכבהשמתקן כ EY 480 ח מופיע לוקוס "בדו 9

ידי משטח -המתקן חתום על. )B)Eisenberg and Greenberg 2006: 344, 348–349 מתקופה  שנמצאה בו היא

מדובר באיסוף והטמנה ייתכן וכי  ור עולהמן התיא). 3. 3איור ; EY 465לוקוס ( 9Bמקומית  של שכבה מרוצף אבנים

אני מציעה לשייך , התכניות והממצאים, ות בחינה מחודשת של יומני החפירהעקבב .של הכלים בשלב המאוחר יותר

 EY 475בית  מיקומם ביחס לתכנית, כליםההמתקן ואופי . 10את מתקן הלבנים והכלים יחד לשכבה מקומית 

 .תומכים בהצעה זו, והגבהים של המתקן ביחס לשאר השכבה, בו פיזור המרחבי של הממצאיםול
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נראה כי בתא נשמרו כלים אשר לא היו . תליון חרסוור יחד עימם נמצאו להבי צ). 6 ,4–1 :8.48

הממצאים השונים מצביעים על כך שהמרחב הצפוני של . והוצאו בעת הצורך, בשימוש שוטף

בחלק , EY 476מרחב . ואחסון מזון וכלים) ולא בישול, בעיקר עיבוד(החדר שימש להכנת מזון 

והגישה אליו היא , )W54(ת קיר פנימי מופרד משאר חלקיה באמצעו, מערבי של היחידה-הדרומי

הממצאים . ומתקן אבן ששימש כנראה כשולחן עבודה, בחדר זוהו מוקד אש. 'מטבח'דרך אזור ה

, )Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.47: 1, 4(המעטים כוללים נר וקערת חרס קטנה 

 . רורששימושו אינו ב, וחפץ קטן דמוי ראש אלה מבזלת, שבר גרזן נחושת

. EY 216/479מוביל מזרחה מיחידת הרוחב הראשית אל מרחב גדול  W53פתח בקיר 

זוהתה שכבת  W53על קיר . מערבית-כניסה נוספת אליו הייתה כנראה גם מן הפינה הדרומית

ידי קיר לבנים שנמצא כמעט כולו -וממערב  על, W52ידי קיר -בדרום תחום המרחב על. טיח עבה

P9F10.רהממש בגבול שטח החפי
P קיר מחיצה קצר ,W56 ,יוצר תא קטן נפרד בפינה הדרומית-

-במרחב נמצאו מספר מתקנים הכוללים מוקד קטן מוקף אבנים ליד הפינה הצפונית. מזרחית

מוקפת אבנים , ואבן שחיקה תחתונה באתרה, וממזרח לו שתי קערות או מכתשי אבן, מערבית

אשר שימשו , של שמונה טבעות אבן בזלת קטנותשורה ). 17. 2איור , ראה מיקום בתכנית(קטנות 

ומיקום בתכנית באיור , 22. 2איור (נמצאה בצמוד לקיר המערבי לאורכו , כנראה כמשקולות נול

2 .17.(P10F

11
P  ומספר להבי , טבעת אבן בזלת נוספת, )23. 2איור (ממצאים נוספים כוללים משקולת דיג

מקורה -ה כי מרחב זה היה חצר פנימית לאמן הנתונים נרא. לא נמצאה קראמיקה לרפאות. צור

. אריגה ועוד, כגון עיבוד מזון ובישול, אשר שימשה למגוון מלאכות ופעילויות,  EY 475של בית

אשר , הובילה לחדרים נספחים מדרום למרחב החצר W52כניסה עם סף מרוצף חלוקים בקיר 

נתגלו ) EY 474 ,EY 213(רחי בחדר המז. הכילו מעט חפצי אבן וצור דומים לאלו שנמצאו בחצר

שתי משקולות , אבן שחיקה, נתגלו שברי פיטס EY 211בלוקוס . חרסים מעטים ושני להבי צור

נראה כי חדרים אלו שימשו לאחסון זמני או . ושלושה להבי צור, דיג עשויות חלוקי אבן מחורצים

                                                 
עיון ביומני החפירה מעלה כי ). 16. 2ראה איור (ח לא מופיע קיר כזה "שפורסמה בדו 10בתכנית שכבה מקומית  10

זיהוי , עם זאת. אולם קיומו הוטל בספק, אורה יוגב זיהתה חלק מקיר לאורך המחיצה המערבית של שטח החפירה

כפי , מאפשרת שחזור שלו, לאורך התוואי אותו ציינה יוגב כפן המזרחי של הקיר) ראה להלן(שקולות נול שורת מ

 . 17. 2שנעשה להלן בתכנית באיור 
, )9A  )Eisenberg and Greenberg 2006:351משכבה מקומית EY 201משקולות הנול שויכו במקור ללוקוס  11

 . 10העברתי אותן לשכבה מקומית , EY 216ך קיר מרחב וסידורן לאור, אולם לאור הגובה בו נמצאו
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על סמך כיוונו , נמצאאף שלא , שוחזר W220המשכו של קיר . עונתי של חפצים ומוצרים שונים

 . W55 והתאמתו לפינה ברורה שנתגלתה בקצהו הדרומי של 

מזרח למבנה -נחשפו ממזרח ודרום, הכוללים שרידי קירות ופינות ,חלקי מבנים נוספים

אולם אין בידינו די מידע כדי להציג תכנית ברורה של מכלולים , )16. 2איור (המרכזי 

 . ארכיטקטוניים באזור זה

 

ב בתל בית ירח מציג תמונה מעניינת של אופי 1ק "המתואר לגבי מבני המגורים מן הבהמידע 

מבני המגורים באתר : אשר עשויה להיות מאפיינת לתקופה זו, ומקומם ביישוב, תכניתם, הבתים

הכוללים , )קומפאונדים(היו כולם מאורגנים כמכלולים  –מעוגלים ובבניה מרובעת  –בזמן זה 

השטח , EY 475בית , במבנה אשר נחפר באופן המלא ביותר. מקורים-רים ולאמספר מרחבים מקו

השטח המקורה החפור של . ר"מ 75-מקורים כאחד הוא כ-החפור הכולל של מרחבים מקורים ולא

ניתן , אשר לא נחפר, בהנחה כי היה מרחב מקורה נוסף במכלול המגורים. ר"מ 45-הבית הוא כ

עם מרחב למשק  ,קטנהמשפחה מורחבת אשר היוו , שבעה אנשיםלהציע כי במכלול חיו שישה או 

 Marfoe 1980: 319; Gadot and(חי קטן בחצר הפנימית או באזורים הפתוחים בקרבת הבית 

Yasur-Landau 2006: 591–592.(P11F

12 

מספר דברים ראויים לציון בנוגע לחלוקת הבית והארגון המרחבי של הפעילויות שנעשו 

מיקום אבן הפותה של ציר הדלת מעיד כי הדלת נפתחה . לבית היא ממזרחהכניסה הראשית : בו

ומרמז על שימוש פרטי יותר , מעיני הנכנס לבית EY 475באופן שהסתיר את מרחב , לכיוון דרום

לאנשים שעסקו . היה נגיש ישירות מן הדלת הראשית, לעומת זאת, אזור המטבח. של מרחב זה

כמו גם על היציאה לחצר , חב זה היה מבט ישיר על הכניסהבביצוע מטלות היומיום שלהם במר

מיקומו . היה אולי בשימוש עונתי בימים גשומים EY 476מוקד האש במרחב . הפנימית של הבית

, אריגה, הפעילויות בחצר כללו עיבוד מזון והכנתו. ליד הפתח המוביל לחצר אפשר יציאה של העשן

, אריגה נעשתה בחלק האחורי המרוחק ביותר של החצרה.  וכנראה הכנה ותיקון של רשתות דיג

החדרים . ייתכן שהוחזקו בחצר בעלי חיים קטנים, כן-כמו. בנקודה הרחוקה ביותר מפתח הכניסה

                                                 
קרוב , ר מרחב מקורה לאדם"מ 6ומציע מפתח של , בעיר ערד 2ק "מנתח בתים מן הב) Marfoe 1980(מרפו  12

ניתן ליישם את הצעתו של נרול , במקרה כזה. ר מרחב מקורה לאדם"מ 7של ) Kramer 1979(לאבחנה של קריימר 

)Naroll 1962 (–  10 מקורה בבית כאחד -לגבי סך המרחב המקורה והלא –ר לאדם "מ)Marfoe 1980: 319 .( הדמיון

בבית ירח מאפשר  1ק "מן הב EY 475לבין בית  2ק "במבנה ובארגון המרחבי בין מכלולי המגורים של ערד בב

 .להשתמש באותה הערכה לגבי השני
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או לבעלי , הקטנים סביב החצר שימשו כנראה לאחסון עונתי או זמני של חפצים ומוצרים שונים

תיקון , סמוכים לבית כללו כנראה אחסוןפעילויות בשטחים הפתוחים ה. חיים בעונת החורף

 . והשלכת אשפה, רשתות דיג ופעולות נוספות הקשורות בדיג

מיקום הממצאים בבית מזכיר במידת מה ניתוחים סטרוקטורליסטיים דוגמת מחקרו של 

המרחבים ואזורי הפעילות , המציע כי מיקום הפתח, על הבית הקבילי) Bourdieu 1973(בורדייה 

באופן כללי מתייחס . ומבוססים על עקרונות של ניגודיות, ם בעלי משמעות מגדריתהשונים הינ

אלמנטים שונים בבית עצמו , עם זאת; בעוד גברים עובדים בחוץ, בורדייה אל הבית כזירה נשית

במקרה המבחן של . ובכך רומזים על היחסים המגדריים בבית, עשויים להיחשב גבריים או נשיים

בעוד הדלת הנגדית הקטנה יותר , שית בצידו המזרחי של הבית נחשבת גבריתבורדייה הדלת הרא

אבחנות . ונול האריגה הנשי ממוקם כנגד הקיר המערבי בחלק הפנימי ביותר של הבית, היא נשית

מסוייג בורדייה עצמו היה , עם זאת. בבית ירח שהוצג כאן 1ק "אלו עשויות להזכיר את הבית מן הב

וניסה לראות , )Bourdieu 1977: 90(הפורמאלי שלו בנוגע לבית הקבילי  באשר לסטרוקטורליזם

מבט זה . כלומר של תנועות האנשים והיחסים ביניהם במרחב, בחפצים השונים ייצוגים של הביטוס

עולה בקנה אחד עם ההצעה שיש לבחון ) "structuring structure"" (מבנה בונה"על הבית כ

 Parker Pearson and Richards(ר במונחים של נגישות והרחקה עקרונות מבנים של ארגון וסד

1994: 19–20; Mitchell 1988: 50–56( ,או , כיוון ששניהם עוסקים באופן בו נעשה שימוש במרחב

 . באופן בו ההיבט הפיסי מכיל רעיונות בנוגע ליחסים חברתיים ומגדריים

פי הניתוח המרחבי -על, המרחביםניתן לשייך מגדרית חלק מן הפעילויות ו EY 475בבית 

שתיים מהפעילויות שזוהו בבית . שונים םשל הממצאים והתובנות העולות ממקורות אתנוגראפיי

 ;Gadot and Yasur-Landau 2006: 595(הכנת מזון ביתית : מקושרות לעתים קרובות עם נשים

Meyers 2003: 431–432; Nelson 1997: 104–106; Singer-Avitz 1996: 171 ( ואריגה

)Meyers 2003: 433 .(מקורה היו אולי בראש ובראשונה מקומות -אזור המטבח והחצר הלא, כך

בחצר נתגלו גם ). ibid.: 428(אולם אין בכך להציע שהייתה הפרדה מגדרית .  של פעילויות נשים

למגדר את לא ניתן , ובעוד שהדיג עצמו היה אולי מטלה גברית, עדויות לייצור ותיקון רשתות דיג

P12F13.הכנת הרשתות באופן בלעדי כמלאכה גברית או נשית
P שגם גברים ביצעו מטלות , אם כן, אפשר

                                                 
 Bird 1993, Gero 1991, Gadot and: לעדי ראה למשלעל הקושי למגדר פעילויות ומרחבים כגבריים באופן ב 13

Yasur-Landau 2006: 595–596. 
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, מצביע על כך שהדיכוטומיה המגדרית של פעילויות ומרחבים EY 475נראה כי בית . שונות בחצר

-Gadot and Yasur: ראה למשל(לא הייתה כה נוקשה , המושפעת מן הגישה הסטרוקטורליסטית

Landau 2006: 595–596; Sørensen 2000: 147–148 .( נושאים של שליטה על גישה לחלקים

והגישה המוגבלת לחדר הפרטי החבוי , שונים של המתחם מאזור הפעילות הנשי העמוס של המטבח

העבודה באזור המטבח אפשרה פיקוח על הכניסה הראשית . ראויים גם הם לציון, מאחורי הדלת

 . בין השטח הציבורי הפתוח שממזרח והמרחבים הפרטיים של הביתאשר הפרידה , לבית

ב 1ק "מייצג את הקונפיגורציה האופיינית של בתי החלק המאוחר של הב EY 475בית 

כולם מאורגנים , אף כי בתי התקופה נבנו במגוון צורות ובטכניקות בנייה שונות. בבית ירח

רים כולל מספר מרחבים מקורים וחצר כל מכלול מגו. כמכלולים המוקפים בשטחים פתוחים

התפוצה המרחבית של הממצאים מאפשרת זיהוי של אזורי . בהם התקיימו פעילויות שונות, פתוחה

השטחים הפתוחים ליד . והכנת רשתות דיג ותיקונן, אריגה, אחסון, בישול, פעילות לשם הכנת מזון

תיקון רשתות ומלאכות , גון אחסוןכ, הבית שימשו גם כן לפעילויות שונות הקשורות למשק הבית

אף כי אין בידי לעת עתה נתונים הקשורים ). 1. 3. 2פרק , ראה בהמשך(והשלכת אשפה , קשורות

יש להניח כי בכל חצר פנימית ובעיקר בשטחים הפתוחים הסמוכים , למשק החי באתר בזמן זה

ית לבתים באתר בתקופה זו התמונה האופיינ. לבית הוחזקו גם מעט בעלי חיים כגון כבשים ועזים

 . 2ק "משתנה בהדרגה במעבר לתקופת הב

 

 ב באתרים נוספים1ק "מבני מגורים מן הב

מבנים בבנייה ישרה  –בבית ירח נמצאו עדויות לבתים בני אותו זמן במגוון צורות , כפי שהראיתי

ל מגוון תכניות תמונה דומה ש. ומבנים מעוגלים באופן חלקי, מבנים עגולים, ללא פינות מעוגלות

 ינאי ומרדר(דוגמת לוד , ב עולה גם מאתרים נוספים1ק "ומסורות של בתי מגורים במהלך הב

 ). Philip 2001: 178–179(שונה -ותל א, שוהם צפון, )80: 2000

 

מן השלב הראשון השתמרו באופן . ב1ק "נמצאו עדויות למספר שלבי בניה מן הבשונה -תל אב

אשר אינם , שטחים פתוחים ובורות, משטחי טין, ללים חלקי קירותחלקי שרידים מעטים הכו

מעל שרידים אלו נחפרו ). Baird and Philip 1994: 117(מאפשרים להציג תכנית של המבנים 

בבנייה ישרה של  3ומבנה , בבניה מעוגלת של קירות אבן 2מבנה , חלקים של שני מבנים Aבשטח 

 ). Philip and Baird 1993: 19, Fig. 3; 24. 3איור (לבנים עם בסיס אבן חלקי 
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 9.5x5.5ומימדיו לפחות , חלקם חדרים בעלי רצפות טיח, מחולק למספר מרחבים 3מבנה 

 Baird and Philip 1994: 117–118; Gustavson-Gaube 1985: 47, Fig. 6; Philip and(' מ

Baird 1993: 19 .( בדומה לבניה הישרה של שטחEY סידור הלבנים , ב1ק "בבית ירח מן הב

עם . לדעת החופרים המבנה לא היה בעל פונקציה דומסטית. במבנה זה הוא ברוחב שורה וחצי

 EY 475 גודל הבניין והחלוקה הפנימית שלו למרחבים דומים לבית, נראה שטכניקת הבנייה, זאת

 . בבית ירח

נתגלו בסמוך אולם בערימות אשפה ש, שונה לא נתגלו ממצאים באתרם-במבנה של תל א

-כמות גדולה של עצמות בעלי, נמצאו חרסים רבים מטיפוסים שונים 3וקשורות בחלקן לבניין 

וממצאים שונים המעידים על קשר לעיבוד מתכות , חפצי עצם, חרוזים, חומר מפוחם, חיים

)Baird and Philip 1994: 118; Philip and Baird 1993: 20 .( חומר זה יכול בהחלט להיות

ואשר התבצעו בו גם מלאכות מתמחות כגון עיבוד , לת ביתית ממכלול המגורים הסמוךפסו

 . מתכת

 

הממוקם פחות , )חמיד-חירבת אבו( שוהם צפוןבתים בבניה ישרה ובתים עגולים נתגלו גם באתר 

החפירות באתר העלו כי מדובר בישוב כפרי  ובו שלושה שלבי . מקילומטר מערבית מתל ברקת

P13F14.)פ"יצחק פז בע; Nadelman 1995( ב1ק "בה בניה מן
P  מן השלב הראשון זוהו רק מספר קטעי

עגולים  מגורים יש מבניבשלב השני . ולא ניתן להציג תכנית ברורה של המבנים, רצפות וקירות

) קומפאונדים(ונראה כי הם היו מאורגנים כמכלולים , ישרה עם מרחבים בבניהבשילוב , גדולים

מן השלב האחרון יש מבנים בבניה . )25. 2איור ( רים סביב או בצמוד לחצרשל מספר מרחבים מקו

 עם העדויות מרמזות על קיומו של מכלול מגורים. רק באופן חלקי והשתמראשר , ישרה בלבד

אשר , מחפירה זו נגלתה מערה ובה שכבת חיים בת אותו הזמן' מ 250-במרחק של כ .חצר גדולה

 ).van den Brink and Gophna 2005: 99–105(לפי החופרים לאחסון מזון 

נמצאו , בבית ירח BHמאלו של שטח אך בעלי קוטר קטן יותר  ,מבנים מעוגלים מסיביים

 ;Golani 2003: 64;9–8איורים : 2006גולני (אתא  תייישראל כמו קר-רץבאתרים נוספים בצפון א

Pl. 2 .22 ( ומגדים)Wolff 2008: 1942–1943( ,מחצבת ב נתגלו, בדרום. אחסוןוזוהו כמבנים ל

 2, באחד המבנים). Braun 1991( ששימושם לא הוגדר, מבנים בעלי מתאר עגול מדויקפלמחים 

                                                 
 . אני מודה לו על המידע שהעביר לידי. יצחק פז עוסק בעיבוד החומר מחפירה זו והכנתו לפרסום 14
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מבני המקבילה הקרובה ביותר לכי , נראה. ובסיס עמוד, אבן פותה, תגלו פתחנ, קוטרו' מ

מבנה ו, צפוןבשוהם  1ק "הם המבנים מן השלב השני של הבתל בית ירח המגורים העגולים של 

. 2איור ( שונה-שנתגלה בתל א, ובו בסיס עמוד', מ 5.5בקוטר  עגול של לבנים על יסוד אבן

26;Philip 2001: 178 .(לפי פיליפ )ibid.( , חלק מסדרת מבנים מעוגלים המקובצים מהווה המבנה

  .קרוב מאוד זה לזה באזור מרכזי באתר

 

בחלק הצפוני של האתר יש שילוב של  IIIa1בשלב . 1ק "נחפרו מספר מבני מגורים מן הב יריחוב

 :Nigro 2007(אף כי ניגרו . )27. 2איור ( בניה מרובעת ובניה עגולה ומעוגלת מלבנים על יסוד אבן

מבחינת התכנית עולה כי הם נושאים בבירור , א1ק "מתארך מבנים אלו לתקופת הב) 15

P14F15.ב1ק "מאפיינים של הב
P כמו באתרים . שונה-דומה לבית ירח ותל א שילוב צורות הבניה השונות

, ובהם יחידות מגורים עגולות או מרובעות, המבנים מאורגנים כמכלולים, אחרים בני התקופה

בו מסודרות סביב חצר , מעניין במיוחד המכלול המערבי. מקורים-ומרחבים לא, ממגורות עגולות

ושתים או שלוש יחידות נוספות בבניה , ממגורה עגולה קטנה, מרכזית שתי יחידות עגולות צמודות

ואף , היחידות העגולות גדולות דיין לשמש למגורים). ibid.: Figs. 17–18(מרובעת או מתעגלת 

מכלול זה מהווה ). Garstang et. al. 1935: 153, Pl. LI:a(ידי גרסטנג -זוהו ככאלו כבר על

 . המקבילה מצוינת למכלולי הבתים העגולים בבית ירח ובתל שונ

 

 :Golani 2003(גבי יסוד אבן -ב מלבנים על1ק "בנויים כל בתי המגורים בתקופת הב, קריית אתאב

באתר מייצגים מסורת הדומה לבתי המגורים בעלי המתאר  IIIנראה כי בתי שכבה ). 77–75

P15F16.1ק "הסגלגל שנמצאו באתרים מן החלק הקדום של הב
P ב נתגלו עד כה 1ק "בתים כאלו מן הב

 ,Braun 1985: 68(עין שדוד , )Kempinski and Niemeier 1991: Fig. 3(כברי , תאבקרית א

Figs. 28, 31( , וטבריה) 2009הרטל(P16F17
P , ומייצגים כנראה את סופה של מסורת הבנייה האופיינית

                                                 
ק "ם בבמופיעים טיפוסים שאינם מוכרי) Nigro 2007: Fig. 20(גם בלוח הקראמיקה שפרסם ניגרו לצד תכנית זו  15

 . 1ק "ומתאימים יותר לחלק המאוחר של הב, א1
ואתרים נוספים , תל תאו, שכמותם נתגלו ביפתחאל, א מתאפיינת בבתים בודדים בעלי מתאר סגלגל1ק "תקופת הב 16

 ,Braun1989b, 1997b; Eisenberg et. a l. 2001: 39–46, 207–208, Plan 3.9;2009מילבסקי וגצוב , חלאילה(

Figs.3.31–32, 14.4; Herzog 1997: 36–38, Fig. 3.2 .( 
בשטח זוהו . ק"לשם חשיפת שרידים נוספים מן הב, ידי רשות העתיקות-הורחב שטח החפירה של הרטל על 2007-ב 17

נראה כי יש לתארך את , פי המכלול הקראמי שנמצא-על. מספר שלבי בניה של בתים בעלי אופה דומה ומתאר סגלגל
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Golani 2003: 77.(P17F( 1ק "לראשית הב

18
P  בשטח  3בתי שכבה מקומיתA  בקרית אתא הם מאורכים

ומעט חלוקה , עם שורת בסיסי עמודים לאורך הציר המרכזי, )סגלגלים(ים ובעלי קצוות מעוגל

המלמדים כי , אחסון והגשה מסוגים שונים, במבנים נתגלו באתרם כלי בישול. פנימית של המרחב

 ,Golani 2003: 16–24, Plans 2.1, 2.3, Figs. 2.4–14(שימושי -החלל המרכזי בכל בית היה רב

Tables 2.2–5 .( 

. נבנים באתר בתים בבניה ישרה עם פינות מעוגלות) IIשכבה (ב 1ק "תקופת הבבהמשך 

 A )Golani 2003: 15–16, 24; Plans 2.1, 2.2( ,Dמבנים וחלקי מבנים מסוג זה נחשפו בשטחים 

)ibid.: 38–39, Plans 2.9, 2.11, Fig. 2.26( ,E )ibid.: 49–53, Plans 2.12, 2.15, Figs. 2.33–

, כולל חדר רוחב בעל פינות מעוגלות) 28. 2איור ( Eבשטח  2מבנה ). 2איור : 2006לני גו( N-ו, )41

. ומתקן בנוי ומדופן אבן שבתוכו כלי גדול, כן נמצאו אבן פותה-כמו. ובמרכזו שורת בסיסי עמודים

אחסון , כלי החרס שנמצאו באתרם בחלק המבנה שנחפר כוללים מגוון טיפוסים של כלי בישול

אל החדר המרכזי נסמכים חלקי ). Golani 2003: Figs. 4.20–21(אופייניים לתקופה ה, והגשה

 . המעידים על כך כי הוא היווה חלק ממכלול ובו מרחבים נוספים, קירות נוספים

בקריית אתא גם שרידי  IIנמצאו בשכבה , מעוגלותהפינות האולם לצד הבניה הישרה עם 

 ibid.: 63–65, Plans( Fבשטח ) כנראה ממגורה(מעוגל בניה מקוטעים של קירות ישרים ומתקן 

2.16, 2. 21–22, Figs. 2. 56–58( , ומבנה עגול בשטחO ) לפי התכנית). 9–8איורים : 2006גולני ,

אולם , המבנה נמצא מלא בלבנים שרופות המעידות על חורבנו. 'מ 2.5-קוטרו הפנימי של המבנה כ

. לא ברור שימושו של המבנה, אי לכך. וך המבנה עצמוהחופר אינו מציין האם יש ממצאים מת

 .ניתן להעריך כי מדובר בממגורה, מפאת גודלו הקטן יחסית

 

פי רוב בבנייה ישרה -מתאפיינים על) ב1ק "ב( Iבתי שלב ) עמק ירדן המרכזי(חראז -תל אבו אלב

ם קירות מעוגלים אך יש במכלולי המגורים ג, ללא פינות מעוגלות של קירות לבנים על יסוד אבן

                                                                                                                                            
סמך -ואבחנה של הכותבת ושל מרק איסרליס על, פ"אלי ינאי בע( 1ק "ה לראשית הבהשלב הקדום של הבני

כי באתר יש המשכיות של מסורת , אם כן, נראה). הקראמיקה שנמצאה בוהתרשמות מן השרידים בשטח ובחינת 

 . 1ק "בנית הבתים בעלי המתאר הסגלגל במעבר מן החלק הקדום לחלק המאוחר של הב
 III-ו IVב משכבות 1ק "ראשית הב –א1ק "לסוף הב שתוארכולהוסיף מבנים סגלגלים  נראהכלרשימה זו ניתן  18

באתר היוו  G-ו, L ,Mהבתים משטחים , א1ק "הבמן  האופייניים םבתיהלעומת ). א2008, 2007גולני (באשקלון ברנע 

לצד הבתים הסגלגלים  זוהו G-ו Mבשטחים . עם חצרות ומתקנים, חלק ממתחמים הכוללים לעתים יותר מבית אחד

 . גם שרידי בנייה ישרה בת הזמן
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אף החשיפה המצומצמת יחסית של בתים -על). Fischer 2008: 36, Figs. 19, 20, 79: ראה למשל(

 ,ibid.: 36–38(נראה כי הם היו מאורגנים כמכלולים של מספר מרחבים מקורים וחצר , מתקופה זו

של חלק מן שכבת חורבן עשירה בממצאים באתרם מאפשרת ניתוח מרחבי פונקציונאלי ). 97–83

 . החדרים

יחד עם ניתוח התכנית וטבלה המפרטת את אופי הממצא , ח החפירה"התיאור בדו

מאפשרים להציג את התמונה ) Fischer 2008: 36–38, 42, Fig. 20, Table 2(בלוקוסים השונים 

P18Fהבאה

19
P : שכבה , 1בשטחI ) ניתן לזהות חלקים של שלושה או ארבעה מכלולי מגורים, )29. 2איור. 

על רצפת ). השטח סביבו לא נחפר(מזרחית של השטח נחפר חדר שהיה חלק מבית -בפינה הצפונית

ובור , מוקד מטויח ובו אפר רב, מכתש בזלת, החדר העשויה עפר כבוש וחצץ נמצאו כלי חרס שונים

 . נראה כי מרחב זה שימש לעיבוד מזון ובישול. מטויח נוסף בפינת החדר

כמכלול ובו מספר חדרים מקורים , לדעתי, של השטח מאורגנת עיקר הבניה בחלק המרכזי

אולם נמצאו בו כלי חרס רבים הכוללים , נחשף רק בחלקו L342/354חדר : מקורים-ומרחבים לא

בו , L345מדרום לו נמצא חדר . חיים-וכמו כן חפצי אבן וצלמית בעל, פכים ופכיות, מכסים, קערות

, קנקני אחסון מלאים גרעינים נמצאו בכל שטח החדר. תרןזוהו שני פתחים ושתי אבני פותה בא

, ממזרח מתחבר חדר זה לחדר נוסף. בנוסף נמצאו מספר כלי צור ואבן. ומעידים על תפקודו

L348/352 ,ונראה לי , קנקני האחסון בחדר זה מרוכזים בעיקר בסמוך לפתח. ובו ממצאים דומים

ממערב נחשף  L351מרחב . מפאת חוסר מקום, כי פעילות האחסון בחדר הסמוך הורחבה לכאן

מדרום היה לדעת  L339/349מרחב .  באופן חלקי מאוד ולא ניתן לשער את מידותיו ותפקודו

 W342ידי קיר -מקורה התחומה על-אולם לדעתי היה אולי חצר לא, החופר מקורה גם הוא

ח מרוצף אבן בפינת ומשט, בצידו המזרחי של המרחב נמצאו שני בורות קטנים. המעוקל מדרום

וקראמיקה , חפץ נחושת, המרחב הכיל כלי כתישה ושחיקה עשויים אבן. אשר זוהה כאח, החדר

פי התיאור ואופי הממצאים יש להניח כי מרחב זה -על. הכוללת כנראה אחוז גבוה של פערורים

 .נוספיםבחלק הדרומי של השטח נמצאו חלקים ממבני מגורים . הכנה ובישול מזון, שימש לעיבוד

                                                 
 II-ו Iדומני שחלק מן האלמנטים בשכבות , בפרט 3–1ושל שטחים , לאחר בחינה מדוקדקת של התכניות מן אתר 19

לכן , נראה שהטופוגרפיה של התל הביאה לבניית מכלולים מדורגים קמעה. שויכו באופן שגוי מבחינה סטרטיגראפית

ח כל "לא תמיד מופיעים בדו, עם זאת. סים בין חדרים אינם מעידים בהכרח על שייכותם לשכבות שונותהבדלי מפל

 . לכן אין ביכולתי להציג תכנית חלופית ברורה ומלאה, הפרטים הרלוונטיים לגבי הלוקוסים והקירות

ם באופן קונטקסטואלי לוחות הקראמיקה של השטח משלב זה אינם מציגים את כל הממצא ואינם מאורגני, כן-כמו

)Fischer 2008: Figs. 29–33 .( ממצא קטן וכלי צור מוצגים בלוח נפרד)ibid.: Fig. 34.( 
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באתר מציגים תמונה דומה של מכלולי מגורים  3-ו 2 יםבשטח Iהממצאים משלב 

, עיבוד מזון, ובהם עדויות לאחסון, ומרחבים פתוחים, גדולים למדיהמשלבים חדרים מקורים 

  ).Fischer 2008: 83–125, Figs. 79, 185( בישול ואכילה

 

 Braun 2004; Mazar and(ב 1ק "תקופת הבנחשפו שרידים של מספר מכלולי מבנים מ בית שאןב

Rotem 2009 .( חלק ניכר ממכלול גדול רב חדרים נתגלה בשכבה מקומיתM-3 ו- M-2 ) 2איור .

30 ;Mazar and Rotem 2009: Figs. 3–7 .(אך הקיר המערבי , עיקר המכלול בנוי בניה ישרה

, בנה בנוי לבנים ללא יסודות אבןהמ. חראז-בדומה למבני המגורים מתל אבו אל, הסוגר שלו מעוקל

מן השלב . וקירותיו ורצפתו טויחו היטב בטיח בוץ, בדומה לבניה הישרה בבית ירח בזמן זה

. הראשון של המכלול נחשף אולם עמודים גדול ובו כמות רבה של כלי אחסון וגרעינים מפוחמים

בנוסף ). ibid.: 136–137, Fig. 5( נתגלה בתל ערני ,הכולל אולם עמודים, דומהמבנה בעל תכנית 

בחדר קטן סמוך . מספר להבי צור וחפצי נחושת, לכלי האגירה נמצאו באולם מתקן ובו אבן שחיקה

ובחדר נוסף נמצאו שני קנקנים , נמצאו מספר משקולות טבעתיות קטנות עשויות בזלת ואבן גיר

ציעים מזר ורותם כי מ, לאור הכמות הרבה של כלי אחסון וגרעינים. וממצאים מעטים נוספים

ובנוסף מעט מלאכות ופעילויות הקשורות לעיבוד , מדובר במכלול שמטרתו העיקרית אחסון

נראה . בחדרים שנחפרו לא נמצאו עדויות לבישול או להגשת מזון. הכנת כלי צור וטקסטיל, גרעינים

 .כי במכלול היו חדרים נוספים לכיוון דרום ואולי מזרח

 :Mazar and Rotem 2009(ידי מזר ורותם כמשקולות פלך -על משקולות האבן מתוארות

חראז יש עדויות מבוססות לשימוש במשקולות כאלו -אולם בבית ירח ובתל אבו אל, )144

P19F20.כמשקולות נול
P לעומת , משקולות כאלו 3יש לציין כי בחדר האמור בבית שאן נמצאו רק , עם זאת

הממצאים . חראז-אבו אלבתל  2ק "ן הבאריגה מסדרות של שמונה משקולות בבית ירח ובנולי ה

אם בכל זאת היה . מאתרים אלו מעידים כי הנולים היו ממוקמים במקומות פנימיים במרחב הביתי

כפי שהציעו , לא סביר שהכניסה הראשית למכלול הייתה דרך חדר זה, בחדר האמור בבית שאן נול

 . קום עשוי היה להפריע למלאכת האריגהשכן מעבר תכוף של אנשים במ, )ibid.: 135(החופרים 

אך ייתכן שהיה שייך למשפחה , בשלב זה לא שימש המבנה למגורים, לדעת מזר ורותם

אגירה והפצת תוצרת , ידה כחלק ממערך הייצור החקלאי-ונוהל על, אמידה מן האליטה המקומית

                                                 
ובאחת מהן שמונה משקולות , שתי מסגרות עץ ששימשו כנולי אריגה 2ק "חראז נשתמרו בבית מן הב-בתל אבו אל 20

 ). 1. 4ראה תיאור מפורט בפרק (טבעתיות ניצבות בשורה 
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ם נוספים במכלול אשר כיוון שישנם חדרי, עם זאת). Mazar and Rotem 2009: 148(מזון לחבריה 

אשר חלקים ממנו , לדעתי אפשר שמדובר במתחם מגורים גדול של משפחה אמידה, לא נחפרו

 . שימשו לאחסון

אולם חלו שינויים בשימוש שנעשה , בשלב השני לשימוש במבנה נשמרה תכניתו הכללית

חלה ירידה , רבין הית. כפי שעולה מאופי הכלים שנתגלו ומתפוצתם המרחבית, במרחבים השונים

בשלב זה אכן שימש , לדעת החופרים. וקיימות עדויות להגשת מזון, משמעותית בכמות כלי האחסון

גודל , לדעתי). Mazar and Rotem 2009: 149(המכלול למגורי אליטה ואולי לפעילות טקסית 

ולי מגורים סידור אופייני של מכלתכנית ומייצגים ) למעט אולם העמודים הייחודי(המבנה ותכניתו 

כפי . בתל ברקת ובערד 2ק "ודומים גם למכלולי המגורים של תקופת הב, ב1ק "בחלק מאתרי הב

קיים דמיון ניכר בצורת ארגון  2ק "באתרים מבוצרים לא מעטים בב, 4-ו 3שאראה בפרקים 

  .ב כפי שהוצגו כאן1ק "הבתים למכלולי המגורים של הב

 

מבני ). א2008; 2007; 2005גולני (ב 1ק "ורים גדולים מן הבנחפרו מספר מכלולי מגאשקלון ברנע ב

וביניהם שטחים , באתר הינם מתחמים מגודרים הצמודים למבנים גדולים III-ו IVשכבות 

, וחדרים ומרחבים לפעילות תעשייתית, ממגורות, המתחמים כוללים מבני מגורים. פתוחים

, 3איורים : א2008אצל גולני נוספות תכניות ו, כאן 31. 2איור (ומשלבים בניה ישרה ומעוגלת כאחד 

אך נמצאו גם דוגמאות לשימוש , פי רוב מלבני בוץ ללא יסוד אבן-הבניה היא על. )35, 28, 18, 14, 12

: א2008; 3, 2איורים : 2005גולני (קרקעיות ובנויות -בנוסף לממגורות תת). 2007גולני (באבן 

: א2008למשל גולני (גם פיטסים משוקעים ששימשו לאחסון  נמצאו במכלולים, )31, 17, 16איורים 

כן נמצאו בחלק מן -כמו. וכלי חרס ואבן שונים המעידים על פעילויות ביתיות יומיומיות, )9איור 

בין . אשר שימשו כנראה לייצור ועיבוד נחושת, המכלולים מרחבים ומתקנים לצרכים תעשייתיים

 .  טאותהמכלולים מפרידים שטחים פתוחים וסמ

 

נחפר כפר צפוף ובו מבני מגורים , הממוקמת מקרבת הרטוב ובית שמש, חורבת עילין תחתיתב

המבנים מציגים ). Braun 2008; Braun and Milevski 1993; 32. 2איור (ב 1ק "רבים מן הב

, המעידה על קיומם במשך פרק זמן קצר יחסית, המשכיות בארכיטקטורה ובתרבות החומרית

 . 2ק "ם ראשית הבהמסתיים ע
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. IVמספר מבני מגורים עם חצרות ומתקני אחסון נחשפו באופן חלקי בחתכים של שכבה 

אשר שימרה היטב אלמנטים ארכיטקטוניים , בשריפה גדולה, שכבה זו נחרבה באופן פתאומי

החופרים מעריכים . וכלים רבים שנתגלו באתרם, כולל לבנים צרופות וטיח בוץ שהתקשה, רבים

 .  אשר הכילו שמן וגרעינים, וקד השרפה היה במספר חדרי אחסון גדולים מלאים בפיטסיםכי מ

זמן קצר לאחר החורבן חלק מן המבנים בחלקו התלול של המדרון מולאו וכוסו במכוון 

תוך שימוש בגדמי קירות מן , IIIבעוד שבחלק משטח האתר נוסדו מבני שכבה , בעפר ואבנים

במהלך חיי השכבה נעשו בבתים . והקמת מבנים ומתקנים חדשים, הרמת רצפות, השלב הקודם

וסגירה וקירוי של מרחבים שהיו , הוספת קירות, סגירת פתחים, שינויים שכללו הרמת רצפות

גם שכבה זו חרבה באופן פתאומי אשר הותיר כלים ). Braun and Milevski 1993: 10(פתוחים 

 . פזוןודומה כי התושבים נטשו בחי, רבים באתרם

ונבנו מלבנים על , חדרים ובעלי חצרות תחומות-הבתים באתר היו מבנים גדולים רבי

על סמך אופי המפולות והמילויים מציעים . יסוד אבן לאורך טראסות שנחצבו אל המדרון

בבניה , מרבית החדרים מלבניים. החופרים כי לחלק מן המבנים הייתה קומה עליונה חלקית

שהיה חלק , באתר זוהה רק חדר רוחב אחד ובו ספסל. ספר פינות מעוגלותאך נמצאו גם מ, ישרה

ובחדרים הגדולים יותר נמצאו בסיסי עמודים מאבנים , גודל החדרים משתנה. ממכלול גדול יותר

בחדרים נמצאו . מיקום הפתחים מזוהה לפי אבני פותה שנמצאו מצד ימין של הכניסה. שטוחות

וממגורות גדולות חפורות בקרקע ומדופנות אבן , בנוי טין גסהכוללים תנור , מתקנים שונים

)Braun and Milevsky 1993: 10 .( המאסף הקראמי כולל כלים שלמים רבים ממגוון טיפוסים

וסכין , כן נתגלו שבר ראש אלה מבהט-כמו. ומספר שברים של קרמיקה מצרית מיובאת, וגדלים

עולה כי , וכלי הצור, העצמות, ידים הבוטנייםמן השר. צור שיובא כנראה מאזור עמק הנילוס

 .התושבים עסקו בחקלאות ובגידול משק חי

 

ב באשתאול 1ק "במרחק קטן מחורבת עילין והרטוב נתגלו אתרי יישוב כפריים נוספים מן הב

, )ב2008גולני ; 33. 2איור ( III–IIנתגלו מבני מגורים מן התקופה בשכבות  אשתאולבאתר ב. ובבקוע

מקורים ומתקני -מרחבים לא, כי הם מאורגנים כמכלולים שבהם חדרי מגורים ופעילותודומה 

. הם חדרי רוחב גדולים כנראה בעלי פינות מעוגלות 2-ו 1מבנים . למבנים יסודות אבן. אחסון

בחדר נמצאו כלי כתישה . וספסל בנוי צמוד לאחד הקירות, נמצאו בסיסי עמודים מאבן 1במבנה 

במבנה נעשה שימוש המשכי בשתי השכבות . מים מרוסקים וכלי חרס נוספיםקנקנים של, מאבן
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בשני השלבים ניגשים אל המבנה קירות נוספים ומפלסי פעילות שחלקם ). 7, 3איורים : שם(

, כמו כן. מקורים נוספים-המעידים על היותו חלק ממכלול שבו מרחבים מקורים ולא, מרוצפים

 ). 9–7איורים : שם(מגורה עגולה סמוך מאוד למבנה נבנתה במסגרת המכלול מ IIבשכבה 

 

כולל ) 34. 2איור (המבנה ). 2010ן 'גולני וסטורצ(ב 1ק "נתגלה חלק ממכלול מגורים מן הב בקועב

רצפת החדר נמוכה . חדר מרובע גדול שחלק מפינותיו מעוגלות וחלקן ישרות ובו בסיסי עמודים

מצפון לחדר זה נחפר חלק ממבנה . קיר אבן מעוגל בפינת החדר נמצא מתקן עם. ממפלס הכניסה

כנראה חלק , ליד הממגורה נמצאו שרידי מפלס מרוצף. ששימש כנראה כממגורה, אבן עגול קטן

ונראה , קיר ובו סף מחבר בין שני החדר המרובע לבין הממגורה. מאזור פעילות פתוח צמוד

רב לחדר המרכזי נמצאו שרידי קירות ממע. ששיך למכלול) חצר(מקורה -שממערב לו היה מרחב לא

ואילו ממזרח לחדר נמצאו מפלסים , חלק מחדר נוסף צמוד, כך נראה, ובסיסי עמודים המהווים

P20F21.מרוצפים ובדלי קירות
P  התמונה גם כאן היא של מכלול מגורים מורכב המשלב מרחבי מגורים

 . כלול ובסמוך לומקורים בתוך המ-ואזורי פעילות לא, מתקני אחסון, ופעילות מקורים

 

ב מתאפיינת במגוון גדול של תכניות וצורות 1ק "הדוגמאות שהובאו עולה כי תקופת הבמן , לסיכום

ובארגון של מבני המגורים כמתחמים או מכלולים הכוללים מספר מרחבים מקורים , של בתים

 . ופתוחים

מסורת בניית  המייצגים כנראה שריד של, במספר אתרים נמצאו בתים בעלי מתאר סגלגל

ובתים מרובעים , מעוגלים באופן חלקי, נתגלו מבני מגורים עגולים, בנוסף. א1ק "הבתים מן הב

גולני הציע כי מבנים מלבניים בעלי פינות . לעתים תוך שימוש בפינות מעוגלות, בבניה ישרה

בר בין ומייצגים שלב מע, 1ק "מעוגלות מהווים מאפיין עיקרי של החלק המאוחר של תקופת הב

 ).Golani 1999, 2003: 77–78(מסורות של בנייה מעוגלת לאלו של בנייה ישרה בעלת זוויות 

דומני כי גישה סכמטית כזו אינה עולה בקנה אחד עם הדוגמאות הרבות לשלל צורות בניה , אולם

 . זמנית בתוך אותו אתר-שמופיעות לעתים בו

השונות היו מאורגנים כמכלולים או  בתים שנבנו בכל מסורות הבנייה והצורות ,כאמור

ק "בניגוד לבתים הבודדים העומדים בפני עצמם מן החלק הקדום של הב, מתחמים מרובי מרחבים

                                                 
ומתארים את השרידים המתוארים ממערב וממזרח לחדר המרכזי , פרים מזהים שני שלבים בשכבה זוהחו 21

אולם לדעתי אפשר ). 34. 2איור , וראה חלוקה לשלבים בתכנית; 2010ן 'גולני וסטורצ(כתוספת בשלב המאוחר 

כי המרחבים השונים , לכן ,אני מציעה. ולא בשני שלבי פעילות העומדים בפני עצמם, שמדובר בשלבי בניה טכניים

 . תפקדו יחד כחלק ממכלול לא רק בשלב השני
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מקורים -מרחבים מקורים ולא, אולם בכולם חדרי מגורים, תכניות המכלולים שונות זו מזו. 1

חשוב לציין כי בנוסף . ם לאחסוןוחדרים או מתקני, ותעשיות שונות, מלאכות, לפעילויות יומיומיות

נפוצות מאוד , ומתקנים או תאים בנויים, כלים נוספים, לאחסון בתוך הבתים בקנקני אגירה

אלו ממוקמות לעתים קרובות בשטחים פתוחים סמוכים . בתקופה זו ממגורות עגולות בנויות

 .ולעתים בחצרות המכלולים, לבתים

 

 

 מאפייני היישוב הכפרי . 3. 2

תוך התייחסות למרכיבים שונים של הסביבה הבנויה , זה אבחן את אופי היישובים הכפרייםבפרק 

. ותכנית האתר, שאלת קיומם של רחובות וסמטאות, פתוחים והשימוש שנעשה בהםהשטחים ה –

, התרחבות הישוב בו, תהליך התפתחות האתרתוך תיאור  ,בית ירחתל ראשית אציג את הנתונים מ

דוגמאות של  אביאלאחר מכן . מראשיתה 1ק "בסביבה הבנויה במהלך תקופת הבוהשינויים שחלו 

אבחן עדויות לבנייה ציבורית , בנוסף. ב1ק "שטחים פתוחים ותכניות יישוב מאתרים שונים מן הב

 .1ק "ואדון בשאלת תיארוכן של חומות בחלק מן האתרים לב, בתקופה זו במספר אתרים

 

 תל בית ירח

 א1דומה תקופת הברונזה הק

 Aתקופה (א 1ק "ראשיתו של היישוב בבית ירח במחצית הצפונית של התל בראשית תקופת הב

ידי החופרים -רק שרידים ארכיטקטוניים מעטים מתקופה זו זוהו על, כאמור). בתל בית ירח

, האלמנטים העיקריים שזוהו משלב זה הם בורות אשפה שנחפרו לתוך סלע האם הרך. הראשונים

כפי שמוכר מאתרים , ל יישוב פזור על התל עם שטחים פתוחים משותפים נרחביםומעידים ע

עולה  SAבשטח מן החתך העמוק . הבורות נחפרו בתוך ובשולי אזורי המגורים. הזמן-נוספים בני

מן . מן השלב הראשון נתגלו רק חרסים פזורים ומוקד. Aכי היו כנראה מספר שלבים של תקופה 

 S. Paz(ל הנראה בית ובו קבורת תינוקות בקנקנים מתחת לרצפות  השלבים הבאים נמצא ככ

2006b: 85–87, Plan 3.8, Figs. 3.35–38 . אולם אין לנו די מידע כדי להסיק ). 3. 2ראה איור

במרכז התל זוהו   UNשטח בחפירות . כיצד נראו הבתים ומה הייתה תכנית האתר בשלב זה

וייתכן כי השטח נמצא בשולי האזור הצפוני , Aחרסים מעטים מתקופה  6בשכבה מקומית 

 ).Y. Paz 2006b: 279–280(המיושב של התל בזמן זה 
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נחשף בור אשפה גדול , שטח חדש בצפון התל ,GB-Nבשטח  2007בחפירות שנערכו בשנת 

עצמות , בור זה עשיר בממצא קראמי). Greenberg and Paz 2010 ;4. 2איור ( Aמאוד מתקופה 

, SAמאמתת תצפיות של חפירות שטח ) 5. 2איור (הקרמיקה מן הבור . ואורגני נוסףוחומר צמחי 

ולצידם כלים , קרמיקה מחופה אדום, וכוללת כמות רבה ביותר של חרסים ממורקים אפור

כולם מוכרים מחפירות  –טביעות וחריטות , וחרסים בעלי עיטורים פלסטיים, מצוירים באדום

 . SAהחתך העמוק בשטח 

 

 ב1הקדום של תקופת הברונזה הקדומה  החלק

, )בתל בית ירח Bתקופה (ב 1ק "חפירת בורות בתוך השטח המיושב ובשוליו נמשכת גם אל תוך הב

במרבית שטחי החפירה נראה בברור כי הבורות שייכים לשלב . אך הם פזורים עתה בכל שטח התל

. כפי שמתוארת בהמשך, B הקודם להופעה הנרחבת של ארכיטקטורה דומסטית של תקופה, נפרד

זוהתה מתחת לשלב העליון , גם בשטחים בהם לא נתגלו בורות. BS-ו, EY/MSכך בשטחים 

ואשר אופייה ותאורה תואמים , פי הממצא הקראמי לתקופה זו-שכבה שתוארכה על Bמתקופה 

P21F22.את שלב הבורות
P  תופעה זו מהווה המשכיות לדגם של תקופהA , ונעלמת במהלך החלק

כי היישוב באתר בזמן זה מתאפיין במבני מגורים , אם כן, נראה. Bר יותר של תקופה המאוח

בין הבורות ובסביבתם נתגלו . וביניהם שטחים פתוחים רבים ובורות, פזורים שאופיים אינו ברור

 .וכן מתקנים וסימני פעילות נוספים, במספר מקומות מרחבים מרוצפים מסוגים שונים

בבחינה מחודשת . )8–6. 2 יםאיור( EY/MS-ו BS יםשטחנתגלו בבורות משלב זה מספר 

אולי ארכיטקטורה אשר הייתה   – זיהיתי בשכבה זו חומר לבנים, MSבשטח של תיעוד החפירה 

הבורות נחפרו לתוך הקרקע ו, זהו שלב ההתיישבות הקדום ביותר בחלק זה של התל. בסמוך לבור

עצמות בעלי , חרסים ונמצאה בהם כמות ניכרת של, כל הבורות שימשו כבורות אשפה. הטבעית

וככל הנראה גם חומר לבנים אשר מעיד על קיומו של מבנה  ,אפר וחומר אורגני ,חיים שרופות

P22F23.כלשהו בסמוך
P  

                                                 
ובה הצטברות של חומר , ב שכבה נוספת מן התקופה1ק "שם נמצאה מתחת למבנה מן הב, MKראה למשל שטח  22

 ). Paz and Paz 2006: 470–471(לבנים ומספר רבדים של אפר 
אין אולם , )Maisler, Stekelis, and Avi-Yonah 1952( "וריםבורות מג"זיהו בורות אלו כ MSשל שטח  החופרים 23

 . כך כי מדובר בבורות אשפה-מעידים על ותכולת הבורות ואופיים, להצעה זו תימוכין
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 S. Paz; 8. 2איור (נמצא בין הבורות מפלס מרוצף חלוקי אבן , MSבשטח  IIבחתך   

2006a: 32–33( ,בשטח וEY רצפות טין ועפר , בין ובסמוך לבורות פלסי חייםהצמוד זוהו מספר מ

. 2באיור  EY 481, EY 488, EY 491, EY 632, EY 636, EY 644, EY 650(ומוקדים , כבוש

מספר חלוקי אבן חרוצים , נמצאו כלי צור בודדים) EY 645 -ו EY 636(בשטח הפתוח ממזרח ). 7

, Bמן השטח הפתוח תוארכו לתקופה  כל הממצאים. וראש אלה עשוי אבן, ששימשו משקולות דיג

 . Bגם היא מתקופה , 10ידי מבני שכבה מקומית -והשרידים חתומים על

 

 ב1החלק המאוחר של תקופת הברונזה הקדומה 

השטחים הפתוחים , נבנים בתי מגורים בכל שטח התל, )ב1ק "הב( Bבחלק המאוחר של תקופה 

 עקב מגבלת שטחי החפירה הקטנים. וצה לווהבורות נדחקים לשולי היישוב או מח, מצטמצמים

מידת החשיפה המצומצמת , לא נבחרו לפי שיקולים ארכיאולוגיים בהכרח םאשר מיקומם וייעוד

בכל , עד עתה. לא ברורה מידת הצפיפות ביישוב, והמרחק ביניהם, בהם 1ק "למדי של שכבות הב

בשלב זה לא ניתן להבחין , בנוסף .שטחי החפירה זוהו מרחבים פתוחים מחוץ לבתים וסביבם

בשטחים  .אך אין הדבר שולל את קיומן, באתר Bברחובות או סמטאות השייכים לתקופה 

המעידים על מגוון פעילויות ומלאכות , הפתוחים הסמוכים לבתים נתגלו מתקנים וממצאים רבים

 . שהתבצעו בהם

ממערב : )121Greenberg and Eisenberg 2006 :–122( )15–14. 2 יםאיור( BSשטח 

 BSתעלת הניקוז הובילה מחדר . נמצא שטח פתוח ובו עדויות לפעילויות שונות BS 005לבית 

ונראה כי התקיימו שם , )BS 011, BS 012(בשטח נתגלו מספר כתמי אפר . החוצה לשטח זה 006

וק וכלי כתישה קטן עשוי חל, נמצאו קערת אבן BS 012בלוקוס . פעילויות הקשורות להבערת אש

. אשר שימש אולי כממגורה ביתית, )BS 010(כמו כן נתגלה מתקן עגול קטן בנוי לבנים . אבן

 . במתקן נמצאה משקולת עשויה טבעת אבן

מדרום וממזרח : )isenberg and Greenberg 2006: 346E( )16. 2איור ( EY/MSשטחים 

 .מני פעילות שוניםיש שטחים פתוחים ובהם מתקנים וסי) 10שכבה מקומית ( EY 475בית ל

. W59ידי -נתחם אולי ממזרח על)  (EY 212, EY 472, EY 478האזור הפתוח מדרום לבית

ומספר כלי , צילינדרי) קלציט(נמצאו שבר בסיס של כלי בהט ) EY 478(מזרחי -בחלקו הצפוני
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-בפינה הדרומית. וכלים נוספים ששימושם אינו ידוע, נתז משוברר, הכוללים להבי מגל, צור

בנוסף . אשר שימשה כנראה כמשטח עבודה, נמצאה אבן שטוחה) EY 212 -ב(מערבית של השטח 

נתגלתה שכבת אפר מעל מפלס , EY 631בלוקוס  , מזרחה .נמצאו חרסים ממגוון טיפוסים

P23Fמגוון כלי צור, במקום נמצאו מעט חרסים. הרצפה

24
P ,לוקוס . וטבעת אבןEY 477 ,מצפון לו ,

 .  בלבדהכיל ממצאים בודדים 

בצורתו  ירגולאר-מזרחי של השטח הפתוח נמצא מתקן לבנים מעוגל לא-בחלקו הדרומי

)EY 626( ,המתקן היה . מ"ס 14-ונשתמר לגובה של כ, אשר נבנה כנראה משורה יחידה של לבנים

 EYלוקוסים (סביב המתקן . אולי ממגורה, וייתכן ששימש לצרכי אחסון, כמעט ריק מממצאים

630, EY 623, EY 642 (ותליון , מספר חפצי אבן ששימושם לא ברור, נמצאו להב מגל נקר מצור

, נתגלו מספר משטחים עם אפר )EY 625, EY 627(מזרחי של השטח הפתוח -בחלק הצפוני. חרס

P24F25,מספר כלי צור, באזור נמצאו מעט משקולות דיג. המעידים על פעילויות קשורות להבערת אש
P 

 P25F26.סושבר צלמית שור עשויה חר

אל המבנים המעוגלים  ):Paz and Paz 2006: 477–478( )13–12. 2 יםאיור( BHשטח 

על הריצוף . המהווה שטח פעילות פתוח צמוד למכלול, )BH 38(ניגש מצפון ריצוף טיח וחלוקים 

מצפון לריצוף נמצא המבנה המעוגל הקטן שתואר . נמצאו חרסים מעטים ומגרד מניפה מצור

 . נראה ממגורהושימש כ, קודם לכן

 

 בנייה ציבורית 

ייתכן מפאת השטח המוגבל של החפירות , בבית ירח Bעד כה לא נחשפו מבני ציבור מתקופה 

תיארך את חומות , חלק קטן ממכלול הביצורים של בית ירח 1994-5-אשר חפר ב, גצוב. ומיקומן

נים ובמצבורי על סמך מציאותם של חרסים רבים מן התקופה בלב, Bהלבנים שחשף לתקופה 

וזאת לעומת העדר חרסים מן השלב הבא של תקופת הברונזה , חומר הלבנים הקשורים לחומות

לאור החפירות שחשפו חלקים נרחבים בהרבה של , אולם). Getzov 2006: 8–11(הקדומה 

                                                 
 .ומגרד מניפה, מרצע, להב משוברר, להב משונן, להבים כנעניים 4, להבי מגל 4בלוקוס נמצאו  24
 . ולהב משוברר, להב כנעני, להבי מגל 3 וכוללים EY 627כלי הצור נמצאו בלוקוס  25

 .1430מספר רישום  26
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יש לתארך את חומת הלבנים הקדומה נראה כי , 50–40-מערכות הביצורים בבית ירח בשנות ה

 . 3ארחיב בפרק  Cעל בניית החומה ותיארוכה לתקופה . לא לפני כןו Cלתקופה 

 

 תכנית האתר

נראה כי . Bבכל שטחי החפירה בבית ירח נראים לפחות שני שלבי יישוב המתוארכים לתקופה 

שם יש שרידים גם (והתפשטותו מצפון האתר , השלבים מייצגים את תהליך התפתחות היישוב

 ). Eisenberg and Greenberg 2006: 343(דרומה ) Aמתקופה 

אולם , מיוצג ביישוב מפוזר יחסית ממנו נחשפו בעיקר בורות Bהשלב הראשון של תקופה 

בחתך , במקרה אחד בלבד. גם שרידי חומר לבנים המעידים על אפשרות של מבנים בסמוך לבורות

נראה , )2007עונת , GB-Nשטח (שנוקה ליד בית הקברות של כנרת בחלקו הצפוני של התל 

בחתך נראית פינה של שני . לבור אשפה הסמוך אליו Bשקיימת בו זמניות בין מבנה מתקופה 

צמוד לאחד הקירות מצידו החיצוני . ב1ק "קירות לבנים וביניהם רצפה ועליה חרסים של הב

וכמות רבה , עצמות, נראה בבירור בור אשפה ובו מפלסי אפר וחומר לבנים המכילים חומר אורגני

שייכים  Bלאור החשיפה המצומצמת אין באפשרותנו לדעת לאיזה שלב בתקופה . חרסיםשל 

 . הממצאים

ובנייה ניכרת וצפופה יותר , בהמשך חלה התמלאות הדרגתית של שטחים פתוחים באתר

נבנו על גבי בורות  Bחלק מן המבנים של השלב המאוחר בתקופה , כפי שראינו. של ארכיטקטורה

נראית בכל שטח האתר ממש  Bהבנייה של תקופה . תוחים של השלב הקדוםומפלסים במרחבים פ

גם מחוץ לקווי הביצורים אשר נבנו סביב האתר בשלבים הבאים של תקופת הברונזה , עד שוליו

נראה , את חומת העיר הבנויה לבנים לתקופה מאוחרת יותר לתארך, כנראה, שישכיוון . הקדומה

ואשר תחומיו , אשר השתרע בשיאו על פני כל שטח האתר, פרוז היה בבית ירח ישוב Bכי בתקופה 

 . הגישה היבשתית לישוב הייתה מדרום. ונהר הירדן מצפון וממערב, ידי הכנרת ממזרח-הוגדרו על

בחפירות שנערכו עד  .באתר היו מכלולי מגורים רבים שביניהם הפרידו שטחים פתוחים

בשטחים . אולם אין הדבר מעיד על העדרן, כה באתר לא נמצאו סמטאות משלב זה של הישוב

וכמו כן כמות רבה יחסית , כגון טבונים, הפתוחים סביב הבתים וביניהם נמצאו מתקנים שונים

כן שימשו -כמו. כנראה עקב פעילות של הכנת רשתות ותיקונן בשטחים אלו, של משקולות דיג

 . השטחים הפתוחים להשלכת אשפה בבורות או בצורה פזורה



 49 

וקיימות מספר מסורות , י אין עדויות לתכנון יישובי באתר בתקופה זואף כ

נראה כי יש בהחלט מאפיינים משותפים בבניית המכלולים , ארכיטקטוניות זו לצד זו

 .בעיקר בכל הנוגע לארגון המרחבי של מכלולי המגורים, הארכיטקטוניים ברחבי התל

 

 ב1ק "מאפייני הישוב באתרים נוספים מן הב

מתפתחים לצד אתרים קטנים גם ישובים כפריים גדולים  1ק "המאוחר של תקופת הבבחלק 

ונראה כי בדומה לבית ירח במהלך התקופה חל תהליך של התקבצות תושבים חדשים אל , מאוד

במרבית האתרים נראה כי בין מכלולי . תוך גידול הדרגתי בצפיפות המבנים, חלק מהאתרים

ובמקומות המיושבים בצפיפות רבה יותר גם סמטאות , פתוחים המגורים השונים הפרידו שטחים

 . צרות

 Baird(שטחים פתוחים ובורות , ב זוהו שרידי בניה מעטים1ק "בראשית הבשונה -תל אב

and Philip 1994: 117 .(שלב הבא בתוך התקופה נמצאו שרידים המן , כפי שתואר קודם לכן

ולצידו , ולצידם שטח פתוח שחלקו משטח טין, ארכיטקטוניים משמעותיים של מכלולי מגורים

–Baird and Philip 1994: 117(מספר ערימות אשפה ובהן אשפה ביתית ועדויות לעיבוד מתכת 

118; Philip and Baird 1993: 19–20, Fig. 3 .(כי השטחים הפתוחים בצמוד , אם כן, נראה

ה צפיפות הבניה השלכת אשפה וככל שגדל, לבתים שימשו לפעילויות ביתיות ומלאכות שונות

 .בשולי הישוב, נעשתה הלאה יותר

עולה בכל שטחי החפירה תמונה דומה של מכלולי מגורים שביניהם חראז -תל אבו אלב

 Iמדרום למכלול המגורים המרכזי משכבה , כך למשל. שטחים פתוחים משותפים או סמטאות

בו נמצאו חרסים ממגוון רב של , רותזוהה שטח פתוח עם בו) 2. 2. 2פרק , ראה להלן( 1בשטח 

דבר זה אופייני ). להלן 29. 2ראה איור ; Fischer 2008: 36–38, 42, Fig. 20, Table 2(טיפוסים 

. למרחבים פתוחים ביו בתים ועשוי להצביע על השלכת כלים שיצאו מכלל שימוש ואשפה במקום

שביניהם אולי , יים נוספיםדרומית לשטח הפתוח נחפרו חלקים ממכלול מגורים אחד או שנ

 . מפרידה סמטה

בשלב . וכנראה גם בצפיפות הבתים, גידול בשטח האתר 1ק "חל במהלך הבקרית אתא ב

ובחלק הקטן שנחפר ממנו , דונם 4-השתרע הישוב על שטח של כ) IIIשכבה (ב 1ק "הראשון של הב

ם מעברים צרים בלבד כשביניהם מפרידי, נמצאו בתים סגלגלים בנויים בסמיכות רבה זה לזה

)Golani 2003: Plans 2.1, 2.3; Faust and Golani 2008: 218, Figs. 2–4( ; אולם נראה כי
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 .Faust and Golani 2008: Fig: ראה למשל(סביב מקבץ הבתים היו שטחים פתוחים משותפים 

 Faust(לתה וצפיפות מכלולי המגורים בו ע, דונם 27גדל הישוב לכדי ) IIשכבה (בשלב הבא ). 3

and Golani 2008: 219, 221, Fig. 2 .(והופרדו כנראה , בתי שכבה זו נבנו באוריינטציה אחידה

עם . על תכנון מכוון של מתאר היישוב, לפי גולני ופאוסט, דבר המעיד, ידי סמטאות ורחובות-על

נראה כי היו מבחינת התכניות , כמו כן. אין עדויות ממשיות למערכת רחובות מסודרת באתר, זאת

 . )Golani 2003: Plans 2.2, 2.16( באתר גם שטחים פתוחים נרחבים יותר

היו , דונם 15–10-פי הערכה על שטח של כ-אשר השתרע על, בקועב ב1ק "באתר הב

איור (ובהם מפלסי ריצוף ופעילות , בסמוך למכלול המגורים מצד מזרח Cשטחים פתוחים בשטח 

נתגלו שרידים , )1איור : שם(הנמצא במרחק מה מערבה , Aבשטח ). 2010ן 'גולני וסטורצ; 34. 2

, ובהם אדמה כהה, ארכיטקטוניים בודדים מספר בורות שנחפרו רובם אל תוך קרקע בתולה

 . דומה שמדובר בבורות אשפה בסמוך לבתים בשולי הישוב. קראמיקה ופריטי צור, אבנים

 

, יצחק פז(שוהם צפון נתגלו גם ב, י המגוריםמפלסים מרוצפים בשטחים פתוחים צמודים למכלול

 ). עיבוד חומר ראשוני

ניכר תהליך הדרגתי של גידול בשטח הישוב ועליה בצפיפות הבניה במעבר אשקלון ברנע  ב

מן השכבה הראשונה ). א2008, 2007, 2005גולני (ב 1ק "א ובמהלך החלק הארי של הב1ק "מן הב

ולדעת החופר , ללא שרידים ארכיטקטוניים, י חייםנתגלו ממצאים מעטים ומפלס) Vשכבה (

מתחמי , נבנו באתר) IVבשכבה (לאחר מכן ). א2008גולני (מדובר בהתיישבות ארעית שייתכן 

בשלב הבא . דונם 30-פני כ-מגורים ופעילות שביניהם שטחים פתוחים נרחבים שהשתרעו על

סך השטחים , בנויים עלתהצפיפות המתחמים ה, דונם 55-גדל שטח האתר לכ) IIIשכבה (

ישוב זה נעזב ונושב . ובין המתחמים הפרידו מרחבים פתוחים או סמטאות, הפתוחים הצטמצם

בשטחים הנטושים של האתר נמצאו קברים ). IIשכבה (על שטח קטן יותר  1ק "מחדש בהמשך הב

 . וקנקני קבורה לתינוקות

במהלך החלק  התפתח באתר). 32. 2איור (חורבת עילין תחתית ביוצא דופן הוא הישוב 

הבניה . משני צידי נחל עילין, כפר פרוז על המדרון המתון המערבי של הרכס 1ק "המאוחר של הב

, ובין הבתים מפרידים שבילים או סמטאות, כמעט ללא שטחים פתוחים, באתר צפופה מאוד

באתר ). Braun 2008; Braun and Milevski 1993: 10(שהובילו אל הכניסות , חלקן ללא מוצא
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מן . ולמרות הצפיפות הרבה ניכר כי לא נעשה בו תכנון מקדים, בניה ישרה של לבנים על יסוד אבן

ואינן מתחברות לכדי מערך מסודר , התכנית ניכר כי הסמטאות נועדו לשמש לגישה לבתים ותו לא

צפוף יותר נראה כי האתר התפתח בהדרגה והפך . המאפשר תנועה נוחה בין חלקי האתר השונים

גם בבתים עצמם נראה כי . עד העלמות כמעט מוחלטת של שטחים פתוחים בין הבתים, ויותר

  .במשך הזמן נעשו שינויים שכללו גם קירוי של מרחבים פתוחים

 

ק "אתרי הב. חל גידול הדרגתי בשטח האתרים ובצפיפות בתוך הישובים 1ק "במהלך הב, לסיכום

. עם בתים בודדים שביניהם שטחים פתוחים נרחבים, ים ופזוריםפי רוב ישובים פרוז-א היו על1

ובין , המבנים עצמם אינם צמודים זה לזה, גם כאשר יש מקבצים של מספר מבנים סמוכים

-Ben ; 2009חלאילה ואחרים (המקבצים הושאר מרחב פתוח משותף בו נעשו פעילויות שונות 

Tor 1989: Fig. 2; Herzog 1997: Fig. 3.2 .( 

ומכלולי , ב השטחים הפתוחים המשותפים באתרים מצטמצמים בהדרגה1ק "מהלך הבב

בשטחים הפתוחים המשותפים נעשו פעילויות שונות .  המגורים נבנים בצפיפות גדולה יותר

, עם הגידול בצפיפות. וקבורה, כמו גם השלכת אשפה, הקשורות למשק הבית ומלאכות מתמחות

מקורים של -לאכות עברו אל תוך החצרות והמרחבים הלאנראה כי חלק מן הפעילויות והמ

 . בעוד בורות אשפה וקבורות נדחקו אל שולי הישוב, מכלולי המגורים

אשר הושארו , במקומות בהם נבנו בתים בצפיפות מפרידים ביניהם רחובות וסמטאות

, ן ישוביאף שהוצע לגבי חלק מן האתרים שבניה צפופה וסמטאות מעידים על תכנו. לצרכי מעבר

ולא בתכנון מראש , דומה שבתקופה זו מדובר בהתפתחות דינאמית והדרגתית במהלך התקופה

 . של מתאר הישוב

 

 בניה ציבורית

 :Amiran and Gophna 1989(ביצורים  מתחילים להופיע 1ק "מספר חוקרים טוענים כי כבר בב

110–111; Getzov et. al. 2001: 22–29; Herzog 1997: 40–42; Paz 2002 .( הקמת חומות

כי תפוצת היישובים  ,באתרים שונים בזמן זה עשויה לעלות בקנה אחד עם טענתו של גופנא

מדגש על ניצול  1ק "מיקומם משתנים במהלך החלק המאוחר של הב וההיגיון העומד מאחורי

לדגש על גיאוגרפיה פוליטית של שליטה , מרבי של יתרונות כלכליים בסביבה המקומית

) Getzov et. al. 2001; Paz 2002(יצחק פז ואחרים ). Gophna 1984(טוריאלית והגנה טרי
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אולם כותבים בעצמם כי במרבית , 1ק "מונים שורה ארוכה של אתרים שאפשר והיו מבוצרים בב

בחינת הנתונים מן החפירות . האתרים אין עדויות ממשיות התומכות בתיארוך כזה לחומות

, למעשה. ת המקרים אין עדויות מבוססות לתיארוך החומות לתקופה זוהשונות מעלה כי במרבי

, תל שלם, ב ניתן למנות רק את תל אפק1ק "בין האתרים הבודדים בהם אכן נבנית חומה בסוף הב

 .Gal and Kochavi 2000: 66, Plan 7.4; Kochavi 1989b: 28, figs( )צ(פרעה -תל אלוכנראה 

12–13; Eisenberg 1996.(P26F

27
P  

בחינת , 1ק "אף כי דומה שקיימת הסכמה לגבי תיארוך החומות לב, מקרים אחריםב

מניח פישר , שבמרכז עמק הירדן, חראז-בתל אבו אל. 2ק "הנתונים מעלה כי יש לתארכן לב

נראה ). Fischer 2008: 175, 220–221( 2ק "קיומה של חומת לבנים קדומה לחומת האבן מן הב

 2ק "שנחשף חלקית מתחת ליסודות הביצור של הב, W239ים כי ההנחה נסמכת על קיר לבנ

בהם נתגלו חלקים ממערכת  9-ו 2תכניות וצילומים של שטחים , אולם מבחינת חתכים; 9בשטח 

. )ibid.: Figs. 158, 161–163, 223, 231, 234(עולה כי אין כל תימוכין להשערה זו , הביצורים

 . ידי החומה-אשר נחתך ומבוטל על, 1ק "של הב דומה שהקיר האמור היה חלק ממבנה מגורים

 JJסעידייה החופרים מביאים עדויות סותרות לתיארוך חומה שזוהתה בשטחים -בתל א

מנת לקבוע בוודאות -ונראה כי הממצאים עד כה אינם מספקים על, 2ק "או לב 1ק "לב NN-ו

)Tubb et. al. 1996: 23–24, Fig. 15; Tubb et. al. 1997: 65–66, Fig. 18.( כי , אם כן, נראה

מייצגים מקרים בודדים שאינם מעידים על תופעה  1ק "האתרים בהם נבנים ביצורים בסוף הב

 . גורפת

נמצאו עדויות , והרטוב, העי, יריחו, דוגמת מגידו, במספר אתרים, בנוסף לביצורים

). Herzog 1997: 40–41, Fig. 3.3; Joffe 1993: 50; Mazar et. al. 1996(לארכיטקטורה דתית 

ואולי על , הדבר מצביע על גידול תפקידם של מוסדות דתיים בחברה, )Joffe 1993: 50(לפי יופה 

יופה רואה בביצורים ובמקדשים אלו עדות לשינוי מתקדם ביחסים . ריכוז עודפים חקלאיים

מבית שאן  המבנה, ברוח זו. ועודפים חקלאיים, במונחים של שליטה על כוח עבודה, החברתיים

                                                 
וחוקרים רבים מביאים זאת כעדות , )Kenyon 1981: 97, Pl. 229a( 1ק "ביריחו תיארכה קניון את החומה לב 27

במינוח שלנו  1ק "הב: אולם יש לזכור כי קניון נוקטת מינוח שונה מזה המקובל כיום. לקיומן של חומות בשלב זה

, החומה היא, כלומר. אצל קניון 1ק "במינוח שלנו היא הב 2ק "ואילו הב', עירונית-התקופה הפרוטו'ידה -כונה עלמ

 :Nigro 2010( 2ק "גם מן החפירות המחודשות בתל עולה כי יש לתארך את הביצורים הללו לב. 2ק "מן הב, למעשה

461–463.( 
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ידי החופרים -פורש תחילה על, ובו כמות גדולה של קנקנים וגרעינים מפוחמים, שתואר להלן

אולם ההערכה ). Mazar et. al. 2000(כמתקן אחסון והפצה מחדש בקנה מידה גדול מאוד 

מובילים למסקנה כי , לצד ניתוח התכנית, ידי החופרים-הכמותית המחודשת של התבואה על

וראה למעלה בפרק , Mazar and Rotem 2009(ול משפחתי גדול ולא במבנה ציבורי מדובר במכל

2 .2 .(. 

 ,Herzog 1997: 40(ב מתחם ובו מקדש לא גדול 1ק "במגידו יש בחלק המוקדם של הב

Fig. 3.3:A; Kempinski 1989: Fig.7; Loud 1948: Fig. 390 .( בחלק המאוחר של התקופה נבנה

כאשר הישוב , אשר החליף את המקדש הצנוע של ראשית התקופה, אליעל התל מקדש מונומנט

 .Finkelstein et. al(דונם  500-פני שטח המוערך בכ-על, עצמו היה פזור למרגלות התל ממזרח

ולא במספר יישובים קטנים הסמוכים זה לזה , אין כל ודאות שמדובר ביישוב רציף). 65–55 :2000

)ibid.: 582 .(נראה כי התל עצמו שימש, ובר בכפר ענק או במספר כפרים שכניםאולם בין אם מד 

לא ברור מי הקים את . ולאוכלוסיה ממקומות מרוחקים יותר, מרכז פולחני לתושבים שלמרגלותיו

, העדויות לקשרים של האתר עם מצרים בתקופה זו כוללות כלי חרס. המבנים הללו ולאיזו מטרה

 Ilan and Goren 2003; Joffe 2000; Kempinski;ז"שסת קינן(ואיקונוגרפיה , חפצי יוקרה

1989; Yekutieli 2005 .(מצביעים על כך שכוח והון , יחד עם הבניה המונומנטאלית, ממצאים אלו

ייתכן כי קבוצה מקומית ). Greenberg 2003: 19(סימבולי היו מרוכזים בידי אליטה קטנה 

ותחת שלטונה התפתח אולי מעין , ם מצרייםאימצה תפיסה מצרית וסממני ,שצברה כוח ושליטה

 ).Van der Steen 2005(יפדום או מרכז שבטי גדול 'צ

באתר נחפרו קטעים של . שונה-יש אולי גם בתל א 1ק "בניה מאסיבית דומה מסוף הב

שאורכם ותכנית המבנה אליו היו שייכים אינם ברורים , ארבעה קירות אבן מאסיביים מקבילים

)Baird and Philip 1994: Fig. 7; Philip and Baird 1993: 20–21; Fig. 4 .( אף כי נעשה בקירות

החומר שנמצא ביסודות ומתארך כנראה את זמן הבניה שלהם , שימוש משני בתקופה ההלניסטית

 ). Baird and Philip 1994: 118–120( 1ק "הוא מן החלק המאוחר של הב
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 היישובים הכפריים כמרכיב בנוף. 4. 2

קהילות כפריות בגודל שונה היו פזורות ברחבי הנוף  1ק "בתקופת הב, כפי שתואר בראשית הפרק

ולצידן התקיימו כנראה גם קבוצות פסטורליות , באזורים פוריים ובעלי נגישות למקורות מים

 ;Gal 2002; Gophna 1995: 269–272, Fig. 1; Herzog 1997: 36(נוודיות או נוודיות למחצה 

Joffe 1993: 45–46; Yannai 2002; 2006: 4–5 .(פי רוב הישובים הכפריים הללו לא -דומה כי על

אולם ברור כי הפעילויות השונות של אנשים בסביבתם הותירו חותמם , היוו אלמנטים בולטים בנוף

סימון , הכשרת שדות ומטעים, כריתת עצים, חציבת קברים, ידי בניית ישובים-בנוף בין היתר על

כל אלו הם בין היתר תוצאה של . ודרכים, השקיה, בניית טראסות חקלאיות, ידי גדרות-על שטחים

, ס"שלישי לפנה-שהביאה לגידול והעצמה של החקלאות באלף הרביעי, מהפכת המוצרים המשניים

אולם נראה כי התהליך החל כבר ). Fall et. al. 2002: 446(ולהשפעות משמעותיות על הנוף 

, עם זאת). ibid.: 448(קראמית בה מופיעים בנוף ישובים בנויים היטב -תית הקדםבתקופה הניאולי

הופכים אתרי , עת נוסדים ישובים מבוצרים במקומות בולטים בסביבתם, רק בתקופה הבאה

נראות של אתרים אלו תפקיד חשוב במערכת ל. היישוב עצמם להיות מרכיבים בולטים בנוף

 .  5. 4ועל כך בפרק , היישובית החדשה

 

 

 עירונית -מאפייני התקופה הקדם. 5. 2

מכפרים קטנים , בדרום הלבנט מתאפיינת בקהילות חקלאיות בסדרי גודל שונים 1ק "תקופת הב

 ).Joffe 1993: 45–46(מאוד המשתרעים על פני מאות דונמים ועד יישובים גדולים 

וההתמחות , א נראה כי התצורות החברתיות היו קטנות ומקוטעות1ק "בתקופת הב

לעומת המבנים החברתיים ההירארכיים של . במלאכות וקשרי סחר ארוך טווח היו מוגבלים

ק מייצגות ראשיתו של תהליך במסגרתו יש "הקהילות הכפריות הפזורות של ראשית הב, הכלקולית

 Greenberg( פעולה שיתופית וביטויים יותר שוויוניים של עושר חומרי ורמת חיים

forthcoming(a) .(וקיומם של , על אף הבדלים בצורות מבני המגורים באתרים שונים, כך למשל

התרבות החומרית , )כפי שראינו בבית ירח(בתים ממסורות בניה שונות זה לצד זה בתוך אותו אתר 

 . הנלווית לבתים אלו היא הומוגנית למדי

קיימות עדויות , לדברי יופה. ב ניכרת התרחבות היישוב בכל דרום הלבנט1ק "במהלך הב

אך יש עדות מעטה בלבד להבדלים , לרמה גבוהה יותר של התמחות לעומת תקופות קודמות
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. ארמונותכגון  מפותחיםפוליטיים -מוסדות מנהלייםלקיום ואין עדויות ארכיטקטוניות , מעמדיים

ם מעיד על עלייה בתפקידם של מוסדות דתיי) מקדשים(קיומה של ארכיטקטורה דתית , עם זאת

)Herzog 1997: 42; Joffe 1993: 50 .( נראה כי מכלולי מגורים גדולים ועשירים בממצאים

עשויים להעיד , והקמת מבנים מונומנטאליים דוגמת המקדש במגידו לקראת סוף התקופה, מגוונים

מדובר בחברה כפרית שהגורם המארגן בבסיסה הוא , אולם ככלל. על קיומן של אליטות בזמן זה

כאשר תחרותיות גדלה הובילה להופעת יישובים והתארגנות בקנה מידה גדול , ארותקבוצות ש

הדבר בא לידי ביטוי בארגון מבני המגורים ביישובים כמכלולים ). Joffe 1993: 50(יותר 

מכלולים אלו . מקורות-המורכבים ממספר משתנה של יחידות מגורים ופעילות מקורות ולא

הפועלות כיחידות החברתיות הבסיסיות ביישובים , חות מורחבותמייצגים כנראה מגורים של משפ

כמו בית ירח  –ואחדים , ההולכים וגדלים עם הזמן באתרים שונים מתקבצותקבוצות אלו . השונים

. לצידם מתקיימים גם יישובים כפריים קטנים יותר. מגיעים בשיאם לשטח של מאות דונמים –

נוודים -חיו גם רועים, פרי של יושבי הקבע שהיה מדורגכי לצד המערך הכ, אסה הציע בהקשר זה

 ).  Esse 1989: 85( שאופי הארגון שלהם סגמנטרי

על חשבון , בתוך הישובים ניתן לזהות תהליך של גידול הדרגתי בצפיפות מבני המגורים

כגון השלכת , פעילויות שונות שהתבצעו בשטחים אלו, כתוצאה מכך. שטחים פתוחים באתר

הממצאים מעידים כי פעילויות רבות הקשורות , עם זאת. דחקו בהדרגה לשולי הישובנ, אשפה

למשק הבית ולמלאכות בהן עסקו התושבים המשיכו להתבצע בשטחים הפתוחים הסמוכים 

 . למכלולי המגורים

פי רוב -המתאפיינים על, הוא הופעתם של בתי קברות נרחבים 1ק "מאפיין נוסף של הב

P27F28.ר גדול של נקבריםבמערות קבורה למספ
P  עשרות בתי קברות כאלו נתגלו באזורים שונים ברחבי

שראשיתו בתקופה , בסמוך לתל בית ירח נתגלה הקבר בכנרת). Ilan 2002: 93–96(דרום הלבנט 

בקברים רבים יש עדויות ). 1973מזר ואחרים (והיה כנראה חלק מבית קברות גדול במקום , זו

לעתים עם סידור וארגון , השימוש ההמשכי למספר רב של נקבריםלהזזה של נקברים כנראה עקב 

בנוסף קיימות עדויות גם לקבורה ). Chesson 2001: 110; Ilan 2002: 94–95(מכוון של השרידים 

בקברים נמצאו מנחות קבורה מסוגים ). Ilan 2002: 94–96(משנית ולעתים לקרמציה חלקית 

                                                 
ב קברים עם חדרי 1ק "דרע יש בב-בבאב א, חצובות או טבעיותלצד מרבית בתי הקברות בהן נעשה שימוש במערות  28

 ;Chesson 1999, 2001(המחליפים את קברי הפיר החצובים מן החלק הקדום של התקופה , מתים עגולים בנויים

Rast 1999.( 
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עדות תומכת לכך , יחד נקברים מקבוצות גיל ומין שונותבקברים נתגלו . בעיקר כלי חרס, שונים

שבתי הקברות מאורגנים לפי קבוצות שארות ומייצגים את המבנה העומד בבסיס החברה בתקופה 

לצד ). Bentley 1991; Chesson 1999: 155–162; Ilan 2002: 93–95; Rast 1999: 171–173(זו 

בדרך כלל מתחת לרצפות , בורת תינוקות בקנקניםבאתרי ישוב אחדים יש עדויות לק, בתי הקברות

). S. Paz 2006b: 85–87, Plan 3.8, Figs. 3.35–38(ב 1-א ו1ק "כמו בבית ירח במהלך הב, הבתים

הן בתי הקברות הנרחבים והן קבורת התינוקות בתוך שטח הישוב תופעה נעלמים כמעט לחלוטין 

 .בתקופה הבאה

בין אם כנוכחות קולוניאלית , ה הניכרת של מצריםהיבט חשוב של תקופה זו היא ההשפע

או כגורם כלכלי ופוליטי מניע , השפעה תרבותית חזקה, מרכזי של מישור החוף-בחלקו הדרומי

 Ben-Tor 1991; Brandl 1992; van den Brink and Levy 2002; Faust( לארגון עצמי מקומי

and Ashkenazy 2009: 35–36; Gophna 1987, 1992, 1995: 277–279; Gophna and 

Milevsky 2003; Greenberg forthcoming(a) .( מציעים כי מצרים חיפשה חוקרים אחדים

ואולי גם לגייס כוח , ללמוד ולנצל את הטכנולוגיות החקלאיות המתקדמות בדרום מישור החוף

. )Greenberg forthcoming (a); Wengrow 2006: 135–150; Yekutieli 2006a( עבודה

ישראל בזמן זה צריכה בודאי להילקח בחשבון בעת הדיון -ההשפעה המצרית על חלקים מארץ

 .בהתפתחות החברתית והפוליטית של התקופה

 

 

 ? 1ברונזה הקדומה תקופת הניצני עירוניות ב. 6. 2

ואין בהם כל עדויות לבנייה , בדרום הלבנט הינם פרוזים 1ק "מרבית אתרי הב, כפי שהראיתי

גודל האתרים נע מכפרים קטנים ועד ריכוזי אוכלוסיה . נהלתית או ציבורית כלשהימ, דתית

וכיוון , ק"במספר אתרים זוהו לכאורה חומות המתוארכות סוף תקופת הב. גדולים מאוד

כינו חוקרים שונים את היישובים , שביצורים נחשבים לעתים קרובות כסממן מרכזי של עיור

סממנים ). Getzov, Paz and Gophna 2001: 22–29; Paz 2002" (עירוניים-פרוטו"הללו 

זיהוי מבנים , בניה מונומנטאלית, כגון גודל הישוב, נוספים שמקובל לראותם כעירוניים

הביאו חוקרים , ועדויות שונות נוספות בתרבות החומרית לריבוד חברתי, כמקדשים וכמבני מנהל

 . גם באתרים נוספים" עירוניות-פרוטו"לזהות 
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האם חומה בלבד כמרכיב פיזי מהווה עדות : ולם בחינה של הנושא מעלה מספר שאלותא

, ואם כן? 1ק "האם בכל אותם אתרים אכן יש עדויות מספקות לתיארוך הביצורים לב? לעיור

האם ארכיטקטורה דתית ? 1ק "האם אתרים אלו מבשרים את ראשית העיור כבר בשלהי הב

, כפי שאראה מיד? מורכבות החברתית כשלב לקראת העירוניותוריבוד חברתי מעידים על עליה ב

 . אני טוענת שלא כך

וכי רק אתרים , הן מעטות 1ק "כבר הראיתי כי העדויות לאתרים מבוצרים כבר בב

ניטש ואינו  1ק "תל שלם שהיה מבוצר בסוף הב, כן-יתר על. בודדים אכן היו מבוצרים בזמן זה

מדוע לא , אם החומה היא סימן מבשר לעירוניות). Eisenberg 1996( 2ק "מיושב במהלך הב

 ? המשיך הישוב להתפתח ולהתקיים בתקופה בה הופיעו יישובים עירוניים בכל המרחב

אף שקיימות עדויות לארכיטקטורה דתית במספר , באשר למבני ציבור שונים בישוב

מהווה דוגמא יוצאת , כאמור, מגידו. רק במקרים בודדים מדובר בבניה מונומנטאלית, אתרים

אולם למרות גודלו . יובמרכזו מקדש מונומנטאל, פני שטח נרחב-דופן לאתר שהשתרע כנראה על

שלו  העירוניותמידת , והעדויות לקיומה של אליטה, הבניה המונומנטאלית, של הישוב במגידו

מנטאלית בניה דתית מונו, כפי שאראה בפרקים הבאים ).Greenberg 2003: 19(ניתנת לדיון 

 . 2ק "דווקא אינם מאפיינים את ראשית העירוניות של הב, וריבוד חברתי מסוג זה

ולא התקיים בו , עומדת העובדה כי האתר במגידו ניטש לחלוטין בסוף התקופה, בנוסף

 :Esse 1983: 169–210; 1991: 74–90; Finkelstein et. al. 2000( 2ק "ישוב במהלך הבכמעט 

73; Greenberg 2003: 20–21 .( חופרי האתר טוענים כי נטישתו קשורה למשבר רחב היקף אשר

 .Finkelstein et. al( 2ק "עם הישובים המבוצרים של הב, הוביל לארגון המערכת היישובית מחדש

י "הם מציעים שהמשבר היה קשור לנסיגת הנוכחות המצרית מדרום א). 585 ,538–537 :2000

כי עצם , בנוסףטוען ) Halpern 2000: 538(אולם הלפרן  ;ופגיעה בנתיבי המסחר היבשתי

דבר , הצלחתה של מגידו כמרכז דתי וכלכלי עוררה התנגדות ויצירת מחסומים פנימיים לסחר

הוא אינו . לירידתה של מגידו 2ק "זרז לתהליך היווצרות מדינה שהוביל בראשית הב שהיווה

נטישת האתר במגידו , )Greenberg 2003: 25–26(לפי גרינברג . מציין מי הם הכוחות הפועלים

ארעה כיוון שאופיו ותפקידו של מרכז פולחני זה לא עלו בקנה אחד עם האידיאולוגיה האופיינית 

מעריך גרינברג כי הדבר , בניגוד להלפרן). 5ועל כך בהרחבה בפרק ( 2ק "למערכת העירונית של הב

, י לבין המרכז הישן במגידו"מתפתחת בצפון אלא היה כרוך במאבק כוחות בין הישות העירונית ה

עקב פערים כלכליים ומתחים חברתיים , אלא הושפע מן המשבר היישובי וקריסת המערך הכפרי
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או הצטרפו , התושבים עברו להתיישב באזורי שוליים מיושבים בדלילות. הולכים וגוברים

  .לישובים העירוניים החדשים שנוסדו בזמן זה

 Greenberg(כנראה מסיבות דומות , 1ק "בבית שאן ניטש לפני תום הבגם הישוב הגדול 

2003: 20–21, 26; Mazar et. al. 2000 .(שונה ותל אום חמד נעזבים גם -בתל א 1ק "ישובי הב

אתרים רבים ואף אזורים , למעשה). Philip 2001: 183( 2ק "הם ואינם מיושבים במהלך הב

 ;Gophna 1995: 273(ים עוד לפני סוף התקופה ב ניטשו לעת1ק "שלמים של יישוב בב

Kempinski 1978: 15–16 .(כפי שאראה בהמשך ) גם באתרים בהם נמשך היישוב , )4-ו 3בפרקים

ואתרים , בית שאן, מגידו .אין כל עדות להתקדמות המשכית והדרגתית לקראת עיור 2ק "בב

במהלך התקופה העירונית הראשונה ואינם מיושבים כלל  1ק "ניטשים בסוף הב, מרכזיים נוספים

 . 2ק "בב

שלם של מערך לאורך זמן של ללא אימוץ , דומני כי בניית חומה בלבד או מקדש גדול

אתרים , לכן. מהווים עדות לניצני עירוניותאינם , רעיונות העומדים בבסיס אורח החיים העירוני

. תחלה של עירוניות כבר בשלב זהאינם מבשרים או מהווים ה –כלומר , עירוניים-אלו אינם פרוטו

ובהם מאפיינים , ענק-יש לראותם כשיא של תהליך התפתחות בו מופיעים גם כפרי, במקום זאת

הטרוגני של אוסף מציגים , מגידואולי דוגמת בית ירח ו, כפרי הענק. שונים של שליטה וכוח

ת כפי שהיו כנראה אולם שמרו על אורחות חיים ומסורות עצמאיו, אנשים שהתקבצו באתר אחד

 ). ואולי הצטרפו גם רועים שהפכו ליושבי קבע(בכפרים הקטנים בהם חיו קודם לכן 

מבשרים של תופעת  1ק "למרות שחוקרים שונים הציעו לראות בכפרי הב, לסיכום

 .הינו קלוש 2ק "והתפתחות העיור לאחר מכן בב 1ק "הקשר בין החברה והישוב של הב, העירוניות

המעידים על כך שהמעבר מן , ם אראה כי בין התקופות קיימים הבדלים מהותייםבפרקים הבאי

לא התרחש במסגרת התפתחות  2ק "לעירוניות של הב 1ק "המערכת היישובית והחברתית של הב

הם השינויים ה מ ).Greenberg 2002וראה למשל (אלא היה כרוך בשינויים מהותיים , תליניארי

ולא  1ק "ומדוע ישובים שונים ניטשו בסוף הב, 2ק "לב 1ק "ן הבשחלו בישובים רבים במעבר מ

בחינה פרטנית והשוואתית של ההיסטוריות המקומיות של ? המשיכו להתפתח לישובים עירוניים

ובחינת מאפייניה במקומות , זיהוי המקומות בהם הופיעה העירוניות והיכן לא, אתרים שונים

קצב ואופי השינוי החברתי במעבר , תר של דרךעשויה לספק הבנה רחבה יו, בהם הופיעה

 . לעירוניות
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             :2העיר בארץ ישראל בתקופת הברונזה הקדומה . 3פרק 

 הנתונים הארכיאולוגיים מתל בית ירח ומתל ברקת

 

 רקע כללי ומפה יישובית . 1. 3

עשרות ). 1. 3איור  ראה(חל שינוי מהותי בנוף היישובי ובמפת היישוב  2ק "לב 1ק "במעבר מן הב

-המעבר היה מלווה במשבר חברתי. אתרים מבוצרים במגוון גדלים הופיעו בכל רחבי דרום הלבנט

אשר בא לידי ביטוי בשינוי בדפוסי הישוב וארגון מחדש של המערכת היישובית , מרחבי

)Finkelstein et. al. 2000: 537–538, 585; Gophna 1995: 273–275; Gophna and Portugali 

1988; Greenberg 2003: 25–26; Portugali and Gophna 1993 .(חלה  2ק "סקרים העלו כי בב

ובמקביל בחלק מן האזורים קיימת התכנסות , ירידה במספר היישובים לעומת התקופה הקודמת

 .Faust and Ashkenazy 2009: 23–24, Fig(של אוכלוסיה במספר קטן יותר של אתרים גדולים 

2; Getzov et. al. 2001; Joffe 1993: 50, 65, 73–76; Kempinski 1978; Portugali and 

Gophna 1993.(  

בין התקופות , )Greenberg 2003: 21–22; Joffe 1993: 73, fig. 22(לפי יופה וגרינברג 

אינם  1ק "כשני שלישים מאתרי הב, ראשית: המתבטא במספר אופנים, קיים חוסר המשכיות

. דוגמת מגידו ובית שאן, 1ק "כולל אתרים שהיו גדולים ומשמעותיים ביותר בב, 2ק "במיושבים ב

 2ק "לא צלחו את המעבר לב, כמו תל שלם, גם חלק מן האתרים בהם נבנו חומות בתקופה זו

)Eisenberg 1996 .(היו מיושבים במהלך התקופה הקודמת 2ק "אף כי חלק ניכר מאתרי הב, שנית ,

למשל תל בית (כפי שיתואר בהמשך , וסר המשכיות מבחינת תכנית היישוב ואופיוניכר ביישובים ח

 Greenbergראה  – למשל בעמק החולה( 2ק "חלק מהאתרים נוסדים לראשונה בב, בנוסף). ירח

למשל (וחלקם אף אינם מיושבים לאחר תקופה זו , )Hartal 1989ראה  –ובצפון רמת הגולן , 2002

-תל אבו אל, דוגמת תל יקוש, רק אתרים בודדים ר עמק הירדן התיכוןבאזו, כאמור ).תל ברקת

. וממשיכים להתקיים גם בתקופה הבאה 1ק "ותל כנרות היו מיושבים בתקופת הב, בית ירח, חראז

בעוד , בנוסף. 2ק "ואינם מיושבים בב 1ק "כמו בית שאן ותל שלם ניטשים בסוף הב, אתרים אחרים

 Faust and( 2ק "ר החוף מזוהה ירידה דראסטית בישוב במעבר לבשבאזורים מסוימים כמו מישו



 60 

Ashkenazi 2009; Portugali and Gophna 1993( ,נטען כי חלה עליה , באחרים כמו עמק החולה

 ).Greenberg 2002(ניכרת 

מרביתם קטנים , במגוון גדלים, 2ק "בעמק הירדן יש ריכוז גדול של אתרים מבוצרים בב

בין האתרים ניתן ). Joffe 1993: 73–76(דונם  100-מימדים של למעלה מלגיע ומיעוטם מ, למדי

-תל אבו אל, תל יקוש, דונם 300-פי ההערכות כ-ששטחו בתקופה זו היה על, למנות את תל בית ירח

  .סעידייה בעבר הירדן המזרחי-חראז ותל א

באזור הצטמצם  והישוב, 1ק "במישור החוף חלק ניכר מן האתרים ננטשו בסוף תקופת הב

תוך שהישובים בזמן זה מרוכזים באזורים הפנימיים והמוגבהים יותר , 2ק "באופן ניכר במהלך הב

 Faust and Ashkenazi 2009; Gophna and Portugali 1988: 15, Figs. 4, 5; Joffe(של האזור 

1993: 73, maps in 40–41, 74–75; Yannai 2006: 6–8, tables 1.1, 1.2 .(פאוסט ואשכנזי לפי, 

עם גידול משמעותי בכמות , שינוי דגם הישוב במישור החוף היה תולדה של שינויים אקלימיים

ולהפיכתם , להצפות של אזורים שטוחים ונמוכים, אשר גרם לבעיות ניקוז בנחלי האזור, המשקעים

 . לשטחי ביצה

על , רום לאפקהמקבץ הגדול ביותר של אתרים מבוצרים בתחומי מישור החוף נמצא מד

אשר נוסד לראשונה ,  ותל ברקת, תל דלית, בין האתרים תל גימזו. גבעות הגיר שמעל עמק לוד

, אפק). Faust and Ashkenazy 2009: 29; Gophna 1989: 102–103; 2007פז ופז (בתקופה זו 

ן אולם אתרים אחרים כגו, ממשיכים להתקיים, אשר היו מיושבים בתקופה הקודמת, לוד וגזר

 Gophna 1989, 1996: 160; Portugali( 1ק "נעזבו בסוף הב, ואזור) חירבת אבו חמיד(שוהם צפון 

and Gophna 1993  ;עיבוד חומר לפני פרסום, יצחק פז.(P28F

29
P  אך גם במקומות בהם ממשיך הישוב

 :Gophna 1996(הוא נוסד מחדש במתכונת שונה , תל דלית ולוד, כמו אפק, 2ק "להתקיים בב

 ). 2000ינאי ומרדר ; 160

                                                 
ל אופיינית לחלק המאוחר ש מן האתרהקראמיקה טוען כי , אשר בחן וניתח את הממצאים משוהם צפון, יצחק פז 29

חלק מן הטיפוסים  .1ק "ולאתרים נוספים מן הב, בתל דלית הסמוך Vומציגה דמיון ניכר לממצאים משכבה, 1ק "הב

אולם יש לציין את העדרן המוחלט של , ומופיעים גם בתל ברקת 2ק "הקראמיים בשוהם צפון ממשיכים אל תוך הב

ראה תל ברקת בפרק ( 2ק "ות לנפוצות מאוד בבוהופכ 1ק "קערות מזוות המתחילות להופיע באתרים באזור מסוף הב

בשלב האחרון של האתר . 2ק "ואת העדרן של קנקני אחסון פערוריים בעלי עיטור חבל הנפוצים בברקת בב, )להלן 3

לתל  לאור קרבתו של האתר. כפי שזוהה גם באתרים נוספים מן התקופה, יש חרסים בודדים של קראמיקה מתכתית

וכי תושביו עזבוהו ועברו לתל ברקת , ישוב כפרי זה קדם להקמת היישוב העירוני בתל ברקת ניתן להציע כי, ברקת

 .  2ק "בראשית הב
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ומעבר מאתרים כפריים לאתר עירוני חדש בקרבת , תופעה דומה של שינוי בדגם היישוב

. 1ק "שני האתרים היו מיושבים בתקופת הב. מקום ניתן לראות גם בהרטוב ובחורבת עילין תחתית

ית ונמשך ככל הנראה ממש עד ראש 1ק "הישוב בחורבת עילין תחתית החל בחלק המאוחר של הב

במקביל החל לצמוח בזמן זה ). Braun 2008; Braun and Milevsky 1993(אז ניטש , 2ק "הב

ונראה שתושבי חורבת עילין התקבצו יחד עם תושבי , המרכז העירוני הגדול בתל ירמות הסמוך

 )..ibid(כפרים נוספים באתר זה ובדומים לו 

כאשר בין , לה להגדרת מרחב כפריכי יצירת מרחב ישובי עירוני בזמן זה הובי, יופה טוען

כי לצד האתרים , אכן יש להניח). Joffe 1993: 73(השניים הבחנה מבחינה נופית וחברתית כאחד 

אולם אין בידינו מידע ארכיאולוגי מספק , המבוצרים השונים היו גם אתרים כפריים לא מבוצרים

באשר לעצם זיהויים . 2ק "הבבנוגע למבנה הפנימי והארגון של אתרים כפריים קטנים מתקופת 

 Faust and Ashkenazy(מסתמכים מרבית החוקרים על היררכיה של גודל הישובים , ככפרים

2009; Greenberg 2002; Joffe 1993: 73–76( , נתונים , 5אולם כפי שאראה במסגרת הדיון בפרק

 . אלו עשויים להיות מטעים

 

כיוון שבשניהם , עיקריים במסגרת המחקר הנוכחיתל בית ירח ותל ברקת נבחרו לשמש מקרי מבחן 

, כרונולוגי-ברצף הסטרטיגרפי, השונים זה מזה בגודל, 2ק "נוסדו יישובים מבוצרים בתקופת הב

 . ובחלק ממאפייני הסביבה הבנויה

המציג רצף סטרטיגרפי מלא לכל אורך , דונם 300-הינו אתר בשטח של כ תל בית ירח

הדבר מאפשר בחינת ). 3. 1ראה איור (ונחפרו בו שטחים רבים , מראשיתה 3–1ק "תקופת הב

 2ק "לצד ניתוח סינכרוני של נתוני הב, 2ק "לב 1ק "השינויים שחלו באתר עצמו במעבר מן הב

מכלול הנתונים מן השטחים השונים שנחפרו באתר מאפשר לזהות בו שני . מחלקי האתר השונים

שניהם מתאפיינים בהתפתחות ובשינויים , )TBY Period C(  2ק "שלבים עיקריים מתקופת הב

כמו כן ניתן להבחין בתהליך התפתחות וארגון מחדש של . במבני המגורים לעומת התקופה הקודמת

לעומתו תל ברקת הינו אתר קטן יותר . המרחב המשותף והסביבה הבנויה ככלל במהלך התקופה

חפירה של שטחים נרחבים ממנו , ם זאתע. 2ק "אשר נושב לראשונה רק בתקופת הב, )דונם 50-כ(

באתר ניתן להבחין בשני . מספקת תמונה רחבה של מאפייני היישוב במהלך זמן זה) 5. 1ראה איור (

 . אולם אין שינויים רבים באופי הסביבה הבנויה במהלך התקופה, 2ק "שלבי יישוב לפחות מן הב
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במאפייני הסביבה הבנויה  בחינת שני האתרים מעלה תמונה מעניינת של דמיון ושוני

באורח החיים , ומאפשרת דיון בשאלת מרכיבי הסביבה העירונית, 2ק "בישובים מבוצרים של הב

 .ובעצם ההגדרה של יישובים אלו כעירוניים, הקשור אליה

את המרכיבים השונים של הסביבה הבנויה בתל בית אציג בפירוט במסגרת הפרק הנוכחי 

לאחר מכן יוצגו ; אחד משני האתרים יוצגו ראשית מבני המגורים בכל. 2ק "ירח ותל ברקת בב

בעיקר  –יתוארו מפעלי בנייה ציבוריים ; מרחבים משותפים כגון שטחים פתוחים ורחובות

ייבחנו הארגון המרחבי של כל המרכיבים ; הביצורים ושאלת קיומם של מבני ציבור באתרים אלו

ניתוח  .ף ייבחן מקומם של היישובים בסביבה ובנוףלבסו; והתכנון העירוני, הללו ברמת האתר

השלכות הדדיות בין הרוטינה של זמן ומקום בתוך המרחב ה מפורט זה יסייע לבחון בהמשך את

ותובא סקירה של מרכיבי , בפרק הבא תורחב היריעה, לשם כך. לבין ההביטוס העירוני ,הביתי

לצד . ה לנתונים מבית ירח ומברקתבהשווא, הסביבה העירונית הבנויה גם באתרים נוספים

  .ייערך דיון במשמעות כל אחד ממרכיבים אלו ובתפקידם במסגרת אורח החיים העירוני, הסקירה

 

 

 תל בית ירח. 2. 3

 מכלולי מגורים

 2החלק הקדום של הברונזה הקדומה 

לל אין כ: Bניכרת המשכיות מועטה בלבד מתקופה  Cבשיטות הבניה של בתי המגורים בתקופה 

, ובבניה הישרה יש שימוש בלבנים על יסוד אבן, מכלולי המגורים הינם מרובעים, בניה מעוגלת

טכניקת הנחת הלבנים זהה לזו מן התקופה . למעט מספר קירות פנימיים הבנויים לבנים בלבד

כשהקירות בנויים מנדבכים בהם שורות מתחלפות של לבנים שלמות וחצאי לבנים , הקודמת

)Eisenberg and Greenberg 2006: 348( , אך אין ולו מקרה אחד של חידוש השימוש בקיר קיים

 . מן התקופה הקודמת

 

  MS+EYשטחים 

  EY 460מכלול 

נמצא בשטח  Cהשלב המוקדם של תקופה מכלול המגורים שהשתמר בצורה הטובה ביותר מן 

EY/MS ) הקדום של תקופה  במכלול זוהו שני שלבים המתוארכים לחלק). 4. 3–2. 3איוריםC ,
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ושינויים מבניים , הרמת מפלסי רצפות  –עם שימוש המשכי במבנים תוך שינויים מעטים בלבד 

הכיל כמויות ניכרות של ממצאים באתרם , )2. 3איור ( 9Aשכבה מקומית , השלב הקדום. שוליים

. גג המבנהכנראה כתוצאה מקריסת , )Schiffer 1987ראה , de facto refuse(גבי הרצפות -על

הכיל פחות ממצאים באתרם ויותר מצבורים של , )3. 3איור ( 9Bשכבה מקומית , השלב השני

  .כל הממצאים הינם בעלי אופי דומסטי). primary refuse(' פסולת ראשונית'

החלק המערבי של כל . אשר נחפרו רק באופן חלקי, המכלול מורכב משלושה מבנים

 Eisenberg and(כמו גם מרבית המבנה הדרומי , השלושה נמצא מחוץ לשטח החפירה

Greenberg 2006: 347 .(פורשו , זהים שלהם-לנוכח המאפיינים הארכיטקטוניים הכמעט

אולם מן התפוצה . ידי החופרים כשלושה בתים שנבנו צמודים זה לזה-המבנים תחילה על

חד מחלקיו תפקיד אשר לכל א, המרחבית של הממצאים עולה כי המבנים מהווים מכלול יחיד

-ונתמכת על, )ibid.: 357(הצעה זו הועלתה לראשונה לנוכח הפיזור המרחבי של כלי החרס . שונה

 . ידי הממצאים הנוספים שיוצגו להלן

היא אולם עמודים שצורתו חדר , המרחב המרכזי של המבנה הצפוני, EY 460יחידה 

אורך הציר המרכזי שלו השתמרו באתרם ל). 5–4. 3איורים (ואין בו כמעט חלוקה פנימית , רוחב

המסתיים בשני הקצוות , מרכז היחידה מרוצף לוחות אבן. שלושה מתוך ארבעה בסיסי עמודים

מספר לבנים שנמצאו ). Eisenberg and Greenberg 2006: Figs. 8.7–8.10(מעט לפני הקירות 

ל קיומו של ספסל לאורך מצביעות אולי ע, צמוד לבסיסו  W43בצידו הפנימי של הקיר הצפוני 

ייתכן שספסל דומה היה גם בצידו . אשר לא זוהה במהלך חפירת החדר עצמו, הקיר או חלק ממנו

הכניסה לחדר . דבר המסביר את הרווח בינו לבין ריצוף האבן, W44הפנימי של הקיר הדרומי 

ניסה דומה מיקום הכ. כפי שמעידה אבן פותה אשר נמצאה באתרה, )W43(הייתה בקיר הצפוני 

. שני שליש מקצותיו/במרחק שליש, בקיר הארוך של החדר, למוכר ממבנים אחרים מן התקופה

ממפלס הרחוב אל ' מ 0.2-בכניסה יש ירידה של כ. אל הכניסה הוביל מקטע מרוצף לוחות אבן

מזרחית נמצא חדר או תא -בפינה הדרומית). 'מ  201.30-גובה ממוצע של (מפלס רצפת המבנה 

ייתכן שקיר הלבנים הקצר שיצר . ותפקידו אינו ברור, שהיה כמעט ריק ממצאים, )EY 469(קטן 

 . אשר בסופו של שלב זה קרס על החדר ותכולתו, אותו היווה תוספת מבנית לחיזוק התמיכה בגג

 כמות רבה של כלי חרס כולל, נתגלו ממצאים רבים ומגוונים באתרם EY 460במרחב 

  –המכלול מורכב בעיקר מכלים סגורים ). 6. 3וראה למשל איור ; 2. טבלה א: נספח א(שבורים 
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ביניהם פיטס , כלים שלמים 3(קנקני אחסון ופכים ) שברים 5-כלים כמעט שלמים ו 3(סירי בישול 

 ,Eisenberg and Greenberg 2006: 351; Figs. 8.10; 8–7. 3איורים ) (חלקיים 7-ו, מתכתי

קנקן ושני סירי בישול גדולים , )8. 3איור (פיטס מתכתי  – יםשלמארבעה כלים ). 8.55–8.53

בין קיר המחיצה  האנכי , היו מרוכזים ליד הקיר האחורי של המבנה –)4, 2, 1: 7. 3איור (מאוד 

עימם . )הסירים(וחומרי גלם יבשים ) הקנקנים(נוזלים  לאחסוןונראה ששימשו , לריצוף האבן

החרס  ילבסמוך לכ .)6, 5, 3: 7. 3איור ( תמרו באופן חלקינמצאו עוד מספר כלים סגורים שנש

מכתש אבן משוקע , בין בסיסי העמודים, ומעט מצפון לה, תחתונה אבן שחיקה נמצאו השלמים

 MS לוקוס(מזרחית של החדר -מכתש אבן נוסף משוקע ברצפה נתגלה בפינה הצפונית. ברצפה

133 S. Paz 2006a: 33, Plan 2.8; .( בחלק המזרחי . 4. 3האבן נראה בתכנית באיור מיקום כלי

 . של המבנה נמצאו גם מספר להבי צור מטיפוסים שונים

בעוד שעל ריצוף האבן במרכז היחידה ובצמוד לו ממערב נמצאו רק חרסים ושברי 

, ומעט פכים וקנקנים, )9. 3איור (הכוללים בעיקר סירי בישול מטיפוסים וגדלים שונים , קרמיקה

אבן גיר , מכתש נייד עשוי חלוק אבן גדול: י כלי שחיקה וכתישה עשויים אבן במקוםבולט ריבו

. 3ראה מיקום באיור (ועלי בזלת , שתי אבני שחיקה עליונות מבזלת ,שטוחה ובמרכזה שקערורית

ששימשה , בנוסף נמצא בעת פרוק הריצוף אבן בזלת מלבנית מעובדת עם שקעים בקצותיה). 4

. בשימוש משני) עוגן(אולי שפיפון , ריצוף שולבה אבן משקע מעובדת עם נקבב. אולי כאבן משחזת

ושני , כלי מחורץ, מגרד מניפה, כוללים ארבעה להבים מסוגים שונים EY 466כלי הצור מלוקוס 

בין הממצאים באזור ראוי לציין  שבר ספטולת עצם שנמצאה על גבי . כלים ששימושם אינו ידוע

על העפר צמוד ובגובה ריצוף האבן , ושת שנתגלו צמודים זה לזה בקורוזיהושני גרזני נח, הריצוף

 . ייתכן שהגרזנים הוטמנו במקום באופן מכוון). 4. 3וראה מיקום באיור , 11–10. 3איורים (

הגדול ). מוקדי אש(זוהו מספר אחים , ממערב לריצוף האבן, בחלקו המערבי של החדר

. דפנותיו צרופות ובתוכו נתגלו אפר ופיח, וקף אבנים קטנותמ ,בהם צמוד לקיר הצפוני של המבנה

, בחלק זה של היחידה. שני מוקדים עגולים קטנים יותר נמצאו בסמוך לקיר הדרומי של המבנה

 ).4. 3ראה איור (נמצאו גם סירי בישול , ליד האחים

הקנקנים . שימשה בעיקר להכנת מזון EY 460אופי הממצאים מעיד על כך שיחידה 

והאחים וסירי , כלי הכתישה והשחיקה לעיבוד מזון, הסירים הגדולים שימשו לאחסון זמניו

העדרם המוחלט של כלי הגשה מרמז שאכילה נעשתה במקום . הבישול הקטנים יותר לבישול

 .אחר
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 והונחה רצפה חדשה, המבנה שופץ, לאחר החורבן וקריסת תקרת החדר על תכולתו

). 3. 3ראה איור ; 9B ,EY 450/182שכבה מקומית (הראשון מ מרצפת השלב "ס 20-גבוהה בכ

 Eisenberg and(והפך סימטרי יותר ביחס לחדר , מיקום בסיסי העמודים החדשים שונה מעט

Greenberg 2006: 352 .(נמצא קטע של  , ליד אבן הפותה שהשימוש בה נמשך מן השלב הקודם

שני מוקדי אש . ).B( )ibidתקופה ( 10ומית מקריצוף עשוי שברי פיטס משך פסים שמקורו בשכבה 

. צמוד לקיר האחורי של המבנה, ומוקד נוסף בחלקו המזרחי, זוהו בחלקו המערבי של החדר

נר , כללו מספר רב יחסית של קערות מסוגים שונים) 3. טבלה א: נספח א(הממצאים משלב זה 

, שברי סירי בישול מסוגים שוניםכמו כן נמצאו מספר ). 11, 6–1: 12. 3איור (וספל גביע , שלם

ראוי לציין ). 10–7: 12. 3איור ( באתרונושא סימני פיח ) חסר בסיס(וסיר בישול קטן כמעט שלם 

כלי הצור משלב . ושל כלי שחיקה וכתישה מאבן, את העדרם של כלי אחסון גדולים כגון קנקנים

להב , )EY 464(ת של החדר מזרחי-זה כללו להב כנעני ארוך שלם אשר הוטמן בפינה הדרומית

. מערבית של החדר-בפינה הצפונית)  polished blade(ועוד להב כנעני נושא מרוק , כנעני נוסף

נתגלה כלי עצם מחודד ) EY 457(במרכז החדר . בנוסף נמצאו שני להבים משובררים ולהב משונן

ם כנראה על עיסוק מעידי, של מספר מוקדי אש םוהימצאות, אופי המכלול משלב זה. ארוך שלם

כפי שמעיד העדרם של כלי כתישה , אולם ללא שלבים קודמים של עיבוד המזון, רב בבישול

 . הקערות מעידות כנראה גם על אכילה במקום. ושחיקה ושל כלי אחסון

סיפקה רק רמזים מעטים באשר לתפקודה בשלב , ממערב EY 460-היחידה הצמודה ל

במקום . מזרחית נתגלה מקטע מרוצף אבני בזלת-צפוניתבסמוך לפינה ה). EY 204(הראשון 

–Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.60: 5(נמצאו רק חרסים מעטים שכללו שברי טסים 

) 4. טבלה א: נספח א; EY 196(בשלב השני . ושבר מודל ארכיטקטוני או דגם עגלה מחרס, )6

נבנה מעין מדף   EY 450ר המשותף עםולאורך הקי, מ"ס 15-הורם מפלס הרצפה במרחב זה בכ

מספר קערות שלמות , בנוסף נמצאו נר). 18: 12. 3איור (על המדף נתגלתה פכית . בנוי לבנים

סמוך לקצהו הדרומי נמצאה אבן ). 17: 12. 3איור ( ספלו, )16–12: 12. 3איור (שלמות -וכמעט

שלוש , לבנית מעובדת קטנהכן נמצאו אבן בזלת מ-כמו). ibid: 354(עליונה של אובני קדר 

 .וכלי צור נוסף ששימושו אינו ידוע, להב כנעני, משקולות כדוריות מחרס

זיהינו יחידה כפולה סימטרית שכל חלק שלה מורכב  EY 460/450 יחידהמדרום ל

כוללת בחלקה  EY 460-היחידה מדרום ל. חדרי-מאולם עמודים המחובר בקצהו לאולם תלת
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ותיאורו נעשה תוך , שנחפר באופן חלקי בלבד, EY 200/467מודים המערבי אולם רוחב עם ע

לאורך . EY 460משותף עם ) W44(הקיר הצפוני של האולם ). 4. 3ראה איור (שחזור טנטטיבי 

בסיסי עמודים בולטים מעט מעל מפלס ) מתוך ארבעה(הציר המרכזי של החדר נמצאו שלושה 

באזור שבין בסיסי , פירה מצוין כי במרכז החדרביומן הח). במרכז החדר' מ 201.37-(הרצפה 

, הייתה לרוחב החדר רצועה של שכבת ריצוף קשה עשויה חצץ, )ממזרח(העמודים השני והשלישי 

). 'מ 201.34/40-(במפלס רצפת העפר שזוהתה בחלקים האחרים בחדר ,  חלוקים קטנים וצדפים

על תכנון דומה מבחינת מימדי מצביע  EY 460הדמיון למיקום ריצוף האבן במרכז יחידה 

 EY 460נראה כי המעבר בין אולם זה ליחידה . והחלוקה הפנימית שלו, הפרופורציות, המרחב

מול רצועת  W48 פער ביסוד קיר . מול רצועת הריצוף, W44היה דרך פתח בקיר , מצפון לו

משטח : בלבדבחדר נתגלו ממצאים מעטים . הריצוף מצביע אולי על פתח כניסה ליחידה מדרום

מזרחית של -עבודה מאבן בזלת מלבנית שטוחה מוקפת אבנים קטנות נמצא סמוך לפינה הצפונית

 Eisenberg and Greenberg(חרסים מעטים שכללו בין היתר קערה וסיר בישול פערורי , החדר

2006: Fig. 8.60: 3, 8( ,ושתי משקולות דיג עשויות חלוקי אבן. 

