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 איך ילדים יודעים? 

עדויות ארכיאולוגיות להעברת ידע ולמידה בתקופה הפליאוליתית 

 , לערך(שנים לפני זמננו 500-200,000)בין ה תחתונה

 : טקסטIכרך 

 

       

 דוקטור לפילוסופיה חיבור לשם קבלת תואר

       

 מאת

 שפייר  אלה אסף

 

 בהנחייתם של פרופ' רן ברקאי ופרופ' אבי גופר

 

 

 אביב-הוגש לסנאט של אוניברסיטת תל
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 תודות

 

פרופ' רן ברקאי ופרופ' אבי גופר שמלווים אותי  –ו ראשית, ברצוני להודות למנחים של עבודה ז

מזה עשור, החל מימי התואר הראשון, דרך התואר השני ועד לשלב עריכת מחקר הדוקטורט. 

תודה על שלימדתם ועודדתם אותי לחקור באופן מעמיק, לשאול שאלות, לבחון בביקורתיות 

נציונליות לעיתים. תודה על נתונים שלי ושל אחרים ולא להסס להציע פרשנויות לא קונב

התמיכה לאורך הדרך הארוכה, על העצות והמוכנות התמידית לסייע מתי שרק צריך, בכל דבר 

 ועניין. זה היה מסע מרתק בזכותכם, ועל כך אני מודה לכם מקרב לב. 

תודה לקרן עזריאלי על המלגה הנדיבה שהוענקה לי בשנות הדוקטורט, ואשר הפכה את הדרך 

 זו לקלה ונוחה הרבה יותר. הארוכה ה

יפת, -יוני פרוש, אביעד אגם, נטשה סולודנקו, תמר רוזנברג –ברצוני להודות גם לחברים במעבדה 

בר אפרתי, צ'יצ'ו כהן, קטיה זוטובסקי ויפית קידר. תודה על שנים רבות של תמיכה ברגעי משבר, 

על החיים עצמם )אוכל  על כל השיחות והדיונים הארוכים על עניינים שברומו של עולם,

 וסרטונים מצחיקים ביוטיוב כמובן( וגם קצת על ארכיאולוגיה לפעמים. 

תודה לד"ר פלביה ונדטי על המחקר של סימני השימוש מאזור השטח הדרומי, לד"ר רות בלסקו 

 ופרופ' ג'ורדי רוסל על הנתונים הקשורים למכלולי הפאונה מאזור המוקד במערת קסם. 

 גם על כל העזרה הטכנית עם טבלאות האקסל והסטטיסטיקה.תודה לאביעד א

 תודה לפבל שרגו וסשה פליט על צילום התמונות שבעבודה זו. 

ולבסוף, תודה למשפחה שלי. להורים שלי מלי ועודד אסף ולאחותי קרן אסף, שתמכו בי מכל הלב 

תודה על כך שאתה  -לאורך כל הדרך וללא כל הסתייגות. לנועם, השותף למסע ארוך השנים הזה 

הופך את הכל לירוק ופורח, על ההבנה, התמיכה והעידוד ברגעים השמחים וברגעי הקושי הלא 

מעטים. לא הייתי יכולה לעשות את זה בלעדיך. ולעופרי ושקד שלי, שמלמדים אותי בכל יום 

 מחדש את מה שחשוב באמת, על הטוב שבדברים הפשוטים הקטנים והגדולים.   
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 רשימת טבלאות

 

 רקע ארכיאולוגי  פרק ב':

 .המכלולים הנבדקים בעבודת המחקר .1 טבלה

 .מדגם הגרעינים הנבדק מרבדים .2 טבלה

 

 ניתוח איכויות ורמות הסיתות במכלולים ממערת קסם פרק ו':

 (.1-12הרכב פסולת התעשייה במכלולים הנבדקים ) .3טבלה  

אשר גודלו  3יחס בין גרעינים לפסולות גרעין במכלולים הנבדקים )להוציא מכלול מס'  .4טבלה  

 לא מאפשר בחינה של נתון זה(. 

 .פי צפיפות. ניתוח הרכב פסולת התעשייה והכלים ל5טבלה  

 .נתונים מטריים )ס"מ( של פריטים להביים במכלולים הנבדקים .6טבלה  

 .טיפוסי פריטי עיצוב גרעין של השטח הדרומי .7טבלה  

 .מדף תחתון 1טיפוסי פריטי עיצוב גרעין של יחידה  .8טבלה  

 .חלוקת פריטי התזות יתר משני המכלולים לפי בלנק  .9טבלה  

 .טיפוסים-טי התזת יתר לתתחלוקת פרי .10טבלה  

  .נתונים מטריים מקסימלים של פריטי עיצוב גרעין .11טבלה  

 .נתונים מטרים של הקצה הדיסטלי של הפריט אשר לוקח את בסיס הגרעין .12טבלה  

 אורך ממוצע של הפן הדורסלי והונטרלי של פריטי עיצוב גרעין משני המכלולים. .13טבלה  

 .טבלאות גרעין משני המכלולים לפי בלנק חלוקת פריטי .14טבלה  

 .נתונים מטריים מקסימלים של טבלאות גרעין משני המכלולים .15טבלה  

.16טבלה  
 

ת מיומנות גבוהה לעומת נמוכה ששימשו פייני גרעינים המשמשים בהערכת רממא

 .במחקר זה

 נים הכללישכיחות גרעינים המשקפים רמת מיומנות גבוהה מתוך מכלול הגרעי: 17טבלה 
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 .נתונים מטריים של גרעינים המשקפים רמת מיומנות גבוהה. 18טבלה  

 .סיווג גרעינים המשקפים רמת מיומנות גבוהה לפי סיבת נטישה .19טבלה  

 .. שכיחות גרעינים בעלי שני שלבי הפקה במכלולים הנבדקים20טבלה  

 .ומר הגלם והשוואתם למדגם הכלליסיווג גרעינים בעלי שני שלבים לפי איכות ח .21טבלה  

השוואת מספר ממוצע של הינג'ים על גרעינים בעלי שני שלבים לעומת שאר  .22טבלה  

  .הגרעינים

השוואת שכיחות גרעינים עם ריסוקים סמוך לשטח הנקישה )גרעינים בעלי שני שלבים  .23טבלה  