, הורם גם ביחידה זו מפלס הרצפה, )5. טבלה א: ספח אנ; EY 197/448(בשלב השני 

לאור הקרבה בין שתי . והונחו מספר בסיסי עמודים חדשים לאורך הציר המרכזי של החדר

ייתכן כי האבן המערבית מן השתיים שמשה מעין משטח עבודה ולא , האבנים המערביות ביותר

המתקן המעוגל היה . ברצפת החדר בצמוד לאבן זו נתגלה מתקן יוצא דופן חפור. בסיס עמוד

: 14. 3איור (בתוך המתקן נמצא אגן תמים בעל חדק . מדופן חרסים וסביבו ריצוף עשוי קונכיות

ושבר פכית ) 6–5: 13. 3איור (הכוללים מספר שברי טסים , במתקן נמצאו חרסים נוספים). 1

ומספר , W44בקרבת קיר  ביחידה נמצאו גם סיר בישול פערורי שלם). 3: 14. 3איור (מתכתית 

מספר שברי קערות וטסים , בנוסף נמצאו קערה שלמה). 11–7: 13. 3איור (שברי סירי בישול 

מזרחית של -הפינה הדרומית). 6–5: 14. 3איור (ומעט שברי קנקנים ואגנים , )6–4, 2: 13. 3איור (

בחלק זה של . סיםושברי עצמות וחר, היחידה רוצפה ריצוף קשה שהכיל כמות רבה של חלוקים

). 4, 2: 14. 3; 3, 1: 13. 3איורים (וקערית חרס שלמה , נמצאו שברי כלי חרס) EY 448(היחידה 

 . שתי קערות אבן וטבעת אבן, עוד נמצאו חפץ אבן גיר חרוטי עם שקע קטן בבסיסו

ממזרח נתגלתה יחידה המחולקת לשלושה חדרים באמצעות  EY 200/197-צמוד ל

-בשני החדרים המערביים באולם התלת). 4. 3ראה איור (צרות משני צידי החדר מחיצות לבנים ק
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מ לעומת "ס 20–15-רצפות השלב השני גבוהות בכ(חדרי היו בשני שלבי השימוש רצפות עפר כבוש 

נמצאו מעט ) 9Aשכבה ( EY 471 בחדר: ונתגלו בהם ממצאים מועטים בלבד, )השלב הראשון

מערבית של -נבנה בפינה הצפונית) 9Bשכבה , EY 470(ב השני אולם בשל, וקערת אבן, חרסים

ומגרד מניפה ענק , קערת אבן גיר, בו נתגלו נר חרס בעל ארבע פיות, החדר מתקן מעוגל בנוי אבן

כולל קרמיקה מתכתית , נמצאו חרסים מעטים מן השלב הראשון EY 456Aבחדר האמצעי .  מצור

)Eisenberg and Greenberg 2006: fig. 8.56: 11 .( גם השלב השני)EY 456B ( הכיל מעט

 .אחד מהם נושא מרוק, ובנוסף שני להבי צור כנעניים, )ibid.: Fig. 8.64: 5ראה למשל (חרסים 

 EY(מן השלב הראשון : כמות רבה של ממצאים, לעומת זאת, החדר המזרחי ביותר הכיל

455A , 9שכבה מקומיתA ;בעיקר כלים , לי חרס רביםנמצאו כ) 6. טבלה א: ראה נספח א

, )8–1:  15. 3איור (ים וקנקנים ספל, ולצידם שברי פכים, פתוחים שלמים כגון טסים וקערות

 .ועלי בזלת, כלי כתישה קטן מחלוק אבן גיר, קערית בזלת, קערית אבן גיר קטנה: ומספר כלי אבן

,  בחלקו בלוחות אבן רוצף החדר, )7. טבלה א: ראה נספח א; 9Bשכבה , EY 455B(בשלב השני 

. 3איור (גבי הריצוף נמצאו מספר כלי החרס -על. ובחלקו באמצעות שכבת חצץ וחלוקים מהודקת

). 7, 2: 16. 3איור (ולצידו קערה וקנקן כמעט שלמים , )3 :16. 3איור (ביניהם טס שלם באתרו , )16

על הריצוף בסמוך . דרמזרחית של הח-ומכתש שניצב בפינה הדרומית, כן נמצאו אבן שחיקה-כמו

 . לטס נמצאו להב כנעני שלם וחוד עצם שרוף ומוחלק

אולם התכנית מציעה כי מדובר , כאמור רק חלקה הצפוני, מן היחידה השלישית נחפר

בחלק המערבי נמצא חלק ). 4. 3ראה שחזור מוצע באיור (ביחידה סימטרית לזו שתוארה להלן 

זוהו רצפת עפר ) 9Aשכבה (בשלב הראשון ). EY 206(מחדר רוחב שהיה כנראה אולם עמודים 

, בסיס עמוד חדש נוסף, הועלה מפלס הרצפה) 9Bשכבה (בשלב השני . ובסיס עמוד, מהודק

בקו ישר ובהמשך לזה , חלוקים וצדפים במרכז החדר, והונחה שכבה דחוסה של ריצוף חצץ

חלק מריצוף , אולי, ולות שהיוגבי שכבה זו נתגלו גם מספר אבנים גד-על. מצפון EY 200שבמרכז 

, EY 200העובדה שריצוף זה גבוה מזה שביחידה . אבן אשר שכבת החצץ שימשה לו תשתית

במזרח . זמנית-עשויה להצביע על כך שהשיפוצים נעשו בחלקים שונים של המבנה לא בהכרח בו

ולקיר , EY 200/467 -ב W42 -שהיה קיר מחיצה בדומה ל, W207הלוקוס נבנה קיר לבנים 

צמוד לקיר נתגלה מתקן לבנים מרובע . ושימש אולי לתמיכה מבנית, EY 460המחיצה בחדר 

נמצאו כלי  EY 206-ב. ומדרום לו זוהה כתם אפר, פי החופרים שימש כנראה כמוקד אש-שעל
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הכיל , EY 205, תא קטן נוסף). 8, 2: 17. 3איור (ביניהם קערית ופך כמעט שלמים , חרס מעטים

). 10–9: 17. 3איור (ומעט שברי כלים סגורים , )7–3, 1: 17. 3איור (רים קערות וטסים בעיקר שב

 .בנוסף נמצאה משקולת אבן גיר קטנה בצורת טבעת

 ממצאים רבים בעיקר בשלב החדרית ממזרח לאולם העמודים הכיל-היחידה התלת

חדר ב. ה לו מצפוןבדומה ליחידה המקביל, שהיו מרוכזים ברובם בחדר המזרחי ביותר, הראשון

EY 620 קערה :  המייצגים מגוון רחב של טיפוסים, נמצאו חרסים רבים)Eisenberg and 

Greenberg 2006: Fig. 8.57: 5( , טסים)ibid.: Fig. 8.57: 6, 9, 10( , סירי בישול)ibid.: Fig. 

 EY(בשלב השני ). ibid.: Fig. 8.58: 4, 5(וקנקנים , )ibid.: Fig. 8.58: 2(ספלים , )14–12 :8.57

וגביע , טסים, ונמצאו בו בעיקר שברי כלים פתוחים כגון קערות, הוגבה מפלס רצפת החדר) 603

חלוקים , היה מרוצף שכבה קשה של חצץ  EY 619חדר ). ibid.: Fig. 8.66: 1–4(כמעט שלם 

 .ibid.: Figs( נר חרס כמעט שלם, שברי כלים בין היתר נתגלו .והכיל פחות ממצאים, וצדפים

מפלס הרצפה  וגבהה )EY 608( בשלב השני .ספטולת עצםו ,קערת אבן, ) 6 :8.58 ;16 ,4 :8.57

הפנימי , EY 618חדר ב. וכלי כתישה עשוי חלוק אבן, משלב זה נמצאו רק חרסים. מ"ס 10-בכ

חמש ): 16–9: 15. 3איור ; 8. טבלה א: נספח א(רובם כלי הגשה , נמצא מבחר כלים שלמים, ביותר

קנקן , )ibid.: Fig. 8.57: 15(ומעט שברי כלים סגורים כגון סיר בישול פערורי , ספל, קערות וטס

)ibid.: Fig. 8.58: 7( , ופך) ואבן סקוריה , בחדר גם נמצאו להבי צור שונים. )16: 15. 3איור פך

, ם שוניםמשלב זה נתגלו חרסי. הורם מפלס הרצפה מעט) EY 610(בשלב השני . מלבנית מעובדת

 ). ibid.: Fig. 8.66: 6(כולל חלקו התחתון של קנקן מטיפוס מקומי 

אולם . בפני עצמועמד כל אחד מהם עשוי להתפרש כעדות כי הדמיון התכנוני בין המבנים 

יחד עם אופי הממצאים והדגם המתקבל מן הפיזור , החיבור והמעברים בין היחידות, הקשר הפיזי

בשלב הראשון . שלושת המבנים היוו יחדיו מכלול מגורים משולב כי מלמדים , המרחבי שלהם

 EYהאולם הצפוני. לקיומו של המבנה נעשה באופן בולט שימוש שונה בכל אחת מן היחידות

כאשר בחלקים ממנו יש נוכחות , שימש כולו לפעילויות הקשורות לעיבוד ולהכנת מזון  460/450

כלי החרס מחדר זה . אחרים שימשו בעיקר לבישול בעוד חלקים, בולטת של כלי כתישה ושחיקה

כלי ההגשה נמצאו מרוכזים בחדרים , לעומת זאת. קשורים כולם לבישול ולאחסון לטווח קצר

, ומעט קנקנים קטנים, בעיקר טסים וקערות: הקטנים האחוריים של היחידות הקשורות מדרום

ואוחסנו כשלא היו , ם הצמודיםנראה כי אלו שימשו לאכילה באולמות העמודי. פכים וספלים
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. מיוחדים של סעודות משותפות גדולות נערכו במכלול זה מזמן לזמן םייתכן כי אירועי. בשימוש

 . הקשורות אולי במזון, אך נראה ששימש למלאכות שונות, אינו ברור EY 197השימוש בחדר 

לא מבוטלת  מזכירה במידה, שגרת הזמן והמקום העולה מניתוח הבית בשלב הקדום שלו

הדבר משקף מתח כי דומה . אף שתכנית המבנה שונה בתכלית, 1ק "מן הב EY 475את זו של בית 

שכבה (הולך ומשתנה כבר בשלב השני לשימוש בבית זה מצב אולם  ,והתודעה מסוים בין המבנה

  ).Cעדיין בחלק הקדום של תקופה , 9Bמקומית 

. ן המרחבי של הפעילויות במכלול המגוריםבשלב השני נראה כי חלו מספר שינויים בארגו

, החדרים האחוריים הקטנים של היחידות השונות המשיכו לשמש בעיקר לאחסון כלים שונים

חלק מהחדרים הקטנים שימשו בבירור לפעילויות שאינן . אולם המאסף שנמצא בהם מגוון יותר

שפעילויות של עיבוד  הממצאים מאולמות העמודים הגדולים מעידים על כך, לעומתם. אחסון

. יש עדויות לבישול ואכילה EY 450באולם הצפוני . לא היו מופרדות כבעבר, וצריכה, בישול, מזון

כולל אולי הפקת שמן זית במתקן ובו האגן בעל , האולם האמצעי שימש כנראה לעיבוד מזון

ובתא הקטן , גם באולם הדרומי ביותר יש עדויות לבישול וצריכת מזון כאחד. ואכילה, החדק

שינויים אלו מעידים אולי על שינויים בקשרים המרחביים . שבאולם לאחסון כלי הגשה

עם תפקוד עצמאי יותר לכל אחת משלושת היחידות המרכיבות , והחברתיים במכלול המגורים

וממצאים נוספים כגון להבי צור נושאי ,  EY 196הימצאותו של גלגל אובניים ביחידה . אותו

הממצא הקראמי משכבות אלו כולל . ידים כפי הנראה על פעילות של קדר באזור זהמע, מירוק

עדויות משמעותיות לקיומו של בית יוצר כזה בחלקו . כמות ניכרת של כלי חרס מבית יוצר מקומי

 EYוראה תיאור הממצאים מחדר ; 2007איסרליס ( 7הדרומי של התל נמצאו בשכבה מקומית 

 ).בהמשך EY 575וחצר  160

נוספו בהדרגה , 9Bכנראה בזמן החיים של שכבה , Cבמהלך החלק הקדום של תקופה 

P29F30.מבני מגורים נוספים בחלקו המזרחי של השטח
P  המבנים)EY 586, EY 576, EY 580 ( נחפרו

איור ( ולא ניתן לדעת מה תכנית המבנים השלמה ומה הקשר בין המרחבים השונים, באופן חלקי

חצץ ריצופי  תגלונ במספר מקומות.  או לבנים בלבד, לבנים על יסוד אבןהקירות בנויים . )23. 3

                                                 
; Eisenberg and Greenberg 2006: Plan 8.8(ח החפירה "בדו 8 מקומית מבנים אלו מופיעים בתכנית שכבה 30

, במקום זאת. תקיימה מעולם בצורתה זואולם נראה כי שכבה זו מתארת קונפיגורציה שלא ה, )להלן 23. 3איור 

ונמשך עד  9היה תהליך הדרגתי ודינאמי אשר החל בשכבה  EYבשטח  Cברצוני להציע כי רצף הבניה של תקופה 

 .7שכבה 
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 W90בין קירות  EY 580ובחלק הדרומי של , EY 576בחלק המערבי של  – וחלוקים קומפקטיים

, החצץ צמוד לריצוף  EY 580חדרשקוע ברצפת ראוי לציון קנקן שלם אשר נמצא . W91-ו

Eisenberg and Greenberg 2006: fig. 8.67:11(.P30F31(  כשראשו בגובה מפלס הרצפה
P  

 

 )19. 3, 18. 3איורים ( Iחתך  – MSשטח 

ואף שנמצאו בהם מספר , עקב שטח החפירה המצומצם בחתך נחפרו המבנים באופן חלקי בלבד

. אופי החפירה והתיעוד החסר אינם מאפשרים פרסום תכניות בתים וניתוח שלהם, כלים באתרם

הכיל שלב , )ראה להלן( Cשראשיתה בשלב הקדום של תקופה , לבניםבחתך שנחפר ליד חומת ה

 0.5–0.2ואשר השתמרו לגובה , לערך' מ 201.60-מספר קירות לבנים שבסיסם בגובה  8מקומי 

וכפי הנראה היה רווח , היוו חלק ממבנים סמוכים לחומה) W157, W158, W159(קירות אלו . 'מ

קירות נוספים ). S. Paz 2006a: 21–22; 19. 3, 18. 3ים איור(בין החומה למבנים ' מ 1.5-של כ

 .ידי החופרים-כנראה לא זוהו על

. נבנו קירות לבנים עם יסודות אבן) S. Paz 2006a: 24 ; 7שלב מקומי (בשלב הבא 

ונראה כי מדובר בתופעה , גבי קירות הלבנים של השכבה הקודמת-נבנו על W160-ו W110קירות 

בניית  – Cלכל אורך תקופה   MSולחלק הצפוני יותר של שטח  EYלשטח בדומה , של המשכיות

 .  מבנה חדש או שיפוץ מבנה תוך שמירה על מתאר מעטפת המבנה הקודם

 

 BSשטח 

שכבה מקומית (מן השלב הראשון . כללה חלקים של מספר מבני מגורים BSבשטח  13שכבה 

13A , אשר מרבית שטחו , המזרחית של השטח נמצאו שרידי בית בנוי היטב בפינה) 20. 3איור

דהיינו שורת אבנים אחת , נבנה לבנים על יסוד אבן חלקי BS 013 המבנה.  מחוץ לתחום החפירה

 BSבפינת החדר נמצאה ממגורה ). Greenberg and Eisenberg 2006: 123(לאורך חלק מן הקיר 

אחד ממתקני האגירה הביתיים  זהו).  21. 3, 20. 3איורים (המדופנת שורת אבנים קטנות , 014

                                                 
אולם מיומני החפירה עולה בבירור כי הוא שייך למבנה , 9מקומית שכבה קראמיקה מהקנקן פורסם בלוח של  31

 . 8המופיע בתכנית שכבה 
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או ) BS 022(ונוסף לו חדר , השימוש במבנה זה נמשך גם בשלב הבא. הבודדים שנתגלו באתר

 ). 22. 3איור ; 13Bשכבה (מבנה צמוד מדרום  

 BS 017, BS 018, BS(נוספים מבנים גם במחצית המערבית של השטח  13Bבשכבה 

מהווים יחד מכלול מלבני עם קירות חיצוניים עבים  נראה כי שלושת החלקים). 22. 3איור ב 020

חלקם בנויים לבנים , וחלוקה פנימית באמצעות קירות דקים יותר, של לבנים על יסוד אבן חלקי

האוריינטציה של ). Greenberg and Eisenberg 2006: 123–124(בלבד וחלקם בעלי יסוד אבן 

לא ניתן , ע לגבי מקורם של ממצאים בחפירהלאור מיעוט המיד. רוחות השמייםהמבנים היא לפי 

 . ולהסיק מכך לגבי אופיים ותפקידם של היחידות, לשייכם ליחידות ספציפיות במכלולים

 

  UNשטח 

ובו מעט ממצאים מקונטקסטים , 2זוהה שלב אחד בלבד מתקופת הברונזה הקדומה בשטח זה 

ונראה כי ניתן לזהות חלקים , רציףנחפרו באופן חלקי ולא  4השרידים של שכבה מקומית . נקיים

הקירות של שכבה זו בנויים לבנים על . )Y. Paz 2006b: 283–286, Plan 7.3( של חמישה מבנים

בדרך כלל דקים יותר וכנראה שהיו קירות חלוקה , ובנוסף מספר קירות מלבנים בלבד, יסוד אבן

כפי שנראה גם בשאר שטחי , ןהמבנים כולם בעלי אותה אוריינטציה לפי הצפו. פנימית במבנים

שכן הדבר כרוך בשחזור , לא ניתן להציג תכניות שלמות של מבנים. החפירה ברחבי האתר

לשלב הקדום או לשלב המאוחר  4 מקומית לא ברור אם יש לשייך את שכבה, כמו כן. טנטטיבי רב

 .האם כל הממצאים שייכים אכן לשלב אחד בלבד וא, Cשל תקופה 

 

 2ל הברונזה הקדומה החלק המאוחר ש

שימוש חוזר זהיר ומדוקדק בקירות : מספר מגמות בולטות מאפיינות את בתי המגורים משלב זה

בנייה ללא תשומת לב ודיוק רב של ; גם כאשר נעשים שינויים בתכניות הבתים, קדומים יותר

 –ם צמודים והכפלה של קירות בין בתי; לעתים קרובות תוך שימוש בחלקי לבנים, קירות פנימיים

טכניקת בניית הקירות ממשיכה מן השלב . 2תופעה שאינה קיימת בראשית הברונזה הקדומה 

 . אולם יש גם תוספת קירות לבנים בלבד ללא יסוד, לבנים על יסוד אבן: הקודם
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 )24. 3איור ( MS+EYשטחים 

שיאו של  .חל גידול ניכר בשטח הבנוי 2ק "עם המעבר מהשלב הקדום לשלב המאוחר של הב

כולל מבנים , בתים משני צידי סמטה EYבה נמצאו בשטח , 7תהליך זה נראה בשכבה מקומית 

את חדרי הרוחב : בנוסף חל שינוי בולט באופי המבנים. צמודים זה לזה עם קירות כפולים

עם נטייה גוברת לחלוקה , הגדולים בעלי העמודים מחליפים מבנים בעלי צורה כמעט ריבועית

השינויים שחלו בין השלב הקדום לשלב המאוחר של , כפי שכבר ציינתי. קטנים יותרלמרחבים 

ומהווים חלק מתהליך , בשטח זה היו הדרגתיים ולא אחידים בכל השטח 2ק "תקופת הב

 7-ו 8שינויים אלו מתוארים גראפית כשני שלבים עוקבים בתכניות של שכבות . התפתחות דינאמי

, 9Bלם נראה כי מדובר ברצף בנייה שהחל למעשה כבר בשכבה מקומית או, )24. 3, 23. 3איורים (

בשל הקושי להבחין בשכבה ). Eisenberg and Greenberg 2006: 357, 359( 7והסתיים בשכבה 

 . אציג את רצף הבנייה של כל מבנה בנפרד, כשלב העומד בפני עצמו 8

 

למעט החצר , אשר נחפר במלואו EY 449/442חדרים -במרכז שטח החפירה נתגלה מבנה גדול רב

ייתכן שתושבי ). 23. 3איור (אשר משתרעת מעבר לגבול הדרומי של החפירה , הצמודה לו מדרום

הבית מציג מידה רבה . כפי שמעידים ממצאים רבים מן החצר, בית זה היו משפחת הקדר המקומי

דמי קירות הלבנים מן גבי ג-על, כאשר חלק מן הקירות נבנו לבנים על יסוד אבן, של המשכיות

והמשיך לשמש , קיר לבנים צר שנשתמר לגובה רב – W16ראוי לציון קיר . השכבה הקודמת

תופעה זו ). Eisenberg and Greenberg 2006: 359(במהלך שלושה שלבי תיקון המשכיים 

י גב-הקירות החיצוניים של המבנה נבנו ישירות על. 3ק "ואף אל תוך הב, נמשכת במהלך התקופה

משכבה  EY 460/450לפי המתאר החיצוני של חדר הרוחב הגדול , גדמי קירות השכבה הקודמת

רק הקיר המזרחי נבנה מעברו הפנימי של הקיר התוחם את המבנה מן השלב הקודם . 9מקומית 

)W87( , אשר כעת נעשה בו שימוש במבנה החדש ממזרח)שינוי של -תוך-להמשכיות). ראה להלן

מחד  1ק "העומדת בניגוד לחוסר ההמשכיות לעומת הב, ייחס משמעות עמוקהמתאר הבתים יש ל

 .ומקבילה לתהליך ההטמעה ההדרגתית של ההביטוס העירוני מאידך גיסא, גיסא

, EY 178 ,EY 447 ,EY 449: המרחב הפנימי של הבית חולק תחילה לארבעה חדרים

EY 454 . קירותEY 178  ולא נתגלו בו , שאר קירות הביתבנויים באיכות ירודה ביותר לעומת

כך שמרחב זה הופקע לשימוש ציבורי כסמטה כבר -הדבר עשוי לרמז על. ממצאים משמעותיים
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בין קירות . ח"כפי שהוצע בדו 7ולא בשכבה , 8זמן קצר לאחר בנייתו במהלך שכבה מקומית 

W34 ו-W16 נפרדות באמצעות קיר פנימי לשתי יחידות נבנה מרחב מלבני נוסף אשר חולק ,EY 

אולם ייתכן שהיו שני שלבים במהלך , מפלסי החיים במבנה אינם קלים לזיהוי. EY 445-ו 453

זוהה מפלס רצפת עפר עם כמות רבה של חרסים  EY 449-ב, פי יומני החפירה-שכן על, 8שכבה 

נמצא  על גבי רצפה זו. מ"ס 10-ומעליו הרבדה נוספת עם מפלס רצפה גבוה בכ', מ 201.10-בגובה  

 :Eisenberg and Greenberg 2006(בין היתר סיר בישול פערורי סמוך לקיר הצפוני של החדר 

Fig. 8.68: 8.( הממצא הקראמי משלב זה אינו מספק מידע באשר לפונקציה של חלקי , עם זאת

 .ויש ממצאים נוספים מעטים בלבד, המבנה השונים

ונעשו שינויים קלים , באופן חלקיהבית נבנה מחדש ) 24. 3איור ( 7בשכבה מקומית 

 W25, וקיר סוגר חדש, לצורך יצירת סמטה" הופקע"חלק והמערבי של המבנה . בארגון המרחב

, שאר הקירות החיצוניים של המבנה נותרו כשהיו. מן השכבה הקודמת W26נבנה בהמשכו של 

 W25 )Eisenbergויחד עם הקיר החדש ממערב יצרו מבנה ריבועי שהכניסה אליו ממערב דרך 

and Greenberg 2006: 362 .(החלוקה הפנימית של המבנה נותרה זהה בעיקרה לשלב הקודם ,

בחלק  המערבי של הבניין המרחב הארוך ). W24(נבנה מחדש כקיר לבנים דק יותר  W34אולם 

מפלסי הרצפות ). EY 446, EY 431(ידי קיר מחיצה קטן לשני חדרים מלבניים -והצר חולק על

כיוון שנעשה במבנה שימוש המשכי גם בשלב הבא . רים הורמו מעט לעומת השלב הקודםבחד

והממצאים העיקריים ממנו פונו והושלכו בשטח " נוקה"נראה כי המבנה , )6Aשכבה מקומית (

ולא , מסיבה זו נמצאו שברי חרסים וממצאים מעטים בלבד). ibid.: 361–362(המבנים הסמוכים 

-בגובה ( EY 442על מפלס הרצפה של . השימוש שנעשה בחדרים השוניםניתן לומר דבר לגבי 

פכיות , פכים, יםספל, סירי בישול, טסים, קערות –נמצאו חרסים ממגוון טיפוסים  )'מ 200.60

 .ולהב כנעני, קערת אבן ,)25. 3איור (וקנקנים 

עם  ,מ"ס 40–35-תוארה ביומן השטח הצטברות מפולות לבנים בעובי כ EY 445בחדר 

פי היומן זוהו רצפה ומוקדי אש במקומות -על, עם זאת. 7–8של שכבות  קושי בזיהוי הרצפות

 ספלבין החרסים המעטים משלב זה טס ו. 'מ 200.92-–201.00- שונים בחדר במפלס 

)Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.68: 5, 11 .(מעל מפלס זה זוהתה רצפה גבוהה בכ-

. 200.60/66-וזוהתה סביב , כך-אינה ברורה כל) EY 437( 7 מקומית כבהרצפת ש. מ"ס 20–10
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 קירשישה להבים כנעניים שנמצא צמוד לשל ומטמון , קערת אבןכוללים הממצאים משלב זה 

W16.  

ועליה , כן הצטברות עבה של פסולת חורבן-נמצאה גם, EY 453, מערבי-בחדר הדרומי

טסים וסירי , פה נמצאו חרסים הכוללים שברי קערותעל הרצ. 'מ 200.98-מפלס רצפה בגובה  

מעליו זוהתה רצפה נוספת  ). Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.68: 2, 4, 6, 9(בישול 

עצמות , אפר, ועליה הצטברות אדמה) 23. 3איור , 8המצוינת בתכנית שכבה (' מ200.75- בגובה  

 . 'מ200.66- זוהתה טנטטיבית בגובה  ) 24. 3ר איו, EY 431( 7רצפת שכבה מקומית  . וחרסים

בגובה               8מערבי של הבית זוהתה רצפה של שכבה מקומית -בחדרים בחלק הצפוני

רק חרסים בודדים נמצאו . ודרומה ממנו EY 447-לפי סדרת מוקדי אפר שנמצאו ב', מ 200.70-

נמצאו חרסים מעטים  EY 178בחדר  ).Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.68: 7למשל (

 ). ibid.: Fig. 8.68: 1, 3, 10(' מ 200.83-בגובה  , 8על גבי רצפת שכבה 

. W38אשר חולק איתו את קיר , EY 582/451אל המבנה המרכזי נסמך מצפון מבנה 

נראה כי היה , כיוון שהמבנים חולקים קיר משותף וזוהו בהם אותם שלבי בניה ומפלסי חיים

וממזרח , )EY 176, EY 582/451(ממבנה זה נחשפו חלקים של שני חדרים . ם קשר קרובביניה

 Eisenberg(של המבנה שממזרח  W91שנמשכה עד קיר  EY 583להם ככל הנראה חצר פתוחה 

and Greenberg 2006: 360 .( כוללים בעיקר מגוון קערות  8הממצאים מחדרים אלו בשכבה

בחדר . נמצא להב מגל מצור EY 176ביחידה ). ibid.: Fig. 8.72(וסירי בישול מטיפוסים שונים 

EY 582  ושלוש אבנים שטוחות ששימשו , מוקפות אבנים קטנות) מוקדי אש(זוהו שתי כירות

 EYעם בנית סמטה , בשלב השני. בחדר זה נמצאו מגרד מניפה ולהב כנעני. כנראה משטחי עבודה

 10-15 -מפלס הרצפה בו גבוה ב, )מן השלב הקודם EY 451 )EY 582נותר במבנה רק חדר , 158

, שבר סיר בישול פערורי, טסים, הממצאים מלוקוס זה כוללים נר .מ לעומת השכבה הקודמת"ס

גם משלב זה נמצאה . להב כנעני ולהב מגל, )ibid.: Fig. 8.84: 1–5(ופך מתכתי כמעט שלם 

ל כך שמרחב זה שימש לבישול אופי הממצאים משני השלבים מצביע ע. במרחב כירה אחת

 .ולאכילה
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מראה המשכיות ניכרת ורמה גבוהה  2ק "המבנה המרכזי בחלק המאוחר של הב, ככלל

בולטת בבית החלוקה לחדרים  .בניגוד לבתים הנמצאים ממערב וממזרח לו, של שימור ותחזוקה

 . גרעיניתומתאים למגורים של משפחה , ונראה כי הוא מתאפיין בריבוי פונקציות, קטנים

 

 EY 160ויחידה  EY 575חצר 

כפי שמרמזים , היה כנראה חלק מחצר תחומה הקשורה לבית EY 449/442השטח מדרום לבית 

נמשך ככל הנראה לכיוון  W36כמו גם העובדה שקיר , ואופיו) W16(עובי הקיר הדרומי של הבית 

חיבר את  EY 434סדרון מ. אפשר שהחצר הייתה משותפת לבתים סמוכים גם כן, עם זאת. דרום

קיים קושי בזיהוי מפלסי חיים ברורים שניתן . החצר הפנימית עם החדרים המקורים של המבנה

וייתכן כי הדבר מעיד על פעילות מתמשכת ללא הפרעה לאורך , 7–8לשייך לשכבות מקומיות 

י זוהו עיון ביומני החפירה הראה כ). Eisenberg and Greenberg 2006: 365(תקופה ארוכה 

ואף בהמשך  2ק "אולם אופי הממצאים לכל אורך החלק המאוחר של הב, מספר מפלסי פעילות

 EYיחידה בשלב כלשהו במהלך התקופה נוספה . אכן מעיד על המשכיות באופי הפעילות במקום

מעידים כולם  EY 160הממצאים הרבים בחצר ובחדר ). 24. 3איור ( בחלק המערבי של החצר 160

 . לט לתעשיית הקדרות המקומית על מאפייניה השוניםעל קשר בו

אשר , הכיל שתי קבוצות כמעט זהות של כלי חרס) ממנו נחפר רק חלק( EY 160חדר 

קנקן , כל מכלול הורכב מפערור עם מכסה). 9. טבלה א: נספח א(הוטמנו באופן מכוון ומסודר 

. 3ראה איורים ; ;Eisenberg and Greenberg 2006: 365–6, Figs. 8.27–8.29(גדול וקנקן קטן 

ראש , לערך' מ 200.65-בשתי ההטמנות שפת הקנקן הגדול נמצאה במפלס הרצפה בגובה ). 28–26

כמכסה לפערורים . מ מתחת למפלס הרצפה"ס 20–15-והפכים כ, הפערורים מעט נמוך יותר

ה ליד הקבוצה על הרצפ. שימשו אבן שטוחה בקבוצה הצפונית ואבן אובניים בקבוצה הצפונית

מעל ההטמנה . ויחד הם מהווים סט זוגי של טורנט, הצפונית נמצא גלגל אובניים קטן שלם

ומעל ההטמנה הדרומית נמצאו פך בעל דופן כפולה , נמצא פך ייחודי, על גבי הפערור, הצפונית

 Eisenberg and;8: 27. 3איור (של שם מצרי  חרוטתולצידו שוכב פך עם , מעל הפערור

Greenberg 2006: 366; Greenberg and Eisenberg 2002 .(כן נמצאו בחדר שתי קערות -כמו

 .ושני טסים
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עם קושי להבחין בשלבי , נמצאה הצטברות עבה ,)10. טבלה א: נספח א( EY 575חצר ב

הממצאים מן החצר כוללים בור אשפה ובו חלקי טין . הרבדה הקשורים לשלבי בנייה ספציפיים

ראה ; 2' טבלה ד, 65–64: 2007איסרליס (ם ופסולת חימר של עבודת קדרות צרופי-מכלים לא

P 31F32)29. 3איור 
P ;אחד מהם כנראה היה לא, שני גלגלי אובניים שלמים שטרם נעשה בהם שימוש-

שתי טבעות אבן ששימשו , )burnisher(אבן מירוק ; )30. 3איור (ושברי גלגל אובניים נוסף , גמור

P32Fמלבני חרס ששימושם לא ידועושני  ,כנראה כמשקולות

33
P ; 31. 3איור (שני שברי מריות עצם( ,

P33Fומגרד מניפה, )32. 3איור (ובעל קצה פעיל מעוגל  נושא מירוקאחד מהם , ומספר להבי צור

34
P. 

הלהב נושא המירוק ומריות העצם נושאים סימני שימוש המעידים על שימוש אפשרי למירוק כלי 

, קערות וטסים –אחדים מהם שלמים , י חרס ממגוון טיפוסיםבחצר נמצאו גם כל). 60: שם(חרס 

ים ספלקנקנים וכלי תאומים המורכב משני , פכים, סירי בישול פערוריים בגדלים שונים, אגנים

נראה כי מדובר בשטח ששימש את תושבי הבית הסמוך מצפון לייצור כלי ). 34. 3, 33. 3איורים (

שייה מקומית שקיימת בחלקו הדרומי של התל במהלך חרס הנושאים מאפיינים מובהקים של תע

ובהטמנה , )ראה להלן(גלגלי אובניים נמצאו גם בבתים בחלק המערבי של השטח . D-ו Cתקופות 

כי מדובר ברובע או לפחות בקבוצת בתים , אם כן, נראה. EY 160הפולחנית הסמוכה בחדר 

 ).65–59: שם(רים זה לזה ועוסקים בקדרות מתמחה שתושביהם קשו

 

. 2ק "בחלק המערבי של השטח מתרחשים שינויים הדרגתיים במעבר מן החלק הקדום של הב

נשמר במסגרת הבית המרכזי  9 מקומית בעוד מתאר חלק מן האולם המרכזי במכלול של שכבה

-הפינה הצפונית. על גבי החלק המערבי של האולמות מדרום לו הוקם מבנה חדש, 8של שכבה 

במסגרת הצטופפות הבנייה , )7שכבה (בהמשך התקופה . נותרה שטח פתוחמערבית בשלב זה 

 .אשר ממשיך לעמוד, מערבי-נבנה מבנה צמוד מצפון למבנה הדרומי, בשטח

EY 174/EY 161  נחפר באופן חלקי בלבד ת של שטח החפירהמערבי-תהדרומיבפינה ,

, )23. 3איור , 8מית שכבה מקו(בשלב המוקדם . והמשכו משתרע מחוץ לגבולות השטח החפור

                                                 
משכבה  EY 610ח ללוקוס "וחלקי הטין יוחסו בדו, לעומק 7הבור נחפר ממפלס החיים של שכבה מקומית  32

לאור מיקום הממצאים בשטח ביחס למבנים , עם זאת). Eisenberg and Greenberg 2006: 354( 9מקומית 

למעלה וגרם הפרעה נראה שיש לזהותו כבור שנחפר מ, מהשכבות השונות והממצאים הנוספים שנתגלו בסמוך

 .בשכבות הנמוכות יותר
, במפלס נמוך יותר EY 595נמצאו בלוקוס ) 1354/1, 1362/1מספרי רישום (שני  מלבנים נוספים עשויים חרס צרוף  33

 . 2ק "המייצג שלב פעילות קדום של החצר במהלך הב
 .כנעניים מצור נמצאו עוד תשעה להבי מגל ולהבים 8ששוייך לשכבה מקומית , EY 595בלוקוס  34
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, בין החדרים יש פתחים. EY 170-ו, EY 173 ,EY 174  –המבנה כלל שלושה חדרים מלבניים 

גבי רצפת -על). אל מחוץ לשטח החפירה(פתח נוסף המוביל מערבה  EY 174ומן החדר המרכזי 

' מ  201.00-–200.90-מספר מתקני אבן שנתגלו במפלס . החדר הדרומי נמצאה שכבת אפר עבה

, מזרחית של החדר בגובה דומה-וערימה שהכילה כמות רבה של חלזונות בפינה הצפונית, לערך

בפינה  .כלומר שלב קדום למבנה, 8עשויים להעיד על מפלס רצפה נמוך יותר מרצפת שכבה 

 W167ובצד הפתח בקיר , )ibid.: Fig. 8.75: 8(שלם  ספלמערבית של השטח נמצא -הדרומית

P34F35.הנמצאה קערה קטנ
P  

תוך ) 11. טבלה א: נספח א, 24. 3איור ( 7ממשיך להתקיים גם במהלך שכבה  מבנה זה

 EY 153כעת (שטח החדר הצפוני . והרחבתו לכיוון צפון, מ"ס 20-הרמת מפלסי הרצפות בכ

כמו כן נוסף למכלול . W145בקיר  W181עם החלפת הקיר הסוגר הצפוני , גדל) EY 173במקום 

 EY 158 )Eisenberg andדרכו נעשתה הכניסה למכלול מן הסמטה החדשה , מצפון EY150חדר 

Greenberg 2006: 364.( האחד בסמוך לפתח בקיר , בחדר זה נמצאו שני קנקנים שלמים W145 

חרסים נוספים כללו טס ). 4: 35. 3איור (מזרחית של החדר -והשני בפינה הצפונית, )3: 35. 3איור (

, מכתש אבן מוקף אבנים קטנות היה משוקע ברצפה במרכז החדר). 2, 1: 35. 3איור (וקערה 

מן הממצאים עולה  .ובסמוך הונחו מספר אבנים גדולות על הרצפה ועליהן גלגל אובניים גדול שלם

, עיבוד מזון, וכי התקיימו בו בין היתר פעילויות של אחסון לטווח קצר, שימושי-כי החדר היה רב

 .וכנראה קדרות, אכילה

הוביל  W144פתח עם סף מרוצף אבן בקיר . נמצאו חרסים בודדים בלבד EY 153 בחדר

בעיקר קנקנים , קבוצה גדולה של כלי חרס מרוסקים באתרם :ובו ממצא עשיר EY 161אל חדר 

; Eisenberg and Greenberg 2006: 364–5(מערבית של החדר -נמצאה בפינה הצפונית, ופכים

סירי בישול וכלים , עוד נמצאו בחדר שברי טסים). 3–1: 38. 3, 13–9: 37. 3, 36. 3ראה איורים 

מערבית של החדר נמצאה אבן -בפינה הדרומית. ולהב צור משוברר )7–3: 37. 3איור (נוספים 

אך הממצאים המגוונים מרמזים על פעילויות , נראה כי חדר זה שימש בעיקר לאחסון.  שחיקה

הממצאים המעטים מן . גבי הרצפה-הכיל אפר רב על EY 162החדר הדרומי . אפשריות נוספות

; 8, 2: 37. 3איורים (וקנקנים קטנים מעוטרים בצביעת פסים  ספלהחדר כללו נר חרס שלם ושברי 

                                                 
של שכבה  200.80-אולם נמצאה בגובה ,  7שכבה מקומית , EY 161ח כממצא מלוקוס "הקערה מופיעה בדו 35

 .8מקומית 



 78 

בסוף שלב שימוש זה נראה כי הבניין ניטש והפתחים בו נחסמו . להב מגל ומגרד צור, )5–4: 38. 3

בניגוד לבית במרכז , ושים השונים בחדרי המבנהכתוצאה מכך השתמרו העדויות לשימ. בלבנים

את העדויות לפעילות העלימו  6בו השיפוצים והשימוש ההמשכי  אל תוך שכבה מקומית , השטח

 . 7משכבה 

צמוד קיר , והמכלול הקשור אליו EY 150התוחם מצפון את חדר  W29 אל קיר לבנים

W160 – 7מערבי של השטח במהלך שכבה -יקיר חיצוני של מכלול חדש אשר נוסף בחלק הצפונ .

המבנה מן . אך נפרדים לחלוטין, הקיר הכפול שנוצר מצביע על כך כי מדובר בשני מבנים צמודים

נחשפו חלקים של שלושה מרחבים , אשר משתרע אל מעבר לגבול החפירה, החדרים החדש-רב

 EYבי של חדרממוקם במקום בו היה חלקו המער, המרוצף חלקו באבנים, EY 444: עיקריים

 EY 157 )Eisenberg and Greenberg-ו EY 156ממערב לו חדרים  .מן השלב הקודם 176

בעיקר , הממצאים ממבנה זה כוללים כמות לא גדולה של חרסים). 24. 3ראה איור ; 364 :2006

 .ומעט כלי צור, )39. 3איור (כלים פתוחים כגון קערות וטסים 

 

ואף שלא ניתן , של שטח החפירה נחפר באופן חלקי בלבד מזרחי-בחלק הצפוני EY 580מבנה 

לעומת , בולטת בו התופעה של חלוקה פנימית למספר חדרים קטנים, להציג תכנית מלאה שלו

שלב קדום של ריצוף חצץ וצדפים . Cהמרחבים הגדולים בבתים מן השלבים הקדומים של תקופה 

צמוד . הסמוכות 9Bמרצפות שכבה מ "ס 20–15-במפלס הגבוה בכ EY 580דחוס זוהה בחדר

P35F36.)ראשו בגובה מפלס הרצפה(שקוע ברצפת החדר קנקן שלם  נמצאלריצוף 
P מפלס חיים נוסף ,

, נראה כי הבית אינו בשימוש עוד 7בשכבה ). 23. 3ראה איור ( 8שויך לשכבה  , מ"ס 20-גבוה ב

 ,EY 570:24. 3איור ( 200.61-אולם יש בשטח סימני פעילות הכוללים כתמי אפר וחרסים בגובה 

EY 563 .(ייתכן כי בשלב זה הייתה במקום חצר או שטח פתוח משותף . 

 EY מבנהלכנראה שייך ו, כחצר או חדר מבואהאשר זוהה  ,EY 576מרחב מדרום נמצא 

מן היומנים הגראפיים  .שנתגלו בו והממצאים ,המרחב אופי, כפי שנרמז ממיקום הפתחים, 586

 :שלבי פעילות במרחב זה כי היו שלושה, עולה

 . לערך  201.00-עם מפלס רצפה בגובה , 8שלב קדום של שכבה מקומית  .1

                                                 
אך בחינה , )Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.67:11( 9ח  בלוח של שכבה מקומית "הקנקן פורסם בדו 36

 . 8קנקן שקוע השייך למפלס הפעילות של שכבה מדובר בכי פי יומני השטח העלתה -מחודשת של הקונטקסט על
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וריצוף חלוקים וצדפים צפוף  ,מ"ס 15–10-עם רצפה גבוהה בכ, 8בה מקומית שלב שני של שכ .2

P36F37.ומהודק בחלקו המערבי
P סיר בישול פערורי וקנקן קטן , החרסים בלוקוס כוללים בעיקר קערות

)Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.75: 2, 5, 7, 9 .(כן נמצאו שתי קעריות אבן-כמו ,

, מחצית ראש אלה מאבן מעובדת ומוחלקת היטב, שתי משקולות דיג, משקולת אבן טבעתית

ושלושה להבי צור מסוגים , כלי מיניאטורי, כדור חרס צרוף, שבר כלי עצם, צלמית שור מחרס

 ).12. בלה אט: נספח א(שונים 

תוך הגבהת מפלס הרצפה וכנראה תיקונים בקיר התוחם  ,7בשכבה המרחב ממשיך לתפקד גם  .3

בין הממצאים משלב זה חלק עליון של קנקנן מסורק שנמצא בחלקו המערבי של החדר . הצפוני

)Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.86: 13( , קערה שלמה ושבר קערה מן החלק המזרחי

 ).12. טבלה א: נספח א(ושני להבי מגל מצור , )ibid.: Fig. 8.86: 3, 4(המרחב  של

ראויה לציון התופעה של שימוש המשכי . נחפר גם הוא באופן חלקי בלבד EY 586 מבנה

אשר שימש בשכבה קודמת כקיר , כעת הקיר התוחם המערבי של היחידה, W87שנעשה בקיר 

בחדר נתגלו מספר ). Eisenberg and Greenberg 2006: 359(תוחם של יחידה הנמצאת ממערב 

וגם בו נעשה שימוש המשכי במהלך , קירות מחיצה דקים אשר שימשו לחלוקה פנימית של המרחב

מן . ועריכת שינויים בחלוקה הפנימית של המבנה, תוך הגבהת מפלסי הרצפה, 7–8שכבות  

 : שלבים אלוהיומנים עולה כי זוהו בו בבירור שלושה מפלסי חיים מ

ובו רצפה עם חלקים של ריצוף מהודק של חלוקים וצדפים , 8 מקומית שלב מוקדם של שכבה .1

מתואר מפלס חרסים ואפר , W88באזור הפתח בקיר , בחלק הצפוני של החדר. 'מ 200.94-בגובה 

יור א(קערה , )13 :40. 3איור (שלם  ספלנמצאו בין היתר ) EY 594(בחלק המערבי של החדר . רב

חלקו . קערת אבן ולהב צור משוברר, )16: 40. 3איור (בסיס פך מתכתי עם חריטה , )5: 40. 3

קערית , )8: 40. 3איור (שכללו שבר סיר בישול , הניב יותר ממצאים) EY 593(המזרחי של החדר 

משקולות דיג נוספות נמצאו במה שנראה שתי . ומשקולת דיג, שבר צלמית חמור נושא שקים, אבן

-/200.99-גובה  ( W96חרסים וחצצים במרכז החדר ולכיוון פינת , ובו עצמות" טלאי"מצבור או כ

 ). 13. טבלה א: ראה נספח א. (וחוד ספטולת עצם, כדור אבן גיר קטן, יחד עם כדור חרס, )201.04

                                                 
אך מתואר באופן , )Eisenberg and Greenberg 2006: plan 8.8(ח "בדו 8הריצוף אינו מסומן בתכנית שכבה  37

 .גראפי ומילולי ביומני השטח של החפירה
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המפלס המצוין ( מ מעל המפלס הקודם"ס 15-זוהתה רצפה כ 8 מקומית בשלב שני של שכבה .2

 EY(ובה ריצוף חלוקים וצדפים מהודק ואפר בחלק המערבי של החדר , )ח"ת שפורסמה בדובתכני

הממצאים משלב זה כוללים . W88וריצוף חרסים באזור הפתח בקיר , )EY 586(ובמרכזו ) 591

, 6: 40. 3איור (שברי טסים , )1: 40. 3איור (מזרחית של החדר -נר כמעט שלם מן הפינה הדרומית

: 41. 3איור (קנקן כמעט שלם , )11–9: 40. 3איור (ול מטיפוסים שונים עם תווי יוצר וסירי ביש) 7

כולם מן החלק המזרחי של  –ומשקולת דיג , )5–3: 41. 3איור (מתכתיים ומספר שברי קנקנים ) 1

. ובחלק המערבי של החדר אבן שחיקה, מזרחית נמצאו גם להבי צור-בפינה הדרומית. המרחב

 ).14. בלה אט: ראה נספח א(

 65–200.61- מתקנים ואבנים בגובה , קיימת רצפה ועליה מספר כתמי אפר 7 מקומית בשכבה .3

 200.70- (" רצפת חרסים"זוהתה  W88באזור הסף של ). 24. 3ראה איור ; EY 573 / 574(' מ

וני בחלקו הצפ). ibid.: 361(המחלק את המרחב לשניים , W86בשלב זה גם נוסף קיר פנימי ). 'מ

) EY 574(בין הממצאים מן החדר המערבי ). 'מ 200.58-(של הקיר סף מרוצף אבנים שטוחות 

)  EY 573(כלי החרס מן החדר המזרחי . וקערת אבן) ibid.: Fig. 8.86: 17(שלם  ספלראוי לציין 

סיר  שבר, )2: 40. 3איור (נר , )ibid.: Fig. 8.86: 16וגם ; 4, 3: 40. 3איור (כללו שברי קערות 

: 40. 3איור (ים ספלו, )2: 41. 3איור (שבר קנקן מקומי , )12: 40. 3איור (בישול פערורי עם תו יוצר 

 :.ibid( 6Aשל שכבה מקומית  EY 568בעת פירוק ריצוף אבן וחרסים מלוקוס , כן-כמו). 15, 14

Plan 8.10( ,אבנים היו לאור העובדה שה. נמצאו אבן שחיקה תחתונה ואבן שחיקה קטנה עליונה

 . 8או  7ניתן להניח שמקורן בשלב קדום יותר בחדר משכבה מקומית , משולבות בריצוף זה

-חדרים קטנים רבמתאפיין בכי גם בית , תכנית המבנה והממצאים שנתגלו בו מלמדים

וכנראה , הגשה ואכילה, מגוון הפעילויות בחדרים שנחפרו כולל עיבוד מזון ובישול. שימושיים

 . דומה שאחסון התבצע בחלקים של הבית אשר לא נחפרו. ותמלאכות נלו

 

  Iחתך  – MSשטח 

נחפרו שרידי מבנים ורצפות נושאות כלים משלבים אשר תוארכו לחלק המאוחר של  MSבשטח 

בחתך הסמוך לחומה הובחנו שני שלבים . אולם זיהוי היחידות הארכיטקטוניות בעייתי, Cתקופה 

 . מזמן זה
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 W81-ו W80 קירות ). S. Paz 2006a: 24(ל בניית לבנים על יסוד אבן כול 6שלב מקומי 

עם קיר נוסף הפונה  W80בצילום  נראית פינה של קיר . הניצבים בכיוונם לחומה זוהו בבירור

מספר כלי חרס נמצאו באתרם על . ניגש מזרח ריצוף אבן W81אל קיר ). ibid.: Fig. 2.7(מערבה 

וזוהו מפלסי רצפה הקשורים ) ibid.: 24; Plan 2.3; Figs. 2.8, 2.15: 3(גבי רצפות של שכבה זו 

 . לא ניתן לזהות יחידות ארכיטקטוניות באופן ברור, עם זאת. לחלקי המבנים שנחפרו

 S. Paz(היה כנראה מבנה עם קירות לבנים בצמוד לחומת הלבנים  5בשלב מקומי 

2006a: 24–26;  נה אשר הוקם בשלב זה בצמוד לחומה מהווה קיומו של מב). 42. 3, 18. 3איורים

עדות נוספת לתהליך ההצטופפות והתמלאות השטחים הפתוחים בחלק הדרומי של העיר במהלך 

עם רצפות שעליהן כמות רבה של ) MS 153-ו MS 154(בחפירה זוהו שני חדרים . Cתקופה 

ם במקום כוללים בעיקר הכלי. רצפות אלו ניגשות כפי הנראה לחומה). 42. 3איור (ממצא באתרו 

האופייניים לתעשיית הקדרות המקומית של דרום התל , ים ואגניםספל, קנקניות, פכים, קנקנים

המאסף עצמו והעדויות לחורבן בסוף ). 44. 3, 43. 3ראה איורים ; ibid.: 26, 28–31(בתקופה זו 

 . 2ק "הב כלומר סוף, הסמוך EYבשטח  7שלב זה קושרים אותו בבירור לשכבה מקומית 

 

  BSשטח 

לחלק המאוחר של ) 22. 3, 20. 3איורים , 13שכבה מקומית ( 2ק "במעבר מן החלק הקדום של הב

כאשר משני עברי  הרחוב הראשי , ניכרת המשכיות בתכנית השטח) 12שכבה מקומית (התקופה 

ירות תוך שמירה על מתארם ושימוש עקבי בק, גבי בתי השכבה הקודמת-נבנים בתים חדשים על

, מייצגת שלב של תיקונים 12Bשכבה . המעטפת של הבתים כבסיס לקירות המבנים החדשים

 .והרמת רצפות באותם מבנים, שינויים פנימיים

) 45. 3איור , 12Aשכבה (בשלב הראשון . מן המבנה שממזרח לרחוב נחפר רק חלק קטן

. מן השכבה הקודמת BS 013הונחו יסודות הקירות ישירות על גדמי הקירות של נבנה מבנה 

–Greenberg and Eisenberg 2006: 127(הקיר הפנימי נשמר תוך שינויים והוספת מדף מעבה 

128, Fig. 5.13( , ובפינת החדר נבנתה ממגורה חדשה מדופנת אבן)BS 024 .( בשלב השני) שכבה

אולם , בשימוש וגם הקיר הניצב לו היה, נעשו שיפוצים בקיר החיצוני) 46. 3איור , 12Bמקומית 

, W5106-הוצמד ל W5120קיר חדש , מפלס הרצפות הוגבה –נעשו שינויים בחדרים עצמם 
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, ופתח חדש לחדר מוקם מול ריצוף זה, )BS 033(הממגורה מן השלב הקודם כוסתה בריצוף אבן 

בשלמותו על  W5113עם קץ שכבה זו קרס קיר . כפי שמעידה אבן פותה שנמצאה מעברו הפנימי

 ).47. 3איור (יצוף האבן של הרחוב גבי ר

גבי גדמי קירות השכבה -יסודות חדשים לקירות על 12Aגם ממערב לרחוב נבנו בשכבה 

עם פינות  תוהקפדה על בנייה אינטגראלי, תוך שמירה על מתאר המבנה הקודם, הקודמת

מצאה נ BS 028בחדר . קירות לבנים חדשים נבנו לצורך חלוקה פנימית של המבנה. משתלבות

אבן שטוחה במרכז החדר שימשה אולי כבסיס . מערבית-פלטפורמה מרוצפת אבן בפינה הדרומית

נמצאה   BS 029בחדר . או כמשטח עבודה) Greenberg and Eisenberg 2006: 128(עמוד 

אולם למעט . ועוד, כלי בישול, בחדר נמצאו אבן שחיקה. גבי הרצפה-הצטברות עבה של אפר על

לא ידוע מיקומם הנוכחי של מרבית ) ibid.: Fig. 5.82:3(טר בצביעת פסים שברי קנקן מעו

מעטים מלוקוס זה ממצאים רק . נחפר קטע קטן בלבד, BS 030, מן החדר הצפוני. הממצאים

וייתכן שחלק מן הממצאים משלב זה לא הופרדו באופן , )ibid.: Figs. 5.80: 3; 5.82: 2(זוהו 

הממצאים . מקורה השייכת לבית-היה חדר או חצר לא BS 031מרחב . ברור מן השלב הבא

ואבן שחיקה , שתי אבני שחיקה עליונות, מכתש: מעידים על פעילות הקשורה לעיבוד והכנת מזון

ובה בין , גם בחדר זה הייתה הצטברות עבה של אפר). ibid.: 128; Fig. 5.15(תחתונה בסמוך 

 .ibid.: Figs(וקנקן מצרי קטן שלם  קערית נר בין הממצאים בחדר. היתר כמות רבה של עצמות

 ,ibid.: Fig. 5.80: 4(בנוסף נמצאו מעט שברי קערות וסירי בישול פערוריים ). 8 :5.81 ,1 :5.80

 ,ibid.: Fig. 5.82: 1(וקנקנים גדולים ) ibid.: Fig. 5.81: 5, 6(כלים סגורים קטנים , )13 ,12 ,6

7 .( 

, נשמרו הקירות החיצוניים ומתאר המבנה) 47. 3, 46. 3 איורים, 12Bשכבה (בשלב השני 

הקירות ). Greenberg and Eisenberg 2006: 129(אך נעשו שינויים בחלוקה הפנימית שלו 

שמפלס הרצפות שלהם גבוה ) BS 034, BS 035(הפנימיים החדשים שנבנו יצרו חדרים חדשים 

 .ibid.: Figs(מצאו טס וקנקן באתרם נ BS 035במבנה בחדר . מ לעומת השלב הקודם"ס 15-בכ

ומעט חרסים , )ibid.: Fig. 5.81: 1, 2(ופך כמעט שלמים  ספל, )4 :5.82 ,7 :5.80 ,5.20 ,5.19

ואילו קיר , שופץ באופן חלקי W5117קיר  .)ibid.: Fig. 5.80: 11(נוספים הכוללים גם פערורים 

W5118 דש שנוצר במרחב הח. בוטל ומפלס הרצפה החדש נמצא מעליו)BS 036, BS 038 ( נבנה



 83 

רק שני פכים כמעט שלמים  תמן החדר זוהו בוודאו). BS 037(מתקן מעוגל שטיבו אינו ברור 

)ibid.: Fig. 5.81: 3, 4.(  הכניסה מן הרחוב למבנים ממערב נעשתה באמצעות מדרגות מאבן

ייתכן  ).ibid.: 130, Fig. 5.21; 52. 3איור (והובילו אל סף הכניסה  גבי ריצוף הרחוב-שנבנו על

אך מפלס הרצפה לא הצריך הגבהת , באותו מקום BS 034שבשלב הקודם היה הפתח לחדר 

אשר ,  W5114מדרגה שנייה נבנתה כדי לאפשר גישה לסף אבן בהמשך קיר . הגישה מן הרחוב

גורים כניסה נוספת זו מרמזת כנראה על היותו של מרחב זה חלק ממבנה מ. BS 036הוביל לחדר 

 . נפרד

 

  SAשטח 

 S. Paz 2006b: Plans" (חתך העמוק"ב 2ק "היחידה הדומסטית שנחפרה בחלק העליון של הב

P37F38.נחפרה באופן חלקי בלבד, )3.8 ,3.7
P מספר אלמנטים קושרים אותה עם ממצאים , עם זאת

, עם חלוקה לחדרים מלבניים קטנים למדי, חדרים-זהו מבנה רב: מחלקים אחרים של התל

החפירה בחתך העמוק מראה כי במבנה ). 48. 3איור (גבי יסוד אבן -קירותיו בנויים לבנים עלש

P38F39.3ק "אל תוך תקופת הב, תוך הרמת מפלסי רצפות, נעשה שימוש המשכי
P  מן החפירות החדשות

והיה , עולה כי הבית היווה חלק מרובע מגורים בנוי בצפיפות שהשתרע דרומה 2009-ו 2007-ב

 ). 49. 3איור (רחובות מרוצפים ממזרח ומדרום  ידי-תחום על

 

עולה כי במהלך התקופה , בבית ירח 2ק "מניתוח מבני המגורים מן השלבים השונים של הב

עם חלוקה פנימית רבה , מתגבשת באתר תכנית אחידה ומקובלת של בתים מרובעים קטנים

, לעומת זאת. סוימים תלתכנית זו מופיעה כבר בראשית התקופה באזורים מ. למרחבים קטנים

המשמרים  ,באזורים אחרים אנו רואים תהליך הדרגתי של מעבר ממכלולי מגורים גדולים

                                                 
 .2009בעונת SA-Sבחפירות שטח ו, 2003חלק מקירותיו החיצוניים של מבנה זה נחשפו מחדש בחתך בדיקה בשנת  38

 ).Greenberg and Paz 2010( 2009-ו 2007חלקי חדרים נוספים השייכים אליו נחפרו בעונות 

  ,SA 04לוקוס (מ של ריצוף חלוקים "ס 30-שכבה בעובי כ) 48. 3איור ( 3גילו בחדר  1946-ב" החתך העמוק"חופרי  39

Paz, S. 2006b: 84, Plan 3.8 .( חתך . נתגלו חדרים וחצרות נוספים מרוצפים באופן דומה 2010–2007בחפירות

ויחד , גבי זה-גילה כי מדובר למעשה בשני שלבי ריצוף שהונחו ישירות זה על, שנעשה בריצוף בחלקו הצפוני של השטח

ההבחנה בין שני שלבי הריצוף והחומר הקשור אליהם מאפשרת . 1946-יוצרים שכבה עבה דוגמת זו שנחפרה ב

גילויים אלו . 3ק "ואת שלב הריצוף העליון לראשית הב, 2ק "רך את שלב הריצוף התחתון לסוף תקופת הבלתא

זאת בדומה לשטח . 3ק "וההמשכיות שקיימת אל תוך הב 2ק "מחזקים את האבחנה לגבי ראשיתם של המבנים בב

EY ,וראה להלן . 
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יד ביד עם . אל התכנית החדשה, מסורות של ארגון מרחבי ומבנה משפחה מן התקופה הקודמת

פת תופעה מרכזית נוס. ניתן לראות כי חלה עלייה בצפיפות המבנים בכל שטח האתר, תהליך זה

במבנים קיימות  .הבולטת במבני המגורים בכל חלקי האתרהיא ההמשכיות  פהבמהלך התקו

ראוי לציין את  המיעוט היחסי של כלים ומתקני אגירה בתוך . גונית-עדויות לפעילות ביתית רב

על שגרת החיים  והמאפיינים שנמנושינויים ההשלכות . לעומת ריבוי אבני השחיקה, הבתים

 .כלל יידונו בפרק הבאבבתים ובאתר כ

 

 : מרחב משותף

 שטחים פתוחים

 2החלק הקדום של הברונזה הקדומה 

 EYשטח 

בו , שטח פתוח) 2. 3איור ( 9Aנחפר בשכבה מקומית EY בסמוך למכלול מבני המגורים בשטח 

) EY 616/606, EY 613/604(מזרחי של השטח -החלק הדרומי. נתגלו עדויות לפעילויות שונות

ונתגלו בו מספר כתמי אפר ומוקדים בנויים , הנראה לפעילויות הקשורות להבערת אששימש ככל 

מזרחית של שטח החפירה זוהה קטע קטן של ריצוף -בפינה הדרומית. מוקפים אבנים קטנות

. חלוקים וצדפים דחוס ועליו מספר מתקנים בנויים אבן ולבנים שבתחתית אחד מהם טין צרוף

נוספו בשטח זה גם ) 3. 3איור ( 9Bבשכבה ). EY 622(שטח בור אשפה כן זוהה בחלק זה של ה-כמו

והשני , )EY 622 )Eisenberg and Greenberg 2006: 354אחד מהם חתם את בור , שני טבונים

נמצא משטח עבודה ) EY 604(במרכז השטח ). EY 602-ב(נמצא בגבול הצפוני של שטח החפירה 

 . טנותעשוי אבן שטוחה וסביבה מספר אבנים ק

 Eisenberg and(קנקנים ועוד , טסים, קערות: בשטח נמצאו חרסים ממגוון טיפוסים

Greenberg 2006: Figs. 8.60: 1, 2, 4, 7, 9–11, 13–14; 8.67: 1–3, 12 .( ראוי לציון קנקן

וחלקו  EYאשר חלקו נמצא בחפירת שטח ) ibid.: Fig. 8.67: 12(מתכתי מצויר יוצא דופן 

כולל ) 16–15. טבלאות א: נספח א(הממצא הקטן בשני השלבים . 1945בשנת  MSבחפירות שטח 

המעידות על פעילות של הכנה ותיקון רשתות בשטח הפתוח שבין , מספר רב של משקולות דיג

קערות אבן וכלי , בנוסף נמצאו מעט טבעות אבן אשר שימשו ככל הנראה כמשקולות. הבתים

 .ראוי לציין היעדרן של אבני שחיקה. צור ומספר להבי, כתישה עשויים חלוקים
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כפי שזיהתה (בחלקו הצפוני של השטח ייתכן כי היו חלקי מבנים בנויים בעיקר לבנים 

מערבית של שטח -נראה כי הפינה הצפונית.  אולם אין ודאות לגבי אופי המבנים ותכניתם, )יוגב

 . אכן הייתה חלק מאזור פתוח) EY 201(החפירה 

 

  BSשטח 

ממערב , מרבית שטח החפירה) 20. 3איור , 13Aשכבה מקומית (הראשון של התקופה  בשלב

, שטח זה הכיל שכבה עבה אשר כללה בין היתר אפר). BS 016(הינו שטח פתוח , BS 013למבנה  

אופי ההצטברות ). כולל קרמיקה מתכתית( 2ק "וקרמיקה אופיינית לב, אדמה שרופה, עצמות

  ).Greenberg and Eisenberg 2006: 123(להשלכת פסולת מעיד על כך שהשטח שימש 

–BS 017(נבנה בשטח הפתוח מבנה מגורים ) 50. 3, 22. 3 יםאיור( 13Bבשכבה מקומית 

היה חצר , ממערב לשורת החדרים שבמבנה החדש, BS 019ייתכן כי לוקוס ). ראה להלן, 020

 Cהמאוחרים יותר של תקופה  חצר זו ממשיכה גם לחלק מן השלבים. פתוחה הקשורה למבנה

 ).ראה להלן(חלק מן השטח הפתוח הפך לרחוב בין הבתים ). BS 031לוקוס (

 

 2החלק המאוחר של הברונזה הקדומה 

המרחבים המשותפים העיקריים , 2ק "עם הצטמצמות השטחים הפתוחים בהתמדה במהלך הב

ותפות למספר משקי בית שהיו אולי מש, ידי המבנים סביבן-שנותרו הם חצרות מתוחמות על

חצרות כאלו הקשורות בבירור אל . או רחובות וסמטאות, )ראה למעלה, EY 575למשל חצר (

 ). ראה למעלה(המבנים הסמוכים נדונו במסגרת תיאור מכלולי המגורים 

 

 רחובות וסמטאות

בחפירות השונות בתל בית ירח נחשפו קטעים של עשרה רחובות וסמטאות שבנייתם מיוחסת 

הרחובות באתר הם מרחב . בלבד) 3ק "ב( Dועוד חמישה המיוחסים לתקופה , )2ק "ב( Cתקופה ל

והם , שתי וערביוצרת רשת רחובות המערכת . ומהווים חלק ממערך עירוני מתוכנן, ציבורי משותף

כבר בראשית . בקפידה בלוחות אבן יםמרוצפ מן הרחובות חלק. לרוחות השמיםבקירוב  יםמכוונ

נמשך  בה והשימוש, מתחילה להופיע מערכת רחובות וסמטאות אשר נראית מתוכננת Cתקופה 

מערכת הרחובות מתפתחת עם תהליך התמלאות השטחים . Dבתקופה עד שלבים מתקדמים 
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לעיתים . והצורך לנתב ולהסדיר את התנועה ברחבי העיר בין המבנים הרבים, הפתוחים ביישוב

מתקיימים ללא שינוי כמעט לאורך כמה הם ולעיתים , דומהרחובות מחליפים זה את זה בתוואי ה

במהלך הזמן שטחים פרטיים " הופקעו"ברור כי בחלק מן המקרים  .פייםאשלבים סטרטיגר

להלן פירוט של . EYבשטח  7-ו 8לשכבות  9למשל במעבר משכבה מקומית  –לטובת רחובות 

 :Cמתקופה  קטעי הרחובות

 
 בבית ירח 2ק "קטעי רחובות מן הב. 1. 3טבלה 

 

 

 .)52–50. 3איורים ( BF  +BS שטח

, 13Bשכבה מקומית ( דרום-שכיוונו צפון, רחוב בין הבתים 2ק "נבנה בראשית הב BSבשטח 

לרחוב , )Greenberg and Eisenberg 2006: 123–133(ח "לפי התיאור בדו. )50. 3, 22. 3איורים 

נראה כי תחילה היה בין הבתים שביל מעבר תחום באבנים : מספר שלבים שהובנו ככרונולוגיים

לאחר מכן נוספו אבנים קטנות יותר אשר ). ibid.: Fig. 5.9(רגולארי -גדולות אשר הונחו באופן לא

לכיוון צפון  מעבר השערהיוצא מ בהמשך הרחושהוא , BS 021כיסו את השטח ויצרו את רחוב

אורך חפור  כיוון לוקוס' מס 
 )'מ(

 )ים(שלב הרכב רוחב

1 BS 103 חלוקים  2.5 4 'דר-'צפ
ג "קטנים ע

 חצץ דחוס

C קדום 

2 BS 021 חלוקים  3.5 –2.5 8.5 'דר-'צפ
 קטנים

C קדום 

3 BS 104 לוחות ריצוף  3.9 –3.1 10 'דר-'צפ C מאוחר 

4 BS 025 חות ריצוף לו 3.5 –2.5 8.5 'דר-'צפ
ג חצץ "ע

 דחוס

C מאוחר 

5 BS 026 לוחות ריצוף  לא ידוע 4 'מע-'מז
ג חצץ "ע

 דחוס

C מאוחר 

6 EY 158 עפר וחצץ  1.6 –1.1 10 'דר-'צפ
 דחוס

C מאוחר 

7 MK street לוחות ריצוף 2.1 5 'מע-'מז C 

8 SA 723 לוחות ריצוף  2.5 33 'דר-'צפ
ג חצץ "ע

 דחוס

C – D 

9 SA 925 לוחות ריצוף 2.5 –2 52 ' עמ-'מז C- D 

10 GB-N 025 שרידי לוחות  2.5 6.5 'דר-'צפ
ג חצץ "ע

 דחוס

C – D)?( 
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)ibid.: Figs. 5.11, 5.12( .ותוחם מדרום , רחוב נוסף מסתעף מערבה בחלקו הדרומי של השטח

. 3איורים , 12שכבה מקומית ( 2ק "בחלק המאוחר של הב). BS 017–020 )ibid.: 124את בית 

גבי הריצוף הקודם -חלוקים עלמרוצפים הרחובות בלוחות אבן וביניהם , )52. 3, 51. 3, 46. 3, 45

 ).  53. 3איור (

שבצפון  SAבשטח  SA 723סמך השוואה עם רחוב -ועל, צילומי חתכים, מן התכניות

עניין טכני של הנדסת וסלילת כחלק מן השלבים המתוארים ראוי לפרש , )ראה למטה(התל 

ם קטנות ובינוניות היה רחוב מרוצף אבני 13Bמקומית  בשכבה: לאותו שלב ויש לשייכם, הרחוב

)BS021( ,י שורת אבני שפה גדולות יד-להתחומות ע)ת באבני השפה שלב נפרד אין לראו, כלומר

וף זה הייתה כנראה תשתית כי לריצ עולה, ח"מן החתך הסכמטי בדו). שביל לא מרוצףמוקדם של 

על ). Greenberg and Eisenberg 2006: 124, Plan 5.5b( מהודקת של חלוקים קטנים וצדפים

. כנראה תולדה של פעילות במשך חיי השכבה, מ"גבי הריצוף נראית הצטברות עפר של מספר ס

ונראה כי זוהי מפולת , אולם ההצטברות על גביו עבה מאוד, במעבר השער קיים ריצוף דומה

P39F40.לבנים מן החומה
P לא הייתה מדופנת אבנים באזור  2ק "חומת הלבנים בשלב המוקדם של הב

בדומה (יתכן כי מעבר לבעיית תחזוקה שוטפת מדובר ברעידת אדמה שגרמה למפולת זו וי, השער

מאוחר הונח על גבי  Cריצוף מעבר השער של שלב   ).EYבשטח  9למה שרואים בשכבה מקומית 

  . הצטברות זו

במקום ריצוף אבנים בינוניות . משוכללת הנדסת הרחוב 2ק "המאוחר של הב חלקב

מרוצפים הרחובות באבנים שטוחות גדולות על גבי מצע , מבעיות תחזוקה אשר סבל ודאי, פשוט

שכבה זו נראית בשרטוט ובצילומים של החתך . וצדפים כתושים, חלוקי אבן, דחוס של חצצים

נראה כי בצידו המזרחי  12 מקומית מן התכניות של שכבה. אדון-שנעשו במהלך החפירה של בר

כך גם בצד הצפוני של . W5113מ בין הריצוף לבין קיר "ס 30–20-יש רווח של כ BS 025של רחוב 

ונראה כי מדובר בתכנון , )ראה להלן( SAתופעה זו מוכרת מן הרחובות בשטח . BS 026רחוב 

כניסה לבתים  כבשיכגון , בריצוף ניכרים שלבי תיקונים ותוספות. מכוון למטרות ניקוז הרחובות

   .משני עברי הרחוב

, מאוחר Cשלב (אך כאן הושתת שלב הריצוף העליון , רצף דומהבמעבר השער נראה 

גם כאן לוחות האבן . על גבי הצטברות עבה מפולת לבנים מן החומה) BS 104, 12 מקומית שכבה

                                                 
 . 2. 3על החומה ומבנה השער ראה להלן בהמשך פרק  40
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בהם היו מונחות קורות עץ אשר , בחלק מן המעבר ניכרים רווחים בריצוף. הונחו על גרנוליט

על מנת למנוע , די מעבר השער דופנה באבנים בשלב זההחומה בצי. שולבו לסירוגין בין האבנים

 P40F41.מפולות ולהקל על תחזוקת המעבר

 

 .)54. 3 ,10. 2 איורים( MKשטח 

 Paz( ורוחבו מעל שני מטרים, מערב-בחפירה זו נמצא קטע רחוב מרוצף לוחות אבן שכיוונו מזרח

and Paz 2006: 472 ; תקופה תיארוכו ל). 10. 2בתכנית שבאיור  7ראה מקטעC סמך -נעשה על

אולם , SA-ו BSועל סמך הדמיון בינו לבין הרחובות המרוצפים בשטחים , הסטרטיגרפיה בשטח

יש לציין כי המרחק בין רחוב . מנת לתארך את שלבי השימוש השונים בו-אין בידינו די חומר על

וייתכן כי , רלחומה באזור השע  BS 026זה לחומת העיר מדרום לו כמעט זהה למרחק שבין רחוב

 . זהו המשכו של אותו רחוב

 

 .)55. 3, 24. 3איורים ( EYשטח 

והיא ממשיכה לתפקד גם בשלב , Cבשטח זה יש סמטה שראשיתה בשלב המאוחר של תקופה 

 :Eisenberg and Greenberg 2006(פי תיעוד ביומני החפירה והחתכים -על. Dהקדום של תקופה 

Plan 8.3: sections 2-2, 4-4( חלק המאוחר שניים ב –יכרים בה ארבעה שלבי שימוש והרבדה נ

שכבה מקומית ( Dשל תקופה קדום ה חלקושניים נוספים ב) 7, 8שכבה מקומית ( Cשל תקופה 

6A ,6B ;ibid.: Plans 8.10, 8.11 .( 

נראה כי חלק משטח , Cלאור השינויים בתכנית השטח לעומת השלב הקדום של תקופה 

דרום מצביע על התייחסות -גם הכיוון צפון. לצורך הפיכתו לסמטה" פקעהו"הבתים הסמוכים 

אף שמדובר ברחוב קטן וצר יותר מן הרחובות , בוני הסמטה לתכנית הכוללת של היישוב

אלא חצץ דחוס , והיא אינה מרוצפת לוחות אבן באף שלב', מ 1.6–1.1רוחב הסמטה . הראשיים

 . ומהווה גבול פיזי ביניהם, שני עבריהידי בתים מ-הסמטה תחומה על. ועפר כבוש

      ,EY 434(הוא כנראה מעין שביל מעבר ) 23. 3איור , 8שכבה מקומית (השלב הראשון 

מקומית שכבה (שלב הבא ב). EY 447(חצר פנימית של מכלול מגורים /המוביל לחדר) 'מ 200.82-

                                                 
 . 2. 3 משנה בהמשך פרקלהלן ר מפורט של מעבר השער ראה לתיאו 41
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ראש הפן . לכל אורך השטח) 'מ 200.60-( EY 163  /EY 158נמשך רחוב ) 55. 3, 24. 3איורים , 7

בשני השלבים . נראה על פני השטח וחוצה את הרחוב לשניים W38הצפוני של יסוד האבן של קיר 

  .הראשונים יש רצפות עפר מהודק ללא אבנים או חלוקים

 

 .)56. 3, 49. 3איורים ( SAשטח 

מקבץ מבנים צרים נחפרו מקטעים ארוכים של רחובות היו, בחלקו הצפוני של התל, בשטח זה

ממערב לבניין המעגלים , SA 723השלם ביותר שנשתמר הוא רחוב . ר"מ 1000-למעלה מ וששטח

והם מרוצפים אבנים ', מ 2.5רוחבם , הרחובות תוכננו לפי הרשת הכללית). 58. 3–56. 3איורים (

 SA 723בחתך שנעשה ברחוב . חלוקים וצדפים דחוסהשטוחות גדולות שביניהן ומתחתן תשתית 

גבי מצע -נראה בבירור כי אבני הריצוף הונחו בצורה זהירה ומסודרת על, 2003בעונת החפירות 

 . )60 –59. 3ראה איורים ; 2005גרינברג ( מ"ס 15-שעוביו כ, קשה וקומפקטי זה

חרסים מתקופת הברונזה  סמך-על Cהרחובות תוארכו לשלב המאוחר של תקופה 

עת נבנה , אולם ברור כי המשיכו לשמש גם בתקופה הבאה, שנמצאו בחומר התשתית 2הקדומה 

עדות לכך נמצאה  ).S. Paz 2006b: 81( בניין המעגלים בהתאמה אל תוך רשת הרחובות הקיימת

 SA(מערבי של השטח -כאשר חשפנו חלק מרחוב שטרם נחפר בעבר בחלק הדרומי, 2007בעונת 

פר הרבדות אשר הכילו כולן קרמיקה של תקופה ועל גבי הריצוף נמצאו מס, )49. 3ראה איור , 925

D , כולל כלי בית ירח)Greenberg and Paz 2010.(P41F

42
P עולה עוד 2003-מחתך הבדיקה שנעשה ב ,

כפי , קדום Cלרחוב המרוצף קדם שלב של סמטה או שביל עם רצפת עפר בשלב אפשר שכי 

מן ה חרסים מעורבים וב, מאוחר Cמצע הריצוף של מ מתחת ל"שמעידה הצטברות של מספר ס

 .2-ו 1ק "הב

דרום קיים רווח בין הריצוף לקצה המזרחי של הרחוב ברוחב -ברחובות שכיוונם צפון

. מערב קיים פער דומה בצידו הצפוני של הרחוב-ברחובות שכיוונם מזרחו ,מ בודדים"עשרות ס

 . זרחהאשר משתפלים בחלק זה של התל צפונה ומ, מטרת פער זה לסייע בניקוז הרחובות

 

 

                                                 
. 3ראה איורים ( 1945-6-שנחפר ב, רחוב זה ממשיך בקו ישר מערבה את הרחוב התוחם את בנין המעגלים מדרום 42

49  ,3 .56 .( 



 90 

 .)61. 3איור (  N -GBשטח 

; GB-N 025(צפון -קטע מרחוב נוסף שכיוונו דרום SAנחפר צפונה משטח  2007בשנת 

Greenberg and Paz 2010 .( וזוהה בו, לשאר קטעי הרחובות בתלדומים ם מאפיינילרחוב זה 

ו של קטע רוחבם ג .בשלב העליון חצץ וצדפים דחוסהתשתית  גבי-לריצוף לוחות אבן עמקטע של 

קיר שממזרח לו בין הלהדחוסה בין תשתית הרחוב מכוון רווח הושאר בו ו, 'מ 2.5-רחוב זה הוא כ

 . רכי ניקוזצל

חצץ וצדפים  ף דחוס עשוייש מספר שלבים של ריצושל הרחוב מתחת לשלב העליון 

י של תוואי מעידים על שימוש המשכאלו  .או ריצוף חצצים וחרסים עם הרבדות ביניהם כתושים

אולם נראה כי , תולא מאוד אינדיקטיבי המן ההרבדות מעט קראמיקהה .במשך זמן רב הרחוב

 .3ק "המשך שימוש בבו, 2ק "מדובר בשלבים שונים החל מראשית הב

-בחתך שנעשה על ,קטע קטן נוסף של רחוב DKבשטח מערבית לשטח זה נתגלה -צפונית

רחוב זה ). Novacek 2007: 27, 45–46(הביזנטית ידי משלחת שיקאגו מתחת לרצפת הכנסייה 

מפאת שטח הבדיקה . חצץ דחוסאולם יש בו לפחות שלושה שלבים של ריצופי , אינו מרוצף אבן

 .הקטן והתיעוד הבעייתי לא ניתן לדעת את כיוונו של הרחוב ולתארך את החומר ממנו

 

 טכניקת סלילת הרחובות

דומה שפותחה בתל בית ירח טכניקה , 2007-ו  2003מתצפיותינו בעונות , כפי שתואר להלן

אינה מוכרת באתרים אחרים בדרום הלבנט בהם יש רחובות ש, מיוחדת לסלילת רחובות

השימוש הקבוע ). 4ואתרים נוספים בפרק , בהמשךברקת תל ראה ( 2ק "וסמטאות מן הב

שלוותה בידע , תרבטכניקה ברחובות בכל רחבי האתר מעיד על התפתחותה של מסורת בנייה בא

הצורך בסלילת הרחובות נבע אולי מאופי הקרקע ומסלע החוואר הרך . הנדסי והבנת חומרים

 .שבבסיס התל

  :לרחובות המרוצפים בבית ירח שלושה מרכיבים עיקריים 

המצע עשוי תערובת שמרכיביה הם . מצע חצצי שמקורו כנראה בשפת האגם למרגלות התל. 1

, אגם קטנים-צדפי, ם דוגמת אלו המצויים כיום לאורך חופי הכנרתאבני חצץ וחלוקים קטני

עבה יותר במרכז , המצע. וחרסים אשר ניכרת בהם בליית מים לצד שברי כלי חרס טריים יותר

 .  מאפשר חלחול מים ובולם זעזועים, והוא יציב מאוד,  הרחוב והולך ודק לקראת שוליו
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לעיתים , מותאמים היטב) בזלת והמיעוט גירעשויים הרוב (שדה שטוחים -ריצוף לוחות אבני. 2

ת ומאוחר לא היו הפרעות בתקופותבקטעי הרחובות בהם . בעזרת חלוקי נחל שהוכנסו ברווחים

  .ניכרת לעיןללא שום תזוזה  ,שרד הריצוף באופן מושלם

. חוברוב בצד אחד של  הרל, יםהסמוכ והתשתית לבין המבניםמרווח מכוון בין קצה הריצוף . 3

 .    כנראה לניקוז הנגר העילינועדו  ומרווחים אל

קטעים של ריצוף . לא ברור כיצד נולדה טכניקה זו של בניה וסלילת רחובות בבית ירח

אך מוכרים במבני מגורים באתר החל מראשית , 1ק "חצץ מהודק לא זוהו בבירור בשכבות הב

כאשר הדוגמה , 1ק "ל תקופת הבריצוף בלוחות אבן מוכר היטב באתרים אחרים ש. 2ק "הב

אולם בבית ירח התפתח מיזוג של שתי . במגידו XIXהמובהקת לכך היא רחבת מקדשי שכבה 

 . ויושם בהדרגה בכל רחבי הישוב, 2ק "הטכניקות כבר מראשית הב

 

 תכנון רשת הרחובות

המגורים באזור השער וברובע . ערב של הרחובות בבית ירח התפתחה באופן הדרגתיהרשת השתי ו

במהלכו נקבעו הכללים , ניתן לראות את השלבים הראשוניים בתהליך) BS+BFשטח (הסמוך לו 

, SAשטחים (ייתכן שאזורים אחרים המרוחקים יותר מן השער הראשי . הטכניים של הסלילה

MK (והרחובות נסללו בהם ישירות בטכניקה מפותחת, שולבו ברשת מעט מאוחר יותר.P42F43
P 

 .3ק "לו נמשך לתוך תקופת הבהשימוש ברחובות א

הבנויה בקו , )להלן, Aחומה (נקודת המוצא של רשת הרחובות הוא מתאר חומת העיר 

מעבר השער והרחוב . )62. 3איור ( מעלות דרומה 10-עם הטייה של כ, מערב-ישר בכיוון מזרח

P43F44.מזרחכיוון מעלות ל 15–10עם סטייה של , דרום-בהמשכו ניצבים לחומה בכיוון צפון
P   באופן זה

ונראה שהדבר נעשה , הנראית היטב מן התל ברוב ימי השנה, הוא צופה לעבר פסגת הר החרמון

מעלה אבחנה חשובה באשר  BSבשטח  2ק "בחינת השלבים השונים של הב .באופן מכוון

אף , יסודות הבית הראשון שנבנה באזור החפור מכוונים לפי חזית הרחוב: להתפתחות רחוב זה

                                                 
לב בחלק מן הרחובות בצפון התל כן נמצאו עדויות אפשריות לשלב של רחוב פשוט שקדם לש, כאמור, עם זאת 43

 . דבר זה מעיד על מחשבה תחילה לגבי שילוב האתר כולו ברשת הרחובות. הסלול היטב
בשל הסטיות הידועות של הצפון המגנטי במהלך השנים שבהם , קשה לדייק בציון הכיוון המדויק של הרחובות 44

 . ת קדומותאולם אין בכך חשיבות רבה לאור מיעוט העניין בדיוק המתמטי בתקופו, נמדדו הקטעים השונים
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נראה כי בית זה נבנה בהתאם לתוואי , כלומר. צמו עדיין לא קיים בפועל בשלב זהשהרחוב ע

קיימת , פי רישומי החפירה וצילומים המתעדים את מהלכה-על. BS 021של רחוב  המתוכנן

נבנה עוד בטרם נסלל ורוצף הרחוב , מעברו המערבי של הרחוב, אפשרות כי גם הבית שממול

יח שבניית החומה ומיקום השער מהווים עוגן תכנוני ומכתיבים את ניתן להנ, לאור זאת. לראשונה

אשר התפשט מאזור השער , ולמעשה מבטאים את ראשיתו של סדר חדש באתר, תוואי הרחובות

והרשת התפשטה בכל , במסגרת תהליך זה הותוו ורוצפו רחובות נוספים. פנימה אל תוך העיר

 .התוואי וטכניקות הסלילה, תוך שמירה על כל מאפייני התכנון, רחבי התל

. מרוצפות-בנוסף לרחובות הראשיים המרוצפים היטב כוללת המערכת גם סמטאות לא

משקפת גם היא את תהליך ההתפתחות וההתפשטות ההדרגתי של מערכת  EYהסמטה בשטח 

במהלך . מכלול מגורים גדול מוקף שטח פתוח Cבשטח זה נבנה בראשית תקופה . הרחובות

נבנו בתים קטנים יותר וחלק משטח הבתים הופקע לצורכי , ה בשטח הפכה צפופהיהתקופה הבני

 . ציבור והפך לסמטה

עם נקיטת , Cהתפתחות מערכת הרחובות מגיעה לשיאה בחלק המאוחר של תקופה 

במקומות בהם היו תחילה סמטאות . מהלך מכוון של שדרוג הרחובות לעומת השלב הקודם

גבי תשתית -על ק או ריצוף אבנים פשוט נוספים ריצופי לוחות אבןורחובות עם רצפות עפר מהוד

זאת בנוסף . סלילת הרחובותהנדסי של -תוך שימת דגש על ההיבט הטכנולוגי, מסודרת

  .בראשית התקופהשמתחילה להתפתח כבר , דרום-צפון הצירש הרחובות להמשכיות פיתוח רשת

 

ירח תהליך הדרגתי של התמלאות שטחים חל בבית  2ק "ניתן לראות כי במהלך הב, לסיכום

מערכת הרחובות והסמטאות המתוכננת היטב . והבנייה הופכת צפופה יותר, פתוחים באתר

ומורחבת בהדרגה במשך הזמן גם , מופיעה באזורים המרכזיים באתר כבר בראשית התקופה

ה במערכת השלכות התכנון המדוקדק וההשקעה הרבבפרק הבא אדון ב. לאזורים מרוחקים יותר

שגרת היומיום של תפיסת המרחב והשפעת הצטמצמות השטחים הפתוחים באתר על בו, הרחובות

 . התושבים
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 : בנייה ציבורית

 ביצורים

 2החלק המוקדם של הברונזה הקדומה 

בפרסומים . Aהיא חומה  2ק "הדוגמא הודאית היחידה לבנייה ציבורית בחלק המוקדם של הב

הוצגו טיעונים ) Greenberg and Paz 2005; Paz and Greenberg 2006(העוסקים בביצורים 

 Aאלו כוללים יחס ברור בין מעבר השער של חומה . לתקופה זו Aמפורטים לתיארוך ביצורי חומה 

אשר ניגשת  2ק "עדות לרצפה מן החלק המאוחר של הב, BSלבין הרחובות המרוצפים בשטח 

ב המשתרעים אל 1ק "ל שרידים ארכיטקטוניים של הבוקיומם ש, MSבשטח  Aלתיקונים בחומה 

 Paz and Greenberg(ובשוליים המערביים של התל  MKכפי שנראה בשטח , מחוץ לקווי הביצור

אבחנה זו מצביעה  בבירור על כך שבניית הביצורים בתל ). 2003, תצפית של המשלחת; 247 :2006

 . 1ק "בית ירח לא קדמה לשלב המאוחר של הב

 Getzov(ידי גצוב -העיקרית לתאריך קדום יותר לחומה מגיעה מחתך צר שנחפר על העדות

שכן בחפירה לא זוהו כלל , עדות זו שנויה במחלוקת, אולם). 3. 1באיור  GEראה שטח ; 2006

כפי שהובחן בחתך (האזור השקוע הסמוך לחומה , לעומת זו. רצפות הניגשות אל חומת הלבנים

מציור . 2ק "אל תוך החלק המאוחר של הב, ר כנראה לא מיושב לאורך זמןנות) 'מ 4חפירה ברוחב 