 .לעומת שאר הגרעינים(

עברו בדיקות סימני שימוש ממערת קסם לפי אזורים, מדגם הפריטים הממוחזרים ש .24טבלה  

  .באדיבות ד"ר פלביה ונדטי

 .שכיחות השימוש בצור מאיכות בינונית במכלולים הנבדקים. 25טבלה  

מספר ממוצע של צלקות "מוצלחות" על גבי משטח ההפקה של גרעינים במכלולים  .26טבלה  

 .הנבדקים

 

 .: חומר נלווה27-174טבלאות 
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 רשימת איורים

 רקע ארכיאולוגי  פרק ב':

( מכלולי המדף התחתון יחידות 1(: 1-12)מכלולים  קסםתכנית האזורים הנבדקים במערת  :1איור 

( השטח 4; 4-5( מכלולי המדף התחתון יחידות 3; 3-4( מכלולי המדף התחתון יחידות 2; 1-2

( 10( עמודי מדף; 9( יברודי מדף; 8מוקד;  (7( דרומית למוקד; 6מערבי; -( יברודי דרום5הדרומי; 

G/19-20 ;11 )K/10 ;12 )unit I  .)מכלולים עמודי ויברודי(  

חלוקת הרצף הסטרטיגרפי במערת קסם )עליון ותחתון(, מיקום המכלולים הממוקמים  :2איור 

 ברצף העליון שנבדקו בעבודה זו.

 תחתון שנבדקו בעבודה זו.מיקום המכלולים הממוקמים ברצף הסטרטיגרפי ה :3איור 

 (.2011מבט למערב השטח הדרומי, חלוקה לשלוש היחידות  הסטרטיגרפיות )עונת חפירה  :4איור 

 -מערב לצפון-השכבה היברודית והשכבה העמודית שמתחת למדף הסלע, מבט מדרום  :5איור 

ית ממוקמת מעל (. ניתן לראות כי השכבה היברוד2011מזרח, חתכים צפוני ומזרחי )עונת חפירה 

 לזו העמודית. 

   K/10 .  חתך ריבוע6איור 

 unit I.  חתך 7איור 

 ניתוח איכויות ורמות הסיתות במכלולים ממערת קסם פרק ו':

 .מדף תחתון 1פריטי עיצוב גרעין מסוג התזת יתר ממכלול יחידה   :8איור 

 .פריטי עיצוב גרעין מסוג התזת יתר ממכלול השטח הדרומי :9איור 

   1גרעין להבים, שטח נקישה  : 10יור א

   1גרעין להבים, שטח נקישה : 11איור 

  גרעין להבים, שני שטחי נקישה :12איור 

  גרעין נתזים, שני שטחי נקישה :13איור 

  גרעין נתזים, שני שטחי נקישה :14איור 

  1גרעין נתזים+להבים, שטח נקישה  :15איור 
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 בה שטחיםגרעין נתזים מרו :16איור 

  גרעין נתזים+ להבים מרובה שטחים: 17איור 

  גרעין נתזים מרובה שטחים :18איור 

  גרעין נתזים+ להבים, שני שטחי נקישה :19איור 

  1 גרעין נתזים, שטח נקישה: 20איור 

  גרעין נתזים, שני שטחי נקישה :21איור 

  גרעין נתזים, שני שטחי נקישה: 22איור 

   תזים, שני שטחי נקישהגרעין נ :23איור 

  גרעין נתזים מרובה שטחים: 24איור 

  גרעין נתזים, שני שטחי נקישה :25איור 

  1גרעין נתזים, שטח נקישה : 26איור 

  גרעין נתזים מרובה שטחים :27איור 

  גרעין נתזים מרובה שטחים :28איור 

   1גרעין נתזים, שטח נקישה  :29איור 

  שני שטחי נקישהגרעין נתזים, : 30איור 

 1 גרעין נתזים+ להבים, שטח נקישה :31איור 
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  1גרעין נתזים, שטח נקישה  :32איור 

  1 גרעין נתזים, שטח נקישה :33איור 

  1גרעין נתזים+ להבים, שטח נקישה  :34איור 

  1גרעין נתזים, שטח נקישה  :35איור 

  1גרעין נתזים, שטח נקישה  :36איור 

 עין נתזים מרובה שטחיםגר :37איור 

  1גרעין להבים, שטח נקישה   :38איור 

  1גרעין להבים, שטח נקישה  :39איור 

  1גרעין להבים, שטח נקישה  :40איור 

   גרעין להבים, שני שטחי נקישה :41איור 

  1גרעין להבונים, שטח נקישה  :42איור 

  גרעין נתזים, שני שטחי נקישה :43איור 

   נתזים + להבים, שני שטחי נקישה גרעין :44איור 

  1גרעין נתזים, שטח נקישה  :45איור 

  גרעין נתזים, שני שטחי נקישה :46איור 

 .חומרי גלם וחומרי גלם נבדקים מאזור השטח הדרומי :47איור 

צורה  בעל הוא הבולבוס הפנים. שני על קליפה בעל יחסית, גדול ושטוח, צר בולבוס :48איור 

 באורך  להבים להפקת פוטנציאל בעל והוא קסם, במערת שנצפה בסגנון להבים פקתקלאסית' לה'

 הוא מכן ולאחר (בחץ מסומנת ארוכה, התזה) ממנו הופקה בלבד אחת התזה זאת, עם מ."ס8-10

 ניטש(. 