כי שקע זה היה תוצאה של חפירה מכוונת , ניתן להסיק) ibid.: Plan 1.1(החתך המערבי של גצוב 

כפי הנראה  –חפירה זו . אשר הותירה את החומה עצמה על מעין פודיום מוגבה, בתוך קו החומה

עם . הסירה כל שריד של יישוב מוקדם יותר במקום –ללבנים במקום  תוצאה של כריית חומר גלם

 1ק "כאן נתגלו שרידים לבנייה ויישוב מן הב. עבר המזרחי של חתך החפירה שונהבהמצב , זאת

הכמויות . ידי תעלת היסוד שלה-שם הם נחתכים על, Aהמגיעים עד מטרים ספורים מחומה 

 terminusמפולת ובמילוי השקע מהווים לכל היותר שנמצאו ב 1ק "הגדולות של קרמיקה מן הב

post quem יתר על כן. שולב בבירור בלבנים 1ק "כיוון שחומר מהרבדות של הב, לבניית החומה ,

 . את הביצור ככללבהכרח תוצאות חתך מוגבל זה של גצוב אינן מייצגות 

קו ). 62. 3איור (ר ויצרה את גבולה הדרומי של העי, חומת הלבנים נבנתה לאורך בסיס התל

ח הוצע כי בנייתה המקורית "בדו. כפי שהוסבר לעיל, ביצור זה שימש עוגן לתכנון המתאר העירוני

). Paz and Greenberg 2006: 237(' מ 5–4.5כללה שני קירות צמודים שרוחבם הכולל  Aשל חומה 

שביניהן שכבה עבה , ונההקירות היו בנויים כל אחד מלבנים מלבניות בגדלים שונים ובעלות צבע ש
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והקיר הצפוני , לפחות בשני מקומות הקיר הדרומי בנוי לבנים כהות עשויות קרקע רנדזינה. טיטשל 

כך -הדבר מעיד על). ibid.: 236–237, Figs. 6.1, 6.2(בנוי לבנים בהירות עשויות חומר חווארי 

בתוך השטח המבוצר היה אחד ייתכן ש(לפחות  שחומר הגלם ללבנים נאסף בשני מקומות שונים

 Getzov(בחינה מדוקדקת של החתך המפורט שפרסם גצוב ).  63. 3ראה איור ( )והשני מחוצה לו

2006: Plan 1.1( , מראה כאמור קיומה של תעלה רדודה שנחפרה אל תוך סלע האם הרך מצפון

וש בלבנים השימ. תעלה זו נראית כמקום כריית חומר הגלם ללבנים הבהירות שתוארו. Aלחומה 

 . השונות מאפשר לזהות בחומה מקטעים

, אולם ייתכן שהיו שערים ופתחים נוספים בחומה, בחומה היה לפחות שער ראשי אחד

והוביל אליו כבש חיצוני ששרד , השער שנחפר הוא בעל גישה ישירה. כמקובל באתרי התקופה

שלבי הבנייה והתיקון של הקשורים כנראה ל, בשער נראים שני שלבי בנייה. באופן חלקי בלבד

מרוצף בחצץ מהודק ואבני ריצוף ', מ 2.5-ברוחב כ, בשלב הראשון היה מעבר השער. Aחומה 

 :Paz and Greenberg 2006;64. 3איור (המסמנות את הסף החיצוני והפנימי שלו , שטוחות קטנות

239–240, Plans 6.2, 6.3, Figs. 6.7, 6.8 .(קה העליון אסטלת אבן גדולה מנוקבת בחל) מצבת

ולפניה שורת אבנים שטוחות ששימשו כנראה שולחנות מנחה נמצאו מימין לכניסה בצידו , )עוגן

 ).ibid.: 240–241, Figs. 6.9, 6.10; 69. 3, 65. 3איורים (ושימשו פינת פולחן , החיצוני של השער

 

 2החלק המאוחר של הברונזה הקדומה 

הרחובות שתוארה למעלה את העדות המרשימה ביותר  מהווה מערכת 2ק "בחלק המאוחר של הב

נחפרו רק שרידים מעטים של בניה בקנה מידה גדול , מעבר לכך. לעבודות ציבוריות בבית ירח

 . מתקופה זו

אשר הביאו , בחומת הלבנים נעשו תיקונים ונבנו לה תוספות ותמיכות במהלך התקופה

 Paz and;66. 3איור (ער ובמספר חתכים לאורכה כפי שנראה באזור הש', מ 8אותה לעובי כולל של 

Greenberg 2006: 239, Figs. 6.3–6.5, Plans 6.2, 6.4 .( שער העיר עבר בשלב זה שיפוץ

גבי -על. 'מ 3.5–3ורוחבו עמד כעת על , עקב בליה מהירה של חומת הלבנים משני עבריו, משמעותי

ובמעבר השער , אבנים שטוחות גדולותשכבה עבה של חומר לבנים שפולס הונח ריצוף שעיקרו 

–ibid.: 242; 68–67. 3איורים (בהם הונחו כנראה קורות עץ , עצמו זוהו רווחים ישרים בריצוף

). .ibid(אחת משתי אבני פותה שהיו במקור בחלקו הפנימי של מעבר השער נמצאה באתרה ). 243
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). ibid.: 244, Figs. 6.15, 6.16(אבן צופו ב Aמעבר השער כולו וחלק ניכר מן הפן הפנימי של חומה 

 .ibid.: 244, Fig(אשר לא השתמר בצורה טובה , אפשר שלצד מעבר השער נבנה בשלב זה מגדל

6.17 .( 

גבי החומה והשער נבנה -ועל, באופן מכוון Aבסוף התקופה נחסם מעבר השער בחומה 

 ).Paz and Greenberg 2006: 245, Plan 6.5, Fig. 6.18(קו ביצור חדש  3ק "בראשית הב

 

 מבני ציבור

שנחפרו עד כה הרבים אין אינדיקציה ממשית לקיומם של מבני ציבור בשטחים  2ק "בכל מהלך הב

שלכאורה , קיומם של מערכת ביצורים ומערכת רחובות משוכללת בתקופה זו זאת על אף. בתל

עובדת היעדר מבני  .תגלואשר טרם נ, עשויים לרמוז על כך שישנם מבני ציבור מתקופה זו באתר

מתחת  2009–2007בתל התבררה בין היתר בחפירת חתכי בדיקה בעונות  2ק "מן הבציבור גדולים 

נתגלו , 3ק "ראשית הבשהוקם ב, יהמונומנטאלמבנה מיד מתחת לרצפות ה. לבניין המעגלים

בני ציבור דומה שגם אם היו מ. )Greenberg and Paz 2010(מגורים  שרידים צנועים של מבני

בניין במהלכה נוסדו , 3ק "נוכחותם הייתה הרבה פחות בולטת מאשר בב, כלשהם בתל בזמן זה

 . בדרומועילית מבני של ומתחם  ,בצפון התל המעגלים

 

 הארגון המרחבי של האתר ותכנון עירוני

 2החלק המוקדם של הברונזה הקדומה 

בר הברור הניכר בכל האתר בין הוא הש, 2ק "הבולט ביותר באשר לתכנית האתר בבהדבר 

התעלמו לחלוטין מן האתר  2ק "בוני היישוב של הב.  2ק "לזו של הב 1ק "הארכיטקטורה של הב

מצביעה על כך  BSהעדות משטח . ויסדו מחדש את היישוב כאילו על קרקע בתולה, הקיים

ות מרוצפים ממנו נמתחה רשת רחוב, Aשהבסיס לתכנית העיר החדשה היה קו הביצור של חומה 

בשטח זה בתים נבנו לאורך הרחוב הראשי והאוריינטציה שלהם בהתאם לפי . שהשתרעה צפונה

נבנו גם  2ק "בתי השלב המוקדם של הב, במקומות אחרים בתל). 70. 3ראה איור (רוחות השמיים 

 דבר המצביע על יישום נרחב של תכנית הרשת גם במקומות בהם לא זוהו, הם באותה אוריינטציה

 . רחובות מרוצפים תבוודאו

, ומרביתם קטנים ואחידים למדי בתכניתם, הבתים של שלב זה הינם תמיד מרובעים

עם . הקירות החיצוניים של הבתים כמעט תמיד בנויים מלבנים על יסוד אבן. ובנויים בצפיפות רבה
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בשלב  קייםן ניתן לראות כי הרעיון של מכלול מגורים למשפחה מורחבת היה עדיי EYבשטח , זאת

המוקף , הם ניכרים הבדלים פונקציונאלייםכך מעיד מכלול המבנים המחוברים הגדולים ב-על. זה

כשצפיפות , זה השתנה בשלבים מאוחרים יותר. שטח פתוח בו התקיימו פעילויות משותפות שונות

 . ואופן הפעולה העירוני נכנס למסלולו, הבתים גדלה בהדרגה

 

 2ה הקדומה החלק המאוחר של הברונז

, המשיכה להנחות את תושבי תל בית ירח 2ק "המפה הקוגניטיבית שהחלה להתבסס בראשית הב

ההשקעה ברשת . גם כאשר בניית הבתים התעצמה ושטחים פתוחים הפכו למרחבים בנויים

מעידים , יחד עם מעבר השער, הרחובות המרוצפים המתוכננת היטב והסמטאות הקשורות אליה

מנהלת ומפקחת על , מארגנת, קבוצת אנשים אשר יוזמת –" רשות עירונית"ה של כנראה על קיומ

הצפיפות הגדלה בשטח הבנוי  .הקמתם ותחזוקתם, הנדסת הבניין והרחובות, התכנית העירונית

. והדבר בא לידי ביטוי בתכנון ההנדסי של הרחובות, חייבה גם תכנון בנושא ניקוז הנגר העילי

מעידים על , ניקוז ואחידות, בתכנון ובעבודה לגבי אופן הריצוף ,ההשקעה הניכרת במחשבה

כחלק  –וכוח להפקעת שטחים , חזון תכנוני, יכולתה של מערכת שלטונית זו לרכז ידע הנדסי

  .עירוניהיישוב בית ירח לשל  ומרכזי בהפיכת

עוברת בשלב זה  Cאשר הוקמה כבר בחלק הראשון של תקופה , )Aחומה (חומת הלבנים 

אופי . כפי שנראה בעיקר באזור מעבר השער, יקונים הנדסיים עקב התמוטטות של חלקים ממנהת

 .בהתאם לצרכים, התיקונים מעיד על חשיבה הנדסית ותכנון

עקב גידול , החל תהליך הדרגתי של התמלאות שטחים פתוחים באתר Cמראשית תקופה 

כולל בתים הצמודים וניגשים , בשיא התקופה יש מבני מגורים בכל שטח האתר. האוכלוסייה

הצפיפות ההולכת וגדלה של מבנים היא . בדרום התל GE-ו MSכפי שנראה בשטחים , לחומה

מקבצי /שכונות/שהולידה את הצורך בעמידה בתכנית מערכת רחובות מסודרת וחלוקה לאזורים

ביניהם בחינה של בתים הצמודים זה לזה מצביעה על כך שהקשרים האינדיבידואליים . בניה

וקירות משותפים מצביעים על קרבה גדולה פים משותמרחבים  –ידי חוקים מקומיים -נשלטו על

על בסיס קשרי התקיימת קבוצה חברתית ( 'בית'כנראה קרבת שארות או שייכות לאותו , יותר

P44F45)4. 5-ו 1. 4ראה דיון בפרקים ; שארות ובריתות
P ,ואילו קירות כפולים של בתים הבנויים זה כנגד 

                                                 
בהתייחסי לקבוצה ' בית'ו, לאורך כל המחקר אני כותבת בית ללא מרכאות בהתייחסי למבנה המגורים הפיזי 45

 . החברתית
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P45F46.זה מסמלים הפרדה גדולה יותר ברמה החברתית
P  ייתכן כי מדובר בארגון היישוב ברובעי

וכי יש פה גם עניין של גבולות שקשור לעולם , 'בית'של משפחה מורחבת או ומקבצי בתים מגורים 

פרטי לתכנון ההפרדה -במקרים אלו ברור כי יש אינטרס פנימי. ועל כך בהמשך, הדומסטי

היוצרות מסגרת למכלולי מגורים והפרדתם  ,עם סמטאות בתוך רובעי מגוריםלמשל , ויישומה

ומשקף , אולם ברור כי הדבר מהווה חלק מתהליך גדול יותר המתרחש בעיר. ממכלולים סמוכים

תכנון יישובי הכולל רשת רחובות התנהגות בהתאם למודל קוגניטיבי שהתעצב תוך כדי תהליך 

אימוץ הרשת ויישומה ביחס לבתים מעיד  .ציבורית-העירוניתמסודרת שהותוותה ויושמה ברמה 

 .על קבלת הכללים והפנמתם ברמת הבית

חלים שינויים מהותיים בתכניות  Cבמעבר מן השלב הקדום לשלב המאוחר של תקופה 

יש מעבר משימוש בחללים גדולים לחלוקה , יחד עם בניית בתים חדשים וצפופים יותר. הבתים

לפחות במספר מקרים ניכרת , אף שתכנית המבנים משתנה, אולם. טנים יותרפנימית למרחבים ק

הדוגמא הבולטת ביותר הוא הבית במרכז שטח . המשכיות ביחס לבתי השלב הראשון בתקופה

EY ,אך רבים מן הקירות שלו מושתתים על גבי גדמי הקירות , שנבנה מחדש בתכנית שונה לגמרי

להמשכיות זו . בצורה הטובה ביותר את מסגרת הביתתוך ניסיון לשמר , של הבית הקודם

והיא משקפת ניסיון לבסס טריטוריה ובעלות מול השכנים בבתים הולכים ונבנים , משמעות רבה

 .תוך קבלת המשמעת העירונית, סביב

 

 העיר כמרכיב בנוף

ידי -אולם מתארו הוגדר באופן ברור מאוד על, באופן בולט מעל סביבתונישא תל בית ירח אינו 

התל ). 71. 3, 62. 3ראה איורים (האגם והנהר שתחמו אותו ממזרח ומצפון ומערב בהתאמה 

, מדרום. ונראה בבירור גם מעברו המזרחי של האגם ומרמת הגולן, משתרע לאורך כקילומטר

אין . בניית החומה והשער הפכה את הגישה היבשתית היחידה למוגבלת ויצרה גבול ברור לעיר

                                                 
בתקופת , לטענתו. טוען כי השימוש בקירות משותפים מאפשר חיסכון בהוצאות בנייה ובמקום) 46: 2005(פאוסט  46

בתים , בבית ירח. ורק בתים עשירים נבנו ללא קירות משותפים, הבתיםנעשה בהם שימוש רווח במרבית  IIהברזל 

. אך מקפידים על הפרדה מוחלטת של קירות ומרחבים, החולקים קירות משותפים ממוקמים לצד בתים שנבנו בצמוד

ים ולא ניתן לקבוע כי בתים מסוימים היו אמיד, מידותיהם ותכולתם, לא קיימים הבדלים ניכרים בתכניות המבנים

וכי מגבלת המרחב , כי הבדלים כלכליים בין משקי בית אינם מספקים הסבר במקרה זה, אם כן, נראה .יותר מאחרים

ההחלטה על שימוש בקירות משותפים , כאמור. הצפוף והאפשרות לחיסכון בהוצאות לא היוו שיקולים מרכזיים

ניית קירות נפרדים בצמוד מסמלת דרגה גבוהה ב, ומאידך, דורשת רמה גבוהה של שיתוף פעולה וקרבה בין התושבים

 .יותר של הפרדה חברתית
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דומה שמיקומו הייחודי של האתר הפך . נראתה גם היא למרחוק לבאים מדרום ספק כי החומה

 .למרות הטופוגרפיה הזניחה, אותו למרכיב בולט בנוף

בין היתר , יש לזכור כי בית ירח היה המרכז העירוני הגדול והמיושב ביותר בסביבה

 ;Esse 1991: 100–101(כנראה הודות למיקומו בנקודת המפגש של מספר דרכים ואזורים 

Milevski 2005: 273, 275–276; Roll 2009: 6*–7*, Fig. 1.( 

 

 

 תל ברקת. 3. 3

 מכלולי מגורים

ועיקר החומר המובא להלן הוא מן , הנתונים לגבי התל העליון בברקת חלקיים וראשוניים בלבד

ין שלב ברחבי המדרגה התחתונה זוהו בשטחים השונים ב). 72. 3איור (המדרגה התחתונה של התל 

 :כדלהלן, אחד לשלושה שלבי בניה ופעילות

הצטברויות קרקע אפורה , ממנו נתגלו רק מפלסי פעילות בודדים ,הראשוןפעילות השלב  .1

ובמידה פחותה כנראה גם , O-ו Dשלב זה זוהה בעיקר בשטחים . ובדלי קירות ,עשירה בממצאים

 .2ק "תקופת הבמתוארך לראשית השלב . Mובחלק הדרומי העליון של שטח  ,הצפוני Lבשטח 

שלב זה סבל חורבן פתאומי . רחובות וביצורים, הכולל בתים, 2ק "שלב הבניה העיקרי מן הב. 2

במסגרת . מרבית מבנים אלו לא יושבו שוב בהמשך התקופה. שהותיר כלים וחפצים רבים באתרם

אשר זוהה בכל , זה המחקר הנוכחי עיקר הנתונים המוצגים הם לגבי בתי המגורים משלב חיים

 . שטחי החפירה

במקום המבנים שחרבו נבנו . במתכונת שונה ומצומצמת יותר 2ק "המשך הישוב באתר בב .3

הדוגמא . תוך פגיעה בשרידי השלב הקודם והתעלמות מהם, יחידות חדשות באוריינטציה שונה

). וראה להלן 74. 3, 73. 3איורים ( Lהבולטת ביותר למצב זה היא במדרגה הצפונית הנמוכה בשטח 

תוך ניקוי , בחלק מהשטחים באתר נראה כי חלק ממבני השלב הקודם שוקמו לאחר החורבן, בנוסף

עדויות לכך נמצאו . אולם קיים קושי להפריד בין שלבים ברורים, הרצפות ועריכת שינויים מבניים

ולא תמיד ניתן , יתיש בכל השטחים בבירור התפתחות דינאמ, עם זאת. Mבמדרגה העליונה בשטח 

מתוארת ההתפתחות של כל מבנה או , במקרים כאלו. להפריד בין שלבי בנייה ושימוש ברורים
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ונראה כי האתר ניטש באופן , במבני השלב האחרון לא נתגלו ממצאים רבים. יחידה באופן המשכי

 P46F47.מכוון ומסודר עוד לפני סוף התקופה

 

 התל התחתון 

 )75. 3, 73. 3 איורים( מערבי-הרובע הצפוני

החפירה . גבי מדרגות סלע טבעי-מערבי של התל בנוי בצפיפות באופן מדורג על-הרובע הצפוני

תוצאות ). R-ו M ,L ,M1 ,L1 ,V(באזור זה חולקה באופן טכני למספר שטחי חפירה שונים 

המדרגה הצפונית : החפירה העלו כי מדובר בשטח רציף שניתן לחלקו לשני שטחים עיקריים

פי -הנתונים יוצגו על). MLRלהלן שטח (והמדרגה הדרומית הגבוהה , )MLVלהלן שטח (מוכה הנ

 . חלוקה זו

לבין קיר סלע ) W164/163(המדרגה הצפונית ביותר נמוכה ותחומה בין חומת העיר 

, מכלולי מגורים מספרבחלק זה נחשפו חלקים של . מעליו משתרעת דרומה המדרגה הגבוהה יותר

שני ). שכבות(ולפחות שני שלבים נפרדים , קה של בנייה ותוספות במהלך חיי המבניםובהם דינאמי

בכל השטח הזה נמצאה כמות רבה של ממצאים . מכלולים מאפשרים להציג תכנית שלמה

 . באתרם

פני שטח נרחב יותר המשתפל -המבנים משתרעים על) הדרומית(במדרגה העליונה 

ושרידים בודדים של מכלולים , שני מקבצי מבנים עיקריים בחלק זה זוהו. במתינות לכיוון צפון

הבנייה במדרגה העליונה של . גם במבנים אלו ניתן להבחין בתוספות ושינויים הדרגתיים. נוספים

ייתכן כתוצאה מפעילות  –באזור זה לא נתגלו כמעט ממצאים באתרם . השטח צפופה יותר

 P47F48.בלייה של המבנים והרצפות באזור זהאו עקב סחיפה ו, המשכית במבנים אלו וניקיונם

 

 

 

 

                                                 
ק "בתוך מבנה מן הב 3ק "נמצאו גם חרסים בודדים מן הב - MLRבשטח  399מבנה  -במקום אחד בלבד בכל התל   47

 .לא קיימים שרידים ארכיטקטוניים ולא נמצאו חרסים נוספים מזמן זה. 2
והיו מכוסים , השתמרו לגובה מועט יחסית, נתגלו ממש מתחת לפני השטח המבנים, ככל שמדרימים בשטח זה 48

 אשר, המבנים במדרגה הצפונית התחתונה היו מכוסים בשכבת סחף עבה למדי, לעומת זאת; שכבת קרקע דקה בלבד

 .תרמה להשתמרותם
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 )76. 3איור ( מערבי-הרובע הצפוני של) צפונית(המדרגה הנמוכה : MLVשטח 

 )77. 3, 76. 3איורים ( 1322/  1055מכלול 

. ממערב 1316ורחוב , המפריד בינו לבין חומת העיר מצפון 816ידי רחוב -מכלול זה תחום על

, W1032קיר (נראה מסמטה נוספת או שטח פתוח בין מבנים כ, הגישה אל הבית הייתה ממזרח

ידי קיר סלע שמעליו -צידו הדרומי של הבית תחום על). נמצא ממזרח, השייך כנראה למבנה נוסף

וקיר סלע זה משמש כקיר , גבי סלע האם-הבית כולו נבנה ישירות על. מדרגת הסלע העליונה

שימש כרצפת המבנה לפחות בשלב הראשון נראה כי הסלע . האחורי של הבית ושולב במבנה

 . לשימוש בו

איור ( 1055יחידה . 1322וחצר  1055יחידת רוחב : המכלול מורכב משתי יחידות עיקריות

הקירות בנויים היטב משתי שורות . 'מ 6x8–9.2היא מבנה רוחב שמימדיו החיצוניים ) 78. 3

הם נשתמרו עד לגובה . 'מ 0.9–0.7ם ורוחב, אבנים גדולות וביניהן מילוי חצץ ואבנים קטנות

הכניסה . היחידה מחולקת באמצעות קירות פנימיים לשלושה חדרים. נדבכים 2של  ימקסימאל

סף כניסה בנוי היטב ממוקם קרוב לקצה הדרומי של . W1012לבית היא דרך הקיר המזרחי 

שנמצאה בתוך  אבן פותה. כמקובל באתר, שני שליש/באופן המחלק אותו ביחס של שליש, הקיר

) 'מ 135.55–135.72(מפלס הרצפה . החדר במפולת אבנים הייתה ממוקמת במקור משמאל לסף

חלקו . והוא נבנה כבית שקוע אופייני לתקופה, החוץמן הסף וממפלס ' מ 0.20–0.15 -נמוך  בכ

חב רו', מ 2.80אורך ( W1024באמצעות קיר ) 1049, 1048(הדרומי של הבית מחולק לשני מרחבים 

לא ברור אם הקיר שימש כמחיצה בלבד או עמד . אשר אינו ניגש דרומה עד קיר הסלע, )'מ 0.9

 . מלוא גובהו

 W1012צמוד לקיר ' מ 0.5-שרוחבו כ) W1013(נמצא ספסל אבן בנוי היטב  1048חדר ב

בו  ונמצאו, )רוחב כולל ספסל האבן' מ 1.4(' מ 5.9x0.85מימדיו הפנימיים של החדר . מימין לפתח

מערבית של -בפינה הצפונית. 'מ 5.6x1.8הסמוך  1049חדר מימדי . צור ומעט עצמות, חרסים

-בגובה של כ) שלא זוהתה במקומות נוספים(המצביע על מפלס רצפה , החדר נתגלה קנקן באתרו

צור , בנוסף נמצאו חרסים. סנטימטרים בודדים מעל משטח הסלע, בחלק זה של החדר' מ 135.90

באמצעות קיר  1048/1049המופרד מחדרים , הצפוני הוא חדר רוחב קטן 1046חדר . תומעט עצמו

W1050 .4.3מימדיו הפנימיים . הכניסה אליו לא זוהתהx1.85 בחלק משטחו זוהה מפלס . 'מ

נראה . מזרחית כנראה עצמות יד אנושית-ובפינה הצפונית, רצפה ועליו מספר קנקנים מרוסקים

נמצאו בנוסף . צב השתמרות הקראמיקה גרוע מאוד ולא אפשר רפאותמ. שחדר זה שימש לאחסון
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שנמצא בתל בריכוזים גדולים , Cerastoderma glaucumבחדר זה חפץ אבן וצדף שלם מטיפוס 

 .בחדרי אחסון

אל מרחב מגודר ) W1045(מוביל פתח בקיר המערבי ) 1049(מן החדר המערבי  :1322חצר 

. רגולארית-מקורה בעלת צורה אי-הוא חצר לא, ר"מ 150-ו  כששטח, מרחב גדול זה. 1322גדול 

 4–2שנשתמר לגובה ) 'מ 1.5 –0.95רוחב (ידי קיר מעוקל עבה -החצר תחומה מצפון וממערב על

: הקיר נבנה במספר מקטעים שאינם אחידים באופיים. W154 / W772)(  )'מ 0.85–0.5(נדבכים 

עם מילוי אבנים , רות אבני גוויל גדולות ומהוקצעותהמקטע המרכזי של הקיר בנוי היטב משתי שו

קטנות ופחות -הקצה הדרומי  והחלק הצפוני של הקיר בנויים אבנים בינוניות. קטנות יותר ביניהן

כאשר השלב השני , בקיר ניכרות עדויות לשימוש מתמשך ולשני שלבי בנייה לפחות. מהוקצעות

 . של נדבך הקיר המקוריוהוא סוטה מעט מן המתווה , היה אולי תיקון

נתגלה מתקן בנוי , בסמוך לקיר התוחם ובמקביל לו, מערבי של החצר-בחלק הצפוני

אשר שימש כנראה כמשטח , )'מ 1.8' רוחב מקס', מ 2.9' אורך מקס( 737אבנים גדולות ובינוניות 

. 3איור ; L1322(נמצא מקבץ של גרעיני צור גדולים  737ממזרח למתקן . עבודה למלאכות שונות

ארכיאולוגיות של דגימות שנלקחו בצמוד למתקן נמצאו כמויות בינוניות של -בבדיקות מיקרו). 79

אופי ). Ryan 2005: 38, Fig. 7.4(גבוהה של קראמיקה ובעיקר צור -וכמות בינונית, פחם ועצמות

א גושי העולה בקנה אחד עם ממצ, )ibid.: 54(ממצא הצור מצביע על פעילות של שברור וסיתות 

מצפון לשולחן העבודה על הסלע . והפריטים הנוספים שנאספו במרחב זה, הצור הגדולים בסמוך

בדגימות ). 80. 3איור ; L1335(אשר נקבר באופן מכוון , חיים שלם בארטיקולציה-נמצא שלד בעל

, וכמות בינונית של שברי עצמות קטנים במיוחד, הקרקע שנאספו בלוקוס זה נמצא מעט פחם

ממצאים אלו מעידים על ). ibid.: 38, 54(פיים תומך בהשערה של פעילות שחיטה וחיתוך שאו

בכל שטח החצר נמצאה . ואולי פעילות של בית מטבחיים בחצר, קיומה של סדנת סיתות צור

ובנוסף חומר צמחי , פריטי צור שונים, שכבה עשירה בחרסים וכמות רבה של עצמות בעלי חיים

P48F).17. טבלה א: ראה נספח א(גלעיני זיתים מפוחם הכולל בעיקר 

49
P  חלק מן הקראמיקה ודאי

מייצג , אולם דומה שמרבית החומר, מייצגת כלי חרס שהיו בשימוש לצורך פעילויות שונות בחצר

והפכו , לאורך זמן נגרסו שברי החרסים. האופיינית לשטחים פתוחים באתרים, השלכת אשפה

 . לחלק מן הסדימנט במפלס החיים

                                                 
ק "דהיינו הב, ס"לפנה 2863–3044והניב תאריך מכויל , 14נבדק צורך תיארוך בשיטת פחמן ) L736( 1970גלעין זית  49

2 . 
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התא נבנה כנגד הסלע הגבוה . מערבית של החצר נמצא חדר או תא קטן-ינה הדרומיתבפ

עושה שימוש בגוש סלע  W710והקיר הצפוני , קירו המערבי הוא קיר המתחם, מדרום וממזרח לו

ראה (וממזרח לו שורת אבנים בינוניות היוצרת מחיצה דקה , גדול ומהוקצע העומד על צידו הצר

הייתה בין הסלע הגדול  –אולי מחסן הקשור לפעילויות בחצר  –כניסה לתא זה ה). 130. 3גם איור 

 . בחדר לא נתגלו כל ממצאים מיוחדים. לקיר התוחם ממערב

 

 המכלול המגורים  המערבי

בחלקו המזרחי . מכלול מגורים גדול זה מורכב ממספר יחידות בנויות סביב חצר מרכזית פתוחה

מקורים -הכוללות מרחבים מקורים ולא, יחידות צמודות זו לזו של המכלול יש מקבץ גדול של שש

בחלקו המערבי של המכלול ישנן שתי . 765/  1320 מקבץ כאן כ ותמתואר יחידות אלו. כאחד

בשני חלקים אלו של . 286מקבץ ן כהמתוארות כא, יחידות חדר רוחב מקורות צמודות זו לזו

 –הדרומי של החצר יש יחידת חדר רוחב נוספת מן העבר . המכלול נתגלו ממצאים רבים באתרם

לאחר , תיאור המכלול מתחיל ביחידות של המקבץ המזרחי. שלא הניבה ממצא רב, 313יחידה 

 . ולבסוף היחידה הדרומית והחצר המרכזית, מכן המקבץ המערבי

 

 )82. 3, 81. 3, 76. 3איורים ( 765/  1320 מקבץ

הייתה מקורה  1320יחידה  :צמודות זו לזו יחידות 6כולל ו, נסמך אל חומת העירזה מקבץ 

הייתה חצר פנימית ושימשה למלאכות  179יחידה ; ושימשה לפעילות של עיבוד והכנת מזון

אפשר  1306ביחידה ; שימשה לאחסון והכילה מספר רב של כלי חרס סגורים 765יחידה ; שונות

 836יחידה ; רחב אחסון אחורי קטןשימשה כמ 733יחידה ; לצד אחסון, שהתבצעו מלאכות שונות

 W192בקיר פתח : זהבמכלול  תבוודאופתחים בלבד זוהו  שני. ופעילויות נלוות, שימשה כמטבח

-ו W192בין הקירות ומעבר , 756יחידה ממערב אל  לצורך כניסהששימש ) W193מדרום לקיר (

W193  ידו המזרחי של המכלולבנוסף ישנו פתח אפשרי בצ. 1320-ו 765שאפשר מעבר בין יחידות ,

נראה שהכניסה אל היחידות השונות במכלול , עם זאת. 733שאפשר כניסה מן הרחוב אל יחידה 

במהלך קיומו שינויים בחלוקה  ייתכן שבמבנה נעשו. התבצעה מן השטח הפתוח שממערב

או , ביחידות הצפוניות W806, W807למשל (ידי תוספת קירות -על, הפנימית ובייעוד המרחבים

W800 אולם אין עדויות חד, וקירוי מרחבים שהיו אולי פתוחים קודם לכן, )ביחידות הפנימיות-

טכניקת הבניה היא . הקירות בנויים בדרך כלל ישירות על גבי משטח הסלע הטבעי. משמעיות לכך
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בולטת במכלול זה . וביניהן מילוי אבנים קטנות, שתי שורות אבני שדה בינוניות –כבכל האתר 

 . ופעת שילובם של גושי סלע טבעי בולטים טבעיים בקווי הקירות הבנוייםת

ממשיך דרומה ומהווה קיר  )W192(והקיר המערבי שלה  163צמודה לחומה  1320יחידה 

שני בה זוהו ו ,ביחידה נמצאו עדויות לפעילות של עיבוד מזון ובישול. תוחם מערבי למכלול כולו

P49F50)1328 -ו 1320ם לוקוסי(  קטעי רצפות עפר מהודק
P ,ועליהן שברי כלי חרס לרפאות וכלי אבן 

-דרוםה ומשטח סלע גבוה בחלקו, סביר להניח כי מרחב זה היה מקורה. )18. טבלה א: נספח א(

ניתוח סדימנטים . שימשו כבסיסי עמודים ולוחות אבן גדולים במרכז ומערב היחידה מזרחי

בין כלי החרס בחדר נמצא פך גדול ). Ryan 2005: 49(מדגימות שנאספו בחדר תומך בקביעה זו 

כלי מרוסק נוסף נמצא בחלק . ולידו כלי נוסף שלא זוהה, )83. 3, 82. 3איורים (ליד הקיר המערבי 

W150.P50F51ליד קיר , מזרחי של החדר-הדרומי
P  מן החרסים האינדיקטיביים  40%-למעלה מ

ופחות מעשרה , אחסון מייצגים כלי 20%-כ, )בעיקר פערורים( שנאספו בחדר שייכים לכלי בישול

כלי האבן מן החדר ). 108. 3-ו 19–12: 107. 3ראה דוגמאות באיורים (אחוזים כלי הגשה פתוחים 

מכתש נוסף על , מזרחית של החדר-כוללים מכתש אבן גיר שנמצא בצמוד לחומה בפינה הצפונית

בחדר נאספו . W751ד קיר ושתי אבני שחיקה מבזלת לי, מערבי של החדר-רצפת החלק הדרומי

ארכיאולוגי -ניתוח מיקרו .ללא ממצא קטן או מיוחד כלשהו, ומעט צדפים, פריטי צור, גם עצמות

גילה רמה גבוהה במיוחד של , שנלקחה בצמוד לקיר הדרומי של היחידה, 1320של דגימה מלוקוס 

, גרעינים מפוחמים, יחד עם כמות בינונית של פחם, צור עם סימני שריפה וביקוע בחום גבוה

אלו מעידים על קיומו של מוקד או ). Ryan 2005: 37, 49(ומעט עצמות וקראמיקה , וחלזון שרוף

עולים גם הם בקנה אחד , וחומר צמחי שרוף בעל מרקם נקבובי, הגרעינים המפוחמים. אח בסמוך

 . הכנה ובישול מזון בחדר זה, עם העדויות לעיבוד

כוללת היחידה . כחצר פנימית בה התבצעו מלאכות שונותשימשה ממזרח לה  179יחידה 

מזרח -בצפון .אולם לא נמצאו בה כלל כלים לרפאות, )831-ו 179לוקוסים ( הרצפמפלס שרידי 

, גודל היחידה, אופי הממצא. 163צמוד לחומה  ספסל בנוי אבני גיר גדולותמעין נחשף , היחידה

. מקורה-פנימית לאחצר  הייתה כנראה ה זויחידכי  והעדר בסיסי עמודים ודאיים מרמזים

בעיקר  –באתר  2ק "המייצגים מגוון טיפוסים של הב, ביחידה נמצאה כמות רבה למדי של חרסים

ראה . (ומגוון ידיות מדף ועיטורי חבל, קנקנים בעלי צוואר, קנקנים פערוריים, סירי בישול

                                                 
 . 113, 839, 833-ו 1324ליחידה שייכים גם לוקוסים  50
הדבר לא הסתייע לאור מצב , אף כי בשטח נתגלו מספר כלים מרוסקים שנרשמו ונאספו בקפידה לצורך רפאות 51

 . בלוחותקטיביים מחדר זה מופיעים מסיבה זו רק חרסים בודדים אינדי. ההשתמרות הגרוע של הקראמיקה



 104 

בין פריטי הצור נמצאו . ית של עצמותכן נמצאה כמות בינונ-כמו). 11–1: 107. 3דוגמאות באיור 

ביחידה . הוק במקום-אולי עדות לתעשיית כלים אד, ומצבור אבני צור לא גדולות, להב כנעני

 ).19. טבלה א: ראה נספח א. (נמצאה גם משקולת אבן

ומימדיו , אופייני לאתרחדר רוחב זהו . שימשה לאחסוןמערב המכלול -בדרום 765יחידה 

רצפת . ביחידה זוהו לפחות שני בסיסי עמודים עשויים לוחות אבן גיר. 'מ 9x3.5–8.5הפנימיים 

 ,מערבי-מרכזיגבוה בחלק המפלס : בהתאם למשטחי הסלע במקום, הייתה בשני מפלסים חדרה

רבים כלי חרס  נתגלו) 847, 850, 769, 765לוקוסים (על רצפת החדר . יותר בחלק המזרחינמוך ו

). 21–20. טבלאות א: נספח א; 86–84. 3, 81. 3ראה איורים (אבן  ומספר כלי ,מרוסקים באתרם

קנקנים , פיטסים(אלא בעיקר כלי אגירה גדולים , לא נמצאו כלי הגשה פתוחיםכמעט ובין הכלים 

ראה דוגמאות ( וכלי תאומים, וקנקניות זעירות, פכיות, פכים, )בעלי צוואר ים וקנקניםיפערור

מספר בין הכלים המרוסקים נמצאו , צמוד לקיר המערבי של החדר. )123. 3, 111–109. 3באיורים 

, )קוורץ, קרניאול, צדף, נחושת(עשויים חומרים שונים  חרוזיםמקבץ נחושת ומ אזמלים ומרצעים

נראה כי חפצים אלו היו שמורים יחד בתוך ). 87–86. 3איורים (שהיו כנראה מסודרים כמחרוזת 

אשר נמצא , Cerastoderma glaucum צדפים בעיקר מסוג בחדר נמצא מספר רב של. פך חרס

P51F52.באתר O-ו Iבשטחים בריכוזים גדולים בחדרי רוחב ששימשו לאחסון 
P  כמות העצמות ופריטי

 . הצור שנאספו בחדר נמוכה למדי

P52F53.וגלעיני זיתים, בחדר נמצאו פיסות עץ מפוחם שזוהו כזית וחרוב
P   בבדיקה מיקרו

 מר צמחי מפוחם ושלנאספו מכל חלקי החדר נמצא אחוז גבוה של חוארכיאולוגית של דגימות ש

כמות קטנה , בנוסף הכילו הדגימות אחוזים ניכרים של קראמיקה). Ryan 2005: 37–38(גרעינים 

שהכיל , בחלק הצפוני של החדר) ibid.: 50–51(לפי ריאן . ואחוזים משתנים של אבן, של עצמות

הדגימות ממשטח . ממצאים-ייתה כמות קטנה מאוד של מיקרוה, כלי אחסון רבים וביניהם פיטס

מזרחית של -בחלק הדרומי ובקרבת הפינה הדרומית, מערבי-הסלע הגבוה יותר בחלק המרכזי

אשר דגמי השחיקה שלה מרמזים כנראה על , החדר הכילו כמות גדולה מאוד של קראמיקה

                                                 
 Cerastodermaפריטים מסוג  19הצדפים מחדר זה כוללים . יוסף-ידי דניאלה בר-הצדפים בברקת טופלו על 52

glaucum ,אחד מסוג ; מן הים התיכוןAcanthocardia tuberculata ,אחד ; עם חור טבעי בקצה, מן הים התיכון

וצדף אחד מן הים התיכון ; Cypraea luridaן מסוג  קונכייה אחת מן הים התיכו; מן הים התיכון Glycymeris מסוג 

בנוסף נמצאו שלושה חלזונות יבשה מסוגים . שני האחרונים אינם נפוצים באתר. Stramonita haemastomaמסוג 

 .שונים
 . ידי נילי ליפשיץ-החומר הצמחי מן האתר נבדק על 53



 105 

לת שהייתה על משטח הסלע בדגימה שנלקחה מתחת לאבן שחיקה מבז. דריכה ומעבר אנשים

אם . חלקיקי קראמיקה וגרעינים מפוחמים, הגבוה במרכז נמצאו חלקיקי בזלת גדולים יחסית

דגימה . גודל החלקיקים עשוי להצביע על טחינת חומר קשה, האבן הייתה בשימוש במקום זה

ת והרבה שנאספה ליד מדף הסלע מיד מדרום לו הכילה באופן חריג כמות גבוהה יחסית של עצמו

כמות הממצא הזעיר ואופיו מעידים על כך , ככלל. במקום נמצאו קנקנים באתרם, עם זאת. פחם

 . שהחדר לא נוקה לעתים תכופות

כמעט מוחלט והעדר , המספר הרב ומגוון כלי החרס הסגורים, הממצאיםצפיפות לאור 

בעיקר של מוצרי , סוןבעת החורבן היחידה שימשה לאחכי  תניתן להניח בוודאופתוחים של כלים 

P53F54.מזון צמחיים
P כמו גם המספר הגבוה של , ארכיאולוגיים תומכים בהשערה זו-הממצאים המיקרו

אולי כאמצעי ספירה אשר שימשו , צדפים האופייניים בהקשר של חדרים עם כלי אחסון באתר

, עונתי-יאולי באופן זמנ, נראה כי גם כלי האבן שנמצאו כאן אוחסנו. ומעקב אחר תכולת החדר

וכלי , חפצי נחושת, שמירת חפצי ערך כמו מחרוזת. והוצאו לשימוש בחצר הפתוחה בעת הצורך

דגמי השחיקה של . חרס ייחודיים נעשתה גם היא במקום שלא היה נגיש לכל אדם באופן יומיומי

ארכיאולוגיות מכל רחבי החדר מאפשרים לשחזר את אופן -הקראמיקה בדגימות המיקרו

מערבי של החדר התאפשר מעבר מיד -מהכניסה הראשית בחלק הצפוני: עבר בחדרהשימוש והמ

בתוך החדר עיקר התנועה והמעבר היו . ששימשה לעיבוד והכנת מזון 1320אל יחידה  צפונה 

. מזרחי-מערבי של החדר ולעבר החלק הדרומי-כנראה לאורך משטח הרצפה הגבוה בחלק המרכזי

אף שלא . W731דרך פתח בקיר  836ליחידה ום זה היה מעבר פי העדויות ניתן להציע שבמק-על

 . מיקומו בצמוד לגוש הסלע הגדול המשולב בקיר הגיוני, זוהה בוודאות פתח כזה

בו נמצאו , לערך' מ 3.5x3.5-הינה חדר מרובע קטן שמידותיו כ) 22-23II( 1306יחידה 

הצטברות רבה  חדר נמצאהת העל גבי רצפ. ועדויות לאחסון, מתקנים ששימשו למלאכות שונות

-ברבע הדרומי. שהיו כנראה מפולת מן הקירות, של חומר תל אפור ואבנים בינוניות) 'מ 0.5–0.35(

במפולת מעל . שדה בנוי אבנימעין פלטפורמה שולחן עבודה , 843מזרחי של החדר נמצא מתקן 

, לים כגון קנקניםבעיקר כלי אחסון סגורים גדו, וסביב המתקן נמצאה כמות רבה של חרסים

כלי מספר שרידי נמצאו  מתקןמצפון וממזרח ל ).112. 3איור ראה (קנקנים פערוריים ופיטסים 

                                                 
לאור אופיים ותפקידם של חדרי רוחב דומים . ונאלייםייתכן כי במהלך חיי המבנה נעשו בו שינויים מבניים ופונקצי 54

ואחסון בקנה מידה לא , פעילויות יומיום שונות, אפשר שבמקור הוא נועד לתפקד כחדר מגורים, באתרים אחרים

, עם זאת. דומה כי גם הכניסה הראשית למכלול הייתה לפחות במקור מן החצר הפתוחה במערב אל חדר זה. גדול

אופיים ופיזורם ברור כי לא ניתן היה לבצע בו פעילויות , ולאור צפיפות הממצאים, החדר לאחסון בעת חורבנו שימש

 .  נוספות בזמן זה
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בגובה רצפה המפלס לפיהם זוהה , )22. אטבלה : נספח א; 82. 3איור (מרוסקים באתרם חרס 

מזרחית -מיתופיטס בפינה הדרו, )6: 112. 3איור (קנקן צמוד למתקן  תבוודאומזוהים . 'מ 135.20

P54F).7: 112. 3איור (

55
P שני צדפים, משקולת אבן גיר, בנוסף נמצאו על הרצפה מעט צור ועצמות, 

וכמותה נמצאה , קונכייה זו נדירה באתר. עם חריטה ליד הבסיס, מן הים התיכון ה שלמהקונכייו

ר יועד ייתכן שהחד, לפי שולחן העבודה במרכז). 769לוקוס ב(הצמוד  765בחדר , רק אחת נוספת

אולם אופי הממצאים מעיד כי בעת החורבן שימש החדר בעיקר לאחסון טובין , למלאכה כלשהי

 . בכלים סגורים

ומופרדת , 1306ליחידה נמצאת ממזרח היחידה . הייתה יחידת אחסון קטנה 733 יחידה

W800.P55F56ממנה באמצעות קיר 
P  לפי האופן בו ניגש הקיר אל קירות התוחמים את החדרים מצפון

 1306במקרה כזה אפשר שהמרחב בו נוצרו יחידות . ייתכן שהוא נבנה כתוספת מאוחרת, ומדרום

מרחוב , אליה התאפשרה גישה מכיוון מזרח, היה בשלב הראשון חצר פנימית של המכלול 733-ו

בשלב הפעילות האחרון של הבניין נראה כי החדר הקטן שימש חדר אחסון אחורי של מרחב . 1316

הכוללים בעיקר , למרות שטחו הקטן נמצאה בחדר כמות רבה של חרסים. 1306ילות מגורים ופע

P56F57.שברי כלי אגירה גדולים
P  פערור גדול עם תו יוצר נמצא קבוע במעין מדף נישה שנוצר בין הקירות

W157 ו- W205 ) ושני , ביחידה נמצאו מעט מאוד עצמות ופריטי צור). 82. 3ראה מיקום באיור

 ). 22. אטבלה : ראה נספח א(. צדפים פשוטים

P57F58.ושימשה כמטבח ומקום אחסון זמני, נמצאת בדרום המכלול 836יחידה 
P  לא ברור

פתח נוסף היה . W731אך ייתכן כי היה אליה מעבר ממערב דרך קיר , מהיכן הכניסה ליחידה

בדיקת משקעים בדגימות קרקע מאשרת את . 1306אל חדר , כנראה בקיר הצפוני של היחידה

, ועליה כלי חרסביחידה זוהתה רצפת עפר מהודק ). Ryan 2005: 52(נחה כי זהו חדר מקורה הה

הפינה . )23. טבלה א: נספח א; 113. 3, 88. 3, 82. 3איורים ( באתרםוממצאים נוספים כלי אבן 

, )88. 3איור , 841מתקן (מערבית של היחידה מרוצפת לוחות אבן עם סימני פיח עליהם -הדרומית

ארכיאולוגית נמצאה -בבדיקה מיקרו). 9: 113. 3איור (ום נמצא סיר בישול מרוסק באתרו ובמק

 ,Ryan 2005: 38(המאשרת את זיהוי המתקן כמוקד אש , באזור האח זה כמות גדולה של פחם

בחלקו המזרחי של החדר נמצאו כמויות . במרכז החדר נמצא משטח עבודה בנוי אבני שדה). 52

                                                 
 .רפאותמצב החרסים לא אפשר אולם , צולמו באתרם ומיקומם תועד בשרטוט מדויק, שני הכלים זוהו בשטח 55
 .1349, 848, 777, 733היחידה כוללת את לוקוסים  56
 .תרות החרסים בחדר זה לא אפשר בדיקת רפאומצב השתמ 57

 .1303, 1302, 844, 836, 742, 242היחידה כוללת את לוקוסים  58
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נמצא קנקן באתרו  W205צמוד לקיר , מזרחית-בפינה הצפונית. מרוסקים גדולות של כלי חרס

בהם אבן , בחלק המערבי נמצאו מספר כלי חרס ושלוש אבני שחיקה באתרם ).12: 113. 3 איור(

עקב מצב , גם כאן .ובצמוד אליה פך מרוסק, W731שחיקה תחתונה מבזלת צמודה לקיר 

אולם מרבית החרסים , למרבית החומר השתמרות החרסים לא ניתן היה לבצע רפאות

כמעט (והגשה ) 17%(והשאר כלי אחסון , זוהו ככלי בישול) 60%-כ(האינדיקטיביים שנאספו בחדר 

ממצא יוצא דופן מן החדר הוא פגיון נחושת פגום עטוף אריג פשתן שהשתמר  ).מן המאסף 20%

P58F).90–89. 3 יםאיור( W731אשר הוטמן במדף סלע בבסיס קיר , בצורה יוצאת דופן

59
P  בחדר נמצאה

 . כמות קטנה של צור ועצמות

דגימות שונות מרחבי החדר , בנוסף לדגימות הקרקע מאזור האח שהכילו אחוז גבוה של פחם

בעיקר באזורים , עץ מפוחם וחומר צמחי מפוחם בעל מרקם ספוגי, הניבו כמות גדולה של גרעינים

וליד , של גרעינים זוהתה גם בדגימות מאזור האח נוכחות. בהם נמצאו מרבית כלי החרס הסגורים

ומעט , הדגימה מסביבת אבן השחיקה גם הכילה אחוז גבוה של חלקיקי בזלת. אבן שחיקה מבזלת

באזור מתקן האבנים במרכז החדר ומדרום לו ). Ryan 2005: 38, 51–52(עץ מפוחם ועצמות 

 . מוש בכלי צור באזור זההמעידים על שי, נמצאה גם כמות בינונית של חלקיקי צור

, קיצוץ, שחיקה, כתישה(חדר זה שימש לפעילויות שונות של עיבוד והכנת מזון , לסיכום

נראה כי לצורך פעילויות אלו התקיים גם אחסון זמני בכלים לא גדולים . ובישול, )חיתוך וכדומה

 . בחלק הצפוני והמזרחי של החדר

 

 )91. 3, 81. 3, 76. 3איורים ( 286מקבץ 

, )340 / 331(מרכזית  ששימש חצר נמצא שטח פתוח גדול 765/  1320 החדריםמקבץ לממערב 

והקרוב ביותר לתל , זהו מקבץ המבנים המערבי ביותר שנחפר. וסביבו מספר יחידות נוספות

שתי הראשונות נבנו באופן משולב  .326-ו 286 –החורבן יחידות עיקריות משלב  שתי ובו, העליון

מהווים ) Lשנחפרו כשטח (מבנים אלו . ונתגלו בהן כלים רבים באתרם, )W164(עיר עם חומת ה

 . )Mשטח שנחפר במסגרת ( 1320/765מכלול חלק ממכלול מגורים גדול יחד עם 

-שכן קצהו הדרומי נפגע על, מימדיו אינם ברורים לחלוטין. הינה חדר רוחב 286יחידה 

על פי מימדי יחידות , ניתן להניח). 74. 3, 73. 3רים ראה איו( 2ק "ידי בנייה בשלב השני של הב

                                                 
השתמרותו היא תוצאה של תגובה כימית של חפץ הנחושת . ידי אורית שמיר מרשות העתיקות-הבד נבחן וזוהה על 59

 .אותו עטף
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בסיס עמוד שנמצא ליד משטח הסלע בקצה הדרומי של . 'מ 10-שאורכו היה כ, דומות באתר

הקיר הדרומי חסר . היחידה שימש אולי יחד עם בסיס עמודים נוספים שנמצאו במרכז היחידה

הקיר המערבי . ה הדרומי של היחידהונראה כי היה מושתת ישירות על משטח הסלע המוגבה בקצ

W309 הקיר המזרחי. פגוע וחלקו הדרומי חסרW271/329   ידי קירות -לענחתך בקצה הדרומי

אשר , הקיר הצפוני של היחידה משולב בחומה. ואילו קצהו הצפוני משולב בחומה, מאוחרים לו

P59F60.שימשה כקיר הבית
P  הכניסה לחדר הייתה מסף בקירW271 ,מצאה באתרה ואבן פותה שנ

ומדרגה מובילה ממפלס החצר למטה , החדר שקוע). לכיוון צפון(מעידה כי הדלת נפתחה לצד ימין 

ביחידה נמצא מתקן . זוהו שני בסיסי עמודים בציר האורך המרכזי של החדר. אל מפלס הרצפה

אפרפרה משוחררת עם מעט אבנים קטנות -התא היה מלא באדמה חומה. שנראה כתא אחסון 348

במקום שנראה ככניסה אליו , בפתח התא. צור ועצם, ונמצאו בו מעט חרסים קטנים, אודמ

 . אולי משקולת, הסמוכה נמצא גם חפץ אבן גיר 326מיחידה 

. אטבלה : נספח א(ובישול מזון , בחדר נתגלו באתרם ממצאים רבים אשר שימשו לאחסון

שמתארם של הכלים המרוסקים  אף, מצב ההשתמרות הגרוע של החרסים לא אפשר רפאות). 24

בין הכלים שזוהו בשטח והחרסים שנאספו נראה רוב ). 91. 3, 81. 3איורים (נראה היטב בשטח 

). 18–13: 114. 3ראה למשל איור (ברור לכלי אחסון סגורים והעדר מוחלט של כלים פתוחים 

, יסות עץ מפוחםבנוסף נמצאו פ. וכמות נמוכה מאוד של עצמות, בחדר נמצאו מעט פריטי צור

הייתה ) 91. 3ראה איור ( 2975וכלי  2905במקומות בהם נמצאו פערור . אולם מין העץ לא זוהה

ארכיאולוגית מאזור הפערור העלתה גם כן כמות גבוהה של -דגימה מיקרו. כמות גדולה של פחם

ה והדגימה ממקום הכלי השני העלת, עצם וקרמיקה, ומעט מאוד חלקיקי צור, חומר מפוחם

 Ryan(והרבה חומר אורגני וטביעות של קש בחומר הנראה כטיח , כמות לא גבוהה של פחם ועצם

2005: 39, 55 .( 

המעבר בין . שולבה גם היא בתוך החומה, W329מעברו המזרחי של קיר , 326יחידה 

מן היחידה . שהיה ממוקם בסמוך לחומה' מ 0.70ליחידה זו התבצע דרך פתח ברוחב  286יחידה 

                                                 
עם רצפת הכלים יושב ישירות על גבי  286שכן לוקוס , מהנבנתה עוד לפני בניית החו 286קיימת אפשרות שיחידה  60

נמצאה מתחת לרצפת , הצמודה 326ביחידה , לעומת זאת. ולא נתגלו ביחידה עדויות לשלב קודם כלשהו, הסלע

הקיר הצפוני של היחידה שולב בחומה עם , אם כך הדבר. הכלים הצטברות דקה המייצגת כנראה שלב פעילות קודם

כדי ליישר קו עם מתאר החומה המתוכנן נוסף קו קיר . התאמות של קו החומה והבתים הצמודיםונעשו , בנייתה

W347 ,גם הקיר המזרחי של היחידה . כלומר חלק מן הבית הופקע לטובת המפעל הציבורי)W329 ( משולב בחומה

אפשרות שנייה היא . אליוניתן לראות בבירור כי אבני הקו הפנימי של החומה משני צידיו ניגשות . ולא ניגש אליה

 . זמנית באופן משולב-שהקמת המבנים והחומה נעשו בו
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P60F61.תמרה רק כמחצית בחלק המערבינש
P  הקיר הדרומי)W328 ( ניגש אל קירW271/329  ונראה

זוהה בבירור , מצפון לפן הפנימי שלה, בתוך החומה. הקיר מקביל לקו החומה. שנבנו באותו זמן

קיר זה בנוי מעבר לפן הפנימי של החומה ויסודותיו מושתתים על גבי יסוד ). W353(קו קיר נוסף 

יצרה מעין  W353ובניית קיר , אה כי היחידה שולבה בתוואי החומה תוך התאמותנר. החומה

ראה (בנישה זו נמצאו כלי חרס מרוסקים באתרם . מדף או נישה של יחידה זו בתוך קו החומה

יש בו גם , הצמודה 286ובניגוד ליחידה , גם בחדר זה נתגלו כלי חרס רבים ).92. 3, 91. 3איורים 

איורים (גרזן נחושת  נמצאו ביחידה בנוסף). 12–1: 114. 3איור (לים הסגורים מעט קערות לצד הכ

 .)25. טבלה א: ראה נספח א(. ומעט עצמות ופריטי צור, משקולת אבן, )93. 3, 92. 3

 

אולם לא נמצאו בו כלים באתרם , חדר רוחב נוסף השייך לשלב העיקרי בשטחהיא  313יחידה 

והיא נפגעה בחלקה , יחידה זו נשתמר רק החלק המזרחימ .כמו ביחידות הצמודות לחומה

אורך היחידה אינו ). 74. 3, 73. 3ראה איורים ( 274ידי בנייה בשלב השלישי של יחידה -המערבי על

רוחב . 'מ 10-פי המידות המוכרות מרחבי האתר ניתן לשער כי הוא עומד על כ-אולם על, ידוע לכן

 . פנימי' מ 3.5-וכ, חיצוני' מ 5.20היחידה 

של מכלול  W115/192ממשיך מזרחה ומתחבר לקיר ) W311(הקיר הדרומי של היחידה 

הקיר המזרחי . את החצר הפנימית של המכלול, כן-אם, קיר זה תוחם. 'מ 10.5ואורכו הכולל , 765

W289  הקיר הצפוני ). 'מ 5.20(השתמר במלואוW281  8.20השתמר באופן חלקי באורך כולל של 

גבי סלע -הקירות נבנו בחלקם על. מן השלב הבא W267ידיי -המערבי של הקיר נחתך עלחלקו . 'מ

. 277, 275, 295ידי לוקוסים -ובחלקם על גבי מפלס חיים קדום יותר המיוצג על, או קרקע בתולה

לא . נבנה בחלקו אל תוך שכבה זו של אדמת תל אפורה ועשירה בקרמיקה W281נראה כי קיר 

המבנה היה מלא במפולת אבנים בינוניות וגדולות . שלב החיים של היחידהזוהתה רצפה ממש מ

 .כנראה תוצאה של קריסת מבנה העל –עם מעט קרמיקה , מעורבות במעט סחף

 

זוהה , בו תפקדו היחידות עם רצפות הכלים, בשלב  העיקרי של הפעילות בשטח :331/340חצר 

בה של חרסים ואבנים קטנות ובינוניות אפורה עם כמות ר-מפלס חיים שהכיל אדמת תל חומה

)L331 ,L340 , בחלק . כן נמצאו עצמות וצור בכמות בינונית-כמו). 'מ 135.60–135.79גובה

                                                 
ראה ריבועים (ידי רשות העתיקות במסגרת חפירת בדיקה מקדימה במקום -החלק המזרחי של היחידה נחפר על 61

F11a ו- F11b  והממצאים ניזוקו עקב עבודת מחפרון במקום, )2008אצל טורגה וגנדלמן . 
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גבי הסלע צמוד לקיר -על הדרומי של החצר נמצאה שכבת אבנים בינוניות וכמות רבה של חרסים

W311 )L335 ,136.36 – 136.58 וייתכן כי זהו ריצוף מכוון, )'מ . 

 

הכולל שלוש יחידות , כל החלקים שתוארו למעלה מהווים יחד מכלול מגורים גדול מאוד ,לסיכום

וביניהם , מקורים צפופה בחלק המזרחי-חדר רוחב בחלק המערבי ומערכת חדרים ומרחבים לא

הגישה מן החוץ אל תוך חצר המתחם הייתה כנראה במרווח בין . חצר מרכזית פתוחה גדולה

התחביר האדריכלי של המבנה . מכלול מגורים זה מתאים למשפחה מורחבת .286-ו  313יחידות 

ידי מעבר מבחוץ אל החצר -הכניסה אליו מתאפשרת רק על – משקף הסתכלות כלפי פנים

ובחדרים השונים לא נמצאו פתחים המובילים , הגישה אל כל חלקיו היא מחצר זו, המרכזית

לצד חדרי ו, ית חלוקה תפקודית בין המרחבים השוניםבמכלול נרא .אליהם ישירות מן הרחוב

 .יש מרחב ששימש באופן בלעדי כמטבח ,יות של עיבוד והכנת מזוןפעילובהם התקיימו גם מגורים 

, מקורה-פעילויות של עיבוד מזון ומלאכות מתמחות של משק הבית התקיימו גם במרחב פנימי לא

 . אחסון ייעודיים חדריבולט קיומם של בנוסף . שהיה צמוד ליחידות בחלק המזרחי של המכלול

 

 )94. 3איור ( של הרובע המערבי) דרומית(מדרגה עליונה : MLRשטח 

ניתן להבחין , כמו במדרגה התחתונה של הרובע. חלק זה של התל בנוי בצפיפות גבוהה למדי

 95. 3איור ראה (עם תוספת של קירות ומבנים במשך הזמן , בהתפתחות של הבנייה באופן דינאמי

האוריינטציה של המבנים בחלק זה של האתר הותאמה לטופוגרפיה הטבעית ). 94. 3לעומת איור 

אין , אולם כיוון שהשטח משתפל צפונה במתינות ופני השטח אחידים למדי, ולקו החומה הצפוני

לכן הבניה האופיינית היא מרובעת . אילוצים רבים של התאמה למדרונות או מצוקי סלע

-הכיוון הכללי של המבנים הוא צפון. ובניגוד למדרגה התחתונה אין קירות מעוקלים, דרתומסו

שתי שורות של אבנים גוויל גדולות ובינוניות  –כל הקירות נבנו באותו אופן . מזרח-דרום –מערב 

גם כאן . בבנייה יבשה, וביניהן מילוי אבנים קטנות ובינוניות, או אבנים מהוקצעות באופן גס

באזור זוהו חלקים של מספר מכלולי . בות לעתים בקווי הקירות בליטות בסלע הטבעימשול

נחפרו שני מקבצי מבנים עיקריים . ידי רחובות ומעט שטחים פתוחים-המופרדים על, מגורים

עם , חלק גדול מהמבנים נמצא קרוב מאוד לפני השטח .וסביבם עוד מספר חלקי מבנים וקירות

במרבית היחידות לא , בניגוד למדרגה הנמוכה של הרובע, לכן. סחףהצטברות מעטה בלבד של 

 . נתגלו ממצאים באתרם
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 )97–94. 3איורים ( 399מכלול  – מקבץ המבנים הדרומי

מן היחס בין המבנים . מקבץ מבנים זה מורכב משלושה חלקים עיקריים שנבנו צמודים זה לזה

אליו , 399 מבנהההתפתחות של המקבץ הוא  המהווה את גרעין, והקירות עולה כי המבנה הראשון

לא ברור פרק הזמן . מצפון 1477/  1488ממזרח והמבנה הגדול הכולל את  1546יחידה צמודים 

אולם נראה כי חלה התפתחות דינאמית במהלך החיים של , המבדיל בין בניית היחידות השונות

 .תוך הוספת יחידות נסמכות, ונעשה בו שימוש המשכי, 399מבנה 

זהו . ופעילויות נלוות, אחסון מזון, שימשה כחדר מגורים) 97. 3, 96. 3איורים ( 399 יחידה

והם ', מ 0.9–0.8רוחב הקירות . 'מ 12.50-13.00x 6.00-6.30חדר רוחב גדול שמימדיו החיצוניים 

באופן המוכר , משולב סלע טבעי בולט) W1480(בקו הקיר הדרומי . נדבכים 3–1השתמרו לגובה 

ליד הפינה עם הקיר המערבי , מקטע קטן ממנו חסר בקצה המערבי. מבנים נוספים באתרמ

)W1509 .( היחידה חולק לשני מרחבים באמצעות קירW1465 : בחלקה המערבי  399חדר

)8.50x4.50 2.00(ממזרח  1507-ו, )מימדים פנימיים' מx4.50 מיקום הכניסה ליחידה לא זוהה ). 'מ

בצמוד לפינה עם הקיר , )W1462(בקיר הצפוני ' מ 0.9פתח ברוחב  אך נראה שהיה, בבירור

כפי שמוכר בחדרי , שני שליש/מיקום הכניסה מחלק את הקיר ביחס של שליש. W1465  המחלק

אולם עם בנית היחידה מצפון , ייתכן שבמקור שימש הפתח לכניסה מן החוץ. רוחב אחרים בתל

 . בשלב זה 399-יתה גם כניסה חיצונית לולא ברור אם הי, הוא שימש למעבר ביניהן

1522P61Fחדר 

62
P :מתחת למפולת אבנים זוהה מפלס חיים של . חדר זה שימש כנראה לאחסון

בחדר נמצאה כמות ). 'מ 138.97(ששימש כנראה כרצפה , אדמה חומה בהירה על גבי סלע האם

בחלק . ללא רפאות ,אך אלו כללו שברי גוף קטנים, בעיקר בחלקו הדרומי, רבה יחסית של חרסים

השייך כנראה לכלי מרוסק , )'מ W1508 )139.14הצפוני של החדר נמצא ריכוז חרסים ליד קיר 

, על סמך גודל החדר ואופי הממצאים. בנוסף נמצאו בחדר עצמות וצור. שמצבו לא אפשר רפאות

 .ניתן לשער ששימש לאחסון

399P62Fחדר 

63
P :נמצא צמוד ) 'מ 0.5רוחב ', מ 1.70אורך (ספסל אבן . בחדר היו מספר מתקנים

נמצאו שתי ממגורות עגולות מדופנות אבן , בחלק המערבי של החדר, לידו. לקיר הצפוני של החדר

נבנתה כמעט בצמוד לקיר הצפוני של ) L1473(הממגורה הגדולה ). 98. 3, 96. 3ראה איורים (

, ות לוחות אבן גירדפנותיה אלכסוניות ומדופנ. 'מ 0.24ועומקה ', מ 1.30קוטרה . החדר

                                                 
 . 1522, 1507את לוקוסים החדר כולל  62

 . 1524, 1523, 1506, 1502, 399החדר כולל את לוקוסים  63
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 0.29ועומקה ' מ 0.80הייתה בקוטר ) L1491(הממגורה הקטנה . ובתחתיתה ריצוף אבנים בינוניות

. בדפנות שולב בין לוחות אבן הגיר שבר גדול של אבן שחיקה תחתונה מבזלת בשימוש משני. 'מ

ק "ם מן הבממגורות קטנות דומות נמצאו באתרים נוספי. סלע האם שימש כתחתית ממגורה זאת

במרכז החדר ). 4בפרק נוספות ראה דוגמאות ו, Gophna 1996: fig.21(הקרוב בהם תל דלית , 2

האבנים היו מוקפות אבנים קטנות . נמצאו שתי אבנים שטוחות ששימשו כנראה כבסיסי עמודים

בשטח שבין בסיסי , בחלק המערבי של החדר. המייצגים אולי שרידים מריצוף החדר, וחצץ

במרכז החלק ). 'מ 139.30גובה (נמצא קטע מרוצף באבנים בינוניות וקטנות , ים והמתקניםהעמוד

ההצטברות על . גבי רצפת עפר כבוש במפלס דומה-המזרחי של החדר נתגלה ריכוז חרסים על

. רצפת החדר הכילה אדמת תל חומה בהירה עם כמות רבה יחסית של אבנים קטנות ובינוניות

תכנית ). 115. 3ראה איור (טסים וכמות רבה של פערורים , כוללים קערותהחרסים שנמצאו בחדר 

אחסון מזון וכנראה פעילויות שונות , החדר והמתקנים מעלים כי הוא שימש כחדר מגורים

 . נוספות

אשר נוספו כנראה בהדרגה , נוספו נסמכות יחידות נוספות מצפון וממזרח 399אל מבנה 

 :ים במכלול הםהמבנים הנוספ. בזמן החיים שלו

אולם מן השרידים , ממזרח וקירותיו השתמרו באופן חלקי בלבד 399-צמוד ל 1546מבנה  

ביחידה נמצאה אבן שטוחה . 'מ 11.50x5.00נראה כי מדובר בחדר רוחב שמימדיו החיצוניים 

ליד הפינה . אשר שימשה כבסיס עמוד, )מן הקיר המזרחי 2.30במרחק (לאורך ציר האורך המרכזי 

נמצא מקטע קטן מרוצף אבנים , )W1510(מערבית של היחידה צמוד לקיר הדרומי -דרומיתה

משטח דומה נוסף נמצא צמוד לקיר הצפוני של . ששימש אולי משטח עבודה או כירה, שטוחות

ומכתש ואבן שחיקה נתגלו , צור ועצמות, בחדר נמצאו מעט קרמיקה). W1478/1564(היחידה 

 . דומה שיחידה זו שימשה לעיבוד והכנת מזון, מיעוט הממצאים אף-על. ליד הקיר הצפוני

הקיר הצפוני . מבנה גדול המכיל מספר מרחבים נוספים 1546-ו 399יחידות מצפון צמוד ל

עד גבול ' מ 25הקיר נחפר לאורך . מהווה את גבול המכלול כולו) W1463/381(של המבנה 

קיר מקביל לקיר הצפוני של היחידות ה. אולם נראה כי הוא ממשיך עוד מזרחה, החפירה

מספר קירות פנימיים . W1544במערב תוחם את המבנה . 'מ 7-והמרחק ביניהם כ, שמדרום

. אך לא משולבים בהם, וניגשים אל הקירות הארוכים, מחלקים המרחב ליחידות מרובעות

עם , מצפון 399 צמודה למבנה) 'מ 5.5x7מידות פנימיות (1488יחידה :  היחידות ממערב למזרח הן

ההצטברות של מפלס . ביחידה היו מתקני אבן שטיבם אינו ברור. פתח המאפשר מעבר ביניהן
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 1477יחידה . עצמות ופריטי צור, והכילה רק מעט חרסים', מ 0.20-החיים על פני הסלע הייתה כ

ם מעטים וגם ממנה יש ממצאי', מ 0.20 -הכילה הצטברות של חומר תל אפור בעובי כ)  'מ 7x7-כ(

ק "הכילה הצטברות של אדמת סחף עם קרמיקה מעורבת של ב) 'מ 4x7( 1542יחידה . בלבד

P63F64.ותקופות מאוחרות
P   ההצטברות . ומימדיה אינם ברורים, נחפרה רק באופן חלקי 1599יחידה

 . ללא ממצאים כמעט, גבי הסלע-ביחידה זו הכילה מעט מאוד סחף על

 

 )94. 3איור (מקבץ המבנים הצפוני 

. מקבץ זה ממוקם על קצה מדף הסלע הגבוה שמצפון לו נמצא הרובע הצפוני על המדרגה הנמוכה

גבי הממצא -עקב הצטברות רדודה בלבד על(במקבץ מספר מבנים שהשתמרו באופן חלקי בלבד 

מרבית , ממצאים באתרםכמעט במבנים אלו לא נתגלו ). וסחיפה מוחלטת של חלק מהקירות

 בודדים מןמפלסי חיים נקיים רק וזוהו , סחף עם חרסים מעורבים ההצטברות כללה אדמת

קושי נוסף עולה מן העדויות . קיים קושי בזיהוי תפקודן של היחידות השונות, לאור זאת .ק"הב

, במספר יחידות זוהו שני מפלסי פעילות. זמנית-לכך שלא כל הקירות והיחידות במקבץ נבנו בו

אולם האופן בו הקירות משולבים או  ,יותר משלב בנייה אחד באחדים מן המבנים ניתן להציעו

בתהליך המשכי ודינאמי של התפתחות , אם כן, דומני שמדובר. ניגשים זה לזה לא תמיד ברור

. שני שלבי בניה ברורים ונפרדים זה מזהולא ב, המבנים תוך הוספת מרחבים ועריכת שינויים

ואינה מייצגת , היא לכן טנטטיבית, 95. 3איור כפי שמופיעה ב, ההצעה של שלב הבניה הקדום

 .  בהכרח את תכנית המבנים בשלב הראשון של בנייתם

' מ 11x 5.20זהו חדר רוחב שמימדיו החיצוניים ). 739( 1066יחידה במרכז המקבץ נמצאת 

)9.50x3.70 (הקיר הצפוני ).  מרחב פנימי' מW738/198 (הקיר המזרחי . בנוי היטב)W167 ( פגוע

P64F65.עקב בנייה בשלב מאוחר יותר, מזרחית של המבנה חסרה-והפינה הדרומית, חלקו הדרומיב
P  מן

, נמשך דרומה) W1350/1533(הקיר המערבי . השתמר רק חלקו המערבי) W1075(הקיר הדרומי 

אך תיתכן , מיקום הכניסה ליחידה אינו ברור. ונראה ששימש קיר תוחם ליחידה נוספת מדרום

בפינה . וחורגת ממנו W1075ן הגדולה המשולבת בפן הפנימי של קיר כניסה ממזרח לאב

אך לא , )'מ 138.29/  138.36(מערבית של היחידה נמצא מקטע מרוצף אבנים בינוניות -הצפונית

                                                 
בשלב שני נבנה קיר תוחם ואילו , הראשון עם מידות החדר המקוריות, נראה כי קיימים שני שלבי שימוש ביחידה 64

 .המצמצם את שטחה ,חדש מדרום
 .המבנה הנדוןהקירות המקוריים של ה שונה מעט מן אוריינטצישלו , W759שרד קיר משלב התיקונים של המבנה  65
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) W1084(במרכז היחידה קיר מחיצה דק . מבנהשל ה המקורי הבניהשייך לשלב ברור אם הוא 

תא פנימי נפרד שרוחבו  W1083ויוצר יחד עם קיר , החדר נמשך מן הקיר הצפוני דרומה עד מרכז

זוהה מפלס רצפה ועליו , באזור ריצוף האבן  ומזרחית לו, W738בצמוד לקיר ). L1079(' מ 1.50

P65F66.שני כלי אבן באתרם
P  ממפלס רצפה זה עד הסלע עליו מושתתים הקירות נמצאה הצטברות

 . ס החיים של השלב הראשון של המבנההמייצגת כנראה את מפל, )L755(' מ 0.15-בעובי כ

קירו : אולם הוא אינו מוגדר באופן ברור, 1077מרחב נמצא   1066יחידה מדרום ל

מן הקיר הדרומי נמצא רק .  W1075והקיר הצפוני הוא, W1533המערבי הוא המשכו של קיר 

 יקסימאלומגדיר את רוחבו המ, המפריד בינו לבין סמטה שהייתה מדרום, )W1080(מקטע קצר 

קטע של ריצוף . נראה כי סלע האם שימש כרצפה לפחות בשלב הראשון. 'מ 2.50-של המרחב בכ

והוא מייצג אולי שלב , וניגש ליסודותיו W1080אבן אפשרי זוהה בצמוד לחלק המזרחי של קיר 

 ). 1066-בדומה ל(שני של פעילות במרחב זה 

ומצפון ) W1082(ם שלה מדרום והקירות התוחמי, ממערב 1066-ל צמודה 1505יחידה 

)W1512 ( ניגשים אלW1533  . הקיר מערבי)W1511 (כאמור. נבנה במשולב עם קירות אלו ,

מימדיו . 1066אפשר שיחידה זו נוספה לאחר בניית אך , היחס בין הקירות אינו תמיד ברור

) W1534(עוגל בחדר נמצא קיר מ. אורך' מ 4.60–3.50-רוחב ו' מ 3.50–2.70הפנימיים של החדר 

כמות רבה נמצאה בחדר . ויוצר מתקן חצי עגול ששימש אולי תא אחסון, הניגש אל הקיר הצפוני

כל הקירות בנויים ישירות על , עם זאת. ומפלס רצפה אפשרי זוהה בגובה ראש המתקן, של חרסים

 .ודומה כי לפחות בשלב הראשון שימש הסלע כרצפת המבנה, סלע האם

', מ 0.6-מעידות כנראה על פתח ברוחב כ W1082בקצה המזרחי של מספר אבנים חסרות 

הקירות המערבי ). 'מ 3.00x3.50–2.60(זהו חדר מרובע קטן . מדרום 1073יחידה אשר  הוביל אל 

)W1081 ( והדרומי)W1074 (וניגשים אל הקירות הסוגרים את המבנה ממזרח , משולבים זה בזה

וייתכן , הקיר המערבי נמשך דרומה אל עבר שטח הסמטה). W1082(ומצפון ) W1533המשך קיר (

עם . נראה שחלק זה של מקבץ המבנים נוסף בשלב מאוחר של הבנייה, מסיבה זו. שחסם אותה

עם מילוי קרקע לפילוס במקומות (בקטעים רבים מושתתים הקירות ישירות על סלע האם , זאת

                                                 
חפצי האבן . L739ההצטברות עליה היא . הריצוף בפינה למפלס בדומה', מ 138.34רצפת עפר זו זוהתה בגובה  66

 ).2094מספר רישום (ואבן שחיקה עליונה מבזלת נקבובית , )2095-2מספר רישום (שנמצאו הם  אבן שחיקה מגיר 
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ופריטי  2ק "מן הבחרסים של  מעטה כמות והכילה בחדר נמצאה). בהם משטח הסלע לא היה ישר

 . החדר נמצא מלא באבני מפולת. צור

נתחמות  228-ו, 709, 740יחידות : צמודים מספר מרחבים נוספים 1066יחידה מצפון ל

הקיר בנוי ) W199 ,W758(בחלקו המזרחי . ידי קיר ארוך שהשתמר באופן חלקי בלבד-מצפון על

לאור הקרבה שלו . ורוחבו כמטר, ותר מקירות אחריםמאבנים גדולות וסלעים באופן מסיבי י

שאת משום . נראה שהוא נועד לתמוך במבנה ולמנוע גלישה, למדרגת הסלע התלולה מצפון

חלקו המערבי של הקיר . עד המצוק, שמשטח הסלע עליו נמצא המבנה משתפל במתינות צפונה

)W1527 (בדרום תחומות היחידות . ביונראה כי היה בנוי באופן פחות מסי, כמעט ולא השתמר

 . והמבנים הנספחים לו משני עבריו, 1066ידי מבנה -על

 4.50–3.20ורוחבו ', מ 8.00-היא מעין חדר רוחב שאורכו כ, המערבית ביותר, 740יחידה 

אולם קצהו המערבי מטפס על הקיר , גבי הסלע-נבנה ישירות על) W1527(הקיר הצפוני . 'מ

ניגש וכנראה משתלב בקיר ) W200(הקיר המזרחי של היחידה  .W1514המערבי של היחידה 

הכילה ). W738(מפולת אבנים מן הקיר הדרומי נמצאה  ועליו, ת החדרהסלע שימש כרצפ. הצפוני

מתחת . ובנוסף עצמות ופריטי צור, כמות גדולה של חרסים קטנים מתפוררים בחדר נמצאה

 . כנראה פערור, ול של קנקןנמצא שבר גד, ליד הקיר הדרומי, למפולת האבנים

חלקו הצפוני ניגש . W708ידי קיר -תחומה ממזרח על) 'מ 4.50x5.00–6.00( , 709יחידה 

בחלקו המזרחי של החדר נמצאה מפולת אבנים מהוקצעות . וחלקו הדרומי חסר, W758אל קיר 

לא רבה של  כמותביחידה נמצאה . W708העל של קיר -רובן כנראה ממבנה, באופן גס ואבני גוויל

 . 2ק "חרסים מן הב

. נמצאת בקצה המזרחי של שטח החפירה ומשתרעת אל מעבר לגבול החפירה 228יחידה 

של חרסים מן  נמצאה כמות קטנה הסלע על רצפת. ואורכה אינו ידוע', מ 5.50-רוחב היחידה כ

P66F67.שנוסף בשלב מאוחר יותר, ממערב W708גבי מפלס זה נבנה קיר -על. 2ק "הב
P  הדרומי בחלק

שמתחתיה שכבה , נבנה גם הוא על גבי שכבה דקה של קרקע תל אפורה W760קיר , של היחידה

 714הניגש אליו מדרום ושייך ליחידה  W705וכך גם קיר , דקה של קרקע חומה על גבי סלע האם

 ובזמן זה, כי יש פה מפלס פעילות ראשון בן זמן של הקיר המסיבי הצפוני, אם כן, נראה. הדרומית

                                                 
ונראה שייך לאותו שלב של , L228אפורה מעורבת נמצא מעל לוקוס -ו הצטברות קרקע חומהוב L215לוקוס  67

 . W708קיר
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בהמשך נוספו קירות ויחידות שנסמכות אל . היה בשטח הצפוני והמזרחי אזור פעילות פתוח

ביחידה  759ובניית  167לשלב השני שייכת גם הוצאתו משימוש של קיר . 1066המבנה המרכזי 

 .והוספת ריצוף האבן בה, 714המזרחית 

בקצהו . נחפר אולם לא, מהווה קיר תוחם מזרחי של מבנה שהשתרע מערבה W1513קיר 

וגם קצהו ', מ 0.5-ממנו נחפר רק מקטע קצר של כ, )W1526(הצפוני הוא יוצר פינה עם קיר נוסף 

לפי מימדיו ניתן . 'מ 5.30אורך הקיר . הדרומי נראה משולב בראשיתו של קיר הנמשך מערבה

של רוחבה הפנימי . במתכונת המוכרת באתר, לשער כי הייתה זו יחידה במבנה של חדר רוחב

נראה כי היחידה לא הייתה קשורה למקבץ המבנים . ואורכה לא ידוע', מ 4היחידה היה כמעט 

קטעי . נוסף בשלב השני של הפעילות במקום W1515וכי הקיר המחבר , מזרחי במקור-הצפוני

אולם השטח לא נחפר במלואו ולא ניתן להציג , קירות נוספים נחפרו ממערב למקבץ מבנים זה

 . ברור כי כל השטח היה בנוי בצפיפות, עם זאת. ניםתכניות של מב

 

 )100. 3, 99. 3 יםאיור( Oשטח 

שאת ממזרח לרובע יהנ, שטח זה ממוקם על שלוחה שטוחה בחלק הצפוני של התל התחתון

השרידים מתקופת הברונזה הקדומה סבלו פגיעות עקב פעילות בשטח . מערבי-המגורים הצפוני

מצפון ליחידה זו . חסרה ברובה 621טורה של היחידה המרכזית הארכיטק. בתקופות מאוחרות

ממערב . ק בחלק זה"שבנייתה מחקה את שרידי הב, נמצאה גת מן התקופה הרומית הקדומה

כמו . ק"ליחידה הנדונה נמצאו קבורות מאוחרות אשר נחפרו אל תוך רצפה נושאת כלים מן הב

 . קיים לכל אורך השטח צינור מים מודרני, כן

זוהו שרידי מספר ) 2שלב (מן השלב העיקרי . 2ק "טח זוהו שני שלבי יישוב מן הבבש

רצפות ). W619, W651, W639, L620, L621(' מ 141.73/78קירות ורצפות נושאות כלים בגובה 

אשר הכילה קראמיקה ', מ 0.4–0.2אפורה בעובי -גבי הצטברות קרקע מעורבת חומה-אלו נחו על

במרבית השטח נחה ). 117. 3, 116. 3ראה איורים ; L 640, L646, L647(וממצאים שונים 

נתגלו מתחת שרידי קירות בודדים , מערבי-אולם בחלקו הדרומי, הצטברות זו על גבי סלע האם

 Dבדומה לממצאים משלב זה בשטח , והצטברות קרקע אפורה עשירה בממצאים בכיסי סלע

, W642Aואת קיר , L642-ו L653את לוקוסים  תולשלב קדום זה ניתן לשייך בוודא). ראה להלן(

 W649קיר , מעט צפונה). UU13/VV13ריבועים (אשר נמצאו חתומים תחת שרידי השלב העליון 

, אולם כיוון הקיר ואופי הבנייה, הקשור אליו נמצאים בגובה דומה או נמוך יותר 650ולוקוס 
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ת ובה כמות לא גדולה של אפורה מעורב-אדמה חומה(ובעיקר אופי ההצטברות בלוקוס 

ניתן לראות כי פני ) 100. 3איור (בשרטוט חתך של השטח . מתאימים יותר לשלב הבא, )קראמיקה

בנוי בדומה לקירות השלב השני בשטח ומושתת W649קיר . הסלע הטבעי משתפלים מערבה

נים הבניה בשטח הייתה במפלסים שו, ייתכן כי בדומה לשטחים אחרים בתל. כמוהם על הסלע

 . והקיר וההצטברות שייכים אכן לשלב המאוחר יותר, בהתאם לפני השטח

אולם דומה , השרידים הארכיטקטוניים של השכבה העליונה מקוטעים ופגועים מאוד

והשטח  W639, W651, W650קירות , W619ממערב לקיר  620יחד עם לוקוס , 621שיחידה 

אשר שימש , 621 חדר רוחב ית במכלול היאהיחידה המרכז. היוו חלק ממכלול מגורים, סביבו

 .בעיקר לאחסון

רצפת עפר כבוש ועליה כוללת ) 26. טבלה א: נספח א; 102. 3, 101. 3איורים ( 621יחידה 

ונראה כי מרבית , הארכיטקטורה חסרה ברובה ).'מ 141.78–141.71גובה (כלים שלמים באתרם 

מסיבה זו קיים קושי להחליט . רת במקוםהקירות נסחפו או פורקו ונהרסו עקב פעילות מאוח

על סמך שרידי , כן השערה-התכנית המוצעת היא על .לגבי מתאר המבנה ותחום ההשתרעות שלו

ומתאר ומידות של מבנים דומים בשטחים , השתרעות הממצאים, המבנה המעטים שנמצאו

, הקיר. רחמז-צפון–מערב-שכיוונו דרום, W619קטע הקיר העיקרי ששרד הוא . אחרים בתל

ובנוי שתי שורות של אבני שדה בינוניות וביניהן אבנים , השתמר לגובה שני נדבכים', מ 0.7ברוחב 

וייתכן כי מדובר בשינוי , שנבנה במקביל וניגש אליו נמצא מעט מערבה W651קיר נוסף . קטנות

מקביל לקיר ב). 100. 3, 99. 3ראה תכנית וחתך באיורים (או תוספת ליחידה במהלך זמן קיומה 

אשר שימשו , נמצאו ארבע אבנים שטוחות מסודרות בשורה, במרחק מטר וחצי ערך, ממזרח

שאר . W639בחלק הדרומי של היחידה השתמרו מספר אבנים מקיר . כנראה כבסיסי עמודים

אולם כלים וממצאים השתרעו באופן המאפשר להציע תכנית אופיינית , קירות החדר לא נמצאו

 . של חדר רוחב

בעיקר כלים  ,על רצפת היחידה נתגלו למעלה מתריסר כלים שלמים מרוסקים באתרם

. 3 ,102. 3, 101. 3איורים (וקנקנים מטיפוסים שונים , אגן בעל חדק, פערורים –גדולים סגורים 

-חלק מן הכלים היו מונחים על. לא כל הכלים השתמרו באופן שאפשר זיהוי ורפאות). 123. 3, 118

 W619על קו קיר . 6263–6261דוגמת מקבץ הפערורים , וחלקם משוקעים בתוכהגבי הרצפה 

שבמקום הייתה אולי נישה שנוצרה עם בנית רומז ומיקומם , שני כלים בחלקו החסר נתגלו

W651. צמוד לקיר ) 6314(מקבץ להבים כנעניים  בנוסף לכלי החרס נתגלה ביחידהW619 , קרוב
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ונראה שהיו מונחים על הרצפה או , ם היו מסודרים זה לצד זההלהבים הארוכי. למקבץ הפערורים

נמצא , כן-כמו. 6262להב כנעני נוסף נמצא צמוד לפערור מספר . הוטמנו במכוון ממש מתחתיה

ליד בסיס העמוד הדרומי , 6275צמוד לכלי  Cerastoderma glaucumמקבץ גדול של צדפים מסוג 

 .חרוז קרניאול בודדגם בחדר נמצא ). 102. 3ראה מיקום באיור (

עדות , כלל כלי אבן לא נמצאו 621ביחידה גם , )ראה להלן( Iבשטח   569בדומה ליחידה 

. לא נתגלו כלל עצמות במכלול הרצפה ,כן-כמו .לכך שפעילות עיבוד מזון התבצעה במקום אחר

ס ביחידה יחד עם העובדה שמרבית כלי החר, כלי בישול ועצמות, העדר כלי אבן לכתישה ושחיקה

גם המצאות מקבץ הצדפים . מעידים על כך שיחידה זו שימשה לאחסון, הינם כלים סגורים

מקבצים נוספים של צדפים אלו נתגלו  .קשור כנראה לשימוש בה, שתואר דווקא ביחידה זו

חדרי רוחב אופייניים אשר הכילו כמות גדולה של  – Mבשטח  765וביחידה  I בשטח  569ביחידה 

של צדפים מסוג זה דווקא בחדרים אלו רומז אולי  הופעתם. ושימשו בעיקר לאחסון, ריםכלים סגו

 .לצורך ספירה או כקבלות –על שימוש בהם כאמצעי מינהלי 

מהווה חלק מרצפה של  L620לוקוס , W619מעברו השני של קיר , ליחידה זו ממערב

 . של חרסיםוכמות גדולה , במקום נמצאה פכית שלמה צמודה לקיר. חדר נוסף

. 3איור (נמצאה כמות גדולה מאוד של קראמיקה ) L635( 621בשטח שמדרום ליחידה 

ייתכן כי אזור זה שימש . ונתגלו בו גם חרוז קרניאול ושבר צלמית חמור נושא כדים, ועצמות) 119

מקורה או שטח פתוח משותף צמוד -והיה חלק מחצר לא, להשלכת אשפה ולפעילויות שונות

 . למכלול

 

 )106–103. 3איורים ( Iשטח 

) ראה להלן(מזרחי של האתר כלל שרידים של מערכת הביצורים -רובע המגורים בחלק הדרומי

שני מבנים . ק"ידי פעילות בתקופות מאוחרות לב-אולם חלקו נפגע קשה על, ומספר בתים

אחד מן  נראה שכל .וביניהם מפרידה סמטה צרה, המבנים הם חדרי רוחב. השתמרו בצורה טובה

 . המבנים היה במקור חלק ממכלול מגורים גדול יותר שכלל יחידות נוספות

ופינתו , המבנה הצפוני מבין השניים לא השתמר באופן טוב :)103. 3איור (586 מבנה

מימדיו . ולא זוהתה בו כל חלוקה פנימית, תכניתו חדר רוחב פשוט .מזרחית חסרה-הצפנית

הקירות בנויים . 'מ 9–8.5ואורכו ' מ 3רוחב המרחב הפנימי . 'מ 4.5x9.5החיצוניים של המבנה 

גבי -הם נבנו על. ונשתמרו לגובה נדבך אחד, שתי שורות אבנים וביניהם מילוי חצץ ואבנים קטנות
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והיא נמוכה , מעל פני הים' מ 140.49עפר כבוש זוהתה בגובה רצפת . שכבת אדמה מעל סלע האם

נמצאו בשטחים ") שקועים("מבנים נמוכים ממפלס הרחוב  .'מ 0.30–0.15 –ממפלס הרחוב ב 

קצהו  ).4ראה פרק (בית ירח ובאתרים נוספים , ק בערד"והתופעה מוכרת בב, נוספים באתר

הכניסה מן . אולי עקב תזוזת הקרקע שמתחתיו, מעוקל מעט W589המזרחי של הקיר הדרומי 

באופן היוצר חלוקה של הקיר , יר זההסמטה למבנה הייתה כנראה דרך פתח בחלקו המערבי של ק

. ובאתרים נוספים, מיקום כניסות באופן כזה מוכר ביחידות נוספות בברקת. שני שליש/לשליש

 . 2ק "גבי הרצפה נמצאו חרסים אופייניים לתקופת הב-על

ונתגלתה בו כמות , המבנה הדרומי השתמר היטב: )106. 3, 105. 3איורים ( 569 מבנה

P67F).27. טבלה א: נספח א(באתרם  ניכרת של ממצאים

68
P שימש המבנה כיחידת , פי הממצאים-על

מימדיו החיצוניים , זהו חדר רוחב שקוע. בה התבצעו פעילויות כגון בישול ואחסון, מגורים

6x10.5 4.5–3.5ושטחו הפנימי ', מx9 הקירות בנויים היטב משתי שורות אבנים גדולות . 'מ

. נראה שנעשו במבנה שינויים במהלך החיים בו. 'מ 1.00–0.8עוביים ו, ובינוניות וביניהן מילוי חצץ

פנימי ) W568(וחלקו המערבי הוחלף במקטע קיר חדש , ניזוק ככל הנראה) W578(הקיר הדרומי 

שני /אך ניתן אולי לשער לפי היחס של שליש, פתח הכניסה לחדר לא זוהה. לקו הקיר המקורי

כי הכניסה , אופן בו נעשה התיקון בקיר הדרומי של הביתוה, שליש על קיר ארוך מבתים אחרים

 . בחלק המזרחי של הקיר, הייתה מכיוון דרום

', מ 0.2–0.1גבי סלע האם נמצאה הצטברות אפורה בעובי -על רצפת עפר כבוש שזוהתה על

בתוך הבית ). 106. 3, 105. 3איורים (כולל מספר כלי חרס מרוסקים , ובה ממצאים רבים באתרם

אשר שימשו כנראה בסיסי , קרוב יותר לקיר הדרומי, קו המזרחי נמצאו שתי אבנים שטוחותבחל

בשלב הפעילות של זמן החורבן ייתכן . W568לפני התיקון עם קטע הקיר המאוחר , עמודים

 .שכן לידן נמצאו ממצאים רבים, ואבנים אלו שימשו משטחי עבודה

) 'מ 0.8 -קוטר כ(י נמצא פיטס רחב קרוב לקצהו המזרח, ליד הקיר הצפוני של החדר

מזרחית של הבית נמצא קנקן  -סמוך לפינה הדרומית ).L611, 6107(שבסיסו היה משוקע ברצפה 

לאבן השטוחה  W568בין קיר . נוסף) כנראה קנקן(ובצמוד לו שרידי כלי , מרוסק בעל מתאר ברור

ועל , )15: 120. 3איור (ר נמצא קנקן תושבת שהיה שעון על הקי, ששימשה אולי כבסיס עמוד

מקבץ של מספר צדפים  .סמוך לאבן המזרחית נמצאה גם משקולת נול .שבריו שבר קערת אבן

                                                 
חמישית מהחומר , כל החומר סונן, )'מ 1X1(ברשת של ריבועים קטנים המבנה נחפר  לאור הממצא העשיר באתרו 68

 .ונלקחו דגימות קרקע, עברה פלוטציה
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. 3ראה מיקום באיור (נתגלה במרכז החדר על גבי הרצפה  Cerastoderma glaucumימיים מסוג 

 .של המבנה וכולם בחלקו המזרחי, כולם מאותו הסוג, צדפים 26נמצאו במבנה  לבסך הכ). 106

. וקנקן גדול נוסף, פכית, בשליש המערבי של המבנה נמצאו בסמיכות זה לזה במרכז החדר פך

מערבית נמצא פך  שלם צמוד לקיר -ליד הפינה הדרומית. במקום נמצאו גם שברי אבן כחולה

W578.P68F69
P בשכבה שאולי הייתה רצפה קדומה של , מספר כתמי חומר שרוף נתגלו ממש מעל הסלע

. קרוב למרכז, מעט חומר מפוחם נמצא בשכבת החיים האחרונה בחלק המערבי של הבית. הבית

 . של עצמות וכמות קטנה ,כמו כן נמצאו במרחב זה מעט פריטי צור

נתגלו ) ממזרח לו 6107ליד כלי (ארכיאולוגית של דגימת קרקע מן הרצפה -בבדיקה מיקרו

, ת רבה מאוד של שברי חרסים שרופיםוכמו, כמות גדולה של פחם, כמות בינונית של עצמות

וקראמיקה שחוקה עד דק המעידה כנראה על שימוש תכוף בכלים , המעידים אולי על בישול

 ). Ryan 2005:39, 55–56(מסוימים במקום זה 

ייתכן כי . במבנה זה ובסביבותיו בולט העדר כלי כתישה ושחיקה, למעט שבר קערת האבן

אשר שימשו כמרחבים לפעילות , נוספים או חצר פתוחה מדרום למרחב הנדון היו קשורים חדרים

בגלל הפרעות כתוצאה מן הפעילות המאוחרת בשטח אלו נפגעו ואינם ניתנים , עם זאת. מסוג זה

נראה כי היחידה שימשה כחדר , לאור הממצאים שתוארו והעדר עדויות לעיבוד מזון. לזיהוי

 . ובישולבו התבצעו גם פעילויות של אחסון , מגורים

החרסים שנאספו מן הלוקוסים השונים בשטח מייצגים את כלל הטיפוסים האופייניים 

 ). 120. 3איור (באתר  2ק "לתקופת הב

 

 )134. 3ראה איור ( Dשטח 

נראה כי מבנים שנבנו על . בשטח נתגלו שרידים מעטים של מבני מגורים משלב הקיום של החומה

נשארו . עקב גובה הסלע וסחיפה, לקו החומה לא נשתמרוגבי משטחים הסלע במרחק מה מצפון 

במקום בו נבנו על גבי מילויי עפר בכיסי , רק חלקים בודדים מן המבנים בחלק הצמוד לחומה

חלקן נושאות , מספר קירות ורצפות עפר כבוש וטיח הניגשים לחומה וצמודים אליה נתגלו. הסלע

איור (עם פכית בתוכו , קנקן משוקע ברצפת טיחבו נמצא , 466כך למשל לוקוס . ממצאים באתרם

. 3, 121. 3איורים (באתר  2ק "לוקוס זה עשיר בקראמיקה אופיינית לתקופת הב). 9, 4: 122. 3

                                                 
אולם לא נשתמרו באופן , טיפוסי הכלים שנמצאו באתרם זוהו בשטחו, היה רע מאודמצב השתמרות כלי החרס  69

 .אך אין באפשרותי להציג לוח ובו ציורים שלהם, לכן הכלים מתוארים ומופיעים בתכנית. פשר רפאותישא
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עם זאת השרידים חלקיים מאוד ולא ניתן להציג תכנית של המבנים וניתוח של תכולתם ). 122

 . ותפקידם

 

 )124. 3איור ( התל העליון

 )125. 3 איור( MSשטח 

ונתגלו בו שרידי קירות ורצפות של מבני מגורים , שטח זה ממוקם בחלקו הדרומי של התל העליון

מנת לבנות -ועל, במשטח הסלע במקום יש כיסים עמוקים. ליד ובצמוד לחומת העיר, 2ק "מן הב

ג אולם לא ניתן להצי, במקום זוהו שני שלבי בניה. במקום הם מולאו בעפר ופני השטח פולסו

 .תכנית שלמה של מבנים

, )W2010, W2024(נמצאו שני קטעי קירות ) MS IIשכבה מקומית (מן השלב הראשון 

וביניהם הצטברות חומר תל אפור עם כמות רבה של , מערבית של מבנה-המהווים פינה דרומית

ה רצפ). 'מ 147.00–146.92, 2016רצפה (גבי רצפת אדמה כבושה וגיר כתוש -על) L2012(חרסים 

 ). ראה להלן( MS1דומה נושאת כלים נמצאה בשטח 

ומבנה חדש , גולחו חלקים ממבני השכבה הקודמת) MS Iשכבה מקומית (בשלב השני 

ומצב , )מערב-דרום –מזרח -צפון(למבנה אוריינטציה שונה . W2024גבי קיר -נבנה ישירות על

יניהם רצפת עפר כבוש וב, W2021-ו W2011לשלב זה שייכים קירות . השתמרותו אינו טוב

גבי הרצפה הייתה הצטברות קרקע בצבע חום בהיר וכמות רבה -על). 2015רצפה (ואבנים קטנות 

 . 2ק "של חרסים מן הב

 

 )126. 3איור ( LSשטח 

נחפרו חלקים של מבנה גדול הכולל חדר רוחב עם שורת , הנמצא במרכז התל העליון, שטח זהב

במבנה . החוצה את התל העליון, דרום-וך ורחב בכיוון צפוןאשר נסמך לקיר אר, בסיסי עמודים

חדר רוחב גדול בעל . זהו מכלול ובו מספר חדרים ומרחבים. זוהו לפחות שני שלבי בניה ושימוש

חולקו במהלך הזמן למרחבים קטנים , שורת בסיסי עמודים במרכזו ומרחבים נוספים צמודים לו

בחלק המערבי של השטח נמצאו משטחי . מערב-ונם מזרחידי קירות פנימיים חוצים שכיו-יותר על

המבנה נחשף . אולי חלק מחצר או רחבה גדולה מרוצפת השייכת למבנה, אבנים קטנות

ודאות את וומן ההצטברות המעטה לא ניתן לקבוע ב, סנטימטרים בודדים מתחת לפני השטח
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אופי . 2ק "יניים מן הבבמרחבים השונים נמצאו כלי חרס אופי, עם זאת. חלוקת שלבי המבנה

 . המבנה והשימוש שנעשה בחלקיו השונים אינם ברורים עדיין

 

 )127 .3איור ( MS1שטח 

טח שממזרח לקיר הארוך החוצה את התל ותוחם את המבנה שב, שטח זה ממוקם במרכז התל

LS. שאינם מאפשרים להציג תכנית מלאה של , בשטח נפתחו עד כה שלושה ריבועי חפירה

חלקם , )'מ 1.30רוחב עד (מיד מתחת לפני השטח נתגלו קירות מסיביים בנויים היטב . בוהמבנים 

בין . מזרחית של מבנה ובו שני שלבי שימוש לפחות-נתגלתה פינתו הצפונית. נתגלו במפולותיהם

, 2ק "הקירות נתגלתה רצפת טיח עבה ועליה נמצאו באתרם כעשרה כלים שלמים מתקופת הב

שרידים אלו מהווים חלק ממבנה מגורים שחפירתו . טס וקנקן, פכית, תמימיםביניהם שני פכים 

 . תימשך בעונות הבאות

 

מבני המגורים בברקת מאורגנים כמכלולים המורכבים ממספר יחידות משתנה סביב , לסיכום

אופן ארגון זה של מבני המגורים דומה לתמונה העולה מן . או עם חצר צמודה, חצר מרכזית

. בכל המכלולים יש לפחות יחידה אחת בתכנית חדר רוחב. 1ק "שובים הכפריים של הבהבתים ביי

והיחס בין השטחים המקורים , גודל המכלול, קיימים הבדלים בין המכלולים במספר היחידות

, ניתן לקבוע כי מכלולי המגורים שימשו משפחות מורחבות, עם זאת. מקורים בו-לשטחים הלא

, למרות צפיפות המבנים באתר. וון פעולות יומיומיות ומלאכות מתמחותאשר חיו וביצעו בהם מג

 . ושטחים פתוחים, סמטאות, ידי רחובות-על, נשמרת ההפרדה בין המכלולים

 

  :מרחב משותף

 שטחים פתוחים

לא ברור האם העדר שרידי מבנים בחלק המרכזי הגבוה של התל התחתון , מפאת אופי פני השטח

. או שהיה זה איזור פתוח בתקופת קיומו של הישוב, וחוסר השתמרותהוא תולדה של סחיפה 

, אולם זמנם אינו ברור, באזור זה משטחי סלע שבחלקם ניכרים סימני חציבה של מתקנים שונים

אם התל היה בנוי , אם כן, תבוודאואין לקבוע . ק"וייתכן כי לפחות חלקם קדומים לתקופת הב

או שהיה במרכזו שטח פתוח משותף ששימש שוק או אזור , בצפיפות בכל שטח המדרגה התחתונה

 .התכנסות
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דומה שבחלק מן השטחים ניתן לזהות תהליך הדרגתי של התמלאות שטחים , עם זאת

נראה כי לפחות בשלב הראשון , שבו זוהו מספר רחובות וסמטאות MLRכך למשל בשטח . פתוחים

אולם במהלך הזמן ; )95. 3איור (רחבים למדי של הישוב היו בין מכלולי המגורים שטחים פתוחים נ

מקורות של -חלק מן השטחים הפתוחים הפכו לחצרות לא, נוספו יחידות חדשות למבנים

, והשטח הפתוח הצטמצם לכדי רחובות ומעברים בין המבנים, המכלולים ואף נבנו יחידות נוספות