 , מופרד בקו אדום( I-J 12-13תפרוסת גרעינים בעלי שני שלבי הפקה באזור המוקד ): 49איור 

 אביב(. -ם למוקד )באדיבות בר אפרתי, אוניברסיטת תלובאזור שמדרו

תפרוסת גרעינים בעלי שני שלבי הפקה באזור המוקד ובאזור שמדרום למוקד בפאזות  :50איור 

 .אביב-הכרונולוגיות שזוהו באזורים אלה )באדיבות בר אפרתי, אוניברסיטת תל

 חומר נלווה :51-56איורים 
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 תקציר 

 

חקרים רבים בוחנים סוגיות של העברת ידע ותהליכי למידה בקרב חברות בשנים האחרונות מ

עבירו פרהיסטוריות קדומות. עם זאת, הידע בנוגע לאופן בו בני אדם פרהיסטורים רכשו ידע וה

יותר כאשר דנים בשלבים המוקדמים של ההיסטוריה  אף מועטאותו לצאציהם הוא מועט, ו

מטרתה העקרית של עבודת מחקר זו היא להעמיק את . תחתוןהפליאולית ה תהאנושית, תקופ

הבנתנו בנוגע לתהליכי למידה והעברת ידע הקשורים לסיתות כלי אבן בחברות אנושיות קדומות 

זמן המכונה פלייסטוקן תיכון פרק הלבנט, דרום באזור  תחתוןהפליאולית ה תתקופשלהי שחיו ב

באתרי הקומפלקס  יברודי".-האשלו ומשוייכים לקומפלקס התרבותי המוכר בשם "הקומפלקס

הגם שהוא מאופיין בכלכלה של . פנה בהיסטוריה האנושית בלבנטנקודת מ התרבותי הזה מתגלה

בשינויים מאופיין  קומפלקס תרבותי זהלו,  שלי שקדםהאבדומה לקומפלקס  צייד ולקט

-אלה באשלוהתנהגויות חדשות סביר כי . אבולוציונים, תרבותיים, וטכנולוגים משמעותיים

שיח ב , יש להניח,נתמך ם מנגונונים אלהקיו, ועברת ידעיברודית הצריכו מנגנונים שונים של ה

מחקר זה שם לו למטרה לאפיין, לראשונה, תהליכי למידה שהתקיימו בפרק זמן  .חברתי חדש

 יארכיאולוג אתר על, מגדלת" זכוכית" -, במקרוב הסתכלות ידי-עלמנקודת מבט רחבה  יחודי זה

שנים לפני  420-200,000אשר היתה מיושבת בין  . מערה זו,קסם מערת–מבחן  כמקרה ספציפי

באופן חוזר ונשנה קדומים שימשה כאתר בסיס, נקודה בנוף אליה חזרו בני אדם  . מערה זוזמננו

בולבוסי צור, פריטים כמויות גדולות של והביאו למערה לפרקי זמן שונים. יושבי המערה אספו 

, הביאו אבן , סיתתו מאות אלפי פריטיים מכוסים בפאטינה וסלעים נוספים מסוגים שוניםמסותת

חיים ניצודים והשתמשו באופן קבוע באש לאורך אלפי השנים -למערה חלקי גוף נבחרים של בעלי

מאחר וזוהתה המשכיות במגוון התהגויות אלה לאורך כל מאות אלפי שנות בהן ביקרו במערה. 

 התגבשו אלהניתן להניח שהתנהגויות טכנולוגיות, כלכליות וחברתיות  השימוש במערה,

 והשתמרו בקרב יושבי האתר והועברו )כמסורות( מדור לדור. 

 להבטים מרכזיים המתקשרים ידע העברת של שונים בטיםיהמטרתה של עבודה זו היא לבחון 

ידע בתחום  ה שלוהעבר התוך התמקדות ברכיש זה, באתר הפרהיסטורי האדם בפעילותו של

בשל מורכבות הנושא, ועל מנת   בעזרת ניתוח מפורט של מכלולי כלי הצור מאתר זה. הסיתות

לקבל תמונה רחבה, מבוססת עבודה זו על מסד תיאורטי נרחב בתחום האבולוציה התרבותית, 

 תוך יישום מתודולוגיה חדשנית, המשלבת ניתוח ליתי, תיאורטי, ואתנוגרפי. 
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 הליתי מתמקד בהיבטים הבאים:הניתוח 

 עדויות להשתתפות של פרטים בלתי מיומנים )מיושבי מערת  בחינת האפשרות לזהות

ציג באופן מפורט קטגוריות ליתיות מהמחקר קסם( בתהליך הסיתות של כלי צור במערה. 

נבחרות על מנת לנסות לזהות סתתי כלים בלתי מיומנים שהיו בתהליך של למידה ופעלו 

גרעינים; הבחירה בגרעינים  –בסוג מסויים של פריטי צור העבודה מתמקדת באתר. 

 מהלכי אחרי להתחקות נובעת מהיותם פריטים ה'מתעדים' "היסטורית חיים" המאפשרת

 המיומנות מידת על ללמדנו יוכלו הסיתות. אלה רצף במהלך שבוצעו  ת ובחירותותיהס

 לרוב המיוחסת מכשולים, יכולת על ולהתגבר לתקן טעויות /הויכולתו /תהסתת של

  (.מסוים טכנולוגי ידע משקף בשרשרת הפעולות כל שלב מיומנים )שכן לסתתים

  על ידי  שונים במערהלסיתות באזורים בחינה מרחבית של אופי תהליך הלמידה הקשור

, מערך דפוס התנהגותי ניתוח של מכלולים מאזורים שונים במערה. המטרה היא לזהות

באזורים משתקף במכלולי הצור מידה והעברת ידע ליתי במערה כפי שהוא מרחבי של ל

. חלק נרחב יוקדש לזיהוי איכויות סיתות ובחינה מרחבית של של מערת קסםהשונים 

תהליכי למידה הקשורים להפקת להבים, שכן הפקתם מהווה חידוש טכנולוגי משמעותי 

 ביותר בפרק זמן זה.

 י מערת קסם, מספר מכלולי גרעינים מאתרים מכלול , לצדניםבחנבעבודה זו , בנוסף

לבדוק האם  מאתרים אשליים מאוחרים, כדיינים וכן מכלולי גרעיברודיים נוספים -אשלו

ניתן ליישם את המתודות שבהן נעשה שימוש בהקשר למכלולי מערת קסם גם במכלולים 

 .)ניתוח זה מוצג בכרך הנספחים( נוספים מתקופת הפליאולית התחתון

 

מרחבי לתהליכי למידה שהתקיימו במערת  מערךכי שניתן לזהות תוצאות הניתוח מצביעות על כך 

הפקה סידרתית של פריטים להביים בדרגת המקבל ביטוי במכלולים הליתיים במערה.  קסם

התקיימה באופן   )שהייתה רכיב מרכזי וחשוב בתעשייה הליתית של יושבי המערה( מיומנות גבוהה

ים מסוימים ואילו תרגול השלבים הראשונים של פעולת הסיתות התקיים באופן מוגבר באזור

תהליכי למידה הקשורים לסיתות יושמו באופן קבוע ושיטתי נראה כי  מוגבר באזורים אחרים.

של ידע  )שיתוף( במערת קסם, תוך שימוש בממנגנונים של ניסוי וטעיה )והתנסות עצמית( ושרינג

המכונה 'הוראה באמצעות שיתוף'(.  בין חברי הקבוצה )תהליך
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הוביל, בסופו של דבר, לרמה גבוהה של מיומנות בסיתות כלי  מנגנונים אלההיישום המשולב של 

 .וביצור להבים בפרט אבן

 )או הוראה אקטיבית( מחקר זה עסק בשאלת היישום של מנגנוני העברת ידע ישירה בין היתר,

מודלים תיאורטיים של אבולוציה תרבותית וסקירה של באמצעות בחינת בפליאולית התחתון 

תוצאות המחקר  .ליתי במחקרים אלה -תצפיות אתנוגרפיות תוך העשרת הניתוח הטכנולוגי

היישום של מנגנוני העברת ידע ישירה באמצעות מנגנוני שיתוף לרמוז על כך שהמשולב עשויות 

עבודה זו בין מספר ערה. כך, קושרת אופן מוגבר סביב המוקד המרכזי במהתרחש בשל גרעינים 

, ומלמדת כי השימוש הקבוע באש היה בעל של האדם התרבותית מרכזיים באבולוציהאלמנטים 

לבסוף, נה. התחתו יתהפליאולית התקופה של למידה בסוףבתהליך החברתי  משמעותיתפקיד 

כבר  רהיסטורייםלמידה הייתה חלק בלתי נפרד מחיי היומיום של בני אדם פכי  זה מראה מחקר

א מגלה בעקיפין את תפקידם של ילדים כסוכנים פעילים בחברות ווה שנים, 400,000לפני 

 אנושיות קדומות אלה.
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 מטרות העבודה והנחות יסוד, הקדמה :'רק אפ

 

 . הקדמה ומטרות העבודה1א.

ברות בשנים האחרונות מחקרים רבים בוחנים סוגיות של העברת ידע ותהליכי למידה בקרב ח

פרהיסטוריות קדומות. עם זאת, הידע בנוגע לאופן בו בני אדם פרהיסטורים רכשו ידע והעבירו 

אותו לצאציהם הוא מועט, ואף מועט יותר כאשר דנים בשלבים המוקדמים של ההיסטוריה 

. מטרתה העקרית של עבודת מחקר זו היא להעמיק את תחתוןהפליאולית ה תהאנושית, תקופ

תהליכי למידה והעברת ידע הקשורים לסיתות כלי אבן בחברות אנושיות קדומות הבנתנו בנוגע ל

, מגדלת" זכוכית" -, במקרוב הסתכלות ידי-עלבאזור הלבנט,  תחתוןשחיו בתקופה הפליאולית ה

, בעזרת ניתוח מפורט של מכלולי כלי קסם מערת–מבחן  כמקרה ספציפי ארכיאולוגי אתר על

שנים לפני זמננו, שימשה כאתר  420-200,000ר היתה מיושבת בין אש . מערה זו,הצור מאתר זה

בסיס, נקודה בנוף אליה חזרו בני אדם באופן חוזר ונשנה לפרקי זמן שונים. יושבי המערה אספו 

כמויות גדולות של חומרי גלם ליתיים, סיתתו מאות אלפי פריטים, הביאו למערה חלקי גוף 

משו באופן קבוע באש לאורך אלפי השנים בהן ביקרו חיים ניצודים והשת-נבחרים של בעלי

(. ניתן להניח, אם כן, שהתנהגויות Barkai et al. 2017a,b; Goper & Barkai 2017במערה )

טכנולוגיות, כלכליות וחברתיות שונות נוצרו והשתמרו בקרב יושבי האתר והועברו )כמסורות( 

 מדור לדור. 

 להבטים מרכזיים המתקשרים ידע העברת של שונים הבטיםמטרתה של עבודה זו היא לבחון 

ידע בתחום  ה שלוהעבר התוך התמקדות ברכיש זה, באתר הפרהיסטורי האדם בפעילותו של

בשל מורכבות הנושא, ועל מנת לקבל תמונה רחבה, היבטים אלה יבחנו באמצעות  .הסיתות

 הבאים:ניתוח תיאורטי, אתנוגרפי וליתי. הניתוח הליתי יתמקד באספקטים 

  זיהוי עדויות להשתתפות של פרטים בלתי מיומנים )מיושבי מערת קסם( בתהליך הסיתות

המחקר יציג באופן מפורט קטגוריות ליתיות נבחרות על מנת לנסות של כלי צור במערה. 

לזהות סתתי כלים בלתי מיומנים שהיו בתהליך של למידה ופעלו באתר. אתמקד בסוג 

רעינים; הבחירה בגרעינים נובעת מהיותם פריטים ה'מתעדים' ג –מסויים של פריטי צור 

 המאפשרת (Douglass et al. 2018, ראה למשל life history/use life"היסטורית חיים" )
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 על ללמדנו יוכלו הסיתות. אלה רצף במהלך הסתת ובחירותיו מהלכי אחרי להתחקות

 המיוחסת מכשולים, יכולת לע ולהתגבר לתקן טעויות ויכולתו הסתת של המיומנות מידת

, מסוים טכנולוגי ידע משקף בשרשרת הפעולות כל שלב מיומנים )שכן לסתתים לרוב

 .Fischer 1989; Grimm 2000:58; Losh 2011; Pigeot 1990)ראה 

 באזורים השונים במערה  אופי תהליך הלמידה הקשור בסיתותה מרחבית של בחינ

המשתקף במכלולי הצור  חברתי דפוס התנהגותימערך, כובמהלך הפעילות האנושית בה 

. )לעומת זיהוי רמת מיומנות של יחידים המשתקפת בפריטים בודדים( של מערת קסם

חלק נרחב יוקדש לזיהוי איכויות סיתות ובחינה מרחבית של תהליכי למידה הקשורים 

 להפקת להבים, שכן הפקתם מהווה חידוש טכנולוגי משמעותי ביותר בפרק זמן זה.