פרוט מיד במסגרת הדיון  תהליך זה מתואר ביתר). 94. 3איור (אשר גם חלקם נחסמו בהמשך 

 . ברחובות

הנתונים אינם מספיקים כדי לקבוע אם הייתה , )Dשטח (באשר לאזור שער העיר הראשי 

 . ומה היו שטחה ותפקידה, רחבת שער פתוחה בסמוך למעבר השער

ראה (מערבי מתקנים חצובים רבים במשטחי הסלע -בתל העליון נמצאו בחלקו הצפוני

לתקופה הניאוליתית  מייחס את חלקם, החוקר את המתקנים, ים דוד עיטםמתוארכ). 124. 3איור 

הוסבו והותאמו לשימוש מספר מתקנים , לדעתו. ק"תקופת הבהאחר לחלקם ו, 'קראמית א-הקדם

כולל ספלולים חרוטיים עמוקים , בין המתקנים ספלולים בעומקים שונים. משני בתקופה זו

וגת להפקת יין , מתקני סחיטה לשמן, הגרעינים מן המוץ ששימשו לשבירת שיבולי שעורים והפרדת

P69F).129. 3, 128. 3איורים (ק "מן הב

70
P כי חלק זה של היישוב היה שטח פתוח אשר , אם כן, נראה

 . ודיש, יין, עיבוד שמן –שימש איזור תעשייה חקלאי 

 

 רחובות וסמטאות

י הרחובות שנתגלו מעידים קטע. ברחבי התל התחתון נתגלו חלקים של מערכת רחובות מסועפת

בחלק המרכזי , שנית. הרחובות מפרידים בין מכלולי מגורים, ראשית: על כמה נטיות עקרוניות

-יחד עם בנייה מרובעת היו רחובות ישרים שכיוונם הכללי צפון) MLRשטח (של התל התחתון 

ומת זאת בחלק לע. זאת כיוון שפני השטח במקום ישרים והאזור רחב ידיים. מערב-דרום ומזרח

שם מוגבלת הבניה למדרגת סלע צרה למדי התחומה בין מדרון , מערבי-הצפוני של רובע הצפוני

לכן הרחובות . המבנים והרחובות הותאמו לטופוגרפיה המקומית, התל לבין מצוק סלע ישר

, בחלק מן השטח זוהה רחוב היקפי לאורך חומת העיר. בשטח זה מתעקלים לפי תוואי השטח

הרחוב המוביל . ללא כל הפרדה, במקרים אחרים צמודים מכלולי מגורים אל החומהאולם 

המבנים בחלק המרכזי של התל  לעבר וטיפס, בכיוון כללי דרומההמשיך ממעבר השער הצפוני 

מרבית הרחובות . חלק מן הרחובות הרחבים שכיוונם מערבה טיפסו אל עבר התל העליון. התחתון
                                                 

 . 2008זוהו ותועדו במסגרת החפירה הקהילתית באתר בעונת , נחפרו, המתקנים נוקו 70
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. כפי שמעידות ההרבדות שהצטברו בהם במהלך הזמן, זמן רב שימשו באותו תוואי במשך

להלן . וסביר להניח כי נוצרו סמטאות או מעברים חלופיים, במקרים אחרים נחסמו רחובות

 :פירוט קטעי הרחובות שזוהו בחלק התחתון של תל ברקת

 

 בברקת 2ק "קטעי רחובות מן הב. 2. 3טבלה 

 
 

 )131. 3, 130. 3, 76. 3איורים ( MLVשטח 

. 750) ן כיכרמעי(נפתחת רחבת שער קטנה , 765הנמצא ממזרח למכלול , בחומת העירהפתח מן 

  :מן הכיכר נמשכת מערכת הרחובות לשני כיוונים. 'מ 6x6.5x4 -צורתה מעין משולש וגודלה כ

 W774 ומפריד בין חומת העיר, מזרח-דרום –מזרח וון יכנמשך מרחבת השער ל 816רחוב 

הקיר ( W1011ובהמשך קיר , W772/ W154הקיר התוחם של המכלול הוא . 1055/1322למכלול 

המוביל מן ', מ 1.40מזרחית של הבית יש מעבר ברוחב -ליד פינתו הצפונית). 1055של בית  הצפוני

ייתכן כי בשטח זה שממזרח לבית הייתה סמטה נוספת . הרחוב דרומה אל עבר הכניסה לבית

אורך חפור  כיוון לוקוס שטח 

 )'מ(
 אופי הצטברות ברוח

1 MLV 816 חומר תל אפור על סלע   1.7–1.6  29 'מע –' מז

וכיסים או שכבת טרה רוסה 

 .ממצא רב, דקה

2 MLV 750 אדמה חומה כהה עשירה  4 6-6.5 רחבת השער

 .בממצא על גבי הסלע

3 MLV 1316 1.1 18 'מע-'דר –' מז-'צפ– 

1.9 

אדמה חומה כהה וחומר תל 

א על גבי אפור עשירים בממצ

 .הסלע

4 MLV 757 מע –' מז ' 

 )בקירוב(

חומר תל ואדמה חומה  2.5–1.3 9

עשירים מאוד בממצא על גבי 

 .הסלע

5 MLR 1476 קרקע חומה בהירה עם  3-כ 23 'דר –' צפ

חרסים ואבנים קטנות על גבי 

 הסלע

6 MLR 1067 קרקע חומה בהירה עם  3.5-כ 24 'מע –' מז

 גבי הסלע-חרסים על

7 MLR 1551 1.6 13לפחות  'מע –' מז– 

1.8 

חומר תל אפור עם כמות רבה 

 של ממצא על גבי הסלע

8 I 596 חומר תל אפור עם ממצא רב  1.8 13 ' מע –' מז

 על  גבי הסלע
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בהמשך הסמטה מזרחה תוחם . או שהיה זה שטח פתוח, שהקיר התוחם המזרחי שלה לא השתמר

 7קיר זה נשתמר לאורך של . W1011הממשיך באותו תוואי של קיר , W1034אותה מדרום קיר 

לפיכך קטע הרחוב מרחבת . התוואי זוהה, אף כי החומה פגועה בחלקה המזרחי בשטח זה. 'מ

 . 'מ 1.7–1.6רוחב הרחוב . 'מ 29לאורך של כמעט השער מזרחה זוהה 

בצפון ומתעקל  750כיכר יוצא מן הקצה הדרומי של ) 131. 3, 130 .3איורים ( 1316רחוב 

ידי קירות -התחום על, המקטע המרכזי שלו .'מ 12לאורך , דרוםמשם למערב ו -דרוםלכיוון 

W154 ו-W157 , רחב ) 753לוקוס (המקטע הדרומי ביותר שלו . 'מ 1.30–1.10צר יחסית ורוחבו

. ממערב W1343ממזרח וקיר  W154ידי קיר -קטע זה תחום על. 'מ 1.90–1.80-כ,  הרבה יותר

מדרגת  :במדרגות אשר הובילו ככל הנראה אל החלק העליון של הרובע מדרום הרחוב מסתיים

אשר נבנה בין הקירות התוחמים , מערב-קיר קצר שכיוונו מזרח – W752וקיר סוגר , 1326סלע 

צפון המדרגה (בקצה העליון של קיר הסלע . ושימש כמדרגה הניגשת אל קיר הסלע, של הסמטה

פעילות מאוחרת אינטנסיבית של בניית טראסה פגעה בשרידים במקום ) של הרובע העליונה

  .החיבור

הרחוב . מערב-דרום-מערב –מזרח -צפון-רחשכיוונו מז 757רחוב   מתפצל 1316מרחוב 

, W157ידי קירות -להרחוב תחום ע. 21HHבמזרח עד מדרגת סלע בריבוע  754צומת נמשך מ

. והוא הולך ומתרחב בהדרגה לכיוון מערב, המקביל לו מדרום W233-ו, הפונה מערבה בנקודה זו

 9קטע רחוב זה זוהה לאורך . בחלקו המערבי' מ 2.50בחלק הצר ביותר ועד ' מ 1.60רוחבו נע בין 

תוך שימוש בחלקים , לאורך קיר הסלע מדרום, נבנה כקיר תוחם של הרחוב W233קיר . 'מ

 .בולטים של סלע האם

אופי החומר , עם זאת). 76. 3איור (רב לא זוהה תוואי הרחוב בבירור בהמשך לכיוון מע

ונראה כי אף שהקירות , דומה מאוד להצטברויות הרחוב כפי שזוהו מזרחה משם L336בלוקוס 

נמצא  313ליחידה מדרום . מציין הלוקוס את המשך תוואי הרחוב לפחות בקטע זה, לא השתמרו

 L310 )136.55 –וחי איתו  W311פלס חיים שניגש אל קיר של השטח מ בחלקו הצפוני. שטח פתוח

ובו אדמת תל אפורה רכה על גבי רצפה עם כמות רבה של קרמיקה ומספר אבנים , )'מ 136.78 –

. ולהשלכת אשפה, 313נראה כי חלק זה של השטח שימש לפעילויות הקשורות ליחידה . בינוניות

 L336דרומית לו . עם כמות רבה של קרמיקה הכיל גם הוא אדמת תל רכה L330בהמשך דרומה  

וייתכן כי הוא שימש אזור מעבר ומייצג את המשכו מערבה של , הכיל אדמת תל קומפקטית יותר
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P70F71.757רחוב 
P מזרחי -ייתכן כי רחוב זה הוביל מן הרובע הצפוני. מערבה יותר לא נמצאו כל שרידים

 .של העיר התחתונה אל התל העליון

הקרקע היא . שעל גביה הצטבר חומר רב, משטח סלע האם כרצפהבכל הרחובות שימש 

בחלק מהמקטעים ההצטברות היא . לעתים מעורבת באדמת סחף שחורה, אדמת תל אפורה

הפכו מפלסי ההצטברות למפלסי , עם הזמן. שחורה-קומפקטית יותר ומורכבת מאדמה חומה

, במספר שלבי הצטברות בחלק ממקטעי הרחוב ניתן להבחין. הרצפה והחיים של הרחובות

בהצטברויות אלו נמצאו כמויות ניכרות של . המייצגים כנראה שלבים שונים בשימוש ברחובות

 . וחומר אורגני מסוגים שונים, צדפים, כמו גם צור, חרסים ועצמות

 

 )95. 3, 94 .3איורים ( MLRשטח 

עילות מספר רחובות בנייה ופ ים המוקדמים שלהיו לפחות בשלבאפשר שבשטח הבנוי בצפיפות 

קשה להבחין בין שלבי בניה , כאמור. אשר הפרידו בין מכלולי המגורים השונים ,וסמטאות

, מהווה הצעה טנטטיבית בלבד 95. 3והתכנית באיור , מוגדרים ברצף ההתפתחות של רובע זה

 .תהליך התמלאות השטחים הפתוחים והצטופפות הבניה במקוםלהמחיש את  שמטרתה

שהוביל במעלה מדרגת הסלע מן הרובע הצפוני התחתון עלה במדרגות  1476רחוב 

 1476וכנראה  1071, 1496, 1469ידי לוקוסים -מיוצג על(רחוב זה . והמשיך ככל הנראה דרומה

למקבץ המבנים הצפוני ממזרח , ממערב) W1513עם קיר (הפריד בין היחידה הלא חפורה ) בצפון

-המאונך לו שכיוונו מערב 1067שם פגש את רחוב , הדרומי רחוב זה הגיע עד למקבץ המבנים. לו

 .מעין כיכר או רחבה הקשורה לרחוב, נראה כי בקטע המרכזי היה שטח פתוח משותף. מזרח

אשר חסם את מעבר הרחוב בין היחידה הבנויה ממערב , W1515בשלב השני של הרובע נבנה קיר 

חסר , נחפר ברובו( 1529/1501רובע הגדול ויצר המרחב המ, ממזרח 738ליחידה ) 1513Aיחידה (

מרחב זה תפקד כעת אולי . ממזרח 738בין היחידה שהייתה ממערב לבין יחידה , )חלק קטן בצפון

 .  כחצר של מכלול המגורים הצמוד

. של המקבץ הדרומי W1463מדרום היה הקיר הארוך  1067הקיר התוחם של רחוב 

אשר הפריד בין ', מ 7–6ממש מרחב פתוח גדול ברוחב של  –ייתכן כי בתחילה היה זה יותר מרחוב 

 1066-בניית היחידות הנספחות ל). כקיר צפוני של המרחב W1075עם קיר (מקבצי המבנים 

                                                 
 ).גובה הבסיס שלו כגובה ראש השכבה( גבי שכבה זו-נבנה על W334קיר  71
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-מדרום ל W1463בין (' מ 3.50 -ברוחב של כ, יצרו מעבר הנראה כרחוב, במהלך חיי המבנה

W1074 ו-W1080 במהלך . אולי לכיוון התל העליון, בהרחוב זה נמשך ככל הנראה מער). מצפון

וקירות נוספים שנבנו בהקשר למכלולי , W382ידי בנית קיר -הזמן נחסם המשך הרחוב מערבה על

 . המבנים והצרו את המעבר

התושבים לא הכירו בהם אך , עולה כי ברובע היו תחילה מעברים ורחובותזה מתיאור 

-ובמשך הזמן חסמו אותם על, היישוביהמתאר  נפרד ולא ניתן לשינוי של-בלתירשמית כמרכיב 

בנושאי תכנון ותחזוקה לאורך זמן  אוזלת יד של הרשויות משקףהדבר דומה כי . ידי בנייה פרטית

 . והעדפה גוברת של אינטרסים פרטיים במסגרת הישוב, של רחובות

-בכיוון מזרחנוספת זוהתה סמטה , 399מדרום למקבץ המבנים הדרומי מחוץ למבנה 

הצטברות של  בסמטה נמצאה. 1551, 1481 –לוקוסים של הסמטה . 'מ 1.80 –1.60שרוחבה , ערבמ

. מלווה בכמויות גדולות של עצמות וצור, 2ק "חומר תל אפור ובו כמות רבה של חרסים מן הב

מערבית של -נמצא ליד הפינה הדרומית, שכלל גם אפר וחומר שרוף, ריכוז גדול במיוחד של חומר

המסתיים (נראה שהסמטה ובמיוחד הקצה המערבי שלה ). EE13ריבוע , L1547לוקוס ( 399בית 

 . שימשו להשלכת אשפה) בגוש סלע בולט

 

 )104. 3, 103. 3איורים ( Iשטח 

 596סמטה 

הסמטה משתפלת במתינות עם . מערב-השטח המפריד בין שני המבנים נראה כסמטה בכיוון מזרח

גבוה ) 140.63–140.39(ומפלס הפעילות בה ', מ 1.8-סמטה כרוחב ה. הטופוגרפיה לכיוון מזרח

בסמטה הייתה הצטברות של קרקע אפורה ובה כמויות ניכרות של . מרצפות הבתים הסמוכים

הקראמיקה מייצגת את כל טיפוסי הכלים . וכן פריטי צור, קראמיקה ועצמות בעלי חיים

 . טסים וקערות, בגדלים וסוגים שוניםכלי אגירה , סירי בישול פערוריים: 2ק "האופייניים לב
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 : בנייה ציבורית

 ביצורים

אשר כפי הנראה ניגשה לחומה היקפית של , העיר התחתונה של תל ברקת הייתה מוקפת חומה

P71F72.והייתה מחוברת אליה התל העליון
P  קטעי החומה באורך כולל של כמה מאות מטרים נחשפו

מזרח ומזרח התל זוהה -בשטחים בדרום. י של האתרבעיקר לאורך הקצה הצפוני והקצה הדרומ

אולם החלק המזרחי של האתר לא נחפר כמעט עקב שרידי בניה מסיבית של ישוב , תוואי החומה

הפעילות המאוחרת כיסתה את השרידים מן הברונזה . והרומיתההלניסטית  ותמן התקופ

ת מן החומה ששולבו בשימוש ולעתים אף פורקו אבנים גדולו, הקדומה ובמקרים רבים פגעה בהם

שרידי מבנים וכנראה תוואי הביצור זוהו במספר נקודות בקצה מזרחי . משני בבנייה המאוחרת

  .אולם לא ניתן להציג תכנית שלהם, )Sבין היתר בשטח (של האתר 

חלקים ניכרים ממנה כוסו בשרידי פעילות . מצב השתמרות החומה לא היה אחיד

במזרח כאמור . יקול שיצרו גל אבנים מוארך לאורך תוואי החומהבעיקר ערמות ס –מאוחרת 

במספר מקומות נבנו קירות ומתקנים חקלאיים שונים על גבי תוואי החומה . נבנה יישוב מאוחר

בחלק הצפוני של . הביזנטית והמוסלמית הקדומה, בתקופה ההלניסטית, תוך שימוש בשרידיה

לצורך שימוש ) Vשטח (פן הפנימי של החומה האתר נשדדו אבנים גדולות מהוקצעות מן ה

ואפשר לשחזר את , שסימן את מקומן וצורתן" נגטיב"האבנים הותירו . בתקופות מאוחרות יותר

 .קו החומה

ושער צפוני שכלל מעבר , שער דרומי גדול ומשני צידיו מגדלים: בחומה נתגלו שני שערים

במקומות שונים הן בדרום והן בצפון . ומהלא נתגלו מגדלים נוספים לאורך הח. שער קטן ופשוט

 .נתגלו בתים צמודים אל החומה

 

 החומה

מתוכם ', מ 250-חומת העיר התחתונה של תל ברקת זוהתה ונחפרה או נוקתה לאורך כולל של כ

והשאר בפינה , )MLVבשטח (בשטח הצפוני ' מ 80-כ, )Dשטח ( בחלק הדרומי של האתר' מ 120

                                                 
ונראה כי קטע זה , )124. 3ראה איור ( SHזוהה קטע קטן אך פגוע מאוד מן החומה בשטח  2006בעונת החפירות  72

נחפר קטע קטן מחומה  2008בעונת . מסמן את אזור החיבור בין חומת התל התחתון לחומה ההיקפית של התל העליון

ונראה , החומה כאן רחבה יותר מזו של התל התחתון). 124. 3ראה איור , HSשטח (העליון זו בחלק הצפוני של התל 

בשולי התל העליון , בנוסף. הרחבת שטח החפירה בעונות הבאות תאפשר לעמוד על טיבה. כי נסמכו אליה מבנים

תל העליון נראה על פני השטח קו אבנים מאסיביות המציין כנראה את חומה התוחמת את ה MS1ממזרח לשטח

 . ידי בולדוזר שפעל במקום ללא אישור-בנייה זו נפגעה באופן קשה על. בצידו המזרחי
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, 73. 3, 72. 3איורים ) (Sשטח (וכל הנראה בקצה המזרחי , )Iשטח ( מזרחית של האתר-הדרומית

ממש על גבול , החומה הקיפה את האתר ונבנתה על פי המתאר הטופוגרפי שלו). 134. 3, 76. 3

 . המדרונות בקצה הגבעה

גבי סלע האם במקומות בהם משטחי -ויסודותיה מונחים ישירות על, החומה בנויה אבן

, גבי שכבת עפר ומילויים במקומות בהם היו הבדלים במפלס וכיסי סלע-או על ,סלע ישרים יחסית

גובהה המלא  אך, בחלק מהיקפה נשתמרה החומה לגובה של למעלה ממטר. וללא תעלות יסוד

, אולם ניתן להניח שהחומה נבנתה לחלק ניכר מגובהה מאבן, העל-לא זוהו שרידי מבנה. אינו ידוע

 3.20אולם לרוב אורכה היא ברוחב ', מ 3.50–2.50עובי החומה . ו עץעל מלבנים א-בתוספת מבנה

מילוי של אבני שדה וביניהם , פנים של אבנים גדולות מהוקצעות באופן חלקי היא בנויה שני. 'מ

ניכר כי קטעים שונים ). 132. 3איור (אשר הונחו על פי רוב בבנייה יבשה ללא חומר מלכד , בינוניות

שילוב סלעים גדולים : אם כי במסגרת אותם קווים מנחים, נבדל מעט זה מזהבחומה נבנו באופן 

למשל (אבנים בינוניות במשולב עם שימוש , )NN06למשל בריבוע (במיוחד בפן הפנימי של החומה 

למעלה (ובניית הפן החיצוני של החומה מסלעים מהוקצעים גדולים במיוחד , )II-JJ5בריבועים 

 למשל בריבוע (וביניהם רווחים צרים בהם הונחו אבנים קטנות יותר ) רוחב' מ 1-כ, ממטר גובה

OO07 , ובקטעים מן החומה בחלק הצפוני בשטחMLV .( 133. 3דוגמא לכך ניתן לראות באיור . 

, אולם תוך שמירה על אותם קווים מנחים, אופן הבנייה השונה לעתים בין קטעי החומה

מעידים על כך כי היא נבנתה כנראה , רך כל אורכהוהעובדה כי החומה נבנתה בקו רציף לאו

לאור העובדה כי בתי . כמיזם שיתופי –ידי קבוצות שונות של התושבים באתר -במקטעים על

ייתכן שתושבי הרובעים או הבתים , ואף משולבים בה, מגורים צמודים לחומה במספר מקומות

ול השער והמגדלים שהיה מורכב מכל. השונים היו אחראים לבניית המקטעים הסמוכים לבתיהם

  .נבנה אולי באופן משותף, )ראה להלן(יותר 

 

 )135. 3, 134. 3איורים ( מכלול השער הדרומי והמגדלים

השער הדרומי של העיר התחתונה בתל ברקת הינו שער מונומנטאלי בעל כניסה ישירה ושני 

החומה . ן שני המגדליםבאזור מעבר השער לא היה פער בחומה בקטע שבי. מגדלים מרובעים

שני . אלא הפן החיצוני והמילוי בלבד, אף שלא נשתמר הפן הפנימי שלה, המשיכה בקו רציף

אל החומה " הודבקו"כלומר , המגדלים נבנו כשקירותיהם ניגשים אל הפן החיצוני של החומה

יתן להבחין במגדלים נ. 'מ 6היה ברוחב , כלומר המעבר עצמו, הרווח בין המגדלים. לאחר בנייתה
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תחילה נבנו קירות  –ארכיטקטוניים -לדעתי לא כרונולוגיים אלא טכניים, בשני שלבי בנייה

ולאחר מכן נוספו קירות מעטפת ', מ 1-בעובי ממוצע של כ, המתאר הראשונים של המגדלים

קירות המעטפת הפכו . שהקיפו כל מגדל) בעיקר במגדל המזרחי(בנויים סלעים גדולים במיוחד 

רוחב המגדלים . מטרים מקו החומה כלפי חוץ 5.50 -מגדלים למבנים מאסיביים הבולטים כאת ה

המגדל המזרחי היה מחולק בפנים . אך המימדים הפנימיים קטנים בהרבה', מ 8.50 –7.50

ייתכן ששני התאים הקטנים יותר בחלק המערבי . לשלושה חדרים קטנים שתפקידם אינו ברור

העל של -ולם לצורך עלייה לחלקו העליון של המגדל או אל מבנהשל המגדל שימשו להצבת ס

אינם שופכים  בתוך הממצאים בתוך המגדלים. במגדל המערבי לא זוהתה חלוקה פנימית. החומה

 . אור על השימוש בהם

', מ 1.90–1.80ברוחב ) W871(בין שני המגדלים מחבר קיר אבן מאסיבי חצי מעוגל 

הקיר תמך במילוי אבנים ועפר שהונח במכוון בשטח שבין  .'מ 1.10שהשתמר עד גובה של 

מילוי זה היה למעשה כבש גישה שהוביל במעלה צפונה אל ). L536-ו L519(המגדלים והחומה 

. המעבר עצמו היה על גבי יסוד האבן של החומה. הפרש גבהים של כמעט מטר אחד, עבר השער

סביר שקיר . ם רצפה זו נסחפה ולא השתמרהאול, נראה כי המילוי היה מצופה עפר כבוש או טיח

 P72F73.התמך היה מכוסה רובו או כולו במילוי ושפך עפר שהונח כדרך גישה העולה אל השער

  –הגבוה יותר ממרבית שטחי העיר התחתונה  –למיקום השער בחלק הדרומי של האתר 

ברור כי . י בנייתוולגבי אופ, היו השלכות לגבי דרך הגישה העולה אליו, במקום בו המדרון תלול

וכי הם נועדו לחזק ולמנוע , לקירות המעטפת והתמך של המגדלים ומעבר השער היה תפקיד מבני

 . התמוטטות של המכלול הממוקם על קצה המדרון

 

 )131. 3, 130. 3, 76. 3, 75. 3ראה איורים ( השער הצפוני

.  ללא מבנים נלווים ומגדלים) פוטרנה(שהיה מעבר פשוט  1314בחלק הצפוני של האתר נמצא שער 

ממנה נמשכו רחובות  750השער הוביל אל כיכר . 'מ 1-רוחבו כ. את המעבר מציין פער בקו החומה

וייתכן שמסמן את רוחבו המקורי , משולב בקו החומה באזור השער W741קיר . מזרחה ודרומה

                                                 
 7.5-בשלב הראשון התקיים פתח שרוחבו כ: מייצגים מרכיבי השער שני שלבי בנייה, לדעת שותפי לחפירה יצחק פז 73

ב השני של קיום הביצורים חוזקו שני בשל. החוצה' מ 4ידי שני המגדלים שהוצמדו לחומה ובלטו -שהיה מוגן על', מ

ומעבר השער , נוספים' מ 1.50 -המגדלים המלבניים באמצעות קירות שהוצמדו אליהם מצדם החיצוני ועיבו אותם ב

, לא מסכימה עם כך, כאמור, אני. הוצר או נחסם באמצעות קיר מעוגל רחב שחיבר בין שני המגדלים מצידם החיצוני

 . טוניים השונים עניין טכני קונסטרוקטיביורואה באלמנטים הארכיטק
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בעניין מבני ולא  נראה שמדובר שוב, עם זאת. שהוצר בעזרת שורת אבנים נוספת', מ 1.30-כ

 –שער זה שימש את תושבי מכלולי המגורים הסמוכים במהלך פעילויות היומיום . כרונולוגי

, כזכור, במכלול זה נמצאו. 1055/1322מכלול למשל יציאה לעבודה בשדות או למרעה של תושבי 

עשוי ריבוי השערים . יש להניח כי היו בחומת האתר שערים נוספים. עדויות לניהול משק חי

וכי נעשה ניסיון , ששיקולי ביטחון לא עמדו בבסיס תכנון הביצורים ובנייתם, להצביע על כך

 .להתחשב בצרכי שגרת חיי היומיום ודפוסי העבודה והתנועה של התושבים במרחב

 

 מבני ציבור

לא . הנתונים מן התל העליון הינם חלקיים. בעיר התחתונה של תל ברקת לא זוהו מבני  ציבור

מדובר במכלול הכולל בין היתר אולם רוחב עם בסיסי . LSרר עדיין תפקידו של המבנה בשטח הוב

באתר , )3. 4ראה פרק (אולם אף שבמקומות שונים הוצע לזהות מבני עמודים כמבני ציבור . עמודים

לכן עד להרחבת החפירה והבהרת . יש מספר חדרי רוחב עם עמודים שהיוו חלק ממכלולי מגורים

 .והממצאים בו אין אפשרות לקבוע כי מדובר במבנה ציבור המכלול

 

 הארגון המרחבי של האתר ותכנון עירוני

והתל התחתון ששטחו , דונם במערב 12-ששטחו כ, התל הגבוה: תל ברקת שני חלקים עיקרייםל

חלוקה זו מפורשת לעתים כאקרופוליס ובו מבני ). 136. 3, 5. 1איורים (דונם ממזרח לו  40-כ

 בתל העליון נתגלו עד עתה, אולם כפי שהראיתי; ועיר תחתית ובה בעיקר מבני מגורים, ורציב

 . בעיקר מבני מגורים ומתקני תעשיה חקלאיים

 

 התל התחתון

נמצאו עדויות לפעילות ) O-ו Dשטחים (במספר מקומות בחלק הדרומי והמרכזי של התל התחתון 

ללים בעיקר הצטברויות ומילויים בכיסי סלע הממצאים כו. שקדמה כנראה ליישוב המבוצר בתל

 .2ק "והם מתוארכים לראשית תקופת הב, ובדלי קירות בודדים

, שטחים פתוחים, מערכת רחובות, הישוב המבוצר שנוסד באתר כולל מכלולי מגורים

שני קווים עיקריים שנבנו לאורך שולי , כך נראה, מערכת הביצור כללה. ומערכת ביצור מפותחת

אליה ניגשה חומה היקפית של התל , חומה היקפית של התל העליון –קו המדרונות  התל על

ואילו בתל התחתון זוהה , מיקום השערים ודרכי הגישה אל התל העליון לא זוהו עדיין. התחתון

בקו החומה הצפוני זוהה . מכלול השער הראשי המוגן במגדלים מאסיביים בחלק הדרומי של התל
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לבניית מכלול השער הגדול והמגדלים בנקודה הנישאת והמוגנת . ט וצר יותרפשו, מעבר שער נוסף

היה כנראה גם היבט אידיאולוגי , מעל המדרון התלול בצד דרום –ביותר מבחינה טופוגרפית 

 . אולי מול היישוב העירוני המבוצר בתל דלית שמדרום, שבמרכזו הרצון להפגין עוצמה כלפי חוץ

וכפי הנראה גם חלוקה פנימית , שטח היישוב ויצרו מרחב מוגדר ותחוםקווי הביצור הגבילו את 

 . של היישוב למספר מרחבים

, מבני המגורים שנמצאו ברחבי התל המבנים מאורגנים כמכלולים בגדלים שונים

כפי שזוהו , וחצר מגודרת, חדר משני אחד או יותר, הכוללים חדר עיקרי שתכניתו חדר רוחב

-ו Iשטחים (גם בשטחים בהם נתגלו מבני רוחב בודדים ). 137. 3וראה איור (מערבי -ברובע הצפוני

O( ,אלא היוו חלק ממכלולים גדולים , ניתוח הממצאים מעלה כי אלו לא עמדו כבתים בפני עצמם

מכלולי המגורים , אף קווי דמיון ועקרונות משותפים-על). לעילראה (יותר שעיקרם לא השתמר 

התכניות נגזרות במידה רבה מתנאים של פני השטח ומרחב . ובגודלם נבדלים זה מזה בתכניתם

המבנים תחומים , )MLVשטח (מערבי -במדרגה הצפונית הנמוכה של הרובע הצפוני ,כך. מוגבל

ותכניתם הצריכה התייחסות גם למעבר השער ולרחובות שיאפשרו , סלעהבין קו החומה וקיר 

-לכן לשני המכלולים במקום זה תכנית לא. באתרמעבר וקישור בין אזור זה לחלקים אחרים 

שטח (במדרגה העליונה של הרובע , לעומת זאת. וצורת היחידות הבנויות אינה אחידה, רגולארית

MLR ( קיים שטח רציף נרחב למדי שאפשר בניית מכלולים מתוכננים ובעלי תכנית רגולארית

ובכל מכלול לפחות , ות או מלבניותהיחידות השונות במכלולים בשטח זה הן כולן מרובע. יותר

-ומרחבים לא, חדר רוחב אחד שאליו נסמכות יחידות חדר רוחב או חדרים קטנים נוספות

ונראה כי קיימת מחשבה תכנונית , בין המכלולים בשטח זה מפרידים רחובות ישרים. מקורים

, תקופההראיתי כי חלה במקום התפתחות דינאמית במהלך ה, עם זאת. בבסיס מתאר השטח

 . אשר הביאה לתוספות ושינויים במכלולי המגורים ולחסימה ושינוי תוואי הרחובות

ידי -הנוצרת על, ארגון מכלולי המגורים בתוך האתר נעשה תוך הקפדה על הפרדה ביניהם

או ) מערבי-למשל ברובע הצפוני(מדרגות סלע טבעיות  –הטופוגרפיה הטבעית בשטח הישוב 

ידי רחובות וסמטאות או שטחים -ועל, )Oכמו שטח (ומופרדת מסביבתה  מיקום על שלוחה גבוהה

מרחבית זו -הפרדה פיזית. רציפה-מגורים ותכנית בנייה לא מכלולילמעשה , כך נוצרים. פתוחים

 . בין משקי בית שונים בולטת לאור צפיפות המבנים בשטח הישוב

ורים וארגון המכלולים כי השונות בגודל מכלולי המג ,בעבודתה על ערד הציעה אילן

). Ilan 2001: 347(פי גודלם משקפת שונות כלכלית ומעמדית  בין תושבי העיר -בשכונות על
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שכן במבט ראשון דומה כי קיימים הבדלים , ניתן להסיק מסקנה דומה לגבי תל ברקת, לכאורה

כך : איםתכנית הבתים ואופי הממצ, ברורים בין חלקי היישוב השונים מבחינת תכנון יישובי

לעומת מכלולי המגורים הגדולים , נמצאו מבני רוחב בודדים מופרדים זה מזה Iבשטח , למשל

מעלה בבירור כי מבני רוחב אלו  Iהניתוח המדוקדק של הממצאים משטח , אולם. MLVבשטח 

אלא היו גם כן חלק ממכלולים גדולים יותר אשר לא השתמרו היטב ולא , לא עמדו בפני עצמם

אין הבדלים , למרות הבדלי הגודל בין מכלולי מגורים השונים באתר, בנוסף. לואםנחפרו במ

בחלק מן , עם זאת. והקראמיקה שנמצאה במכלולים השונים אחידה, בתרבות החומרית

ומספר רב יותר של חפצים , הכולל יותר עדויות לאחסון, המכלולים  נתגלה ממצא עשיר יותר

 . יקרות וכדומה-יאבנים חצ, נדירים כגון כלי מתכת

במערכת הרחובות קיים שילוב בין רחובות ישרים ומתוכננים בקפידה בחלק המרכזי של 

בחינת מערכת הרחובות יחד עם תכניות . לבין רחובות היקפיים ומתעקלים בהיקפו, התל התחתון

מכלולי המגורים מעלה שוב כי זוהי תולדה של התאמה לטופוגרפיה ולמתאר הגבעה וקו החומה 

. ויישום רעיונות של תכנון אורתוגונאלי במקומות בהם התאפשר הדבר מאידך, התוחם אותה מחד

גם לצורך , כאמור, שימשו הרחובות, בנוסף לצורך במעבר וקישור בין חלקי העיר השונים והשערים

 . יצירת הפרדה ברורה בין בתים

ים מן החומה באשר ליחס בין מבני המגורים לחומה ראינו כי לצד מבנים המופרד

. שניגשים אליה ואף משולבים בה, ישנם באתר גם בתים צמודים לחומה, באמצעות רחוב היקפי

תוך כדי החיים , זמנית של חלקים ממכלולי המגורים ושל מערכת הביצור-בנייה בומעיד על  הדבר

 וכך הותאם, אפשר שכל משק בית היה אחראי על בניית קטע החומה הנמצא באזור שלו. באתר

גם זיהוי מקטעים בחומה . התוואי ואף נעשה בחומה שימוש כקיר אחורי בחלק מן הבתים

 קבוצות תושבים ידי-להבנויים באופן שונה קמעה זה מזה תומכת ברעיון של בניה במקטעים ע

 .שונות

, כי תכנית היישוב בתל התחתון בברקת משקפת מידה מסוימת של תכנון עירוני, נראה

עם היבטים , ציונאליים של התחשבות בתנאי השטח ואולי צרכים הגנתייםהמשלב היבטים פונק

הכוללים התחשבות במבנה ובמסגרות החברתיות והמשפחתיות של , כלכליים-חברתיים

והיבטים רעיוניים המתבטאים בעצם ההתכנסות ביישוב מבוצר ובבניית הביצורים , התושבים

 . כהצהרה
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 התל העליון

באופן שיצר מרחב מופרד גם מן התל , היה מוקף חומה מכל עבריו התל העליון, כפי שתואר

פני השטח אחידים למדי וכוללים משטחי סלע המשתפלים במתינות , בניגוד לתל התחתון. התחתון

עולה תמונה מעניינת של , מן החפירות והסקר של המבנים והמתקנים בחלק זה של האתר. מזרחה

ופן מכוון לשלושה אזורים בעלי אופי שונה והפרדה פיזית ונראה כי הוא חולק בא, ארגון מרחבי

 ):138. 3כפי שמוצע באיור (ביניהם 

בשליש המערבי הגבוה של התל העליון נמצא שטח משותף פתוח ששימש כאזור תעשייה 

נראה כי הבחירה בחלק זה של . כפי שמעיד ריבוי המתקנים החצובים במשטחי הסלע, חקלאי

מן התקופה הניאוליתית , קיים של מתקנים חצובים קדומים יותר במקוםהאתר הייתה עקב ריכוז 

ובחלקם נעשו בבירור שינויים , מתקנים אלו כוללים בעיקר ספלולים שונים. קראמית-הקדם

למעט , בשטח זה לא נתגלו שרידי מבנים. ואליהם נוספו מתקנים חדשים; 2ק "והתאמות בב

 . החומה בשולי התל

נסמכים בצידם המזרחי אל  LSבשטח המבנים . צאו מבנים רביםמזרחה ודרומה משם נמ

אשר זוהה במספר מקומות נוספים ונמשך לכל אורך התל , דרום–קיר מאסיבי ארוך שכיוונו צפון

לבין , )LS-ו MSשטחים (קיר יוצר הפרדה ברורה בין המבנים בשליש המרכזי של התל . העליון

לא ניתן עדיין לעמוד על , אלו נחפרו באופן חלקי בלבדכיוון שמבנים ). MS1שטח (הבתים שממזרח 

, עשוי להיות מכלול מגורים או מבנה מנהלי LSהמבנה בשטח . סיבת ההפרדה ביניהם ומהותה

ניתן להציע שבניגוד לתל התחתון , עם זאת. הם בבירור בתים MS1-ו MSבעוד שהמבנים בשטחים 

בתל העליון , בעית בין שכונות ואזורים שוניםבו הטופוגרפיה ופני השטח אפשרו הפרדה פיזית ט

 . תוואי השטח הרציף אילץ את הבונים ליצור הפרדה מלאכותית

בעים תחתון כאחד היא של חלוקת האתר לרהתמונה העולה מן התל העליון וה, בכל מקרה

 .של מבנים מופרדים זה מזה מקבציםשונים ובהם 

 

 העיר כמרכיב בנוף

שבין האזור  היא נמצאת על התפר. באופן בולט מעל סביבתהנישאת הגבעה עליה נוסד היישוב 

לגובה של כמה נישא התל העליון . מיד עם התרוממות גבעות השפלה, המישורי הנמוך ממערב

, עם התל העליון והמדרגה התחתונה כאחד, הגבעה כולה. עשרות מטרים מעל השטח שממערב לו
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בעיקר בולטים המדרון הצפוני . גם משאר עבריה היא בעלת מדרונות מסולעים וגבוהה מהסביבה

 . רק ממזרח משתפלת הגבעה באופן מתון למדי. והמדרון הדרומי התלול

מישור  –ובעיקר חלקה העליון ניתן לצפות למרחוק על שטח נרחב לכל העברים , מן העיר

קת הוא תל של העיר בתל בר קיומה שהוא בן זמנההאתר הקרוב  הידוע . והשפלה, עמק לוד, החוף

בין . מעל פני הים' מ 160-גם כן על גבעה המתנשאת לגובה של כ, מ מדרום"ק 4-השוכן כ, דלית

 .האתרים קשר עין וכשהחומות עמדו למלוא גובהן היו הערים בולטות מאוד

. תוואי החומה מקיף את חלקי ראש התל ממש לפי תוואי הטופוגרפיה על קו המדרונות

הפכו את האתר לבולט מאוד בסביבתו , שער הדרומי עם המגדליםובעיקר מבנה ה, מיקום זה

 .המראה בוודאי היה מרשים, אל מכלול השער הגדול, לעולים לעיר מכיוון דרום. למרחוק ונצפה

אולם הבנייה . שכן אפשר? האם לחומה והמגדלים היה תפקיד פונקציונאלי הגנתי ממשי

האופן בו נראה מכלול השער עם . שמעותיהמאסיבית הייתה ללא ספק בעלת תפקיד הצהרתי מ

, יתר על כן. המגדלים מן הדרך שהובילה ממרגלות האתר כלפי מעלה היה בודאי מרשים ביותר

עשויים להעיד , והקשרים שודאי היו בין תושביהם, קשר העין בין האתרים, סמיכותו של תל דלית

 . השכןשיש בכך הצהרה גם כלפי תושבי האתר 
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  2ישראל בתקופת הברונזה הקדומה -ההביטוס העירוני בארץ. 4פרק 

 

מן . תל ברקתממתל בית ירח ו 2ק "בפרק הקודם הוצגו הנתונים הארכיאולוגיים של תקופת הב

 כדי מן המשותףמספיק אולם יש ביניהם , מזה הנתונים עולה תמונה של שני יישובים שונים זה

ובו עדויות לתכנון עירוני , בית ירח הינו יישוב מבוצר גדול מאוד. לראות בשניהם יישובים עירוניים

היישוב המבוצר בתל ברקת . מדוקדק ולשינויים מהותיים במשק הבית לעומת התקופה הקודמת

ומשקי הבית מייצגים דגם הדומה , בית ירח נראה כי התכנון בו אינו מוקפד כבתל, קטן בהרבה

 . לתקופה הקודמת

אתרים מבוצרים נוספים מתקופה זו מציגים דרגות שונות של כי , בפרק הנוכחי אראה

של יישובים עירוניים בעלי מגוון מאפיינים  טווח רחב יוצריםיחד ו, ברקתלדמיון ושוני לבית ירח ו

המרכיבים השונים את אסקור מהלך הפרק ב. וברקת אשר בשני קצותיו נמצאים בית ירח, שונים

, תרבותיים שלהם-ואדון בהיבטים החברתיים, במגוון אתרים ומאפייניהםשל הסביבה הבנויה 

 אביאבכל אחד מפרקי המשנה . 2ק "בניסיון להגדיר את מאפייני העירוניות בדרום הלבנט בב

 דוגמאות מאתרים נוספיםואחריו  ,תבבית ירח ובברקסיכום קצר של המאפיינים שנלמדו בפירוט 

בין האתרים . קווי הדמיון וההבדלים בין האתריםואעמוד על , המספקים מידע משמעותי

חראז -תל אבו אל, ירמות, קריית אתא, תל קשיש, )צ(פרעה -תל אל, העי, ערד –המרכזיים שיוזכרו 

ל חיי היומיום ותפיסת את משמעות המאפיינים והשלכותיהם עלאחר מכן אנתח . סעידייה-ותל א

דרך פרשנות הנתונים אנסה לבחון את קיומו של הביטוס עירוני ולעמוד על ו, העולם של התושבים

 . מאפייניו

ערכים וניסיונות בעזרתם נותן , אותם רעיונות –את ההביטוס , כפי שכתבתי מוקדם יותר

השימוש של האנשים  ניתן  להבין בעיקר דרך הסביבה הבנויה ואופן –אדם משמעות לסביבה 

הפרקטיקה החברתית העומדת בבסיס סביבת החיים העירונית , אם כן, מהי .במרחב ובחפצים

והתרבות החומרית הנלווית ידי הארכיטקטורה -עלהאם היא נבנית ומקבלת משנה תוקף , החדשה

שובים תושבי הייבקרב  יםשל רגש והתנהגות המושרש םייחודי יםקודהאם ניתן לזהות ? וכיצד, לה

באיזה אופן תהליך העיור ומערכות הקשרים החברתיים במסגרת צורת ? 2ק "העירוניים של הב

 של האדם ותחושת מקומועל , של יחידים וקבוצות על עיצוב ההביטוס השפיעו היישוב החדשה

ההביטוס ואילו פעולות יומיומיות שניתנות להבחנה בממצא הארכיאולוגי משקפות את  ?בסביבה

 ? על בסיס יומיומימייצרות ומשמרות אותו  ,העירוני
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 ישראל-בארץ 2ק "בתי מגורים באתרי הב. 1. 4

 מאפייני מבני המגורים

חברתית ופוליטית הבסיסית של , ידי חוקרים כיחידה הכלכלית-בתים ומשקי בית הוכרו על

כיוון . )Chesson 2003: 85; Joffe 1993: 58, 72; Marfoe 1980(ק בדרום הלבנט "קהילות הב

חברתיים , כלכליים, המעבר מחיי כפר לחיים עירוניים היה כרוך בשינויים דמוגראפיים, שכך

והשתקפו בין היתר בבתים ומשקי הבית , ואידיאולוגיים אשר השפיעו על חייהם של אנשים

)Chesson 2003, 2007 .( מן הבתים והממצאים הקשורים אליהם ניתן ללמוד על חיי היומיום

מידת המורכבות והאינטגרציה , ניתוח תכניות בתים מאפשר ללמוד על סדרי גודל .יתיבמרחב הב

 :Blanton 1994(סימבוליים וקוגניטיביים , ומסייע בניתוח ובהבנה של מבנים חברתיים, שלהם

24–26; Foster 1989; Hillier and Hanson 1984; Hopkins 1987; Plimpton and Hassan 

1987.(P73F

74
P ים בפרק הקודם מעלה הבדלים בולטים בין צורת מבני המגורים וארגונם ניתוח הממצא

 . הבדלים בשגרת היומיום ובתפיסת העולם של יושביהםעשויים להעיד על ש, בבית ירח ובברקת

 

, חדרים-מרובעים רבילמבני מגורים  2ק "מן הבניתן למצוא את הדוגמא הטובה ביותר בית ירח ב

הדוגמא  2ק "בחלק הראשון של הב, אמנם. מאורגנים כמכלולאו , שאינם כוללים חדר רוחב

מבנה ). 3ראה פרק ( 9Aמשכבה מקומית  EY 460השלמה ביותר למבנה מגורים באתר הוא מכלול 

, משלוש יחידות ארכיטקטוניות בעלות מאפיינים דומים אך פונקציות שונות, כמתואר, זה מורכב

. ר"מ 150-מוצע להלן ניתן להעריך את שטח הבית בכפי השחזור ה-על). קומפאונד(כמכלול ותפקד 

). Marfoe 1980: 319(נפשות  15–12בית כזה יכול היה להתאים למשפחה מצורפת או מורכבת בת 

השילוב של ארכיטקטורה ייחודית המרמזת על תפקוד עצמאי של כל יחידה במכלול עם ארגון 

וי להעיד על כך שבית זה של ראשית עש, מרחבי המעיד בבירור על שימוש כמכלול אחד משולב

התפוצה המרחבית של הממצאים מן . היה למעשה מכלול בדרכו להפוך לבתים נפרדים 2ק "הב

מצביעים על מספר ) 3. 3איור , 3ראה פרק , 9Bשכבה מקומית (השלב השני של השימוש במבנה 

קטנים האחוריים של בעוד שהחדרים ה, כך. שינויים שחלו בארגון המרחבי של פעילויות במכלול

                                                 
לצמצם את תכניות הבתים לגרפים פשוטים המכילים ) Blanton 1994: 26–37(כחלק מתהליך הניתוח מציע בלנטון  74

כמו (ידי קירות או סמני גבול אחרים -הם חללים ארכיטקטוניים תחומים על nodes-ה. וקצוות, צמתים או קשרים

גם אזורי פעילות שונים בתוך . וגם החוץ, מקורים-פי רוב חדרים ומרחבים שונים מקורים ולא-על, )שינויי במפלס רצפה

ועתים יש מחסומים , כי לעתים ההגדרה לפי הפעילות, החדר אשר אינם מוגדרים על ידי קירות יכולים להיחשב ככאלו

 ).Blanton 1994: 27; Kent 1991: 451) (אף שקשה יותר לזהותם(קוגניטיביים המפרידים בין מרחבים 
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באולמות העמודים הגדולים , היחידות השונות המשיכו לשמש בעיקר לאחסון של כלים שונים

נמצאו ) בשלב הקודם EY 450 )EY 460באולם : ניכרת פחות הפרדה בין הכנת מזון וצריכתו

י והממצא הקראמי כלל מגוון טיפוסים של קערות וכלי הגשה נוספים לצד שבר, מספר מוקדי אש

לא נמצאו ביחידה זו כלי אחסון וחפצי אבן לכתישה , בניגוד לשלב הקודם). 12. 3איור (סירי בישול 

וגם , שונה מעט) EY 197/458(האולם השני . נמצאו מספר חפצי צור ועצם, לעומת זאת. ושחיקה

ם של החדרים הקטני). 14. 3, 13. 3איורים (הממצאים ממנו כללו כלים להכנת מזון ולהגשה כאחד 

בעיקר של כלי הגשה וכלי , היחידות בעלות שלושת החדרים ממערב המשיכו כנראה לשמש לאחסון

עדויות לייצור קרמיקה נתגלו ). 16. 3איור ; 3בפרק  EY 455Bראה תיאור יחידה (אחסון קטנים 

 Eisenberg and;3ראה פרק ; EY 196(בשלב זה ביחידה שממערב לאולם העמודים הצפוני 

Greenberg 2006: 352 .( שינויים אלו מרמזים על שינויים אפשריים ביחסים המרחביים

עם תפקוד עצמאי יותר לכל אחת משלושת היחידות העיקריות המרכיבות את , והחברתיים בבית

ידי משפחה גרעינית המשתייכת למשפחה -ייתכן כי כעת כל יחידה הייתה מאוכלסת על. המכלול

מצב זה היווה שלב בתהליך הפיכתו של מכלול המגורים . ידה-על ונוהלה, המורחבת החיה במכלול

 .לבתים עצמאיים קטנים יותר בהמשך התקופה 2ק "של ראשית הב

כבר מראשית התקופה יש מבנים , EYלצד מכלול המגורים הגדול בשטח , עם זאת

. 3רים איו, 3ראה פרק , BSשטח (מרובעים עם חלוקה פנימית ליחידות קטנות באזור שער העיר 

ותכניתם הפכה לתכנית הבית האופיינית , מבנים אלו נבנו בהתאמה למערכת הרחובות). 50. 3, 22

מבנים אלו נחפרו באופן חלקי בלבד והממצאים , כפי שתואר. בכל שטח האתר בהמשך התקופה

הבתים כולם  2ק "בחלק השני של הב. אינם מאפשרים ניתוח של השימוש במרחבים השונים

בניית קירות לשם חלוקה פנימית , שימוש חוזר בקירות קדומים יותר, במתאר מרובע מתאפיינים

, וצפיפות של בתים החולקים קירות משותפים או בנויים זה כנגד זה, של המבנה למרחבים קטנים

–2ק "תכנית זו של הבתים ממשיכה להתקיים באתר לאורך כל הב. באופן שלא נראה בשלב הקודם

 ). 2. 4, 1. 4איורים ( 3

 2ק "המעבר מן השלב המוקדם לשלב המאוחר של הב, ליד החומה ושער העיר, BSבשטח 

תוך בניית קירות חדשים על גדמי , מתאפיין בהמשכיות של הבתים משני עברי הרחוב הראשי

; 46. 3, 45. 3, 22. 3איורים , 3ראה פרק (ושמירת המתאר החיצוני של הבתים , קירות קדומים

Greenberg and Eisenberg 2006: 127–129 .(השינויים בין שני השלבים בשטח , לעומת זאת
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EY/MS היו הדרגתיים ולא אחידים.P74F75
P אם , בבית ירח היא 2ק "הנטייה הכללית בחלק השני של הב

 EYבמבנה המרכזי בשטח . לחדרים קטנים יותר ללא עמודים בבתים בעלי מתאר כמעט ריבועי, כן

בניגוד , תן להבחין בהמשכיות ניכרת ורמה גבוהה של תחזוקה ושימורני) EY 442בית (משלב זה 

ויש בו חלוקה , אף כי תכניתו שונה). 24. 3איור , 3ראה פרק (לבתים שהוקמו ממזרח וממערב לו 

מן החלק הקדום של  EY 460/450פי מתאר אולם העמודים -הבית נבנה ברובו על, פנימית רבה

תכניתו . גבי גדמי קירות הלבנים של השלב הקודם-ירותיו נבנו עלוק, )למעט צידו המערבי(התקופה 

  ).2. 4איור ראה ( 3ק "של בית זה נשמרה והמשיכה אף אל תוך תקופת הב

 

, מבני המגורים במהלך התקופה מאורגנים כמכלוליםתל ברקת ב, בניגוד לבתים של בית ירח

מכלולי המגורים באתר שונים . זהצמודים זה ל מקורים-המורכבים  ממספר מרחבים מקורים ולא

ויחס שונה בין מרחבים מקורים , וכוללים כל אחד מספר שונה של מרחבים, זה מזה בגודלם

 ,ויחידות נוספות סביב חצר ,יחידת חדר רוחב אחת או יותרבכל המכלולים יש , עם זאת. ופתוחים

ולעתים ממש , העיר נבנו בצמוד לחומת D-ו MLVחלק מן הבתים בשטחים . או עם חצר צמודה

 .תוך שימוש בחומה כקיר אחורי של המבנה, שולבו בה באופן מבני

שרצפתו נמוכה , המבנים היא חדר רוחב מלבני גדולהעומדת בבסיס חדר הרוחב  תיחיד

שורת אבנים ששימשו  ל החדרלאורך הציר המרכזי ש. בדרך כלל ממפלס הרחוב או החצר הסמוכה

ומתקנים בנויים שונים , נמצאו אבני פותה ליד סף הכניסה הרוחבמחדרי בחלק . בסיסי עמודים

מכונה יחידת חדר רוחב זו . ממגורות ותאי אחסון, דוגמת ספסלי אבן לאורך חלק מן הקירות

–Ben-Tor 1973; Herzog 1997: 55–59; Joffe 1993: 71: ראה למשל( "הבית הערדי"בספרות 

מהווה חלק ממכלול יחד עם והיא תמיד , בית בפני עצמו אולם למרות כינוי זה אין לראות בה, )72

ובמקרים אחדים , צורתם של שאר המרחבים לעתים אינה רגולארית. חצר ומרחבים בנויים נוספים

ובעלי קירות , משולשים, קיימים חדרים מרובעים – MLVדוגמת המכלול המרכזי בשטח  –

 .גם החצרות אינן אחידות בצורתן. מתעקלים

והיחידות המקורות האחרות שימשו , חב בברקת שימשו על פי רוב לאחסוןחדרי הרו

בחצרות הפנימיות והצמודות . כחדרי מגורים ולצורך פעילויות יומיומיות כגון עיבוד מזון ובישול

                                                 
איורים ( 7והסתיים בשכבה מקומית  9Bנראה כי רצף הבנייה בשטח זה החל בשכבה מקומית , 3כפי שתואר בפרק  75

היא מייצגת , במקום זאת. מתארת קונפיגורציה שלמעשה לא התקיימה מעולם) 23. 3איור ( 8שכבה ). 24. 3, 3–2. 3

 . EYודינאמיים בשטח  חלק מן התהליך של שינויים הדרגתיים
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, מלאכות מתמחות כגון ייצור כלי צור, התבצעו פעולות יומיום שונות כגון עיבוד מזון והכנתו

נחפרו בעיקר יחידות חדר הרוחב של  O-ו Iבשטחים . ם החזקת חיות משקוכנראה ג, השלכת אשפה

לכן לא ניתן , בעוד שהחלקים האחרים לא השתמרו היטב ונפגעו בתקופות מאוחרות, המכלולים

, חדרי הרוחב בנויים במתכונת אחידה, עם זאת. להעריך את סך גודל המכלולים ואוכלוסייתם

העדר עדויות . ואולי לעתים כחדרי מגורים, בעיקר לאחסוןוהממצאים מעידים על כך כי שימשו 

מרמז על כך שהתבצעו במרחבים אחרים סמוכים , לפעילויות כגון עיבוד מזון ובישול ביחידות אלו

 . של מכלול המגורים

ועוד , יש לפחות ארבע יחידות חדר רוחב) 765+286מכלול ( MLVבשטח במכלול הגדול 

חלקי . הצמודות למזרחית שבהן ,גודל שונהעלות תכנית ובורות מק-מקורות ולאמספר יחידות 

האחסון , והגישה אל תוך יחידות המגורים, סביב חצר מרכזית גדולהמאורגנים השונים  המכלול

פי מספר -על .היא מתוך החצר ולא ישירות מן הרחובות המקיפים את המכלול ,והפעילות

ומספר המרחבים , א העשיר מחדרי האחסוןהממצ, המרחבים המקורים במכלול וגודלו הניכר

ניתן להניח כי הוא שימש משפחה מורחבת , וכמות הממצאים שמעידים על עיבוד מזון ובישול

 . ואמידה

אשר חולקה , אחת בלבד רוחב יש יחידת חדר) 1322/1055(במכלול הסמוך לו ממזרח 

אל היחידה צמודה . כאחד אחסוןפעילות ו, ושימשה כיחידת מגורים, לשלושה מרחבים פנימיים

רק חדר אחסון . חיות משקוכנראה גם להחזקת  שימשה למגוון מלאכותאשר , חצר גדולה מאוד

רק יחידת הרוחב , ברור כי אף שסך שטח המכלול גדול למדי. קטן נוסף נמצא בירכתי החצר

 . ולכן אכלס מכלול זה משפחה גרעינית אחת, המקורה יכלה לשמש למגורים

חלקים של מספר מקבצי מבנים שניתן לזהותם , כאמור, סמוך זוהוה MLRבשטח 

אליה נסמכים חדרים , גם כאן יש בכל מכלול לפחות יחידת חדר רוחב אחת. כמכלולי מגורים

החצרות הפנימיות והצמודות אינן , כיוון שרובע זה בנוי בצפיפות. מקורים נוספים-ומרחבים לא

במקבץ המבנים . ולעתים קשה להבדיל ביניהם, המקורים אלא דומות במימדיהן למרחבים, גדולות

זאת . אחסון ופעילות ביתית, שימושי למגורים-תפקדה כנראה כמרחב רב 399יחידת רוחב , הדרומי

המספר הרב של . ומשטחים מרוצפים בחדר זה, ספסלים, על שום מציאותם של ממגורות בנויות

תמונה דומה עולה גם לגבי מקבץ . חבת גדולהיחידות במכלול זה מעיד על התאמתו למשפחה מור

 . בשטח זההצפוני המבנים 
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וזוהו ארבעה שלבי , 2ק "חדרים מן הב-נחפרו חלקים של מספר מבנים גדולים רביסעידייה -תל אב

ומתאפיינת בנטייה , הבניה באתר מרובעת). Tubb and Dorrel 1991(בניה שונים בתוך התקופה 

. 4איור (כפי שארע בבית ירח , מבנים למרחבים קטנים במהלך התקופהלחלוקה הולכת וגדלה של ה

בדומה לבית ). Tubb and Dorrell 1994: Figs. 9, 10, 12; Tubb et. al. 1997: 62וראה למשל ; 3

הבאה לידי ביטוי בשימוש חוזר בקירות ובניית , קיימת המשכיות ניכרת במהלך התקופה, ירח

תוך שמירה על המתאר הכולל של המבנים , רות מן השלב הקודםגבי גדמי קי-קירות חדשים על

)Tubb and Dorrell 1994: 64, Fig. 10, 12 .( 

עיבוד , אחסון –ממצאים רבים באתרם מעידים על השימוש שנעשה במרחבים השונים 

, כלי חרס: מעניינות במיוחד מגוון שיטות האחסון שנתגלו בבתים באתר. אכילה ועוד, מזון

, חלק מן הקנקנים נמצאו בריכוזים גדולים. פכים ופכיות, קנקני אחסון בגדלים שונים הכוללים

המעידים אולי על היותו מחסן שנועד לשמור על , דוגמת חדר שקוע ובו מספר קנקני אחסון גדולים

-כ). Philip 2001: 177; Tubb and Dorrell 1993, 1994(טמפרטורה קרירה לצורך אגירת שמן 

שנתגלו יחד בחדר אחד הובילו את החופרים להציע שהם שימשו לתיעוד הקשור צדפים  200

פכים , בחדרים אחרים במבנה נמצאו קנקנים). Tubb and Dorrell 1994: 63(לפעילות האחסון 

כאשר בנוסף נמצאו בו מספר טסים , בצמוד לקיר האחורי של החדר, ופכיות מרוכזים מול הפתח

ייתכן שקנקנים אלו שימשו ). Tubb and Dorrell 1991: 81–84, Figs. 13, 16, 17(בפינה אחרת 

ידי החופרים -וזוהה על, של כלי הגשה נמצאמערכת גם תא אחסון קטן ובו . לאחסון לטווח קצר

כלי הגשה בחדר קטן אחורי מערכת ריכוז זה של ). Tubb et. al. 1997: 62, Figs. 12–13(כמזווה 

ודומה , בבית ירח EY 460הצמודים לאולמות העמודים בבית  מזכיר את תאי האחסון הקטנים

  .שמדובר במקום בו הוחזקו כלי ההגשה והאכילה בין הארוחות

ויש , המבנה אליו שייכים חדרי אחסון אלו אינו דומסטי, לדעת החופרים ולדעתו של פיליפ

עדות  אולם בהעדר. )Philip 2001: 178; Tubb et. al. 1997: 63( תעשייתי-לראות בו מבנה מסחרי

סבירה  בעלת אמצעיםמשפחה מגורים של  פירוש המבנה כמכלול, ממשית לייצור מתמחה כלשהו

ששפתם במפלס רצפת , דוגמאות נוספות לאחסון בבתים באתר הם קנקנים שקועים. לא פחות

 ,Tubb and Dorrell 1994: 60(ממגורות מדופנות אבן , )Tubb 1988: 57, Figs. 36–38(החדר 

Figs. 10–11( , ותאים מטויחים)Tubb et. al. 1997: 64, Fig. 16.( 
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ככלל מתאפיין האתר בזמן זה . 2ק "נחפרו חלקים של מספר מבני מגורים מן הבחראז -תל אבו אלב

במבנים נתגלו ממצאים רבים ). Fischer 2008: 49–50(גבי יסוד אבן -בבניה ישרה מלבנים על

הבתים . ובחלק מן השטחים נמצאו בשכבת החורבן גם חלקי גגות, מיבעקבות חורבן פתאו, באתרם

P75F76.מקורים כאחד-וכוללים מרחבים מקורים ולא, חדרים-הם רבי
P  בסמוך לבתים היו שטחים

 ).4. 4איור ; ibid.: 54(פתוחים 

. ולצידם שטח פתוח, כוללת חלקים של מספר מכלולי מגורים) 4. 4איור ( IIשכבה , 1בשטח 

 :.ibid(שבמרכזו בסיס עמוד , חדר מקורה מרובע לא גדול, בין היתר, ני של השטח נחפרבחלקו הצפו

49–52, Figs. 35, 37, 39, 41, Table 4; L316+328 .(בחדר נתגלו . ליד הפתח נמצאה אבן פותה

וכמות רבה , קערה וטס מתכתי, חלקם מתכתיים, קנקני אחסון, כולל פערורים, כלים שלמים רבים

, בנוסף נמצאו מגל שלם שהשתמר עם הלהבים וקת העץ. ם שרופים שנשפכו מהקנקניםשל גרעיני

באחת המסגרות היו שמונה . ושתי מסגרות נול עשויות עץ שהיו ממוקמות בפינות נגדיות של החדר

. ליד הנול נמצאה פלטפורמת לבנים ששימשה מדף או משטח עבודה. משקולות הנול ניצבות בשורה

מדובר בחדר , לפי פישר. להבי צור, מרצע וסכין נחושת, י אריגה עשויים עצםבחדר נמצאו גם כל

העדויות לשתי הפונקציות . אחסון והכנת מזון, בו התבצעו פעולות של אריגה, שימושי-רב

. אולם איני מקבלת את פרשנותו של פישר באשר להכנת  מזון בחדר, הראשונות ברורות מאוד

, )ibid.: 54, Fig. 48: 4–6(ים מן החדר מהווים עדות לפעילות זו פכית ופכים שלמ, קערה, לטענתו

לא נתגלו בחדר , כמו כן. אולם כלים אלו עשויים להעיד על אכילה יותר מאשר על הכנת מזון

 . סירי בישול או מוקדי אש, חפצים או מתקנים לעיבוד מזון

אשר לא הוברר , )Fischer 2008: 52–54; L332+344( מדרום לחדר זה נתגלה מרחב נוסף

שני הקירות , לדעת פישר. גם בחדר זה נתגלו קרמיקה וגרעינים שרופים. אם היה מקורה או לא

או , אולם ניתן להציע כי מדובר בספסל צמוד לקיר, אינם בני אותו שלב 'W339-ו W339הצמודים 

, פי התכנית-על. יםכמו בבית ירח ובאתרים נוספ, לחילופין בקיר כפול המציין הפרדה בין שני בתים

, לפי פישר. ואין ודאות כי הם שייכים לאותו בית, לא ברור טיב הקשר בין מרחב זה לחדר הצפוני

                                                 
 II-ו Iדומני שחלק מן האלמנטים בשכבות , ח"לאור עיון בתכניות ובתיאורים שפורסמו בדו, 2כפי שהערתי בפרק  76

עקב הבדלי מפלסים שהם תולדה של בניית מכלולים בהתאם לטופוגרפיה , שויכו באופן שגוי מבחינה סטרטיגראפית

ולא ניתן לעמוד באופן מדויק , ות אינן מייצגות בהכרח את המצב לאשורוהתכניות המובא, אי לכך. הטבעית של התל

 . על תכניות הבתים
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אך לפי הממצאים דומה כי החדר שימש בעיקר , שימושיים-חדר זה ושאר המרחבים בשטח היו רב

 . ואולי למגורים, לאחסון

 ;Fischer 2008: 54(נוסף  מערבי של השטח נחפר חלק מחדר מקורה-בחלקו הדרומי

L322( , והשני חלוקים , האחד אבנים גדולות ובינוניות –ובו שני משטחים מעוגלים מרוצפים אבן– 

מכתש , פי התכנית-על, בצמוד למשטח האבנים הגדולות נמצא. אשר שימשו כנראה משטחי עבודה

הקראמיקה . ל מוקד אשמזרחית של החדר מעיד אולי על קיומו ש-כתם אפר בפינה הצפונית. אבן

ממצאים אלו ). ibid.: Table 4(ומגוון כלים מתכתיים , וכוללת פערורים, מן החדר מעורבת

הקשר בין חדר זה . ואולי אחסון לטווח קצר ואכילה, על עיבוד מזון ובישול, כפי הנראה, מעידים

 . ראינו ברו, במקביל לקיר הצפוני, לתעלת ניקוז העוברת בשטח הפתוח מצפון לו

אולם כאן , חדרים מרובעים-נחפרו חלקים של מבנים רבי 1גם בחלק הדרומי של שטח 

לדעתו בשלב ). Fischer 2008: 54–63, Figs. 42, 45(עושה פישר אבחנה ברורה בין שני שלבי בניה 

למבנה מן ). ibid.: 56, 63(ואילו בשלב השני הוקם בו מבנה ציבורי , הראשון היה האזור דומסטי

אולם תפקיד המרחב אותו הוא תוחם לא , )W316(השני צמוד בחלקו הצפוני קיר מתעגל  השלב

עקב החשיפה החלקית והמורכבות , אף כי נמצאו בחלק מן השטח ממצאים רבים באתרם. הוברר

לא ניתן להציג תכנית מלאה של המבנים ולדון בתפקוד , הסטרטיגרפית כפי שעולה מן החתכים

 . המרחבים השונים בהם

ונראה , 9-ו 2ולידם שטח פתוח נחפרו גם בשטחים  IIחדרים מרובעים משכבה -בתים רבי

ובאוריינטציה , כי הבתים בשטחים אלו נבנו ביחס לקו הביצור שנבנה בשולי החלק הגבוה של התל

הקיר התוחם הצפוני , עם זאת). Fischer 2008: 222–225, Figs. 125, 155, 231(מותאמת אליו 

המתקנים השונים במרחב זה כוללים אגן . מתעקל) W263( 9עיקרי שנחפר בשטח של המרחב ה

דומה שמדובר בחצר המהווה חלק . ותעלת ניקוז, ידי החופר כבור מים-מדופן ומרוצף המפורש על

ובין היתר נמצאה ממגורה מדופנת , נחפרו גם כן חלקי בתים מן התקופה 7בשטח . ממבנה מגורים

נחשפו חלקים מבתים מרובעים המחולקים לחדרים  3בשטח ). ibid.: Figs. 213, 214; L119(אבן 

 ).6. 4, 5. 4איורים (ידי רחובות -אשר מופרדים על, ומרחבים קטנים יחסית לשלב הקודם

 

איור ( )צ(פרעה -תל אלמבני מגורים בבנייה מרובעת המסודרים באוריינטציה אחידה למדי נתגלו ב

, חדרים עם חצר מרכזית-כי המבנים מאורגנים כמכלולים רבינראה  2ק "בראשית הב). 9. 4
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במהלך ). Herzog 1997: 64; de Vaux 1961: Pl. XXXIII;א. 9. 4איור (וביניהם סמטאות 

התקופה דומה שלצד המשכיות ושמירה על מתארם הכללי של המבנים חל תהליך של סגירה וקירוי 

במבננים המאורגנים , חדרים קטנים יותר-ם רביוכנראה גם חלוקה של המכלולים לבתי, של חצרות

 :Herzog 1997: 64; Joffe 1993: 72; de Vaux 1961;ב. 9. 4איור (ידי סמטאות -ומופרדים על

Pl. XXXIV .(העדר מידע כלשהו על תכולת הבתים פוגם . תמונה זו דומה במידת מה לבית ירח

 .באפשרות לעקוב אחר תפקודם

 

חדרים בבניה ישרה בעלי אוריינטציה אחידה לכיוון צפון -עה בתים רבישרידים של שלושה או ארב

ולא ניתן להציג תכניות מלאות של , אולם הם נחשפו באופן חלקי בלבד, אפקב Aנחפרו בשטח 

בין המבנים מפרידים רחוב ושטחים ). Yadin and Kochavi 2000: 137–139; 10. 4איור (המבנים 

 . פתוחים

 

נראה כי הבתים באתר , בדומה לתל ברקת). 11. 4איור (ל מספר מבני מגורים נחפרו חלקים ש עיב

וכי היחידה הבסיסית בכל מכלולי המגורים היא , כוללים חדר אחד או יותר ומרחב פתוח צמוד

לדברי  ).Herzog 1997: Figs. 3. 16, 3. 17; Ilan 2001: 329–330, Figs. 18.7, 18.8(חדר רוחב 

אולם לאור בחינת התכניות והשוואה לאתרים , ניתן להציג תכניות שלמות בשלושה מקרים, אילן

 . אחרים דומני שגם במקרים האמורים התכניות חלקיות

בנין "תור -ידי בן-תכנית המכונה על, במספר מבנים זוהו מרחבים המאורגנים בשורה

, לפי התכנית). Ben-Tor 1992: 64–66; Ilan 2001: 330, Figs. 18.8:5, 18.9:1" (החצר הקדמית

אשר בשניים מהם נמצאו בסיסי , כולל שלושה חדרי רוחב מחוברים זה לזה בטור 195b+238בנין 

P76F77.ובחדר הפנימי גם ספסל צמוד לאחד הקירות, עמודים
P  תכנית זו דומה לארגון אולמות העמודים

תח בין מערבי הארוך של המכלול נמ-הקיר הדרומי. בבית ירח 2ק "מראשית הב EY 460בבית 

, מזרחי חסר כמעט כולו-הקיר הצפוני. ויוצר מעין חצר צמודה למבנה, מקטע ומגדל בחומת העיר

דוגמת החדרים , ולא ברור אם היו בצד זה של המכלול מרחבים נוספים צמודים לחדרי הרוחב

חלק מן הבתים באתר נבנו כשהם נסמכים אל החומה , כמו בבית ירח ובברקת. בבית מבית ירח

                                                 
אולם בחינת השרידים מעלה כי למבנה שני שלבי , בתכנית נראה שהמבנה חוסם את הגישה לשער סמוך בחומה 77

 ).Callaway 1980: 81; Herzog 1997: 71(שהשני בהם חסם את המעבר , בניה
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 Ilan 2001: Fig. 18.6, 18.7, 18.8:3–4, 18.9; Joffe(שים בה כקיר אחורי של המבנה ומשתמ

1993: 72.( 

בבתים נתגלו מתקנים וחפצים שונים הקשורים לפעילויות יומיומיות בחדרים ובמרחבים 

וכנראה ממגורות או תאי , כירות וטבונים, אחים, דוגמת מכתשים ואבני שחיקה, מקורים-לא

 ).Callaway 1980: Figs. 59; 67:1–2, 4; 81; Ilan 2001: 331–334(אחסון 

 

, XIICנבנו בזמן בניית החומה בשכבה תל קשיש ב 2ק "מכלולי המגורים מן החלק הקדום של הב

 ,Ben-Tor and Bonfil 2003b: Plans 5–10( 3–2ק "וניכרת בהם המשכיות לאורך כל שלבי הב

15–22; Zuckerman 2003b: 127–128 ;למעט חדר , הבתים מלבניים). 13. 4, 12. 4ה איורים רא

הקירות דקים למדי . לא זוהה מיקום הפתחים). 12. 4איור , L517(רגולארית -בודד בעל צורה אי

שלדעת צוקרמן מייצגות המשכיות , בחלק מן המבנים נבנו פינות חיצוניות מעוגלות). 'מ 0.7–0.6(

 Zuckerman 2003a: 31–34; Zuckerman;13. 4יור א( 1ק "של מסורת בנייה שהייתה באתר בב

2003b: 127 .(ולעתים מרוצפות באבן, פי רוב עשויות עפר כבוש-רצפות החדרים על . 

כלומר יחידות סמוכות שנבנו עם , קיימת תופעה של קירות כפולים, בדומה לבית ירח

ת פער בין זמני הבנייה של לדעת צוקרמן הסיבה יכולה להיו). 13. 4איור (קירות עצמאיים גב לגב 

אני ). Zuckerman 2003b: 128(או תולדה של הפרדה חברתית בין דיירי שתי היחידות , היחידות

 . מאמינה כי כמו בבית ירח מדובר בגבול המסמן הפרדה בין דיירי בתים שונים

צוקרמן . בחינה של התכניות מעלה כי מבני המגורים בתל קשיש היו מאורגנים כמכלולים

וטוענת כי ניתן לזהות תכנית דומה באתרים , Bמדגישה את קיומו של מבנה בעל שני חדרים בשטח 

מן התכנית עולה כי מבנה זה מהווה חלק ממכלול , עם זאת). Zuckerman 2003b: 128(נוספים 

וייתכן כי המרחב , המכלול כולו ניגש אל החומה. הכולל יחידות נוספות שנסמכות אליו, גדול יותר

לא ניתן להבחין , לאור מיעוט הממצאים. צמוד לחומה היה לא מקורה ושימש כחצר של המכלולה

. או להציע תפקוד אפשרי של היחידות השונות, מקורים-בבירור בין מרחבים מקורים למרחבים לא

 Ben-Tor and Bonfil(נחפר חלק ממבנה מגורים אשר סמטה מפרידה בינו לבין החומה  Aבשטח 

2003b: Plans 13–18 .( אף שנתגלו ביחידות שנחשפו מספר ממצאים ומתקנים)ראהZuckerman 

2003b: 128( ,ואינם מאפשרים להציג תכנית , נחפרו באופן חלקי בלבד 2ק "שלבי המבנה מן הב

לאור ההמשכיות הברורה של , עם זאת. מלאה או לערוך ניתוח פונקציונאלי של היחידות החפורות
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עם בנייה חוזרת של קירות בדיוק בתוואי הקירות הקדומים , 3–2ק "ל הבתכנית המבנה במהלך כ

הייתה דומה ) 2ק "ב(ניתן לשער כי תכנית המבנה בשלביו הקדומים , והגבהת מפלסי רצפות

 . 3ק "לחלקים שנחשפו מן הב

התמונה המצטיירת לגבי מבני המגורים של תל קשיש נראית דומה במידת מה לתל ברקת 

ובנייה בהתאם לתנאי , חדרים עם חצרות מרכזיות או סמוכות-הבתים כמכלולים רבי ארגון): וערד(

ולעתים מופרדים , כאשר בחלק מן נסמכים המבנים אל החומה, השטח ובהתאמה לתוואי החומה

 . ידי סמטה-ממנה על

 

י גב-והונחו ישירות על, נבנו הקירות בדומה לאתרים אחרים מיסוד אבן ועליו לבניםקריית אתא ב

יסוד האבן בנוי שתי שורות אבנים בינוניות , בדומה לברקת. הקרקע ללא חפירת תעלות יסוד

וניכרת לעתים התאמה של הקירות לטופוגרפיה המקומית ולסלע  ,וביניהן מילוי אבנים קטנות

מתאפיינים בבנייה ) Iשכבה ( 2ק "המבנים של הב). Golani 2003: 76, Figs. 3.1, 3.2(הטבעי  

נראה כי הנטייה הכללית האתר בתקופת זו היא צמצום שטח הבתים לעומת התקופה  .מרובעת

). Faust and Golani 2008: 227, Table 1(עם יותר חלוקה פנימית לחדרים קטנים , הקודמת

 Golani(בחלק מן המקרים זוהו מספר שלבים המייצגים התפתחות והמשכיות במהלך התקופה 

2003: 79, Plans 2.5–2.6, 2.16–2.20; Faust and Golani 2008: Fig. 11 .( תכניות מבני

-אולם התמונה העולה מתכניות השטחים השונים היא של מבנים רבי, המגורים הינן חלקיות

; 15. 4איור , Fשטח ; 14. 4איור , Eראה למשל שטח ; Faust and Golani 2008: 227(חדרים 

). ibid.: Figs. 2.59–2.60ראה ; 16. 4איור , G שטח; Golani 2003: Plans 2.16–2.20וראה גם 

של  3-ו 1בשלבים  Fאולם נראה כי גם המבנה המרכזי בשטח , Gחדר רוחב שלם נמצא רק בשטח 

 . היה בעל תכנית דומה Iשכבה 

בחלק המזרחי של השטח חלק ממכלול רב ) 14. 4איור ( 2נראה בתכנית של שלב  Eבשטח 

פאוסט וגולני הציעו כי . ר ארוך מעוקל התוחם שטח פתוח גדולובחלק המערבי חלק מקי, חדרים

המצביעה על , מדובר בקיר תוחם של שטח מבנה ציבורי או בהפרדה מכוונת של אזורים בישוב

קירות דומים באתרים , עם זאת). Faust and Golani 2008: 233, 235–236(הבדלים מעמדיים 

כי גם כאן היו מכלולים , אם כן, ייתכן. י מגוריםאחרים משמשים גדרות התוחמות חצרות ומכלול

 . בעלי תכנית דומה לברקת וערד
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. ששימשו כנראה לאחסון, בסמוך לחלק מהמבנים נתגלו מתקנים שונים בבניה מעוגלת

שפורש , הסמוך למבנה מגורים) F )L3025בשטח  3מעוגל משלב -דוגמא מעניינת הוא מתקן חצי

על רצפת המתקן נמצאו חרסים ). Golani 2003: Plan 2.20, Fig. 2.52(ידי גולני כתא אחסון -על

דוגמת אלו שנמצאו ,  Cerastoderma Glaucumצדפים מטיפוס 11אולם נמצאו בו , בודדים

 . בחדרים ששימשו לאחסון במכלולי המגורים של ברקת

 

–IIשכבות נתגלו מבני מגורים מבאתר . ערדהאתר המציג את התמונה הדומה ביותר לברקת הוא 

III 4איורים (שאין ביניהם רצף מרחבי מבננים או " שכונות"אשר אורגנו במעין , בכל רחבי האתר .

המבנים  מאורגנים ). ;Ilan 2001: 319, Figs. 18.2, 18.3 31, 30לוחות , 65: 1995אילן ; 22–17

וחצר , יותר חדר משני אחד או, ובהם חדר עיקרי שתכניתו חדר רוחב, כמכלולים בגדלים שונים

). Ilan 2001: 319–326, Tables 18.1–18.4, Figs. 18.4, 18.5; 19–17. 4איורים (מגודרת 

רצפות החדרים עשויות עפר כבוש . והסף לעתים מרוצף אבן, החדרים השונים נפתחים אל החצר

-Beit( רצפות שקועות כאלו אופייניות לאתרים בנגב  ובסיני. פי רוב ממפלס החצר-ומפלסן נמוך על

Arieh 1989: 189, 195; Ilan 2001: 349( ,ונמצאו גם בתל ברקת . 

בחלק מן היחידות היו בסיסי עמודים . בתוך היחידות נמצאה אבן פותה משמאל לפתח

מתקנים נוספים שזוהו ביחידות . ובחדרים העיקריים נבנו לעתים ספסלי אבן בצמוד לקירות, מאבן

אלו (מכתשי אבן , משטחים מרוצפים עם ספלול במרכזם, ות צורשונות כוללים כירות מרוצפות לוח

מתקני אבן או לבנים מוגבהים מלבניים או מעוגלים למחצה , )נמצאו לעתים רחוקות גם בחצרות

מודל חרס של בית אשר נתגלה ). Ilan 2001: 323–328; 70–65: 1995אילן (בחדרים ובחצרות 

 ;Amiran et. al. 1978: Fig. 115(ם בעלי גג שטוח קומתיי-באתר מאפשר שחזור של המבנים כחד

Ilan 2001: 326 ; ניתוח מרחבי של המתקנים והממצאים ). 19. 4וראה כאן איור ; 70: 1995אילן

, ביחידות השונות מעלה כי החדר העיקרי שימש למגוון פעילויות של משק הבית כגון הכנת מזון

עוד חדרים משניים שימשו כשטח אחסון נוסף ואולי ב, ולמגורים, ואחסון רכוש בני הבית, טוויה

לפי פינקלשטיין ).  Ilan 2001: 327;81–70: 1995אילן (חיים בלילות החורף -להלנת בעלי

)Finkelstein 1990: 43( ,אשר , נוודים-סידור מכלולי המגורים בערד משקף מסורות של רועים

חיים -להחזקת בעלי, בין היתר, ימשונראה כי החצרות במכלולים אלו ש. הותאמו למגורי קבע

)Finkelstein 1990: 41; Ilan 2001: 348–349.( 
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אולם , ארגון מכלולי המגורים בערד דומה במידה רבה למכלולים שנתגלו בתל ברקת

בעוד , בברקת רק אחדים מחדרי הרוחב העיקריים שימשו כבערד למרבית המלאכות ולמגורים

 . לו בהם עדויות למלאכות או פעילויות נוספות כלל ועיקרולא נתג, אחרים היו חדרי אחסון

 

כולל יחידות שתכניתן חדר רוחב , הסמוך לברקת נתגלו חלקים ממבני מגוריםתל דלית גם ב

)Gophna 1996: 23–46, Figs. 8, 12, 14–18 ; אף כי מבנים אלו נחפרו ). 23. 4ראה למשל איור

טורה והתרבות החומרית לתל ברקת מאפשר להציע  הדמיון הרב של הארכיטק, באופן חלקי בלבד

 . כי הם היו מאורגנים גם כן כמכלולים

 

מבני המגורים בתקופה , )צפון(דוגמת בית ירח ותל פרעה , 2ק "בחלק מאתרי הבראינו כי , לסיכום

גם . המורכבים ממספר יחידות קטנות יחסית החולקות קירות משותפים, חדרים-זו הם בתים רבי

המופרדים , חדרים בבנייה ישרה-רדן אתרים רבים מתאפיינים במבני מגורים רביבעבר הי

באתרים אלו גוברת הנטייה לחלוקה פנימית של ). Philip 2001: 180(באמצעות סמטאות צרות 

מאורגנים מבני המגורים כמכלולים באתרים רבים , לעומת זאת. במהלך התקופה המרחב הביתי

סביב חצר או , ומרחבים בנויים נוספים מלבני גדול אחד או יותרר רוחב חד המורכבים מיחידת

 . ובערד בברקת הןהטובות ביותר של מכלולי מגורים  כאלו  דוגמאותה. בצמוד לה

-בין אם מבנים מרובעים קטנים רבי –בכל האתרים ניתן לזהות ארגון של מבני המגורים 

 ). 4. 4ובסעיף , בהמשך הפרק ראה( מקבצי מבניםבאינסולות או   –חדרים או מכלולים 

: כאשר החומה משמשת קיר אחורי למבנים, במספר אתרים נמצאו בתים בצמוד לחומות

 . ותל קשיש, מעונה, העי, ערד, בית ירח וברקת

פעילויות והמלאכות שנעשו במסגרת העדויות ל, כפי שניתן לראות מן הנתונים שהוצגו

עולה כי , כלי החרס וממצאים נוספים, המתקנים, תכניות המבניםמ. הינן מגוונות משקי הבית

בבתים נמצאו גם . חלקן מתמחות, פעילויות נלוותהתבצעו גם לצד פעילויות ביתיות מסורתיות 

עיסוק כגון , שהתבצעו מחוץ לבית ולישובעדויות הקשורות לפעילויות כלכליות חקלאיות 

 . ומסחר דיג, נייםמרעה וגידול צאן ובקר לשם שימוש במוצרים המש, בחקלאות

, אכילה, הכנה ובישול מזון, כוללות בין היתר עיבודבכל האתרים הפעילויות הביתיות 

, האמצעים לאחסון ביתי מגוונים). Ilan 2001: 334–347ראה למשל ו(טווייה ואריגה , אחסון

או שקועים מתחת , שנמצאו בחדרי אחסון, וכוללים בראש ובראשונה קנקנים במגוון גדלים
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, תאים מטויחים, ממגורות בנויות, ממגורות שקועות ברצפה ומדופנות אבן, רצפות חדריםל

 . ומיכלים מחומרים מתכלים כגון סלים קלועים או מיכלי עץ

. קשור לבתים הצמודים אליושהיה , ת ירח נמצא בית יוצר של קדר בתוך רובע מגוריםבבי

 ,de Vaux and Stéve 1948: 550–552( יקהובו כבשן קראמ נמצא בית יוצר )צ(פרעה -תל אלגם ב

Pl.11; de Vaux 1955: 558–568, Figs. 9–10 .( בתל ברקת נמצאו עדויות לתעשיית צור בחצר

ידי משקי -על, אלו מעידים על עיסוק במלאכות מתמחות גם בתוך הערים. אחד ממכלולי המגורים

כגון חפצים , חר בטווחים ניכריםממצאים שונים מעידים על עיסוק במס, בנוסף. בית ספציפיים

וכמובן תפוצת , צלמיות של חמורים נושאי כדים או שקים, חפצי נחושת, מחומרים נדירים

  .הקראמיקה המתכתית

 

 החיים במרחב הביתי  

ומשקי בית הם מקומות של , הדיון הנוכחי מתבסס על ההכרה כי בתים מייצגים יחסים חברתיים

אינטרסים וזהויות אישיות וקבוצתיות באים במגע ומשפיעים זה על בהם , פעולות חוזרות ונשנות

ראה (פוליטיים רחבים יותר בקהילה -ועשויים להשפיע ולעצב את מהלכם של תהליכים סוציו, זה

 ;Blanton 1994: 5; Bourdieu 1973, 1977; de Certeau 1984; Giddens 1984, 1985: למשל

Hendon 2007; Netting, Wilk and Arnold 1984; Pader 1993; Roseberry 1988; Smith 

1987; Wilk and Rathje 1982 .( בתים ותכולתם מהווים מכלול של תרבות חומרית אשר משקף

-תוך שימוש במשאבים חומריים ולא, יצירת מרחב וזהות אישיים וקבוצתייםל החלטות בנוגע 

יים בהם נמצאים ביחסים בונים בתים והאנשים הח, כלומר ).Chesson 2007(חומריים כאחד 

 ). Hendon 2007: 272(הדדיים 

שיקולים סימבוליים יותר מאשר נמצאים  בבסיס הסידור המרחבי של בתים, לדעת הודר

צורת הבית משלבת , בלנטון ואחרים, כפי שהראו בורדייה). Hodder 1990, 1992( פונקציונאליים

יצירת בניינים המבטאים  דרך, ית אליה הוא שייךייחודיים למערכת התרבות" עקרונות תחביריים"

P77F78.גיל ומעמד, חלוקות חברתיות שונות על בסיס מגדר
P  דרך החיים בבית נעשים יושביו חשופים

הבית , כלומר. וכך תורמים להשתרשותם ומקנים להם משנה תוקף, באופן תמידי לעקרונות הללו

                                                 
 ;Blier 1987; Bourdieu 1973; Cunningham 1973:ים המיישמים אופן ניתוח זה ראה למשלבין המחקר 78

Donley-Reid 1990; Douglas 1972; Hamilton 1987; Moore 1986; Robben 1989; Tjahjono 1989; 

Waterson 1990; Yates 1989. 
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ומספק מסגרת חומרית אשר , יושביובעיקר בקרב סימבולית תקשורת לכהביטוס מהווה אמצעי 

ביתיים פחות טקסים ואירועים כמו גם , פעולות שגרתיות ואינטראקציות יומיומיותומעצבת מבנה 

 ;Blanton 1994: 10; Giddens 1979: 206( ותורמת למשמעות הניתנת לפעולות אלו, תכופים

1984; Hendon 2007: 276; Rapoport 1990a: 221 .(תורם לחיזוקל הבית המבנה המרחבי ש 

 Blanton(לפיו נוצר קוגניטיבי הולכן נותן משנה תוקף למודל , דפוסי אינטראקציה בין תושביו

הנוגעים לזהות חברתית וגבולות חברתיים הבית עשוי לשמש להעברת מסרים , בנוסף). 19 :1994

, מראהו, גון גודלוכ, לכלמובנים הסימנים  וזאת באמצעות, מתושביו כלפי אנשים אחרים מחוצה לו

 ). Blanton 1994: 10–11; Douglas and Isherwood 1979: 74–76( קישוטיו ואביזריו 

 

 תכניות וארגון מרחבי של בתים

כנראה מתוך הסכמה , למספר נטיות הנכפות על האתר 2ק "בבית ירח אנו עדים בראשית הב

אשר , בסדר חדש 2ק "אשית הבמוחלף בר 1ק "אי הסדר של היישוב מן הב). ראה להלן(משותפת 

תכנון העיר המדוקדק . אולם מספר הרגלים ישנים נשמרים, בא לידי ביטוי גם בבתים ומשקי הבית

גם , הדבר נראה בבירור בכל רחבי האתר. גודלם וכיוונם, מיקומם, הכתיב את צורת הבתים

, עם זאת ;עצמםבמקרים אחדים בהם בתים נבנו לפי רשת הרחובות עוד בטרם רוצפו הרחובות 

והשינויים  שחלו כתוצאה מכך בחלק מן , יישום תכנית הרשת בכל שטח האתר נעשה בצעדים

 2ק "הבתים בקרבת חומת העיר והשער מתאפיינים החל מראשית הב. הבתים היו לכן הדרגתיים

שטח (ואשר הופכת להיות שלטת במהלך התקופה , בבנייה מרובעת המותאמת לרשת הרחובות

BS ; 50. 3, 22. 3, 20. 3איורים ראה .( 

מה מן הרחובות הראשיים -מרחקהמצוי ב, EY/MSאולם מבנה המגורים הגדול בשטח 

ומצביע על כך שהארגון המרחבי של מכלולי , שונה, מערבית משער העיר' מ 200-המרוצפים וכ

ק מן נשמר לפחות בחל, עירונית-הקדם 1ק "האופייני לתקופת הב, מגורים של משפחה מורחבת

הרצף הארכיטקטוני בשטח זה מראה כי רק בהדרגה . 2ק "המקרים במשך החלק הראשון של הב

בניגוד , עם זאת. והם הותאמו ושולבו במערך הרחובות, השתנתה תכנית הבתים במהלך התקופה

מדגימים אחידות יוצאת  2ק "אלו של הב, 1ק "להטרוגניות המאפיינת את מכלולי המגורים של הב

שיטות הבנייה וההופעה הכללית . דבר המדגיש קיומו של עיקרון מארגן חזק, כיטקטורהדופן באר

זהות לאלו של הבתים המרובעים הקטנים והאחידים  2ק "של מכלול המגורים הגדול מראשית הב

 .  אשר מייצגים דרגה גבוהה יותר של משמעת עירונית, בני אותו הזמן
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י שלהם מרמז כי ההסתגלות לרעיון העירוניות הניגוד בין צורות הבתים והארגון המרחב

 4. 5וראה פרק (ידי כולם -וכי הוא לא אומץ ויושם באופן מיידי ושווה על, הייתה תהליך הדרגתי

היו צריכים סוכני השינוי להכיר בפרדיגמות , )Greenberg forthcoming(b)(לפי גרינברג ). להלן

תוך עריכת , ולהתאימן למקום, רום הלבנטהעומדות בבסיס העיור של סוף האלף הרביעי בד

יישום רעיונות אלו היה צריך בודאי , לדבריו. שינויים חלקיים במהלך שילובן בסביבה החדשה

טוען כי דרישות חברתיות ) Robben 1989: 583(רובן . לגבור על התנגדות בתוך החברה המקבלת

ולכן , כי המשפחה ומשק הביתשל המרחב הציבורי וברמת הקהילה יכלו להיתפס כמתחרות בצר

ומשפיעות על האופן בו חברי הבית מפרשים את , קוראות תיגר על ההביטוס הדומסטי השולט

תרבותיים וכלכליים עשויים לגרום , שינויים חברתיים. הקשרים והמגעים החברתיים שלהם

זה ייצור  ארגון. עם ארגון מרחבי חדש של פרקטיקות יומיומיות, ליצירת תכניות בתים חדשות

בשילוב עם התנהגויות חברתיות בקנה , ואלו, פרקטיקות ביתיות חדשות וייתן להן משנה תוקף

 ). .ibid(יהפכו למובנות מאליהן והולמות חברתית , מידה רחב יותר

וראה (והשימוש ברעיון האחידות , נראה כי אופן הפעולה השיתופי ברמת האתר, בבית ירח

אמצעים יעילים כדי להתגבר על מתחים אלו ולאפשר שינוי ברמת משק  שימשו, )4. 5-ו 4. 4פרקים 

עם הזמן חלה הטמעה הדרגתית של הסדר החדש . וכתוצאה ממנו שינויים בהביטוס הביתי, הבית

עם הגידול בצפיפות הבתים נוסדו יותר . אל תוך המקומות המשפחתיים האינטימיים ביותר

נעלמים  2ק "בחלק המאוחר של הב. קיבל תאוצה ואופן הפעולה העירוני, רחובות וסמטאות

בעלי , מכלולי המגורים הגדולים בבית ירח לטובת בנייה צפופה של בתים קטנים יותר ואחידים

 .  המתאפיינים בחלוקה פנימית גדולה יותר להרבה חללים קטנים, תכנית ריבועית

ית לבין יצירת דרך הבנייה חברתכבהתחשב ביחסים הדיאלקטיים בין הסביבה הבנויה 

מקומם במרקם , 2ק "נראה כי הבתים בבית ירח בב, סדר ויחסים חברתיים דרך פעולות של סוכנים

היו בעלי תפקיד מרכזי בהטמעת , והמאפיינים האחידים החוזרים ונשנים שלהם, היישובי

ל הדבר נעשה דרך יישום אידיאולוגיה ש. ונתנו להם משנה תוקף, הרעיונות שבבסיס העירוניות

הציע , 18-במאה ה היני'בעבודתו על בתים בווירג). ראה למטה(והמשכיות של בתים , אחידות

כי החוקים הארכיטקטוניים הברורים מכילים מבנה מנטאלי המושרש , )Glassie 1975(גלאסי 

חוקים ארכיטקטוניים ומרחביים אלו יוצרים תחביר המבטא . ברפרטואר הארכיטקטוני המשותף

דומה כי בסביבה הבנויה ). A. Smith 2003: 57(ה של החברה המקומית בת הזמן את תפיסת עולמ

המרכיבים האחידים השונים שימשו כסימנים שנועדו , 2ק "העירונית החדשה של בית ירח בב
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ולהעביר מסרים הנוגעים להיבטים מגוונים של זהות חברתית ', ראויה'לקדם התנהגות חברתית 

 ;Alexander 1979; Alexander et. al. 1977; Blanton 1994; Kent 1990ראה (ואישית 

Portugali 2000: 12–13; Rapoport 1990a, 1990b; Souvatzi 2008: 27 .( לפי בלנטון)Blanton 

סמלים תרבותיים ביתיים המבוטאים באופן ציבורי משקפים סוג של תקשורת בין , )13–12 :1994

שים למתן תוקף ציבורי לכך כי אותו משק בית מקבל משקי בית במסגרתה מועברים מסרים המשמ

ידי כך מחזקים את הקשר -ועל, על עצמו את העקרונות המשותפים לחברי הקבוצה התרבותית

 .החברתי לקהילה

בניית בתים , בבית ירח. זהויות ויחסים נבנו באמצעות המרחב הפיזי בתוך הבתים וביניהם

שימוש ברחובות כגבולות , נגד בתים שכנים קיימיםשקירותיהם החיצוניים צמודים גב אל גב כ

מצביעים , והשימוש בחצרות פנימיות או צמודות בתוך מכלול משק הבית, חוצצים בין משקי בית

 ;Chesson 2003(ספציפיים מול אחרים  אב-משקי בית או בתיכולם על הדגשת חיזוק זהויות של 

Paz 2009 .(ם עשויים להצביע על מספר בתים קירות משותפי, במסגרת תצורה חדשה זו

אשר מחליף עתה כנראה את מכלול המגורים הגדול מן התקופה , אב-ביתהמשתייכים לאותו 

בתים שאין בין תושביהם קשרי שארות קרובים או בריתות סימנו את , לעומת זאת. הקודמת

 . גבולותיהם באמצעות קירות כפולים ובנייה גב אל גב

מגורים נראית בכל רחבי התל גם כאשר צפיפות השטח הבנוי  ההמשכיות הבולטת של מבני

. 3ק "ולתוך הב, 2ק "ומצביעה על תודעה חזקה של המשכיות עירונית לאורך הב, גדלה באופן ניכר

, המתאר הכללי של בתים נשמר, על אף הנטייה לחלוקה פנימית גדולה יותר של הבתים במשך הזמן

ההמשכיות ). Paz 2009ראה ; 2. 4איור (מספר שכבות  וחלק מן הבתים נבנים שוב ושוב במשך

, ובניית קירות כפולים של בתים זה כנגד זה, באה לידי ביטוי בשימוש חוזר של קירות קדומים

המעבר מן החלק קדום לחלק , ליד החומה והשער, BSבשטח . באופן שלא נראה בשלב הקודם

תוך בניית , יים משני עברי הרחוב הראשימתאפיין בהמשכיות של הבתים הבנו 2ק "המאוחר של הב

ראה פרק (תוך שימור המתאר החיצוני של הבתים , גבי גדמי הקירות הקודמים-קירות חדשים על

 EY/MSבשטח ). Greenberg and Eisenberg 2006: 127–129 ;46. 3, 45. 3איורים , 2. 3

). 2. 3ראה פרק (דינאמי יותר  ומייצגים תהליך, השינויים בין השלבים היו הדרגתיים ולא אחידים

. בשטח זה נעלמים אולמות העמודים הגדולים לטובת חדרים קטנים ללא עמודים בבתים מרובעים

, נראית המשכיות בולטת) 24. 3איור , EY 442בית ( 2ק "במבנה המרכזי מן השלב המאוחר של הב

חלקו הגדול של הבית , על אף ההבדלים בתכניתאולם . המנוגדת לבתים הסמוכים ממזרח וממערב
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גבי גדמי קירות -וקירות הושתתו על, 2ק "נבנה לפי מתאר אולם העמודים מן השלב הקדום של הב

תכנית זו של הבית נשמרה והמשיכה אל תוך  ,כאמור). 2. 3ראה פרק (ב הקודם שלהלבנים של ה

 ). Paz 2009(ת השרידים החומריים שנתגלו בבתים מציגים גם כן המשכיות ניכר .3ק "תקופת הב

ישראל -ק בארץ"המשכיות דומה במכלולי מגורים זוהתה באתרים מבוצרים נוספים מן הב

דגמים כאלו של בנייה ). Chesson 2003: 90–91; Ilan 2001וראה (כפי שתואר , ובעבר הירדן

ופורשו כחלק מהתנהגות המהווה , חוזרת ונשנית מוכרים גם מאתרי תל נוספים במזרח הקדום

 ;Cutting 2006; Düring 2005; Hodder 1998(חברתי ברמת האתר והקהילה זיכרון בבניית חלק 

Hodder and Cessford 2004; Tringham 2000: 127, Fig. 6–4 .( שימור הבית כמסגרת פיזית

והזכות החוקית של משקי בית , הסמכות, וסייע בביסוס הזהות, הבטיח קיום המשכי למשק הבית

 ).Blanton 1994: 19–20וראה גם ; Chesson 2003: 91(במשך דורות 

פרעה -תל אלב. לא עבר שינויים כה דרסטיים כבבית ירחהביתי באתרים אחרים המרחב 

, עם בנייה צפופה ומרובעת של יחידות קטנות צמודות, נראה דגם קרוב במאפייניו לבית ירח )צ(

תמונה דומה . מקורה מבית ירח-מרחב לאועדיין יש יותר , תכנון המבנים פחות מוקפד ואחידאולם 

בעוד בבית ירח ואתרים , אך למעשה. חראז-סעידייה ובתל אבו אל-בתל א 2ק "עולה גם משלבי הב

ועברו לחיות בבתים צפופים , )הקומפאונדים(תושבי העיר על מכלולי המגורים " ויתרו"דומים 

ם מכלולי מגורים מורכבים בגדלים בתל ברקת ובערד קיימי, וקטנים יותר שבהם משפחות גרעיניות

סביב או , שכוללים מספר משתנה של יחידות מגורים ואחסון, מכלולים אלו. שונים בשטח העיר

בדומה לדגם שנראה במרבית האתרים בתקופה , אכלסו משפחות מורחבות, בצמוד לחצר פתוחה

בדרום  2ק "ל הבההשוואה בין מבני המגורים באתרים המבוצרים ש). 2. 2ראה פרק (הקודמת 

אף שהאתרים שייכים לאותו מרחב . לצד קווי דמיון, הבדלים ביניהם, אם כן, הלבנט מעלה

 . הם אינם זהים, גיאוגרפי והקהילות היושבות בהם חולקות רקע תרבותי דומה

חוקרים הציעו כי מגוון הצורות והסידורים השונים של מבני מגורים באתרים שונים 

הטופוגרפיה , כלכליים ופוליטיים מקומיים-תולדה של גורמים חברתיים, יתרבין ה, עשויים להיות

שדן , הרצוג). Blanton 1994: 24; Joffe 1993: 72(וחומרי הגלם הזמינים לבניה , המקומית

טוען כי ההבדל בתכניות הבתים נובע מהבדלים בכלכלת , )צ(פרעה -תל אלבהבדלים בין ערד ל

וכי ערים מפותחות יותר נהנו מתנאים סביבתיים , ים סביבתייםעקב הבדל, הקיום של התושבים

הוא דוחה ). Herzog 1997: 76–77(אשר השפיעו על מקורות הקיום והכלכלה שלהן  , נוחים יותר

כי תכניות מכלולי המגורים בערד הן שיקוף של היות ) Finkelstein 1990(את טענת פינקלשטיין 
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ומציע שמכלולי המגורים הגדולים בערד הם תוצאה של , התושבים נוודים שהפכו ליושבי קבע

אך כבר הראיתי כי תכניות מכלולי . התאמה לצפיפות ההולכת וגדלה בעיר במהלך התקופה

ונראה , דומות לאלו שהתקיימו בישובים כפריים בתקופה הקודמת 2ק "המגורים בעיר של ערד בב

הצעתו של הרצוג כי החצרות הגדולות . ניתכי לא נעשו בהם התאמות מיוחדות לחיים במסגרת עירו

 .מתקבלת על הדעת, שכן התושבים עסקו בעיקר במרעה ובחקלאות בעל, אפשרו החזקת בעלי חיים

מרבית תושבי וכי , עיסוקים אלו אינם ייחודיים לתושבי ערד ודומיהמחקרים מראים כי  אך

-ו קיום משקי בית בלתיהיישובים העירוניים במזרח הקדום עסקו בחקלאות ובמרעה שאפשר

לא ניתן , אף כי בוודאי הייתה לה השפעה ,לכן .)Schloen 2001: 101; Ur 2004: 37–38(תלויים 