  ,י מערת קסם, מספר מכלולי גרעינים מאתרים אשלובעבודה זו אבחן, לצד מכלוללבסוף-

ינים מאתרים ומערת זוטייה( וכן מכלולי גרע Eשכבה יברודיים נוספים )מערת טאבון 

אשליים )רבדים וג'לג'וליה(, ואנסה לבדוק האם ניתן ליישם את המתודות שבהן נעשה 

 גם במכלולים נוספים מתקופת הפליאולית התחתוןשימוש בהקשר למכלולי מערת קסם 

 .)ניתוח זה מוצג בכרך הנספחים(

חקר מכלולים מתקופות מאוחרות דה הקשורים בסיתות מוכר, לרוב, בזיהוי תהליכי למי

רים )חלקם משתמשים בעיקר מתקופת הפליאולית העליון ואילך. מרבית המחק יותר,

, וגיםם מודרניים עם מכלולים ארכיאולבגישה ניסויית ומשווים מכלולים של סתתי

תים סתמציגים תוצאות הנוגעות למאפייני התוצרים של  (לעיתים בהתבסס על רפאות

וליתים וניאוליתים שונים, ולדפוסים המרחביים סמאתרים פליאוליתים, מ בלתי מיומנים

 ;Audouze & Cattin, 2011; Ferguson, 2003, 2008; Grimm 2000נים אותם )ראההמאפיי

Nichols & Allstadt 1978; Pigeot 1990; Shelly 1990; Winton 2004  .)יש לציין  ואחרים

במכלולים פליאוליתים  ואפיון תהליכי למידה זיהוי דרגות שונות של מיומנויות סיתותכי 

ראשית,  קדומים הוא שונה ואף מורכב יותר בהשוואה לזה שבמכלולים מאוחרים יותר.

על חקירת דפוסים התנהגותיים המשתקפים בדפוסים מרחביים  רמת השימור מקשה

שטכנולוגיות הפקת הפריטים בפליאולית  נטעןשנית,  .באתרים פליאוליתיים קדומים

ת בהשוואה לטכנולוגיות של הפליאולית התיכון והעליון למשל, ופחות מובנ הןהתחתון 
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 (Wintonאלי וטכנולוגידר ידע קונספטוהקשורות להיע" חריגות" דבר המקשה על זיהוי

מסיבות אלה )ואחרות(, מחקרים מעטים בדקו סוגיות של למידה והעברת ידע  .(2004

 (;Herzlinger et al. 2017. מעט המחקרים הקיימיםית התחתוןם מהפליאולבמכלולי

Hovers 2009; Loshe 2010; Machin 2009; Winton 2004, 2005 )  התמקדו בדרך כלל

העברת ידע  מערךים, ולא בזיהוי שרידים של תות בפריטים ספציפיבזיהוי טעויות סי

כון להיום, אין מחקרים הבוחנים סוגיות נ. בתחום הטכנולוגיה הליתית באתרים הנחקרים

פנה בהיסטוריה יבדודים. פרק זמן זה מהווה נקודת מ-של העברת ידע באתרים אשלו

כמו האשלית שקדמה לו,  ולקטצייד האנושית בלבנט, והגם שהוא מאופיין בכלכלה של 

 (& Barkaiבשינויים אבולוציונים, תרבותיים, וטכנולוגים משמעותייםהוא מאופיין 

Gopher 2013; Ben-Dor et al. 2011 מחקר זה שם לו למטרה לאפיין, לראשונה, תהליכי .)

 . מנקודת מבט רחבה למידה שהתקיימו בפרק זמן יחודי זה

 . הנחות יסוד 2א.
 

ברת הידע בתחום הסיתות מתבסס על ההנחה שכל בני האדם, בעבר ובהווה, הם י העחקר מערכ

ש צורך אתנוגרפיות וארכיאולוגיה ניסויית מציעים שי בן. תצפיותבעלי יכולת ללמוד לסתת כלי א

 (Lombao et al. 2017; Wintonהשונותבתרגול רב לפני שמושגות תוצאות טובות במלאכות 

(. יכולת Loshe 2010:159יך הלמידה בפרהיסטוריה החל בשלב הילדות ). לכן, סביר שתהל2004)

הסיתות מושפעת מקוגניציה וממוטוריקה של האינדיבידואל, ומשך זמן הלמידה ואופיה משתנים 

 (;Bamforth & Finlay 2008; Machine 2009ות ולהקשר החברתימחברה לחברה בהתאם לנסיב

Olausson 2008של העברת ידע .( 1מתבססים החוקרים בתחום זה הן: וד עליהן (. הנחות היס

תהליכי הלמידה של סיתות כלים .( 2, סיתות התקיימה באופן שגרתי באתרים הארכיאולוגיים

.( בעזרת קריטריונים מתאימים נוכל לזהות תהליכים אלה 3 -ומשתקפים בממצא הארכיאולוגי 

וני למידה והעברת ידע הקשורים מנגנ במכלולים הליתיים, ובכך להתחקות אחר אופיים של

 בסיתות בהם נעשה שימוש בחברות קדומות.

ם האחרונות מלמדים כי מרבית האלמנטים בתהליך הסיתות, בעיקר כאשר רבים ממחקרי השני

(, החל משלב הכרת וזיהוי Lombao et al. 2017ם הנחייה בנוסף להתנסות )הוא רב שלבי, מצריכי

 מהם הגלם חומרי בחינת. Arthur 2018)רקורד האתנוגרפי, ראה מקורות האבן )כפי שמלמד גם ה

 במקרים כי ההנחה על בהתבסס ,מתלמדים של סיתות על יכולה להעיד מסויימים פריטים עשויים
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בשל  איכותיים. זאת פחות מחומרי גלם עשויים יהיו ניסיון חסרי ידי-על שנעשו פריטים מסוימים

 על במכוון בוצע וההתנסות הלמידה שתהליך משוםון, או בחירה לא מוצלחת הנובעת מחוסר נסי

(. ניתן  (Eren et al. 2011b; Ferguson 2003, 2008; Pigeot 1990נמוכה יותר מאיכות גלם חומרי

 על ביעהמצ בסיסיים, דבר טכניים בעקרונות השליטה את מיומנים חסרים בלתי סתתיםלהניח כי 

 בשל אך הסיתות, עקרונות את יכירו הסתתים כי יתכן ייצור הפריטים. של התפיסה הבנת חוסר

 סתתים שגם כמובן (Grimm 2000:54).ירוד  הוא הסיתות תהליך ביצוע ומוטוריות פיסיות מגבלות

ויוכלו,  במידה ימנעו, הם ,חסרי ניסיון לסתתים בניגוד אך לעיתים, הסיתות במהלך מיומנים טועים

 וינסו מגבלות שעשויות להשפיע על מהלך הסיתות פויצ ושוב, שוב הטעויות אותן על מלחזור

 להניח יש (Finlay 2008).יותר  מפותחת מוטורית ויכולת יותר גבוהה טכנולוגית הבנה לתקנן בשל

 סביר (,Loshe 2010:158; Winton 2004:110) ומתמשך הדרגתי היה סיתות של הלמידה תהליך כי

 במלאכה זו רק התמקדו ולא שלהם יום-היום תמשגר כחלק לסתת למדו הפרהיסטוריים שהסתתים

 או מיומנות חוסר שני מצבים: קר מתקיימים לא המקרים לכן, במרבית מסוימת. תקופה במשך

 היתה נוספים, רבים לגורמים גם כמו מיומנות, אלא גם מצב ביניים של מיומנות חלקית. לכך,

 .(Ploux 1989) היום לנו מוכר שהוא כפי הארכיאולוגי המכלול על אופי השפעה בוודאי

כאמור, בעבודה זו יבחנו היבטים של למידה והעברת ידע כדפוס התנהגותי המשתקף במכלולי 

לאפשרות לזהות אזורים מסוימים  תנוגעמבחינה מרחבית. בחינה זו, ה הצור של מערת קסם

ר דבר המתקש במערה בהן התקיימה הלכה למעשה העברת ידע )הוראה ולימוד או התנסות(,

פעילות מרוכזת של סיתות, חיתוך בשר  :להנחה שיושבי המערה הקצו בה אזורי פעילות ספציפיים

Blasco et al. 2014, 2016; Efrati 2018; Gopher( וצריכתו התקיימה, למשל, מסביב למוקד המרכזי

et al. 2016) , בעוד מתחת למדף הסלע עובדו עורות באופן שיטתי בעזרת מקרצפי קינה, לצד

of products( שימוש בפריטים ממוחזרים קטנים (.Zupancich et al. 2016לאכות נוספות )מ

recycling נצפה לאורך כל הרצף הסטרטיגרפי של מערת קסם. עם זאת, תוצאותיו של מחקר )

המכלול העמודי של המוקד המרכזי והמכלולים  –חדש המשווה בין שלושה מכלולים במערה 

מלמדות כי פעולות ספציפיות בוצעו עם כלים אלו  –חת למדף הסלע העמודים והיברודים שמת

באזורים השונים במערה: אזור המדף הוקצה לפעילויות של עיבוד חומרים צמחיים כמו גם 

עצמות ועורות. למעשה, פעילות של עיבוד עורות התקיימה רק באזור שמתחת למדף הסלע ולא 

יתה מוגברת בעיקר במכלול היברודי, שבו מקרצפי סביב המוקד, והנוכחות של הנתזים הקטנים ה

קינה הם דומיננטיים. דפוסים אלה מדגישים את השונות המרחבית והאריאבליות בין העמודית 
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 (Vendittiוהיברודית במערה, המתקשרת להבדלים בין סוגי הפעילויות שבוצעו באזורים השונים

et al. 2019ות היתה רלוונטית גם לנושא הסיתות, ועל (. ניתן להניח שחלוקת האתר לאזורי פעיל

 .כן יתכן והעברת הידע בתחום הסיתות התקיימה באופן מרוכז יותר באזורים מסוימים במערה

ת המרחבי של הפריטים הליתיים באתרים ארכיאולוגיים, שמחקרים שונים עסקו בבחינת התפרו

 על התבססות אתר. זאת מתוךה מוצלחים" במרחב ה "פחות הפריטים מיקוםתוך נסיון לזהות את 

 אחרים לעומת אזורים מסויים )לרוב בשולי האתר( באזור סיתות טעויות של ריכוז כי ההנחה

הסתתים  סיתתו בהם אזורים לעומת צור בסיתות התלמדות אזור על ללמד עשוי אתר באותו

ת על (. עבודת מחקר זו מתבססAudouze & Cattin 2011; Grimm 2000:58היותר מיומנים )

 הנחות יסוד אלה, כפי שיודגם בפרקים הבאים. 
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 רק ב': רקע ארכיאולוגי פ

 התרבות האשלית–. התקופה הפליאוליתית התחתונה 1ב.
 

הפלייסטוקן התחתון והתיכון מהווה שלב קדום ביותר בהיסטוריה של האדם. התקופה  תקופת

ות, בהן מופיעים לראשונה כוללת מספר ישויות תרבותי מה הפליאוליתית התחתונה המזוהה ע

טיפוסי אדם והתנהגויות המהוות את הבסיס לקיום האנושי מאז והלאה. הטיפוסים האנושיים 

בהשוואה  היו בעלי נפח מוח גדול יותר, ארגסטר/ארקטוס הומוהשייכים לשושלת החדשים, 

ו, בין היתר, וגים סופקומקובל להניח כי צורכיהם הפיזיול, (Wynn et al. 2002) להומו האביליס

 (Aiello & Wheeler 1995; Anton 2003; Dominguez-Rodrigo et al. 2014; Pontzerבעזרת בשר

et al. 2016יותר בתזונה של בני האדם הקדומים( ושומן, לו היה מקום מרכזי בBen-Dor et al.) 