שבחנה את , אילן. לקבוע באופן גורף כי כלכלת הקיום היא זאת שמכתיבה את צורת המגורים

תים בשני מציעה שהמסורות הארכיטקטונית השונות בין הב, 2ק "ההבדלים בין ערד לעי בב

 :Ilan 2001(אך אינה מרחיבה בנושא  , האתרים הן תולדה של זהות תרבותית שונה של תושביהם

349–350.( 

שכן הם אינם מתייחסים להיבטים , ההסברים השונים שהוצעו והוצגו כאן לוקים בחסר

נה של האופי השו, כלומר. רעיוניים והתנהגותיים של יחידים וקבוצות במעבר לאורח חיים עירוני

מבני המגורים בערים השונות הוא במידה רבה תולדה של ביטויים שונים של רעיונות ותפיסת 

וארחיב על כך , ושל הבדלים במידת הנכונות של תושביהן לאמץ את הרעיון העירוני וליישמו, עולם

 ). 5. 5ראה פרק (בהמשך 

דרום הלבנט היו טוען כי משקי הבית בישובים העירוניים ב) Joffe 1003: 72(יופה 

לפי אילן השונות בגודל מכלולי . כלכליים-מובדלים זה מזה ומרובדים במספר היבטים חברתיים

כאשר גידול במספר המכלולים , המגורים בתוך ערד משקפת שונות כלכלית בין תושבי העיר

היא בנוסף ). Ilan 2001: 347(הגדולים במהלך התקופה משקף צבירת עושר וגידול שכבת האליטה 

ובהמשך התקופה נראה , היו מכלולי מגורים בגדלים שונים זה לצד זה 2ק "מבחינה כי בראשית הב

למרות הבדלי , עם זאת). .ibid(כי המכלולים אורגנו בשכונות על פי גודלם ובהתאמה מעמדם 

הן . דומה שאין הבדלים ביניהם מבחינת התרבות החומרית, הגודל בין מכלולי מגורים השונים

יש מכלולים בהם , עם זאת. הקראמיקה שנמצאה במכלולים השונים אחידה, ד והן בברקתבער

, וחפצים נדירים כגון כלי מתכת, הכולל יותר עדויות לאחסון, קיים עושר רב יותר של ממצאים

 . יקרות וכדומה-אבנים חצי



 156 

 ,מיתוהפרדה פני בחלוקהביישובים העירוניים עליה חלו , )Joffe 1993: 72(לפי יופה 

. ומשקי הבית הפכו מבודדים יותר זה מזה באופן פיזי, וגידול בפעילויות מסוימות לעומת אחרות

בחלק מן האתרים מכלולי . הדבר לא ארע באופן אחיד בכל האתרים, כפי שהראיתי, אולם

כמו גם מבנה המשפחה , המגורים הגדולים מהווים המשך לאופי הבתים ואופן ארגון המרחב הביתי

תושבי ערד וברקת המשיכו לחיות תוך שמירה על . מן התקופה הקודמת, ים החברתייםוהיחס

אך בתוך המסגרת , עירונית-מסגרות חברתיות של משפחה מורחבת ועיסוקים שהיו בתקופה הקדם

במקרים אלו צפיפות הבתים בתוך שטח היישוב מבליטה יותר את . החדשה של יישוב מוקף חומה

תושבי בית ירח ואולי , לעומת זאת. שהייתה קיימת עוד קודם לכן, וניםההפרדה בין משקי בית ש

, התאימו את צורת המגורים והמבנים המשפחתיים לתכתיבים של התכנון העירוני )צ(פרעה -תל אל

המעבר למשקי בית קטנים יותר של משפחות . תוך ויתור וזניחה הדרגתית של עקרונות ישנים

תהליך זה חל יד ביד עם . לוקה הפיזית של הבתים באתרים אלוגרעיניות בא לידי ביטוי גם בח

והתאמות שאפשרו , הוצאת מלאכות שונות אל מחוץ למשק הבית, עלייה בהתמחות מקצועית

, במסגרת העלייה בצפיפות הישובים וההפרדה הגדלה בין בתים, לצד זה. מעבר לצורת חיים זו

עתים קודם לכן בשטחים פתוחים משותפים נראה שפעילויות שונות של משק הבית שהתקיימו ל

או אף ) במקרה של מכלולי מגורים כמו בתל ברקת(בישוב הוכנסו אל תחומי חצרות מבני המגורים 

 ).במקרה של בתים קטנים וצפופים בבית ירח(הועברו אל גגות הבתים 

 

 פעילויות יומיומיות במשק הבית והרגלי צריכה

מצביעים על כך שמגוון , כיאולוגיים מתוך מכלולי המגוריםוהנתונים הארהביתית הארכיטקטורה 

. ידי משקי הבית-פעילויות יצרניות ביתיות וגם מלאכות מתמחות התבצעו בתוך האתרים על

היו , למרות שמשקי הבית ביישובים העירוניים עסקו בראש ובראשונה בקיום דרך חקלאות ומרעה

עסקו בהתמחותם לצד השתתפות בפעילויות אולם אפשר שאלו , בהם גם בעלי מלאכה מתמחים

 ).Joffe 1993: 72; Schloen 2001: 101; Ur 2004: 37–38(יומיומיות של משק הבית 

החלוקה הפנימית הגדלה של , השינויים בצורת הבית וגודלו בראשית העירוניות, בבית ירח

ינויים במבנה הביאו כאמור ש, והירידה החדה בשטח המרחבים הפתוחים סביב הבתים, המרחב

המשפחה הגרעינית הפכה . החברתי של משקי הבית והארגון המרחבי של פעילויות יומיומיות

ופעילויות משותפות הוצאו אל מחוץ לבתים או הואצלו על , להיות היחידה הכלכלית הבסיסית

, אחסון, ייצור מזון וצריכה –בבית ירח  2ק "הפעילויות היומיומיות בבתי הב. יצרנים מתמחים

נעשות כולן במסגרת אותה אידיאולוגיה של אחידות הבאה לידי ביטוי  –ומלאכות שונות 
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על , והחפצים מיוצרים לפי סטנדרט, התרבות החומרית מתאפיינת בהעדר שונות. בארכיטקטורה

 ). Greenberg forthcoming(b)(ובעלי תפוצה נרחבת , ידי בתי יוצר מתמחים

בבית ירח ובאתרים רבים  חלוטין של כלי חרס מופיערפרטואר חדש ל, 2ק "בראשית הב

P78F79.בצפון הארץ
P  מחקרים טיפולוגיים וטכנולוגיים של רפרטואר זה מראים כי כמעט כולו מורכב

המתכתית במרכזי ייצור אזוריים המייצרים את הקראמיקה  ,מתוצרים של קדרים מומחים

)Golani 2003: 81–170; Greenberg 2002; Greenberg forthcoming(b); Greenberg and 

Porat 1996( , הקראמיקה . מקומיים אשר עבדו במסגרת פרדיגמה טכנולוגית דומהשל קדרים או

ומהווה מרכיב עיקרי במכלולים הקראמיים , המתכתית נפוצה בכל החלק הצפוני של דרום הלבנט

עקביות בצורות , מאפייניה העיקריים הם שימוש במקור יחיד של חומר גלם. אתרים 150-של כ

, נראה שגם תעשיית סירי הבישול הייתה ריכוזית במידת מה. ואיכות גבוהה, ובטכנולוגיית הייצור

 Greenberg 2006 ;Paz and Iserlis(וכי הם יוצרו על ידי קדרים מומחים בבתי יוצר נפרדים 

2009 .( 

תכתית היו בייצור הקראמיקה המ, )Greenberg 2002, forthcoming(b)(לפי גרינברג 

פני גיוון -אחידות ועמידות זכו להעדפה על: מעורבים שיקולים אידיאולוגיים ולא טכנולוגיים בלבד

מהווים יחד חבילה אזורית , וסירי הבישול, קנקני האחסון, )יםספל(הספלים , הקערות. ומראה

ים העדפה בולטת לטסים גדול. המעידה על הרגלי צריכה אחידים של המשתמשים בה, אחידה

עשויה להעיד כי לארוחות משותפות היה מקום חשוב בחיים , ושטוחים אשר שימשו להגשה

ונראה כי הן מדגישות את הערכים , ארוחות כאלו יכלו לסייע בגיוס כוח עבודה. החברתיים

עדות אפשרית לארוחות משותפות כאלו ). .ibid(הקולקטיביים של החברה העירונית הקדומה 

החלק הצפוני של , כפי שהראיתי. EYבשטח  2ק "המגורים של ראשית הבנראית למשל במכלול 

ומעט , בעיקר טסים וקערות –בעוד כלי ההגשה , שימש כולו להכנת מזון) EY 460(המכלול הגדול 

אלו שימשו . נמצאו בחדרים האחוריים הקטנים של היחידות הנספחות –קנקנים קטנים וספלים 

 םייתכן כי אירועי. ואוחסנו כשלא היו בשימוש, צמודיםאולי לאכילה באולמות העמודים ה

תכנית , כפי שתואר קודם לכן. מיוחדים של סעודות משותפות נערכו במכלול מגורים זה מעת לעת

                                                 
 1ק "חלק מן הטיפוסים של הב ,למרות שקיים שינוי בולט במכלולים הקראמיים לעומת התקופה הקודמת 79

כולל בית ירח ותל אבו (הקראמיקה המתכתית מופיעה במספר אתרים , בנוסף. 2ק "ממשיכים בשינויים קלים אל הב

היא הופכת להיות המשפחה הקראמית השלטת  2ק "רק בראשית הב, עם זאת. 1ק "כבר בסוף הב) חראז-אל

 . ישראל-במכלולים באתרים בכל צפון ארץ
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ושל החלשת השארות של המשפחה  – הקפדניתהתכנונית קבלה של המשמעת -בית זה מעידה על אי

, אולם שיטות הבנייה. בראשית תהליך העיור –המורחבת כיחידת השייכות הבסיסית והבלעדית 

מפגינים את אותה אידיאולוגיה , ובמידת מה גם הארגון המרחבי של פעילויות, התרבות החומרית

העדות לסעודות משותפות אפשריות בבית זה מעידה כי חברי . של אחידות האופיינית לתקופה

 .כאחדמבחינה פיזית וחברתית , הבית לקחו חלק פעיל ביצירת העיר

פחות שינויים במשק הבית לעומת התקופה , כאמור, באתרים דוגמת ברקת וערד חלים

גם הפעילויות , בהתאם. דבר הבא לידי ביטוי בארגון המרחבי של מכלולי המגורים, הקודמת

 :Ilan 2001-ו 3. 3וראה למשל פרק (היומיומיות במסגרת משק הבית ממשיכות דפוסים קיימים 

לולי התרבות החומרית מערד ניכרת מידה של המשכיות ושימור מסורות מן כך במכ). 350–349

בדומה לצפון , אולם). Ilan 2001: 334–351( 2ק "התקופה הקודמת לצד מאפיינים חדשים של הב

בעיקר בסירי הבישול  –גם כאן יש עדויות לתעשייה קראמית ריכוזית מתמחה , ישראל-ארץ

 :Greenberg 2003: 23; Ilan 2001: 337–343; Milevski 2005(האופייניים לאתרי הנגב וסיני 

66–76; Porat 1989 .(מצביעים על מידה של , יחד עם טיפוסים קראמיים נוספים, סירי בישול אלו

לצד המשכיות חלקית של טיפוסים , גם בתל ברקת. אחידות בהרגלי הצריכה של תושבי האזור

מהווים רוב ברור במכלולים  2ק "באופן גורף את הב טיפוסים המאפיינים, 1ק "קראמיים מסוף הב

כמו . ומצביעים גם כן על אחידות בהרגלי הצריכה של תושבי אתרים אלו, באתר ובאתרים שכנים

 . דומה שלאחידות זו היו היבטים רעיוניים ולא רק פונקציונאליים, בבית ירח

 –ובמקרים מסוימים , דיג ,מרעה, בחקלאות, חברי הבית עבדו גם מחוץ לגבולותיו הפיזיים

נעשו , כמו תיקון רשתות דיג, פעילויות מסוימות. כנראה בסחר וחליפין של טובין –כמו הקדר 

עם הגידול בצפיפות . כפי שהראיתי קודם לכן, כנראה במרחבים פתוחים משותפים סביב הבתים

חים שהקיפו את ונראה כי הפעילויות הועתקו מן המרחבים הפתו, היישוב הצטמצמו שטחים אלו

או הורחקו לשטחים , כגון חצרות או אף גגות, הבתים אל תוך מרחבים לא מקורים בתוך הבתים

 .הדבר נכון לגבי כלל האתרים העירוניים המבוצרים בזמן זה. פתוחים בשולי העיר

 

 פרטי מול ציבורי –הבית בעיר 

ם הציבורי הפוליטי של העיר הביתי הפרטי של המשפחה לעיתים קרובות מוצג כמנוגד לעול תחוםה

 .Muncie et. el(והיחס בין פרטי לציבורי מתבטא למעשה ביחסים בין הבית לעיר , או המדינה

1995; Madanipour 2003: 104 .(חברי משק בית חיים ופועלים גם מחוץ לגבולות , כאמור, אולם
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כי האבחנה בין , כן אם, נראה. לעתים מבקרים בבית אנשים מבחוץ, בנוסף. הפיסיים של הבית

למחצה או ציבוריות למחצה גם -ולמעשה נוצרות מגוון זירות פרטיות, פרטי לציבורי אינה כה חדה

 . בתוך הבית

, מעניין בהקשר זה לשים לב לתנועה והכניסה מן הרחובות והשטחים הפתוחים אל הבתים

במבננים תים המרובעים בבית ירח מאורגנים הב. ולתנועה והנגישות למרחבים שונים בבתים עצמם

ק "בולטת במהלך הב, לצד זה. ולכל בית גישה ישירה מן הרחוב, ידי רחובות-מדויקים התחומים על

לעומת חללים , הנטייה הגוברת לחלוקה פנימית של הבתים למספר מרחבים קטנים נפרדים 2

. נימיים של הביתכך נוצרת חציצה גדולה יותר בין הרחוב והחוץ לבין החלקים הפ. גדולים רציפים

תופעה זו מצביעה על הצורך בהגדרת מרחבים פרטיים אינטימיים יותר הנפרדים משאר חלקי 

שמתרחש ברמה של חלוקה מרחבית ולמעשה משקפת בזעיר אנפין את התהליך הגדול , הבית

ותר תהליך דומה של מעבר למבני מגורים קטנים י). 2. 4. 4-ו, 2. 2. 4פרק (ויתואר להלן  העירונית

כאמור גם באתרים נוספים דוגמת קריית , עם נטייה גוברת לחלוקה פנימית למרחבים קטנים זוהה

בערד ובברקת קיימים מכלולי מגורים גדולים והגישה אליהם , לעומת זאת. )צ(פרעה -תל אלאתא ו

בעוד , פי רוב אל החצר המרכזית של מכלול המגורים-מן הרחובות או השטחים הפתוחים היא על

. כניסה ליחידות המגורים והפעילות השונות היא רק מתוך חצר המכלול ולא ישירות מן הרחובה

 .באתרים אלו יש פחות נטייה לחלוקה פנימית של היחידות הבנויות

גם הסביבה העירונית הבנויה מכילה מגוון רבדים בטווח שבין העולם הציבורי לפרטי 

)Madanipour 2003: 104 .(שבהם מידה רבה יותר של , או שכונות מקבציםן ארגון הבתים במעי

עשוי לבטא רצון להרחיב את המרחב האינטימי הפרטי מעבר לגבולות  ,זיקה בין בתים ומשקי בית

 ). Madanipour 2003: 136–142(זהות ותקשורת , וליצור רובד נוסף של תיחום, הבית עצמו

 

 

 רחובות וסמטאות, שטחים פתוחים: מרחב משותף. 2. 4

 אפייני המרחב המשותףמ

 שטחים פתוחים

, כולל שטחים שבהם נעשית פעילות שיתופית כגון השלכת פסולת, המשותף, השטח הפתוח

דוגמת , ושטחים שנועדו בעיקר לאפשר מעבר, או פעילויות כלכליות שונות, התכנסות טקסית

,  בנויים בצפיפות בישובים שאינם. שבילים תחומים בין מכלולים בנויים או מסומנים בשטח פתוח

ופעילויות , התכנסות וכדומה אינה כה ברורה, מלאכות שונות, פסולת, האבחנה בין שטחי מעבר
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אולם דומה שבכל האתרים המבוצרים . זמנית באותו שטח-או בו ןשונות יכולות להתרחש לסירוגי

והפכו והשטחים הפתוחים התמלאו , התרחש במהלך התקופה תהליך של עליה בצפיפות המבנים

 . פחות נפוצים

אלא שטחים פתוחים או מעברים , לא היו רחובות של ממש, לפני ביצור היישובבית ירח ב

עם התפתחות הטופוגרפיה  מצב זה אף המשיך להתקיים בחלקים מן האתר בד בבד. ליד בתים

ים באזור שער העיר אנו עדים לבניה צפופה של בת. 2ק "אך השתנה בהדרגה במהלך הב, העירונית

בשטח המרוחק יותר , לעומת זאת. ללא שטחים פתוחים ביניהם כבר מראשית התקופה, ורחובות

ששימשו לפעילות , עדיין מתקיימים בזמן זה שטחים פתוחים סביב מכלולי מגורים וביניהם

שטחים פתוחים ששימשו לפעילויות . משותפת ולביצוע מלאכות של משק הבית והשלכת פסולת

שטחים אלו נעלמים . ועוד, סעידייה-תל א, חראז-ולת זוהו גם בתל אבו אלשונות ולהשלכת פס

 . עם ייסודם של בתים צפופים וביניהם סמטאות, כמעט לחלוטין בהמשך התקופה

אף שחלקו המרכזי . לא זוהו באופן ברור שטחים פתוחים משותפים בתל התחתון ברקתב

ייתכן שהדבר הוא , ופים על פני השטחהיה ריק יחסית משרידי מבנים והיו בו משטחי סלע חש

אפשר שהיה שטח פתוח ממש בסמיכות . תולדה של סחיפת השרידים בשל הטופוגרפיה במקום

מערבי שימש כולו כאזור תעשיה -השטח הפתוח בחלקו הצפוני, בתל העליון.  לשער הדרומי הראשי

 . ובו מתקנים רבים חצובים בסלע, לעיבוד מוצרים חקלאיים

). 21, 20לוחות , 46–44: 1995אילן (ו מספר שטחים פתוחים בשטח האתר נתגל ערדב

ידי -פורש על, האזור הפתוח בין השער המערבי לבין מכלול המגורים הגדול שזוהה כארמון 

מפורש אולי כמקום ', המתחם המקודש'לבין ' הארמון'השטח הפתוח בין מכלול . החופרים כשוק

לבין המבנים ' המתחם המקודש'שטח פתוח נוסף נמצא בין . טקסי-להתכנסויות בעלות אופי דתי

עד שלבסוף , והשטחים הפתוחים הצטמצמו, עם הזמן נוספו מבנים. המקיפים את מאגר המים

 ). שם(איבדו את ייעודם המקורי 

 

 רחובות וסמטאות

שכי רשת הרחובות הייתה נתונה לתהליך המ. נמתחה רשת רחובות מרוצפים לכיוון צפוןבית ירח ב

תוך השקעה מרובה ומתמשכת בשכלול , 3ק "והב 2ק "של פיתוח והייתה בשימוש במהלך הב

קטעים של מספר רחובות אשר בתים מצידיהם נמצאו בחלקים , כפי שתואר. ובשמירת התוואי

ומהווה , ההשקעה בריצוף הרחובות בבית ירח היא ייחודית.). 2. 2. 3ראה פרק (שונים של התל 

בניגוד להשארתם , אולם ללא ספק עצם עיצובם של המעברים בעיר באופן כזה, רונימפעל ציבורי עי
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באתר היו גם , כאמור. הייתה בעלת משמעות לגבי היחס ואופן השימוש במרחבים אלו, כשבילי עפר

 . ושמרו על האוריינטציה שלה, סמטאות לא מרוצפות שנוספו אל רשת הרחובות הגדולה

ת שילוב בין רחובות ישרים ומתוכננים בקפידה בחלק קיים במערכת הרחובו ברקתב

דומה שהדבר הוא תולדה של . לבין רחובות היקפיים ומתעקלים בהיקפו, המרכזי של התל התחתון

ויישום רעיונות של תכנון , התאמה לטופוגרפיה ולמתאר הגבעה וקו החומה התוחם אותה מחד

חי סלע האם באתר שימשו כרצפת משט. אורתוגונאלי במקומות בהם התאפשר הדבר מאידך

 . ולא נדרש ריצוף מכוון, הרחובות

נראית המשכיות בשימוש  )צ(פרעה -תל אלב. קטעי רחובות ישרים נמצאו באתרים נוספים

קטעי רחובות ישרים מרוצפים ). Herzog 1997: 64; 9 .4איור (ישרה שמשני צידיה בתים בסמטה 

. 4איורים (חראז -תל אבו אלוב) 2000ינאי ומרדר ( לודב נמצאו, העוברים בין בתים, חצץ וחלוקים

5–7 ;Fischer 2008: Figs. 186, 201.(P79F

80
P 2מרוצפת חלוקים ברוחב סמטה נמצא קטע  אפקגם ב 

המפריד בין , מטרים 3-וניצב אליו מרחב פתוח לא מרוצף שרוחבו כ, דרום-שכיוונו צפון, מטרים

 Yadin and Kockavi;10. 4איור (מערב -בכיוון מזרח וייתכן שהיה חלק מרחוב ניצב, בתים שכנים

2000: 139, Figs. 9.3, 9.4, 9.8.( זוהה רחוב ברוחב של לפחות שני מטרים בין סעידייה -תל אב

והתחתון עשוי , העליון עשוי חלוקים וחרסים: שני שלבים זוהו בריצוף הרחוב. DDהבתים בשטח 

בו , למעט בית ירח, זהו האתר היחיד). Tubb 1988: 57, Fig. 36(אבנים שטוחות מסודרות היטב 

. אולם ללא תשתית החצץ הדחוס המאפיינת את הרחובות בבית ירח, זוהה רחוב מרוצף לוחות אבן

; 3. 4איור (הפריד כנראה רחוב או שטח פתוח  DD-ו BBגם בין שני המבנים הגדולים בשטחים 

Tubb et. al. 1997: 64 .( 

המחלקת את , יש מערכת רחובות היקפיים וניצבים מתוכננת מראש טוענת עמירן כי ערדב

לעומתה טוען הרצוג כי לא הייתה ). ב. 21. 4איור ; Amiran and Ilan 1996: 23–26(העיר לרבעים 

ואשר הכתיבה את מיקומם של , בערד מערכת רחובות מתוכננת מראש שיושמה ברחבי העיר

קום זאת נראה כי מכלולי המגורים עמדו בבסיס המבנה במ). Herzog 1997: 76(מכלולי המגורים 

                                                 
ולפי פישר נעשה בו שימוש , IIוהן בתכנית שכבה  Iחראז מופיע הן בתכנית שכבה -ב המרוצף בתל אבו אלהרחו 80

ח עולה בבירור כי ריצוף "החתכים וצילומים המופיעים בדו, אולם מבחינת התכניות. 2–1ק "המשכי לאורך הב

 .Fischer 2008: Figs(אופן ניכר וגבוה מן הקירות הקדומים יותר ב, 2ק "החלוקים של הרחוב ניגש אל קירות הב

אני מתייחסת לרחוב , אי לכך. גם חלק מן המבנים בשטח זה זוהו באופן שגוי סטרטיגראפית). 201 ,193 ,185

 . בלבד 2ק "המרוצף כאלמנט של הב
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. 4, 20. 4וראה איורים ; .ibid(והמרחבים הפתוחים שהושארו ביניהם הפכו לסמטאות , של העיר

אולם ללא תכנון , אני נוטה לראות במערכת הרחובות של ערד תולדה של מחשבה תחילה.). א. 21

, מגורים שישמשו כרחובות נעשתה באופן מכווןהשארת מרווחים בין מכלולי ה, כלומר. מדוקדק

אולם לא לפי תוואי רחובות , ומבני המגורים נבנו תוך התייחסות לתוואי החומה ובהתאמה לו

יצירת הרחובות ענתה הן על הצורך הפרקטי לאפשר מעבר בין חלקי העיר השונים . מתוכנן מראש

 . בתיםוהן על הרצון ליצור הפרדה פיזית ברורה בין , והשערים

 

 אופן השימוש במרחב המשותף

אופן השימוש בשטחים פתוחים משותפים מהווה מדד חשוב בניתוח יישובי , לצד השימוש במבנים

 ). Robin and Rothschild 2002: 163ראה למשל (

לצד , הצטמצמות שטחים פתוחים באתריםק בדרום הלבנט אנו עדים ל"במהלך תקופת הב

מעבר מצורת קיום שבה מרבית הפעילות תופעות אלו משקפות . ן ברורתיחום מכלולי מגורים באופ

ולעיני כל חברי הקהילה , באופן שיתופי, המתקיימת מחוץ לחדר המגורים נעשית בשטח פתוח

בעל נגישות מוגבלת לחברי משק הבית , לצורת קיום שבה נעשית פעילות זו בתוך מתחם סגור

ואיתו מערכת מורכבת , חוץרור בין פעולות של פנים ונוצר תיחום בבמסגרת התהליך . ומקורבים

, לצד התכנסויות. אישיים בקהילה-ביחסים בין השילובשל הרשאות וכללים לגבי אופן ומידת 

גם לפעילויות שונות  2ק "שימשו השטחים הפתוחים באתרים בראשית הב, מעבר והשלכת פסולת

מקורים בתחומי מכלולי -אל המרחבים הלאאולם עם הזמן הוכנסו פעילויות אלו . של משקי הבית

ונוצרה חלוקה פונקציונאלית ברורה שהגדירה את אופי השטחים הפתוחים המשותפים , המגורים

עם הצטמצמות השטחים , בכל היישובים העירוניים. )גרינברג ופז בדפוס( ואופן השימוש בהם

להיות נתיבי התנועה , ובין אם תוכננו מראש ונסללו ובין אם לא, הפתוחים הפכו הרחובות

 . והמקומות השיתופיים העיקריים למפגשים ומגע בין אנשים

אולם הופכים למרחב בעל משמעות , הרחובות מגדירים את תכנית העיר באופן גיאומטרי

התנועות היומיומיות של יחידים העוסקים ). de Certeau 1984: 91–117(ידי ההולכים בהם -על

הן שמעצבות , ידם-והמשמעויות המוטמעות בנתיבים שנבחרו על ,בפרקטיקות היומיות שלהם

מפגשים ושיחות בין אנשים במסגרת תנועות ופעולות אלו יוצרים . ומגדירות את המרחב העירוני

ואופני התנהגות  ערכים, רעיונות, אירועים, דפוסים יומיומיים של זכירה בנוגע לאנשים

)Blokland 2001: 273–275.( 
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 כת רחובות באתרים השונים מלווה גם בשכלולים טכניים שנועדו לספקהיווצרות מער

בהיותו . אך הם מהווים ביטוי גם לצרכים אידיאולוגיים, היגיינהולצרכים כגון ניקוז מי נגר  מענה

ומהווה הון חברתי אשר ניתן להשתמש , הרחוב הוא אחד מנכסיה, מרחב משותף ציבורי של העיר

ברור כי קיימים הבדלים בין ). Madanipour 2003: 221(תושביה  בו במסגרת האינטגרציה של

רחוב מרכזי לבין סמטה צרה במידת האינטראקציה שהם יוצרים בין תושבים מחלקים שונים של 

לביצוע פעולות המשרתות , בין היתר, הרחוב מיועד. ובערכים ורעיונות המבוטאים דרכם, העיר

העברת , ות או כאלו שנועדו לביסוס לגיטימציה שלטוניתכגון תהלוכות דתי, על חברתיות-מטרות

במידה רבה מסר אידיאולוגי מובהק שאינו נופל מזה  ,אם כן, נושא הוא. שיטור ושליטה, סחורות

  .של המבנים שלצידו

לא היו בו , לפני ביצור היישוב. נראה כי מושג הרחוב צמח במקביל לרעיון העיר בבית ירח

מצב זה אף המשיך להתקיים . חים פתוחים או מעברים ליד בתיםאלא שט, רחובות של ממש

ההשקעה הניכרת בריצוף . בחלקים מן האתר בד בבד עם התפתחות הטופוגרפיה העירונית

מעידים על קיומה של תודעה , בשכלולם ובשמירת התוואי לאורך דורות רבים, הרחובות באתר

תודעה זו מכתיבה את התנהגות . ושבי האתרעירונית המהווה גורם דומיננטי בתפיסת הזהות של י

תחילה היא מביאה אותם לדמיין את הרחובות בטרם נוצרו ולתכנן את . התושבים לאורך זמן

, לאחר מכן להרחיב את רשת הרחובות מאזור השער אל שאר שטחי העיר, אופיים ומהלכם

בות בהדרגה למרכיב כך הופכים הרחו. ובהמשך לשמר את התוכנית במשך כל זמן קיומה של העיר

סדר הנוצרת דרך הן כביטוי של זהות קבוצתית , מרכזי בזיכרון הקולקטיבי של תושבי העיר

דרך ים ונאספים והן כביטוי של זיכרונות שנוצר, ארכיטקטוני וסמלים המוכתבים מלמעלה

  .)Hebbert 2005: 592(היבטים פיזיים ואסוציאטיביים של דפוסי פעילות והתנהגות יומיומיים 

במספר , כפי שהראיתי .באתרים אחרים רשת הרחובות מתוכננת פחות מאשר בבית ירח

אולם מידת ההשקעה והתכנון ההנדסי נופלים , אתרים יש עדויות לריצוף פשוט ולניקוז ברחובות

גם מערך הרחובות עצמו במסגרת המתאר העירוני אינו כה מתוכנן . במידה רבה מאלו של בית ירח

ובמקרים רבים הוא למעשה תולדה של התפתחות דינאמית והשארת מעברים , יםבמרבית האתר

 . בין המבנים עם הגידול בצפיפות הישוב

אלא , אולם הבחירה במיקום הרחובות אינה רק בשל תפקידם כצירי תנועה ומעבר בעיר

. בתיםכגון , גם בשל היותם גבולות פיזיים נראים לעין בין מרכיבים שונים של הסביבה הבנויה

ידי רחובות -כל מכלול מופרד על, באתרים השומרים על קונפיגורציה של מכלולי בתים גדולים
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, הכניסה מן הרחוב היא בדרך כלל אל חצר מרכזית של המכלול, ושטחים פתוחים המקיפים אותו

 . והגישה אל היחידות השייכות למכלול נעשית משטחו ולא ישירות מבחוץ

רידים הרחובות בין גושים ובהם מספר בתים קטנים יותר בבית ירח מפ, לעומת זאת

בעקבות הדיון של אדם סמית . ישירות מן הרחוב, כאמור, והכניסות לבתים היו, וצמודים זה לזה

ברצוני להציע כי לאור , )A. Smith 2003: 220–231(בנושא תכנית העיר המסופוטמית אור 

חב העירוני והן של הקונפיגורציה הפנימית של הצפיפות הגדלה והפרגמנטציה הגוברת הן של המר

תכנית השתי וערב של הרחובות שימשה כדי לכוון ולשלוט , Cבתים בבית ירח במהלך תקופה 

שליטה ופיקוח , )ibid.: 224(לפי סמית . ואפשרה נגישות שווה יחסית לכל הבתים, בתנועה בעיר

הינם מרכיבים חשובים , של משקי הביתוהאופן בו משולבת התנועה בשכונות עם המרחב , מסוג זה

 .  5אופייה ומהותה של אוטוריטה זו יידונו בפרק ). אוטוריטה(של סמכות 

 

 

 בנייה ציבורית ומאפייניה. 3. 4

 בנייה ציבורית 

 ביצורים

המערכות שונות . הוא מערכות ביצורים 2ק "המרכיב הבולט ביותר באתרים העירוניים של הב

, מגדלים, וחלקן כוללות בנוסף לחומות גם שערים ראשיים ומשניים, ברמת המורכבות שלהן

 . וחלקלקות, )בסטיונים(עמדות מבוצרות 

אי המוגן -שהיה מעין חצי, נבנתה בקצה הדרומי של  האתר Aחומת הלבנים בית ירח ב

ביצורים דומים התוחמים רק את העבר הקל . משאר עבריו) ידי הכנרת ונהר הירדן-על(באופן טבעי 

פז (שהיו מוגנים באופן טבעי במדרונות תלולים , ק"לגישה באתר מוכרים ממתחמי הגולן של הב

2003 ;Kochavi 1989b: 4–6; Herzog 1997: 74 .( הסבר דומה שימש להצדקת העדר חומה בחלק

 3ק "בתקופת הב). de Vaux 1976: 398; Herzog 1997: 74( )צ(פרעה -תל אלהדרומי של העיר ב

אשר חלקים ניכרים ממנה , מת הלבנים של בית ירח בחומת אבן בה שולבו מגדליםהוחלפה חו

דרע חומת האבן -גם בבאב א. ואשר נמתחה כנראה לאורך כל שולי התל, נחפרו בדרום התל ומערבו

שנבנתה ללא יסוד אבן , )Bחומה ( 2ק "החליפה את חומת לבנים מן הב 3ק "של הב) Aחומה (

)Philip 2001: 172; Rast 1995: 126; Rast and Schaub 2003:166–170, Figs. 8.4–8.6.( 
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חומה היקפית : מערכת הביצור הורכבה כנראה משתי חומות הקשורות זו לזותל ברקת ב

-ברוחב של כ, החומה. אשר ניגשת אליה, וחומה היקפית בשולי המדרגה הנמוכה, של התל העליון

שרוחבה , בתל דלית הסמוך נתגלתה חומה דומה. 3 ובה שערים ומגדלי שער תוארה בפרק', מ 3.20

 ,Gophna 1996: 23–29, 62, 74–75;23. 4איור (מגיע במקומות מסוימים לכדי ארבעה מטרים 

77–78, Figs. 6, 8, 10–12, 32; Herzog 1997: 74 .(החומה נבנתה באופן דומה לתל ברקת ,

ונתגלו בה שרידי שער , לוי אבנים קטנותמשני פנים של אבנים גדולות מאוד וביניהם מי, במקטעים

בה שער הוצע כי יש ו, גם בראש הנקרה אולי חומה בטכניקת בניה דומה נתגלתה. ראשי ושער משני

 ;Helms 1976(אליו מוביל כבש גישה אלכסוני מדורג הצמוד לחומה , ראשי בעל גישה לא ישירה

Tadmor and Prausnitz 1959 .(ק "ירמות מן החלק המאוחר של הב שער זה מזכיר את השער של

2 . 

 2ק "בראשית הב). 24. 4איור (זוהו מספר שלבים ומרכיבים במערכת הביצורים  ירמותב

שני בסטיונים . ובה משולבים בסטיונים גדולים, )'מ 6.4עד (רחבה חומת אבן  – Aנבנתה חומה 

 de Miroschedji( מתעקלשהוביל לרחוב  )'מ 2.6(וביניהם מעבר שער פשוט רחב , Kנתגלו בשטח 

ובה שער , החדשה Bחומה  2ק "נבנתה בסוף הב, לאחר שיצאה חומה זו משימוש). 1792 :2008

–ibid. 1988: 45(שהורחבה עם בניית חלקלקה , מורכב בעל דרך גישה המשתפלת בציר אלכסוני

–ibid. 2008: 1792(בין שתי החומות הונחו שכבות מילוי ונבנו מעין פלטפורמות אבן . )1990 ;59

1793 .( 

אורכה הכולל , נבנתה חומה היקפית על ראש הגבעות הסובבות את גרעין הישוב ערדב

והיא ', מ 2.25הרוחב הממוצע של החומה הוא ). 20. 4, 18. 4, 17. 4איורים (' מ 1200-מוערך בכ

בדומה לתל , נבנתה שתי שורות של אבנים וסלעים גדולים וביניהן מילוי של אבנים קטנות ועפר

 .Amiran et(העל שלה -ולא נתגלו כל שרידים ממבנה', מ 1.60החומה השתמרה עד גובה של . ברקת

al. 1978: Pl. 177; Herzog 1997: 46 .(אשר לראשיים יותר , בחומה מספר שערים ופתחים

ה שהגיש, עגולים צמודים לפן החיצוני-לאורכה מספר מגדלים חצי ובנוסף נבנו, סמוכים מגדלים

 ,Amiran et. al. 1978: 11–13, Pls. 150, 174(אליהם נעשתה דרך מעבר צר מן החלק הפנימי 

178, 183; Amiran and Ilan 1992: 36; Herzog 1997: 48  .( 
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וו -לפי דה, 1bבשלב ' מ 2.80נבנתה חומת לבנים על יסוד אבן ברוחב  )צ(פרעה -תל אלב

 de Vaux 1961: 212–215; Herzog 1997: 64; Joffe;א. 9. 4איור (בזמן שהישוב כבר היה קיים 

ידי בנית קיר נוסף -בהמשך עובתה החומה על. לחומה שער ראשי ומשני צידיו מגדלים. )68 :1993

  2ק "נבנתה בראשית הב עיב). Herzog 1997: 64; ב .9. 4איור (מטרים  5ורוחבה הגיע לכדי , צמוד

וזוהו , לערך' מ 4.5–3רוחב יסוד האבן של חומה זו נע בין . המקיפה את האתר Cחומה ) IIIAשלב (

 ;Callaway 1980: 63–80, Figs. 38, 45, 49;11. 4איור (ומספר מגדלים , בה ארבעה שערים

Herzog 1997: 67, Figs. 3.15 .( 

אשר הקיפה את האתר לפי ', מ 2.70חומה ברוחב ממוצע של  2ק "נבנתה בבתל קשיש ב

 :Ben-Tor and Bonfil 2003b: 61; Zuckerman 2003b(רפי של ראש התל קווי המתאר הטופוג

 Ben-Tor and Bonfil;13. 4, 12. 4איורים (' מ 30-לאורך כ W305נחשף קיר  Bבשטח ).  126–125

2003b: Plans 5–10( , ובשטחA  קטע קטן נוסף) קירW241 ,ibid.: Plans 13–22 .( יסוד החומה

ממנו שרדו , ועל גביו מבנה על מלבנים, גדולות וביניהן מילוי אבנים קטנותפנים של אבנים שני בנוי 

 Ben-Tor and Bonfil 2003b: 61, Photo 17; Zuckerman(רק לבנים בודדות בנקודה אחת 

2003b: 126 .( בחומה נבנו תעלות ניקוז)Ben-Tor and Bonfil 2003b: 61, Photos 18, 19; 

Zuckerman 2003b: 126 (ידי החופרים -ל לחומה מעברה החיצוני נמצא קיר המפורש עלבמקבי

לדעת ). Ben-Tor and Bonfil 2003: 61; 12. 4ראה איור , W308+W342קיר (כקיר תמך 

אליה מוביל , בנקודה הנמוכה ביותר באתר, החופרים שער היישוב היה אמור להימצא בסמוך

 . אולם זה לא השתמר כלל, מבחוץ כבש גישה

שני החומה בנויה . 2ק "נתגלה קטע מן החומה אשר הקיפה את האתר בבא קריית אתב

מעברה . 'מ 3.5–3.0ורוחבה  , של אבני שדה בינוניות וביניהן מילוי של אבנים קטנות יותר פנים

ששימשה אולי כחלקלקה מבנית במטרה , החיצוני זוהתה שכבה משופעת הדוקה של אבנים קטנות

 :Faust and Golani 2008;11, 10איורים : 2006גולני (לחומה  לייצב את העפר שבשיפוע מחוץ

223, Fig. 9 .( 

שבמרכז בקעת הירדן נתגלה אתר גדול מוקף ביצורים מאסיביים רבת מחרוק 'חב

ייבין ואייזנברג , דמתי; Herzog 1997: 74(וחפיר , חלקלקה,מגדל גדול, ומורכבים הכוללים חומה

רבת 'נמצאה בח, ובה מעבר שער פשוט, רוחבה כשלושה מטריםחומת אבן מרשימה ש). 926: 1992
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שלב ( 2ק "נבנתה בראשית הבחראז -תל אבו אלגם ב ).Nigro 2008b(בטראווי שבעבר הירדן -אל

IIA ( 9-ו 2שחלקים קטנים ממנה נחשפו בשטחי חפירה ', מ 4.2חומת אבן מאסיבית ברוחב 

)Fischer 2008: 162–175, 220–221, Figs. 155, 158, 162–163, 231–236 .( בחינת מפה

מעלים כי , וניסיון להתאימה לתכנית שטחי החפירה ולקטעי החומה שנמצאו, טופוגרפית של התל

על שפת המדרון התלול , החומה הקיפה כנראה את החלק הגבוה של התל ונבנתה ממש בשוליו

)ibid.: Figs. 8–9, 155, 231 ; כאן 8. 4וראה איור.(P80F

81
P  2ק "בבחומת העיר נבנתה  ביריחוגם 

)Kenyon 1981: 97, Pl. 229a; Nigro 2010: 461–463 .(החופרים  ,כאמור, סעידייה-תל אב

 .Tubb et( 2ק  "או לב 1ק "לב NN-ו JJמביאים עדויות סותרות לתיארוך חומה שזוהתה בשטחים 

al. 1996: 23–24, Fig. 15; Tubb et. al. 1997: 65–66, Fig. 18( ;מצב השתמרותה אך אף ש

מן התיאורים , והממצא מן הלוקוסים הקשורים אליה עד כה אינם מאפשרים לקבוע בוודאות

 .באתר 2ק "במבנים מן הבדומה שאופי המשטחים הסמוכים לחומה זהה לאלו שנתגלו 

, עם חלוקה של החומה למקטעים שונים, בביצורים נראות טכניקות בנייה מודולאריות

תוספות , ת מערכות הביצור במהלך התקופה באמצעות בניית עיבוייםוקיימת מגמה של הרחב

שם נראים , הדבר נראה בבירור בתל ברקת). Herzog 1997: 74; Joffe 1993: 69(ותמיכות 

גם . אף קיומם של עקרונות מנחים סטנדרטיים אחידים-על, הבדלים בבנייה בין מקטעים שונים

ידי קירות נוספים ותמיכות בחלק -ועובתה על, נבנתה במקטעים Aבבית ירח חומת הלבנים 

 .Amiran et. al. 1978: 11–12, Pl(' מ 15–10בערד זוהו מקטעים באורך . המאוחר של התקופה

 :Kenyon 1981(המעידים על בניה במקטעים , וביריחו זוהו פערים מבניים בחומת הלבנים, )178

100, 258–260, Pl. 83a, 142b .(הבדלים בין חלקים שונים של החומה גם בתל קשיש נראים ,

בעי עולה תמונה  Cמן התכניות של חומה ). 12. 4ראה איור , AI/15למשל בריבוע (הניגשים זה לזה 

מעלה  9חראז התמונה המורכבת משטח -בתל אבו אל). Callaway 1980: Figs. 38, 49(דומה 

 ,Fischer 2008: 220–221(ים וכי גם כאן נבנתה החומה במקטע, שהביצור מורכב ממספר קירות

225, Figs. 231–236, Table 33 .( 

 ,Callaway 1980: 73–81(עי ה, )Amiran et. al 1978: 12–13, Pls. 178, 182(בערד 

Figs. 49–51( , מעונה)Braun 1989a ( ויריחו)Kenyon 1981: 97, Pl. 79b (נבנו מגדלים חצי-

                                                 
 . כ"דונם בסה 30-היה כ 2ק "חראז בב-הרי שסך השטח המבוצר של הישוב בתל או אל, אם כך הדבר 81
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 .Joffe 1993: 69; Herzog 1997: 74–75, Fig(ליה כתוספות הנסמכות א, עגולים בצמוד לחומה

3.19 .( 

שהיו , מגדלי שער מרובעים מרשימים, כאמור, ובתל ברקת נתגלו )צ(פרעה -תל אלב

 de(ומחולקים למספר חדרים פנימיים , צמודים לחומה מעברה החיצוני משני צידי מעבר השער

Vaux 1962: 221–235, Pls. 19–21 .(ים אלו שימשו כנראה להצבת סולם  חלק מחדרים או תא

 .  על מנת להגיע לחדרים העליונים ולראש החומה, או מדרגות

בפלה שבירדן  2ק "שני מגדלים מרובעים או תמוכות נמצאו גם בחומה ההיקפית של הב

)Bourke 1997: 99–100, Figs. 4–5; Philip 2001: 172 .(רוק נחפר מגדל מלבני 'רבת מח'גם בח

חראז -בתל אבו אל). 926: 1992ייבין ואייזנברג , דמתי( 2ק "הראשון שלו תוארך לבגדול שהשלב 

מהווה חלק ממגדל  9במערכת הביצור שנחשפה בשטח ) W230(מציע פישר כי אחד הקירות 

)Fischer 2008: 225, Fig. 231, Table 33 .(דרע מציעים החופרים זיהוי אפשרי של מגדל -בבאב א

 :Rast and Schaub 2003(שהיה ממוקם כנראה בצמוד לפוטרנה , 2ק "בחומת הלבנים של הב

170–171.( 

וברקת כוללים , )צ(פרעה -תל אל, ירמות, השערים הראשיים שנתגלו באתרים כמו בית ירח

, בנוסף). Herzog 1997: 75(המאפשר מעבר של בהמות משא עמוסות ', מ 2מעל , מעבר שער רחב

וניתן היה , שהיו למעשה פתחים צרים בחומה, )פוטרנות(שניים נתגלו במרבית האתרים שערים מ

ק "ריבוי שערים הינו תופעה מוכרת בערי הב). Joffe 1993: 69(לחסום או למלא אותם בעת הצורך 

מרעה ודיג אל שטחי , ונראה כי הדבר נועד לאפשר גישה קלה של תושבי העיר שעסקו בחקלאות, 2

מכלולי השער המרשימים ניתן כאמור למנות את שני השלבים בין ). Herzog 1997: 48(העבודה 

הכוללים מעבר מרוצף היטב עם דרך גישה המובילה מן החוץ ונמשכת , במכלול השער של בית ירח

בתל . ופינת פולחן בצמוד למעבר השער מצידו החיצוני בשלב הראשון, ברחוב מרוצף בפנים האתר

התחתית שני מגדלים מרובעים מאסיביים משני צידי ברקת נבנו במכלול השער הדרומי של העיר 

אל מעבר השער עצמו הוביל כנראה כבש . )צ(פרעה -תל אלאשר דומים להם נתגלו רק ב, השער

בירמות  Aבחומה ). פוטרנה(בנוסף נמצא בצידה הצפוני של העיר התחתית מעבר צר יותר . גישה

שער . שער מורכב יותר עם כבש גישה נמצא מכלול Bואילו בחומה , נמצא מעבר שער רחב פשוט

מתוכם שלושה שהיו פתחים , בעי נתגלו ארבעה שערים IIIבשלב . דומה נתגלה גם בראש הנקרה
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ולכל אחד צמוד מגדל חיצוני שלפי החופר שימש כפלטפורמת ביצור מוגבהת לצורך , צרים בחומה

 ). Callaway 1980: 63(שליטה על תנועה והתקפות 

. שהיוו חלק ממערך הביצורים של העיר) בסטיונים(נו עמדות מבוצרות במספר אתרים נב

נוספים במרחק מה ממנה ומספר בסטיונים , בתל ירמות נבנה בסטיון גדול בעיקול בחומת העיר

ובפינות , )צ(פרעה -תל אלהרצוג מזהה בסטיונים גם בתוספת הצפונית של ביצורי ). 24. 4איור (

בערד נמצא ). Herzog 1997: 75–76(רחית של חומת העיר יריחו מז-מערבית והצפונית-הצפונית

לאור תכניתו המלבנית , מבנה שזוהה כעמדה מבוצרת בסמוך למאגר המים בתוך תחומי העיר

; 20. 4ראה איור (אולם הוא אינו משולב במערך הביצורים ההיקפי של העיר , והקירות העבים שלו

Herzog 1997: 75 .( 

נבנו בחלק מן הערים , נות ותמיכה במבני הביצורים המאסיבייםכחלק מייצוב המדרו

וחלקלקות , )Herzog 1997: 76( )צ(פרעה -תל אלחלקלקות עפר זוהו בין היתר ביריחו ו. חלקלקות

בתל ברקת נראה כי למבנה . רבת מחרוק'בירמות ובח, שחוזקו בציפוי חלוקים ואבנים בקרית אתא

 . ת האבן המעבות גם חלקלקה של עפר ואבניםהשער המסיבי הייתה בנוסף לתמיכו

 

 מבני ציבור

, פי רוב לפי תכנית המבנים-על, כמקדשים 2ק "חוקרים שונים מזהים מבנים מסוימים באתרי הב

אולם במרבית ). Herzog 1997: 76(והשימוש בחומרי בנייה איכותיים , עובי הקירות, גודלם

 . זההמקרים דומה שחסרות ראיות ממשיות לזיהוי כ

מבנה גדול בנוי בקפידה  הדוגמה המוכרת ביותר למבנה ציבורי גדול שזוהה כמקדש הוא

 Herzog;26לוח , 54–53: 1995אילן ; 11. 4איור ( עיחלק הגבוה של התל בבבתכנית חדר רוחב 

1997: 67–71, Fig. 3.16, 3.17 ;.(P81F

82
P  במבנה עצמו לא נתגלו ממצאים אינדיקטיביים או חפצי

אולם חוקרים העלו השערה כי חפצי פולחן שנתגלו במבנה קטן סמוך , כים בהשערה זופולחן התומ

Herzog 1997: 71.(P82F( 3ק "לחומת העיר הועברו אליו ממקדש האקרופוליס במהלך הב

83
P באב אב-

 Rast and Schaub( 3ק "מתחת למקדש הב 2ק "נחשף מבנה חדר רוחב שפורש כמקדש מן הבדרע 

                                                 
אולם מאוחר יותר פורש כמקדש , )Marquet-Krause 1949: 14–16(ידי החופרת כארמון -ה תחילה עלהמבנה זוה 82

)Herzog 1997: 67; Joffe 1993: 84 .( 

אולם מאוחר , )Marquet-Krause 1949: 16–19(ידי החופרת כמקדש -המבנה הקטן בו נתגלו הממצאים פורש על 83

 ).Herzog 1997: 71(והממצאים הועברו אליו מאוחר יותר , 2 ק"יותר הוצע שהיה זה בית מגורים רגיל בב
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2003: 157–165, Figs. 8.1–8.3 .(והוא מוקף רחבה , למבנה שורת עמודים לאורך הציר המרכזי

מרוצפת לבנים וחצץ אולם אף שהממצאים המעטים משלב זה של המבנה אינם מעידים על תפקוד 

בטראווי -רבת אל'חב). ibid.: 165(אין כל עדות ממשית לפונקציה פולחנית של המבנה , דומסטי

והמשיך  2ק "ידי החופר כמקדש שנבנה בב-אשר מזוהה על ,נחפר מבנה גדול בתכנית חדר רוחב

בשטח הפתוח בחזית המבנה נמצא מתקן אבן מעוגל עם ). Nigro 2008c( 3ק "לשמש במהלך הב

תכנית המבנה בשלב הקדום  מרבית, עם זאת. שהחופר מזהה כמזבח, אבן עם ספלול קטן במרכזו

 . ים כלשהם שיעידו על תפקידוולא נתגלו בו ממצא, משוחזרת) ibid.: Plan 3(שלו 

צמד , ובו צמד מקדשים גדול, המורכב מחמש יחידות חדר רוחבמתחם מקודש נחפר  ערדב

 Amiran and Ilan;19לוח , 44–42: 1995אילן ; 20. 4איור ( ויחידה בודדת נוספת, מקדשים קטן

1996: 45–59, Pl. 88–89; Herzog 1997: 60–62;  .(ארגון המבניםאופן כי , טוענת עמירן ,

אגן כומתקנים שזוהו כמזבח ו, 1ק "הדמיון בתכנית למקדשים מן התקופה הכלקוליתית ומן הב

באחד מצמד המקדשים הגדולים אסטלת  בנוסף נתגלתה. תומכים בזיהוי המתחם כמקדש ,פולחני

אינה שונה מאוד מזו של  המבנים תכנית כי אחרים טוענים, תזאלעומת . אבן מסותתת היטב

 ;Aharoni 1982: 65; Herzog 1997: 76(לא נתגלו בהם חפצי פולחן כי ו, ידות מגורים רגילותיח

Kempinski 1978: 52; Mazar 1990: 126.(P83F

84
P  

אולם נראה כי , )Herzog 1997: 76(זוהתה יחידה קטנה כמבנה פולחן  )צ(פרעה -תל אלב

 . ריולא במבנה ציבו, מדובר בפינה פולחנית השייכת למבנה מגורים

פולחן בשער הפינת  למעט, 2ק "עד עתה לא נתגלו מבני פולחן ציבוריים מן הבבית ירח ב

והפולחן הקשור , מצבה זו הייתה כנראה סימלה של העיר. ובה מצבת עוגן ושולחן מנחות, העיר

 EY( ובו הטמנת כלים החדר הפולחני EYבנוסף נחפר בשטח . אליה הוא לכן בעל משמעות ציבורית

חדר זה שימש את הבית או השכונה . אשר קשור בבירור למבנה המגורים של הקדר, )160

P84F85.ולא היה בעל פונקציה ציבורית ,בסביבתו הקרובהש
P   

או , דת ופולחן ברמה משותפת לישוב, לקיומם של מקדשיםאחדות עדויות , אם כן, יש

, דרע-בעי ואולי בבאב אלמעט המבנה , עם זאת. ברמות נמוכות יותר של ארגון כגון רובע או בית

                                                 
ולא , אסטלת האבן עליה חרותות שתי דמויות אנתרופומורפיות נמצאה באחד מחדרי המכלול המזוהה כארמון 84

 ). Amiran and Ilan 1992: 88; 42: 1995אילן (במקדש 

והוא , באופן שגוי זוהה) Kempinski 1992: Fig. 11(  ידי קמפינסקי-המבנה שפורש כבעל פונקציה פולחנית על 85

 .  מבנה דומסטי
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, לא מדובר במבנים מונומנטאליים הבולטים מאוד בסביבתם, ים כמקדשים מוטל בספקישזיהו

דרע שימשו כמבני ציבור -ייתכן כי המבנים הגדולים בעי ובבאב א. ואין השקעה ניכרת בבנייתם

 .כך בהמשך-ועל ,אולי מבני מנהל או אסיפה, שאינם דתיים

בולטות בהעדרן עדויות לקיומם  2ק "למבני דת ופולחן באתרי הבלצד העדויות המעטות 

או ' מגורי אליטות'ויופה מציע שאת מעט המבנים שהוצע לזהותם ככאלו יש לפרש כ, של ארמונות

כך למשל המבנים הגדולים דוגמת מבני ). Herzog 1997: 76; Joffe 1993: 50, 84(' מבני ציבור'כ

 de Miroschedji(בירמות ' המבנה האפור'ו' המבנה הלבן, 'עיב' ארמון'הרוחב של המקדש או ה

לרשימה זו עשוי להצטרף מבנה הרוחב . ידי חופרי ערד-והמכלול שזוהה כארמון על, )41–35 :1988

פרשנותם ). 3ראה פרק , LSשטח (עם העמודים והיחידות הנסמכות אליו מן התל העליון בברקת 

אני , אולם כפי שכבר כתבתי, על שונות חברתית בולטת של מבנים כמגורי אליטות עשויה לרמז

בעל יכולת כלכלית  אב-ביתהמייצג , של ערד מכלול מגורים גדול במיוחד' ארמון'רואה במכלול ה

הפרשנות , לעומת זאת). 4. 5-ו 1. 4וראה פרקים (ולאו דווקא אליטה שלטת , גבוהה יותר מאחרים

קיום מנהל עירוני שאינו בהכרח באפשרות של תומכת  של חלק מן המבנים כמבני ציבור מנהליים

 . בידי קבוצת אליטה שלטת

 

 משמעות הביצורים ובניה ציבורית

 חומות ושערים 

 אשר נדונו רבות, המרכיב הבולט ביותר ביצירת המרחב הפיסי העירוני הוא ללא ספק הביצורים

כנראה כי ראו , כננו בעיקר להגנההרצוג טוען כי אופי הביצורים בערד מעיד על כך שלא תו. במחקר

לדעתו  מדובר גם בשיקול כלכלי שכן ). Herzog 1997: 48(סבירות נמוכה לאיום התקפה צבאית 

השקעת זמן וגיוס כוח , בניית מערכת ביצורים מאסיבית יותר הייתה דורשת יותר חומרי גלם

אוד כביצורים הגנתיים לצרכים אינן יעילות מ 2ק "חומות הב, )Joffe 1993: 70(יופה לדעת . עבודה

אולם יש לזכור כי למערכות ביצור יש גם היבט הגנתי ומלחמתי פסיכולוגי ולא רק פיזי ; צבאיים

)Yekutieli 2006b: 83 .(עצם הידיעה של אנשים כי מישהו צופה מן , פיזי מעבר ליצירת מחסום

מרתיע לאחדים ומרגיע לאחרים מהווה גורם , אף כי לא תמיד ברור היכן ומתי, והמגדלים החומות

)Yekutieli 2006b: 83.( 

לפיה הדיון בארכיטקטורה , )Trigger 1990: 129(יופה מאמץ את גישתו של טריגר 

לטענתו יש . מונומנטאלית זו צריך לכלול סינתזה בין ההיבטים החומריים והסימבוליים שלה
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דת מאחורי בנייתם הייתה ייסוד אשר הכוונה העומ, לראות בחומות קודם כל מנגנונים סמליים

ויצירת גבולות ששרטטו מחדש , וביסוס צורות ורמות חדשות של שליטה חברתית על האוכלוסייה

ושל אתרים מבוצרים אלו מול אלו , אתרים מבוצרים ועורף חקלאי, שדות חברתיים בין פנים וחוץ

)Joffe 1993: 70–71 .( גם לדעת יקותיאלי)Yekutieli 2006b: 83 ( ביצורי עיר מהווים הצהרה של

ורואה בחומות אלו בראש ובראשונה סמלים נראים לעין של , אני מקבלת גישה זו. כוח ושליטה

. ואת הזהות הנלווית אליו של תושבי הערים, המגדיר את המרחב הפיזי העירוני, סדר חברתי חדש

הויות ובריתות בתוך ביססו ז, פוליטי וסימבולי חדש, כלכלי-סמלים אלו הגדירו נוף חברתי

Joffe 1993: 70–71.(P85F(בהיותם מעין סמלי כוח , ונתנו להן משנה תוקף, האוכלוסייה

86
P  

מרחבים פיזיים הנוצרים בהתאם לצרכים מבניים  םהערים ה כי ביצורי, ניתן לומר

, ידי היסטוריה ופוליטיקה מקומית-המעוצבים על, אך גם מקומות אידיאולוגיים, פרקטיים

 ;Fletcher 1984: 197( סרים בנוגע לעקרונות ארגוניים של החברה הבונה אותםומכילים מ

Matthiea 1999; Smith 2003: 368.(  בהיותם מבנים מונומנטאליים בעלי בולטות ויזואלית גבוהה

והם מכילים , משמשים הביצורים סמן ברור ליחסים חברתיים, הן בסביבה הבנויה והן בנוף הטבעי

 Letesson and(המובנת בבירור בתוך תחומי הישוב המבוצר ומחוצה לו כאחד  ומעבירים משמעות

Vansteenhuyse 2006: 92–93; Moore 1996: 97 .( חומות ושערים משמשים כאמצעים להגבלה

, הם יוצרים ומהווים גבולות). Smith 2007: 23(ותיעול תנועת אנשים אל תוך העיר והחוצה 

אולם מאידך מהווים גבולות ; רדה והבדלה בין העיר לסביבתהוככאלו הם מעבירים מסר של הפ

 :Madanipour 2003(אלו גם ממשק המגדיר את אופי ומידת האינטראקציה בין אותם עולמות 

, שערים הינם סף המאפשר מגע ומעבר בין המרחב הבנוי העירוני לסביבה החיצונית). 64–63

חומה , בנוסף). Madanipour 2003: 63–64ראה (ולמעשה מהווים חלק משני העולמות גם יחד 

ולשהות על , כאשר ניתן ללכת עליה. רחבה מהווה מקום בפני עצמו בסביבה העירונית הבנויה

 .חדשהעירונית נוצר מרחב בנוי בעל משמעות , הבסטיונים והמגדלים ובתוכם

, זהותהביצורים הם במידה רבה סמלים מגדירי  2ק "נראה כי בנוף היישובי החדש של הב

באמצעות המונומנטאליות והנראות הרבה שלהם והאופן בו הם יוצרים חציצה בין הערים 

זהות , הביצורים מגדירים זהות משותפת של היושבים בתוכם כקהילה עירונית. לסביבתן המיידית

                                                 
מחקרים העוסקים בערים קדומות במקומות שונים בעולם מציגים טיעונים ודוגמאות הן לפונקציה הגנתית והן  86

 ;de la Croix 1972; Connah 2000:ראה למשל(לעתים קרובות שתיהן יחד , לפונקציה סימבולית של ביצורים

Tracy 2001; Smith 2007: 23 .( 
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ביישובים כפריים או (של יושבי קהילות עירוניות מבוצרות מול תושבים החיים מחוץ לחומות 

 .  וזהויות של תושבי יישובים עירוניים מבוצרים זה מול זה, )כנוודים

 

 מבני ציבור

והם מתאפיינים בצניעות יחסית , 2ק "רק מעט מקומות פולחן ניתנים לזיהוי ודאי בב, כאמור

דוגמאות בולטות לכך הן פינת הפולחן עם מצבת העוגן ושולחן המנחות . מבחינה ארכיטקטונית

ומיקומו של , השילוב המבני של המקדש בעי אל תוך חומת העיר, רחבכניסה לשער העיר בבית י

באופן זה הפכו . המקדש בערד בין רובעי המגורים השונים ולא באזור מופרד באופן בולט של העיר

 Joffe(העירונית לגיטימי ואינטגראלי במערכת מסורות ומנגנונים עצמאיים של דת ופולחן לחלק 

ן מדובר במקדשים מונומנטאליים עשויה להעיד על כך שבאתרי העובדה כי אי). 84–83 :1993

כלכלי -חברתי-ומוסדות הדת אינם מהווים בהכרח מנגנון שליטה דתי, אין פולחן ריכוזי 2ק "הב

 .בידי אליטות

הכניסה מן  נקודתמיקומה בו ,מצבת העוגן בבית ירח הייתה קרוב לודאי סמלה של העיר

ומחזק את זהות הקהילה העירונית בבית ירח והתושבים החוץ אל תוך העיר מהווה הצהרה 

משנה תוקף לחומה כמאגדת ין פינת הפולחן למכלול הביצורים נותן הקשר בעצם גם . החברים בה

, מיקום המקדש בערד  מראה את מרכזיותו להוויית העיר והיותו חלק מהיומיום. קהילה וזהות

של כלי חרס ואובני קדר בבית ירח היה ממוקם  החדר ובו ההטמנה הפולחניתגם . לא משהו מנותקו

ונראה כי הייתה לו משמעות , בצמוד לבית המגורים ולבית היוצר של הקדר, בלב רובע מגורים

או לרובע מגורים  'בית'פינה זו הייתה שייכת ל. בהקשר הפרטני של התעשייה הקראמית באתר

ר הפולחני במסגרת מכלול המגורים מקרה דומה הוא החד. וייתכן שכמותה היו נוספות, ספציפי

צלמיות , בנוסף. הדבר מראה כי דת ופולחן היו חלק מכל רובדי החיים בעיר. )צ(פרעה -תל אלב

  .על עיסוק בדת גם ברמת משק הבית עשויים להעידוממצאים שונים אחרים 

 כאמור אין מבנים מונומנטאליים שניתן לזהותם, באשר למבנים הקשורים למנהל העירוני

אחדים מן , עם זאת. ואשר מעידים על קיום מוסד ארמוני או אחר של אליטות שולטות, כארמונות

בעיקר מבני רוחב בקנה מידה גדול יחסית ובהם מיעוט עדויות  –המבנים שזוהו כציבוריים 

ושמשו לאסיפות בהן נערכה קבלת החלטות , היו אולי בתי מועצה –חומריות באתרים השונים 

 2ק "מבנים אלו עשויים להעיד על ארגון פוליטי שיתופי בישובים העירוניים של הב. במסגרת העיר

 . בדרום הלבנט
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 ארגון מרחבי ותכנון עירוני . 4. 4

 הארגון המרחבי של האתרים ותכנון עירוני

 2ק "לב 1ק "שינויים בתכנית הישובים במעבר מן הב

בכל האתרים . מחדש של המרחב הפנימייצירת מרחב יישובי תחום בחומה הייתה מלווה בארגון 

כאשר בניית הביצורים ובתי , שהיו מיושבים בתקופה הקודמת חל שינוי מהותי בתכנית היישוב

הדוגמא הבולטת שהובאה בעבודה . נעשתה תוך התעלמות מתכנית המבנים הקודמים 2ק "הב

תחשבות בשרידים אולם בניית ביצורים ויישוב חדש לגמרי ללא ה, תל בית ירחהנוכחית היא 

גבי שרידים -נבנו על IIIשתוארכו לשלב  Cשם ביצורי חומה , עיקודמים נראית גם ב

תל קשיש גם ב). II )Callaway 1980: 20, 34–38; Joffe 1993: 68-ו Iפרגמנטאריים של שלבים 

גבי -וחומת העיר נבנתה ישירות על, 2ק "לב 1ק "חל שינוי מהותי בתכנית האתר במעבר מן הב

 :Zuckerman 2003b(תוך התעלמות ממתאר היישוב והמבנים , רידי מבנים מן השלב הקודםש

125 .( 

אולם ללא , 2ק "לב 1ק "וקיים חוסר המשכיות בולט בין הב, התמונה דומהקריית אתא ב

 Iהחומה של שכבה ). Faust and Golani 2008: 222(עדות לחורבן או פער יישובי בין השכבות 

ומבני המגורים של שכבה זו , )2006גולני ( III-ו IIהשרידים הקדומים של שכבות גבי -נבנתה על

 Faust and Golani(תוך התעלמות מתכניתם , גבי בתים מן התקופה הקודמת-נבנו גם הם על

2008: Figs. 5, 8 .( 

). Ilan 2001; Chesson 2003(בולט חוסר ההמשכיות לעומת התקופה הקודמת  ערדגם ב

מבלי להתחשב , IVגבי בתים מן משכבה -נבנו ישירות על IIIוהבתים של שכבה חומת העיר 

 ;Amiran et. al. 1978: 11, 116(אף שלא ניכר כל חורבן או פער יישובי בין השכבות , בתכניתם

Dever 1982: 171; Joffe 1993: 68 .( 

). 2ק "ב( IIלשכבה ) ב1ק "ב( Iבין שכבה חראז -תל אבו אלבהמשכיות קיימת גם -אי

קירות : בחינה מדוקדקת של חתכים ותכניות משטחי החפירה השונים מעלה את הנתונים הבאים

, ולא שומרים על מתארם 1ק "שונים במיקום מאלו של הב 1בשטח  2ק "מבני המגורים של הב

ובחלק מהשטח אף קיימת הצטברות המפרידה בין השרידים הארכיטקטוניים של שני השלבים 

)Fischer 2008: Figs. 12, 13, 20, 35 .( פער בין מבני שכבהI  למבני שכבהII  2ניכר גם בשטח ,
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אף כי ). ibid.: 125, Figs. 73, 79(כנראה בעקבות רעידת אדמה ושריפה עזה  IBשם חרב שלב 

רוב הבניה אינה ממשיכה לשמש , IIושל שכבה  IBקירות בודדים מופיעים בתכניות של שלב 

 :.ibid(קירות הקדומים קבורים תחת מפולות ומפלסי חיים של שכבה זו וחלק מן ה, IIבשכבה 

Figs. 63–65, 70–71, 79, 125 .( גם חומת העיר נבנתה בשלבIIA גבי שרידים מן השלב -על

התכניות של שתי מראים החתך ו 2בשטח . תוך שהיא חותכת אותם ללא התחשבות בהם, הקודם

 :.I )ibidומרצפות של שכבה  W457אשר גבוהות מקיר , התקופות סדרת רצפות בנות זמן לחומה

169, 175, Figs. 157–158, 161–163 .( נראה כי החומה חותכת ומבטלת קיר מן  9בשטח

 ).ibid.: 221, Figs. 231, 234(השכבה הקודמת 

נוסדו לראשונה בתקופה זו במתכונת שונה מזו של ישובי , ברקתדוגמת , אתרים אחרים

בניית הביצורים והארגון הפנימי של האתרים מהווים ביטוי לאופני ארגון  .בסביבתם 1ק "הב

 . שונים הנובעים מסדרי עדיפויות חדשים

 

 עדויות לתכנון עירוניהארגון המרחבי ו

אין , ואף שניתן להצביע על מגמות, ביישובים המבוצרים ניכרות רמות שונות של ארגון ותכנון

 . 2ק "ב עירוני בבבאפשרותנו לבנות דגם יחיד של מרח

במספר אתרים נראה כי קיימת חלוקה של האתר בין האזור הגבוה של התל לחלקים 

ועיר תחתית ובה בעיקר , חלוקה זו מפורשת במקרים רבים כאקרופוליס ובו מבני ציבור. הנמוכים

רק , עם זאת). Philip 2001: 174(וכעדות לשונות חברתית , )Kempinski 1992: 79(מבני מגורים 

). 11. 4ראה איור (מבני ציבור על ראש התל  2ק "נבנים במהלך הב, דוגמת העי, במקרים בודדים

, בטראווי נבנה דווקא על המדרגה המזרחית הנמוכה-רבת אל'מבנה הרוחב הגדול בח, לעומת זאת

 :Nigro 2008a:אצל Area Fראה מיקום (ורחוק מן החלק הגבוה של התל , קרוב לשולי האתר

Fig. 1.2 .(לצד העובדה , כאלו באתרים אחרים םדומה שלאור העדר עדויות ממשיות למבני

, שבאתרים כמו ברקת נתגלו עד כה בעיקר מבני מגורים ומתקני תעשיה חקלאיים על התל העליון

P86F87.במבחן פרשנות זו אינה עומדת
P  

                                                 
וייתכן שהיה , בתל העליון של ברקת טרם הובהר סופית LSתפקידו של המבנה בעל חדר העמודים בשטח , כאמור 87

 . מבנה מגורים או מבנה מנהלי
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של הה מאוד ומהווה ללא ספק את הדוגמא הטובה ביותר המוכרת לדרגה גב תל בית ירח

ואז יושם , עוצב, תוכנן מראש, נהגה, דומייןרעיון חדש של צורת יישוב , ראשית. תכנון עירוני

הגדרת גבולות בין , ביסוס חוקים, גיוס משאבים וכוח עבודה וארגונם, הדבר דרש ידע. בפועל

בכל שטח . 'עירונית'שאנו מכנים , ואימוץ מפה קוגניטיבית חדשה, מרחבים ציבוריים לפרטיים

 Cבוני היישוב של תקופה . 2ק "לזו של הב 1ק "אתר ניכר שבר ברור בין הארכיטקטורה של הבה

נראה כי הבסיס לתכנית האתר החדשה היה בנייתה של . ייסדו אותו מחדש כמו על קרקע בתולה

רשת . ון צפוןממנה נמתחה רשת רחובות מרוצפים לכיו, )Wall Aחומת הלבנים (חומת העיר 

. 3ק "והב 2ק "נתונה לתהליך המשכי של פיתוח והייתה בשימוש במהלך הבהרחובות הייתה 

בניית חומת העיר . התל רחביקטעים של מספר רחובות אשר בתים מצידיהם נמצאו ב, כאמור

הכתיבו את צורת , המכוון לפי רוחות השמיים) אורתוגונאלי(ומערך של רחובות שתי וערב 

גם במקרים אחדים בהם , נראה בבירור בכל רחבי האתרהדבר . גודלם וכיוונם, מיקומם, הבתים

יישום תכנית הרשת בכל , עם זאת. בתים נבנו לפי רשת הרחובות עוד בטרם רוצפו הרחובות עצמם

והשינויים  שחלו כתוצאה מכך בחלק מן הבתים היו לכן הדרגתיים , שטח האתר נעשה בצעדים

שולב האתר כולו בתכנית רשת , Cל תקופה עד החלק המאוחר ש, לבסוף). EYבשטח , למשל, כמו(

וניכרת אחידות הן , ומקבצי בתים שכונות, הרחובות מחלקים את האתר לאזורים. הרחובות

 וחולקיםבתים הצמודים זה לזה , כאמור. השוניםבמקבצי הבתים והן , במידות הבתים ואופיים

קרבת שארות או שייכות  כנראה, קרבה גדולה יותר היו בעלימרחבים משותף וקירות משותפים 

ואילו , )4. 5-ו 1. 4ראה פרקים ; קבוצה חברתית על בסיס קשרי שארות ובריתות( 'בית'לאותו 

ארגון . קירות כפולים של בתים הבנויים זה כנגד זה מסמלים הפרדה גדולה יותר ברמה החברתית

תולדה ושיקוף של הוא  ביתשל משפחה מורחבת או וגושי בניה כזה של היישוב ברובעי מגורים 

 . כפי שאראה בהמשך, יצירת גבולות בסביבה העירונית הבנויה בין העולם הפרטי לזירה הציבורית

, בניית החומה נעשתה לפי המתאר הטופוגרפי של שולי התל. התמונה שונהתל ברקת ב

הדבר מרמז על בניה . אך תוך התאמה ואף שילוב של בתים צמודים לחומה במבנה החומה עצמו

כל בית היה . תוך כדי החיים באתר, זמנית של חלקים ממכלולי המגורים ושל מערכת הביצור-וב

וכך הותאם התוואי ואף נעשה בחומה שימוש , אחראי על בניית נתח מן החומה הנמצא באזור שלו

, בברקת קיימת הפרדה בין רבעים או שכונות בתל התחתון. כקיר אחורי בחלק מן הבתים

מאפייני פני השטח והאופן בו קירות סלע או שלוחות גבוהות יוצרים אזורים  שנסמכת בעיקר על

שטחי מלאכה  –גם בתל העליון קיימת אבחנה בין אזורים שונים . לא רציפים בתוך האתר

נבנה באופן מכוון , אולם כיוון שההפרדה הטבעית פחות ברורה. פתוחים משותפים ורובעי מגורים
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כאשר בראש , ברור כי מערכת הרחובות באתר תוכננה. גוריםקיר תוחם בין חלק ממבני המ

אך גם מקשרת בנוחות בין חלקי האתר השונים , ובראשונה היא יוצרת הפרדה בין מכלולי מגורים

הרחובות בחלק מן האתר מותאמים , עם זאת. בין השעריםל ובינם, בין רובעי מגורים –

ורק בחלק המרכזי של התל התחתון , וריםרגולארית של מתחמי המג-לטופוגרפיה ולבנייה הלא

אף כי ההרבדות . ניתן להבחין ברחובות ישרים שתוכננו במהלך שלב הבנייה הראשון של הבתים

במספר מקרים נחסמו רחובות , בחלק מן הרחובות מעידות על שימוש המשכי בהם לאורך זמן

לאורך חלק מן החומה . כאשר נבנו תוספות ושינויים והרובע הפך צפוף יותר, במהלך התקופה

שכן במספר מקומות נבנו בתים בצמוד לחומה , אולם לא היה זה רחוב היקפי שלם, זוהה רחוב

ובעיקר השימוש בפני , נראה כי הטופוגרפיה הטבעית של התל. כבר בשלב הראשון של היישוב

ללא , חומהאפשרו ניקוז של מי נגר מן הרחובות לכיוון הפתחים ב, הסלע הטבעי כרצפת הרחובות

ניכרת פחות נוכחותה של יד מכוונת או , איפוא, בברקת. יצירת מערכת תעלות ניקוז מכוונת

 .הסכמה חברתית רחבה

המבנים . נראה כי הייתה בניה צפופה למדי של בתים בתל התחתוןסעידייה -תל אב

. 4איור ( וביניהם הפרידו שטחים פתוחים ורחובות, החדרים מכוונים כולם לצפון-המרובעים רבי

 )צ(פרעה -תל אלב. בקטע הרחוב שנחשף ניכרת השקעה בתכנון ובריצוף, כפי שתואר קודם לכן). 3

של יחידות המרוכזות , זוהי בנייה מרובעת. ניכרת בנייה צפופה למדי של מבני מגורים במרכז התל

 Herzog;9. 4איור (אשר אפשרה יצירת רחובות ישרים שנשמרו ותוחזקו לאורך זמן , סביב חצר

קטעי הרחובות הישרים  דוגמאות נוספות להשקעה בתכנון מערך הרחובות הם). 76 :1997

אולם באתרים אלו ארגון . חראז-המרוצפים חלוקים ומפרידים בין מבני מגורים בלוד ובתל אבו אל

 .המבנים ותכניתם אינם כה אחידים ומדוקדקים כמו בבית ירח

וארגון , חלוקה לרבעים ציבוריים ורובעי מגוריםעם , עיר מתוכננת ערדעמירן רואה ב

ויצרה חלוקה , פנימי של העיר עם רשת רחובות היקפיים ורדיאלים שהותאמה לתוואי הביצורים

 ,Amiran et. al. 1978: 10; Amiran and Ilan 1996: 23;ב. 21. 4איור (מבננים לשכונות או 

141–142; Herzog 1997: 46; Ilan 2001: 319.(P87F

88
P ענתה קיומם של מערכות ביצור ואספקת לט

רעיון זה התקבל ומופיע . וארכיטקטורה דומסטית אופיינית אחידה מחזקים טיעון זה, מים

אולם התמונה מבוססת בעיקר על תכנית ; )Kenyon 1979: 88; Richard 1987: 10(בספרות 

יש לחפש עדויות ולדברי הרצוג , סופי של התפתחות העיר/המייצגת את השלב השני, IIשכבה 

                                                 
 . והפניות שם,  Smith 2007: 22על תכניות ערים עגולות ראה 88
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לדעתו התמונה ). III)Herzog 1997: 46 לתכנון מראש קודם כל בשלב הראשון לקיומה בשכבה 

בחינת תכנית , בנוסף. העולה מן הנתונים המוגבלים של שכבה זו אינה מראה עקרונות תכנוניים

ורים אז) IIIשכבה (כי בשלב הראשון של היישוב העירוני בערד , האתר בשלבים השונים מעלה

). Amiran et. al. 1978: 22; Herzog 1997: 46(שלמים בתחום החומות היו ריקים ממבנים 

והחומה הייתה האלמנט הראשון , בה נבנתה העיר בבירור לפי תכנון מראש, בניגוד לבית ירח

נבנתה תוך כדי זמן החיים של בערד נראה כי החומה , יחד עם הרחובות הקשורים אליה, שנבנה

במקומות , )Herzog 1997: 48–49(לדעת הרצוג . וחלק מבתי השכבה קדמו לה, IIIשכבה 

למשל בית (על מנת לכלול אותם בתחומה , מסוימים תוואי החומה הותאם באופן מיוחד לבתים

1282c  בשטחH , בשלב הבא חל גידול בצפיפות המבנים והשטחים הפתוחים ). א. 17. 4באיור

 . ת רשת הרחובותבמקביל להתפתחו, נעלמו בהדרגה

אלא הייתה למעשה , כי רשת הרחובות לא תוכננה בקפידה באופן הנדסי, אם כך, נראה

וליצור הפרדה , תולדה של המרחב הפתוח שהושאר בין מכלולי מגורים על מנת לאפשר מעבר

תוך התחשבות בהיבטים של , עצם יצירתה אולם. שכונות ואזורים בעיר, פיזית בין מכלולי מגורים

מעידה על מחשבה , ויצירת גבולות, מעבר נוח משערי העיר לחלקיה השונים, ישות למבניםנג

, האבחנה לגבי ארגון היישוב בערד לפי אזורים ושכונות מעידה גם כן על מידה של תכנון. תכנונית

 :Chesson 2003וראה ; 22–20. 4איורים (אף כי חוקרים הציעו אופני חלוקה שונים מעט זה מזה 

86–92; Herzog 1997: Figs. 3.7, 3.11 .(במידת מה לתל , אם כן, התמונה באתר זה דומה

 .ברקת

נראה כי יצירת רחובות נעשתה לצורך מעבר , ואתרים נוספים קריית אתא, בתל קשישגם 

 . אולם לא מדובר בסלילת רחובות מתוכננים היטב מראש כפי שנעשה בבית ירח, והפרדה בין מבנים

 ,לטענת הרצוג. כנון ביישובים העירוניים הבנויים בצפיפות הוא ניקוזהיבט נוסף של ת

מעיד על חוסר תכנון , אשר מאפיינות תקופות עירוניות מאוחרות יותר, העדר תעלות ניקוז

)Herzog 1997: 77 .( אולם כבר הראיתי כי במערכת הרחובות המרוצפים של בית ירח יש בהחלט

גם שיפוע הרחובות בעלי רצפת . ן מסודר ומכוון ברמה הציבוריתסלילה וניקוז באופ, עדות לתכנון

תעלות ניקוז , בנוסף. הסלע בברקת אפשר ניקוז ממרכז התל אל עבר פתחים ומעברים בחומה

 Ben-Tor and Bonfil 2003b: 61, Photos(המובילות מן היישוב החוצה נמצאו בחומת תל קשיש 

  ).de Vaux 1961: Pl. 43; Chambon 1993: 435( )צ(פרעה -תל אלובחומת ) 19 ,18
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ניקוז באמצעות תעלות מבתים לשטחים פתוחים סמוכים או לרחובות יש כפי שתואר 

סעידייה יש גם ניקוז ממתקן ביתי בעזרת -בתל א. סעידייה-חראז ובתל א-בתל אבו אל, בבית ירח

פרעה -תל אלגם ב). Tubb et. al 1996: 21; Figs. 6, 7(תעלה המתחברת לתעלת ניקוז גדולה יותר 

 ). Herzog 1997: 77(זוהה ניקוז של חצר בית , )צ(

מרבית האתרים מן . אספקת מים הייתה ללא ספק נושא חשוב בתכנון עירוני בתקופה זו

לדעת צוקרמן הגישה למקורות . כגון מעיינות או נחלים, התקופה היו ממוקמים ליד מקורות מים

). Zuckerman 2003b: 127(אף כי לא נמצאו עדויות לכך , אה מוגנתמים חיצוניים אלו הייתה כנר

למרגלות תל ברקת היו מעיינות בערוץ . ממוקם בין ימת הכנרת לנהר הירדן, למשל, תל בית ירח

בור כזה . אולם ייתכן שהייתה בנוסף אגירת מי גשמים בבורות בשטח התל העליון, נחל בית עריף

. רק באתרים בודדים נתגלו מאגרי מים בשטח היישוב). Gophna 1996(זוהה בתל דלית הסמוך 

משם חולקו , במרכז היישוב Mבערד מי נגר מן הרחובות התנקזו למאגר טבעי למחצה בשטח 

סמוך לחומת  Bבתל קשיש נחפר באופן חלקי בשטח ). Amiran and Ilan 1996: 142(לתושבים 

 Ben-Tor and(אשר זוהה כמאגר מים , ר כתושהעיר מתקן גדול בעל רצפה מטויחת היטב עשויה גי

Bonfil 2003b: 66–67, Plans 5–6, Photos 25–27; Zuckerman 2003b: 127 ; 4ראה איור .

 Philip(עדויות שונות למערכות ואגירת מים נמצאו גם בישובים מבוצרים בני התקופה בירדן ). 12

2001: 173–174.( 

 

 י על פרקטיקות יומיום השפעת הארגון המרחבי ותכנון עירונ

 גישות לניתוח משמעות תכנית העיר

עירוניים השקיעו מאמץ ומשאבים בתכנון והקמת המבנים המרכיבים את הסביבה בוני ישובים 

יישום גישות של ניתוח ). Smith 2007: 30(מנת להעביר מסרים שונים -על, הבנויה ובארגונם

עשויות , מילולית-סות מרחב כצורת ביטוי לאמרחבי העושות שימוש במונחים של תקשורת ותופ

מילולית שמה דגש על -תפיסת המרחב וניתוחו כצורת תקשורת לא. לתרום להבנת מסרים אלו

כלומר המרחב אינו מהווה רק ביטוי פאסיבי לאסתטיקה , מרחב כאמצעי תקשורת מקביל לשפה

 ).A. Smith 2003: 61( שייךוהעולם החברתי אליו הוא מידע לגבי עצמו  מעביראלא גם , מסוימת

אלא יש להן , אינן רק ביטוי פסיבי של תהליך התפתחותי ושל מערכות תרבותיות, אם כן, הערים

 ). ibid.: 33–69( ןומהלך התפתחות ןתפקיד בעיצוב תוכנ
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הדגמים , לשיטתו. הארכיטקט כריסטופר אלכסנדר מציע לראות בעיר שפה של דגמים

דגמים אלו . אלא גם בראשם של האנשים החיים בה, ים בסביבהקיימים לא רק במבנים פיזי

ולמעשה אחראים לאופן בו , במוח הם גנרטיביים ומנחים את האנשים באשר למה לעשות וכיצד

 מרכיביםהדגמים הם ). Alexander 1979: 49–50; 181–182(הסביבה מקבלת את המבנה שלה 

 יםוכך יוצר ,מרכיביםהות הארגון של את אפשרוי יםהמתאר יםכללמהווים גם אך , וסמלים

קיים ) Hillier and Hanson 1984(המרחבי  התחבירלפי גישת ). ibid.: 185(דגמים נוספים 

 .A(המסוגל לייצר את כלל הרפרטואר שלהן , דקדוק אנושי אוניברסאלי של יחידות מרחביות

Smith 2003: 61 .( של שפה  נוסחיא שה, לכל אדם יש את שפת הדגמים האישית שלואולם

כך שהסביבה הבנויה באופן מלאכותי היא תוצר של , השייכת לציבור חברתי ותרבותי רחב יותר

המהוות אמצעים בעזרתם יכולים אנשים , שיח בין מספר גדול של שפות דגמים אינדיבידואליות

ות החזרה העצומה של דגמים היוצרים סביב). Alexander 1979: 209–210(לפעול על הסביבה 

 Alexander(נוצרת כי השפות בהן משתמשים אנשים לבנות את העולם הן במידה רבה משותפות 

1979: 209–210; Portugali 2000: 13.(  

היא התפיסה , מילולית-היבט נוסף הקשור לגישה של מרחב כשדה של תקשורת בלתי

 A. Smith(עולם  אמונה וראיית, שצורות מרחביות ניתנות להבנה כייצוגים של מערכות מחשבה

גישות פנומנולוגיות , בעוד גישות סמיוטיות מפענחות את המרחב כסדרת סימנים). 63–62 :2003

מרחב אינו מוגדר רק , כלומר; מחפשות את הקשרים בין צורה ודמיון כפי שנחווים באופן חושי

עם  אלא גם דרך החוויה החושית במסגרתה תפיסה מהדהדת, ידי הגיאומטריה של הצורה-על

 ). .ibid(ערכים תרבותיים 

מציע מודל לפיו קיימות שלוש רמות של ) Rapoport 1982, 1988, 1990a(עמוס רפופורט 

המתייחסת לסמליות , )high-level meaning(משמעות ברמה גבוהה : משמעות בסביבה הבנויה

-middle(ם משמעות ברמת ביניי; טבעית המקודדת במבנים ובתכנית העירונית-קוסמולוגית ועל

level meaning( ,ידי מתכנני העיר -המועברים על, העוסקת במסרים מכוונים בנושא זהות ומעמד

המתארת את הדרכים בהן הסביבה , )low-level meaning(ומשמעות ברמה נמוכה ; ובוניה

משתמש במודל של ) Smith 2007(מייקל סמית . הבנויה מנתבת התנהגות ותנועה ומתקשרת איתן

הוא סוקר מחקרים העוסקים . רט כדי לעמוד על משמעות התכנון העירוני בערים קדומותרפופו



 181 

ומצביע על הקושי הרב בזיהוין והבנתן , בהבנת המשמעויות הקוסמולוגיות של הסביבה הבנויה

לדעתו רבים ). ibid.: 30–33(תרבות ולא כרעיונות אוניברסאליים -בקונטקסטים ספציפיים תלויי

, למשל –ידי רפופורט ואחרים כבעלי משמעות קוסמולוגית -תכנון אשר פורשו על מן הסממנים של

ניתנים לפירוש טוב יותר כבעלי  –כיכרות וחומות , פי ציר מרכזי-סידור על, עקרונות של סימטריה

–ibid.: 31, 34(מעמד וכוח  , ונועדו להעביר מסרים הנוגעים לזהות, משמעויות ברמת הביניים

כוח , ניתן להסיק לגבי מבנה, מיקום ותכנית, גודל, י מאפיינים של צורת המבניםפ-על, כך). 36

-וללמוד דרך השוואות בין, ושליטה בכוח עבודה וארגונו, ואידיאולוגיה של ישויות פוליטיות

משמעות ברמה הנמוכה עוסקת ). ibid. 34–36(תרבותיות מה המשמעויות העומדות מאחוריהן 

 ,Rapoport 1990a: 139; Smith 2007: 30(ביבה הבנויה להתנהגות ביחסים ההדדיים בין הס

 Hayden 1995; Lynch 1960; Soja: ראה למשל(נושא שנדון רבות בקשר לערים מודרניות , )36

 .Favro 1996; Isbell and Vranich 2004; A(ובמספר מקרים גם לגבי ערים קדומות , )2000

Smith 2003 .( 

דות הארכיטקטונית של מבני המגורים בבית ירח ומשמעותה מהווה באחי 1. 4הדיון בפרק 

וליישום של שפת הדגמים ככלי לקידום , דוגמא מצוינת להבנת רובדי המשמעות השונים שתוארו

אלמנט מנחה זה של אחידות בסביבה הבנויה בבית ירח בא לידי ביטוי בכל . רעיון העירוניות

ראה פרק (ונבנו לפי דגם סטנדרטי ואוריינטציה מכוונת  כאשר גם הרחובות תוכננו, ההיבטים שלה

הרחוב הראשי המוביל צפונה ממעבר , כפי שתואר. וארגון המבנים בישוב נעשה בהתאם, )2. 4

ללא , ניתן להניח שהרחוב נמתח לכל האורך. השער פונה בדיוק אל פסגתו המרכזית של הר החרמון

עי רחובות באותה אוריינטציה נמצאו בכל רחבי שכן קט, הפרעה של מבנים המסתירים את הנוף

האופן בו תכנית העיר מתייחסת אל ההר עשויה להעיד על חשיבותו . והמבנים לא נבנו לגובה, התל

שכן מרגלות החרמון הם מקור הקראמיקה , מעבר להיותו אלמנט בולט בנוף, למייסדי העיר

שילוב  כזה של אלמנטים בולטים  .המתכתית המהווה גורם מרכזי באתוס העירוני של בית ירח

קיים במקומות רבים , על שום המשמעויות המשויכות להם, בסביבה הטבעית במסגרת הנוף הבנוי

)Letesson and Vansteenhuyse 2006: 109–111.(P88F

89 

                                                 
בסביבה הבנויה ייצוגים מלאכותיים של אלמנטים טבעיים ולעתים נבנים , לעתים משולב בנוף הבנוי האלמנט עצמו 89

 ).Letesson and Vansteenhuyse 2006: 109–111(כמו הרים 
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ייחודיות : הבניה בבית ירח מייצגת עקרונות שקשורים לרעיון הפורמאליות

)singularity( ,דומיננטיות ובהירות החיבור , כיותהמש, פשטות צורנית)Lynch 1960 ;Smith 

העקרונות המארגנים של בנייה פורמאלית זו ברורים לחיים בסביבה הבנויה ). 10–8 :2007

גם התרבות החומרית ). Taylor 1981: 65–68, 95; Smith 2007: 8(ולמבקרים הצופים בה 

טים השונים המרכיבים את התרבות יוצרים האלמנ, יחד. פועלת במסגרת אותה שפה, הניידת

שפה קוהרנטית אחת שהרעיון המנחה , ומערך הרחובות, תכניות הבתים ואופן בנייתם, החומרית

באופן המדגיש , ידי החומה-כל אלו מכונסים יחדיו בתוך השטח התחום על. אותה הוא אחידות

רים גם הם חלק הביצורים והשע. את הקשרים והיחסים בין כל האלמנטים אותם היא מאגדת

על הרעיונות העומדים מאחורי בנייתם והמסרים אותם הם מעבירים , משפת הדגמים האמורה

באתרים אחרים בהם האלמנטים המרכיבים את הסביבה הבנויה שונים במידה זו או . לאנשים

, אופיים ואופן הארגון שלהם עשויים להעביר רעיונות ומסרים אחרים, שבבית ירחמאלו אחרת 

שפת הדגמים אינה מוגבלת רק למרחב של כל . אמה פרקטיקות ורוטינות יומיומיות שונותובהת

יישובית -אף כי לחומות ולשערים משמעות גדולה ביצירת זהות קהילתית. ישוב עירוני בפני עצמו

אשר , ידי כל תושב עירוני באשר הוא-ומובן על" מדובר"הם אלמנט , בכל אתר עירוני בפני עצמו

 .דגמים אלו נושאים משמעות גם לאנשים מבחוץ. כל הישובים הללומקשר בין 

 

 יצירת גבולות במרחב העירוני הבנוי ומשמעותה

מתאפיינים יותר מכל ביצירת גבולות מסוגים שונים וברמות  2ק "הישובים המבוצרים של הב

ירת גבולות תיחום האתר ויצ. ובין מרכיבי הסביבה הבנויה בתוך האתר, שונות בין האתר לסביבתו

ושרטטו מפות ודגמים חדשים של , בתוך האתרים שינו את האופן בו אנשים תפסו את המרחב

אשר הפכו לשגרתיים דרך פעילויות יומיומיות במסגרתן באו אנשים במגע עם , יחסים חברתיים

 ;Chesson 2007; Giddens 1984: 110–119(מספר מסוים של אנשים במספר מוגבל של מקומות 

 Joffe 1993: 68–72; Madanipour 2003: 60; Philip 2003 .( 

מווסתים את מידת ההסתרה , מעגלים ציבוריים לפרטייםשונים מפרידים בין ההגבולות 

ויצירתם מהווה פעולה של תיחום והגנה ומובילה להתפתחות זהויות נפרדות ולעתים , והחשיפה

 Joffe(ניתן להבחין בהן ארכיאולוגית אשר , או בית, שכונה, למשל של תושב העיר –משולבות 

1993: 72; Madanipour 2003: 59–63, 240 .(זהויות אלו של פנים וחוץ אינן הפכים דואליים ,

 ).Joffe 1993: 71–72( חברתי ומבנים חברתייםשל סוכנות אנושית  ותאלא מהוות קטגוריות חדש
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תושב "אשר נפרדת ושונה מזו של , "תושב עיר"יצירת קטגוריה של  –השינוי הברור ביותר בזהות 

 ).  .ibid" (נווד"או " כפר

. במקבצי בתיםהבתים ביישובים העירוניים אורגנו בשכונות או  נראה כיבמספר אתרים 

ומתארת מערכת קשרים חברתיים ברמה , השכונה היא נדבך נוסף בזהותם של תושבי העיר

ות ומקבצי הבתים מצמצמים את השפעות השכונ. וכפי הנראה עם יותר קרבה, רמת העירשמתחת ל

כיוון שהם מהווים רמות ביניים של ארגון , החלוקה הדיכוטומית בין זירות פרטיות וציבוריות

ומוגדרים כחלק נפרד בתוך העיר שבמסגרתו המפגשים החברתיים בין משתתפים מסוימים , מרחבי

בין רמת הבית לרמת העיר יבי וזיכרון קולקטויוצרים רובד נוסף של זהות קבוצתית , מתעצמים

)Blokland 2001; Madanipour 2003: 161–163 .(ידי -מערכות קשרים שכונתיות שנוצרות על

ביישובים ). Jacobs 1961: 138(לטווח ארוך הופכות להון חברתי מהותי של העיר  תושבים

ומייצגות , שארותפי קשרי -בדרום הלבנט נראה שהשכונות היו מאורגנות על 2ק "העירוניים של הב

ארגון כזה מאפיין ). להלן 4. 5, 1. 4וראה פרקים ; Chesson 2003, Paz in print(אב -בתיאולי 

בנוגע לחלוקה של חבובה ) Vallet 1997(כפי שהציע למשל וואלה , ערים שונות במזרח הקדום

רואה בשכונות ) Schloen 2001: 109–114(שלון . אב-המייצגים בתיומקבצי בתים כבירה לשכונות 

 . עירוניות כאלו מעין כפרים צמודים מבחינה מרחבית ובעלי מיקוד כלפי פנים

. מתווך ומגדירגם כלגבול תפקיד בהיותו ממוקם בין שני עולמות יש , מעבר להפרדה

דרך יצירת מחסומים משמש . הוא משקף מערכת של יחסי כוח, בהיותו קו שנמתח בין זירות שונות

). Madanipour 2003: 240( שליטה בגישה וניהול קבוצות חברתיות שונות, נהגותלעיצוב התהגבול 

. חשיפה והסתרה של חלקים שונים, )visibility(לגבולות יש משמעות לגבי נראות  ,בתכנית העיר

 :Yekutieli 2006b(וראייה הינה פעולה מוגדרת חברתית , מרכזי סמלי-חברתינראות מהווה היבט 

70; Zhu 2004: 171–172 .(ומה נסתר , במרחב בנוי בצפיפות תמיד קיימת השאלה מי רואה את מי

נושא זה נלקח בחשבון בעת תכנון ובניה ). Gilsenan 1982: 171; Yekutieli 2006b: 70(מן העין 

 :Smith 2007(בעיר  החל מרמת הבית וכלה במרחבים או מבנים ציבוריים, של מבנים ומרחבים

הגישה לבתי העיר הצפופים היא  2ק "בתל בית ירח בב, כך למשל). שםוראה הפניות , 25–24

אלא קיימת , אולם הכניסה אל הבית אינה מובילה ישירות אל חלקיו המרכזיים, ישירות מן הרחוב

בברקת . חלוקה פנימית היוצרת חציצה והסתרה בין הנעשה בבית לבין הרחוב או השטח הציבורי

ם כך שהגישה אל יחידות המגורים והפעילות היא מתוך חצר ובערד מאורגנים מכלולי המגורי
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באופן זה קיימת . ולא ישירות מן הרחוב או השטח הפתוח, המכלול או דרך יחידות סמוכות

, בקנה מידה יישובי נרחב יותר. הסתרה של הנעשה בתוך הבית מן העוברים והשבים מסביב

אך גם , נתבת את תנועת האנשים במרחבביישובים עירוניים שונים מערכת הרחובות מובילה ומ

חומות העיר הופכות אותה . מכוונת את קווי הראיה לעבר מרכיבים או חלקים מסוימים בנוף הבנוי

 . ובה בעת גם מסתירות את תוכה ואת הנעשה בפנים מעיני אלו החולפים בסביבתה, לבולטת בנוף

אה מכך הגדרה ברורה יותר של עם צפיפות גוברת וכתוצ, הביצורים יצרו מרחב פיזי מוגבל

יצירת המרחב התחום הביאה לארגון מחדש של המרחב הפנימי של . גבולות גם בתוך האתרים

כיצד ) Steadman 2000(בדיון בנושא אתרי תל באנטוליה מתארת סטדמן ). Joffe 1993: 71(העיר 

יצירת חציצה תושבי התלים התמודדו עם מגבלות המרחב הבנוי והצפיפות הגוברת באמצעות 

מחסור במקום , לדעתה. ואוטוריטה על מרחב אישי, שליטה גוברת בגבולות, מרחבית גדולה יותר

תוך השקעת יותר , אילץ את התושבים למצוא מענה לצרכים הטריטוריאליים ולפרטיות שלהם

 בין היתר היא מתארת תופעה של בניית קירות בסמיכות. חידושים ארכיטקטונייםיצירת ו, עבודה

). ibid.: 194(ובמקרים מסוימים ניסיון ליצור מרחב פתוח סביב הבתים , רבה לקירות בתים שכנים

אולם נראה כי . ישראל-ק בארץ"תופעות אלו קיימות באופן בולט ביישובים המבוצרים של הב

בהם נראים רצפים , טאל הויוק'בניגוד לאתרים ניאוליתים גדולים מאוד וצפופים דוגמת צ

של דרום הלבנט יש מחשבה תכנונית  2ק "באתרי הב, דולים מאוד של בנייה צפופהאופקיים ג

ידי בניית -מחד על, תוך יצירת גבולות וחציצה רבה ככל האפשר, באשר לארגון הסביבה הבנויה

ידי השארת רחובות ושטחים פתוחים -ומאידך על, קירות היוצרים מעטפת נפרדת לבתים צמודים

  .לשם כך דרושה מידה של תכנון. אך גם מאפשרים תנועה ומעבר בעיר, המהווים אמצעי חציצה

 

 היבטים של תכנון עירוני

כי בערים השייכות לאותו מרחב תרבותי יש לחפש , טוען) Smith 2007: 25–29(מייקל סמית 

אוריינטציה ב, המרחבייםדגמים ב, עדויות לסטנדרטיזציה ברפרטואר הארכיטקטוני

מידת התכנון , כפי שראינו. על הצמדות לרעיון משותף של תכנון עירוני המעידים, מטרולוגיהבו

של  סידוריםוקיים מגוון צורות ו, שונה מאתר לאתר  2ק "העירוני בישובים המבוצרים של הב

נראה כי בכל האתרים הייתה קיימת הנחיה מרכזית אולם על אף ההבדלים . המרחב העירוני

, באה לידי ביטוי בראש ובראשונה בבניית הביצורים אשר, כלשהי בארגון הכללי של האתר

תל בית ירח מציג תכנון עירוני בדרגה . מקבצי בתיםבובארגון הארכיטקטורה הביתית ברבעים או 
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אתרים אחרים נמצאים בטווח שבין . ותל ברקת מציג דרגה פחותה בהרבה של תכנון, גבוהה

 .  לבית ירח )צ(פרעה -תל אלו ואיל, למשל ערד דומה יותר לברקת –ברקת לבית ירח 

בספרות העוסקת בערים קדומות נעשית לעתים קרובות הבחנה בין ערים מתוכננות לערים 

 :Castagnoli 1971; Hardoy 1973: 523–525; Carter 1983: 10; Morris 1994(מתוכננות -לא

8–10; Owens 1991: 1–30; Van de Mieroop 1997: 83–94; Crouch and Johnson 2001: 

210–213; Smith 2007: 5;  .(שהעיר  ,הנחת העבודה העומדת בבסיס מרבית הדיונים היא

מחקרים . שכנגדו נמדדות ערים אחרות, המסופוטמית הקדומה מייצגת סטנדרט של עיר מתוכננת

ערים   –) ville crée(בין  עיר מתוכננת  מבחיניםשונים העוסקים בעיור הקדום בדרום מסופוטמיה 

 ville(מתוכננת -לעיר לא, מנגנון ריכוזי מאוד של קבלת החלטות לגבי התפתחות מרחבית עם

spontanée (– שנוצרו , "אורגנית"לא גיאומטרית ו, מקרית, רגולארית-ערים בעלות צורה לא

וללא תכנון מתקדם וקבלת החלטות בנוגע לעיצוב המרחב  ,מכפרים" טבעית"כתוצאה מהתפתחות 

 .Castagnoli 1971; Van de Mieroop 1997: 83; A(תיות בסיסיות יותר בתוך קבוצות חבר

Smith 2003: 225 .(אולם חלוקה דיכוטומית כזו הינה בעייתית )Carter 1983: 10 .( 

 ,Kostof 1991( חוקרים אחרים מציעים קטגוריות לסוגים שונים ודרגות שונות של תכנון

1992; Smith 2007.(  קוסטוף)Kostof 1991: 95–157 (מציע ארבעה מודלים של תכנית עירונית :

ערי ; עם תכנון אורתוגונאלי, מתאר רשת; דהיינו התפתחות ללא תכנון או תיאום, מתאר אורגני