ייב כמעט תמיד הלידה הפכה לתהליך שמחנטען כי שינויים פיזיולוגים אלה הובילו לכך ש(. ;2011

עזרה של אדם נוסף, ובני האדם שאך נולדו היו חסרי ישע בהשוואה לצאצאים של בעלי חיים 

התלוו  לשינויים הפיזיולוגים .(& White Nowell 2010, ראה אחרים )ושל פרימאטים אחרים בפרט

 י;גם שינויים בהיסטורית החיים )פרק זמן ארוך יותר של ילדות והתבגרות(; בארגון חברת

ובאסטרטגיות השגת חומרי גלם ומזון )צייד בהתפתחות המורכבות התקשורתית והחברתית; 

(. הצורך Dominguez-Rodrigo & Pickering 2017, Machin 2009לעומת אכילת נבלות, ראה למשל 

בהשגחה הורית ממושכת יותר הובילה, אולי, למונוגמיה ולחלוקת עבודה לפי מגדר, ואף עודדה 

(. אף כי נטען Nowell & White 2010, 74–76במנגנונים של למידה חברתית ) את השימוש

כי חידושים והמצאות בהחלט שתקופת הפליאולית התחתון מאופיינת ב'שמרנות', יש הטוענים 

הופיעו ונטמעו בפרק זמן זה, כמו השימוש במקבות רכות לעיצוב אבני יד וההופעה המוקדמת של 

מעבר (, Klein 1999: 343-360ליתיים )-שימוש בכלים לא(, Goren-Inbar 2011טכניקת לבלואה )

בפרק זמן (. Klein 1999:343-360) (, ואף שימוש באשDennell 2009:335) חיים גדולים-ייד בעלילצ

הגירה זו הצריכה יכולות הסתגלות לסביבות  –מאפריקה לאסיה ולאירופה  זה, היגרו בני האדם

טיפוסים אנושיים אלה היו בעלי יכולות (. Nowell & White 2010ותנאים אקלימיים חדשים )

 (Alperson-Afil et al. 2009; Bar-Yosef 1994; Peregrine & Emberלות ומיומנויות חדשותהסתג

 -(, שבאו לידי בטוי בין היתר בישום טכנולוגיות ליתיות מורכבות המאופינות בשונות תוך2001

 אתרית. -ובין



8 
 

קומפלקס המזוהה ביותר עם התקופה הפליאוליתית התחתונה הוא ההקומפלקס התרבותי 

באפריקה,  לפני זמננו מליון שנים 1.8 -החל מלאורך פרק זמן ארוך, ם התקיי קומפלקס זהאשלי. ה

 (Delson etועד להופעת הקומפלקס התרבותי המוסטרי בפליאולית התיכון לפני כרבע מליון שנים

al. 2000ולתקופת האבן התיכונ )( הMSA) שנים 300,000 -באפריקה לפני כDeino et al. 2018;) 

Potts et al. 2018)על-. הטכנולוגיה הליתית האשלית מאופיינת בעיקר ביצור של נתזים וכלים-

 התעשייה הליתית האשלית הוא ייצור של כלים דו פנייםהמאפיין הבולט ביותר של נתזים, אך 

Gowlett 2013; Machin 2009; Pope et al. 2006; Sharon 2010))היא המאובן המנחה  . אבן היד

זה ברחבי העולם הישן מממליון שנים באתרים מרוחקים זה  למעלה במשךשל התקופה, המופיע 

Delson et al. 2000; Finkel & Barkai 2018; Hosfield 2008; Lycett & Gowlett 2008; Sharon et 

al. 2009;.) שימושים האפשריים באבן היד ובמקומה בהסתגלות ויכוח ער מתקיים בנוגע ל

 (,Claud et al. 2008, 2009חיים-כלי זה שימש בעיקר לביתור בשר של בעליהאנושית האשלית. 

2012; Solodenko et al. 2015) עיבוד עץל לעיתיםוBar Yosef 2006; Bello et al 2009;) 

Dominguez-Rodrigo et al. 2001; Machin et al. 2007היה לו גם תפקיד חשוב  נראה כי(, ו

. יש המציעים כי נדרש שיתוף פעולה בין (Wynn & Gowlett 2018) באינטראקציה החברתית

במשך זמן רב מקובל היה להניח שהופעת Shipton 2013). לשם יצור אבני היד ) אינדיבידואלים

שנות ולחדש מסיבות וחוסר יכול ל אבני היד במשך פרק זמן כה ארוך משקפת קיבעון מחשבתי

 (Klein 1999; Bar-Yosefהקדומיםהקשורות לגודל הקבוצה וליכולות הקוגניטיביות של בני האדם 

העדפה השימוש ארוך הטווח בכלי זה משקף בחירה הנובעת מלאחרונה הוצע כי . (2006

 העניק לו משמעות  חיים גדולים-בעליתפקיד הכלי בביתור  פונקציונלית ותרבותית כאחד;

וסיפקה בטחון כלכלי חברתית, יצורו הפך לנורמה חברתית, מסורת שהועברה מדור לדור כלכלית ו

(. Finkel & Barkai 2018)וקיומי לצד מתן אפשרות לחדש בתחומים אחרים של הקיום האנושי 

בהמשך לכך, יתכן כי הלמידה ואופן העברת הידע הקשור ביצור אבני יד היה חשוב במיוחד לבני 

 )סוגיה שתידון בהמשך העבודה(. מנגד, חשוב לציין כי יש המציעים שהיה תהאשלי רבותתה

לאבני יד תפקיד חשוב בתהליך הברירה הזוויגית משום שהן שיקפו, למעשה, את היכולות 

  .(Kohn & Mithen 1999)הקוגניטיביות, הפיזיות והמנטליות של יוצריהן 

יחיד של תרבות זו, וכי באתרים אשלים נמצאו גרעינים, יש לציין כי אבני היד הן לא המאפיין ה