הנבנות באחת לפי תכנית ברורה המייצגת חזון של המתכננים לתפקוד , )הדיאגראמ(תרשים 

 . וה עיקרון מרכזי בתכנוןבו מונומנטאליות מהו, וסדר גדול; אידיאלי של העולם

): Smith 2007: 6(חוקרי ערים קדומות הציעו שלוש הגדרות , באשר למונח תכנון עצמו

, ידי הבנאים-הגדרה ראשונה מתייחסת לפעולות מכוונות והיבטים מודעים של יצירת דגם ישוב על

מובן . )Biddle 1976; Ashmore 1989: 272(מרמת המבנים הבודדים ועד נופים אזוריים 

, פי רוב אין בידינו מידע באשר לכוונות ולמחשבה העומדת מאחורי התכנית-שכארכיאולוגים על

ההגדרה השנייה של תכנון עירוני . פי מתאר הערים שנחפרו ומופו-לכן מוטב להגדיר תכנון עירוני על

ב אחרי כלומר ערים שהעיצוב העירוני שלהן נועד לעקו, מתמקדת בסטנדרטיזציה של תכניות עיר

מידע זה ניתן ). Ellis 1995: 93; Lacovara 1997: 1, 76–80(תכנית עירונית רגולארית מסוימת 

לשחזור דרך ניתוח והשוואה של תכניות של מספר ערים באותה מסגרת כרונולוגית ותרבותית 

)Smith 2007: 6–7 .( על עיקרון השילוב בין בניינים והיחס ביניהםדגש ההגדרה השלישית שמה ,
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 Carter 1983: 8; Scranton(ולפיה בערים מתוכננות יש ארגון פורמאלי ניתן לאבחנה של המרחב 

1949: 248; Smith 2007: 7.( 

ועיר מתוכננת יותר היא כזו בה יש , קיימות דרגות שונות של תכנון, לפי מייקל סמית

ונאלי המרמז על למשל תכנון אורתוג(דרגה גבוהה יותר של שילוב וסטנדרטיזציה של מבנים 

השקעת מאמץ גבוה יותר , )מעורבות גבוהה יותר בתכנון מאשר התאמה פשוטה בין מבנים

, לדעתו). Smith 2007: 7, 15–16, 29–30(וביצוע של התכנית בהיקף נרחב בשטח העיר , בתכנון

ים אולם אין רוצה הדבר לומר כי בער, מתאר אורתוגונאלי בערים קדומות מעיד על תכנון מרכזי

 ). ibid.: 21(בעלות תכנית שונה לא הייתה שליטה פוליטית חזקה 

 פרקטיקהשל  יםשונביטויים הבדלים בתכנון עירוני הם תולדה של  כי ,טוען אדם סמית

התיאור , לדעתו). A. Smith 2003: 225–226(בשילוב ניסיון החיים בסביבות עירוניות , פוליטית

וטה לבלבל לעתים בין שונות תרבותית כפי שמתבטאת רגולאריות כאורגניות נ-של ערים לא

, ים הן מתוכננותלמעשה בשני המקרים הער. ריכוזיות של תכנון עירוני-לבין אי, באסתטיקה

לעתים ההחלטה  –רמות שונות של קבלת החלטות במסגרת העירונית מ וההבדלים ביניהן נובעים

עם מגבלות וקודים , ל סדרת החלטות מעשיותידי מנגנון ריכוזי יותר ובעל שליטה ישירה ע-היא על

. ולעתים ההחלטות הן להימנע מגישה כזו ולהשאיר יותר יד חופשית בבניה; של בניה באופן מסוים

בעלות תפיסה שונה של , אלא בין תכניות מתחרות שונות, מתוכנן-הניגוד לכן אינו בין מתוכנן ללא

 . תפקיד אוטוריטות פוליטיות בייצור נוף

, דרום הלבנט שונים מן המערכת המסופוטמיתב 2ק "הבשהישובים העירוניים של  כמובן

אולם נראה שעיקרון זה של הסבר יכול להועיל להבנת השונות בתכנית המרחבית ובמידת התכנון 

מבחינת  –הבנייה האחידה והמתוכננת היטב של העיר בבית ירח  .בין האתרים השונים

היא בעלת משמעות רבה לגבי השפעה ושליטה בפרקטיקות  –שות תנועה ונגי, נראות, ארכיטקטורה

 תבעלהיא ליצור מרחב  היכולת, )A. Smith 2003: 70–71(אדם סמית פי -על. והגבלתן, יומיומיות

אולם לא לכל היחידים יכולת , מגבילים פרקטיקותבתורם כיוון שמרחבים , משמעות חברתית

ק "במקרה של בית ירח בב. ת הקשורות למרחבים אלוואת המשמעויו לבנות מרחבים פיזייםשווה 

נראה כי רעיון האחידות שניכר בבתים ובתרבות החומרית יחד עם העבודה השיתופית שהושקעה , 2

האחידות יכלה לעזור . שוויון זה-שימשו כדי לגשר על אי, בתכנון חומת העיר והרחובות ובנייתם

ה לאזן כוחות חברתיים שונים בתוך המסגרת לטשטש הבדלים וליצור תחושת שוויוניות שאפשר

באתרים אחרים מידת . היקף-כמו גם לסייע בהוצאה לפועל של מיזמים רחבי, העירונית החדשה
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נראה , ולמעט מיזמים משותפים כגון בניית ביצורים, הריכוזיות בתכנון היישוב הייתה נמוכה יותר

כתוצאה מכך מתאר היישוב ורשת  .שהייתה יד חופשית יותר לתושבים בבניית הבתים למשל

כי היו  ניכר, עם זאת. ותכניות הבתים אינן אחידות, הרחובות פחות מסודרים לעומת בית ירח

לכן קיים דמיון במאפיינים הארכיטקטוניים , קווים מנחים ועקרונות משותפים לבנייה בכל אתר

 . גם אם אינם אחידים, ובאופן ארגון מבני המגורים בכל אתר ואתר

 

 

 ערים כמרכיב בנוף: הנוף היישובי. 5. 4

 מקומם של אתרים עירוניים מבוצרים בנוף 

באופן טבעי מעל הנישאים הנטייה הכללית של תושבים בתקופות קדומות לבחור מקומות 

הפכו את ערי , יחד עם בניית הביצורים, גבי שכבות יישוב קודמות-בחלק מן המקרים על, סביבתם

 . טים בנוףלאלמנטים בול 2ק "הב

נראה כי כל האתרים המבוצרים הגדולים בזמן זה היו ממוקמים במקום ובאופן המאפשר 

סחר חליפין בין העמק להר היווה גורם שכן , גישה ישירה לאזורים הגבוהים יותר בהר או לעמקים

 ;Esse 1991: 156–162; Joffe 1993: 76( 2ק "חשוב בכלכלת הישוב והפוליטיקה של הב

Milevski 2005 .(אפשר קשר רציף , בעיקר בנתיבים טבעיים נוחים, מערך הדרכים בין האתרים

 ,*Milevski 2005: 271–285, 290–291; Roll 2009: 1*–7(אזורי כאחד -אזורי ובין-ומסחר פנים

Fig. 1 .(למשל בין צפון , בנוסף קיימות עדויות גם לקשרים ולסחר ארוך טווח עם אזורים שכנים

 Greenberg and Eisenberg 2002; Greenberg, Wengrow and Paz(בין מצריים ישראל ל-ארץ

2010.( 

מראים כי קיימת ירידה כללית במספר  2ק "מחקרים העוסקים בנוף היישובי בתקופת הב

 :Joffe 1993(בישובים גדולים יותר התקבצות אוכלוסיה לצד , הישובים לעומת התקופה הקודמת

73–76, Fig. 21; Faust and Ashkenazy 2009 .( בולטת בעיקר הירידה במספר היישובים במישור

את מקום אתרי מישור החוף , 2וכפי שראינו בפרק , ועליה בהתיישבות באזורים צחיחים, החוף

אלו הוקמו . כמו תל ברקת ותל דלית, בגבול השפלה, תופסים ישובים באזורים מעט פנימיים יותר

יחד עם היותם מוקפים , מיקומם הטופוגרפי .ם מכל עבר בסביבתםונשקפי, באזורים נישאים יותר

מרוכז  2ק "חלק גדול מן האתרים העירוניים של הב, כן-יתר על. הפכו אותם לבולטים בנוף, חומות

בין חלק מן האתרים באזור עמק לוד קיים קשר עין והם . דוגמת עמק הירדן ועמק לוד, במקבצים
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. את אפק ואת לוד, ניתן לראות בבירור את תל דלית, למשל, ברקת מתל. באופן ברור זה מזהנצפים 

שפלת יהודה וההר הפכו , מישור החוף. כמו תל ירמות, 2ק "דרומה יותר יש רק אתרים מעטים בב

 ). Joffe 1993: 73–76( 3ק "שוב מיושבים ופעילים יותר בב

בהירארכיה ) Joffe 1993: 78(מבחין יופה , סמך ממצאי סקר ובחינת גודל האתרים-על

וטוען כי לצד הישובים העירוניים הגדולים יש עדויות לקיומם של לפחות שני דגמי ישוב , יישובית

והשני של אתרים , של ישובים קטנים יותר המאורגנים סביב אתרים מרכזיים, האחד: כפרי

, הגלעדצפון השומרון וצפון , הממוקמים לאורך עמקי הגליל העליון, אולי עצמאיים, קטנים

הקטנים במידה ניכרת מן , לדעת יופה אתרי הר אלו). Greenberg 2002וראה למשל (ומעליהם 

הררי שהפך להיות בולט יותר עם גלי -מבשרים את ההיבט הכפרי, התלים היושבים בעמקים

אתרים כפריים ). Finkelstein 1988ראה גם ( 1ההתיישבות בתקופת הברונזה התיכונה והברזל 

 . לא בלטו בנוף ולא הותירו בו את רישומם כמו היישובים העירוניים המבוצרים קטנים אלו

. חלו בזמן זה שינויים גם בנוף הטבעי במרחב הסובב אותם, בנוסף לאתרי היישוב עצמם

יחד עם גידול בסחר אזורי של סחורות , ראשית העירוניות והופעתם של יישובים עירוניים גדולים

ועד חקלאות , החל מכריתת עצים ובירוא יערות –וף במגוון אופנים השפיעו על הנ, חקלאיות

השינוי  ).Fall et. al. 2002: 447, 454–455( גפן ותאנה, של גידולים דוגמת זית מטעים נרחבת

הסביבתי ששורשיו בפעילות חקלאית אינטנסיבית וההשפעה העמוקה של הכלכלה העירונית על 

בו מהפכת המוצרים המשניים עיצבה את הנופים הטבעיים מדגישים את האופן , צמחיה אזורית

הפיכתם של חמורים לבהמות משא עיקריות ). ibid.: 447, 475–476(והחברתיים של דרום הלבנט 

עולה גם כן בקנה אחד עם , כפי שעולה מעדויות ארכיאוזואולוגיות ואיקונוגראפיות כאחד, בזמן זה

 ).Milevski 2005: 241–268; Ovadia 1992(תהליכים אלו 

 .הוא נושא הקבורה 2ק "היבט נוסף שיש להתייחס אליו בעת הדיון בעירוניות של הב

כמעט בכלל עדויות  2ק "אין בב, לעומת קבורה במערות בבתי קברות נרחבים בתקופה הקודמת

מדובר בהמשך שימוש , במעט המקרים בהם נתגלו קברים בסמוך לאתרים מן התקופה. לקבורה

והקבר בגדות , )1973מזר ואחרים (דוגמת הקבר בכנרת ליד בית ירח , התקופה הקודמת בקברים מן

)Greenberg 2002 .( דומה שמקרים אלו משקפים היצמדות לפרקטיקות קבורה ונוהגים חברתיים

 ). Ilan 2002: 98( 2ק "ישנים שאינם מעידים על הכלל בתקופת הב

שכן איננו מוצאים , מחוץ לישובים היו ממוקמים 2ק "ברור כי הקברים בתקופת הב

-דבר זה נותן פיתרון פונקציונאלי של סילוק הגופות מן העיר על. שרידים ועדויות לקבורה בתוכם
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כי , סביר להניח. ובודאי גם רוחני ומנטאלי, מנת שלא לזהם את הסביבה הבנויה באופן פיזי

פה זו קברים רדודים פשוטים במקום השקעה בקברים ובהיבטים נוספים של קבורה העדיפו בתקו

 ). Ilan 2002: 98–99(או שריפת מתים , ללא מנחות או ציון בולט כלשהו

אשר ממשיכים להתקיים גם במהלך , דרע ויריחו-יוצאי דופן הם בתי הקברות של באב א

, אילן טוען. וגם בהם חלים שינויים לעומת התקופה הקודמת, אולם יש ביניהם הבדלים, 2ק "הב

שמקרים אלו , )Chesson 2001: 101, 110(סון 'וצ) Schaub 1997: 250(לדעתם של שאוב  בניגוד

 2ק "ולא מעידים על הכלל בתקופת הב, הם יוצאי דופן ומייצגים היבט אזורי העומד בפני עצמו

)Ilan 2002: 96 .( אתוס כזה של קבורה קולקטיבית היווה אלמנט מפתח בשימור קבוצות

 Ilan 2002: 96; Philip(שרי שארות כיחידה ארגונית אפקטיבית לאורך זמן שיתופיות אל בסיס ק

קיומו של אתוס , )Ilan 2002: 96(ואילן ) Harrison 2001: 227(לפי הריסון ). 200–199 :2001

נועד לטשטש קונפליקטים פנימיים או הבדלים שהיו  3–2ק "דרע גם בב-קבורה כזה בבאב א

והיווה כלי של השוואה חברתית שהמסר שלו מכוון אל , מן זהמושרשים בקרב תושבי האתר בז

 . החיים

כיצד ניתן להסביר את העלמות מרבית בתי הקברות הגדולים והקברים המשותפים 

בתקופה זו נעשה  אילן מציע שביטול הביטויים הבולטים הפיזיים של קבורה? 2ק "במהלך הב

אולם יש לזכור כי גם ). Ilan 2002: 97(ות במסגרת האידיאולוגיה השלטת של קולקטיביזם ואחיד

וכי יש לקברים עם ריבוי , ב אין עדויות לשונות חברתית ומעמדית בולטת1ק "בקבורות של הב

, פי רוב בסמוך לאתרי יישוב-ב ממוקמים על1ק "בתי הקברות של הב. נקברים גם היבט שיתופי

דרך ייצוג העבר המשותף של , ילהונראה שהיו בעלי תפקיד בגיבוש הזהות הקולקטיבית של הקה

ייתכן כי בין היתר היוו הקברים אמצעי ). Chesson 2001: 101(חבריה ויצירת זיכרון חברתי 

דרך הזיכרון של נוכחות במקום , לכתיבת זכות האנשים על המקומות ואולי בעלות על קרקעות

ת עם הקברים אני מציעה כי צמצום ההשקעה בקבורה והעלמות בתי הקברו. וזכות אבות

חלו בעקבות הופעתם של מסגרות ושל סמלי זהות חדשים במסגרת  2ק "המשותפים מן הנוף בב

אשר באו לידי ביטוי בין , אלו באו במקומם של קשרים ישנים ומחויבויות קודמות. הרעיון העירוני

וקף כעת זהותם האישית והקולקטיבית של תושבי הערים קיבלה משנה ת. היתר דרך בתי הקברות

 . כפי שאראה מיד, דרך הערים עצמן כסמלים בולטים בנוף
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 משמעות העיר כמרכיב בנוף 

או תלים , בו אלמנטים כמו מונומנטים ומבנים אחרים, נוף בנוי –' נוף יישובי'העיסוק המחקרי ב

 – של הנוף יהוויזואלמשנים את האופי , הישהתפתחו כתוצאה מפעילות אינטנסיבית של בני

 ;Bradley 1993: 5: ראה למשל(של הנוף  רעיוני-פן קונספטואליון בפן הפיזי כמו גם במצריך די

Knapp and Ashmore 1999: 10–12; Layton and Ucko 1999: 7; Robin and Rothschild 

2002: 163–164; A. Smith 2003(. ניסיון ומתן הקשר , הנוף הוא גורם מרכזי בהתהוות תפיסה

 Knapp and Ashmore(ואינו מהווה רק רקע פאסיבי להם , סימבוליים-של מיזמים חברתיים

1999: 1; Creighton 2002: 65; Yekutieli 2006: 67 .( אדם סמית)A. Smith 2003: 25 ( רואה

של חיי והאירועים הבלתי צפויים בנופים מכשיר המעצב את אופן התנועה במרחב דרך הרוטינות 

הם תופסים את והאופן בו , קומות בעלי משמעות ספציפיתמ האנשים כלפיתגובות , היומיום

באופנים אלו אנו מתקשרים עם נופים ועם מקורות חשיבותם , לדעתו. חייהם במרחב זה

 . החברתית והפוליטית

בסיס להתהוות מרבית ה ןהערים המבוצרות הגדולות של תקופת הברונזה הקדומה ה

 ;105: 1971ידין (ועל עיצוב צביונם המיוחד  פייםוהשפיעו על או ,ישראל-התלים הגדולים של ארץ

ישראל מצריך -חקר ההביטוס העירוני בתקופת הברונזה הקדומה בארץ, לכן). 162: 1984גופנא 

, תרבותי של התקופה-החברתיהפיזי ובנוף היישובים העירוניים כמרכיב מקומם של התייחסות ל

משמעותם בחיי היומיום של ול, סביבתםהם ובמילאו בחיי התושבים שהתגוררו באותו  תפקידל

  .אותם אנשים

קהילות מבוצרות  –העיור הקדום בדרום הלבנט נראה בנוף עם צורת יישוב חדשה 

ישובים אלו ). Chesson 2003, 2007; Greenberg forthcoming(b); Joffe 1993(בגדלים שונים 

ונראים לעין בתוך היישובים ומחוץ  קיימאבני ויצרו גבולות , שינו את הנוף בו אנשים חיו ועבדו

לפי פיליפ היוו הישובים המבוצרים ). Chesson 2007; Joffe 1993: 68–71; Philip 2003(להם 

 ;Philip 2003(ק הון סימבולי ששימש ליצירת הנוף האנתרופוגני המשתנה ותחזוקתו "של הב

Chesson and Philip 2003b: 6.( נארגו לתוך תפיסת הזהות  הישובים והנופים בהם הם נמצאים

 ).A. Smith 2003: 5(התרבותית והאישית של תושביהם 

דרך , האתריםידי קישור הזהות עם -יצירת הזהות החדשה של תושבי ערים נעשתה על

נוף חדש ). A. Smith 2003: 26–27(מחויבויות קודמות ופיתוח זיכרון מובנה של נוף חדש ביטול 
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, בהיותו מרחב חברתי שהוא תוצר חברתי. חברתי ורעיוני כאחד, זימהווה מרחב פי 2ק "זה של הב

יש לבחון נוף זה דרך מערכות היחסים בין אובייקטים וסובייקטים במונחים של פרקטיקות 

על מנת להבין , לפי לפברה וסמית). Lefebvre 1991: 26; A. Smith 2003: 69–70(חברתיות 

יש , שי ומדוע מקומות מסוימים נחשבים בעלי משמעותכיצד צורות בנוף ארגנו את הניסיון האנו

–Lefebvre 1991: 38(תפיסה ודמיון , לבחון את הפרקטיקה המרחבית דרך מימדים של חוויה

46; A. Smith 2003: 72–75 .( 

אם נתייחס לערים . 2ק "הערים היו ללא ספק מקומות בעלי משמעות בנוף של הב

לראות בהן אלמנטים בנויים של פרקטיקה חברתית אשר  ניתן, המבוצרות כאל מונומנטים בנוף

כאלו מונומנטים ). Bradley 1998: 34; A. Smith 2003: 66(נועדו למשול בנוף ולבסס שליטה 

 :A. Smith 2003(אך גם משפיעים על עיצובם , משמעות וזיכרון, מהווים ייצוגים של מחשבה

מבחינה טופוגרפית או (קודות בולטות בנוף בנ 2ק "מיקום הישובים העירוניים של הב). 69–67

הייתה ) visibility(מעידים כי נראות , יחד עם הקמת הביצורים) אחרת הקשורה לתנאי הסביבה

בולטות ויזואלית גבוהה זו של היישובים העירוניים כאלמנטים . ללא ספק ערך חשוב

המכילים , סים חברתייםהופכת אותם לסמנים ברורים של יח, מונומנטאליים בנוף הסובב אותם

). Letesson and Vansteenhuyse 2006: 92–93(משמעות שמועברת ומובנת לכל הרואה אותם 

העלייה בעת הגישה לעיר מבוצרת שחומותיה ומגדליה מתנשאים יוצרת רושם ומשפיעה על 

 :Yekutieli 2006b(שייכותו החברתית וכוונותיו , בהתאם לזהותו, התנהגותו של המגיע אליה

תהיה שונה מזו של עובר אורח המזדמן תגובתו אם האדם הוא תושב העיר השב אליה , כך). 83

ומובילים לארגון , מבנה היישובים ומיקומם יוצרים מגבלות על התנועה במרחב. אליה לראשונה

ערים , במסגרת ארגון חדש זה). A. Smith 2003: 67(חדש וברור של המרחב וכיווני הזרימה בו 

נטים בנוף וכזירות חברתיות מרכזיות במרחב הופכות לאלמנט מרכזי בתהליך ההבניה של כמונומ

ומהוות תחנות , שכן הן מאפשרות אינטראקציה חברתית בקנה מידה גדול, החברה בת הזמן

 Giddens 1984: 118–119; Letesson(מוגדרות בהן מצטלבות דרכיהם של חברים שונים בחברה 

and Vansteenhuyse 2006: 92.( 

להופעת הישובים העירוניים בנוף הייתה השפעה ניכרת גם על המרחב שמחוץ , כאמור

כי אף שהעורף החקלאי לא , כותבת) Chesson 2007(סון 'צ. לחומות ולאופן תפיסתו והגדרתו

 :Joffe 1993(לדעת יופה . אנשים רבים עברו על משפחותיהם להתגורר באתרים המבוצרים, ניטש
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אולם אין בידינו די , יצירת המרחב העירוני הובילה במקביל להגדרת מרחב כפרי, )85–84 ,78–73

 . מידע באשר למבנה הפנימי והארגון החברתי של אתרים אלו בתקופת העירונית

 אליהם הם משתייכים לבין הנוף נעשה לא רק בתוך האב-ובתיהקישור בין תושבי הערים 

 ).Chesson 2007(אדמה עצמה במרחב שסביב האתרים אלא גם דרך ה, הסביבה העירונית הבנויה

פרקטיקות היומיום של פעילות ועבודה של תושבי הערים מחוץ לישובים המבוצרים הגדירו 

המעבר בדרכים המובילות ). A. Smith 2003: 72(ידו -ובה בעת הוגבלו על, מחדש ובנו את הנוף

, ופעילות של מסחר, וץ לחומותבמסגרת היציאה לעבודה מח, אל האתרים או חולפות לידם

 – הדרכיםאף שקשה לזהות את . )Philip 2003: 120–121( השפיע על תפיסת הנוף של ההולכים

אנו  –) *Roll 2009: 3(אלא נוקו ופולסו בהתאם לתוואי השטח , שכן בזמן זה לא נבנו או רוצפו

לשימוש בחמורים כבהמות האיקונוגראפיות והארכיאוזואולוגיות עדויות מן היודעים על קיומן 

ריבוי הפתחים בחומות הערים אפשר יציאה  .ועדויות נוספות לסחר בין אתרים ואזורים, משא

, בין הבית, במרחב תנועהויצר שגרה של , יומיומית נוחה של התושבים על השדות ואזורי המרעה

 ,Philip 2001: 187–188(באתרים רבים קיימות עדויות לגידול משק חי ומרעה . והחוץ, העיר

, אף כי במקרים אחדים ייתכן שהוחזקו מעט בעלי חיים במכלאות וחצרות בתוך האתרים). 196

עדויות ארכיאולוגיות לחקלאות אינטנסיבית . על פי רוב הוחזקו העדרים במכלאות מחוץ לחומות

מות עדויות לשימוש בבה, בתקופה זו כוללות ממצא בוטני) בעיקר זית וגפן(של שדות ומטעים 

, מתקנים לעיבוד תוצרת חקלאית דוגמת הגת ומתקני הפקת השמן בתל ברקת, עבודה וחריש

חקלאות זו הובילה לשינויים . ברקת ועוד, סעידייה-ועדויות לאחסון רב של נוזלים כמו בתל א

ועבודות עונתיות של בציר ומסיק שדרשו שהות , חריש, עם השקיה, ובמשטר העבודה, בנוף עצמו

 Philip(ותקופות בהן חלה עליה בפעילויות של אחסון ועיבוד התוצרת החקלאית , בחוץ רבה יותר

מבנים קטנים מחוץ לחומה בסמוך לה זוהו כמתקנים לאחסון , למשל, בערד). 108–107 :2003

שינויים אלו ). Amiran and Ilan 1996: 19, Pl. 79(זמני של כלי עבודה או תוצרת חקלאית 

, הדבר הוביל לשינוי גם ביחס האנשים לנוף. הות והמעבר של אנשים בנוףהשפיעו על שגרת הש

וגישה ושימוש בעתודות , רכוש, תפיסות חדשות לגבי חוקי בעלות והוליד, ובערך שהקנו לקרקע

ידי יצירות -עולם בו המרחב מובנה על 2ק "בב נוצר כך). Chesson 2007(קרקע ומקורות מים 

המטעים , סביבן גם השדות החרושיםאך , הערים עצמן –מאוד אנושיות בעלות נראות גבוהה 

יצר רוטינות  ,שהשתנה לנגד עיניהם של האנשים, נוף זה .והדרכים המחברות ביניהם, הנרחבים
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בנו פעולות אלו את המבנה , בנוסף. עולמםושינה ועיצב תפיסת , חדשות של עבודה ותנועה במרחב

 ). A. Smith 2003: 72(ונתנו לו משנה תוקף , חבהחברתי והפוליטי שהושתת והושת על המר

 

 

 2 דומהקרונזה הבב ישראל-רץמאפייני הישובים העירוניים בא: סיכום. 6. 4

הסקירה והדיון בפרק זה עולות מספר אבחנות לגבי מאפייני היישובים העירוניים ואורח החיים מן 

 :בדרום הלבנט 2ק "העירוני בב

י היא כי העירוניות של "לראשית החיים העירוניים בא האבחנה הבולטת ביותר באשר .1

בכל האתרים ניתן לראות . 1ק "מציגה חוסר המשכיות לאגלומרציה הכפרית של הב 2ק "הב

. 1ק "אינם מייצגים התפתחות של הישובים מן הב 2ק "בבירור כי הישובים והבתים של הב

משמעותית  קונפיגורציה-רהות על הממצא החומרי מצביעמן העדויות העולות מן הארכיטקטורה ו

 ).Portugali 2000: 321–323; Yoffee 2005: 42–62ראה (מארגן  כגורםעם העיר , של החברה

הרואה את , הנתונים שהוצגו כאן מבית ירח ואתרים נוספים אינם תומכים לכן בדעתו של פיליפ

). Philip 2003(ריים ק פשוט כקצה היותר מורכב של רצף אתרים כפ"הקהילות המבוצרות של הב

אלא מהווים , הישובים הללו אינם תולדה של התפתחות ישירה מאורח החיים הכפרי הקודם

סביבה בנויה ". עירונית"שאנו מכנים , ומייצגים צורת התיישבות חדשה ושונה, המצאה חדשה

ים של וארגון המרחב במסגרתה יצר דגמים חדש, חדשה זו הייתה גם סביבה חברתית שהניעה שינוי

תוך הגדרה מחדש של זהויות של אנשים וההשתתפות , כלכליים ופוליטיים, יחסים חברתיים

  ).Joffe 1993: 72; Yoffee 2005: 42–45, 59–62(במערכות אינטראקציה מקומיות 

ולעתים היה הדרגתי גם , זמני בכל האתרים-מיידי ובוהתרחש באופן תהליך העיור לא   .2

אולם גם בו היו , בית ירח מציגה דוגמא לאתר עירוני מפותח מאוד, למשל כך. עצמםבתוך האתרים 

ובין רמת היישוב , בקבלת הרעיון העירוני ויישומו בין חלקים שונים של האתר קיימים הבדלים

, בחלקים מרכזיים של האתר תכנית העיר ומערכת הרחובות החדשה אומצו מיד. לרמת הבית

חלקים אחרים , לעומת זאת. 2ק "רשת הרחובות מיד בראשית הבובתים קטנים ואחידים נבנו לפי 

. ושינויים בתכניות הבתים נעשו בהתאם, באתר שולבו ברשת מאוחר יותר במהלך התקופה

בחלקים אלו של האתר העיור חדר בהדרגה למשק הבית זמן מה לאחר שההחלטה לייסד יישוב 

 .עירוני כבר התקבלה



 194 

ישראל מתאפיינת במגוון צורות -בארץ 2ק "רוניים של הבהסביבה הבנויה ביישובים העי .3

, עם זאת .שוניםוקיימים הבדלים בין אתרים ואזורים , תכניות וסידורים מרחביים, טוניותארכיטק

למסגרת אותה תופעה יישובית  וללא ספק שייכים, הם בהחלט חולקים גם מאפיינים משותפים

ומן , בין היתר מגורמים פיזיים ופונקציונאלייםהושפעו  ההבדלים, כפי שתואר כאן. ותרבותית

אולם אני רואה בהבדלים אלו יותר מכל ביטוי לכך . כלכלי בכל אתר-הארגון הפוליטי והחברתי

 . ועל כך בפרק הבא, שדרגת האימוץ של רעיון העירוניות ואופן יישומו היו שונים מאתר לאתר

תכנון : ש של מאפיינים תרבותייםחד ךמערבהקונפיגורציה העירונית החדשה לוותה  .4

 ,Greenberg 2003;ט"תשנ(לפי גרינברג . והרגלי צריכה, ייצור קראמי, בתים, ומתאר עירוני

forthcoming(b) (והופעתם של מאפיינים תרבותיים חדשים  2ק "לב 1ק "חוסר ההמשכיות בין הב

ת באידיאולוגיה של ודרך החיים העירונית החדשה מתאפיינ, התרחשו בכל רחבי דרום הלבנט

אני , )Yoffee 2005: 91–112(יופה נורמן של ) simplification" (פישוט"לרעיון ה בניגוד. אחידות

שמטרתה לקדם , מאמינה כי אידיאולוגיה זו אינה מייצגת אסטרטגיה פוליטית של אליטה

זו של אחידות אידיאולוגיה כי , אני מסכימה עם הצעתו של גרינברג. אינטגרציה המוצגת כאחידות

העדויות מתל בית ירח  .ידי אנשים ושימשה כמכניזם משווה בין אתרים ובתוכם-אומצה מרצון על

אתוס זה בא . תומכות בתפיסה זו של אתוס משותף הנוגע לייצוג וההופעה החיצונית של הקהילה

עדרות הנ, לידי ביטוי דרך המרכיבים השונים של הסביבה העירונית הבנויה והתרבות החומרית

גם יישובים ). Greenberg forthcoming(b)(כמעט לחלוטין עדויות לריבוד חברתי ושונות מעמדית 

מבט קרוב על . כלכלית בולטת-עירוניים אחרים שנסקרו כאן מתאפיינים בהעדר שונות חברתית

מספק , אך גם באתרים נוספים, כפי שנחשפה בבית ירח, 2ק "החבילה התרבותית החדשה של הב

 . ה טובה יותר של תהליך העיור ואופי העירוניות המקומית בדרום הלבנטהבנ

יש ביישובים העירוניים השונים של , שונות בולטת מעמדית וכלכלית-לצד האחידות ואי. 5

הדבר בא לידי ביטוי בעיקר במיזמים עירוניים רחבי היקף . עדויות לאופן פעולה שיתופי 2ק "הב

 . כפי שהראיתי כאן, ו שותפים כל תושבי העירבהם הי, כגון בניית ביצורים

הן בין האתרים , המאפיין הבולט ביותר של היישובים העירוניים הוא יצירת גבולות .6

הגבולות בתוך הישוב הייתה יצרו . והן בתוך הישובים, העירוניים לבין סביבתם באמצעות ביצורים

והן בין זירות , ם לשטחים משותפיםכלומר בין בתי –הבדלה הן בין הזירה הפרטית לציבורית 

גם בתוך מבני המגורים ניתן להבחין בחלוקה . כלומר בתים ומשקי בית שונים –פרטיות נפרדות 

ליצירת הגבולות יש משמעות בהגדרת זהויות . גדולה והולכת של המרחב ככל שהיישוב עירוני יותר
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ירת גבולות נראים לעין והמשכיים דרך יצ. ושל בתים ומשפחות, של תושבי עיר לעומת תושבי חוץ

ק את דרישותיהם "אנשי הבביטאו , כמו גם בנוף שמחוץ להם, בתוך הישובים העירוניים

 ).Chesson 2007(וקהילה בנוף בו חיו ועבדו  ביתוזכויותיהם כחברי 

היישובים העירוניים המבוצרים עצמם הפכו לאלמנטים בולטים בנוף ולסמלי זהות  .7

לערים כמונומנטים בנוף נודע תפקיד חשוב בהבניית . רי הקהילות המתגוררות בהןמרכזיים של חב

ולפעילות תושביהן בנוף שמסביב , אתוס חדש של זהות קולקטיבית וביסוס נאמנויות חדשות

אלו החליפו את בתי הקברות הנרחבים של התקופה הקודמת . הייתה חשיבות בביסוס זכויותיהם

 . מנים טריטוריאלייםכסמלי זהות קולקטיביים וס

 

מופיעה בדרום הלבנט צורת יישוב חדשה ושונה מצורת היישוב  2ק "ברור כי בראשית הב, לסיכום

בפרק זה סקרתי את המאפיינים הפיזיים של הסביבה העירונית הבנויה . הכפרית שקדמה לה

עולה כי  וןהדימן  .ההרגלים והרעיונות הקשורים אליהם, ודנתי באורח החיים, בישובים שונים

נראה כי המאפיין . ולצד קווי דמיון יש גם הבדלים ניכרים בין הישובים, קיים מגוון מאפיינים

, למשל –בכל שאר המרכיבים . הפיזי הבולט ביותר המשותף לכל הישובים הוא בניית ביצורים

דלים יש הב –רחובות ושטחים ציבוריים והיבטים של תכנון עירוני , מבני מגורים, שטח הישוב

הישובים אינם  אולם. ברור כי חומות כשלעצמן אינן קריטריון מספק להגדרת ישוב עירוני. ניכרים

, אלא מהווים סביבת חיים במסגרתה מתבצעות פרקטיקות חברתיות, רק אלמנטים פיזיים

ולכן , ידה-אלו יוצרות את הסביבה הבנויה אך גם מנותבות על. פוליטיות וכלכליות, תרבותיות

ישובים העירוניים אני רואה ב, ביניהם אף ההבדלים-על. ת גם הן היבטים של העירוניותמבטאו

אופן יישום . מבטאים עוצמות שונות של רעיון העירוניותמאמינה כי הם ו, חלק מאותה תופעה

-בעיצוב הסביבה הבנויה ובהיבטים החברתיים, הרעיונות והדימויים העירוניים שונה מישוב לישוב

 בגורמים להבדלים, בא אדון בהגדרת התופעה העירוניתבפרק ה. ל חיי היומיוםתרבותיים ש

ובמבנה החברה והקהילה בישובים אלו ובמערכת העירונית , הניכרים בין הישובים העירוניים

 .ככלל
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 2 דומהקרונזה השראל בבי-חברה וקהילה בארץ, עירוניות. 5פרק 

 

דגם זה מכיל . אמר קובלאי, "ובכל זאת בניתי במוחי דגם של עיר שממנו ניתן להסיק על כל הערים האפשריות"

, הלא הערים הקיימות רחוקות מכללים אלה במידות ריחוק שונות. בתוכו את כל מה שתואם את הכללים המקובלים

 ."ל ואחשב את כל הצרופים האפשרייםודי יהיה אם אחזה מראש את היוצאים מן הכל

כולה רק מן היוצא מן -זוהי עיר עשויה כל. "אמר מרקו, "גם אני הגיתי דגם של עיר ממנו אני מסיק על כל האחרות"

הרי אם נפחית את , אפשרית-אם עיר כמו זו הינה בלתי. היפוכם של דברים, התאמות-אי, סתירות, איסורים :הכלל

די איפוא כי אפחית מדגם זה את . נגדיל בכך את מידת הסבירות שעיר כזו אכן קיימת, מספר המרכיבים החריגים

גם אם , וכך בכל כיוון אליו אתקדם מובטח לי שבסופו של דבר אגיע אל אחת מן הערים אשר, היוצאים מן הכלל

, שכן אחרת: ל מסויםאולם איני יכול להרחיק במבצע זה שלי אל מעבר לגבו. אכן קיימות, בדרך של היוצא מן הכלל

 ."אשיג ערים שתהיינה מתקבלות על הדעת יותר מכדי שתוכלנה להיות אמיתיות

 .הערים הסמויות מעין, איטאלו קאלווינו                                                                                                                         

 

שונים עולה כי לצד מספר מאפיינים היבי הסביבה העירונית הבנויה ביישובים מסקירת מרכ

 אחת" עיר"כי אין  ,אם כן, ברור. יש מגוון גדול וקיימים הבדלים בין האתרים, חוזרים וקווי דמיון

נשמעים קולות הטוענים כי  אף בשנים האחרונות. אופיינית לדרום הלבנט בתקופה הנדונה

בפרק . אלא כפרים מבוצרים, יו כלל עריםק בדרום הלבנט לא ה"של הבהיישובים המבוצרים 

המהווים חלק , כי בכל זאת יש לראות באתרים אלו ישובים עירונייםאבסס את הטיעון הנוכחי 

במסגרת הדיון בשאלת זיהויים של אתרים אלו . ומבטאים עוצמות שונות שלה, מתופעה חדשה

בנוסף אדון בגורמים להבדלים . ת ואבחן את מאפייניהכעירוניים אציע דרך להגדרת העירוניו

 .ובמבנה החברתי ואופן ארגון הקהילה בערים הראשונות, הניכרים בין הישובים העירוניים השונים

 

 )כקטגוריה" עיר"ולא (הגדרת העירוניות כתופעה . 1. 5

, כאמור. ם עירונייםלהגדיר עיור ויישובי הצגתי את הגישות השונות של חוקרים בניסיון 2. 1בפרק 

אולם בפועל רבים מן , באופן טיפולוגי עומדים בבסיס מחקרים רבים" עיר"הניסיונות להגדיר 

 . בדרום הלבנט 2ק "הקריטריונים שהוצעו אינם קיימים ביישובים המבוצרים של ערי הב

חולקות  ,להבדלים כמותיים או הבדלי גודלללא קשר  ,ערים צורות אשרב הגישה הטיפולוגית רואה

טופולוגיים המהווים תנאים הכרחיים ומספקים להגדרתן ככאלו -מספר מאפיינים מבניים

)Portugali 2000: 9 .(החל , נקודת מבט זו באה לידי ביטוי ברבים מן הניסיונות להגדיר עיור וערים

רים של ועד דיונים בע, )Childe 1950(יילד במהפכה העירונית במסופוטמיה 'צגורדון מן הדיון של 
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אולם ברור כי רשימת מאפיינים כמו זו ). וראה הפניות שם, Portugali 2000: 9–11( 20-המאה ה

לכן הם , מערים מודרניות, אם לא במהות בודאי בדרגה, יילד לגבי ערים קדומות שונה'שמונה צ

 Adams 1966: 10–12; A. Smith 2003: 9; Ur(מהווים בעיקר כלי תיאורי ופחות אמצעי לניתוח 

2004: 10.( 

או משנית פנומנאלית -מתייחסים אל הצורה והאסתטיקה של ערים כאפימסוג זה דיונים 

ידי השלב -אף שהצורות המרחביות של ערים מוגדרות לכאורה על, לכן; פוליטיים-לשינויים סוציו

הן אינן בעלות , ונחשבות לכן כסמנים להתפתחות חברתית, בו נמצאת חברה בתהליך התפתחותי

טיפוסים וקטגוריות  המקדשות, אלהגישות ). A. Smith 2003: 19,184–186(ערך פרשני משלהן 

אבולוציוניים אשר נובעים קודם -או מודלים ניאו, המבוססים על רשימה סטאטית של מאפיינים

-יכולים להיות שימושיים על, המרכזית כל מציביליזציות גדולות כמו במסופוטמיה או אמריקה

 Joffe(אך אינם ישימים ומספקים במונחים של הסבר , על מאפיינים ודגמים לניתוח מנת להצביע

1993: 63; Yoffee 2005: 20 .(אינן עומדות במבחן , יילד ודומות לה'גישתו של צ, כאמור

 Portugali(המציאות בעת שהן מורחבות אל מעבר למקרי המבחן המקוריים והמוגבלים שלהן 

2000: 11; A. Smith 2003: 186–188, 196; Ur 2004: 10; Yoffee 2005: 19.(  גם הגדרות

שכן , גודל האתרים הן בעייתיותאו  יםביצור כגוןסכמטיות מאוד הנשענות רק על קריטריונים 

וייתכנו יישובים עירוניים בסדרי גודל , היררכיה של גודל אתרים לא בהכרח מעידה על מרכיביהם

  .)Cooper 2006: 60–61; Ur 2004: 11–12( שונים מאוד זה מזה

קיימות כיום במחקר גישות חדשות אשר אינן מצריכות זיהוי טיפולוגי או מורפולוגי , מנגד

מתוך זיהוי הביטויים , כלכליים ופוליטיים, אלא דורשות הערכה של נופים חברתיים, של ערים

ברוח זו אדם סמית ). Joffe 1993: 63; A. Smith 2003; Yoffee 2005(הארכיאולוגיים שלהם 

וכי במקום להחשיב צורות , כי ערים אינן מהוות רק ביטוי פאסיבי של תהליך התפתחותי, טוען

כיצירות חברתיות יש להתייחס לנופים , מרחביות כאלמנטים התלויים בתהליך התפתחות זמני

–A. Smith 2003: 24–25, 33(דרך מימדים משתנים של פרקטיקה מרחבית ות חדשהנוצרות ומת

35, 53–55.(P89F

90
P   

                                                 
העיסוק בהיבטים חברתיים וקוגניטיביים של ערים ועירוניות קיים במחקר הסוציולוגי של ערים מודרניות כבר  90

את הקשר בין ההיבטים הפיזיים של העיר ליצירת  בחן) Park 1925(רוברט פארק . 20-של המאה ה 30–20-משנות ה

תוך התייחסות להקשרים תרבותיים ומנטאליים ולעקרונות התנהגותיים של תושבי , קבוצות ומוסדות חברתיים
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מראה כי עירוניות כשלעצמה , עירוניות שנבחנו באופן השוואתימקרי השונות הרבה בין 

כי במקום , ברור לכן). A. Smith 2003: 27(אינה דגם אוניברסאלי של ישויות פוליטיות מורכבות 

רות את יש לנסות גישות אשר מבודדות ומגדי, לאמץ מודלים והסברים התקפים למקומות אחרים

ולבנות הבנה של , ההיווצרות ודגמי ההתפתחות של החברה בדרום הלבנט, המוסדות, המבנה

 :Haselgrove 1977; Joffe 1993(אזורי שלהם -בקונטקסט המקומי" עירוניות"ו" עיור"המונחים 

כך שלא ניתן לקיים , יש שונות כה דרמטית בצורת העיר בתוך ישויות עירוניות, יתרה מזאת). 63

 :Van de Mieroop 1997: 5; A. Smith 2003(כמרחב היסטורי יחיד ) בהא הידיעה(עיר היון על ד

בדרום  2ק "ברקת ושאר יישובים עירוניים של הב, ההבדלים הבולטים בין בית ירח). 231–230 ,27

 . תומכים בקביעה זו, כפי שתוארו בפרקים הקודמים, הלבנט

כי הגדרה שימושית של ) Wirth 1938(ב לואיס וירת במחקרו על עירוניות כאורח חיים כות

ומאידך לאפשר , עירוניות צריכה מחד להכיל מאפיינים מהותיים המשותפים ליישובים עירוניים

אף שהביטוי המובהק ביותר של עירוניות ועיור הוא , לדעתו. לעמוד על המגוון וההבדלים ביניהם

ניתן לראות , אפייניהם הפיזיים והדמוגרפייםביישובים שעונים על הגדרה של ערים מבחינת מ

 . ביטויים שלהם גם במקומות אחרים

 Yoffee(יופה של ו) Portugali 2000(פורטוגלי לאור כל זאת דומני שגישותיהם של  

 .  מהוות מסגרת חלופית טובה לדיון, לעירוניות כרעיון וכתופעההמציעים להתייחס , )2005

התופס רעיונות וקטגוריות , שטייןנויטגשואב מהשקפתו של ) Portugali 2000(פורטוגלי 

קטגוריה של דמיון " עיר"ב ומציע לראות, )Wittgenstein 1953("  דמיון משפחתי"במונחים של 

רעיון העירוניות כמערכת קשרים מורכבת את ניתן לראות את העיר או , ברוח גישה זו. משפחתי

בזכות  ,קודה מסוימת של זמן ומרחב נתפסו כעריםשל ישויות אשר בנ, המשתרעת בזמן ובמרחב

בזמנן נתפסו כערים שמשותפים להן ולישויות אחרות השל מאפיינים מסוימים  התכונות

                                                                                                                                            
הציג מאפיינים כמו גודל אוכלוסייה וצפיפות כמדדים ) Wirth 1938(לואיס וירת ). 19–18: 2004לוי -מנדה(ערים 

הארגון , ציע כי יש לבחון עירוניות כאורח חיים באופן המשלב את ההיבט הפיזי של העיר וסדריהאולם ה, לעירוניות

לשיטתו של . וההיבט הרעיוני וההתנהגותי של החיים בעיר, החברתי על מוסדותיו והיחסים החברתיים האופייניים לו

ויוצרים את החוקיות , ים ושל קבוצותהמאפיינים הפיזיים והמבניים של העיר משפיעים על התנהגותם של יחיד, וירת

 ).21: 2004לוי -מנדה(הפנימית לפיה העיר מאורגנת 
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)Portugali 2000: 11–12 .(זה את  במערכת מורכבת של קווי דמיון חופפים וחוצים, אם כן, מדובר

ibid..(P90F(המהווה למעשה שפה , פרטיםדמיון בבעלי ולעתים ) הוליסטיים(לעתים כוללניים , זה

91
P  

 קשריםכי יש לראות בערים רשתות שונים חוקרים הציעו , בעקבות פיתוח גישה זו

 ;Lakoff 1987(אשר חלקן טיפוסיות ובסיסיות יותר מאחרות , המשתרעות בזמן ובמרחב

Portugali 2000: 9, 13; Rosch et. al. 1976 .(ת הן רשת ערים ועירוניו, פי השקפות אלו-על

ס "החל מן האלף הרביעי לפנה, ענקית של קווי דמיון והקבלות המשתרעים במרחב ובזמן

ברשת ענקית ומתפתחת זו ניתן לזהות ליבה . עד ימינו אנו, במסופוטמיה וכלה בשאר העולם

את האזור המרכזי של הרשת  יםדימויים ותופעות עירוניות שתופס, ערים: כלומר, ופריפריה

תופעות עירוניות האחרות ההדימויים ו, את הערים שולייםל יםדוחק, פייניות ביותרכיחידות האו

)Portugali 2000: 14 .(הטיפוס האידיאלי של מקס ובר , כך למשל)Weber 1958 (–  העיר של

פורטוגלי . נמצא בלב הרשת – אשר מייצגת את החברה העירונית המפותחת ביותר, המזרח

ערים הם יישובי הקבע המהווים : יש להבחין בין ערים ועירוניותכי במסגרת גישה זו , מדגיש

ועירוניות היא רשת של דמיון משפחתי , ויוצרים את רשת הדמיון המשפחתי המתוארת

 ). Portugali 2000: 210(שהאלמנטים המרכיבים אותה הם ערים 

של מאפשרת להתגבר על חוסר הגמישות  2ק "לגבי העירוניות של הב יישום גישה זו

אם . עירוניים-בבואנו לזהות יישובים כעירוניים או לא, מודלים טיפולוגיים של עיור ועירוניות

שקיימים  הרי שלמרות, רשת של דמיון משפחתי המורכבת מישובים עירוניים העירוניות היא

דימויים ורעיונות , הישובים כולם שייכים לאותה תופעה וחולקים מאפיינים, ביניהם הבדלים רבים

כאשר אתרים כמו בית ירח , הישובים מהווים ביטויים של התופעה בעוצמות שונות. משותפים

וברקת כאתר בו מיושמים , "מאוד עירוני"בית ירח כאתר  –וברקת מסמנים את גבולותיה 

התופעה  מנת להסביר כיצד נוצרה-על. מאפיינים ודימויים עירוניים במידה פחותה בהרבה

אני פונה  ,לדמיון והשוני בין הישובים העירוניים המרכיבים אותה ותמה הן הסיבו, העירונית

  .השייכת לתחום חקר מערכות מורכבות, העצמי-לתיאוריית הארגון

 

                                                 
הסתכלות על העיר כשפה באה לידי ביטוי באופן הטוב ביותר בעבודתו של כריסטופר אלכסנדר העוסקת  91

 ;Alexander et. al. 1977(ורואה בעיר שפה של דגמים , בארכיטקטורה ובמרכיבים השונים של ערים ומבנים

Alexander 1979; Portugali 2000: 9 .( דרך גישה זו ניתן לראות כיצד דגם שלם של פעילות במרחב חוזר על עצמו

ארגון המרכיבים השונים והקשרים ביניהם , כלומר; )Portugali 2000: 13(כל פעם בדרך ביטוי שונה מעט , שוב ושוב

 . אדון ביתר הרחבה בנושא זה בהמשך הפרק. שונים זה מזה באופנים שונים מוביל ליצירת יישובים עירוניים
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 עצמי-עירוניות כמערכת מורכבת בארגון

במטרה לתת מענה ולמלא פערים בהסבר האבולוציוני , העצמי נולד במדעי הטבע-רעיון הארגון

P91F92.לם בו אנו חייםבנוגע למורכבות העו
P בהם , בהדרגה התפתחו יישומיו גם לתחומי מחקר נוספים

 ;Allen 1997; Arthur 1999; Crumley 2001, 2005; Imada 2008ראה למשל (מדעי החברה 

Portugali 2000 .( 

עצמי הוא אופן בו מערכות משנות את המבנה שלהן בעצמן דרך הסתמכות מלאה -ארגון

העצמי עומדת ההנחה כי השלם עולה -בבסיס רעיון הארגון). Imada 2008: 1(על המנגנונים שלהן 

פירוק שבה הנחת היסוד היא , גישה הוליסטית זו מנוגדת לגישה הפוזיטיביסטית. על סך חלקיו

 Crumley 2001: 21; Imada(ישות או מערכת למרכיביה הבסיסיים יאפשר להבין את התנהגותה 

ושתי , קיימת סינרגיה שמקורה בתקשורת בין ישויות, העצמי-לפי רעיון הארגון). 58 :2008

או , המתקשרות ביניהן הן בעלות תכונות שונות מאשר כל אחת מהן לחוד) או יותר(ישויות 

קבוצות מגוונות דיין של ישויות ). Crumley 2001: 20(מישויות קרובות אשר אינן בקשר איתן 

בתנאי , )self-sustained(בפני עצמן תקיימות וממתקשרות יכולות להפוך למערכות העומדות 

במסגרתה כל הסוכנים , שמתקיימת בין כל הגורמים החברים בקבוצה תקשורת על בסיס קבלה

 ). Crumley 2001: 20–21; Kauffman 1995: 267(מדווחים זה לזה מה קורה להם 

למערכת היא יכולה להשתנות ולהפוך , לאחר היווצרות המערכת וביסוסה, בשלב הבא

עצמי הן מבנים קולקטיביים -מערכות בארגון, כלומר). Crumley 2001: 20(מורכבת יותר 

שבעקבותיהן , הנוצרים כתוצאה מפעולה ותגובה הדדית בין התנהגות ממוצעת וסטיות סביבה

 :Allen 1997(העשויים להוביל לשינוי המבנה שלה , יציבות-המערכת חווה מצבים עוקבים של אי

תוך , רכבות ופתוחות המהוות חלק מן הסביבהוהעצמי מתרחש במערכות מ-יך הארגוןתהל). 18

השינוי אינו מושפע , זאתעם ). Portugali 2000: 51(שהן מקיימות אינטראקציה עם סביבתן 

 ). Imada 2008: 1(בהכרח מן הסביבה 

לא העצמי מאפשרת להציג הסבר מ-הדיאלקטיקה בין תורת האבולוציה ורעיון הארגון

, העצמי יוצר צורות חדשות-כאשר הארגון, יותר להתפתחותן של מערכות מורכבות ומאפייניהן

                                                 
אשר מוקדש כולו למחקר , )1999משנת ( Scienceשל כתב העת  284גיליון ו, Kauffman 1995 לדוגמאראה  92

 Goldenfeld and Kadanoff 1999; Service 1999; Zimmer :למשל( העצמי-מערכות מורכבות ותיאוריית הארגון

1999; .(  
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יחס דיאלקטי זה ). Crumley 2001: 21–22(והאבולוציה שופטת את מידת התאמתן ושרידותן 

תוך השענות על , מכן-לאחר. עקב תנאים חדשים ולא צפויים, משהה את השימוש בצורות ישנות

הוא משמר מספר אלמנטים מתוך צורות ישנות אלו וזונח אחרים , )מוטציה(גוון מאגר המכיל מ

וכך יוצר , )דרך תקשורת שיוצרת תכונות מתהוות(עד להתעלות על הצורה הקודמת , )סלקציה(

 )..ibid) (המהווה ממשק חדש בין סדר לכאוס(צורה חדשה ומורכבת יותר 

י מהווה קטגוריה מורכבת ביותר של ארגון אנוש, )Crumley 2001: 24(לפי קראמלי 

כאשר גמישות ארגונית בזירה , עצמי במדדים של הסתגלות ואינטראקטיביות-מערכת בארגון

. מאפשרת לחברות להתאים את עצמן לנסיבות משתנות, או הפוליטית, הכלכלית, החברתית

של עולות פאלא לצד , החברה אינה מובילה לבדה את השינויים תוך שאנשים מסתגלים אליהם

היחידים הם שמשנים את החברה דרך פעולותיהם ויוצרים רעיונות  ,שליטהרעיונות של מערכת וה

האינטראקציות המרכיבות את המערכת אינן ). Imada 2008: 3(חדשים ומערכות חדשות 

עצמי -וכך יוצרות מבנה שדרך ארגון, אלא מהוות חלק מדפוס במסגרת מגבלות שונות, מקריות

 ). ibid.: 56–58(תו או להבנותו מחדש ניתן לשנו

 מציע פורטוגלי ליישם את, )Self-Organization and the City  )Portugali 2000בספרו 

עיר ועירוניות דרך , הסתכלות על חברה, לדבריו. העצמי במחקר ערים-תיאוריית הארגון

רים עצמן וההופעות מאפשרת לבנות תיאוריות לגבי ע, העצמי-הפרספקטיבה של תיאורית הארגון

כך שצורות שונות של ערים נולדות לא רק , עצמי מתפתחת אחת-השונות שלהן כמערכת ארגון

 העצמי-יישום תיאוריית הארגון ).ibid.: 321(אלא מבפנים וזו מזו , כתולדה של כוחות חיצוניים

 וגיתמאפשר להתגבר על הבעיות העומדות בבסיס הגישה הטיפול, בחקר העירוניות כתופעה

המהווה , כמרחב חברתיזו ניתן להסביר את העירוניות הוליסטית מנקודת מבט  .למחקר ערים

המרחב החברתי והפיזי נוצר מתוך יחסים בין אובייקטים . עצמי-מערכת מורכבת בארגוןלמעשה 

כך שהמרחב העירוני וצורות עירוניות הם , דרך מימדים משתנים של פרקטיקה מרחביתומשתנה 

 ). A. Smith 2003: 24–25(פעילות חברתית של סוכנים וקשרים ביניהם ברמות שונות  תולדה של

ומאפשרת לקשור בין , מדגישה את היחס הדיאלקטי בין מבנה לסוכנות אנושיתגישה זו 

. לבין גישת התיאוריה של הפרקטיקה ,לינאריים דוגמת תיאוריית הארגון העצמי-מודלים לא

ת תוכן מוחשי במונחים של התנהגות יומיומית לגישות התיאוריה של הפרקטיקה נותנ

ולמעשה , המתארות באופן צורני את המהלך הכאוטי של שינוי, לינאריות-התיאורטיות הלא

דגיש את החפיפה הרעיונית בין מו, צביע על מכנה משותף זהמ) Dyke 1999(דייק . משלימה אותן
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לבין הגבולות הדינאמיים , דינאמיות רגולאריים הקשורים במערכות-הגבולות המקוטעים הלא

, ליניאריים-קיים בדרגות שונות במחקרים לא) agency(רעיון הסוכנות . של קבוצות חברתיות

ליניארית מתמקדים במיפוי התוצאות הנובעות מפעולות סוכנים -והיבטים רבים של הגישה הלא

וניות כמערכת מורכבת בבניית המודל של עיר). Beekman 2005(יחידים או קבוצות סוכנים 

ההביטוס והידע , חקר הסוכנים האנושיים –כלומר . הסוכנות מהווה מרכיב מהותי ,עצמי-בארגון

והתקשורת ביניהם הוא שמאפשר לבחון יישובים עירוניים ומערכות יישוביות כמערכות , שלהם

מייחסת  מסגרת תיאורטית זו, אף היותה גישה מערכתית בבסיסה-על .עצמי-מורכבות בארגון

ולמעשה מספקת כלים , חשיבות רבה לתפקידם של סוכנים אנושיים בתהליכים המובילים לשינוי

 Beekman(תהליכיות בארכיאולוגיה -לבין גישות בתר, לגישור בין גישות מערכתיות ותהליכיות

and Baden 2005: 11( . המכנה המשותף לשתי הגישות הוא בניסיון של שתיהן לזהות שתי רמות

ידי -ועל, ליניאריות-ידי פרמטרים מארגנים בגישות הלא-האחת מובנית ומאורגנת על –תנועה  של

-סדר ובחוסר-השנייה מתאפיינת באי; הביטוס או עקרונות מבנים בתיאוריה של הפרקטיקה

 ).Greenberg 2002: 115(המשא ומתן היומיומי בנוגע לתפקידם של סוכנים בחברה , יציבות

כי קודם כל העיר עצמה היא מערכת אופיינית , מציע) Portugali 2000: 103(פורטוגלי 

היא מערכת מורכבת במסגרתה מתקיימים קשרים ומגעים בין מספר רב , ראשית: עצמי-בארגון

היא , שנית; המשתנות לעתים תוך כדי אינטראקציה, של יחידים ומקומות בעלי תכונות שונות

תוך שהם באים , ים נעים אל תוך העיר וממנה החוצהואנשים רב, פתוחה ומהווה חלק מסביבתה

האינטראקציות השונות הפנימיות הן שמגדירות את , שלישית; במגע עם אנשים ומקומות

יציבות עשויים להוביל לשינויים -מצבים שונים של יציבות מול אי. הדגמים ומבנה המערכת

, כך ניתן להסביר). ibid.: 112–113(לעתים באופן ובקצב שונה בחלקים שונים שלה , מבניים בעיר

במסגרתו בחלקים שונים באתר יושמו רעיון , 2ק "את התהליך שתואר בבית ירח של הב, למשל

 ). 3. 5וראה עוד בפרק (העירוניות וביטוייו מאוחר יותר מאשר בשאר האתר 

ניתן להתייחס למערכות יישוב , עצמי-אולם מעבר לבחינת כל עיר כמערכת בארגון

, במקרה כזה). Allen 1997וראה למשל (עצמי -ים שונים כאל מערכות גדולות יותר בארגוןבאזור

עיצובם והרעיונות , מקיימים ביניהם תקשורת ומעבירים מידע באשר לבנייתםהישובים מספר 

מתוך התקשורת בין הישובים מתפתחת . יוצרים יחד קבוצה, והאינטרסים העומדים בבסיס אלו

כאשר למרות הבדלים בין , בעלת קשרים ומאפיינים משלה, מדת בפני עצמההקבוצה כמערכת העו

 . ניתן להבחין בקווי דמיון ומאפיינים משותפים לכולם, הישובים השונים
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אולם , עצמי אינה ברורה-הסיבה ליצירת צורות היישוב החדשות דרך תהליך של ארגון

הביאו  –פוליטיים או אחרים , יםחברתי, כלכליים, סביבתיים –ניתן להניח כי תנאים חדשים 

במסגרת הישובים . להופעתן ולהעדפתן על פני צורת הישוב הכפרית המוכרת שקדמה להן

ואחרים נזנחו והוחלפו , העירוניים החדשים נשמרו מספר אלמנטים מצורת הישוב הקודמת

. יותר עד להתהוות התכונות העומדות בבסיס צורת הישוב החדשה המורכבת, במאפיינים חדשים

-יישובית ובין-תוךהוא תולדה של תקשורת , החלפה והתהוות של תכונות, תהליך זה של שימור

  .סוכנים יחידים וקבוצותבין יישובית 

בישובים החברים במערכת בהם נעשה ויתור על מספר רב יותר של מאפיינים ישנים 

, לעומתם. רעיון העירוניות אנו עדים לביטוי חזק ובולט יותר של, לטובת אימוץ מאפיינים חדשים

עוצמת הביטוי של העירוניות , בישובים בהם הנכונות לוותר על מאפיינים ישנים נמוכה יותר

כך אנו מוצאים עדויות לקיומו של ישוב עירוני בעל מגוון רחב מאוד של . נמוכה יותר גם היא

לצד ישובים , ית ירחהמהווה למעשה צורה של סדר מרחבי חדש לחלוטין בתל ב ,מאפיינים חדשים

וארגון מרחבי לצד מספר ) ה משפחהומבנ(שנוטים לשמר מאפיינים ישנים של מבני מגורים 

 .למשל תל ברקת וערד –מאפיינים חדשים 

במסגרת התהליך מתגלעים לעתים הבדלים בין כוונות הסוכנים לבין תוצאותיהן 

עצמי -מצים הסבר של ארגוןפער זה הוא כמעט נתון אם מא. וההתנהגות הנולדת מהן בפועל

 Portugali( םעצמי והיחסים המתרקמים במסגרתו אינם ליניאריי-שכן ארגון, לתהליך הנדון

ההבחנה בין כוונות לבין התנהגות מאפשרת לבחון את היחסים בין היחיד לבין ). 144–143 :2000

היחיד הוא , )Giddens 1984(לפי תיאוריית הסטרוקטורציה של גידנס ). ibid.: 145(המערכת 

אך כיוון שהוא פועל במסגרת מבנה חברתי עם , סוכן חופשי אשר כוונותיו מגדירות את פעולותיו

אולם . פעולות והתנהגויות היחיד עשויות להוביל גם לתוצאות אליהן לא התכוון, חוקים משלו

רר גם עשויים להתעו, בנוסף להשפעות חברתיות על התנהגותם של יחידים ביחס לכוונותיהם

כתוצאה מדיסוננס בין כוונותיהם והתנהגותם בפועל , מתחים קוגניטיביים פנימיים אצל יחידים

)Festinger 1957; Gazzaniga 1985: 80; Portugali 2000: 144–145 .( פער זה ניתן בסופו של

 ,Portugali 2000: 146(ידי שינוי כוונות ומערכת ערכים או שינוי התנהגות -דבר לגישור רק על

Fig. 7.1 .( 

ניתן להניח כי אנשים עשויים לשנות את  לכאורה, )Portugali 2000: 145(לפי פורטוגלי 

שכן כחברים , מרחביות שונות בתוך המערכת-התנהגותם כתוצאה מאינטראקציות חברתיות
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וככל שמספר רב יותר של אנשים נוהג , בחברה הם נוטים לאמץ התנהגות המקובלת בקרב אחרים

בבית ירח אנו עדים בסופו של דבר לאימוץ טוטאלי , למשל, כך. ספר רב יותר יבוא בעקבותיומ, כך

עם שינוי התנהגות והתאמה למסגרת , ידי כלל התושבים בכל חלקי האתר-של האתוס העירוני על

במקרים אחרים , לעומת זאת. החדשה גם בקרב אלו שקיבלו אותה בהסתייגות בתחילה

ובילה לפער בין כוונותיהם של יחידים להתנהגותם ולהיווצרות דיסוננס הדינאמיקה העירונית מ

תרבותית מרחבית חדשה -אשר מוביל לשינוי ולהופעת ישות חברתית, קוגניטיבי מרחבי

)Portugali 2000: 172 .(בהם נשמרו והתקיימו , דוגמא לכך הם אתרים כמו תל ברקת וערד

והדיסוננס בין רעיון , נה אחד עם הרעיון העירוניבמרחב העירוני גם התנהגויות שלא עולות בק

כיוון שלא חלו באתרים אלה שינויים מרחיקי . העירוניות לבין ביטויו בפועל התקיים לאורך זמן

בסופו של , באופן שיבטא את הכוונה לחיות חיים עירוניים במלואם, לכת בהתנהגות התושבים

 . והישובים נעזבו, לים ואורחות חיים קודמיםדבר נזנח רעיון העירוניות לטובת שמירה על הרג

 

  מרעיון העירוניות לפרקטיקות עירוניות

 1ק "המשכיות ניכרת בדרום הלבנט בין היישובים הכפריים של הב-קיימת אי, כפי שהראיתי

אלא מהווה רגע , המשכיות כזו אינה עניין קטגורי פשוט-אי. 2ק "ליישובים העירוניים של הב

פוליטיים -ומשקפת תהליך של שינוי ביחסים חברתיים ויצירת מבנים חברתיים ,היסטורי אמיתי

הופעתה של צורת יישוב חדשה בפרק זמן קצר למדי בכל המרחב ). A. Smith 2003: 81(חדשים 

או שכבות יישוב חדשות ושונות , בנייתם של יישובים חדשים יש מאין. מעידה על רעיון חדש

בטרם הקמתם  מראות כי רעיון העיר היה קיים, ןשוב שקדמה להלחלוטין המתעלמות מצורת היי

 . של היישובים העירוניים עצמם

) Portugali 2004: 590(במחקריו על מפות קוגניטיביות עירוניות בימינו קובע פורטוגלי 

צורתה מוקנית לה הודות , כלומר, )"a representation of itself"" (ייצוג של עצמה"כי העיר היא 

כאשר הם באים ' לוח חלק'אנשים אינם בבחינת . "המנתב את אופן בנייתה, מראש-מוי מוכןלדי

של , ולרוב גם בדגמים מנטאליים, הם באים מצוידים במערך של דימויים היוליים; לעיר חדשה

ניסוי מבוקר של בניית דגם ). ibid.: 592" (הבנויה בעיני רוחם על בסיס התנסויות קודמות' עיר'

אנשים נוטים למקם את מרכיבי העיר על פי מערכת כללים ההולכת כי , הראה אי מעבדהעיר בתנ

. אלא הם פרי תפיסה משותפת של מהות העיר, כללים אלה אינם מוכתבים. ונבנית עם הבנייה

נראה שמקורם של הדגמים שהובילו לגיבוש הרעיון העירוני , בדרום הלבנט 2ק "במקרה של הב



 206 

ועברו תהליך של אימוץ חלקי והתאמה , ת שהגיעו מן המרחב המסופוטמיהוא בדימויים ורעיונו

 ).Greenberg forthcoming(b)(למקום 

אולם כיצד מוביל הדבר לפרקטיקות . שלב ראשון, אם כן, יישום הרעיון בשטח הוא

בחנתי את האופן בו תכנון עירוני וארגון מרכיבי הסביבה הבנויה ביישובים  4. 4בפרק ? עירוניות

וכיצד הם מעבירים מסרים , עירוניים שונים מהווים ביטוי לרעיונות העומדים בבסיס העירוניות

 de(פי דה סרטו ל. הנוגעים לתפיסה זו ומייצרים פרקטיקות ורוטינות יומיומיות אופייניות

Certeau 1984: 93–94( , מנת להפוך עובדה עירונית לקונספט של עיר דרושים פרספקטיבה על

בבסיס הקונספט של עיר קיימת הנחה שניתן להתמודד עם העובדה העירונית . עתידוראייה ל

כלומר , רעיון העיר מוליד מתוך תפיסה זו את הצורה ההיסטורית הפרטיקולארית. כמכלול שלם

אולם קישור העיר עצמה לרעיון אינו הופך אותם . ישוב עירוני שהוא תוצר וביטוי פיסי שלו בשטח

, תכנון עיר דורש חשיבה על רבגוניות המצוי: על הסימביוזה המקדמת ביניהםאלא משחק , לזהים

ובמילותיו של דה . ת לבטא אותה ולהוציאה אל הפועלתוך יכול, והפיכת דרך חשיבה זו ליעילה

 :סרטו

"… Linking the city to the concept never makes them identical, but it plays on their 

progressive symbiosis: to plan a city is both to think the very plurality of the real and to make 

that way of thinking the plural effective; it is to know how to articulate it and be able to do it." 

(de Certeau 1984: 94).  

ידי אפשרות לפעולה בשלושה -עלהמוגדרת " עיר"השיח האוטופי והעירוני במחקר יצרו 

; מנטאליים ופוליטיים העשויים לסכנה, תוך דיכוי גורמים פיסיים, ייצור מרחב משלה: שלבים

תוך בניית , החלפת מערכת סינכרונית להתנגדויות העיקשות הנובעות ממסורות קיימות

זדמנויות שיחליפו את שיטות הפעולה של גורמים ויחידים המנצלים ה ,משותפותאסטרטגיות 

אשר ניתן בהדרגה לשייך לו את כל , יצירת העיר עצמה כסובייקט, ולבסוף; ויוצרים שונות

 .ארגונים או יחידים שונים, שהיו פזורים קודם בין קבוצות )פרדיקטים( הפונקציות והנשואים

 ,כך מספקת העיר כרעיון דרך לתפיסה ובנייה של מרחב על בסיס מספר מסוים של תכונות יציבות

 ). .ibid(וקשורות זו לזו , ניתנות לבידוד

והמרחב , האינטואיציה המרחבית נטועה במנגנון הקוגניטיבי של יחידים, לפי קאנט

ושל האופן בו הם חווים את , כמכלול הוא תוצר של מנגנון התפיסה של האנשים הפועלים בו

לאחר בניית ). Kant 1992: 371; A. Smith 2003: 57(הרשמים מן האובייקטים המרכיבים אותו 
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, מתקיימות בה פרקטיקות עירוניות וטכניקות הממיינות דברים מרחבית, העיר עצמה כמרחב פיזי

במסגרתו , נוצר ארגון מרחבי של ידע בהקשר לסביבה העירונית הבנויהשכך  ,בין היתר דרך זיכרון

כך ). de Certeau 1984: 218, footnote 8( "פונקציה"או " צורה"מוקצים לכל סוג של " מקומות"

צורה כזו נותרת ). Portugali 2000: 242(תכנית העיר מהווה ויוצרת דגמים של פעולות שגרתיות 

והנטיות לקבלת חידושים לעומת , הידעיציבה למרות השונות במה שהיא מכילה בזמנים שונים 

 ). de Certeau 1984: 218, footnote 8( שימור הקיים

יציבות של העיר כמנגנון רעיוני להבנת -טוען לאי) A. Smith 2003: 201–202(אדם סמית 

ומציע כי על מנת לחשוף את , כפי שהיא מוגדרת במסורות אינטלקטואליות מודרניות, העירוניות

, הלב הקונספטואלי של העיר יש להפשיט את הנוף העירוני מהספציפיות של סביבה עירונית בנויה

אסתטיקה סביבתית וייצוג שימשו כלים לבניית , של צורה פיזית ולבחון כיצד מאפיינים שונים

 .אוטוריטה של משטרים פוליטיים עירוניים

אולם רק לאחר בניית העיר . כי רעיון העיר נהגה וגובש בטרם יושם בפועל, אם כן, נראה

ות בה פרקטיקות מרחביות מתוך חיי היומיום והפעילויות השונות המתבצעות מתגבש, עצמה

משפיע ומעצב , דרך שגרה זו, האופן בו חווים האנשים את הסביבה העירונית הבנויה. רתהבמסג

 . את תפיסת עולמם

 

 

 ?ק"ערים לפני העירוניות של הב. 2. 5

בלא סדר , מתוך מגוון הערים הניתנות לדמיון יש להוציא את אלה שמרכיביהן מסתכמים יחד בלא כל חוט מקשר"

 ."רצףבלא , בלא פרספקטיבה, פנימי

 הערים הסמויות מעין, איטאלו קאלווינו                                                                                                                        

 

פי רוב מוסכם לראות -על. טענתי כאן כי יישובים עירוניים הם ביטויים של תופעת העירוניות

אולם חוקרים , ס את הערים הראשונות"רונית של מסופוטמיה באלף הרביעי לפנהבמהפכה העי

יש לראות  םהאומנ. שונים הציעו כי במספר אתרים התקיימו יישובים עירוניים עוד קודם לכן

ומה באשר ליריחו של ? ס"טאל הויוק  שבמזרח אנטוליה ישוב עירוני מן האלף השמיני לפנה'בצ

 ? ס"לפנההתשיעי האלף 
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ס "לפנההתשיעי הציעו שיריחו של האלף ) Kenyon 1957(קניון ו) Wheeler 1956(וילר ו

כי מבין עשרת המדדים שהציע ) Childe 1957(יילד 'טען צ בתגובה. הוא היישוב העירוני הראשון

קריטריון המפתח של כתיבה אינו קיים ביריחו ויישובי קבע חקלאיים מבוצרים , לקיומה של עיר

יילד אינה תקפה לכל ההופעות של ישובים 'כבר ראינו כי הרשימה שניסח צ, אולם. אחרים

 .ומחלוקות אלו הגיעו בסופו של דבר למבוי סתום, עירוניים

חוקרים אחרים מתייחסים גם הם למגוון יישובים באזור עמק הירדן בתקופה 

אשר , עירוניים זאל ובסטה כאל ניסיונות מוקדמים בחיים'קראמית כמו עין ע-הניאוליתית הקדם

 Fall et. al. 2002: 448–450(  2ק "קרסו ונעלמו עד להופעת היישובים העירוניים של תקופת הב

 ).וראה הפניות שם

טאל הויוק הוא ישוב עירוני על שום צפיפות הישוב 'צ, )Mellaart 1967(לפי מלארט 

 Portugali(  "מו עירנראה כ"טאל הויוק 'גם פורטוגלי כותב כי האתר בצ. הגבוהה במיוחד בו

מתוך נקודת המבט של יישובים עירוניים כקטגוריות של , לשיטתו. אולם אינו מפרט, )310 :2000

ובאתרים (טאל הויוק 'היישוב בצ, אכן). .ibid" (ערי בוסר"אתרים אלו הם , "דמיון משפחתי"

פן בו נבנה האתר אולם האו. משתרע על שטח ניכר ובנוי בצפיפות רבה מאוד) ניאוליתיים דומים

בניית הבתים זה בצמוד לזה ללא השארת רחובות או מרחבים , והתפתח ללא גישה תכנונית

והארגון המרחבי של , )הגגות שימשו כמרחב הפתוח למעבר ולפעילויות שונות(פתוחים בין הבתים 

P92F93.אין מדובר ביישוב עירוניעל כך שיעים במצ, הבתים ושל הישוב כולו
P  

כי אף שניתן לזהות באתרים ניאוליתיים כמו יריחו , אחדים מדגישיםחוקרים , בנוסף

חסרה בהם התמחות , טאל הויוק חלק מן המאפיינים הצורניים שקיימים בערים מאוחר יותר'וצ

 Emberling(כלכלית וחברתית שנתפסת כחיונית בהופעתם של היישובים העירוניים הראשונים 

2003: 257–258; Ur 2004: 13; Wheatley 1971: 393–395.(P93F

94
P  

                                                 
טאל הויוק קיימים גושי בניה 'מציע כי בכפרים ניאוליתיים צפופים דוגמת צ) Smith 2007: 13–15(יקל סמית מי 93

אך , ידי בנאים יחידים-על שנוצרו כתוצאה מבניה של בתים זה בצמוד לזה', אורתוגונאליים-סמי'מכנה  אותם הוא

 . או תכנון מרכזי ככלל, הם אינם משקפים תכנון אורתוגונאלי

עדויות ארכיאולוגיות מרחבי המזרח . תמחות כלכלית זו אין פירושה נטישת אורחות החיים והעיסוק בחקלאותה 94

הקדום וממקומות נוספים בעולם מצביעות בבירור על כך שמרבית תושבי הערים הקדומות היו חקלאים שעסקו 

 ;Schloen 2001: 101; A. Smith 2003: 1; Trigger 2003: 120(בראש ובראשונה בייצור אמצעי הקיום של עצמם 

Ur 2004: 13–14.( 
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על ידי ביצור  תהמאופיינ, התפתחות תכנונית מוקדמתבבירור  קיימתמקרים בודדים ב

אולם גם באתרים אלו לא קיים ). XVI )Lloyd 1956: 81–85למשל במרסין , ורחובות סלולים

  .רצף התפתחותי שאפשר לתלות בו את הולדת תפיסת המרחב העירונית עד תקופת אורוק

ישראל נראים כבר בתקופה הניאוליתית -ה נטען כי ניצני הארגון העירוני בארץלאחרונ

-באתר נתגלו מכלולי מגורים מרובי). Ben-Shlomo and Garfinkel 2009(באתר שער הגולן 

אף כי קיימות עדויות לכך שנעשה מאמץ להגדיר את . וביניהם מעברים, חדרים תחומים בגדרות

דומה כי תוואי המעברים נקבע בראש ובראשונה על ידי מיקום , ותןדרכי המעבר וכנראה לתחזק א

P94F95.ולא ההיפך, מכלולי הבנייה
P בחינת הארגון המרחבי של יישובי התקופות הניאוליתית , בנוסף

כי המורשת האדריכלית העיקרית של התקופה הניאוליתית הקראמית הוא , והכלקוליתית מעלה

בעלי גבולות סדירים אינם קיימים ברוב האתרים בארץ בעוד שרחובות , מכלול המגורים המורחב

 . )גרינברג ופז בדפוס( 2ק "עד לתקופת הב

שגם אם יש דמיון כלשהו בין אתרים אלו לישובים עירוניים של האלף , אם כן, דומני

ולא , מרחבית-הוא קיים רק במאפיינים אחדים של העיר כצורה פיזית, ס"הרביעי והשלישי לפנה

כי ) Portugali 2000: 310, 323(מסקנתו של פורטוגלי . ת או תפיסה רעיוניתכצורה חברתי

ערי וכי , לפני המהפכה העירונית הראשונהשנה  3000-היה קיים כ יישובים עירונייםשל " פטנט"ה

מרחביות -צורות חברתיותשל קונפיגורציה -אלא רה, המהפכה העירונית לא היו המצאה חדשה

גם אם בישובים אלו התפתחו פרקטיקות יומיום של תנועה ויחס . ןאינה מדויקת לכ, תמוכרו

הן אינן תולדה של , לסביבה שדומות לאלו של סביבות עירוניות בנויות בתקופות מאוחרות יותר

יישובים אלו עומדים , בנוסף. ידי דימויים מכוונים של עירוניות-רעיון עירוני ואינן נתמכות על

. ומהווים בבחינת יוצא מן הכלל המעיד על הכלל, יכים באותו זמןבפני עצמם במרחב אליו הן שי

כפי שמסכם , הם אינם מהווים חלק ממערכת של יישובים דומים החולקים את רעיון העירוניות

איני חושבת שהם מבטאים , למרות מאפיינים פיזיים דומים, לכן. )ibid.: 330(גם פורטוגלי עצמו 

 . שרים את רעיון העירוניותמסגרות חברתיות עירוניות או מב

התעצבו דפוסים משמעותיים של עיור אשר הקיפו  רק בתקופת אורוק ,במסופוטמיה

הביטוי הברור ). Algaze 2001(ומרחביים , ארגוניים, כלכליים, רעיוניים, היבטים חברתיים

 .על גדת נהר הפרת, חבובה כבירה בסוריהאתר ביותר לתפיסה העירונית המסופוטמית הוא ב

                                                 
, כרונולוגית ומרחבית, המידע הקיים על תהליך התפתחות האתר בשער הגולן מבחינת סטרטיגרפיה, למרבה הצער 95

 .אינו מספק
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ס מראה כיצד הולך ונוצר משטר "ניתוח התפתחות האתר לאורך זמן בסוף האלף השלישי לפנה

אשר נקודת המוצא שלו היא חלוקה של גושים וחלקות ליחידות משפחתיות , תכנוני בעיר

תכנון וביצוע , עם במערכות ניקוזוהמשכו בסלילת רחוב ראשי ורחובות משניים , מורחבות

 ). Vallet 1997(ובניית הרחבות מחוץ לשטח המבוצר , מבני ציבור בניית, ושעריםביצורים 

כי תהליך אך ברור , 2ק "גם בדרום הלבנט מתפתחים דפוסים עירוניים רק בב, כאמור

כבר בסוף  באזורבאשר להתפתחות ישובים עירוניים  .זמני בכל האתרים-העיור לא היה אחיד ובו

ואף התפתחות , יצורים ומקדשים בחלק מהאתריםכי בניית ב קודם לכןכבר הראיתי , 1ק "הב

אלא מהווה , אינה מבשרת ראשיתה של עירוניות, מרכזים דתיים ומנהליים כמו מגידו בזמן זה

חלק מן האתרים המרכזיים מתקופה זו לא היו , יתרה מזאת .שיא של התפתחות קודמת ונפרדת

 .מסיבות שיתבררו מיד, 2ק "בבשותפים לתהליך העיור ולא התקיימו בהם יישובים עירוניים 

 

 

 אימוץ האתוס העירוני ויישומו. 3. 5

אולם יישום . ומושפעות מהסביבה בה הן נמצאות, מערכות מורכבות הינן לרוב מערכות פתוחות

מאפשרת לראות את ההופעות , שמוצע כאןכפי , תיאוריית הארגון העצמי לגבי ערים ועירוניות

במסגרתה צורות שונות של ערים , עצמי-ומתפתחת בארגון השונות של ערים כמערכת מורכבת

, כלומר ).Portugali 2000:321(אלא מבפנים וזו מזו , נולדות לא רק כתולדה של כוחות חיצוניים

3T 3התפתחות רעיון העירוניותT לוותה בהתנהגות מתהווה חדשה  ברמות הגבוהות של המערכת

אך תוך , ולא כתוצאה מהכוונה חיצונית ,פנימית ברמות הנמוכות יותר הכתוצאה מדינאמיק

   .קבלת השפעות מן הסביבה

בעבר הוצע לראות בערים של דרום הלבנט תולדה של קשרים ישירים עם מצריים או עם 

ק "הישובים העירוניים של הב). Kempinski 1978; Portugali and Gophna 1993(מסופוטמיה 

, ס"העירונית במסופוטמיה באלף הרביעי לפנהבדרום הלבנט נוסדים זמן מה לאחר המהפכה  2

אך למרות מספר קווי דמיון בין הרעיונות העירוניים . בזמן שערים אלו קיימות ומוכרות במרחב

אין עדויות לקשרים ישירים עם מסופוטמיה , המופיעים בדרום הלבנט לעירוניות המסופוטמית

גדולות מהוות מרכזי שליטה מלכותיים  שם ערים, קיים הבדל מהותי בין מצרים, בנוסף. בזמן זה

שם הערים משקפות היבטים רבים של שלטון ריכוזי , או מסופוטמיה, על פני שטחים נרחבים

). Joffe 1993: 60–61(לבין דרום הלבנט , נרחבות יותרומהוות אבן בניין של צורות ארגוניות 
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ת המסופוטמית בדרגת בדרום הלבנט שונה באופן מהותי מן העירוניו מההקדוהעירוניות 

 Falconer and Savage; גרינברג ופז בדפוס(מקורות הכוח והארגון הפוליטי שלה , התפתחותה

1995: 57; Joffe 1993: 60–65.(P95F

96
P  לכן אין לראות בעיור של דרום הלבנט פשוט גרסה מוקטנת

דומים רעיונות במסגרתה אומצו מקבילה אלא התפתחות מקומית , העירוניות המסופוטמית של

 ;Joffe 1993: 61, 65; Greenberg 2003: 27(לתנאים ולצרכים המקומיים  תוך התאמתם

forthcoming(b); Paz in print.(  

ושניתן לזהות , ס"י בראשית האלף השלישי לפנה"בין התפיסות העירוניות שהשתרשו בא

ויצירת נוף של כישות מוקפת חומה ניתן למנות את הופעת העיר , יקה למקור מסופוטמיבהן ז

 קשריפי -והארגון המרחבי שלה ברבעים עלהעיר ואת המבנה החברתי של , תילים מבוצרים

 Chesson 2003; Marfoe 1980; Oppenheim 1977; Paz in( אב-וקבוצות של בתי שארות

print; Postgate 1992; Schloen 2001.(  מופיעים בכל האתרים המבוצרים של מאפיינים אלו

, יושמו כחלק  ממכלול תפיסות מרחביותהמאפיינים . פי שתואר בהרחבה בפרק הקודםכ, 2ק "הב

, ועיצוב הסביבה הבנויה אשר הוצאו מהקשרן המקורי ואומצו באופן חלקי, כללי ארגון חברתי

לתבניות החברתיות הקיימות ולמציאות הגיאוגרפית , תוך כדי התאמתם לתנאי האזור הקולט

  ).Greenberg forthcoming(b); נברג ופז בדפוסגרי(והאנושית של הלבנט 

המשכיות בולטת לעומת האגלומרציה של -מציגה אי 2ק "העירוניות של הב, בבית ירח

הארכיטקטורה והממצאים מעידים כי . גם באתרים אחרים התמונה דומה, כפי שהראיתי. 1ק "הב

 :Portugali 2000ראה (גן עם העיר כפרמטר מאר, קונפיגורציה משמעותית של החברה-נעשתה רה

העובדה שרבים מן האתרים , )Philip and Baird 1993: 15(לדעת פיליפ וביירד ). 323–321

וחוזקם של אתרים אלו , ב מצביעה על המשכיות ניכרת1ק "היו מיושבים בב 2ק "המבוצרים בב

ויות שהובאו אולם מכלל העד. נובע מהתפתחויות שחלו בתקופה הקודמת והובילו להפיכתם לערים

וכי  ,1ק "אינם מייצגים התפתחות מן היישוב של הב 2ק "ברור כי היישוב והבתים של הב, כאן

וזאת כנגד דעתו של פיליפ כי הקהילות  ,"טבעי"כפרים לא הפכו לישובים עירוניים באופן 

 Philip(ק הן פשוט הקצה המורכב יותר של רצף התפתחותי מאתרים כפריים "המבוצרות של הב

                                                 
–Joffe 1993: 60(אינה מרמזת בהכרח על קיום ארגון של מדינה  2ק "הופעתם של ישובים עירוניים בב, מסיבה זו 96

61.( 
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שמקובל לכנותה , ושונהיישובים אלו מייצגים צורת התיישבות חדשה , במקום זאת). 2003

P96F97.'עירונית'
P  

בארגון מחדש של היה כרוך בדרום הלבנט  2ק "של הב היישובים העירונייםייסוד 

תפיסות של שאבו מהחברה העירונית המתהווה אפשר שמנהיגי , במסגרת זו. מערכות פוליטיות

התקיימו המסופוטמיות שעדיין העירוניות עוצמה חברתית מן הישויות  טוייוביארגון חברתי 

מערכת הרחובות ואחידות , בית ירחהתכנון העירוני המוקפד ב, למשל, כך. בסוף האלף הרביעי

, שות העירוניתיביטוי מוחשי לעוצמה החברתית של ה יצרו סביבה בנויה שהיוותה, המבנים

 .הארגון החברתי החדשבמסגרת יישום חשוב כלי  הושימש

ומיישמים מספר רב יותר של  כי בישובים המאמצים את רעיון העירוניות, כבר טענתי

בישובים בהם הנכונות , לעומתם. אנו עדים לביטוי חזק ובולט יותר של הרעיון, מאפיינים חדשים

כך אנו . היאעוצמת הביטוי של העירוניות נמוכה יותר גם , לוותר על מאפיינים ישנים נמוכה יותר

מוצאים עדויות לקיומו של ישוב עירוני בעל מגוון רחב מאוד של מאפיינים חדשים המהווה 

לצד ישובים שנוטים לשמר מאפיינים ישנים של , למעשה צורה של סדר מרחבי חדש בתל בית ירח

 .למשל תל ברקת וערד –וארגון מרחבי לצד מספר מאפיינים חדשים ) ומבנה משפחה(מבני מגורים 

כי תהליך העיור לא היה אחיד בקצב ובאופן ההופעה שלו בכל האתרים בדרום , אם כן, ברור

, דרך תקשורת בין סוכנים, תהליך זה של היווצרות התופעה העירונית מתרחש לאורך זמן. הלבנט

התהליך התקדם באופן שונה באזורים . החלפת רעיונות וקבלת ההחלטה על מידת ואופן יישומם

העירוניות לא בהכרח יושמה בהם , ף שללא ספק הייתה השפעה בין אתרים ואזוריםוא, שונים

זמני בכל רחבי -תהליך העיור לא היה מיידי ובו, כלומר). Greenberg 2003: 22(באותו האופן 

העירוניות חודרת , במקום זאת. ולעתים אף לא בכל חלקי האתר ורמות החיים, דרום הלבנט

להפוך ' החלטת המדיניות'לעתים הרבה אחרי ש, הבית בין כותליגתי אל ברמות שונות ובאופן הדר

 . לעירוניים התקבלה

לצד , כך אנו עדים באתרים כמו תל ברקת וערד לאימוץ מאפיינים עירוניים מסוימים

. עירונית-שמירה על מבנה של משקי בית וארגון מכלולי מגורים באופן שהיה מקובל בתקופה הקדם

ניכר כי יישום הרעיון היה תהליך אשר , המייצג שיא של תכנון ורעיון עירוני, ירחבית תל ב ואפילו

מן  EY/MS המבנים בשטח, כפי שתואר בפרקים הקודמים. זמנית בכל חלקי האתר-לא ארע בו

                                                 
אני . הם לא שונים בכל מובן, עירוניים במספר מובנים יסודיים-למרות שישובים חדשים אלו שונים מיישובים לא 97

כי אין להגדיר ישויות משתנות של ארגון חברתי אנושי במונחים אבסולוטיים , מקבלת לכן את גישתו של נורמן יופה

)Yoffee 2005: 15–16.( 
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' מ 200-כ, ממוקמים במרחק מה מן הרחובות המרוצפים הראשיים Cהשלב המוקדם של תקופה 

. והרצף המקומי מראה כי הם שולבו ברשת הרחובות רק בהדרגה, BSממערב לשער העיר בשטח 

. 2ק "ותוספת סמטאות במהלך הב, יםהצפיפות הגדלה של בת, הדבר נראה בשינויים במתאר

ומשק הבית ממש ) חומה ורשת רחובות(מכלול מגורים זה מייצג את היחס הדיאלקטי בין העיור 

 . בראשיתו של התהליך

הקונפיגורציה החדשה מלווה בחבילה , ים העירונית תופסתבכל מקומות בהם צורת החי

ייצור , בתים, תכנון עירוני ומתאר היישוב: חדשה של מאפיינים תרבותיים והתנהגותיים

חוסר ההמשכיות , )Greenberg forthcoming(b); ט"תשנ(לפי גרינברג . והרגלי צריכה, קראמיקה

ודרך החיים , בכל דרום הלבנט וים חדשים אירעוהופעתם של מרכיבים תרבותי 2ק "לב 1ק "בין הב

העדויות מתל בית ירח וגם , כפי שהראיתי. העירונית החדשה מתאפיינת באידיאולוגיה של אחידות

 . תומכות בהצעה זו, מאתרים ומאזורים אחרים

 

 

 מבנה החברה והקהילה בערים הראשונות. 4. 5

לאסתטיקה של  נית הבנויה ביטוייםמרכיבים הפיזיים של הסביבה העירורואה באדם סמית 

ועל אופן ההבנה של , משפיעים על התפיסה הפורמאלית והחוויה העירוניתה, מנגנונים פוליטיים

כל אותם , לפי גישה זו). A. Smith 2003: 27(רעיונות וערכים המחוברים לחיים העירוניים 

, והרעיונות הנלווים אליהם ,תרבותיים והתנהגותיים אשר תוארו ונדונו כאן, מאפיינים פיזיים

בדרום  2ק "פוליטי העומד בבסיס העירוניות של הב-עשויים ללמד אותנו על המבנה החברתי

 .הלבנט

 

 חברה ומנהל ביישובים העירוניים

על סמך , ק התייחסו לקיומן של אליטות שולטות"חוקרים אשר דנו במבנה החברתי של ערי הב

. ויש הרואים בבניית הביצורים עדות לכוחן של אליטות, שיםזיהוי מבנים שונים כארמונות או מקד

כי הארגון החברתי בתוך הקהילות הנדונות חייב ביצוע תפקידים , טוען) Marfoe 1979: 16(מרפו 

ידן נעשתה באמצעות -וכי צבירת הכוח הפוליטי על, ידי קבוצת אליטה עירונית קטנה-רבים על

כוח בידי , רמות חדשות של שליטה חברתית, )Joffe 1993: 71(גם לדעת יופה . שליטה באנשים

. ארגון וניהול מיזמים בקנה מידה כה גדול, אליטות שולטות ומשמעת היו חיוניות לצורך תכנון
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אך לשם כך היה צורך בגיבוי . פשוט כיוון שיכלו לבנות אותם, בין היתר, ביצורים נבנו, לטענתו

ידי -או על, ידי האליטה השולטת עצמה-כוח כלכלי על בין אם מתוך צבירת, כלכלי לכוח החברתי

המשתפת פעולה עם  שליטה בהפצה וחליפין של עודפים חקלאיים ומוצרים מתמחים תבעלקבוצה 

, בכל הקשור לייצור, בעיקר תפקיד כלכלי, אם כן, למוסדות שלטון ואליטות מיוחס. האליטה

–ibid.: 82(מלאכות מתמחות כגון ייצור קראמי ריכוז ו, וחליפין של גידולים שונים, צבירת עודפים

אלא כאמצעי , לא רק כתכונה של צורות חברתיות עוצמהלגישה זו של מרפו ויופה מתייחסת ). 83

  ).Yoffee 2005: 33(בעזרתו מנהיגים מנסים לשלוט בייצור סחורות והפצתן ובכוח עבודה 

ק "את המבנים האמורים באתרי הבכי לא ניתן לזהות  כבר ראינושכן , פרשנות זו בעייתית

במספר אתרים , לעומת זאת. דהיינו מקום מושבן של אליטות שולטות, באופן ודאי כארמונות 2

וזיהוי של , מבנים אלו אינם מונומנטאליים במיוחד. זוהו מבנים שונים כמבני פולחן או מקדשים

יבוריים באתרים המבוצרים אולם קיומם של מקומות פולחן שיתופיים או צ, חלקם ככאלו בעייתי

לאור מיעוט הממצאים , אופי הפולחן בזמן זה אינו ברור, עם זאת. המיושבים בצפיפות אינו מפתיע

עמירן ניסתה לזהות אלוהויות המיוצגות על . והקונטקסטים הארכיאולוגיים הבעייתיים שלהם

התקופה וטענה כי קיימת המשכיות יחסית באופי הארכיטקטורה הדתית מן , אסטלות

תור מזהה -בן). Amiran 1972a; 1972b; 1981;ה"בק תשנ(ק "הכלקוליתית אל תוך תקופת הב

ומציע כי קיים קשר בין פולחן ומוסדות דת , ק סצנות פולחניות"בחותמות ובטביעות חותם מן הב

גם קמפינסקי העלה השערות בדבר תפקידם של ). Ben-Tor 1977; 1978; ה"בק תשנ(לכלכלה 

יופה מציע כי הדת הפכה ). Kempinski 1978: 37–38(בחיים הכלכליים בתקופה זו מקדשים 

ואז בהדרגה הופרדו והפכו , וכי ראשית שולבו חיי הדת באתרים העירוניים, 2ק "למוסד עירוני בב

לגיטימציה והבטחת מעמדן והשליטה החברתית , לצורך מתן הגיון, לכלים בידי אליטות שולטות

לאור העדר עדויות למעורבות של אליטות בפעילות כלכלית של , לטענתו). Joffe 1993: 84(שלהן 

נראה כי מוסדות דתיים צברו תגמולים כלכליים , )דהיינו ארמונות ומחסנים(צבירת עודפים 

ודרך פיקוח חברתי ושליטה מתאימה הבטיחו המשך העברת עודפים , ישירות מפעילותם הדתית

 ). .ibid(מיצרנים חקלאיים 

מרכז  2ק "מקומות הפולחן באתרי הבאני חולקת על דעתו של יופה בדבר היותם של 

הינם  המקדשים שנתגלו עד היוםזאת לאור העובדה כי . לפעילות כלכלית ומכשיר בידי האליטות

של אחרים במרכיבים באופן לא בולט ושולבו במכוון , צנועים יחסית מבחינה ארכיטקטונית

שילוב מבני הפולחן בתוך ). 3. 4ראה פרק (ורים או שכונות מגורים הסביבה הבנויה כגון ביצ
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הדבר נכון במיוחד לגבי  .לתת לרעיון העירוניות משנה תוקף ,לדעתי, המרקם העירוני  נועד

גם בשל האופן בו הם מאגדים , הביצורים שמהווים סמל בולט ביצירת הזהות הקהילתית העירונית

אין כל עדויות למקדשים , לעומת זאת. ל ציבורי משותף שלהםוגם בהיותם מפע, את תושבי העיר

 . גדולים עם מתקני אחסון משותפים בזיקה אליהם

גם חלק מן החוקרים הטוענים לקיומן של אליטות שולטות מכירים בכך שאין עדויות 

. );Joffe 1993: 50, 84, 86; Herzog 1997: 73–74(לרמה גבוהה של ריכוזיות ושל שונות חברתית 

ומתייחס לאליטות העירוניות " אליטה"במונח באופן בעייתי משהו אף שיופה משתמש , לאור זאת

וכי , כי הישובים העירוניים פעלו כקהילות שיתופיות לא הירארכיותמציע  הוא, לכל אורך ספרו

צורת ארגון פוליטי זו התפתחה מצורות מנהיגות על בסיס קבוצות שארות שאפיינו את אורח 

הצעה זו של יופה לא קיבלה את תשומת  ).Joffe 1993: 84–86(הכפרי בתקופה הקודמת החיים 

וראוי לציינה שכן היא דומה מאוד ביסודה למודל ההטרארכי המוצג בשנים , הלב הראויה במחקר

האחרונים ). Chesson 2003, 2007; Chesson and Philip 2003b(סון ופיליפ 'ידי צ-האחרונות על

ולאור זאת מציעים כי המבנה החברתי של האתרים , דר עדויות לשונות חברתיתמתייחסים להע

וכי החיים בהם התבססו על צורה הטרארכית של , ק היה שיתופי"המבוצרים בדרום הלבנט בב

מבנה הטרארכי דומה ליישובים ) Cooper 2006: 60–63(לאחרונה הציעה קופר . לכידות חברתית

 . ס באזור נהר הפרת בצפון סוריה"נההעירוניים של האלף השלישי לפ

למבנה החברתי ההטרארכי המוצע ואופיו השלכות רבות הן באשר לארגון הפנימי של 

אולם טוענת , אני מקבלת השקפה זו. והן לאופי המערכת היישובית והתנהלותה ככלל, היישובים

ר מאורח החיים הכפרי שצורת ארגון זו לא נבעה או התפתחה באופן ישי) Philip 2003(כנגד פיליפ 

הדבר מעלה כמובן ). 3. 5–1. 5וראה להלן פרק ; Yoffee 2005(אלא הייתה חידוש , שקדם לה

כפי שנדונו , ק ומקורם"שאלות רחבות יותר באשר לאופי החיים העירוניים בדרום הלבנט בב

  .למעלה

 corporate'(שיתופית של קבוצות עוצמה ארגון חברתי הטרארכי מבוסס על אסטרטגיית 

power strategy' ; ראהBlanton et. al. 1996: 2( , בין מספר קבוצות  תנחלקהעוצמה במסגרתה

אינם מאפיינים עוצמה מבנים הטרארכיים של ). Chesson 2003; Philip 2001(או מגזרים בחברה 

ופן אלא מייצגים יחסים בין אלמנטים אשר אינם מדורגים בא, בהכרח קבוצות שוויוניות לכאורה

 Crumley(או בעלי פוטנציאל להיות מדורגים במספר אופנים שונים בהתאם לתנאים , הירארכי
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הטרארכיות הן מערכות מורכבות בהן , עצמי-מפרספקטיבה של ארגון ).24 :2001 ;158 :1987

 עשוייםשלערכים גמישים  תומקושר, החברים במערכתהמרכיבים כדי לאזן בין  תמשמשעוצמה 

 ). Crumley 2001: 24–25( למצבים משתניםות מותאמים להשתנות ולהי

כי הקבוצות העומדות ראינו כבר , בדרום הלבנט 2ק "במקרה של הקהילות העירוניות בב

בהתבססה על ). 4. 4, 1. 4ראה פרק (פוליטי ההטרארכי היו קבוצות שארות -בבסיס המבנה החברתי

שטראוס -מבית מדרשו של קלוד לוי) house society / societé de maison(' חברת בית'המודל של 

)Lévi-Strauss 1982( ,ק מוסדות פיזיים וחברתיים כאחד "סון לראות בבתים של הב'מציעה צ

)Chesson 2003, 2007 .(שטראוס -פי לוי-הגדרת הבית על)Lévi-Strauss 1982: 174 ( עומדת

 Carsten and Hugh-Jones 1995; Gillespieלמשל (בבסיס דיונים ופרשנויות רבים לאחרונה 

2007; Joyce and Gillespie 2000( , כאשר גישה זו מאפשרת לארכיאולוגים לנתח את הביטויים

 Chesson 2003: 82; Gillespie(והאופן בו הם משתנים במשך הזמן , הפיזיים של יחסים חברתיים

2000a .(ת במבנה קבוצתי אשר פעל ק בדרום הלבנט היו מאורגנו"מציע פיליפ כי ערי הב, כאמור

 ,Chesson 2003(סון 'לפי צ). Philip 2001:167–168; 2003: 108–109(ברמה שמעל משק הבית 

היא מציעה כי הופעת הקהילות , למעשה. 'בית'היחידה ארגונית זו שמעל משק הבית הינה ) 2007

, ב בתוך הקהילהיכלו לתפקד כקולקטי 'בתים'בה , המבוצרות ארעה יחד עם התפתחות חברת בית

 Chesson 2007; Gillespie(בהתאם לזכויותיהם וחובותיהם , ולשתף פעולה או להתחרות זה בזה

2000b; Joyce 2000.( או של חברים יחידים בו 'בית'בהתאם למעמדו של , בחלק מן המקרים ,

). Chesson 2007(אנשים השתתפו באופן ישיר או עקיף בפעילויות ומיזמים שונים של הקהילה 

, שטראוסי אינו חופף בהכרח מכלולי מגורים או משקי בית-במובן הלוי 'בית'כי , חשוב לציין

יכול לכלול  'בית', במקום זאת; המתייחסים למרחב בו אנשים מתגוררים יחד על בסיס יומיומי

יותר מיחידת מגורים אחת של אנשים העובדים יחדיו כדי להבטיח את הישרדות הבית והחברים בו 

)Chesson 2007; Joyce 2000: 190 .( 

, למעשה. ארגון הטרארכי אינו מרמז בהכרח על שוויון בין הגופים החברים בו, כאמור

אולם השונות באה לידי ביטוי פחות , מסוימים היה סטאטוס גבוה יותר בקהילה 'בתים'ייתכן כי ל

חלק במיזמים שיתופיים וביכולת לקחת , חומרי-בהיבטים חומריים ויותר במונחים של עושר לא

העובדה כי אין שונות ). Chesson 2007(של הקהילה גם ברמת ההנהלה ולא רק ככוח עבודה 
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אולם הבדלים , חומרי שכזה-בולטת בתרבות החומרית בתוך האתרים מקשה על זיהוי קניין לא

, 'בתים' בגודל בין מכלולי מגורים שונים בתוך היישובים עשויים להצביע על הבדלי סטאטוס של

 ).Chesson 2003, 2007וראה (ברמות שונות ולא באופן הירארכי מדורג וברור 

 Philip(מבנה זה של יחסים הטרארכיים הוא שאפשר לקהילה לבצע מיזמים רחבי היקף 

2001: 168; Chesson and Philip 2003 .(כי קהילות המאורגנות באופן הטרארכי , אין ספק

יכולות לטפל בהיבט הכלכלי של גיוס את המשאבים החומריים , יתופועלות היטב בצורה שיתופ

) Chesson 2003(סון 'צ. וכוח האדם הדרושים לצורך הקמת ביצורים או תכנון וסלילת רחובות

, מציעה שבקהילות השיתופיות המבוצרות היו מתחמים מנהליים אשר החזיקו טובין חקלאי

עם . שר לקבלת החלטות וקביעת חוקים לקהילהובמסגרתם התקיימו משאים ומתנים ודיונים בא

ומרבית , 2ק "במרבית האתרים טרם נמצאו עדויות למחסנים שיתופיים גדולים בתקופת הב, זאת

 . העדויות הן לאחסון ביתי

 2ק "ולאור הפרשנות של הישובים העירוניים בב, בהעדר עדויות לאליטות שולטות

בהן היו חברים , ידי מועצות או אסיפות-והלו עלניתן להציע כי ישובים אלו נ, כהטרארכיים

יחד דאגו . אסיפות אלו היוו מעין אליטה מנהלית של העיר. השונים 'בתים'נציגים או ראשי ה

ומאידך לשתף פעולה לטובת ארגון היישוב , 'בית'לייצג את האינטרסים של כל  ,מחד ,חבריהן

לאור הרמה הנמוכה של שונות , לדברי יופה. כלכלית-והקהילה ברמה הפיזית והחברתית

מייצגת ארגון  2ק "נראה שהבנייה הציבורית בב, בארכיטקטורה דומסטית ובתרבות החומרית

וכי הכוח הפוליטי היה מפוזר במספר מוקדים תוך שיתוף בכמה אופנים , פוליטי עירוני שיתופי

)Joffe 1993: 84 .(מנהל באמצעות מועצות פי קשרי שארות ו-צורות שיתופיות כאלו של ארגון על

 :Cooper 2006(מוכרות ברחבי המזרח הקדום ומתקופות מאוחרות יותר בלבנט , ואספות זקנים

62; Fleming 2004: 190–200; Joffe 1993: 84, 92; Schloen 2001; Vallet 1997 .( 

משקי הבית ביישובים העירוניים עסקו בראש ובראשונה בקיום דרך כי צויין לעיל כבר 

 וכי חלקם כללו גם אנשים העוסקים במלאכות מתמחות שונות לצד כלכלת הקיום, אות ומרעהחקל

)Joffe 1993: 72; Schloen 2001: 101; Ur 2004: 37–38.(  לדעת יופה)Joffe 1993: 86( , הייצור

ובערים היו תפקידים מובחנים רק , החקלאי בדרום הלבנט היה פרטי ולא מרוכז באופן מנהלי

כי העדר , אם כן, נראה. כלומר לא התמחות מנהלית מלאה, קי של ייצור ומנהל בלבדבאופן חל

קיומם של מכלולי מגורים גדולים , עדויות ממשיות להתמחות מנהלית של אליטות שולטות

למשל בבית (ובתים קטנים אך בעלי זיקה זה לזה באחרים , )דוגמת ברקת וערד(באתרים שונים 
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 –דהיינו בתים כמוסדות חברתיים  –כי יחידות דומסטיות מורחבות מחזקים את הקביעה , )ירח

 . כלכלית העירונית החדשה-תפקיד מרכזי בתוך המסגרת החברתיתלמלא ממשיכים 

לא ניתן לשלול לחלוטין , 2ק "אף שאין עדויות לאליטות שולטות בבית ירח בב, עם זאת

המתח בין אסטרטגית כוח ריכוזית של  כי על אף, לא מן הנמנע. קיומה של אוטוריטה גבוהה יותר

לעתים , שתי המערכות יכולות לפעול יחד, הנהגה אינדיבידואלית לאסטרטגיה פוליטית שיתופית

לפי אדם ). Blanton et. al. 1996: 2; Cooper 2006: 61–63; Fleming 2004(אף בתוך אותו ישוב 

פרקטיקות היומיום של , והות יותרגם כאשר קיימות סמכויות גב, )A. Smith 2003: 230(סמית 

לכן חייבים להתקיים ; האנשים החיים בעיר הינן חיוניות ליצירת החוויה המרחבית העירונית

שם , כך למשל במסופוטמיה. קשרים בין אוטוריטות אלו לבין ארגונים חברתיים ברמה נמוכה יותר

עם גורמים כמו מלוכה  צורות הארגון השיתופיות התקיימו בתוך מאזן כוחות הירארכי יחד

 Joffe(אולם לא היו בעלות אוטונומיה כמו קבוצות השארות השיתופיות בדרום הלבנט , ומקדשים

גם בחברה העירונית המסופוטמית קבוצות שארות שיתופיות נותרו פעילות , אמנם). 86 :1993

נהיו סגורות  בסופו של דבר הן) Adams 1966: 119(אולם לפי אדמס , וחיוניות במובנים רבים

בדרום הלבנט , לעומת זאת. בדפוס מרובד של ארגון חברתי אשר נחלק באופן נוקשה לפי מעמדות

העל -את עצמן לאופי מבנהולהתאים , קבוצות שארות המשיכו להיות בבסיס הארגון החברתי

ת המשיכו להוות א 'בתים'גם במסגרת צורת הישוב העירונית החדשה , כלומר. הפוליטי או העדרו

 . ודרך הקשרים ביניהם אורגנה הקהילה באופן הטרארכי שיתופי, אבני היסוד של הארגון החברתי

 

 פוליטי של המערכת היישובית-המבנה החברתי

חוקרים שונים מציעים לזהות מערכות של , באשר למורכבות מבנית מעל לרמת היישובים עצמם

דומה . או מערכות ישוב ושליטה אזוריותמדינה המבוססות כל אחת סביב מרכז עירוני מבוצר -ערי

ידי חוקרים שונים כמובנת מאליה -נלקחה על ק"מדינה בב-חה לגבי קיומן של עריכי ההנ

אולם תפיסה זו לא ). Kenyon 1979; Mazar 1990וראה למשל (והשתרשה היטב בספרות 

ק "בין ערי הב אלא על ההנחה כי קיים דמיון רב ובסיס להשוואה, התבססה על עובדות ונתונים

, לאור זאת). Finkelstein 1995: 55; de Miroschedji 1999: 12(ס "לערי האלף השני לפנה

לגביהן מתועד קיומן של  –נעשתה השלכה של המצב בתקופות הברונזה המאוחרת והתיכונה 

ל ע –וישנן עדויות ארכיאולוגיות התומכות בזיהוי מערכות כאלו , ישויות כאלו במקורות כתובים

 ). Ilan 1995: 301; Philip 2001: 163(תקופת הברונזה הקדומה 
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אשר , בין מספר ישויות אזוריות 2ק "ישראל הייתה מחולקת בב-ארץ, לפי גרינברג ואחרים

 Finkelstein 1995; Gophna(ידי ישוב או מספר ישובים עירוניים מבוצרים -נשלטו כל אחת על

1995; Greenberg 2002, 2003: 22–25, Fig. 1 .( פינקלשטיין)Finkelstein 1995 ( מגדיר את

המהוות למעשה יחידות פוליטיות , )peer-polities( שוות מעמדהמדינה בזמן זה כישויות -ערי

 . אשר מאורגנות כל אחת סביב מרכז מבוצר, וכלכליות טריטוריאליות הירארכיות

ם שונים בדרום ים באזורכי מסלולי התפתחות שוני, טוען )Philip 2001: 165(פיליפ 

והיבטים כלכליים של תרבות חומרית בקנה מידה מרחבי נרחב בהרבה מזה של ישויות  ,הלבנט

אשר פעלו כמוקדים , מדינה בעלות מבנה דומה-מעמידים בספק קיומה של סדרת ערי, יחידות

שובים סדר הגודל הקטן של חלק ניכר מן הי, לדעתו. כלכלי וטקסי, אזוריים של כוח פוליטי

העדר , העדר הירארכיה יישובית בולטת באזורים השונים, העירוניים ואזורי השליטה שלהם

, 2ק "והעדר עדויות לאליטות ארמוניות לפחות בב, עדויות למערכות מאורגנות של מנהל ושליטה

העדויות שהובאו במסגרת המחקר ). ibid.: 165–166(מדינה -עומדים כנגד זיהוי מערכת של ערי

תומכות , אתרי הטרארכי של הישובים העירוניים והעדר אליטות שולטות-חי לארגון פניםהנוכ

 . בדעתו של פיליפ

אמנם קיימים הבדלים ניכרים בגודל בין האתרים המבוצרים , באשר לגודל האתרים

שכן אין זה מתקבל על הדעת , ולדעת אחדים יש לראות בכך עדות להירארכיה יישובית, השונים

 :Joffe 1993(בסדרי גודל כה שונים מילאו אותן פונקציות או היו מאורגנים באופן דומה שיישובים 

, ס"שדנה באתרי הפרת הצפוני באלף השלישי לפנה, )Cooper 2006: 59–61(אולם קופר ). 70

אין זו , טוענת כי למרות הבדלים בגודל האתרים והעובדה כי התקיימו ביניהם קשרים הדדיים

. דוגמת המודל המסופוטמי, שבסיסה תלות של ישובים קטנים בערי ליבה מערכת הירארכית

ולמעשה , גודלן הקטן של קהילות מבוצרות רבות מטשטש את המורכבות הנמצאת בבסיסן, לדעתה

שיכולים , בחינת המרכיבים השונים באתרים אלו מראה כי מדובר ביישובים עירוניים לכל דבר

לראות את האתרים במערכת זו כבעלי פונקציות , לדעתה, ןלכן נית. לעמוד ככאלו בפני עצמם

אך בו זמנית , אשר במובנים מסוימים משרתים קהילות גדולות יותר, משלימות או מתמחות

 ). ibid.: 61(שומרים על מידה רבה של אוטונומיה ואוטוריטה 

ומשחזרת רשת הטרארכית של , המדינה-אלטרנטיבה למודל ערי, אם כך, קופר מציעה

יישובים שהפונקציות והפעילויות השונות והחופפות שלהם קשרו אותם ליישובים נוספים בגדלים 

חלוקה כזו לישויות אזוריות שאינן ). Cooper 2006: 61(שונים ובמיקומים גיאוגרפיים שונים 
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לגבי דרום ) Greenberg 2003: 22(ידי גרינברג -ידי מוקד כוח יחיד מוצעת על-נשלטות בהכרח על

שבכל אחת מהן ניכרת אחידות , היו קיימות מספר ישויות כאלו ,לפי גרינברג. 2ק "בנט בבהל

ואין עדויות לסתירות פנימיות או תחרות , תרבותית בעלת משמעות אידיאולוגית וכלכלית כאחד

המערכת העירונית הייתה בנויה , כלומר. מדינה בכנען בתקופות מאוחרות יותר-אשר מאפיינת ערי

או , וכללה מספר מוקדי כוח ושליטה שאינם בהכרח מדורגים, אתרית-ת גם ברמה הביןכהטרארכי

 ,Crumley 1979: 144; 1987(ופועלים בשיתוף , עשויים להיות מדורגים במספר אופנים שונים

1995; Philip 2001: 167 .( 

ואשר משתרעת , תל בית ירח שייך למערכת שניתן לזהות בחלק הצפוני של דרום הלבנט

 Greenberg(דרום לבנון ודרום סוריה , הירדן-צפון עבר, ישראל-פני שטח נרחב כולל צפון ארץ-על

, ביישובים השייכים למערכת זאת ניתן להצביע על מאפיינים ארכיטקטוניים משותפים). 23 :2003

מאסף קראמי אשר נשלט במידה , הכוללים מערכות ביצור בסדר גודל בינוני התוחמות גושי בתים

והמסורת הגליפטית של טביעות החותם , ידי הקראמיקה המתכתית שנדונה מוקדם יותר-בה עלר

–Flender 2000; Greenberg 2001; Joffe 2001; Milevski 2005: 55(הנלוות לכלי חרס אלו 

66 .( 

אשר באה לידי ביטוי בייסודם , גרינברג טוען כי ישות זו מתאפיינת גם בנטייה להתפשטות

נראה כי ). Greenberg 2003: 23(למשל העמק החולה וברמת הגולן , חדשים רביםשל ישובים 

וקשורה לערכם של מוצרים חקלאיים במסגרת כלכלת עודפים , נטייה זו היא כלכלית במהותה

)Greenberg 2003: 23; Stager 1985 .( הקראמיקה המתכתית הייתה בעלת חשיבות לצורך סחר

, ת בין היתר צלמיות רבות של חמור נושא קנקנים או שקיםכפי שמעידו, במוצרים חקלאיים

 :Greenberg 1996: 139–142; Milevski 2005(העשויות בחומר של הקראמיקה המתכתית 

כפי שעולה , 2ק "היבט כלכלי נוסף הוא עדויות לשמירת קשרים בין אזור זה לבין מצרים בב). 263

ם בבית ירח והאזור שנתגלו בקברים בני הזמן וכלי, ממספר כלי חרס וחפצים מצריים בבית ירח

 Greenberg 2003: 23; Greenberg and Eisenberg 2002; Greenberg, Wengrow(במצרים 

and Paz 2010 .( 

ואתרים קטנים רבים ששטחם , המערכת כוללת מספר ישובים עירוניים מבוצרים גדולים

העיקרון המבנה בבסיס ישות זו הוא . ןאך חלקם מבוצרים גם כ, אשר זוהו ככפרים, דונם 15–1

אולם לא ברור באיזו מידה מעיד הדבר על , האינטגרציה הכלכלית בין כל הישובים החברים בה
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אנו רואים באחידות המופגנת בתרבות החומרית באזור , כפי שתואר קודם לכן. ריכוזיות פוליטית

. ידי אידיאולוגיה של אחידות-עלזה ביטוי להצטרפות מרצון של קבוצות שונות למערכת הנשלטת 

, הישות הצפונית היא למעשה מדינה בשלב התפתחות ראשוני, )Greenberg 2003( לדעת גרינברג

או על מרכז , במסגרתה מרכז הגמוני המבוסס על שכבת אליטה חברתית בכל האתרים המרכזיים

י אני טוענת כי אין עדויות כיוון שבמחקר הנוכח. נותן חסות לאידיאולוגיה האמורה, גיאוגרפי שולט

נראה כי האפשרות , שיתופי-פוליטי באתרים היה הטרארכי-וכי המבנה החברתי, לשכבת אליטה

אימוץ מאפיינים דומים וקשרים בין כל האתרים עשויים , אולם גם במסגרת זו. השנייה עדיפה

 . להעיד על חלוקה של ההגמוניה בישות הצפונית בין מספר מוקדי כוח

חצור ובית , האתרים העירוניים הגדולים כמו דןכי מציע ) Greenberg 2003: 25(ג גרינבר

ויישובים קטנים יותר וכפרים שהיו , ירח בחלק העליון של עמק הירדן היוו את לב המערכת

, לדעתי. בתחומי השפעתם היו צריכים לוותר על אלמנטים של עצמאותם הכלכלית והתרבותית

והעובדה שגם אתרים קטנים יחסית , חומרית גם באתרים כפרייםהאחידות הבולטת בתרבות ה

, מהוות ביטוי לכך שויתורים אלו לא נעשו מתוך כורח, ובינוניים נוסדו בזמן זה כישובים מבוצרים

תוך אימוץ חלק מן הסממנים , הרצון של תושביהם להשתייך למערכת העירונית החדשה אלא מתוך

  .ח החיים לו הורגלוהבולטים שלה וויתור על חלק מאור

אשר ניטש ולא הפך לחלק מן , 1ק "כבר הזכרתי את האתר המרכזי במגידו בב, לעומת זאת

האתר ממוקם בגבולה הדרומי של הישות הצפונית בעלת המבנה . 2ק "המערך העירוני של הב

י ונראה כי היותו מרכז פולחני בולט שמשך מאמינים רבים ממרחב, ההטרארכי שהתבססה בזמן זה

ואף נתפסה אולי , העורף הכפרי מייצגת אידיאולוגיה שאינה עולה בקנה אחד עם האתוס החדש

 ).Greenberg 2003: 25(כלכלי החדש -חברתי-כאיום על הסדר הפוליטי

המורכבת מערד , חוקרים רבים זיהו קיומה של ישות דרומית, בדומה למערכת הצפונית

 Amiran and Ilan 1992; Beit-Arieh 1983; Finkelstein 1990; Ilan and(והעורף המדברי שלה 

Sebbane 1989 .(ובחירות , ארגון כלכלי, לישות זו חבילה תרבותית ספציפית הכוללת דגמי יישוב

בין ). Greenberg 2003: 22–23(המהווים ביטויים חומריים להביטוס משותף , טכנולוגיות

P97F98"הבית הערדי"של המאפיינים ניתן למנות את התבנית הארכיטקטונית 
P , ואת סירי הבישול

                                                 
, ומאפיינת את המרכז האזורי בערד 4שתוארה במסגרת פרק , "הבית הערדי" ונההיחידה הארכיטקטונית המכ 98

 ).Beit-Arieh 1989; Haiman 1991ראה למשל (נמצאה באתרים רבים ברחבי הנגב וסיני 
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P98Fהאופייניים לאזור

99
P , אשר מופיעים הן באתרים עירוניים והן בקהילות המדבריות)ibid. .( קיים

, דפוס אזורי של קשרי מסחר ותקשורת בין האתרים הפזורים בסיני ובנגב לבין העיר המרכזית ערד

 1ק "ישראל בסוף הב-דרום ארץאשר מילאה אולי את החלל שנותר בעקבות הנסיגה המצרית מ

)Greenberg 2003: 23; Joffe 1993: 78, 81 .( גרינברג מניח כי בין הישות הצפונית לבין זו

עי ותל הדוגמת , הדרומית של ערד וסביבתה היו מספר מערכות נוספות דומות ובהן ערים מרכזיות

וירמות בחלק הפנימי של , סעידייה בעמק הירדן-יריחו ותל א, באזור ההר המרכזי) צפון(פרעה 

 ).Greenberg 2003: 25, Fig. 1(דרום מישור החוף 

ישנם מספר מאפיינים , למרות שלכל אחת מן הישויות האזוריות חבילת מאפיינים משלה

בכל רחבי דרום הלבנט היישובים , כך למשל. ככלל 2ק "המשותפים למערכת העירונית של הב

או למקבצים המרחב הפנימי שלהם נראית נטייה לחלוקה ובארגון , העירוניים מוקפים חומות

אמנם היחסים המערכתיים בין . גם בקראמיקה ובאיקונוגרפיה יש לעתים דמיון. שכונות של בתים

שכן קראמיקה , בכל הקשור לקשרי מסחר למשל, סימטריים-היו א 2ק "הצפון לדרום במהלך הב

בעוד שמשפחות קראמיות מן , תרים דרומייםלא) אם כי לא בכמויות גדולות(מתכתית כן הגיעה 

יש , עם זאת). Milevski 2005: 62–63, 293(הנגב לא נמצאו כמעט כלל באזורי המרכז והצפון 

דוגמת קערות , צורות משותפות המופיעות בקראמיקה הן באתרים וקבוצות צפוניות והן בדרום

גם . ירי בישול פערוריים וכדומהס, )Beck 1985; Milevski 2005: 99–103, 293(מזוות קטנות 

עשויות , אלא מופיעות בכל המרחב, צלמיות חרס של חמורים נושאי כלים אינן אופייניות רק לצפון

 ).Milevski 2005: 251–263(חומרי גלם שונים מאזור לאזור ומתארות כלי קיבול שונים  

חיקוי תחרותי בין  של יריבות דרך, מתאר תהליך שארך זמן מה) Joffe 1993: 70(יופה  

במטרה ) למשל בניית ביצורים(תוך תצוגות מתמשכות של עושר או כוח , היישובים העירוניים

שיאו  של תהליך זה הוא נוף ובו עשרות יישובים . לבסס מעמד ביחסים בין הישויות השונות

אה ייתכן שאתרים מבוצרים קטנים הם תוצ, לשיטתו. מבוצרים משלבים שונים במהלך התקופה

ידי אליטות כפריות שנאבקו באופן סמלי וצבאי -ונוצרו במהלך הזמן על, של טרנספורמציה כפרית

, עצמי-אך הסתכלות על מבנה החברה העירונית כמערכת מורכבת בארגון). ibid.: 70(בערים 

דרך תקשורת בין הישויות משתייכות , מאפשרת לראות תופעה זו כביטוי להתפתחות המערכת

ביצורים , כאמור, לדעתי. בראש ובראשונה הביצורים –ך פיתוח ואימוץ מאפיינים שלה תו, לתופעה

                                                 
אשר הוכנו , סירי הבישול האופייניים לערד ולאתרי הנגב וסיני הינם סירים פערוריים עגולים בעלי בסיס שטוח 99

 ).Greenberg 2003: 23; Milevski 2005: 66–76; Porat 1989(י של סיני והנגב מחומר מקומ
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. ולא על התנגדות לה, באתרים קטנים מעידים על רצון התושבים להשתייך למערכת העירונית

חיזוק לכך ניתן למצוא באימוץ היבטים נוספים של תרבות חומרית המאפיינת את העירוניות 

 . באתרים אלו

מנת לעמוד על אופייה של החברה -ועל, היישובית כללה גם אתרים כפרייםהמערכת 

אך , )Falconer and Savage 1995: 57(עירוניים שלה -העירונית יש לבחון גם את המרכיבים הלא

פי -כי על, עם זאת טוען יופה. המידע הקיים לגבי כפרים בני הזמן הינו מועט ביותר, למרבה הצער

ת יותר ניתן להניח כי בין הישובים העירוניים הבולטים בנוף לבין היקש מתקופות מאוחרו

אולם לאור העובדה כי מוקדי ; האתרים הכפריים התקיימו יחסים של ניגודים ויריבות פוליטית

היו גם קשרים מחויבי מציאות , הייצור והסחר היו מחולקים עתה בין המרכיבים העירוני והכפרי

כי הכוחות הפוליטיים החדשים ביססו מודל חדש , נראה). Joffe 1993: 73–78, 84–85(ביניהם 

אשר התבסס על אינטגרציה , ולא מוכר של אינטראקציה בין היישובים העירוניים לעורף הכפרי

ולשלוט בפעילות , ממרחק להפעיל עוצמהאנכית של תלות כלכלית של הכפרים בערים והיכולת 

ברור כי ). Greenberg 2003: 25(מת קודם לכן כלכלית בדרגה גבוהה יותר מזו שהייתה קיי

ותהליך זה , המערכות הכפריות עברו שינויים לצורך ועקב שיתוף הפעולה עם המערכת העירונית

ודאי היה מלווה ביחס אמביוולנטי ושאיפות סותרות מצד חלק מן האנשים המעורבים 

)Greenberg 2003: 27 .(מנגנונים , והן בעירוניים הן בישובים הכפריים, על רקע זה התפתחו

שמטרתם לארגן באופן מיטבי את המבנה הפוליטי ואת בסיס הקיום של יחידות חברתיות 

כלומר של אותן קבוצות שארות העומדות בבסיס הארגון החברתי של הישובים , אינדיבידואליות

)Joffe 1993: 78, 85 .(ונית על אולם דומני שהעדויות שהובאו לקיומה של מערכת אזורית צפ

מרמזות כי הישובים העירוניים והכפריים משתייכים למערכת פעלו באופן , מאפיין האחידות שבה

לדעתי הדבר בא לידי ביטוי באופן . תוך ניסיון להבליע ניגודים, אינטגרטיבי ושיתפו פעולה מרצון

ובמידה בה אימצו אנשים שונים את החבילה התרבותית והאידיאולוגיה העומדת בבסיס 

 . תמונה דומה עולה גם מן הקשרים בין ערד לאתרי הנגב וסיני. עירוניות המתהווהה
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 2משבר בעירוניות בסוף הברונזה הקדומה . 5. 5

אבל גם בזה וגם בזה אין כדי לשמור על חומותיהן , גם הערים מאמינות שהן תוצאה של פעולת השכל או המקרה"...

 ."לבל תימוטנה

 הערים הסמויות מעין, איטאלו קאלווינו                                                                                                                        

 

כאשר , 3ק "לב 2ק "בכל דרום הלבנט חל שינוי משמעותי במערכת העירונית במעבר מתקופת הב

 . ים ניכריםובאחרים חלים שינוי, חלק מהאתרים ניטשים

אשר הוביל לנטישה , 2ק "בסוף הב שטיבו אינו ברור בתל בית ירח ניכר כי ארע משבר

ניטש ועומד ) BSשטח (העיר שער בסוף התקופה כל רובע המגורים באזור . חלקית של האתר

 EYבשטח ). Paz 2009(נכנסים אליו תושבים חדשים ואופיו משתנה  3ק "ובראשית הב, בשיממון

שוקמו ונראית ש אחריםלצד , 3ק "בהם נעשים שינויים ניכרים במהלך הבים נטושים בתעומדים 

מתאר : נראה כי ארע תהליך דומה בצפון התל SAבשטח . גם בתקופה הבאה המשכיות בהם

 2ק "אך במסגרתו נראים שיקום והמשכיות בלוק של מבני מגורים מן הב, מערך הרחובות נשמר

 . מבני מגורים אשר ניטש ופונה לטובת הקמת מבנה ציבורי חדשלצד בלוק של , 3ק "אל תוך הב

כאשר אתרים דוגמת , בולטת אף יותר בעבר הירדן המזרחי 3ק "לב 2ק "ההמשכיות בין הב-אי

 ;Philip 2001: 183(וככלל המעבר אינו חלק , סעידייה ניטשים-חראז ותל א-תל אבו אל, פלה

Tubb 1988: 69.( 

לפני ד וניטש לחלוטין ע –וגזר  אפק, תל דלית –פים בסביבתו כמו אתרים נוס, תל ברקת

, 3ק "בבלהתקיים הישוב  ממשיךבהם באזור גם באתרים  ).Gophna 1995: 275(תום התקופה 

גם בלוד . 3ק "לייסודו מחדש בב 2 ק"בבגימזו ניכר פער בין עזיבתו תל ב ,לפי גופנא. ניכר שינוי

ישובים , לצד זה). 2000 ינאי ומרדר( ובהרבה ושונה באופימצומצם  3ק "היישוב של הבנראה כי 

איילון חלה -באגן הירקון, כלומר). Gophna 1995: 275( 3ק "נוסדים בב, כמו תל גריסה, חדשים

דבר הפך ובסופו של , 3ק "לב 2ק "ירונית במעבר בין הבהתדרדרות הדרגתית של המערכת הע

, דלית –ים מבוצרים עם עורף חקלאי משמעותי ממערכת שיש בה מספר יישובים עירוניהאזור 

 :.ibid(גימזו  –ידי ישות עירונית יחידה -על תנשלט לטריטוריה ,לוד וגימזו, אפק, גזר, ברקת

275–276, Figs. 4–5.( אשר ניטש כמעט לחלוטין בסוף , במישור החוף הדרומי, לעומת זאת

 .3ק "נוסדים מספר ישובים בב, 1ק "הב



 225 

ואילו , )Amiran 1978b( 2ק "כאשר ערד ניטשת בסוף הב, בנגב הצפוניתהליך דומה ארע 

 Gophna(והופכת לישות העירונית הדומיננטית בדרום , )Seger 1989( 3ק "תל חליף מיושבת בב

1995: 275, Figs. 4–5.( 

אך לדעתי יש לחפשן במבנה המערכת העירונית , נכון לעתה הסיבות למשבר זה עלומות

בעבודה הנוכחית טענתי כי בבסיס המבנה  .יונות והערכים אותם היא משקפתוברע 2ק "של הב

אשר פעלו באופן שיתופי לביסוס , 'בתים'עמדו  2ק "החברתי והפוליטי של הישובים העירוניים בב

היה תפקיד משמעותי ביצירת הזהות של כל  'בתים'חושבת כי ל) Chesson 2007(סון 'צ. הקהילה

אולם השילוב הדינאמי של . ופעילות למען העתיד, החברתי של העברעיצוב הזיכרון , קהילה

והשינויים בכלכלה ובנופים החברתיים והפוליטיים לא תמיד הובילו להצלחתם של  'בתים'

מסוים לא  'בית'וחברי , לעתים האסטרטגיות שלהם להשגת סטאטוס ועושר כשלו. 'בתים'

, בנוסף). Chesson 2007(ורות הבאים המעמד והאחזקות לד, הצליחו לנהל את הנצחת השם

אך גם , פעילותם של משקי בית יכולה להיות מתועלת לטובת הכלל ברמה הציבורית הקהילתית

). Schloen 2001: 299–300; Ur 2004: 37(לטובת רווח ישיר של משק הבית עצמו באופן פרטי 

על פי , 'בית'הן צרכי כל עוד פועלים התושבים באופן המאזן בין צרכי הקהילה וערכיה לבי

ונותנת ביטוי לערכי , העיר נבנית באופן פיזי וכמסגרת חברתית, החלטות משותפות של נציגיהם

אולם בשלב מסוים ייתכן שהצורך לעשות למען הקהילה והמסגרת השיתופית מתנגש . העירוניות

רות גוברת בין תח. להשגת מעמד גבוה או צבירת עושר פרטי 'בתים'עם שאיפות או אינטרסים של 

יכולה הייתה להוביל למתיחות פנים יישובית ולהתפרקות המסגרת המנהלית ואופן  'בתים'

ביטויים רעיוניים של אחידות לא שירתו עוד את האינטרסים של , במצב כזה. הפעולה השיתופי

רה וקבוצות בחב' בתים'כי תחרות גוברת בין , אם כן, נראה .יחידים וקבוצות במסגרת העירונית

היא שהביאה להתפלגות ולהתפרקות הדרגתית של המבנים הפוליטיים  2ק "העירונית של הב

 . המארגנים של הקהילות העירוניות

כי כאשר הגיעו הישויות של , )Greenberg 2003: 26(גם ברמה האזורית טוען גרינברג 

נות אנרגיות הן החלו להפ, לשיא ההתפשטות הטריטוריאלית והצמיחה הכלכלית שלהן  2ק "הב

הדבר הוביל לגידול הנטיות . לטובת הדגשת מבני כוח פנימיים בישויות השונות, מנהלתיות פנימה

מדינה שהחליף את המערכת האינטגרטיבית -הריכוזיות ולהיווצרות מוקדי כוח נפרדים של ערי

מת זו יש חוסר שוויון בולט לעו 3ק "בתרבות החומרית של הב). .ibid(של התקופה הקודמת 

ועדויות להגירת קבוצות חדשות , קוליות תרבותית-רב, הבדלים אזוריים, התקופה הקודמת
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שנכנסו לישובים קיימים או ייסדו מחדש את הישוב באתרים אחרים כמו תל יקוש ובית שאן 

)Greenberg 2003: 26; 2007; Paz 2009 .( 

נראה . ניסוי וטעייההתפתחה תוך תהליך של  2ק "העירוניות הראשונה בדרום הלבנט בב

אתרית והן ברמה -כי כשלון אופן הפעולה השיתופי והמבנה ההטרארכי הן ברמה האזורית הבין

ובעקבותיו לשינויים במערכת העירונית של , 2ק "הוא שהוביל למשבר בסוף הב, יישובית-הפנים

אופן בעוד יישובים אחדים צולחים את המעבר ומסתגלים ל. לעומת התקופה הקודמת 3ק "הב

בנוסף נוסדים מחדש אתרים . אחרים ניטשים ואינם מיושבים עוד בתקופה הבאה, הפעולה החדש

נראה כי היישובים שצולחים את המשבר ועוברים את הטרנספורמציה . 2ק "שלא היו מיושבים בב

הם אלו שרעיון העירוניות אומץ , הנדרשת על מנת להמשיך לקיים יישוב עירוני בתקופה הבאה

אתרים שאימצו את העירוניות , לעומתם. חצור, דן, ירמות, דוגמת בית ירח –ורה נרחבת בהם בצ

לא היו חזקים דיים כישות קהילתית שבבסיסה ערכים , כמו ערד ותל ברקת, במידה פחותה

והתפזרו , ותושביהם ויתרו על אורח חיים זה אותו מעולם לא אימצו עד תום, ורעיונות עירוניים

 .אך אולי גם ערים אחרות סמוכות, סביר להניח שכפרים –אחרים ליישובים 

כבר הזכרתי כי מערכות , עצמי-של ארגון נקודת מבטמבהסתכלות על המערכת העירונית 

רשת הקשרים במערכת . עצמי נמצאות במצב כמעט תמידי של חוסר יציבות-מורכבות בארגון

 .להעלם או להשתנות, להיווצר וקשרים בין חלקי המערכת עשויים, מורכבת הינה רשת דינמית

היא יכולה להשתנות ולהפוך , בשלב הבא לאחר היווצרות המערכת וביסוסה, לעתים קרובות

, במקרה הנדון). Crumley 2001: 20(למערכת מורכבת יותר ובעלת מאפיינים חדשים ושונים 

חל , פציפייםעל מאפייניה הס, 2ק "לאחר הופעת העירוניות לראשונה בדרום הלבנט בתקופת הב

חזקים להשתלט הפעילה לחץ סלקטיבי לשמר ' בתים'במסגרתו הנטייה של , תהליך של אבולוציה

הדבר הוביל ). אחידות(ולוותר על אחרים , )למשל ביצורים(מרכיבים מסוימים ואף להעצימם 

ובעקבותיו המערכת העירונית של , באופי הקשרים בין הגורמים החברים במערכתשינוי מהותי ל

אף שבבסיסה עומדים אותם רעיונות בסיסיים ואבני , נושאת בתוכה מאפיינים שונים 3ק "הב

היחס ההדדי בין האופן בו אנשים מעצבים את  .כלומר יישובים עירוניים, המייצגות אותם יסוד

 .A(ולאורך זמן חלים שינויים ותהליכים של עיצוב מחדש , המרחב והוא מעצב אותם הוא המשכי

Smith 2003: 72 .(כתוצאה מן , במקרה שלנו חלו שינויים בסביבה העירונית הבנויה עצמה

גם התרבות . ובעקבות כך השתנו חלק מפרקטיקות היומיום במרחב, השינויים במבנה החברתי
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היבטים בולטים של החיים , עם זאת. החומרית הנלווית השתנתה בהתאם לערכים החדשים

 .שיכו ללוות את תושבי הערים גם בתקופה הבאהמוגבל וצפוף המ, במרחב בנוי מבוצר
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ישראל לאחר -ומבט לעבר ההביטוס העירוני בארץ, סיכום: 6פרק 

 2תקופת הברונזה הקדומה 

 

ותה קרקע עצמה ותחת הישמרו לכם מאד מלומר לתושבי עיר זו שלעתים מתקיימות ערים שונות זו אחרי זו על א"

 ." בלא כל תקשורת ביניהן, והן נולדות ומתות מבלי שתכרנה זו את זו, אותו שם

 הערים הסמויות מעין, איטאלו קאלווינו                                                                                                                       

 

תוך , 2ק "אשונים של מחקר זה עסקתי במאפייני היישובים העירוניים של הבבפרקים הר

תחילה הוצגו ונבחנו מאפייני . כמקרי מבחן –תל בית ירח ותל ברקת  –התמקדות בשני אתרים 

תוך התמקדות בממצאים מבית ירח והשוואתם לאתרים , 1ק "האתרים הכפריים של תקופת הב

בתל בית ירח ובתל  2ק "בי הסביבה העירונית הבנויה של הבלאחר מכן הצגתי את מרכי. נוספים

הבאתי נתונים גם מאתרים  4בפרק . מרמת משק הבית ועד רמת מקומו של האתר בנוף –ברקת 

לאור הנתונים . ובחנתי אותם לעומת התמונה העולה משני מקרי המבחן, נוספים בני הזמן

דנתי  –טויים במסגרת התופעה העירונית של מגוון רחב של ייצוגים ובי –והתמונה שהצטיירה 

והצעתי קווים מאפיינים להביטוס , בהשפעות מרכיבי הסביבה העירונית הבנויה על חיי היומיום

כללה  4-ו 3התמונה שעלתה מן הנתונים ומן הדיון בפרקים . בדרום הלבנט 2ק "העירוני של הב

והראתה כי אין מדובר , שונותפסיפס מורכב של מאפיינים וביטויים של עירוניות בעוצמות 

בתופעה מונוליתית הכוללת סדרת מאפיינים אחידים החוזרים על עצמם באופן מדויק ביישובים 

. נדונה שאלת הגדרתם של ישובים עירוניים ושל עירוניות ככלל 5בפרק , לאור זאת. השונים

רכב מסדרת ולא סוג המו, במסגרת הדיון הוצע לראות בעירוניות תופעה בעלת טווח רחב

העצמי של מערכות -הגדרה זו נעשתה דרך שימוש בתיאוריית הארגון. מאפיינים טיפולוגיים

ברמה שמעל , יישום תיאוריה זו מאפשר דיון במאפיינים נוספים של העירוניות. מורכבות

וארגון החברה , כגון מבנה הקהילה העירונית בתוך האתרים –להביטוס האישי של תושבי הערים 

לאור התובנות שהוצגו בחנתי גם את הסיבות . באזור דרום הלבנט ככלל 2ק "ית של הבהעירונ

 . למשבר בעירוניות בסוף התקופה

הייתה הראשונה במספר טרנספורמציות שהובילו להופעות חוזרות של  2ק "תקופת הב

ל וע, על על התופעה העירונית בדרום הלבנט-בפרק הנוכחי אציג מבט. חיים עירוניים במרחב

ואציע מסגרת עבודה , 2ק "לאור הנלמד לגבי הב, הופעות חוזרות שלה בתקופות מאוחרות יותר

 –תוך התמקדות בהיבט הפרקטי , לחקר תקופות עירוניות אלו ותהליכי העיור שהובילו אליהן
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מדומיינת ומשוכפלת על ידי , והמסגרת העירונית כפי שהיא נתפסת, החיים כפי שהם נחווים בעיר

 . העריםתושבי 

 

 –גם אם לא אחיד  –צמחה בתהליך מהיר  2ק "העירוניות הראשונה בדרום הלבנט בתקופת הב

כאשר רעיונות וסמלים של עירוניות שהיו , עצמי-כמקרה קיצוני של מערכת מורכבת בארגון

היוו , ובעיקר צפון מסופוטמיה וסוריה כבר באלף הרביעי, קיימים במרחב של דרום מסופוטמיה

המערכת העירונית שנוצרה . ואומצו תוך התאמה לתנאים ולנסיבות המקומיים ,שראהאולי ה

. הייתה מורכבת מטווח רחב של יישובים שאימצו את הרעיון העירוני וביטאו אותו בדרגות שונות

המרכיבים הארכיטקטוניים והתרבות החומרית הקשורה אליהם  ,בכל האתרים המבוצרים

גם באתרים בהם אומץ . ת עולם שונה לעומת התקופה הקודמתמשקפים רעיונות חדשים ותפיס

, צפופה –מכלולי המגורים המסורתיים נבנו במסגרת סביבה בנויה שונה , הרעיון באופן חלקי

אשר ייצרה רוטינות יומיומיות , משקפת עקרונות ארגוניים מוגדרים, מוקפת חומה

, י היומיום בסביבה העירונית הבנויהדרך חי .םיואינטראקציות שונות מאלו של הישובים הכפרי

 .הפכה המפה הקוגניטיבית העירונית למרכיב קבוע בתודעה של תושבי העיר

ודומה כי השקעה גדולה , לעסוק בחקלאות ובמרעה ךהמשי חלק גדול מתושבי הערים

. יומהיותר בחקלאות לעומת תקופות קודמות היא שתמכה במערכת העירונית ואפשרה את ק

נותן תפקיד מרכזי יותר לסוכנות של , פוליטי הטרארכי-צע כאן של מבנה חברתיהשחזור המו

בניגוד למודלים ריכוזיים , אנשים ומשקי בית יחידים המהווים את חלק הארי של החברה

P99F100.בהם מושם הדגש על משקי בית של אליטות ממסדיות ושלטוניות, הירארכיים
P  קבוצות

, הקודם נשמרות כגורם מארגן בסיסי גם בעריםהשארות שאפיינו את אורח החיים הכפרי 

ולמעשה אין בדרום הלבנט טרנספורמציה עירונית מלאה עד כדי ביטול המשמעות של יחסי 

כזה " לא מושלם"ניתן להגיע להישגים עירוניים גם במסגרת עיור , כפי שהראיתי, אולם. שארות

 ). בבית ירח, למשל, כמו(

ליניארי -תוצאה של נתיב התפתחות חברתית לא, אם כן, העירוניות הראשונה היא

בית יחידים עסקו בקבלת החלטות -במסגרתו אנשים ומשקי, שתוצאותיו הסופיות לא נחזו מראש

המוסדות וצורת היישוב שנולדו כתוצאה מסך פעולות . טווח של עצמם-לשם השגת מטרות קצרות

דבר , ניתן היה לשכפלם במתכוון אך ברגע שהיו קיימים, מכוונים במידה רבה-אלו היו אולי לא

                                                 
תמונה דומה עולה ממודלים שהוצעו לאחרונה לגבי העירוניות של אמצע האלף השלישי בצפון מסופוטמיה  100

 .Cooper 2006; Ur 2010: 404–412וראה , וסוריה
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נוכחות הערים הפכה את , התהוות התלים המבוצרים בזמן זה .שהוביל לעירוניות בשלבים הבאים

העירוניות ,  2ק "לאחר הופעתה הראשונה בב, כך .ועד ימינו אזבנוף של דרום הלבנט לקבועה מ

היא לא נעלמה . וניותעיר-קיימא הייתה נוכחת במרחב גם בתקופות לא-כרעיון וכתופעה בת

אלא עברה ממקום למקום תוך , מדרום הלבנט כאשר לא היו בו ערים ונוצרה מאפס שוב ושוב

ודרגות שליטה ומעורבות שונות , פיתוח תכונות חדשות ושינוי תמידי של צורה ותוכן אידיאולוגי

ורת ארגון החזרה המתמדת של תושבי דרום הלבנט לצ). Greenberg 2002: 121(בארגון העורף 

  .מעידה ללא ספק על חשיבותה בתפיסת החברה בלבנט, גם אם בקנה מידה קטן, עירונית

למרות הבדלים בקצב ובסדרי הגודל של העירוניות , )Joffe 1993: 92–93(לדעת יופה 

וחוסר איזון  ההפרד: ק"שבים ומופיעים דגמים דומים לאלו של הב, החוזרת בתקופות הבאות

כלכלי -ריכוזיות של כוח פוליטי וחברתי, עירוניות לצורות כפריות ונוודיות כוחות בין צורות

התפתחות . ואופנים שונים של התנגדות מקרב החברה הכפרית והנוודית, במוסדות עירוניים

ואופי השליטה מהמרכז היוו לדעת יופה מאפיין , איזון הכוחות ביניהן, וארגון צורות חברתיות

והשפיעו על מספר רב יותר של  גורמים ת מאוחרות יותר שבו אותםובתקופו, ק"מרכזי של הב

יופה . פוטנציאל יצרני ויכולת מיצוי, עם יותר יכולת טכנולוגית, אנשים באזורים נרחבים יותר

: 2ק "כי כל המרכיבים של החברה העירונית בתקופות הברונזה והברזל היו הרחבה מן הב, טוען

, אוטוריטה פוליטית מקומית ואזורית, ה ומנהל עירונימוסדות כלכל, מוסדות דת ופולחן

ומוסדות על בסיס שארות אשר היוו את הבסיס לסדר החברתי , תקיפים ומשפחות עילית/שליטים

 . והכלכלי

כלכליים ופוליטיים במלוא -לא התפתחו מבנים חברתיים 2ק "בב, אולם כפי שהראיתי

אך ללא מנהל או , אזורית ניכרת-רית וביןאזו-והתקופה מתאפיינת באינטגרציה פנים, הטווח

בידי  הנחלקאלא , בידי אדם או מוסד יחיד העוצמה לא רוכזהבתקופה זו  .ביורוקרטיה מפותחים

, היישובים העירוניים בזמן זה נוהלו. אשר הפכו אולי לבסוף למתחרים, מספר קבוצות ומוקדים

אסיפות והמועצות המוכרות מתקופות שהן אולי מקורן של ה, ידי מועצות עירוניות-על, כנראה

מופיעות קבוצות שארות המתמחות בפוליטיקה של חיים  ,כך נראה, 3ק "רק בב. מאוחרות יותר

מתחים גדולים בין  2ק "נראה כי לא היו בב, בנוסף. )להלן אהר(ומתחרות על שליטה עירוניים 

מו קשרים פוליטיים וכלכליים יישובים כפריים קיי. מסגרות עירוניות לקבוצות כפריות ונוודיות

אשר  ,אימצו סממנים ומרכיבים בתרבות החומריתאף ובחלק מן המקרים , עם המערכת העירונית

סביר שגם קבוצות נוודיות קיימו אינטראקציה עם . ביטאו את האתוס העירוני של רעיון האחידות

 .יישובים אלו
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ין לראות בהופעות החוזרות דומה שא, לאור ההבדלים בין התקופות העירוניות השונות

אופן הניתוח  ,עם זאת. האלף השלישי והשניהנמתח על פני כל  תודעתי אחדרצף של העירוניות 

של , ויש לחתור להבנת תפקידם של הפרטים, שננקט במחקר הנוכחי תקף לכל התקופות הבאות

דרך ניתוח  ,במערכות עירוניות מאוחרות יותר") עצמי-ארגון("ושל האינטראקציה , התודעה

זאת כיוון שגם כאשר יש מערכות אידיאולוגיות מפותחות . פרטני של הסביבה העירונית הבנויה

לאמץ , האנשים צריכים לעבור טרנספורמציה של ההביטוס, של פולחן ממוסד ומלכות הירארכית

ל דרך ההסתכלות על המערכת העירונית כרשת ש, בנוסף. את אורח החיים העירוני ולהסתגל אליו

ויישובים עירוניים בדרגות שונות , ניתן לזהות בכל תקופה טיפוס אידיאלי של עיר, דמיון משפחתי

 .2ק "כפי שנעשה במסגרת המחקר הנוכחי לגבי הב, של דמיון

 

-מסגרות העבודה של מחקר זה מתאימות גם לדיון בתהליכי השינוי שהובילו לתקופות לא

המחפשים ומחזוריים בניגוד להסברים תהליכיים . אותעירוניות ולעירוניות חוזרת בתקופות הב

הגישות המוצעות מתייחסות לשינוי , ומתארים נקודות מפנה יחידות של שינוי, נרטיב המשכי

. המתרחש בעוצמות שונות ובכיוונים שונים, חברתי כתהליך תמידי של אינטראקציה דינאמית

קדום בדרום הלבנט במסגרת תיאור מסלול אין לקשור את ההופעות של העיור ה כי, גרינברג טוען

אף שמגבלות סביבתיות שונות עשויות לעודד היווצרות ). Greenberg 2002: 114–117(אחד כולל 

בבחינה מדוקדקת ניתן לראות כי הם , דגמים אזוריים דומים של התפתחות בתקופות שונות

, מסיבות אלו. ים שלהםבהתאם להקשרים ההיסטוריים והחברתי, שונים זה מזה באופן מהותי

וגם את ההופעות החוזרות של עירוניות בדרום , בפני עצמה 2ק "הוצגה ונבחנה העירוניות של הב

אך כמובן לא באופן מנותק מתהליכים והתרחשויות , הלבנט יש לבחון בפרספקטיבה מקומית

העשויה , זאת משום שמדובר במערכת פתוחה. ומאלו החלים באזורים שכנים, בשלבים קודמים

 .  לקבל רעיונות והשפעות מבחוץ

בסוף האלף . אם כן, תהליך העיור ותופעת העירוניות בדרום הלבנט אינם המשכיים

היו שרויים בתהליך   –מצריים ודרום מסופוטמיה  –הרביעי שני כוחות מרכזיים במזרח הקדום 

-כת המקומית בארץמצרים הכניסה אל תוך המער, 2כפי שתואר בקצרה בפרק . של בניית מדינה

כתוצאה . שוויון-ומקורות חדשים לאי, מטרות ומוטיבציות חדשות, ישראל גורמי כוח חדשים

. אשר יחד הובילו אולי לסדרת תגובות שבסופה הופיעה כאן עירוניות, מכך חלו שינויים רבים

שנחשב ומה , 1ק "עירוניות זו לא התפתחה באופן ישיר מן המערכת הכפרית של הב, אולם כאמור



 233 

אינו נושא את התכונות המאפיינות מערכת  1ק "ידי חוקרים לעירוניות מוקדמת בסוף הב-על

 . אלא מהווה שיא של התפתחות כפרית או שבטית, 2ק "עירונית כפי שמתפתחת בב

וטוען כי באזור בו , "מורכבות כפרית"פלקונר מתאר את החברה בדרום הלבנט כדוגמא ל

-המורכבות שוכנת קודם כל בצורות לא, רכזי כזרז של גדילה ושינויתפקיד מ ממלאותערים אינן 

בניגוד לערים המסופוטמיות , שכן, פלקונר צודק במידת מה). Falconer 1987: 315(עירוניות 

היישובים , שהיו כלי מרכזי בהנחלת השינוי הרעיוני והמבני שנדרש במעבר לחברת מדינה

מנת לשרת יצירת -ולא על, נולדו בנסיבות אחרות – 2ק "לפחות בב –העירוניים של דרום הלבנט 

אולם גם אם כפרים היוו מרכיב בסיסי ויציב . ישות פוליטית גדולה יותר והירארכית של מדינה

בפרספקטיבה ארוכת טווח ערים בדרום הלבנט , לעומת מוסדות עירוניים, יותר לאורך זמן

בין נטיות וצורות שונות של כפריות  והמתח והתנודות שניתן לזהות ,ממלאות תפקיד חשוב

תנודות אלו הן תולדה ). Joffe 1993: 61; 2004: 259(ועירוניות מצביעים על מורכבות ודינאמיות 

המשלימות זו את זו , כפריות ונוודיות, של דיאלקטיקה בין צורות חברתיות ומרחביות עירוניות

 ). Joffe 1993: 90; Portugali 2000: 327(לצד המתחים ביניהן , ומקיימות ביניהן תלות הדדית

 

ומיד לאחר המשבר , שנה 300-ארכה כ 2ק "תקופת הב :3הברונזה הקדומה העירוניות בתקופת 

עברה  3ק "בב. שנה 400-ואורכת כ, תוך המשכיות ושינוי 3ק "בסופה מתפתחת העירוניות של הב

ומוסדות עירוניים של , רכייםהמערכת העירונית שינוי לעבר מבנים חברתיים ופוליטיים הירא

כלכלי -שוויון חברתי-כמו גם תופעות של אי, מקדשים ומבני מנהל הופיעו לראשונה, ארמונות

. ומתחים גוברים בין המערכת העירונית לקבוצות החיות מחוץ לה בשוליה, בולט בתוך היישובים

כנולוגיות ממקום טווח ומעבר של אנשים וט-ארוכייש עדויות בתקופה זו לקשרים , כמו כן

 .למקום

 ישובים כמו קריית. 2ק "בתקופה זו חלים שינויים מהותיים בדגמי הישוב לעומת הב

, ומערך הישוב בנגב ובסיני אינם ממשיכים בתקופה זו, ערד, חראז-אבו אל, תל ברקת, אתא

ך במהל. יש עדות למשברים ולתהליכי שיקום –דוגמת בית ירח  –ובאתרים שממשיכים להתקיים 

עדויות למתחים , דוגמת תנועות אוכלוסייה והגעת מהגרים, התקופה אנו עדים לתופעות חדשות

 Joffe(פוליטיים מתמחים -והתפתחות המשכית של גופים חברתיים, חברתית-ואלימות פנים

כי אף שתקופה זו מציגה שלב חדש בהתפתחות המורכבות החברתית , יופה טוען). 87 :1993

 3ק "והב, בים המאפיינים אותה עצמם אינם שונים מן התקופה הקודמתהמרכי, ישראל-בארץ
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שימור  כי לצד ,אולם מחקר זה מראה. 2ק "מייצגת שיאו של תהליך דינאמי והמשכי שהחל בב

חל שינוי מהותי במערך הכוחות החברתיים ובמבנה , המאפיינים הבסיסיים של העירוניות

וליצירת , שינוי זה הוביל למבנים הירארכיים. 2 ק"העירונית ביחס לבהקהילות והמערכת 

הארגון הפוליטי של המערכת העירונית . מוסדות עירוניים חדשים שלא היו קיימים בשלב הקודם

כפי , מדינה זעירות-המדמה את זו של עריובאזור מתהווה מערכת  ,משתנה 3ק "בדרום הלבנט בב

 מעמד-במערכת זו של ישויות שוות, 2ק "לעומת הב.  שאנו מכירים מתקופות מאוחרות יותר

 . לצד קשרים של שיתוף הפעולה ביניהן, בולטת יותר התחרות

 Greenberg( 2ק "ישויות אלו מייצגות פרשנות חדשה של הפרדיגמה העירונית של הב

2002: 98–100, 119, Fig. 6.1: IId .( בין , התאפיין 2ק "כי הרעיון העירוני בב, טענתי 5בפרק

וכי העירוניות התבססה על מבנים חברתיים ופוליטיים , ולוגיה של אחידותבאידיא, היתר

הביאה בסופו של דבר לכשל המודל ' בתים'התחרות הגוברת בין  אפשר להניח כי. הטרארכיים

' בתים'התחרות בין . 3ק "וליצירת מבני כוח ויחסים הירארכיים בב, ההטרארכי בסוף התקופה

הבתים . ולמאבקי כוח ביניהם, לט במסגרת הישובים העירונייםשוויון בו-הביאה ליצירת אי אף

והדבר בא לידי ביטוי בגילויים , חלשים' בתים'המצליחים יותר צברו הון ומעמד גבוה יותר מ

P100Fקרמיקה ביתית(שוויון בתרבות החומרית -בולטים של אי

101
P וגם חפצי מותרות וחומרי יוקרה ,

כלכלית הביאה לצמיחה מהירה של מוסדות -חברתית שכבת עיליתהתהוות ). וארכיטקטורה

P101Fולצידם מתקני אחסון גדולים, עירוניים כגון ארמונות ומקדשים

102
P , ותצוגות עוצמה ראוותניות

בסביבה העירונית הבנויה נוצרים גבולות חדשים ובולטים המפרידים בין רובעי . בביצורי ענק

P102F103.אחרים' בתים'לשל אליטות ' בתים'ובין , שלטון ודת לבין מגורים התושבים
P קיימת , בנוסף

כל אלו מהווים . והצרת שערים ראשיים חסימת שערים משניים בחומות העריםתופעה של 

                                                 
ומופיע מגון רחב יותר של מסורות , 2ק "האופיינית לב נשברת האחידות, במסגרת השינויים בתעשייה הקראמית 101

, ובאחרים צורות חדשות וטכניקות ממקורות סוריים וזרים, בחלקם יש המשכיות של מסורות מקומיות. וסגנונות

 ;Greenberg 2000; 2003: 21(הקווקז -הקשורה להגעת מהגרים מאזור עבר, הבולטת בהן הופעת כלי בית ירח

2007; Iserlis 2009; Paz 2009; Joffe 2004: 255–256; Philip 1999 .(מעבר לביטוי של עושר ועוני, לפי גרינברג ,

בה כלים נתפסו אולי רק כאמצעי פונקציונאלי  –השינויים משקפים מעבר מחברה הדוגלת באחידות כאידיאולוגיה 

 :Greenberg 2000(ימיות ופלורליזם סתירות פנ, שוויון-לחברה בה קיים ביטוי מוחצן של אי, להשגת מטרה משותפת

197 .( 
ומתקני אחסון , אשר נועד לשמש כממגורה, דוגמאות לבנייה ציבורית מתמחה כזו הן בנין המעגלים בבית ירח 102

 ;Greenberg 2003: 26; Herzog 1997: 81;ט"תשמ–ו"מזר תשמ; 2006גרינברג ופז (גדולים בירמות ואולי במגידו 

S. Paz 2006b.( 
 . ועוד, יריחו, דרע-באב א, בית ירח, מגידו, זרקון, ירמות, מאות לכך ניתן למצוא בעידוג 103
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 שגרות יומיותתוך יצירת , ומשפיעים על שגרת חיי היומיום של התושבים, ביטויים של שליטה

הערים הביצורים המרשימים הפכו את . ועיסוק, מעמד, שונות שהיו תלויות שיוך חברתי

ונתנו משנה תוקף לעיר כסמן , אף יותר מן התקופה הקודמת, למרכיבים בולטים מאוד בנוף

ביצורים אלו היוו הפגנת עוצמה של האליטות השולטות כלפי תושבי . מרכזי של זהות חברתית

 . וכלפי אנשים מבחוץ וערים אחרות במרחב, העיר

ובתרבות , חב העירוני באתריםבארגון המר, הדגמים החוזרים על עצמם בארכיטקטורה

מייצגים השקפה מאוחדת לגבי עיצובן ותפקודן של הערים בזמן זה ביחס לסביבתן , החומרית

אחד , )Greenberg 2002 120(לדעת גרינברג . וזו ביחס לזו, )העורף החקלאי שלהן(המיידית 

י התרבות למחצה בשול-המרכיבים של נקודת מבט משותפת זו הוא היחס לקבוצות נוודיות

עקב חוסר היכולת של ערים לכפות את תפיסת עולמן , שהפך בהדרגה מסימביוטי לעוין, העירונית

 . ולזכות בלגיטימציה לכוחן באזורי הספר

והיא , כך זו לזו-דומות כל 3ק "רשת הקשרים הנרחבת היא שהפכה את ערי הב

בבסיס הקריסה . שאחראית גם לתגובה הקולקטיבית הכושלת שלהן למשבר בסוף התקופה

המהווים מקרה קיצוני של בניה מחדש , נמצאים שינויים כלכליים דרסטיים ושינוי חברתי מהותי

המרחבים , )A. Smith 2003: 27(לפי סמית ). Greenberg 2002:101(של גבולות חברתיים 

ית ומצב של התפלגות מוסד, הבנויים של מוסדות פוליטיים הם אתרים בולטים של תחרות מפלגת

ההפרדה הגוברת ויצירת גבולות  3ק "בב .התפלגות וקריסה של המערכת ככלל, עשוי לקדם משבר

וביטויים נוספים להאדרת , הבניה המונומנטאלית, בכל רמות הסביבה העירונית הבנויה בולטים

שהפכה , יצרו התאמה למפה הקוגניטיבית החדשה של אידיאולוגיה עירונית, אליטות מקומיות

הקריסה . רלוונטית עבור המקורות החקלאיים ואנשי הקשר של קשרי המסחר-קצר ללאתוך זמן 

ניטשות ממש עם הגיען לשיא מבחינת ההתפתחות  3ק "וערים שונות בב, הייתה לכן בלתי נמנעת

אך דומה שבניגוד , לקראת סוף התקופה המערכת העירונית מתפרקת. הארכיטקטונית שלהן

ניתן להציע התפרקות הדרגתית וקריסה פנימית של , סוף התקופהלתיאורים של קריסה כאירוע ב

 .המערכת העירונית

 

בעוד בצפון הלבנט . חלה הערכות מחדש של מבני הכוח באזור כולו, בתקופה שלאחר מכן

ומופיעים , חל שינוי בדגמי הישוב 3ק "בדרום הלבנט אחרי נטישת ערי הב, העירוניות משגשגת

לכאורה נראה המעבר לברונזה הביניימית כחזרה לארגון כפרי . וודיותישובים כפריים וקבוצות נ

אולם אופן הקיום  ).Joffe 1993: 87, למשל( וכך ראו אותו חוקרים, 1ק "בדגם המוכר מן הב
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והן במקומו , כלכליים שלו-הן במקורות החברתיים, הכפרי של זמן זה שונה מאלו שקדמו לו

למרות החזרה לארגון ). Greenberg 2002: 102–103, 120(ומעמדו במעגל הפוליטי הרחב יותר 

  .1ק "כל מגמה של התכנסות בכפרים גדולים כפי שהיה בבאין בזמן זה , מבני המגורים כמכלולים

כי החברה בדרום , מעדויות הארכיאולוגיות לקשרים מבוססים עם צפון הלבנט עולה

רוניות הסורית מודל לאופני הבדלה אלא ראתה בעי, עירוניים-הלבנט לא נסוגה למבנים קדם

והימנעות מכוונת מישיבה באתרים שהיו עירוניים , ההמשכיות של החיים העירוניים-אי. מעמדית

עירוניים ואפילו -מעידים כי האנשים היו באופן מודע ומכוון בתר, ) Mazar 2006ראה למשל(

וצות עירוניות בחלקים אחרים הם שמרו על קשר תמידי עם צורות וקב, ובכל זאת. עירוניים-אנטי

בעיני האנשים  ,אלא מהווה תחליף ראוי לה, אינו מתעלם מן העירוניות, אם כן, שלב זה .בלבנט

ישראל היווה חוליה מקשרת דרכה -המגע המתמשך בין סוריה וארץ .שבחרו באורח חיים זה

ת שלהן בסוריה אחרי האפיזודה החולפ, ישראל-צורות עירוניות הגיעו מחדש באלף השני לארץ

)Greenberg 2002: 121.( 

 

כי בתקופה זו אנו עדים לריכוזיות גדולה , יופה טוען: תקופת הברונזה התיכונההעיור המחודש ב

אולם דומה , )Joffe 1993: 90(יותר של כוח ולקצב מהיר יותר של שינוי לעומת התקופה הקודמת 

בשלב הראשון החל . שנמשך מאות שניםכי העיור המחודש בזמן זה היה דווקא תהליך הדרגתי 

, תהליך איטי של התיישבות קבע של קבוצות ניידות שבאו במגע עם המרכזים בלבנון ובסוריה

רק בהמשך התקופה חל השינוי המהותי של עיור . בהמשך לדגם שהתבסס בתקופה הקודמת

בשלב השני . תאך לא בהכרח הגירה נרחב, כנראה עם הגעת אנשים או רעיונות מסוריה, מחודש

ונראה כי , 2ק "אך הפעם כתהליך איטי ואורגני יותר מאשר בב, צמחו מרכזי קבע מבוצרים 

 Greenberg 2002: 104–108; Herzog(הערים צמחו מתוך התשתית הכפרית ולא נכפו עליה 

עמק הירדן ואזור  –העיור המחודש לא ארע באזורי הליבה של העיור הראשון ). 269–268 :1997

שהיו נגישים יותר להשפעות וקשרים מן החוף , אלא בעמקי הצפון ומישור החוף –הסמוך  ההר

 ).Ilan 1995: 301–305(ולכן אולי מעין שלוחה של העירוניות הסורית , הצפוני

 2ק "בניגוד ליישום רעיונות ויצירת סמלים עירוניים כמו בניית חומות מיד בראשית הב

 –בתקופת הברונזה התיכונה נבנות קודם כל סוללות העפר , ךובמהלך פרק זמן קצר יחסית בהמש

החובקות שטח גדול ומהוות אלמנט שבמידה רבה משתלב בנוף הטבעי ולא תמיד קל לאבחנה 

. ורק בחלק המאוחר של התקופה נבנות באתרים שונים חומות ענק –ובולט כמו חומות בנויות 
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 ;Bunimovitz 1992(בבניית הסוללות מחקרים שונים מסכימים על היבטים אידיאולוגיים 

Finkelstein 1992; Herzog 1997( , וגרינברג מרחיב וטוען כי הן שימשו את הבונים על מנת לתת

כמו החומות של , והיו סמל מקובל של עירוניות', עיר'צורה קונקרטית לרעיון קיים מראש של 

ומסורת מבוססת של , ומחיותמ, בנייתן מראה השקעה רבה). Greenberg 2002: 108( 2ק "הב

 .ישראל בזמן זה מהליבה העירונית שהייתה קיימת כבר בסוריה-שנכנסו לארץ, ידע

שהיה תולדה של כוחות מניעים לא מתוכננים שקיבצו אנשים יחד , לעומת העיור הראשון

 באלף השני העיר ומוסדותיה היו מוכרים, וחיברו אותם במשך זמן דרך כלים ומוסדות שהם יצרו

P103F104.וניתן היה ליישם וליצור אותם במכוון –וידועים 
P  בניגוד לעירוניות הראשונה שנוצרה כמקרה

ולא נבעה באופן ישיר מן העירוניות , הייתה בעלת מאפיינים משלה, עצמי-קיצוני של ארגון

העירוניות השנייה נושאת קווי דמיון ברורים לעירוניות הסורית של , המסופוטמית או המצרית

 .   לף השלישי וראשית האלף השניסוף הא

אף דמיון במרכיבים בסיסיים כגון התקבצות אוכלוסייה במרכזים -כי על, אם כן, נראה

ההופעה המחודשת של עירוניות באלף , מערכות ביצור תוחמות ומוסדות עירוניים שונים, צפופים

אופי , ב ההתפתחותאלא נשאה מאפיינים שונים מבחינת קצ, השני לא היוותה חזרה לשלב הקודם

 . והאזורים הגיאוגרפיים בו הוא התרחש, התהליך

ולא נעשו בה מספיק ניתוחים , עיון במחקר מראה כי תקופה זו נזנחה בשנים האחרונות

P104F105.של ארכיאולוגיה עירונית
P  הסתכלות דרך נקודת המבט של ההביטוס תוכל לחשוף את

ינה ענקיות דוגמת חצור ואשקלון לערים או בין ערי מד, ההבדלים בין ערי חוף לערי העמקים

גישה זו מציעה חלופה לגישה הסכמטית של ההסתכלות על האידיאולוגיה . קטנות כמו שכם

בזמן גם -מתהווה בוכי הוא  המתוך הבנ, רק מלמעלה למטה המובנה ומתפתחהעירונית כרעיון 

  .למטה למעלה

וי כתוצאה מאינטראקציה בין הסתכלות על העיור המחודש כתהליך מקומי פנימי של שינ

, תוך התעלמות מן הנרטיב ההיסטורי והשפעות חיצוניות, ישובים ומידה של דטרמיניזם סביבתי

 Greenberg(לזו של הברונזה התיכונה  2ק "עלול להראות דמיון ניכר לכאורה בין העירוניות של ב

-של מערכת בארגון אולם הסתכלות על העירוניות המחודשת בנקודת מבט). 109–108 :2002

אשר גבולותיה  מהווים אזורי מגע ומאפשרים , עצמי מזכירה כי מדובר במערכת מורכבת ופתוחה

                                                 
 ).Ur 2010: 413–415: ראה(הדבר נכון גם לגבי מחזורי העיור שהתרחשו בצפון מסופוטמיה וסוריה  104
 .בביצורים עצמם ולא בעיר כמכלול מתרכז רק, למשל) Burke 2004(המחקר של בורק  105
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וכי אירועים ותהליכים היסטוריים ספציפיים מונעים חזרה מדויקת של , כניסת רעיונות והשפעות

י האלף השלישי לצד הזיכרון של ער, כך. על אף קווי הדמיון החיצוניים ביניהם, דגמים ומבנים

קשרים של אנשים עם צפון הלבנט וחשיפה למרכזים , )ולאו דווקא חיובי(שהיה אולי קיים 

תוך התאמה , הם שהובילו ליצירת המודל העירוני של דרום הלבנט באלף השני, העירוניים שם

התוצאה , ישראלית מקומית-למרות שלא הייתה זו יצירה ארץ, כך. לצרכיהם ולתנאי המקום

 .  ה כנענית ייחודיתהיית

 

תכניות היישובים של תקופה זו מציגות תמונה חדשה של : תקופת הברונזה המאוחרתערים ב

בזמן זה נבנים מתחמים . בניגוד לאתרים המבוצרים של תקופות עירוניות קודמות, חיים עירוניים

ו כנראה ביישובים שמרביתם הי, וסביבם מבני מגורים, של ארמונות מבוצרים ומבני פולחן

הישובים ממוקמים על ). Herzog 1997: 164–189, 272–275(אך כן נבנו בהם שערים , פרוזים

 . חלק מן המרכזים התבססו כתחנות שליטה של קולוניאליזם מצרי. תילים של תקופות קודמות

כלכלי שונה מערי הברונזה הקדומה או -ברור שיישובים אלו היו בעלי תפקיד פוליטי

קיימים הבדלים באופי מרכיבי הסביבה העירונית הבנויה ובאופן ארגונם לעומת  וכי, התיכונה

בניגוד להתכנסות של אוכלוסיה גדולה וצפופה ביישוב שתחומו מוגדר באופן  .תקופות קודמות

הבדלים אלו . נראה כי הישובים מאכלסים אליטה שלטת ונותני שירותים, ידי ביצורים-מוצהר על

על שגרת חיי , יה בין התושבים ובין אתרים אלו לישובים אחרים בסביבתןהשפיעו על האינטראקצ

דומה כי הבחירה של , עם זאת. ועל אופן הגדרת הקהילה וזהות התושבים, היומיום באתרים

בניית מרכזים אלו על תלים קיימים הייתה בעלת משמעות לא רק מבחינה אסטרטגית 

. לקשר אותם להיסטוריה של המרכזים העירונייםאלא נעשתה אולי מתוך רצון , ופונקציונאלית

גם בניית שערים ביישובים ללא ביצור היא בעלת משמעות סמלית של הגדרת תחום העיר ושל 

 . ויצירת הפרדה בין תושבים ועוברי אורח ומבקרים, זהות תושביה

כי המערכת העירונית בזמן זה , הנתונים הארכיאולוגיים ומקורות היסטוריים מראים

מנהיגות דתית וערים וחוות , צבא, לכל אחת מלך –מדינה קטנות יחסית -יתה מערכת של עריהי

עירונית של רועים -יחד עימן התקיימה חברה לא. )Portugali 2000: 327–328( התלויים בה

. אשר קיימו יחסי סימביוזה וקונפליקט עם האוכלוסייה העירונית, ונוודים למחצה חקלאים

כתגובה לתנאים הקשורים לחיים , תופעה של הגירה החוצה מיישובי הקבעבתקופה זו קיימת 

. ואולי גם כתוצאה מקריסת החברה של הברונזה התיכונה, לקולוניאליזם המצרי, העירוניים

וראו את העיר מן הפריפריה בעוינות , יצרו זהות חברתית חדשה –העפירו  –אנשים וקבוצות אלו 
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)Joffe 1993: 90–91; 2004: 259 .( תופעה זו הייתה משמעותית וחיונית לאופן הפיתוח מחדש

מתחים כאלו . יחד עם ההתפתחויות באזורי הליבה, וההגדרה של החברה העירונית באלף השני

אופי החיים בערים . התקיימו גם בין חלקים באוכלוסייה הכפרית לבין האוטוריטות העירוניות

, אם כן, כפרי והנוודי באוכלוסיה בתקופה זו שוניםאלו והיחסים בין המרכיב העירוני למרכיב ה

 . ק"במידה ניכרת מן הב

הן של , מ גדול של נומדיזציה והגירה"קריסת מערכת עירונית זו גרמה לתהליך בקנ

מציאות זו משתקפת במידת מה גם . עירוניים בחברה-תושבי הערים והן של החלקים הלא

 .במקרא

 

המדינה של הברונזה -התפרקות המבנים העירוניים וערילאחר  :2תקופת הברזל העירוניות ב

לצד התפתחות ערים של גויי הים באזורי החוף והשפלה יש פריחה , 1בתקופת הברזל , המאוחרת

כלכלי לכפרים ולמבנים -שלדעת יופה מייצג חזרה של הארגון החברתי, של יישוב כפרי באזור ההר

-ך זה מתפתחים רעיונות חדשים של ארגון חברתימתו). Joffe 2004: 259(על בסיס קשרי שארות 

אלו באים לידי . ואלוהויות, שפה, וישויות אתניות המבוססות על מאפיינים של מוצא, פוליטי

, ישראל –לראשונה בדרום הלבנט , 2 ביטוי בהופעת מדינות לאום טריטוריאליות בתקופת הברזל

הברונזה התיכונה , 3ק "הב) אולי(ינה של המד-בניגוד לערי –כלומר . יהודה וממלכות עבר הירדן

ובהן יישובים עירוניים , פני שטח נרחב למדי-מתגבשות מדינות החולשות על, והברונזה המאוחרת

 . וכפריים המאורגנים במערכת הירארכית

וכעת הן , תפקידן של ערים במסגרת מערכת זו שונה באופן מהותי מתקופות קודמות

הדבר בולט במיוחד לאור יצירת קישור בין . ליטה ומנהל של המדינהנוסדות ומנוהלות כמכשירי ש

 :Herzog 1997(אתרים עירוניים ספציפיים לבין אליטות מלכותיות והאלוהיות הפטרוניות שלהן 

190–211, 275–277; Joffe 2004: 259–260 .(כי בהמשך ביסוס הזהות בישראל , יופה טוען

כך , של אל יחיד אוניברסאלי המשוחרר מיסוד טריטוריאליבהקשר , בסופו של דבר, ויהודה נעשה

לגביה טענתי , זאת בניגוד לעירוניות הראשונה. שזהות ושייכות שבטית לא היו תלויים עוד במקום

 . כי ערים היו סמלי זהות ושייכות חברתית מרכזיים

אופן כי האזכורים המקראיים של המילה עיר מלמדים על תפקידן ועל ה, פורטוגלי טוען

, "בנות וחצרים, ערים"ו" נחלה ועריה"לדבריו הביטויים .  בו נתפסו בעיני האנשים בזמן זה

חברה : המצביעות על תפקיד ותפיסה שונה של העיר, מתארים בשתי מפות קוגניטיביות שונות
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התופסת את עצמה מבחינה , לעומת חברה עירונית, הקשורה לטריטוריה נרחבת שיש בה ערים

במונחים של היררכיה יישובית , מרחבית מן המרכז העירוני כלפי חוץ-ותיתתרב-חברתית

)Portugali 2000: 328, 331–332, Fig. 5.19 .(הוא  2כי העיור של ראשית תקופת הברזל , נראה

 . תולדה של מעבר ממפה קוגניטיבית אחת לשנייה

, כמו ארמונותבערים בזמן זה קיימים מרכיבים פיזיים בולטים של מוסדות עירוניים 

–Faust 2003; Herzog 1997: 211(ותכנון עירוני מוקפד , ומערכות ביצור, מחסנים ומבני מנהל

אוכלוסיית , שחלק ניכר מתושביהן עסק בחקלאות ומרעה, בשונה מערי האלף השלישי). 258

ובעלי התמחויות , שכבה ביורוקרטית, הערים בזמן זה כללה בעיקר את אנשי העילית השלטת

, אין ספק כי שגרת היומיום של תושבי ערי תקופת הברזל). Herzog 1997 ;2005פאוסט (נות שו

. והושפעה מן התפקידים אותם מילאו במסגרת המערך הפוליטי והניהולי של העיר, הייתה שונה

יש על פי רוב שער  2בערים של תקופת הברזל , לעומת ריבוי השערים בערי האלף השלישי, בנוסף

דומה שהעניין מהווה ביטוי . שהשפיע ללא ספק על שגרת התנועה של התושבים במרחב דבר, יחיד

מרבית האוכלוסייה בזמן , לצד הערים. לצד שיקולי ביטחון, נוסף לריכוזיות ושליטה באתרים אלו

היחס של אוכלוסיה זו לערים ולמערכת אותה הן ). Faust 2003; 2005פאוסט (זה הייתה כפרית 

 . וראוי לבחינה מקיפה, ודאי מורכבמייצגות היה ב

 

העירוניות הראשונה הותירה את חותמה הנראה לעין ויצרה נוף חדש של תילים מבוצרים , לסיכום

ותושבי , מרגע הופעתו הפך הרעיון העירוני לחלק בלתי נפרד מן החיים במרחב. בדרום הלבנט

והשני חל שינוי בתפקידן של במהלך האלף השלישי . האזור שבו פעם אחר פעם לצורת ארגון זו

פוליטיים , במשמעות שלהן כמרכיבים במבנים משתנים של יחסים חברתיים, ערים במרחב

גם בתקופות בהן ערים לא היוו . ובאופן בו התנהלו חיי היומיום במסגרתן וסביבן, ותרבותיים

וכזיכרון  הן כרעיון –הייתה העירוניות נוכחת , חלק מן המערכת היישובית של דרום הלבנט

 . והן דרך מגע וקשרים עם המערכת העירונית בצפון הלבנט, המעורר תגובות נגד

פוליטיים ועל הופעות -ק השפעות על המבנים החברתיים"להתפתחות העירונית בב

העירוניות המחודשת בכל אחת , עם זאת. חוזרות של עירוניות במהלך תקופות הברונזה והברזל

אירועים , ומבטאת גם השפעות של אינטראקציות, וניות הראשונהמן התקופות אינה זהה לעיר

ישראל ייחוד -לעירוניות בארץ, למרות השפעות אלו. ותהליכים שאירעו במרחב במשך הזמן

בין ) Joffe 2004(ההשוואה שעורך יופה . ושונות לעומת מקומות אחרים במזרח הקדום
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אי מן האלף השלישי עד ראשית האלף התפתחות המורכבות החברתית בדרום הלבנט ובעולם האג

מדגימה את חשיבות הנרטיב המקומי ומתווה מסגרת לבחינת התהליך ואופני ההשפעה , הראשון

יופה . של העירוניות הראשונה על הופעות נוספות של חיים עירוניים בתקופות מאוחרות יותר

תרבותיים פנימיים ונטיות נמצאים דגמים , כי בבסיס השינויים בדרום הלבנט בטווח הארוך, טוען

גם בתקופות הברונזה התיכונה , כך). ibid.: 258(התנהגותיות המגבילים ריכוזיות של כוח 

הם קטנים וכנראה לא יציבים לאורך , והברונזה המאוחרת בהן קיימים ארמונות באתרים שונים

רנים הכפופים ארמונות אלו מרכזים מאמץ באגירת עודפים חקלאיים רבים ככל האפשר מיצ. זמן

אולם אינם מתפקדים כמוסדות , לטובתם הפרטית או לטובת שולחיהם המצריים, להם

–Joffe 2004: 258(וכוחן של האליטות העירוניות אינו רב , כלכליים מנהליים שולטים-חברתיים

במסגרת התפתחות מדינות , 2הופעתן המחודשת של ערים בדרום הלבנט בתקופת הברזל ). 259

כחלק מן , לוותה בשינויים מהותיים בתפקידן וברעיונות העומדים בבסיסן, יותטריטוריאל

 . פוליטיים החדשים-המבנים החברתיים

, עצמי-דינאמית ופתוחה בארגון, ההסתכלות על התופעה העירונית כמערכת מורכבת

ולעמוד על הדמיון והשוני בין , ההתפתחות השונים שלה לאורך זמןאת נתיבי  תארמאפשרת ל

רעיון ההביטוס וסוכנות אנושית מהווים , במסגרת גישה דינאמית זו. הופעות החוזרות שלהה

ובעיצוב הרעיון העירוני , כלים חשובים להסבר תפקידם של יחידים וקבוצות בתהליכי השינוי

 . ואת השפעתם של אלו על עיצוב חיי היומיום של האנשים, וסביבת החיים העירונית

מוש בכלים אלו לבחינה מחודשת של הופעת העירוניות הראשונה במחקר הנוכחי נעשה שי

דרך ניתוח , המחקר בחן את החיים בעיר. והתהוותו של הביטוס עירוני בדרום הלבנט, ומאפייניה

ולאחר מכן שולבו תובנות אלו בהקשר הרחב , פרטני ומשולב של שלל מרכיבי הסביבה הבנויה

יישום גישה מחקרית זו בחקר ערים . שינוי חברתייותר של התופעה העירונית ותהליכים של 

, עשוי לשפוך אור חדש על התהליכים שהביאו להופעתן, בדרום הלבנט בתקופות מאוחרות יותר

 . ועל חיי היומיום של תושביהן, על תפקידן במסגרות החברתיות ובמבנים הפוליטיים בני הזמן

 

, בכללים הקובעים את עלייתן, נראה השורר בערים-סדר הבלתיהרהר קובלאי ב, בהתבוננו באותן תמציות נופים"...

לעתים נדמה היה לו שהנה הוא עומד לחשוף . והתנוונותן לבסוף וחורבנן, השנה-הסתגלותן לעונות, שגשוגן, עיצובן

אלא ששום דגם לא הצליח לעמוד בהשוואה ; ההתאמות-איזו מערכת הגיונית ותואמת הנענית לאלפי הניגודים ואי

                                                                                      ."משחק השחמטעם 

 הערים הסמויות מעין, איטאלו קאלווינו                                                                                                                     
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 EY 476 TBY I: Fig. 8.47:4 4203-1 קערה 25

 17. 2איור ? גרזן קטן EY 476 4204 שבר חפץ נחושת  25

 17. 2איור  EY 476 4205 מאבן" אלה" 26

 17. 2איור  EY 216 924 אבן שחיקה תחתונה 27

 17. 2איור  EY 216 930 מכתש בזלת 28

 17. 2איור  EY 216-  קערית בן/ מכתש קטן  29

 22. 2,  17. 2 איורים EY 216  8–886-1 משקולות נול 8  37–30

  EY 216 913 משקולת נול 38
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 23. 2איור  EY 216 885, 907 משקולות דיג 2  40–39

  EY 216 3 ,921-1 להבים כנעניים 2  42–41

  EY 216 ?4 ,921-2 להבים משובררים 2  44 –43

  EY 216 916 פך 45

  EY 213/474 4185-15 להב צור נושא ליטוש 46

  EY 213/474 4211 להב משוברר 47

 EY 211 TBY I: Fig. 8.48:7 909-6 פיטס 48
  EY 211 922 אבן שחיקה 49

  EY 211 4–911-3 משקולות דיג 2  51–50

  EY 211 911-1 להב כנעני 52

  EY 211 926-34 להב מגל 53

  EY 211 911-2 להב משוברר 54

 ). Eisenberg and Greenberg 2006ראה (המצוינים כאן בלוחות ) TBY I להלן  (ח החפירה "הציורים מופיעים בדו*
 
 

 
 460יחידה  – EY460בית , בית ירח: 2. טבלה א

 
 הערות והפניות לוקוס סל חפץ 

  8. 3איור  EY 460 4129-2 פיטס מתכתי 1

 4: 7. 3איור  EY 460 4130-1 קנקן 2

 1: 7. 3איור  EY 460 4128-1 סיר בישול גדול 3

 2: 7. 3איור  EY 460 4131 גדולסיר בישול  4

  3: 7. 3איור  EY 460 4128-4 סיר בישול גדול 5

 5: 7. 3איור  EY 460 4130-2 קנקן 6

 6: 7. 3איור  EY 460-  קנקן 7

איור  –צילום , 4. 3איור  –תכנית  EY 460 4245 אבן פותה 8

3 .5  

 בזלת  EY 460 4247 אבן שחיקה תחתונה 9

ראה מיקום . משוקע ברצפה EY 460 4246 רמכתש אבן גי 10

  4. 3באיור 

ראה מיקום . משוקע ברצפה MS 133-   מכתש אבן גיר 11

 4. 3באיור 

  EY 460 4 ,2 ,4133-1 להבי מגל 3 12

  EY 460 8 ,6 ,4133-3 להבים כנעניים 3 13

  EY 460 7 ,4133-5 להבים משובררים 2 14

  EY 460 4133מתוך  נתז משוברר 15

 .על הריצוף. חלוק גדול EY 466 4169 מכתש אבן נייד 16

אבן גיר שטוחה עם  17

 שקערורית במרכז

4242 EY 466 על הריצוף. 

 .על הריצוף EY 466 4183 אבן שחיקה עליונה מבזלת 18

 .על הריצוף EY 466 4244 אבן שחיקה עליונה מבזלת 19
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 .על הריצוף EY 466 4181 עלי בזלת 20

ן בזלת מלבנית קטנה עם אב 21

 שקעים בקצוות

4241 EY 466 בין אבני הריצוף. 

אולי שפיפון . משולבת ברצפה EY 466 4243 אבן משקע מעובדת עם נקב 22

 .בשימוש משני) עוגן(

  EY 466 4158 להב מגל 23

  EY 466-  להב משוברר 24

  EY 466-  להב כנעני 25
  EY 466-  להב משונן 26

  EY 466-  מניפהמגרד  27

  EY 466-  כלי מחורץ 28

 שימוש לא ידוע EY 466-  כלי צור נוספים 2 29

 .על הריצוף. שבר EY 466 4182 ספטולת עצם 30

–10. 3, 4. 3איורים  . ליד הריצוף EY 466 4160, 4159 גרזני נחושת 2 31

11. 

 5: 9. 3איור  EY 466 4161-2 סיר בישול פערורי 32

 6: 9. 3איור  EY 466 4161-1 ישול פערוריסיר ב 33

 

 

 450יחידה  –  EY450בית , בית ירח: 3. טבלה א

 הערות והפניות לוקוס סל חפץ 

 המשך שימוש משלב קודם EY 450 4254 אבן פותה 1

 1: 12. 3איור  EY 450 (195) 836-1 נר 2

 2: 12. 3איור  EY 450 4099-1 )?נר(קערית  3

 3: 12. 3איור  EY 450 (195) 836-3 קערה 4

 4: 12. 3איור  EY 464 4142-3 גביע 5

 5: 12. 3איור  EY 182 749-8 קערה 6

 6: 12. 3איור  EY 450 (195) 836-4 קערה-טס 7

 9: 12. 3איור  EY 457 4119 סיר בישול 8

 11: 12. 3איור  EY 461 4139 ספל 9

 .הטמנה EY 464 4143 להב כנעני ארוך שלם 10

  EY 450 (195) 4099-12 להב כנעני 11

 .של החדר' מע-'פינה צפ EY 450 (195) 877 להב כנעני נושא מירוק 12

  EY 450 4109, 4162 להבי צור משובררים 13

  EY 450 (195) 4099-13 להב צור משונן 14

 .מ"ס 15.7אורך החפץ  EY 457 4144 חוד עצם ארוך 15
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 EY 196יחידה  – EY 450ת  בי, בית ירח: 4. טבלה א

 הערות והפניות לוקוס סל חפץ 

 18: 12. 3איור  EY 196 857 פכית 1

 12: 12. 3איור  EY 196 847-60 נר 2

 13: 12. 3איור  EY 196 837-1 קערה  3

 14: 12. 3איור  EY 196 859-1 קערה 4

 15: 12. 3איור  EY 196 837-3 קערה 5

 16: 12. 3 איור EY 196 837-2 קערה 6

 17: 12. 3איור  EY 196 837-14 ספל 7

 .אבן עליונה של אובניים EY 196 900 אבן טורנט  8

אבן בזלת מלבנית  9

 מעובדת 

851 EY 196  

 .כנראה משקולות EY 196 3–856-1 כדורי חרס צרופים  12–10

  EY 196 854 להב כנעני 11

 .שימוש לא ידוע EY 196 850 כלי צור 12

 

 

 EY 197/448יחידה  – EY 450בית  , בית ירח: 5. טבלה א

 הערות והפניות לוקוס סל חפץ 

 1: 14. 3איור  EY 197 814-4 אגן בעל חדק 1

 7: 13. 3איור  EY 197 842 סיר בישול פערורי 2

 2: 13. 3איור  EY 197 828-3 קערה 3

 1: 13. 3איור  EY 448 4156-10 קערית 4

  EY 448 827-1 וטיחפץ אבן גיר חר 5

  EY 448 839 קערת אבן 6

  EY 448 842/53 קערת אבן 7

 .משקולת EY 448 834 טבעת אבן 8

 

 

 .9Aשכבה מקומית , EY 455Aחדר  – EY 460בית  , בית ירח: 6. טבלה א

 הערות והפניות לוקוס סל חפץ 

 1: 15. 3איור  EY 455A 4219-2 קערה 1

 2: 15. 3ור אי EY 455A 4219-1 קערה 2

 3: 15. 3איור  EY 455A 4114-7 קערה 3

 4: 15. 3איור  EY 455A 4114-3 קערה 4

 5: 15. 3איור  EY 455A 4114-1 קערה 5

 6: 15. 3איור  EY 455A 4114-2 טס 6
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 7: 15. 3איור  EY 455A 4179-3 ספל 7

 8: 15. 3איור  EY 455A 4114-5 פך 8

  EY 455A 4190 קערית אבן גיר 9

  EY 455A 4191 קערית בזלת 10

כלי כתישה קטן מחלוק אבן  11

 גיר

4192 EY 455A  

  EY 455A 4193 עלי בזלת 12

 

 

 .9Bשכבה מקומית , EY 455Bחדר  –  EY 450בית , בית ירח: 7. טבלה א

 הערות והפניות לוקוס סל חפץ 

 1: 16. 3איור   EY 455B 1461-1 קערה 1

 2: 16. 3איור   EY 455B 1468-3 קערה 2

 3: 16. 3איור   EY 455B 1468-1 טס 3

 4: 16. 3איור   EY 455B 1461מתוך  ספל גדול 4

 5: 16. 3איור   EY 455B 4134-1 פכית 5

 7: 16. 3איור  EY 455B 1468-15 קנקן 6

  EY 455B 4105 אבן שחיקה 7

 .של החדר' מז-'בפינה הדר EY 455B-  מכתש 8

 .שלם EY 455B 1462 נילהב כנע 9

 .שרוף ומוחלק EY 455B 1467 חוד עצם 10

 

 

 .9Aשכבה מקומית , EY 618חדר  – EY 460בית  , בית ירח: 8. טבלה א

 הערות והפניות לוקוס סל חפץ 

 9: 15. 3איור  EY 618 1424-3 קערה 1

 10: 15. 3איור  EY 618 1454-3 קערה 2

 11: 15. 3איור  EY 618 1424-2 קערה 3

 12: 15. 3איור  EY 618 1424-4 קערה 4

 13: 15. 3איור  EY 618 1432-1 קערה 5

 14: 15. 3איור  EY 618 1424-1 טס 6

 15: 15. 3איור  EY 618 1454-2 ספל 7

 16: 15. 3איור  EY 618 1454-1 פך 8

  EY 618 1427-1 להב מגל מצור 9

  EY 618 1427-3, 1427-2 להבי צור כנעניים 2 10

  EY 618 1454מתוך  להב צור משונן 11

  EY 618 1427-4 נתז צור משוברר 12

  EY 618 1454-44 מלבן אבן סקוריה 13
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 7שכבה מקומית , EY 160יחידה  –בית ירח : 9. טבלה א

 הערות והפניות לוקוס סל חפץ 

 1: 27. 3איור  EY 164 771-2 קערה 1

 2: 27. 3איור  EY 164 771-1 קערה 2

 3: 27. 3איור  EY 164 770-9 טס 3

 4: 27. 3איור  EY 164 770-6 טס 4

 6:  27. 3איור  EY 164 791-1 סיר בישול פערורי 5

 7: 27. 3איור  EY 164 734 סיר בישול פערורי 6

 .חרוטת מצרית; 8: 27. 3איור  EY 164 741 פך 7

  9: 27. 3איור  EY 160 723 פך 8

 .דופן כפולה; 1: 28. 3איור  EY 164 740 פך 9

 2: 28. 3איור  EY 164 769-1 פך 10

 4: 28. 3איור  EY 164 789 קנקן 11

 5: 28. 3איור  EY 164 790 קנקן 12

 6: 28. 3איור  EY 164 733 קנקן 13

 7: 28. 3איור  EY 164 735 קנקן 14

ראה ; 734שימש כמכסה לפערור  EY 160 742 גלגל  אובניים 15

 2: 27. 3איור 

  EY 160 739-2 גלגל אובניים 16

 .791-1מכסה של פערור  EY 164 791-2 מכסה אבן 17

 

 

 7–8שכבה מקומית , EY 575חצר  –בית ירח : 10. טבלה א

 הערות והפניות לוקוס סל חפץ 

ראה פירוט (פריטים  70-כ כ"סה EY 610-  צרופים-פריטי טין לא 1

; )2' דטבלה : 2007אצל איסרליס 

 .29. 3איור  

 .לא נעשה בו שימוש; שלם EY 575 1352-1 גלגל  אובניים 2

 .לא גמור; שלם EY 575 1352-2 גלגל  אובניים 3

 שבור EY 575 1296+ 1353 גלגל  אובניים 4

  EY 575 1355-1 אבן מירוק  5

 כנראה משקולות EY 575 1354-2, 1237 טבעות אבן 2 6

 שלם EY 575 1282 צרוף-מלבן חרס לא 7

 כמעט שלם EY 575 1289 מלבן חרס צרוף 8

 שברים EY 575 1254-4, 1245-3 ספטולות עצם 2 9

  EY 575 1245-2, 1245-1 להבי צור כנעניים 2 10

  EY 575 1297-1, 1245 להבי צור משובררים 2 11

  EY 575 1245 להב צור נושא מירוק 12

  EY 585 1297 מגרד מניפה 13
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 1: 33. 3איור  EY 575 1241-1 קערה 14

 2: 33. 3איור  EY 585 1295 קערה-טס 14

 3: 33. 3איור  EY 468 4164 טס 15

 5: 33. 3איור  EY 468 4239 אגן 16

 9: 33. 3איור  EY 468 4163 סיר בישול פערורי 17

 1: 34. 3איור  EY 585 1295-1 כלי תאומים 

 2: 34. 3איור  EY 585 1303 פך 

 3: 34. 3איור  EY 585 1302 פך 

 5: 34. 3איור  EY 575 1288 קנקן 

 6: 34. 3איור  EY 575 1294-1 קנקן 

 

 

                       EY 162, EY 161, EY 150חדרים: 7שכבה מקומית , EY 161מבנה , בית ירח: 11. טבלה א

 הערות והפניות לוקוס סל חפץ 

 1: 35. 3ור אי EY 150 850-1 קערה 1

 2: 35. 3איור  EY 150 721-2 טס 2

 3: 35. 3איור  EY 150 678-1 קנקן 3

 4: 35. 3איור  EY 150 736-2 קנקן 4

 .מוקף אבנים, משוקע ברצפה EY 150 766 מכתש אבן גיר 5

 .גלגל גדול שלם EY 150 697 גלגל אובניים 6

 .לא מזוהה EY 150 690-95 כלי צור 7

 5: 37. 3איור  EY 161 757-2 טס 8

 6: 37. 3איור  EY 161 715-6 סיר בישול פערורי 9

 9: 37. 3איור  EY 161 776-8 פך 10

 10: 37. 3איור  EY 161 771-3 פך 11

 11: 37. 3איור  EY 161 765 פך 12

 12: 37. 3איור  EY 161 760 פך 13

 13: 37. 3איור  EY 161 755-2 פך 14

 1: 38. 3איור  EY 161 768 קנקן 15

 2: 38. 3איור  EY 161 763 קנקן 16

 3: 38. 3איור  EY 161 767 קנקנית 17

 .של החדר' מע-'בפינה הדר EY 161 754 אבן שחיקה 18

  EY 161 737-152 להב צור משוברר 19

 2: 37. 3איור  EY 162 722-1 נר 20

 8: 37. 3איור  EY 162 710-5 ספל 21

 4: 38. 3איור  EY 162 710-9 קנקן קטן 22

 5: 38. 3איור  EY 162 709-16 קנקנן קטן 23

  EY 162 710-23 להב מגל מצור 24

  EY 162 710-24 מגרד צור 25
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  7–8שכבה מקומית , )EY 586מבנה (  EY 576מרחב , בית ירח: 12. טבלה א

 הערות והפניות לוקוס סל חפץ 

 .8שכבה  EY 576 1250-1 קערה קטנה 1

*TBY I: Fig. 8.75:2 
 .8שכבה  EY 576 1259 קערית אבן 2

מן החלק המזרחי של ; 8שכבה  EY 577 1284 קערית אבן 3

 .המרחב

 .8שכבה  EY 576 1254-1 משקולת אבן טבעתית 4

 .8שכבה  EY 576 1267 משקולת דיג  5

 .8שכבה  EY 577 1260-40 משקולת דיג 6

אבן מעובדת ; שבר גדול; 8שכבה  EY 576 1264 ראש אלה 7

 היטב

 .8שכבה  EY 576 1270 צלמית שור 8

 .שבר; 8שכבה  EY 576 1280 כלי עצם 9

 .8שכבה  EY 576 1264-50 כדור חרס צרוף 10

 .8שכבה  EY 576 1264-25 כלי חרס מיניאטורי 11

 .8שכבה  EY 576 1257-72 להב צור משונן 12

 .8כבה ש EY 576 1296-2 להב צור משוברר 13

 .8שכבה  EY 576 1269-1 להב צור קטום 14

החלק המערבי של ; 7שכבה  EY 566 1192-10 קנקן מסורק 15

 .המרחב

TBY I: Fig. 8.86:13 
החלק המזרחי של ; 7שכבה  EY 567 1248-1 קערה 16

 .המרחב

TBY I: Fig. 8.86: 3 

החלק המזרחי של ; 7שכבה  EY 567 1244-1 קערה 17

 .המרחב

TBY I: Fig. 8.86: 4 

החלק המזרחי של ; 7שכבה  EY 567 1247-1, 1244-86 להבי מגל מצור 2 18

 .המרחב

 ). Eisenberg and Greenberg 2006ראה (בלוחות המצוינים כאן ) TBY I להלן  (ח החפירה "הציורים מופיעים בדו*
 

 

 8השלב הקדום של שכבה מקומית , EY 586מבנה , בית ירח: 13. טבלה א

 הערות והפניות לוקוס סל חפץ 

. 3איור ; החלק המערבי של החדר EY 594 1345 ספל 1

40 :13 

 .החלק המערבי של החדר EY 594 1348-1 קערת אבן 2

 .החלק המערבי של החדר EY 594 1348-2 להב צור משוברר 3

 .החלק מזרחי של החדר EY 593 1333 קערית אבן 4
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 .שבר; החלק מזרחי של החדר EY 593 1325 צלמית חמור נושא שקים 5

 .החלק מזרחי של החדר EY 593 1332 משקולת דיג 6

 .טלאי ריצוף במרכז החדר EY 593 1365-6, 1365-5 משקולות דיג 2 7

 .טלאי ריצוף במרכז החדר EY 593 1365-8 כדור חרס 8

 .טלאי ריצוף במרכז החדר EY 593 1365-7 כדור אבן גיר קטן 9

 .טלאי ריצוף במרכז החדר EY 593 1365כנראה מסל   פטולת עצםחוד ס 10

 

 8השלב השני של שכבה מקומית , EY 586מבנה , בית ירח: 14. טבלה א

 הערות והפניות לוקוס סל חפץ 

. 3איור ; החלק המזרחי של החדר EY 593=586 1364 נר 1

40  :1 

. 3איור ; החלק המזרחי של החדר EY 593=586 1321-30 טס 2

40 :7 

. 3איור ; החלק המזרחי של החדר EY 593=586 1321-9 קנקן 3

41 :1 

 .החלק המזרחי של החדר EY 593=586 1311 משקולת דיג 4

 .של החדר' מז-'מן הפינה הדר EY 586 1320-2, 1320-1 להבי צור 2 5

 .החלק המערבי של החדר EY 586 1312 אבן שחיקה 6

 

 

 9Aשכבה מקומית  –ממצאים מן השטח הפתוח המזרחי . EYח שט, בית ירח: 15. טבלה א

 הערות והפניות לוקוס סל חפץ 

-  EY 613 2 ,1482-1 ,3–1390-1 משקולות דיג 5 1

 ,1408-2 משקולות דיג 3 2

1436-1, 2 

EY 616  -

-  EY 616 1408-1 טבעת אבן 3

-  EY 612 1388-99 קערת בזלת 4

-  EY 612 1391 כלי כתישה מחלוק גיר 5

-  EY 612 1396-1 תליון חרס 6

-  EY 616 1433 בזלת" סבון" 7

-  EY 616 1506-43 משקולת טוויה מחרס 8

-  EY 612 3 ,1396-2 להבי צור כנעניים 2 9

-  EY 616 1408-3 כלי צור בעל גב קמור 10

-  EY 616 1451-2, 1408-4 להבי צור כנעניים 2 11

-  EY 616 1436-3, 1408-5 להבי צור משובררים 2 12

-  EY 616 1451-1, 1436-4 להבי מגל מצור 2 13
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 9Bשכבה  –ממצאים מן השטח הפתוח המזרחי . EYשטח , בית ירח: 16. טבלה א

 הערות והפניות לוקוס סל חפץ 

-  EY 602 1351-1 משקולת דיג 1

-  EY 604 1343-73, 3 ,1327-2 משקולות דיג 3 2

-  EY 606 105–1397-102 גמשקולות די 4 3

-  EY 601 1367 טבעת אבן גיר 4

-  EY 604 1326-30 קערת בזלת 5

 - EY 604 1324-3 כלי כתישה מחלוק גיר 6

 - EY 604 1331 מגרד אבן 7

חלק מצלמית -כלי מיניאטורי 8

 או קרנוס

1382 EY 606 - 

 - EY 602-  מרצע צור 9

 - EY 602-  להב צור משוברר 10

 - EY 604 1356, 1378 להבי מגל מצור 2 11

 - EY 604 2 ,1324-1 להבי צור משובררים 2 12

 - EY 604 1327 להב צור קטום 13

 - EY 606 3–1381-1 להבי מגל מצור 3 14

 - EY 606 1361 מגרד מניפה מצור 15

 

 

 1322לוקוסים וסוגי ממצאים מחצר : MLVשטח , תל ברקת: 17. טבלה א

 אחר צור עצמות מיקהקרא לוקוס

247 + + +  -

עצם מפוחמת ). 2103, 1970, 1968סל ' מס(גלעיני זיתים מפוחמים  + + + 736

)2015.( 

737  -+ +  -

 .'מ 135.07, )7314(דגימת קרקע - - -  782

 ).Glycymeris)10303 צדף ים תיכון מסוג  + + + 1037

1038 + + + - 

1321 + + + - 

דגימות ). 7760(חפץ אבן ). 7750–7748(בץ גרעיני צור גדולים מק + + + 1322

 ).7814, 7813, 7810(קרקע 

 ).7812, 7811(דגימות קרקע ). 7816–7815(חיים -קבורת בעל + + + 1335
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 1320ממצאים מיחידה : 1320/765מכלול , MLVשטח , ברקת: 18. טבלה א

 הערות והפניות לוקוס סל חפץ 

 .W192ליד   1320 7577 פך 1

 .כנראה קנקן II 1320-7577 כלי סגור 2

 .'מז-'בחלק הדר, W150ליד קיר  833 ?7558 כלי גדול 3

' מע-'ליד פינה צפ, צמוד לחומה 833 7563 מכתש אבן גיר 4

 .של החדר

  833 7502 מכתש 5

  833 7503 אבן שחיקה מבזלת 6

  833 7518 אבן שחיקה מבזלת 7

 .ליד הקיר הדרומי 1320 7801 דגימת קרקע 8

 

 

 

 

 179ממצאים מיחידה : 1320/765מכלול , MLVשטח , ברקת: 19. טבלה א

 הערות והפניות לוקוס סל חפץ 

-  179 1535 להב צור כנעני 1

-  831 7753 מצבור אבני צור 2

-  831 7767 משקולת אבן 3

-  831 7802 דגימת קרקע 4

 

 

 

 

 765כלי חרס מיחידה : 1320/765מכלול , MLVח שט, תל ברקת: 20. טבלה א

 הערות לוקוס סל חפץ 

 12: 109. 3איור  765 2125 קנקן קטן 1

  758 2149 פכית 2

 .לא התאפשרה רפאות 765 2166 כלי לא מזוהה 3

 .לא התאפשרה רפאות 765 2171 כלי לא מזוהה 4

 13: 109. 3איור  765 2246 קנקנית 5

  765 2286 ?פך  6

 ;W192-צמודה ל  850 – 765 2290 קנקנית  7

 10: 111. 3איור  

 1: 111. 3איור   I 765 – 850-7407 קערה מזווה 8

 4: 111. 3איור ; עיטור חבל II 765 – 850-7407 פערור  9

 . 192-צמוד ל 765 7408 כלי סגור 10

 .לא התאפשרה רפאות 765 7510 כלי לא מזוהה 11

  765 7648 פערור 12

  765 7649 פערור 13
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 14: 109. 3איור  765 7650 קנקנית 14

  765 7651 פערור 15

 .7576, 7651כנראה קשור לסלים   765 7718 ?פערור 18

 .לא התאפשרה רפאות 769 7448 כלי לא מזוהה 19

 .לא התאפשרה רפאות 769 7482 כלי לא מזוהה 20

 1: 110. 3כנראה איור  I 769-7531 קנקן 21

 2: 110. 3כנראה איור  II 769-7531 קנקן 22

 .כלים 2לפחות  I–III      769-7533 כלים סגורים 23

 .כנראה גם חלקי כלי נוסף I–II 769-7576 פערור 24

 .לא התאפשרה רפאות 850 7450 כלי סגור 26

 .לא התאפשרה רפאות 850 7475 כלי סגור 27

  850 7554 פך 28

נשמרו . התפורר, שלם באתרו 850 7559 פערור 29

 . חרסים

 13: 111. 3איור  850 7601 כלי תאומים 30

 6: 111. 3איור  850 7602 פך 31

 9: 111. 3איור  850 7608 קנקנית 32

 2: 111. 3איור  I 850-7620 פערור 33

 8: 111. 3איור  850 7629 קנקנית 34

 11: 111. 3איור  850 7631 פכית 35

  850 7633 ?פערור 36

  850 7642 כלי סגור 37

, 7669, 7663, 7655 כלים לא מזוהים 38

7682 

מצב ; כלים מרוסקים יחד' מס 850

 .השתמרות גרוע

 12: 111. 3איור  850 7664 פכית 39

  847 7355 כלי סגור 40

 .לא התאפשרה רפאות; מרוסק 847    7519 פערור 41

 .שרה רפאותלא התאפ; מרוסק 847 7540 פערור 42

 .לא התאפשרה רפאות II 847-7519 כלי סגור 43

 

 

 

 

 765ממצאים נוספים מיחידה : 1320/765מכלול , MLVשטח , ברקת: 21. טבלה א

 הערות והפניות לוקוס סל חפץ 

,  עצם וצדף, מחרוזת נחושת 765 2172 מקבץ חרוזים 1

 .87. 3איור ; קוורץ, קרניאול

 2174, 2175, 2178 אזמלי נחושת 4 2

,2173 

 . 87–86. 3איורים  765

  850 7632 גוש אוכרה 3

  768 2244 חלוק נחל 4

  765 2291 חלוק נחל גדול 5
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  769 7258 חפץ אבן 6

  765 7371 חפץ אבן 7

  765 2275 אבן שחיקה בזלת 8

  765 7538 אבן שחיקה בזלת 9

  847 7573 אבן שחיקה בזלת 10

 כולל דגימת קרקע 765 7634 אבן שחיקה בזלת 11

נראה כשבר . כולל דגימת קרקע 850 7715 אבן שחיקה בזלת 12

 אבן עליונה

 ?יש מיקום 758 2150 מכתש אבן 13

 LS ,1 Cerastoderma 1 765 2134 צדפים 14

Glaucum ,1 AT 

 Cerastoderma Glaucum 1 765 2198 צדפים 15

 Cerastoderma Glaucum 2 768 2243 צדפים 16

 Cerastoderma Glaucum 2 765 2288 צדפים 17
 Cerastoderma Glaucum ,1 2 765 7219 צדפים 18

GV 

 Helix 1 765 7230 צדפים 19

 Cerastoderma Glaucum 1 765 7326 צדפים 20

 bulminius ,1cypraea cf 1 769 7343 צדפים 21

lurida  

 .stramonita h 1 769 7350 צדפים 22
 ? 850 7466 דפיםצ 23

 Cerastoderma Glaucum 1 850 7501 צדפים 24

 Cerastoderma Glaucum 7 765 7652 צדפים 25

 Cerastoderma Glaucum 2 765 7701 צדפים 26

  768 2226 גלעין זית 27

  765 7539, 7543 עץ מפוחם 28

  847 7557, 7544 עץ מפוחם 29

, 7686, 7630, 7561 עץ מפוחם 30

7698 

 מרבית הסלים זוהו כעץ זית 850

 זוהה כעץ חרוב 769 7585 עץ מפוחם 31
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  733-ו 1306ממצאים מיחידות : 1320/765מכלול , MLVשטח , ברקת: 22. טבלה א

 הערות והפניות לוקוס סל חפץ 

 6: 112. 3איור  1306 7512 קנקן 1

 7: 112. 3איור  1306 7530 פיטס 2

  823 7382 גיר משקולת אבן 3

צדף ים תיכון הנפוץ ( GV 2 823 7344 צדפים 4

נמצא בקונטקסטים שונים , ביותר

קונכיית ים תיכון מסוג  1; )באתר

Cyprare lurida  עם חריטה. 

 .733בפינת חדר ; עם תו יוצר  1349 7824 פערור 5

 GVפריטים מסוג  2  733 2022 צדפים  6

 

 

 

 836ממצאים מיחידה : 1320/765מכלול , MLV שטח, תל ברקת: 23. טבלה א

 הערות והפניות לוקוס סל כלי 

 .ליד הפגיון, צמוד לקיר 836 7163 )?פך(כלי סגור  1

  836 7216+7254 קנקן  4

, 7323(נלקחו דגימות מתוכה  II  836-7216 פכית 5

7324.( 

  836 7284 פך 9

; 841) כירה(על מתקן האבן  844 7356 סיר בישול 12

, 7367(נלקחו דגימות מתוכו 

 .9: 113. 3איור  ; )7368

 12: 113. 3איור  242 7385 קנקן 13
  836 7182 אבן שחיקה 15

  844 7681 אבן שחיקה 16

, W731  )7365נמצאה צמוד לקיר 844 7364 אבן שחיקה תחתונה מבזלת 17

 )דגימות ליד ומתחת 7366

 90 –89. 3איורים   836 7181 פגיון נחושת עטוף בד 18
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 .286ממצאים מיחידה : 286מכלול , MLVשטח , ברקת: 24. טבלה א

 הערות והפניות לוקוס סל חפץ 

; לא התאפשרה רפאות; מרוסק 286 2690+2906 קנקן פערורי 1

 .13: 114. 3איור 

; לא התאפשרה רפאות; מרוסק 286 2905 קנקן פערורי 2

 .14: 114. 3איור 

לא התאפשרה ; זוהה באתרו 286 2907 קנקן  3

 .רפאות

  286 2953 פכית 4

  286 2954 פך 5

 .לא זוהה בוודאות; מרוסק 286 2962 כלי סגור 6

 .לא זוהה בוודאות; מרוסק 286 2975 כלי סגור 7

 . W319ליד  286 2984 פכית 8
  286 2996 ?קערה קטנה 9

 .2905צמוד לפערור  286 2997 ?קנקן 10

 .W271צמוד למרכז קיר  286 3012 כלי בגודל בינוני 11
ליד , בצד המערבי של היחידה 286 3015 ?)פערור(קנקן גדול  12

 .2906קנקן 

  286 3084 אבן פותה 13

  286 2898 עץ מפוחם 14

 

 

 326ממצאים מיחידה : 286מכלול , MLVשטח , ברקת: 25. טבלה א

 הערות והפניות לוקוס סל חפץ 

מצב השתמרות ; זוהה באתרו 2936a 326 קנקן פערורי 1

 .לא התאפשרה רפאות; גרוע

מצב השתמרות ; זוהה באתרו 2936b 326 קנקן גדול 2

 .לא התאפשרה רפאות; גרוע

 .לא זוהה בוודאות; כלי מרוסק 326 2937 ?קערה  3

  326 2938 ?פך 4

  326 2939 פך 5

  326 2940 פך/פכית 6

  326 3033 פיטס/לקנקנן גדו 7

  326 3035 ?קערה. כלי קטן 8

 1: 114. 3איור  3097a 326 קערה מזווה בינונית 9

  2: 114. 3איור  3097b 326 קערה  קטנה 10

  3097c 326 קנקן פערורי 11

 .101–100. 3איורים  326 3106 גרזן נחושת 12

  326 3143 משקולת אבן 13

  348 3108 חפץ אבן 14
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 .621ממצאים מיחידה : Oשטח , ברקת: 26. ה אטבל

 הערות והפניות לוקוס סל חפץ 

  621 6261 פערור 1

  621 6262 פערור 2

  I 621-6363 פערור 3

  II 621-6363 פערור 4

  621 6266 אגן בעל חדק 5

  621  6273 אגן/ כלי סגור 6

  621 6274 אגן/ כלי סגור 7

  621 6275 אגן/ כלי סגור 8

  621 6286 אגן/ כלי סגור 9

  621 6287 אגן/ כלי סגור 10

 .W619-צמוד ל 621 6288 ?פערור 11

 .W619-צמוד ל 621 6289 ?פערור 12

 2: 118. 3איור  621 6248 פך 13

 .W619-סמוך ל )621(= 646 6314 מקבץ להבים כנעניים 13

 6262צמוד לפערור  621 6264 להב כנעני 14

 Cerastodermaמסוג פריטים  48 621 6285 פיםמקבץ צד 15

Glaucum.  ליד , 6275צמוד לכלי

 .בסיס העמוד הדרומי

 .קרניאול 621 6226 חרוז 16

 

 

 569ממצאים מיחידה : Iשטח , ברקת: 27. טבלה א

 הערות לוקוס סל חפץ 

  611 6107 פיטס 1

 .בחלק המזרחי של היחידה 569-  קנקן 2

 .לק המזרחי של היחידהבח 569-  פך/קנקן 3

; 6055ליד קערת אבן , צמוד לקיר 569 6109 קנקן תושבת 4

 .15: 120. 3איור  

 .בחלק המערבי של היחידה 569 ?6111 פך 5

 .בחלק המערבי של היחידה 569-  פכית 6

 .בחלק המערבי של היחידה 569-  קנקן גדול 7

  572 5765 קנקנית/פך 8

  569 6054 ,5971 שברי אבן כחולה 9

 .נלקחו דגימות מן הקערה 569 6055 שבר קערת אבן גיר 10

 ?משקולת נול 569 6101 משקולת אבן גיר 11

, 6079, 6075, 6069 צדפים  12

6063 ,6112 ,6115 

 Cerastodermaפריטים מסוג  26 569

Glaucum 

 140.68גובה , 5765ליד כלי  572 5742 אזמל נחושת 13

  569 6045 עץ מפוחם 14
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 תקציר

, עד כה. ישראל ושכנותיה-בארץ תקופת הברונזה הקדומהחקר ב היא נושא מרכזיהולדת העיר 

המשרטטת את השינוי בקווים , התאפיין חקר ראשית העיור בארץ ישראל בגישה אבולוציוניות

תהליך יו של תוצאותב ומפורטדיון מעמיק  מציעהמחקר הנוכחי  .ללא התמקדות בפרטים, כלליים

במעבר  שינויים מרחיקי הלכת שחלו באורח החייםה – 2בברונזה הקדומה מרחב ראשון בהעיור ה

משמעות העירוניות כאורח חיים ו, ח החיים העירוני החדש ומאפייניוהתגבשות אור, מן הכפר לעיר

ניסיון להבין את תוך , יום של תושבי היישובים העירוניים-והשפעתה על מגוון היבטים בחיי היום

מטרת עבודה זו הנה חקר העירוניות בארץ ישראל בתקופת . ידם-ת כפי שנחוותה עלהעירוניו

רחב בין בסיס  המחקר משלב. מעשיים ורעיוניים, פיזיים –על מגוון מאפייניה , 2הברונזה הקדומה 

במטרה למלא את , מתקדמותגישות מתודולוגיות ותיאורטיות  לביןארכיאולוגיים של נתונים 

, כללי התנהגות, מכלול ערכים – רעיון ההביטוס .קיימים במחקר הארכיאולוגיהפערים בהסברים ה

נבחר  – בקבוצה אנושית נתונה" המובן מאליו"מבנים חברתיים ואורחות חיים המהווים את 

 .לשמש מסגרת עבודה מרכזית במחקר

תל בית  –ובמרכזה שני אתרים עיקריים , העבודה מתבססת על הנתונים הארכיאולוגיים

והממצא העשיר , שום היקף החפירות הנרחב-שנבחרו לשמש מקרי מבחן על –ח ותל ברקת יר

ק "בתל בית ירח קיים רצף סטרטיגראפי מלא של תקופת הב. ק"שנתגלה בהם מתקופת הב

לעומתו . באתר עצמו 2ק "לב 1ק "המאפשר לבחון את השינויים שחלו במעבר מן הב, מראשיתה

בנוסף לניתוח המפורט של הממצאים מתל בית ירח . 2ק "הבתל ברקת היה מיושב רק במהלך 

כדי לבחון את הדמיון , משולבים נתונים גם מאתרים נוספים בני הזמן בדרום הלבנט, ומתל ברקת

 .  והשוני בתהליכי העיור ובמאפייני היישובים העירוניים באזורים שונים

ממקרי  –תווה הכללי הן במ, שיטת העבודה לאורך כל המחקר היא מן הפרט אל הכלל

והן באופן הצגת הנתונים והדיון בכל אחד מן , מבחן פרטיים אל העירוניות בדרום הלבנט ככלל

 ,ראשית. ועד מקום האתר בנוף ובמערכת היישובית, דרך רמת האתר, מרמת הבית –הפרקים 

ים לאחר מכן מובא מידע מאתר, מוצגים בפירוט הנתונים הארכיאולוגיים מבית ירח וברקת

דיון במשמעות המרכיבים השונים של הסביבה הבנויה  נערך ולאור מכלול הנתונים, נוספים

כגון , היבטים רחבים יותר של החיים העירונייםלאחר מכן נבחנים . םוההביטוס הקשור אליה

לאור כל , לבסוף. ואופי העירוניות ככלל בזמן זה, 2ק "מבנה החברה והקהילה בדרום הלבנט בב

העבודה מחולקת לשישה . לבחינה מחודשת הגדרות של עירוניות ויישובים עירונייםה תמועלואלו 

 :פרקים



 ב 

 

ואת הבסיס , את הגישה המתודולוגית, )1. 1פרק משנה ( מתאר את נושא המחקר ומטרותיו 1פרק 

 . )2. 1פרק משנה ( התיאורטי עליו הוא נשען

תוך התמקדות בכיוונים , וגיהמוצגת סקירה של חקר העיור בארכיאול. 3. 1 משנה פרקב

השולטות במחקר  בחלק זה מוצגות הגישות השונות. ישראל-ומגמות בחקר ראשית העיור בארץ

וחסרה , ועולה כי מרבית המחקרים נוקטים גישות תהליכיות ואבולוציוניות, בעשורים האחרונים

וסקים בחקר חיי מוזכרים מחקרים הע, לאחר מכן .בהם הסתכלות פרטנית על העיור ומאפייניו

ומחקרים העוסקים , כולל כאלו שעניינם ארכיאולוגיה של הבית, היומיום הערי הברונזה הקדומה

. מן הסקירה עולה כי חסרים מחקרים מעמיקים בנושאים אלו. בארכיאולוגיה של נוף בתקופה זו

שובים פרק זה מוקדש להגדרות השונות שהוצעו במחקר הארכיאולוגי ליי-חלקו האחרון של תת

 . ואשר יועלו לבחינה מחודשת במהלך המחקר, עיור ועירוניות, עירוניים

ואפשרויות היישום שלו , משמעותו, גיבושו, מתאר את רעיון ההביטוס  4. 1פרק -תת

הביטוי המעשי והחומרי של נבחן , במסגרת יישום הרעיון בארכיאולוגיה. במחקר הארכיאולוגי

חלוקות , ארכיטקטורה, באמצעות ניתוח ממצא חומרי, םכללים ומבני, הפנמת אותם ערכים

 . מרמת הבית הבודד ועד רמת המערכת היישובית, מערכות סימבוליות ועוד, פונקציונאליות

אשר מתמקד , מתוארת בקצרה המסגרת הגיאוגרפית של המחקר. 5. 1בפרק משנה 

ר בתל בית ירח ובתל ומובאים תיאור קצר וסקירה של תולדות החפירות והמחק, בדרום הלבנט

ומובאים נתונים עדכניים , מתוארת המסגרת הכרונולוגית של המחקר 6. 1בפרק משנה . ברקת

והחלוקה והמינוח הנקוטים במחקר , לתיארוך השלבים השונים של תקופת הברונזה הקדומה

 .הנוכחי

 

כפי , י בזמן זהומציג ניתוח של מאפייני ההביטוס הכפר, 1עוסק בתקופת הברונזה הקדומה  2פרק 

להדגיש את טיב  במטרהזאת . שנלמדו מן הממצאים הארכיאולוגים בבית ירח ובאתרים נוספים

לאחר סקירה כללית של התקופה  .השינוי שחל עם המעבר לאורח חיים עירוני בהמשך התקופה

ט מוצגים הנתונים הארכיאולוגים מן הפר, )1. 2פרק משנה (ומאפייניה ותיאור המפה היישובית 

  :אל הכלל

ראשית נערך ניתוח מפורט של . מתוארים מאפייני הבית הכפרי 2. 2בפרק משנה 

ולאחר מכן מובאות דוגמאות של מבני מגורים בני הזמן , בבית ירח 1ק "הממצאים מן הב

ובוחן היבטים של מרחב , עוסק במאפייני היישוב הכפרי 3. 2פרק משנה . מאתרים נוספים
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לאחר . ולאחר מכן באתרים אחרים, וארגון הסביבה הבנויה בתל בית ירח, בנייה ציבורית, משותף

 . מקומם של היישובים הכפריים כמרכיב  בנוף 4. 2מכן נבחן בפרק  משנה 

כפי שעולים מניתוח , עירונית-מסכם את מאפייני התקופה הקדם 5. 2פרק משנה 

מן הפרק . 1ק "בתקופת הבובשילוב עם מחקרים נוספים העוסקים , הממצאים השונים שהוצגו

ובתים ומשקי בית של , יישובים בגודל שונה, עולה כי תקופה זו מתאפיינת באורח חיים כפרי

 . וקבורה משותפת, משפחות מורחבות

שאלת הופעתם של יישובים בקצרה נדונה ) 6. 1פרק משנה (בחלק האחרון של הפרק 

בפרק נטען כי . מבני ציבור במספר אתריםעל רקע זיהוי ביצורים ו, 1ק "עירוניים כבר בסוף הב

אלא מהווה שיא של התפתחות , שאינה מייצגת ראשיתה של עירוניות, מדובר בתופעה שולית

 .1ק "ומורכבות חברתית במסגרת החברה הכפרית של הב

 

בתל  2הארכיאולוגיים מתקופת הברונזה הקדומה תיאור מפורט של הממצאים ל מוקדש 3פרק 

. 3פרק משנה (ראשית מובא רקע כללי לתקופה ומתוארת המפה היישובית . קתבית ירח ובתל בר

מוקדש לתל בית  2. 3פרק משנה . מן הפרט אל הכלל לאחר מכן מובאים הנתונים מכל אתר). 1

 . לתל ברקת 3. 3ופרק משנה , ירח

תוך ניתוח מדוקדק של , מכלולי המגוריםתחילה מתוארים בכל אחד ממן האתרים 

סמך הממצאים -וזיהוי אזורי פעילות שונים במסגרת משק הבית על, החלוקה הפנימית, המבנה

לאחר מכן מוצגים החלקים  .פיזורם המרחבי ותכניות הבתים, הארכיאולוגיים מבתי המגורים

, וגיים הקשורים אליהםעל מכלולי הממצאים הארכיאול ,הבנויה השונים של הסביבה העירונית

 –מרחב משותף : והאופן בו הם משולבים ויוצרים את זירת הפעילות המרכזית של תושבי הערים

המרחבי של  הארגוןו, ביצור ומבני ציבורמערכות  –בנייה ציבורית , ים ורחובותשטחים פתוח

ח מקומה במערך תוך ניתו, נבחנת העיר כישות המהווה מרכיב בנוף, לבסוף. האתר ותכנון עירוני

 . היישובי ובסביבה הטבעית

קיימים גם הבדלים ניכרים בין שני , כי לצד דמיון בחלק מן המרכיבים, מן הפרק עולה

, עם רשת רחובות שתי וערב, בבית ירח העיר המבוצרת גדולה מאוד ומתוכננת היטב –האתרים 

ם לעומת התקופה בגודלם ובתכולת, והבתים שונים בתכניתם, והשקעה בהנדסת הרחובות

בברקת היישוב העירוני , לעומת זאת. ומציגים התאמה למסגרת העירונית החדשה, הקודמת

ובבתים ניכרת המשכיות מסורות של אורח , המבוצר קטן יותר ואינו מתוכנן בקפידה כמו בית ירח

 . 1ק "החיים הכפרי בב
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תל בית ירח פי שנלמדו בכאת המרכיבים השונים של הסביבה העירונית הבנויה מסכם  4פרק 

הסקירה מובאת . 2ק "יחד עם דוגמאות מאתרים עירוניים מבוצרים נוספים מן הב ,ובתל ברקת

ובוחנת את דרגת הדמיון והשוני  –עד רמת האתר בנוף , מרמת הבית –בסדר זהה לפרק הקודם 

, ה הבנויהלאחר הצגת כל אחד מן המרכיבים של הסביב. של האתרים הנוספים לבית ירח ולברקת

לאור הנתונים והשפעתם על שגרת היומיום של התושבים משמעותם  ,תפקידםנערך דיון ב

מספר מסקנות  מן הפרק עולות. זיהוי ההביטוס הקשור אליהם, כלומר – הארכיאולוגיים

 : עיקריות

, 2ק "לבין העירוניות של הב 1ק "קיים חוסר המשכיות ברור בין אורח החיים הכפרי של הב -

 . שובים העירוניים אינם תולדה של התפתחות ישירה מאורח החיים הכפרי הקודםוהי

כלכליים , דגמים חדשים של יחסים חברתיים נוצרוהסביבה העירונית הבנויה החדשה במסגרת  -

 . וקשרים בין אנשיםתוך הגדרה מחדש של זהויות , ופוליטיים

ולעתים היה הדרגתי גם בתוך , אתריםזמני בכל ה-תהליך העיור לא התרחש באופן מיידי ובו -

 .האתרים עצמם

הם  אולם, קיימים הבדלים במאפייני הסביבה העירונית הבנויה בין אתרים ואזורים שונים -

וללא ספק שייכים למסגרת אותה תופעה יישובית , ברורים חולקים גם מאפיינים משותפים

 .ותרבותית

מן המרכיבים השונים של . נים תרבותייםחדש של מאפייהחדשה לוותה במערך  העירוניות -

עולה כי אין כמעט עדויות לריבוד חברתי ושונות , הסביבה העירונית הבנויה והתרבות החומרית

  .דרך החיים העירונית החדשה מתאפיינת באידיאולוגיה של אחידותונראה כי , מעמדית

  .ופיעדויות לאופן פעולה שית 2ק "ביישובים העירוניים השונים של הב -

בכל חלקי הסביבה הבנויה , המאפיין הבולט ביותר של היישובים העירוניים הוא יצירת גבולות -

, ליצירת הגבולות יש משמעות בהגדרת זהויות של תושבי עיר לעומת תושבי חוץ. ורמות החיים

 .ושל בתים ומשפחות

לי זהות מרכזיים של היישובים העירוניים המבוצרים עצמם הפכו לאלמנטים בולטים בנוף ולסמ -

 .חברי הקהילות המתגוררות בהן

ומאמינה כי הם , תופעהאותה מאני רואה בישובים העירוניים חלק , אף ההבדלים ביניהם-על -

אופן יישום הרעיונות והדימויים העירוניים שונה . מבטאים עוצמות שונות של רעיון העירוניות

   .תרבותיים של חיי היומיום-החברתיים בעיצוב הסביבה הבנויה ובהיבטים, מישוב לישוב



 ה 

 

מועלות ההגדרות של עירוניות ויישובים עירוניים  5בתחילת פרק , שעלו עד כהבעקבות המסקנות 

פרק מוצעת גישה מערכתית דינאמית הרואה בעירוניות תופעה ב. )1. 5פרק משנה ( לדיון מחודש

הגישה . עצמי-ת כמערכת מורכבת בארגוןובוחנת את העירוניו, )כקטגוריה טיפולוגית" עיר"ולא (

ומאפשרת לשלב , מייחסת חשיבות לתפקידם של סוכנים אנושיים בתהליכים המובילים לשינוי

ואת , את רעיון ההביטוס ככלי להסבר אופן עיצובם של הרעיון העירוני וסביבת החיים העירונית

 . השפעתם של אלו על עיצוב חיי היומיום של האנשים

. 5פרק משנה (ק "מטופלת שאלת הופעתן של ערים קודם לעירוניות של הבו דרך גישה ז

תוך , ומתואר אופי העירוניות עצמה, נבחן מהלך השינוי שהוביל ליצירת דפוסים עירוניים, )2

 כפי שעולים מן ההבדלים בין האתרים השונים, הסבר ההבדלים בדרגת אימוץ האתוס העירוני

 . )3. 5פרק משנה (

מבנה  –היבטים רחבים יותר של החיים העירוניים  4. 5בפרק משנה חנים נב, בהמשך

ואופי ומבנה המערכת העירונית , 2ק "החברה והקהילה ביישובים העירוניים בדרום הלבנט בב

הגישה הדינאמית של  ודרך, ונים והמסקנות מן הפרקים הקודמיםלאור שילוב הנת. בזמן זה

רכת פוליטי ביישובים עצמם ושל המע-י המבנה החברתימוצע כ, עצמי-מערכת מורכבת בארגון

מבוסס על אסטרטגיות כוח שיתופיות של קבוצות שונות , כלומר –העירונית כולה היה הטרארכי 

אולי באמצעות , ביישובים עצמם היה המבנה מבוסס על שיתוף פעולה בין משקי בית. בחברה

ורכבת ממערכות אזוריות של ישויות המערכת היישובית הייתה מ. הנהגה של מועצה שיתופית

 . מדינה-שאינן ערי, שוות מעמד אשר חולקות אינטרסים ואתוס משותף

ומוצע כי , 2ק "נבחן המשבר שחל ביישובים העירוניים בסוף הב 5. 5פרק משנה ב, לסיום

ולשינוי ויצירת מבנים , משבר זה נבע ממתחים ותחרות שהביאו להתפרקות המבנה ההטרארכי

 .3ק "והירארכיים בבחדשים 

 

העיור והעירוניות בדרום הלבנט במהלך האלף השלישי ובוחן את  ,כולו חקרמה מסכם את 6פרק 

במהלך הפרק . לאור המסקנות הנלמדות מן המחקר הנוכחי לגבי העיור הראשון, על-והשני במבט

, זה התיכונההברונ, 3ק "מובאת סקירה קצרה של תהליכי העיור והעירוניות החוזרת בתקופות הב

הפרק מציע בחינה ביקורתית של גישות המחקר שעסקו בנושא עד . 2הברונזה המאוחרת והברזל 

במסגרת מחקר עתידי כלים  ומסקנות מעבודה זו , יות ליישום תהליכי העבודהואפשרמעלה ו, כה

הדבר יאפשר  .ישראל וסביבתה בתקופות הבאות-חוזרות של עירוניות בארץההופעות שיעסוק ב



 ו 

על , כפי שהתעצב בתקופת הברונזה הקדומה, לבחון את מידת השפעתו של אורח החיים העירוני

 .     ישראל בתקופות הבאות-העירוניות בארץ
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Abstract 

The emergence of the city is a central theme in the study of the Early Bronze Age of 

Israel and its neighboring regions. To date, the study of early urbanization in the 

Southern Levant has been characterized by an evolutionary approach that tends to 

depict the processes involved in broad strokes with little concern for details.  The 

current study offers a thorough and detailed discussion of the outcomes of the first 

episode of urbanization in the area, dated to the Early Bronze Age II. It discloses the 

significant changes in the way of life implicated in the transition from village to city; 

describes the crystallization of new urban time-space routines and their 

characteristics; and reflects on the meaning of urbanism as a way of life and its 

influence on various aspects of daily life in the urban settlements.  

The present study constitutes an attempt to understand urbanization as 

experienced by the city inhabitants. The aim of the study is to explore the various 

physical, practical and conceptual characteristics of south Levantine Early Bronze II 

urbanism. The study combines advanced methodological and theoretical approaches 

with a broad archaeological base, in order to fill in the gaps left by previous 

archaeological explanations. The concept of habitus – the unwritten set of values, 

behavioral rules, social structures and ways of life that produce and are reproduced by 

every human society – forms the conceptual framework for the study. 

Two sites provide the study’s main archeological anchor – Tel Bet Yerah and 

Tel Bareqet – chosen as case studies for their extensive exposures and rich Early 

Bronze Age assemblages. Tel Bet Yerah encompasses the entire stratigraphic 

sequence of the Early Bronze Age, thus providing the opportunity to explore the 

temporal transformations of the Early Bronze I–II transition at a single site. Tel 

Bareqet, on the other hand, was occupied only during the Early Bronze II. In order to 
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broaden the spatial horizon and provide the opportunity to closely examine variations 

among urban sites and the processes underlying their emergence, the detailed analysis 

of Bet Yerah and Bareqet is augmented by data from other Early Bronze II sites.  

The procedure of research follows an essentially bottom-up approach. It 

begins with specific case studies and advances toward more general considerations of 

South Levantine urbanization. The same approach is also applied to the concrete cases 

analyzed, starting with the fundamental constitutive units (the household), continuing 

with public space and architecture, and finally considering the site’s position in the 

landscape and settlement system. First, the archaeological data from Bet Yerah and 

Bareqet is presented in detail, followed by information from other sites, leading to a 

discussion of the meaning of the built environment, its components and the habitus 

implied by them. Next, broader aspects of urban life are discussed, the structure of 

society and community, and the nature of Early Bronze II urbanism of the Southern 

Levant. Finally, in light of it all, I reconsider the definitions of urbanism and urban 

settlements. The study consists of six chapters: 

 

Chapter 1 describes the topic and aims of the study (Section 1.1), the methodological 

approach and its theoretical foundation (Section 1.2). 

Section 1.3 offers a review of archaeological approaches to the study of 

urbanization, focusing on the directions and trends in the study of early urbanization 

in the southern Levant. It is observed that most studies choose processual and 

evolutionary approaches, while lacking in detailed examination of the particularities 

of urbanization and its traits. Next, studies dealing with everyday life in the Early 

Bronze Age cities, including household and landscape archaeology, are noted. The 

paucity of detailed studies of these subjects is readily apparent. Finally, the various 
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definitions for urban settlements, urbanization, and urbanism in the archaeological 

research are discussed; these will be subjected to reevaluation later in the course of 

the study.  

Section 1.4 describes the concept of habitus, its formation, meaning, and 

possibilities for application in archaeological research. Its archaeological application 

involves an examination of the practical and material manifestations of embedded 

values, rules, and structures, through the analysis of material finds, architecture, 

functional divisions, symbolic systems etc., extending from the household to the 

settlement system level.  

Section 1.5 briefly describes the study’s geographical framework, which 

focuses on the Southern Levant, and includes a brief history of excavations and 

research of the sites of Tel Bet Yerah and Tel Bareqet. The chronological and 

terminological frameworks of the study are described in Section 1.6. 

 

Chapter 2 is concerned with the Early Bronze Age I, offering an analysis of EB I 

village habitus, based on archaeological data from Bet Yerah and other sites. The aim 

of the analysis is to emphasize the nature of the change that occurred with the 

transition to urban life later in the period. Following a general description of the 

period, its characteristics, and settlement patterns (Section 2.1), the archaeological 

data are presented from the specific to the general: 

Section 2.2 describes the characteristics of the rural house. First, a detailed 

analysis of the finds from Bet Yerah is offered, followed by further examples of 

domestic structures from other sites. Next, in Section 2.3 the characteristics of the 

rural settlement are discussed, exploring aspects of shared space, public buildings, and 
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organization of the built environment at Bet Yerah and other sites. Section 2.4 

examines the position of rural settlements as elements in the landscape. 

Section 2.5 presents a summary of the characteristics of the pre-urban period, 

according to the available archaeological data and in consideration of other studies on 

the EB I period. It is readily observed that this period is characterized by a rural way 

of life, villages of various sizes, houses and households of extended families, and 

multiple shared burials.  

In Section 2.6 the claim for the emergence of urban settlements already by the 

end of the EB I is commented upon .This suggestion is generally based on the 

identification of fortifications and public buildings. It is asserted that this is a marginal 

phenomenon that does not represent the beginning of urbanism, but the final phase of 

social development and complexity of EB I rural society. 

 

Chapter 3 presents a detailed description of the Early Bronze II archaeological finds at 

Tel Bet Yerah (chapter 3.2) and Tel Bareqet (chapter 3.3). After a general background 

of the period and description of settlement distribution (chapter 3.1), the data from 

each site is presented in the following order:  

First the domestic complexes are discussed, including detailed analysis of the 

structure and its internal spatial divisions; different activity areas within the household 

are distinguished and defined, based upon the house plans and spatial distribution of 

finds. Next the various components of the built urban environment and associated 

assemblages are presented, considering the manner in which they come together to 

create the main arena of public/communal activity: shared space – open spaces and 

streets – fortifications and public buildings, and the spatial organization of the site and 
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urban planning. Finally, I examine the town as an element in the landscape, its role in 

the settlement system and the natural environment. 

The analysis shows both similarities and differences between contemporary 

sites. Whereas the fortified town at Bet Yerah is very large, well-planned and consists 

of distinctive houses that differ considerably in plan, size and material culture from 

those of the previous period, the fortified town of Bareqet is smaller,  less planned and 

consists of houses that show clear lines of continuity from the rural way of life of the 

EB I.  

 

Chapter 4 summarizes the components of the built urban environment, as seen at Bet 

Yerah, Bareqet and other fortified towns of the EB II. As in Chapter 3, the discussion 

advances from the household to the landscape level. After describing each component 

of the built environment, their role, meaning and influence on daily routine of the 

town dwellers– i.e. the habitus that may be associated with them – is discussed. 

Several conclusions are drawn from the chapter: 

• There is a clear discontinuity between the EB I rural way of life and EB II 

urbanism; there is no straightforward association, developmental or other, of 

urban settlements with earlier village-based lifestyle.  

• New patterns of social, economic and political relations were formed within 

the new built urban environment, and identities and relations between people 

were redefined.  

• The process of urbanization did not occur immediately and concurrently at all 

sites; sometimes it was gradual within the sites themselves.  
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• While the characteristics of the built urban environment vary among sites and 

areas, they also share distinctive common traits, clearly belonging to the same 

settlement and cultural phenomenon. 

• The new urbanism was accompanied by a new set of cultural characteristics. 

The various components of the built environment and material culture show 

very little evidence for social stratification and status differences, suggesting 

the new urban lifestyle was characterized by an ideology of uniformity. 

• There is evidence for a corporate mode of organization in the various urban 

settlements of the EB II. 

• The most striking characteristic of urban settlements is the creation of 

boundaries in all parts of the built environment and areas of life. This is a 

necessary aspect for the definition of  identities both of city dwellers versus 

outsiders, as well as of the inhabitants among themselves.  

• The fortified urban settlements were prominent elements in the landscape, and 

became the main symbols of identity for their communities. 

• Despite the differences, all urban settlements are part of same phenomenon, 

expressing various degrees of intensity in the concept of urbanism. The 

application of urban concepts and images differs from one site to another, in 

shaping the built environment and social-cultural aspects of everyday life. 

 

In view of the foregoing conclusions, the definitions of urbanism, cities and towns are 

reconsidered at the beginning of Chapter 5 (Section 5.1). The chapter proposes a 

dynamic systemic approach to the understanding of urbanization (and not "city" as a 

typological category), and explores it as a self-organizing complex system. This 

approach acknowledges the important role of human agents in the processes leading 
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to change, and allows one to employ the concept of habitus as a means to explain the 

way the urban concept and living environment were shaped, and their role in shaping 

people's everyday life. 

Using this approach, the chapter addresses the issue of the possible emergence 

of cities prior to the Early Bronze Age (Section 5.2) and examines the nature of the 

changes implied by the adoption of urbanism. It further describes the nature of 

urbanism itself, and observes the different extent to which the urban ethos was 

adopted at various sites (Section 5.3). 

Section 5.4 considers broader aspects of the urban lifestyle – society and 

community structure in EB II urban settlements of the Southern Levant, and the 

nature and structure of the urban system at that time. In light of the data and 

conclusions from previous chapters, and in light of its identification as a dynamical 

self-organizing complex system, I suggest that the social-political structure of the 

entire urban system was heterarchical – i.e., it was based on shared power strategies 

of various groups in society. In the towns the structure relied on cooperation among 

households, possibly with a leadership of a common council. The settlement system 

was composed of peer-polities sharing interests and a common ethos that were not 

city-states.  

In conclusion, Section 5.5 examines the crisis in urban settlements at the end 

of the EB II, suggesting it was the result of tensions and competition that caused a 

disintegration of the heterarchical structure, and change towards the formation of new 

hierarchical structures in the EB III. 

 

Chapter 6 concludes the study and offers an overview on the urbanization and 

urbanism of the third and second millennia, in light of the conclusions of the current 
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study regarding the first stage of urbanization. A brief survey of urbanization 

processes and re-appearances of urbanism in the EB III, Middle Bronze, Late Bronze, 

and Iron Age II, is presented. The chapter offers a critical examination of research 

approaches and methods that have dealt with the subject so far, and suggests the 

application of method, work processes, and conclusions from the current study, in 

future studies of urbanism in the Southern Levant in the following periods. The author 

believes it will enable to examine the influence of the urban lifestyle and habitus 

shaped during the Early Bronze Age on urbanism in the Southern Levant in later 

periods. 
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1. 4. מפת מרכז מישור החוף בה מצויינים תל ברקת, ויישובים נוספים מתקופת הברונזה הקדומה.



תר.
שטחי החפירה בא

של 
ת 

ת כללי
תכני

ת - 
1. 5. ברק



.)Gophna 1995: Fig. 1( 2. 1. מפה יישובית של ב”ק 1א .)Gophna 1995: Fig. 2( 2. 2. מפה יישובית של ב”ק 1ב

.)S. Paz 2006b: Fig. 3.38( SA 2. 3. בית ירח: קנקן קבורה מן הב”ק 1א, שנתגלה בחפירת ‘החתך העמוק’ בשטח



.GB-N  2. 4. בית ירח: בור אשפה מן הב”ק 1א שנתגלה בשטח

2. 5. בית ירח, שטח GB-N: קרמיקה מבור אשפה מראשית הב”ק 1א.



.)Greenberg and Eisenberg 2006: Plan 5.2( שכבה מקומית 15: בורות מראשית הב”ק 1ב ,BS 2. 6. בית ירח, שטח

.)Eisenberg and Greenberg 2006: Plan 8.4( 11 שכבה מקומית ,EY 2. 7. בית ירח, שטח

.)S. Paz 2006a: Plan 2.5( 11 שכבה מקומית ,MS 2. 8. בית ירח, שטח



2. 9. בית ירח: תכניות סכמטיות של בתים מרובעים ועגולים מתקופת הב”ק 1ב.



.)Paz and Paz 2006: Plan 9.2 ( MK 2. 10. בית ירח: תכנית כללית של שטח

.)Paz and Paz 2006: Figs. 9.2, 9.3( MK 2. 11. בית ירח: מבנה מעוגל מן הב”ק 1 בשטח



.)Paz and Paz 2006: Plan 9.4( תכנית המבנים העגולים מן הב”ק 1ב :BH 2. 12. בית ירח, שטח

.)Paz and Paz 2006: Fig. 9.9( BH 2. 13. בית ירח: מבנים עגולים מן הב”ק 1ב בשטח



.)Greenberg and Eisenberg 2006: Plan 5.3( שכבה מקומית 14: בניה מרובעת מן הב”ק 1ב ,BS 2. 14. בית ירח, שטח

.)Greenberg and Eisenberg 2006: Fig. 5.3( BS 2. 15. בית ירח: בניה מרובעת מן הב”ק 1ב בשטח



.)Eisenberg and Greenberg 2006: Plan 8.5( שכבה מקומית 10: תכנית כללית של שרידי הב”ק 1ב ,EY/MS 2. 16. בית ירח, שטח

2. 17. בית ירח: תכנית בית EY 475 לפי פז.



.)Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.3( EY 475 2. 18. בית ירח: מבט כללי על בית

.MS 136 2. 19. בית ירח: צילום תעלת ניקוז



.EY 633 8–9: סירי בישול ממרחב ;EY 480 1–7: כלים מתא אחסון :EY 475 2. 20. בית ירח: כלים שלמים וכמעט שלמים מבית



איור 2. 20

No Type Reg. No. Locus Local 
Stratum

Description Reference in 
TBY I * 

1 Bowl 1400/1 615=
480

10 Pinkish brown clay, many large 
inclusions (mostly basalt), thin 
streaky red slip

Fig. 8.47:5

2 Platter 4221/2 480 10 Light brown clay, small white and
gray inclusions, dark red burnished 
slip

Fig. 8.47:7

3 Platter 4202/2 480 10 Orange clay, fine white inclusions, 
burnished red slip ext. 

Fig. 8.47:8

4 Amphoriskos 1400-7
4202-3

615= 
480

10 Brown clay, small black and white 
inclusions, burnished red slip

Fig. 8.48:1

5 Jar 4221/3 480 10 Reddish brown clay, gray core, 
many medium and large white and 
black inclusions, reddish brown 
grain-wash, incised decoration on 
rim

Fig. 8.48:2

6 Jar 4202-1 480 10 Light brown clay, light gray core, 
small black and white inclusions, 
red slip, spaced vertical burnish

Fig. 8.48:3

7 Jar 4221/1 480 10 Brown clay, large gray and small 
white inclusions, streaky red slip

Fig. 8.48:4

8 Cooking pot 1472/14 633 10 Pinkish brown clay, many large 
inclusions (mostly basalt), red slip

Fig. 8.47:10

9 Cooking pot 1489 633 10 Pinkish brown clay, many large 
inclusions (mostly basalt), dark red 
slip, burnt lower wall

Fig. 8.47:11

TBY IEisenberg and 
Greenberg 2006



.EY 475 בבית EY 480 2. 21. בית ירח: מתקן

.EY 475 2. 22. בית ירח: משקולות נול שנמצאו בחצר בית

.EY 475 2. 23. בית ירח: משקולות דיג מחצר בית



.)Philip and Baird 1993: Fig. 3( תכנית מבנים מן החלק המוקדם של הב”ק 1ב :A 2. 24. תל א-שונה צפון, שטח

2. 25. שוהם צפון: תכניות מבנים עגולים מן הב”ק 1ב )באדיבות יצחק פז. החומר הועבר על-ידי אריה רוכמן מרשות העתיקות(.



.)Philip 2001: Fig. 5.4( 2. 26. תל א-שונה צפון: מבנה עגול מן הב”ק 1, עם אבן כבסיס עמוד במרכז

.)Nigro 2007: Fig. 17( 1 2. 27. יריחו: תכנית מכלולי מגורים עם יחידות עגולות מן הב”ק



.)Golani 2003: Plan 2.15( 2. 28. קריית אתא, שטח : חדר המהווה חלק ממכלול מגורים מן הב”ק 1ב



.)Fischer 2008: Fig. 20( חלקי מכלולי מגורים מן הב”ק 1ב :I 2. 29. תל אבו אל-חראז, שטח 1, שכבה



.)Mazar and Rotem 2009: Fig. 3 הב”ק 1ב )לפי ,M-3 משכבה MA 2. 30. בית שאן: תכנית סכמטית של מבנה



2. 31. אשקלון ברנע, שטח K, שכבה III: מכלולי מגורים מן הב”ק 1ב המשלבים בניה ישרה ומעוגלת )גולני 2008א: איור 18(.



.)Braun 2008 :תקופת הב”ק 1ב )מתוך ,III 2. 32. חורבת עילין תחתית: תכנית כללית של מבני מגורים משכבה



2. 34. בקוע, שטח C: בשכבה II נראה חלק ממכלול מגורים מן הב”ק 1ב )גולני וסטורצ’ן 2010: איור 3(.

2. 33. אשתאול, שטח  D1, שכבה II: חלק ממכלול מגורים מן הב”ק 1ב, אשר שימש באופן המשכי במהלך שכבות II–III. בחצר המבנה 

ממגורה עגולה. )גולני 2008ב: איור 7(.



3. 1. מפה יישובית כללית של ב”ק 2 )מבוסס על Herzog 1997: Fig. 3.4; נוספו אתרים(.

Tel Bareqet



.)Eisenberg and Greenberg 2006: Plan 8.6( 9A תכנית שכבה מקומית :EY/MS 3. 2. בית ירח, שטח

.)Eisenberg and Greenberg 2006: Plan 8.7( 9B תכנית שכבה מקומית :EY/MS 3. 3. בית ירח, שטח



מצאים. 
מ

מיקום ה
ת EY 460 לפי פז, עם 

ת בי
תכני

ת ירח: 
3. 4. בי



.)Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.7( EY 460 3. 5. בית ירח: מבט כללי על בית

.)Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.10(  EY 460 3. 6. בית ירח: כלים מרוסקים באולם



.EY460 3. 7. לוח כלים מאולם

1

2

3

4

5

6



איור 3. 7

No Type Reg. No. Locus Local 
Stratum 

Description Reference in 
TBY I *  

1 Cooking pot 4128-1 460 9A Brown clay, many medium and 
large gray and white inclusions 

Fig. 8.53:8 

2 Cooking pot 4131 460 9A Brown gray clay, large gray and 
black inclusions 

Fig. 8.53:5 

3 Cooking pot 4128-4 460 9A Brown clay, large gray-brown 
inclusions, soot on exterior 

Fig. 8.53:3 

4 Jar 4130-1 460 9A Reddish brown clay, many large 
gray and black inclusions, traces of 
red slip, especially in lower part 

Fig. 8.54:8 

5 Jar 4130-2 460 9A Light brown clay, white and black 
inclusions, reddish brown slip 

Fig. 8.54:7 

6 Jar - 460 9A Red clay, burnished NCMW Fig. 8.54:9 
 Eisenberg andראה (בלוחות המצוינים כאן ) TBY I להלן (ח החפירה "בדו הציורים הופיעו במקור*

Greenberg 2006 .( 

 

.)Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.55( EY 460 3. 8. פיטס מתכתי מאולם



.EY 460 3. 9. סירי בישול מאולם

1 2

3

4 5 6

No Type Reg. No. Locus Local 
Stratum

Description Reference in 
TBY I * 

1 Cooking pot 4169-2 460 9A Dark brown clay, finger indentation Fig. 8.54:1
2 Cooking pot 4157-2 466 9A Dark brown clay, potter’s mark Fig. 8.54:2
3 Cooking pot 4170-1 466 9A Dark brown clay Fig. 8.54:3
4 Cooking pot 4157-3 466 9A Reddish brown clay, gray core, 

large gray and black inclusions
Fig. 8.53:4

5 Cooking pot 4161-2 466 9A Gray brown clay, many white and 
gray inclusions  

Fig. 8.53:7

6 Cooking pot 4161-1 466 9A Dark brown clay Fig. 8.53:6

TBY IEisenberg and 
Greenberg 2006

איור 9. 3



.)Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.11(  EY 460 3. 10. צילום גרזני נחושת מאולם

. EY 460 3. 11. ציור גרזני הנחושת מאולם



.)Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.61( 9B שכבה ,EY 196 ומחדר EY 450 3. 12. לוח קרמיקה מאולם



No. Type Reg. No. Locus Local 
Stratum

Description

1 Lamp 836-1 450
(195)

9B Light brown clay, gray inclusions, red slip, 
soot on rim

2 Bowl (lamp?) 4099-1 450 9B Reddish brown clay, black and white 
inclusions, scraped base.

3 Bowl 836-3 450
(195)

9B Light brown clay, gray inclusions, red slip

4 Cup 4142-3 464 9B Buff clay, fine red and gray inclusions, red 
slip, burnished exterior and upper interior 

5 Bowl 749-8 182 9B Light brown clay, gray, brown and white 
inclusions, red slip, burnished interior

6 Platter 836-4 450
(195)

9B Red clay, NCMW

7 Cooking pot 853-10 450
(195)

9B Dark brown clay

8 Cooking pot 4117-2 450 9B Dark brown clay, potter’s mark
9 Cooking pot 4119 457 9B Dark brown clay, crudely fashioned, soot on 

interior and exterior
10 Cooking pot 4152-1 457 9B Brown clay, many gray and white inclusions
11 Mug 4139 461 9B Reddish brown clay, white and black 

inclusions
12 Lamp 847-60 196 9B Light brown clay, gray, brown and white 

inclusions, thin red slip
13 Bowl 837-1 196 9B Light brown clay, gray and white inclusions, 

red slip
14 Bowl 859-1 196 9B Light brown clay, dark gray and white 

inclusions, red slip, burnished, soot along 
rim

15 Bowl 837-3 196 9B Brown clay, gray red and white inclusions, 
scraped exterior, thin red slip, radial burnish 

16 Bowl 837-2 196 9B Light brown clay, gray and white inclusions, 
brick-red slip

17 Mug 837-14 196 9B Brown clay, red, gray and white inclusions, 
very thin red slip

18 Jug 857 196 9B Red clay, NCMW

איור 3. 12



.)Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.62( 9B שכבה מקומית ,EY 197/448  3. 13. לוח קראמיקה מאולם



No. Type Reg. No. Locus Local 
Stratum

Description

1 Bowl 4156-10 448 9B Pink clay, large basalt inclusions, red slip, 
random burnish interior and upper exterior, 
string-cut base

2 Bowl 828-3 197 9B Light brown clay, gray, white, red 
inclusions, red slip

3 Bowl 4156-8 448 9B Pink clay, white and gray inclusions, thin 
red slip

4 Bowl 816-3 197 9B Light brown clay gray and white inclusions, 
brown slip, radial burnish interior

5 Platter-
bowl

800-2 197 9B Pinkish brown clay, red slip, NCMW

6 Platter 
bowl

800-4 197 9B Red clay, red slip, NCMW

7 Cooking 
pot

842 197 9B Dark brown clay, soot on interior and 
exterior

8 Cooking 
pot

828-9 197 9B Gray clay, sooty exterior, potter’s mark

9 Cooking 
pot

788-11 197 9B Gray clay, gray and white inclusions, 
striated interior, sooty exterior, potter’s mark

10 Cooking 
pot

815-5 197 9B Gray clay, gray inclusions, lightly striated 
interior, sooty exterior

11 Cooking 
pot

815-6 197 9B Gray clay, gray inclusions, lightly striated 
interior, sooty exterior

איור 3. 13



.)Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.63( 9B שכבה מקומית , EY 197/448 3. 14. לוח קראמיקה מאולם

No. Type Reg. No. Locus Local 
Stratum

Description

1 Vat 814-4 197 9B Light brown clay, many medium to large black 
inclusions, red slip

2 Jug 4156-1 448 9B Pinkish brown clay, white and crushed calcite 
inclusions, red slip, well-burnished 

3 Juglet 800 197 9B Red clay, potter’s mark, NCMW
4 Jar 4156-6 448 9B Red clay, NCMW
5 Jar 842-8 197 9B Red clay, small and medium white, red brown 

inclusions, thin white wash, well fired (pseudo 
MW)

6 Basin 816-5 197 9B Brown clay, large gray, white inclusions, red 
slip

איור 3. 14



1 2 3 4

5

6

7

8

9 10 11 12

13

14 15 16

.EY 618 9–16: חדר ,EY 455A 9: 1–8: חדרA 3. 15. לוח קרמיקה מן החדרים הפנימיים הקטנים בשכבה



No Type Reg. No. Locus Local 
Stratum

Description Reference in 
TBY I * 

1 Bowl 4219-2 455a 9A Orange clay, white and gray 
inclusions, red slip 

Fig. 8.56:1

2 Bowl 4219-1 455a 9A Light brown clay, gray and white 
inclusions, burnished interior

Fig. 8.56:2

3 Bowl 4114-7 455a 9A Light brown clay, gray and white 
inclusions, red slip

Fig. 8.56:3

4 Bowl 4114-3 455a 9A Gray brown clay, many large and 
medium black inclusions, red slip, 
burnished 

Fig. 8.56:4

5 Bowl 4114-1 455a 9A Orange-buff clay, gray inclusions, 
thin red slip interior and rim

Fig. 8.56:5

6 Platter 4114-2 455a 9A Red clay, red slip, NCMW Fig. 8.56:6
7 Mug 4179-3

(= 4179-
2?)

455a 9A light brown clay, white inclusions, 
thin red slip  

Fig. 8.56:8

8 Jug 4114-5 455a 9A Brown clay, many black and white 
inclusions, burnished red slip

Fig. 8.56:10

9 Bowl 1424-3 618 9A Brown clay, red slip Fig. 8.57:1
10 Bowl 1454-3 618 9A Light brown clay, small gray 

inclusions, red slip, light random 
burnish interior 

Fig. 8.57:2

11 Bowl 1424-2 618 9A Light brown clay, dark gray, red, 
white inclusions, bottom scraped, 
thin red slip over all exterior, 
wheelmade

Fig. 8.57:3

12 Bowl 1424-4 618 9A Light brown clay, small gray and 
few white inclusions, red slip over 
all, light radial burnish

Fig. 8.57:7

13 Bowl 1432-1 618 9A Light brown clay, gray inclusions, 
red slip interior and exterior over 
scraped exterior; light swirled-
radial burnish int.

Fig. 57:8

14 Platter 1424-1 618 9A Light brown clay, gray and white 
inclusions, red slip over all, light 
radial burnish

Fig. 8.57:11

15 Mug 1454-2 618 9A Light brown clay, gray inclusions, 
mottled red-brown slip, vertical 
burnish

Fig. 8.58:1

16 Jug 1454-1 618 9A Light brown clay, red slip, vertical 
burnish, crudely hand-formed 
interior

Fig. 8.58:3

TBY IEisenberg and 
Greenberg 2006

איור 3. 15 



.)Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8. 64( 9B שכבה מקומית ,EY 455B 3. 16. לוח קראמיקה מחדר

No. Type Reg. No. Locus Local 
Stratum

Description

1 Bowl 1461-1 455 9B Light brown clay, gray, brown inclusions
2 Bowl 1468-3 455 9B Pink clay, small gray and white inclusions, thin 

red slip, lightly burnished interior
3 Platter 1468-1 455 9B Light brown clay, gray and white inclusions, 

thin red slip, faint radial burnish
4 Large 

mug
1461- 455 9B Buff clay, small dark gray and red inclusions, 

red slip
5 Juglet 4134-1 456 9B Pink clay, burnished, mottled surface, NCMW
6 Jar 1468-10 455 9B Reddish brown clay, dark gray inclusions, red 

slip on rim, brown exterior, combed
7 Jar 1468-15 455 9B Light brown clay, gray inclusions, red slip

איור 3. 16



.)Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8. 59( 9A שכבה מקומית ,EY 206/205  3. 17. לוח קראמיקה מיחידה

No. Type Reg. No. Locus Local 
Stratum

Description

1 Pot/lamp 874-21 205 9A Reddish brown clay, gray, crushed calcite 
inclusions; soot along ‘rim’ 

2 Bowl 914-1 206 9A Light brown clay, brown and red inclusions, 
dark red slip

3 Bowl 874-5 205 9A Light brown clay, dark gray inclusions, red 
slip, scored ext.

4 Bowl 874-4 205 9A Pinkish brown clay, small gray and white 
inclusions, dark red slip

5 Platter 874-7 205 9A Gray clay, gray, brown, red inclusions, brown 
burnished interior (burnt)

6 Platter 874-3 205 9A Light brown clay, dark gray inclusions, red 
slip

7 Platter 874-6 205 9A Brownish red clay, lightly burnished interior 
and rim, NCMW

8 Jug 914-19
914-12

206= 9A Light brown clay, brown, gray and white 
inclusions, red slip, traces of burnish

9 Cooking 
pot

874-10 205 9A Gray clay, gray, white red inclusions, striated 
interior

10 Jar 874-14 205 9A Dark brown surface, NCMW

איור 3. 17



.)S. Paz 2006a: Plan 2.4( שרידי מבנה מגורים סמוך לחומה :MS 3. 18. בית ירח, שטח

.)S. Paz 2006a: Fig. 2.2( מבנה מגורים צמוד לחומה :MS 3. 19. בית ירח, שטח



.)Greenberg and Eisenberg 2006: Plan 5.4( 13A שכבה מקומית ,BS 3. 20. בית ירח: בתים בשטח

.)Greenberg and Eisenberg 2006: Fig. 5.6( BS 014 3. 21. בית ירח: בקדמת התמונה ממגורה בבית



.)Greenberg and Eisenberg 2006: Plan 5.5a ( 13B שכבה מקומית ,BS 3. 22. בית ירח: בתים בשטח

3. 23. בית ירח, שטח EY, שכבה מקומית 8: מעבר בין שלב מוקדם ומאוחר של תקופה C )הב”ק 2(. 

.)Eisenberg and Greenberg 2006: Plan 8.8(         



.)Eisenberg and Greenberg 2006: Plan 8.9( )2 הב”ק( C EY, שכבה מקומית 7: החלק המאוחר של תקופה  3. 24. בית ירח, שטח 



 .)Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.83( 7 שכבה מקומית ,EY 442 3. 25. קראמיקה מחדר

No. Type Reg. No. Locus Stra
tum

Description

1 Bowl 4083-1 441 7 Light brown clay, red slip
2 Bowl 4094-5 442 7 Light brown clay, gray inclusions, brown slip
3 Platter 4084-5 442 7 Red clay, NCMW
4 Cooking pot 4084-2 442 7 Brown clay, dark brown inclusions, sooty exterior
5 Mug 4083-2 441 7 Brown clay
6 Juglet 4083-8 441 7 Light brown clay, gray inclusions, red slip
7 Jug 4083-6 441 7 Brown clay, gray and white inclusions, burnished 

red slip
8 Mug 4084-7 442 7 Light brown clay, gray inclusions, traces of slip
9 Jar 4083-11 441 7 Brown clay, dark red slip
10 Bowl 719-64

163
7 Buff clay, gray and white inclusions, red slip

11 Platter 4082-3 158 7 Light brown clay, red slip, burnished interior
12 Cooking pot 719-67 163 7 Brown, gray clay, large gray and white inclusions, 

striated interior, soot on exterior
13 Jar 4082-2 158 7 Gray clay, dark gray inclusions

איור 3. 25



)Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.27( .שכבה מקומית 7: הטמנת הכלים הדרומית, מבט לדרום-מזרח ,EY 160 3. 26. בית ירח: חדר



.)Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.79( EY 160 3. 27. כלי חרס מן ההטמנה הפולחנית בחדר



No. Type Reg. 
No.

Locus Stratum Description

1 Bowl 771-2 164 7 Dark brown clay, small black inclusions, red slip
2 Bowl 771-1 164 7 Light brown clay, small white inclusions, red 

slip
3 Platter 770-9 164 7 Brown clay, many gray grits, red slip
4 Platter 770-6 164 7 Pink clay, white and gray inclusions, reddish 

brown slip, light diagonal burnish
5 Cooking 

pot
770-18 164 7 Brown clay, impressed decoration

6 Cooking 
pot

791-1 164 7 Dark gray-brown clay, many black inclusions

7 Cooking 
pot

734 164 7 Brown clay, many medium and large gray and 
black inclusions

8 Jug 741 164 7 Light brown clay, gray and red inclusions, light 
vertical burnish, string-cut base; incised marks, 
perhaps before firing

9 Jug 723 160 7 Brown clay, many black and brown inclusions, 
red slip

איור 3. 27



.)Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.80( EY 160 3. 28. כלי חרס מן ההטמנה הפולחנית בחדר



No. Type Reg. No. Locus Local 
Stratum

Description

1 Jug 740 164 7 Brown clay, many black inclusions, traces of red slip
2 Jug 769-1 164 7 Brown clay, small brown and black inclusions, red slip
3 Jar 770-19 164 7 Pinkish brown clay, gray and white inclusions, red slip
4 Jar 789 164 7 Brown clay, many small white and black, and some 

large white inclusions, streaky red slip
5 Jar 790 164 7 Light brown clay, many large white and gray 

inclusions, streaky red-brown slip
6 Jar 733 164 7 Brown clay, many medium white and black inclusions, 

red painted decoration
7 Jar 725 164 7 Brown clay, many medium white, black and gray 

inclusions, traces of red slip, pattern-combed

איור 3. 28



.EY 575 3. 29. גושים וחלקי טין לא-צרופים מבור הפסולת של הקדר בחצר

3. 30. זוגות גלגלי אובניים משטח EY, שכבה מקומית 7.

 ,EY 3. 31. מריות )ספטולות( עשויות עצם משטח

שכבה מקומית 7. 

3. 32. להב צור נושא מירוק בעל קצה פעיל מעוגל 

מחצר EY 575, שכבה מקומית 7. 



.)Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.81( 7 שכבה מקומית ,EY 575 3. 33. קראמיקה מחצר



No. Type Reg. No. Locus Local 
Stratum

Description

1 Bowl 1241-1 575 7 Buff clay, white and dark gray inclusions, trace 
of red slip interior

2 Bowl 1295-2 585 7 Light brown clay, few gray and white 
inclusions, red slip, radial and concentric 
burnish 

3 Platter 4164 468 7 Gray brown clay, black inclusions, burnished 
red slip

4 Vat 1294-3 575 7 Light brown clay, gray and white inclusions, red 
slip

5 Vat 4239 468
(489)

7 Light gray brown clay, many large black 
inclusions, streaky red slip

6 Cooking pot 1249 575 7 Gray-brown clay, many gray and white 
inclusions, striated interior

7 Cooking pot 1294-6 575 7 Gray-brown clay, gray and white inclusions, 
striated interior

8 Cooking pot 1241-11 575 7 Gray-brown clay, many gray and white 
inclusions, striated interior

9 Cooking pot 4163 468 7 Brown clay, white and black inclusions

איור 3. 33



.)Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.82( 7 שכבה מקומית ,EY 575 3. 34. קראמיקה מחצר

No. Type Reg. No. Locus Local 
Stratum

Description

1 Twin-vessel 1295-1 585 7 Light brown clay, gray inclusions, red slip
2 Jug 1303 585 7 Light brown clay, small dark gray inclusions, 

traces of thin red slip 
3 Jug 1302 585 7 Light brown clay, white and brown inclusions, 

much worn red slip, burnished 
4 Jar 1227-15 575 7 Orange clay, white inclusions, red slip, 

burnished 
5 Jar 1288 575 7 Pink clay, white inclusions, thick white slip
6 Jar 1294-1 575 7 Gray-brown clay, gray inclusions, dark red slip

איור 3. 34



.)Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.78( 7 שכבה מקומית ,EY 174/161 מבנה ,EY 150 3. 35. קראמיקה מחדר

No. Type Reg. 
No.

Locus Local 
Stratum

Description

1 Bowl 850-1 150 7 Light brown clay, gray and brown inclusions, red slip
2 Platter 721-2 150 7 Gray brown clay, large gray inclusions, burnished red 

slip
3 Jar 678-1 150 7 Brown clay, white, black, gray inclusions, streaky red 

slip
4 Jar 736-2 150 7 Brown clay, medium and large black inclusions, streaky 

red slip, pattern combed

איור 3. 35



.)Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.25( 7 שכבה מקומית ,EY 161 3. 36. כלים מרוסקים באתרם בחדר



.)Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.76 לפי  )מתוקן,   7 מקומית  שכבה   ,EY 161 ממבנה  קראמיקה   .37  .3



No. Type Reg. No. Locus Local 
Stratum

Description

1 Bowl 775 170 8 Brown clay, black, gray and white inclusions, 
striated base, thin red slip

2 Lamp 722-1 162 7 Buff clay, red slip
3 Platter 737-8 161 7 Light brown clay, gray inclusions, discontinuous 

burnish
4 Platter 737-7 161 7 Light brown clay, gray inclusions, red slip, 

diagonally burnished interior
5 Platter 757-2 161 7 Red clay, red slip, NCMW
6 Cooking 

pot
715-6 161 7 Gray-brown clay, white and gray inclusions, 

striated interior
7 Stand? 715-18 161 7 Light brown clay, gray and black inclusions
8 Mug 710-5 162 7 Red clay, many white and few gray inclusions, 

streaky red slip
9 Jug 776-8 161 7 Brown, gray clay, white and black inclusions, 

red slip
10 Jug 771-3 161 7 Light brown clay, gray and white inclusions, red 

slip
11 Jug 765 161 7 Brown clay, black and white inclusions, red slip
12 Jug 760 161 7 Gray brown clay, white and black inclusions, 

red slip
13 Jug 755-2 161 7 Brown clay, black, gray and white inclusions, 

red slip

איור 3. 37



.)Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.77( 7 שכבה מקומית ,EY 161 3. 38. קראמיקה ממבנה

No. Type Reg. No. Locus Local 
Stratum

Description

1 Jar 768 161 7 Reddish-brown clay, many large white 
and black inclusions, streaky red slip

2 Jar 763 161 7 Gray brown clay, black and brown 
inclusions, red slip, impressed decoration

3 Amphoriskos 767 161 7 Pinkish brown clay, white and black 
inclusions, thin red slip

4 Jar 710-9 162 7 Red clay, white and gray inclusions, red 
painted decoration

5 Jar 709-16 162 7 Pinkish brown clay, gray and white 
inclusions, red painted decoration

איור 3. 38



.)Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.85( 7 במבנה הצפוני-מערבי, שכבה מקומית EY 157-ו EY 156 3. 39. קראמיקה מחדרים

No. Type Reg. No. Locus Local 
Stratum

Description

1 Lamp 806-1 157 7 Light brown clay, gray, white, red inclusions, red 
slip, soot on slightly pinched rim

2 Bowl 705-3 156 7 Light brown clay, basalt, chert and limestone 
inclusions, dark red slip

3 Bowl 703-1 157 7 Light brown clay, gray and brown inclusions, 
brown slip, burnished interior

4 Bowl 803-1 157 7 Light brown clay, gray inclusions, red slip, random 
burnish interior

5 Platter 806-4 157 7 Reddish brown clay, gray and white inclusions, 
dark red slip

6 Jug 705-16 156 7 Light brown clay, gray inclusions, red slip, string-
cut base

7 Jug 803-2 157 7 Gray clay, medium and large gray inclusions, dark 
red slip, broken and abraded rim

8 Jar 705-4 156 7 Gray clay, gray, white and red inclusions, dark red 
painted decoration on gray-buff slip; below 
decoration, faintly burnished self-slip

9 Stand? 
Model?

705-25 156 7 Light brown clay, thin red slip

איור 3. 39



.)Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.70 שכבה מקומית  8–7 )מתוקן, לפי ,EY 586 3. 40. קראמיקה ממבנה



No. Type Reg. No. Locus Local 
Stratum

Description

1 Lamp 1364 (from 
1314)

586=593 
(590)

8B
(high)

Gray-brown clay, white and black inclusions, 
red slip

2 Lamp 1313-1 573 7 Gray clay, gray inclusions, soot on interior 
and exterior

3 Bowl 1310-3 573 7 Light brown clay, gray inclusions, red slip
4 Bowl 1310-2 573 7 Pinkish-brown clay, gray and white 

inclusions, beginning of spout or handle
5 Bowl 1341-5 594 8A

(low)
Light brown clay, gray inclusions, pinkish-
brown slip, burnished interior and rim

6 Platter 1321-4 593 =586 8B Light brown clay, gray inclusions, traces of 
red slip

7 Platter 1321-30 593 =586 8B Red, gray clay, red to brown burnished 
surface, NCMW

8 Cooking 
pot

1343-10 593 8A Light brown clay, gray and crushed calcite 
inclusions

9 Cooking 
pot

1315-28 593 =586 8B Dark brown clay, gray and crushed calcite 
inclusions, potter’s mark

10 Cooking 
pot

1315-16 593 =586 8B Gray, brown clay, gray inclusions, faintly 
striated interior, potter’s mark

11 Cooking 
pot

1277-1 586 8B Brown-gray clay, gray inclusions, potter’s 
mark, soot on exterior

12 Cooking 
pot

1310-14 573 7 Dark brown clay, potter’s mark, soot on 
exterior

13 Mug 1345 594 8A Brown clay, white and gray inclusions
14 Mug 1313-17 573 7 Brown clay, many gray and white inclusions, 

brown slip
15 Mug 1310-17 573 7 Light brown clay, gray and white inclusions, 

red slip
16 Jug 1341-30 594 8A Pink clay, burnished, potter’s mark, NCMW
17 Jug 1365-1 606 9B Red, gray clay, white slip, red painted 

decoration 

איור 3. 40



.)Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.71 שכבה מקומית 8–7 )מתוקן, לפי ,EY 586 3. 41. קראמיקה ממבנה

No. Type Reg. No. Locus Local 
Stratum

Description

1 Jar 1321-9 593
(= 586)

8B Light brown clay, many gray inclusions, 
incised rope decoration

2 Jar 1310-20 573 7 Brown clay, small gray inclusions, red slip
3 Jar 1321-19 593

(= 586)
8B Red clay, burnished neck, NCMW

4 Jar 1321-20 593
(= 586)

8B Red clay, NCMW

5 Jar 1314-21 593
(= 586)

8B Brown clay, NCMW

איור 3. 41



מרוסקים כלים  עם  חדרים  רצפות  ובו  העיר,  לחומת  צמוד  לבנים  ממבנה  חלק   :I חתך   ,MS שטח  ירח,  בית   .42  .3

.)S. Paz 2006a: Fig. 2.12( 2 באתרם. שלב מקומי 5, החלק  המאוחר של הב”ק         



.)S. Paz 2006a: Fig. 2.16( 2 שלב מקומי 5, החלק המאוחר של הב”ק ,MS 3. 43. קראמיקה מן המבנה הצמוד לחומה, שטח



No. Type Reg. No. Description
1 Vat KI 351 Orange-gray clay, many small black and white inclusions, 

medium fired, red slip
2 Vat KI 395 Orange-gray clay, many small black and white inclusions, 

medium fired, red slip
3 Jar KI 337 Light brown clay, many small black inclusions, well-fired, red 

slip
4 Jar KI 334 Light brown clay, many small black inclusions, well-fired, red 

slip
5 Jug KI 350 Light brown clay, small black inclusions, red slip
6 Amphoriskos KI345 Light brown clay, black and white inclusions, red slip

איור 3. 43

3. 44. כלים מן המבנה הצמוד לחומה, שטח MS, שלב מקומי 5, החלק המאוחר של הב”ק 2.



3. 45. בית ירח: שטח BS, תכנית המבנים משכבה מקומית 12A. החלק המאוחר של הב”ק 2. 

.)Greenberg and Eisenberg 2006: Plan 5.6a(

3. 46. בית ירח: שטח BS, תכנית המבנים משכבה מקומית 12B. החלק המאוחר של הב”ק 2. 

.)Greenberg and Eisenberg 2006: Plan 5.7a(



3. 47. בית ירח: שטח BS, שכבה מקומית 12B: מבט כללי על מבנה BS 034–038, ובו כלים מרוסקים באתרם )מכתשי האבן 

בתחתית התמונה שייכים לשכבות מאוחרות יותר(. מימין, מפולת קיר הלבנים W5113 על-גבי ריצוף הרחוב. מבט 

.)Greenberg and Eisenberg 2006: Fig. 5.19( .לכיוון צפון

.)S. Paz 2006b: Plan 3.9(  2  החתך העמוק”: תכנית המבנה מן הב”ק“ ,SA 3. 48. בית ירח: שטח



3. 49. בית ירח: שטח SA-S: תכנית רובע המגורים מן הב”ק 2–3 )עונות החפירה 2003–2009(.



3. 50. בית ירח: שטח BS+BF, שכבה מקומית 13B: תכנית השטח והרחובות באזור השער והבתים

.)Greenberg and Eisenberg 2006: Plan 5.5(         

3. 51. בית ירח: שטח BS+BF, שכבה מקומית 12A: תכנית השטח והרחובות המרוצפים באזור השער 

.)Greenberg and Eisenberg 2006: Plan 5.6( והבתים



3. 52. בית ירח: שטח BS+BF, שכבה מקומית 12B: תכנית השטח והרחובות המרוצפים באזור השער והבתים 

.)Greenberg and Eisenberg 2006: Plan 5.7(

3. 53. בית ירח: שטח BS, שכבה מקומית 12: רחוב מרוצף אבן BS 025; מבט מזרחה

.)Greenberg and Eisenberg 2006: Fig. 5.16(         



.)Paz and Paz 2006: Fig. 9.5( קטע רחוב מרוצף מן הב”ק 2; מבט מזרחה :MK 3. 54. בית ירח, שטח

 EY 158 שכבה מקומית 7: מבט כללי על המבנים במרכז השטח, וסמטה ,EY 3. 55. בית ירח: שטח

.)Eisenberg and Greenberg 2006: Fig. 8.20( משמאל; מבט צפונה



.)S. Paz 2006b: Plan 3.3( 3–2 תכנית כללית: בניין המעגלים מן הב”ק 3 מוקף רחובות מרוצפים אבן מן הב”ק ,SA 3. 56. בית ירח: שטח

3. 57. בית ירח: שטח SA: צומת הרחובות המרוצפים SA 723 )בחלק השמאלי של התמונה( ו-SA 925 )בחלק הימני של התמונה(; מבט 

.)Maisler, Stekelis and Avi-Yonah 1952: Pl. 17A( לכיוון צפון-מזרח



3. 58. בית ירח: שטח SA: רחוב SA 723; מבט דרומה. 



3. 59. בית ירח: שטח SA: חתך הבדיקה בריצוף רחוב SA 723, עונת 2003; מבט מערבה.

3. 60. בית ירח: שטח SA: חתך דרומי של חפירת הבדיקה ברחוב SA 723, עונת 2003. 



3. 61. בית ירח: שטח GB-N: רחוב צפון-דרום GB-N 025 מן הב”ק 2–3.



 C בחלקו הדרומי, בתקופה A 3. 62. בית ירח: תכנית כללית המשחזרת את הטופוגרפיה הטבעית של התל ואת תוואי חומה

)הב”ק 2(.



3. 63. בית ירח: צילום חתך בחומת הלבנים מן הב”ק 2 )חומה A(, כפי שנראה כיום בקצה הדרומי-מזרחי של 

התל; מבט לצפון. 

 Paz( )2 הב”ק( C מן החלק הקדום של תקופה ,A 3. 64. בית ירח: השלב הראשון של מעבר השער בחומה

.)and Greenberg 2006: Plan 6.2



 ,C 3. 65. בית ירח: מצבת העוגן בפינת הפולחן  מן השלב הראשון של שער העיר )החלק הקדום של תקופה

.)Paz and Greenberg 2006: Fig. 6.9( )2 הב”ק

.)Paz and Greenberg 2006: Fig. 6.4( A 3. 66. בית ירח: ציור חתך סכמטי של חתך בחלקה המרכזי של חומה



 Paz( )2 הב”ק( C ומעבר השער, מן החלק המאוחר של תקופה A 3. 67. בית ירח: תכנית השלב השני בחומה

.)and Greenberg 2006: Plan 6.4

 Paz and Greenberg 2006:( 3. 68. בית ירח: מבט כללי על השלב השני במעבר השער; מבט לדרום-מזרח

.)Fig. 6.13



3. 69. בית ירח: שחזור אמנותי של שער העיר בחומה A, עם פינת הפולחן בפתח מעבר השער מימין )ציור: דב 

פורוצקי(.



ת הב”ק 2 )ציור: דב פורוצקי(.
תקופ

שטחים BS+BF( ב
מזרחי )

מי-
של הרובע הדרו

תי 
מנו

שחזור א
ת ירח: 

3. 70. בי



3. 71. בית ירח: צילום אויר של התל, מבט לצפון-מערב. בקדמת הצילום נראה מוצא הירדן מהכנרת כיום. בשמאל  - 

אפיק הנהר הקדום. 



3. 72. ברקת: מפת איתור שטחי החפירה במדרגה המזרחית התחתונה של התל. 



.)M, L, V, R 3. 73. ברקת, התל התחתון: תכנית כללית של הרובע הצפוני-מערבי )שטחים



 .L 3. 74. ברקת, התל התחתון: תכנית סכמטית של שלבי הבניה בשטח

3. 75. ברקת, התל התחתון: צילום כללי של הרובע הצפוני-מערבי; מבט לדרום )תצלום מן האוויר(.



 .MLV 3. 76. ברקת, התל התחתון: תכנית המדרגה הצפונית של הרובע הצפוני-מערבי – שטח



א. תכנית אבן של מכלול 1055 / 1322.

 ב. תכנית סכמטית של המכלול עם סימון מיקום ממצאים עיקריים.

 :MLV  3. 77. שטח



3. 78. שטח MLV: יחידה 1055. מבט לצפון.

3. 79. שטח MLV: מקבץ גרעיני צור באתרו בחצר 1322.

3. 80. שטח MLV: הטמנת שלד בעל-חיים בחצר 1322.

מאחורי השלד שולחן עבודה מאבן; מימין – קיר W154; מבט לדרום-מערב. 



א. תכנית אבן של מכלול 1320 / 765

ב. תכנית סכמטית עם שרטוט חלק מן הכלים המרוסקים באתרם.

:MLV 3. 81. ברקת, שטח



3. 82. ברקת, שטח MLV: תכנית סכמטית של מקבץ החדרים בחלק המזרחי של מכלול 1320 / 765, עם סימון הכלים והממצאים 

העיקריים באתרם. 



 )W163( מכלול 1320 / 765: הפינה הצפונית-מערבית של יחידה 1320. מאחור – חומת העיר ,MLV 3. 83. ברקת, שטח

המשמשת קיר אחורי של היחידה. בשמאל – פך שנתגלה באתרו ליד קיר W115. מבט לצפון. 

3. 84. ברקת, שטח MLV, מכלול 1320 / 765: מבט כללי על יחידה 765, עם חלק מן הכלים המרוסקים על 

הרצפה; מבט צפונה. 



3. 85. ברקת, שטח MLV, מכלול 1320 / 765: כלים שלמים ומרוסקים בחלק הצפוני של יחידה L850( 765(; במרכז התמונה כלי 

תאומים. ליד הקיר בחלק האחורי של התמונה ניתן לראות קנקנים ופיטס מרוסקים; מבט צפונה.  

3. 86. ברקת, שטח MLV, מכלול 1320 / 765: פך מרוסק ובו 

אזמלי נחושת ליד הקיר המערבי של יחידה 765; 

מבט צפונה. 

3. 87. ברקת, שטח MLV, מכלול 1320 / 765: אזמלים מנחושת ומבחר 

חרוזים שנמצאו יחד בתוך פך ביחידה 765.



3. 88. ברקת, שטח MLV, מכלול 1320 / 765, יחידה 836: כלי חרס וחפצי אבן באתרם על רצפת החלק הדרומי של

          החדר. מאחור – מתקן לוחות אבן 841. מבט לדרום-מערב. 



3. 89. ברקת, שטח MLV, מכלול 1320 / 765, יחידה 836: פגיון נחושת באתרו, על מדף סלע בבסיס קיר 

W731; מבט מערבה.

3. 90. ברקת: פגיון נחושת עטוף אריג פשתן, שנתגלה ביחידה 836.



3. 91. ברקת, שטח MLV, מכלול 286: שרטוט סכמטי של יחידות 286 ו-326, המראה את פיזור הממצאים. 



3. 92. ברקת, שטח MLV, החלק המערבי של המכלול הגדול: גילוי גרזן נחושת ושברי כלי חרס על רצפת יחידה 326.

3. 93. ברקת: גרזן הנחושת שנתגלה ביחידה 326. 



 .MLR 3. 94. ברקת: תכנית המדרגה הדרומית של הרובע הצפוני-מערבי – שטח



3. 95. הרובע הצפוני-מערבי של ברקת: בחלק הדרומי נראה שטח MLR בשלב הקדום של בנייתו, לפני הוספת קירות וסגירת

         שטחים פתוחים.



3. 96. ברקת, שטח MLR: חתך ארכיטקטוני של השטח, מדרום לצפון. 

3. 97. ברקת, שטח MLR, מקבץ המבנים הדרומי: מבט כללי על מכלול 399, עם מבנה רוחב 399 במרכזו.

3. 98. ברקת, שטח MLR, מקבץ המבנים הדרומי: ממגורה 1473 ביחידה 399. 



3. 99. ברקת, שטח O: תכנית השרידים מתקופת הברונזה הקדומה 2. 

3. 100. ברקת, שטח O: חתך ארכיטקטוני של יחידה 621 והשרידים ממערב לה.



3. 101. ברקת, שטח O: תכנית יחידה 621, עם חלק מן הכלים המרוסקים באתרם.



3. 102. ברקת, שטח O: תכנית סכמטית של יחידה 621, עם סימון מיקום הממצאים.



3. 103. ברקת, שטח I: תכנית המבנים בשטח. 



3. 104. ברקת, שטח I: מבט כללי על מבנים 586 ו-569, וביניהם סמטה 596; מבט לדרום-מזרח.



3. 105. ברקת, שטח I: תכנית מבנה 569, עם סימון חלק מן הכלים המרוסקים באתרם.



3. 106. ברקת, שטח I: תכנית סכמטית של מבנה 569, עם פיזור הממצאים ביחידה.



3. 107. ברקת, שטח MLV: קראמיקה ממכלול המגורים הגדול, יחידות 179 )1–11( ו-1320 )12–19(.



No. Type Reg. No. Locus Description 
1 Bowl - 179 Brown clay
2 Platter bowl 5523 179 Dark brown clay, well fire, burnished
3 HM jar 1920 179 Gray clay, gray core, white grits
4 HM jar 7185 179 Orange clay, white grits
5 Cooking pot 5523 179 Brown clay, black core                         (p)
6 Cooking pot 2247 179 Brown clay, black core                         (p)
7 Cooking pot 5523 179 Brown clay, black core                         (p)
8 Jar 5523 179 Pink clay, many large gray grits, lime wash
9 Jar - 179
10 Jug 1920 179 Light brown clay, well fired
11 Jug 7185 179 Brown clay, well fired
12 Bowl-lamp - 833 Orange clay, red slip, pinched, soot marks
13 Platter-bowl 7474 833 Buff-pink clay, red slip
14 HM jar - 1324 Brown clay
15 HM jar 7254 1324 Brown-gray clay
16 HM jar - 833 Pink clay, lime wash
17 Amphoriskos - 1324 Pink clay, lime wash
18 Handle - 833 Buff clay, gray core, lime wash
19 Body sheds - 1324 Buff clay, incised design
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3. 108. ברקת, שטח MLV: קראמיקה ממכלול המגורים הגדול, יחידה 1320.

No. Type  Reg. 
No.

Locus Description 

1 Platter 7161 113 Pink clay, gray core
2 HM jar 7161 113 Brown clay, gray core, many gray grits
3 HM jar 7161

(2351)
113 Brown clay, gray core, badly fired

4 HM jar 7161
(6117)

113 Gray clay, gray core, gray grits, badly fired

5 HM jar 1217 113 Brown clay, white grits, soot marks
6 HM jar 7131 113 Pink clay, gray core
7 HM jar 7161 113 Pink clay
8 HM jar 1156 113 Pink clay, lime wash remains
9 HM jar 1156 113 Orange clay, black core, lime wash remains
10 Chassis 1217 113 Brown clay, incised decoration inside
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3. 109. ברקת, שטח MLV: קראמיקה ממכלול המגורים הגדול, יחידה 765.



No. Type Reg. No. Locus Description 
1 Bowl - 765 Red clay
2 HM jar - 765 Orange clay
3 HM jar - 765 Gray clay
4 HM jar - 765 Buff clay, large grits
5 HM jar - 765 Brown clay, gray core, white grits
6 HM jar - 765 Brown clay, gray core, white grits
7 HM jar - 765 Brown clay, gray core, white grits
8 HM jar - 765 Pink clay, lime wash
9 Vat? - 769 Pink clay, gray core, badly fired, spout?
10 Jar - Orange clay
11 Jar - Gray clay 
12 Jar 2125 765 Orange clay, many gray grits, red wash
13 Amphoris

kos 
2246 765 Pink clay, lime wash

14 Amphoris
kos 

7650 765 Pink-yellowish clay, gray core

15 Jug - Brown clay, gray core
16 Jug - Gray clay, gray core
17 Handle - Orange clay, lime wash
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0 10 cm

3. 110. ברקת, שטח MLV: קראמיקה ממכלול המגורים הגדול, יחידה 765.

No. Type Reg. No. Locus Description 
1 Jar - 769 Orange clay, lime wash, perforated ledge handles, 

non symmetric horizontal loop handles on the 
shoulders, filed oval hole

2 Jar - 769 Brown clay. Unperforated pillar handle.
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3. 111. ברקת, שטח MLV: קראמיקה ממכלול המגורים הגדול, יחידה 765, לוקוס 850. 



No. Type Reg. No. Locus Description 
1 Bowl 7407 850 Red-brown clay.
2 HM jar 7620 850 Brown-gray clay, gray core, white grits.
3 HM jar 7407 850 Buff clay.
4 Jar 7402 850 Pink clay, lime wash.
5 Amphoris

kos 
- 850 Red clay.

6 Jug 7602 850 Orange clay, red slip.
7 Jug 7602 850 Buff clay, badly fired, red slip.
8 Amphoris

kos 
7629 850 Pink clay, lime wash, 4 decoration handles.

9 Amphoris
kos 

7608 850 Buff clay, gray wash.

10 Amphoris
kos 

2290 850 Red-pink clay, parallel lug handles, red slip.

11 Juglet 7631 850 Brown-gray clay.
12 Juglet 7664 850 Pink clay.
13 Twin 

vessel
7601 850 Brown clay.
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3. 112. ברקת, שטח MLV: קראמיקה ממכלול המגורים הגדול, יחידה 1306.

No. Type Reg. No. Locus Description 

1 Bowl 7057 823 Red clay, well fired
2 HM jar 1306 Grown clay, gray core, gray grits
3 HM jar 7358 823 Brown clay, many white/gray grits
4 HM jar 7409 823 Brown clay, gray core, badly fired
5 HM jar 7409 823 Pinkish clay, brown core, many light grits
6 Jar 7512 1306 Pink clay
7 Pithos 7530 1306 Pink clay
8 Pithos 7358 823 Orange clay, many small-large white/gray grits  
9 Pithos 7409 823 Orange clay
10 Pithos 7409 823 Orange clay, many small-large white/gray grits  
11 Body 

sherd
7057 823 1.3cm. thick, brown clay, rope decoration (2.5cm. 

wide), lime wash
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3. 113. ברקת, שטח MLV: קראמיקה ממכלול המגורים הגדול, יחידה 836.



No. Type Reg. No. Locus Description 

1 HM jar 7650 1303 Pink-gray clay
2 HM jar 7411 1303 Buff clay
3 HM jar 2686 742 Buff clay, gray core
4 HM jar 7680 742 Brownish clay, gray core, light grits
5 HM jar 7305

(1305?)
1302 Gray clay

6 HM jar 7656 1303 Orange-brown clay
7 HM jar 2046 742 Buff clay, gray core
8 HM jar 7680

(2620?)
742 Orange clay, gray core, lime wash

9 Cooking 
pot

- 844 Gray-brownish clay, band handles, burnish?

10 Pithos 1989
(1959)

742 Orange clay, lime wash

11 Jar 7680 742 Pink –orange clay
12 Jar 7142

(7385)
242 Orange clay, gray core
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3. 114. ברקת, שטח MLV: קראמיקה ממכלול המגורים הגדול, יחידות 326 )1–12( ו-286 )13–18(.



No. Type Reg. No. Locus Description 
1 Bowl 3097a 326 Brown-gray clay 
2 Bowl 3097b 326 Buff clay, gray core 
3 HM jar from 3180 326 Pink clay (not from a complete vessel)
4 HM jar - 326 Brown clay, gray core, white grits 
5 HM jar - 326 Brown clay, gray core 
6 HM jar - 326 Grayish-brown clay 
7 Jar from 3162 326 Orange clay (not from a complete vessel)
8 Pithos - 326 Brown clay, gray core 
9 Pithos - 326 Brown clay 
10 Pithos from 2903 326 Gray-brown clay (not from a complete vessel)
11 Pithos - 326 Buff clay
12 Pithos - 326 Brown clay, lime wash 
13 HM jar 2690 286 Brown clay 
14 HM jar 2905 286 Gray clay, lime was 
15 HM jar - 286 Buff clay, lime wash
16 Pithos - 286 Brown clay, lime wash 
17 Pithos - 286 Brown clay, gray core 
18 Pithos - 286 Brown clay 
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3. 115. ברקת, שטח MLR: קראמיקה ממכלול המבנים הדרומי, יחידה 339. 



No. Type Reg. No. Locus Description 
1 Bowl 3457 399 Brown clay
2 Bowl 3640 1491 Gray clay, orange and black slip, burnished, KKW
3 Bowl 3544 399 Pink clay, gray core
4 Platter 3733 1506 Red clay, MW
5 Platter 1592 1502 Buff clay, gray grits, red slip remains
6 Platter 3490 399 Pink clay, well fired
7 Platter - 399 Orange-yellowish clay, gray core, badly fired, 

everted rim, red slip (int), pattern burnishing
8 HM jar 3490 399 Buff clay, many white grits
9 HM jar 3544 399 Orange clay, large gray grits
10 HM jar 3490 399 Orange clay, large gray grits, 'potter mark'
11 HM jar 3430 394 Orange-brown clay, large gray grits
12 HM jar 10548 1073 Buff clay, gray core
13 HM jar 3572 399 Buff clay, 'channelled' decoration   (p)
14 HM jar 3526 399 Orange clay, large gray grits
15 HM jar 3526 399 Buff –gray clay, large gray grits
16 HM jar 3733 1506 Orange-gray clay, large gray grits
17 HM jar 3733 1506 Pink clay, gray core, crude
18 HM jar 3572 399 Orange clay, lime wash remains

איור 3. 115



3. 116. ברקת, שטח O: קראמיקה מלוקוס 640.

No. Type Reg. No. Locus Description 
1 Bowl 6243 640 Carinated. Gray clay, white grits
2 Bowl 6245 640 Carinated. Brown clay, soot marks
3 Bowl 6243 640 Gray clay
4 HM jar 6243 640 Orange clay
5 HM jar 6243 640 Buff clay
6 HM jar 6245 640 Orange clay, lime wash
7 Amphoris

kos 
6243 640 Orange clay

8 Handle 6243 640 Orange clay, lime wash

9 Handle 6243 640 Pink clay, lime wash
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3. 117. ברקת, שטח O: קראמיקה מלוקוס 647.



No. Type Reg. No. Locus Description 
1 Bowl 6343 647 Carinated, brown clay, soot marks
2 Bowl 6343 647 Carinated, brown clay, soot marks
3 Bowl 6333 647 Brown clay, brown wash 
4 HM jar 6333 647 Orange clay, gray core
5 HM jar 6347 647 Buff clay, gray core

6 HM jar 6343 647 Orange clay, gray core
7 HM jar 6353 647 Pink clay, dark grits
8 HM jar 6343 647 Orange clay, many white grits
9 jar 6353 647 Buff clay
10 Jar 6353 647 Brown-gray clay
11 Jar 6343 647 Buff clay, gray core
12 Jar 6343 647 Pink clay, gray core
13 Handle 6333 647 Orange clay, lime wash
14 Handle 6333 647 Buff clay
15 Knob 6343 647 Buff clay
16 Chassis 6353 647 Orange clay, lime wash
17 Handle 6333 647 Orange clay
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3. 118. ברקת, שטח O: קראמיקה מיחידה 621.

No. Type Reg. No. Locus Description 
1 Jug - 621 Buff clay, gray grits, red slip
2 Jug  6248 621 Brown clay
3 Spouted 

Vat 
- 621 Pink clay, lime wash, plastic rope decoration

4 Spouted 
Vat 

- 621 Buff clay, lime wash, plastic rope decoration

5 HM jar - 621 Light brown clay, gray grits, gray core
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3. 119. ברקת, שטח O: קראמיקה מלוקוס 635.



No. Type Reg. No. Locus Description 
1 Bowl 6239 635 Brown clay
2 Bowl 6229 635 Carinated. Brown clay, small white grits
3 Bowl 6229 635 Carinated. Brown clay
4 Bowl 3256 635 Carinated. Gray clay, soot marks
5 Bowl 6239 635 Carinated. Brown clay, red-brown slip
6 Platter -

bowl
635 Pink clay

7 Bowl 6256 635 Brown clay
8 Bowl 6239 635 Brown clay
9 Bowl 6229 635 Pink clay, gray core
10 Bowl 6239 635 Buff clay
11 Bowl 6239 635 Pink clay
12 Bowl 6239 635 Orange clay, gray core, plastic design
13 Bowl 635 Orange clay, gray core, plastic decoration
14 HM jar 6260 635 Brown clay, gray core
15 HM jar 6229 635 Pink clay, gray core
16 HM jar 635 Pink clay
17 HM jar 6229 635 Pink clay, gray core
18 HM jar 6256 635 Pink clay, lime wash
19 HM jar 6229 635 Orange clay, gray core, lime wash
20 Vat 6256 635 Orange clay, gray core, lime wash
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3. 120. ברקת, שטח I: קראמיקה של הב”ק 2 מן הלוקוסים השונים בשטח.



No. Type Reg. No. Locus Description 
1 Bowl 5623 570 Red clay, soot marks
2 Bowl 5716 572 Carinated. Brown clay
3 Bowl 5622 568 Carinated. Red-brown clay 
4 Bowl 5620 553 Carinated. Pink clay, red slip remains
5 Platter 5620 553 Buff clay, red slip
6 Platter 5673 569 Red clay, MW 
7 Platter 5555 608 Buff clay, red slip, pattern burnishing?
8 Platter  5504 554 Red clay, MW
9 Platter 5724 572 Orange clay, buff core, red slip, pattern burnishing
10 HM 

jar/krater
5748 585 Orange clay, gray core, many grits. Plastic rope 

decoration.
11 HM jar 5716 572 Orange clay, gray core. Plastic rope decoration.
12 HM jar 5839 586 Orange clay, lime wash. Plastic rope decoration.
13 Jar 5504 554 Buff clay
14 Jar 5620 553 Buff clay
15 Jar Unperforated pillar handle 
16 Pithos 5620 553 Orange clay, yellowish core, lime wash
17 Jug 5618 571 Brown clay
18 Spout 5538 557 Pink clay
19 Body 

sherd
5620 553 Orange clay, lime wash, red paint design
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3. 121. ברקת, שטח D: קראמיקה מאזור השער, לוקוס 466, משרידי מבנה שנסמך אל החומה. 



No. Type Reg. No. Locus Description 
1 Lamp 

bowl
- 466 Brown clay, pinched

2 Lamp 
bowl

- 466 Brown clay, gray core, soot marks

3 Bowl - 466 Brown clay
4 Bowl - 466 Brown clay, medium fired
5 Bowl - 466 Buff clay, gray core
6 Bowl - 466 Brown clay
7 Bowl - 466 Brown clay, brown wash
8 Bowl - 466 Orange clay, black core, burnished
9 HM jar - 466 Brown clay, burnished
10 HM jar - 466 Brownish clay, soot marks
11 HM jar - 466 Pink clay, gray core
12 HM jar - 466 Buff clay, gray core, white grits, soot marks on rim 

and inside
13 HM jar - 466 Buff clay, gray core, white grits, soot marks on rim 

and inside
14 HM jar - 466 Buff clay, gray core, white grits, soot marks on rim 

and inside
15 HM jar - 466 Pink clay, white grits
16 HM jar - 466 Buff clay
17 HM jar - 466 Brown-gray clay, many gray grits, soot marks
18 HM jar - 466 Orange-pink clay, lime wash
19 HM jar - 466 Orange clay, gray core, lime wash
20 HM jar - 466 Orange clay, gray core, lime wash
21 HM jar - 466 Pink-gray clay, lime wash
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3. 122. ברקת, שטח D: קראמיקה מאזור השער, לוקוס 466, משרידי מבנה שנסמך אל החומה. 



No. Type Reg. No. Locus Description 
1 Jar - 466 Buff clay, gray core
2 Jug - 466 Brown-red clay, well fired
3 Jug - 466 Brown-red clay, well fired
4 Jug - 466 Pink clay
5 Jar - 466 Unperforated pillar handle. Orange clay, gray core.

Incised decoration on pillar base
6 Handle - 466 Orange clay, gray core, incised decoration
7 Handle - 466 Orange clay, gray core, lime wash
8 Lamp / 

Miniature 
bowl 

- 466 Brown-black clay, crude, badly fired

9 Jar - 466 Orange clay, lime wash
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3. 123. ברקת: מבחר כלים שלמים שנמצאו בשטחים MLV ו-O, לאחר רפאות.



3. 124. ברקת, התל העליון: מפת איתור שטחי החפירה.



.MS 3. 125. ברקת, התל העליון: תכנית שטח



.LS 3. 126. ברקת, התל העליון: תכנית שטח



 .MS1 3. 127. ברקת, התל העליון: תכנית שטח



3. 128. ברקת: ספלול חרוטי בשטח המתקנים החצובים בתל העליון.

 
3. 129. ברקת: גת מתקופת הב”ק 2 בתל העליון.



3. 130. ברקת, מערכת הרחובות בשטח MLV: מבט כללי על מערכת הרחובות ברובע. במרכז הצילום רחוב 

1316, ובקצהו הצפוני רחבת השער המשולשת 750 ומעבר השער הצפוני. מימין לרחוב חצר 1322. 

משמאל לרחוב חלק ממכלול 1320 / 765, ובדרומו רחוב 757. מבט לכיוון צפון.

3. 131. ברקת, מערכת הרחובות בשטח MLV: רחוב 1316, לכיוון רחבה 750 ומעבר השער הצפוני; מבט 

 .MLR לכיוון צפון. בקדמת התמונה חלקו הדרומי ביותר )753( והמדרגה העולה דרומה לכיוון שטח

משמאל מתפצל רחוב 757 לכיוון מערב. מימין לרחוב: חצר 1322. בפינה הימנית התחתונה ניתן 

לראות את תא אחסון בפינה הדרומית-מערבית של החצר, אשר נבנה תוך שימוש בגושי סלע 

גדולים ששולבו בבנייה. 



3. 132. ברקת, מערכת הביצור: קטע מן החומה בשטח MLV, הרובע הצפוני-מערבי; מבט לכיוון מזרח. ניתן 

לראות שילוב אבנים וסלעים גדולים במיוחד בפן הפנימי של החומה )מימין(. מימין מכלול מגורים 

1320/ 765 ניגש אל החומה וצמוד אליה.  

3. 133. ברקת, מערכת הביצור: הפן החיצוני )הדרומי( של חומת האתר בשטח D, באזור השער; מבט 

צפונה. 



.D 3. 134. ברקת, מערכת הביצור: תכנית מכלול השער הדרומי והחומה בשטח



3. 135. ברקת, מערכת הביצור: מבט כללי על מכלול השער בשטח D; מבט דרומה )צילום ממנוף(.

3. 136. ברקת: צילום אויר של התל וסביבתו. מסומנים התל העליון והתל התחתון. מבט לכיוון צפון.

התל התחתון
התל העליון



3. 137. ברקת: ארגון מכלולי המגורים ברובע הצפוני-מערבי. ניתן לראות כי בגרעין כל מכלול קיים חדר רוחב 

אופייני. 

3. 138. ברקת: חלוקת התל העליון לאזורים – שטח פתוח משותף ובו מתקנים חקלאיים במערב, ואזורי 

מגורים ומנהל בחלק המרכזי והמערבי. 



4. 1. תכניות סכמטיות של מבני מגורים מרובעים מן החלק המאוחר של הב”ק 2 בבית ירח.

א. שכבה מקומית 7.

4. 2. תכניות סכמטיות המראות את ההמשכיות בשטח EY בבית ירח במהלך תקופת הב”ק 2–3:



.6A ב. שכבה מקומית

.6B ג. שכבה מקומית

איור 4. 2. )המשך(



.)Tubb et. al. 1997: Fig. 3( 4. 3. תל א-סעידייה - תכנית בתים ורחובות



.)Fischer 2008: Fig. 35( II 4. 4. תל אבו אל-חראז: תכנית שטח 1 צפון, שכבה



.)Fischer 2008: Fig. 185( לפי פישר ,I 4. 5. תל אבו אל-חראז: תכנית שטח 3, שכבה

.)Fischer 2008: Fig. 201( לפי פישר IIA 4. 6. תל אבו אל-חראז: תכנית שטח 3, שכבה



.)Fischer 2008: Fig. 193( 4. 7. תל אבו אל-חראז, שטח 3: הרחוב המרוצף וחלק מן המבנים הסמוכים אליו

,)W114 ,W122 למשל( II מתייחס למבני שכבה )L100( בצילום ניתן לראות בבירור כי הרחוב המרוצף        

.)W129( I ומאוחר למבנים של שכבה        

.)Fischer  2008: Fig. 305( IIA 4. 8. תכנית סכמטית כללית של המבנים מן הב”ק 2 בתל אבו אל-חראז: א. שלב

.)ibid.: Fig. 306(  IIB ב. שלב       

א

ב



.)ibid.: Figs. 3.13( 3 שלב
H(. ב. 

erzog 1997: Figs. 3.12( 1 שלב
מן הב”ק 2: א. 

תל פרעה צפון, 
תר ב

ת הא
תכני

מ
4. 9. חלק 

ב
א



.)Yadin and Kockavi 2000: Fig. 9.3( 2 שרידי בתים, רחוב ושטח פתוח מן הב”ק :XIX–XVIII שכבות ,A 4. 10. אפק, שטח



 .)Herzog 1997: Fig. 3.16( C 4. 11. העי: תכנית כללית של שרידי הב”ק 2 , הבתים ומקדש האקרופוליס: א. שכבה

.)ibid.: Fig. 3.17( B ב. שכבה

א

ב



.)Ben-Tor and Bonfil 2003b: Plans 5–6( XIIC שכבה ,B 4. 12. תל קשיש: תכנית ושחזור שטח



.)Ben-Tor and Bonfil 2003b: Plans 7–8( XIIB שכבה ,B 4. 13. תל קשיש: תכנית ושחזור שטח



.)Golani 2003: Plan 2.14( 2 שלב ,E 4. 14. קריית אתא: תכנית שטח

.)Golani 2003: Plan 2.17( 1 שלב ,F 4. 15. קריית אתא: תכנית שטח



.)Golani 2003: Plan 2.23( 1 שלב ,G 4. 16. קריית אתא: תכנית שטח



 .)ibid.: Fig. 3.8( II שכבה
H(. ב. 

erzog 1997: Fig. 3.6( III שכבה
מה. א. 

מגורים והחו
מבני ה

ת 
תכני

 :H שטח
4. 17. ערד, 

ב
א



.)Herzog 1997: Fig. 3.9( תכנית מבני המגורים והחומה :II שכבה ,K 4. 18. ערד, שטח

.)Herzog 1997: Fig. 3.10( בערד K 4. 19. הצעת שחזור של הרצוג למבנים בשטח



.)Herzog 1997: Fig. 3.11( בערד לפי הרצוג II 4. 20. ארגון המרחב העירוני ומערך השכונות והרחובות של שכבה

.)Herzog 1997: Fig. 3.7( )B( ולפי הרצוג )A( בערד: לפי עמירן III 4. 21. תכניות סכמטיות המראות את ארגון היישוב של שכבה



.)Chesson 2003: Fig. 4( 4. 22. ארגון המרחב העירוני והחלוקה לשכונות בערד לפי צ’סון

.)Gophna 1996: Fig. 16( יחידה בתכנית חדר רוחב בסמוך לחומת העיר :IIb שכבה ,B 4. 23. תל דלית, שטח



 .)Herzog 1997: Fig. 3.18( 3–2 4. 24. תל ירמות: תכנית כללית של האתר בתקופת הב”ק
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