ובטכניקת קומבוואה וכלים  גרעין מעוצבבטכניקת  הופקונתז, נתזים, פריטים ש-על-גרעינים

וכדורי אבן מעוצבים  מקרצפים, שונים כגון שקערוריות, משוננים, נקרים, מגרדים
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שונות טכנולוגית, אך בו בזמן  יםרא. המכלולים הליתים האשליים מ)ספרואידים/פוליהדרונים(

-Ashton et al. 2005; Goren-Inbar 2011; Goren ) רבים מהם חולקים טכנולוגיות הפקה דומות

Inbar et al. 2018 Lhomme 2007; Sharon et al. 2011,לאור זאת, כי מערכי העברת הידע  (. יתכן

לא השתנו משמעותית במשך יד(  ספציפיים )כגון אבני /כליםהקשורים לתוצריםבתחום הסיתות 

יחד עם במקומות שונים. הרלוונטי תקופה ארוכה זו, וכי יש נקודות דמיון באופן בו הועבר הידע 

 (Adler et al. 2014; Fontana et al. 2013; Olleגרעין מעוצבמ בלנקס זאת, טכנולוגיות כמו הפקת

et al. 2011; Picin et al. 2013 )עינים על נתזוהפקת נתזים קטנים מגרAgam & Barkai 2018;) 

Shimelmitz 2015 בהחלט עשויות ללמד על שינויים טכנולוגיים ואף על שינויים באופן בו הוטמע )

 הידע הקשור בטכנולוגיות אלה במהלך פרק זמן זה. 

חלק חשוב ממאגר הידע שלנו לגבי הפעילות האנושית  יםבלבנט מהוואתרי הפליאולית התחתון 

כבר בשלב קדום  קבוצות אנושיות הותירו את חותמן שבובין אפריקה לאירופה,  הנמצא זה אזורב

ועוד(.  , ביצת רוחמה, לטמנהיחסית )באתרים האשליים עובדייה, גשר בנות יעקב, מחצבת עברון

שויכו , והם של התקופה יותר מייצגים שלב מאוחר ישראלהאתרים האשלים בנכון להיום, מרבית 

משתרעים מצפון )סוריה, לבנון, גולן וגליל(, דרך השפלה, הנגב,  אלה ם. אתרילאשלית המאוחרת

בהם חולון, אייל, כפר מנחם מערב, בירכת רם, ג'ובטה אל חשב, וכן האתרים  –בקעת עובדה וירדן

ו על מנת האחרונים ינותחו במסגרת עבודה זהאתרים מדגמי גרעינים משני  .רבדים וג'לגו'ליה

תודולוגיית הזיהוי של איכויות סיתות בהקשר למכלולים נוספים מתקופת לבחון את יישום מ

 הפליאולית התחתון.

 

 יברודי-. הקומפלקס התרבותי האשלו2ב.

 היסטוריה של המחקר ומאפיינים כלליים

יברודית( מהווה תופעה מקומית ייחודית ומוגדרת -יברודי )להלן אשלו-הופעת הקומפלקס האשלו

 – (Bar-Yosef 1994ב, שכן הוא מופיע אך ורק במרכז ובדרום הלבנט )היטב מבחינת זמן ומרח

 (.Gopher et alהאתר הדרומי ביותר בו זוהתה תרבות זו -מסוריה, דרך לבנון ועד למערת קסם 

2005.) 

, בשלב הראשוןיברודית ניתנת לחלוקה בצורה גסה לשלושה שלבים. -ההיסטוריה של חקר האשלו

-המאה הקודמת, נחפרו שלושה אתרים בהם נמצאו שרידים של האשלו' של 30-' וה20-בשנות ה
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( ומחסה הסלע Garrod & Bate 1937(, מערת טאבון )Turville-Petre 1927יברודית: מערת זוטייה )

 הוות( היTurville-Petre 1927)חשיפת הגולגולת של האדם הגלילי מזוטייה I (Rust 1950 .)יברוד 

להרחבת החפירות והמחקר של פרק זמן זה באותה התקופה  אחד התמריצים העיקריים את

(Jelinek 1990 .)נחפרו כבר )כמו זוטייה ואברי זומופן( יברודיות -אתרים עם שכבות אשלועל אף ש

                                                ;Turville-Petre 1927) ככאלה ולא זוה הם, 20-ותחילת המאה ה 19-במאה ה

Garrod & Kirkbride 1961 .)( על יברוד 1933הדוח הראשוני של רוסט )I הצעד הראשון  היה

. רוסט חילק את הכרה בכך שמכלולי הפליאולית התחתון בלבנט שונים מאלו שנחפרו באירופהל

, יברודית יברודית )מתאפיינת בנוכחות אבני יד(-השכבות של יברוד לשלוש ישויות: אשל

, המאופיינת בלהבים המזכירים, אורינייקית-ונוכחות מקרצפים( ופרה י ידהיעדר אבנמתאפיינת ב)

הוצע, פער  אורינייקית"-הפליאולית העליון. כשהמינוח "פרה לדעתו של רוסט, פריטים מתקופת

לא הוערך כראוי, ונחשב לקצר  תיברודי-הזמן בין הפליאולית העליון של אירופה לבין האשלו

היתה  בלבנט הפליאולית התחתון המאפיינת את שונותה למעשה, (.Jelinek 1990הרבה יותר )

שהתעשיות השונות  הציעו וגארוד לא הוגדרה והובנה כראוי. רוסטמוכרת בשלב זה אך 

 (Garrod & Bate 1937:18; Rust) שונות ות אוכלוסיההמאפיינות את יברוד ייצגו למעשה קבוצ

כשכבה שהוגדרה  Eבון שבכרמל את שכבה חפרה גארוד במערת טא 1929-1934בשנים   1950).

נמצאה  E. מכיוון ששכבה Iיברודית, בדומה לתעשיות שנמצאו ביברוד -בסופו של דבר כאשלו

האשלית )באופן דומה למצב ביברוד(, הוגדרה  Fהמוסטרית ומעל לשכבה  Dמתחת לשכבה 

לאחר התרבות  יברודית באזור הלבנט כמשויכת לשלהי התקופה הפלאוליתית התחתונה,-האשלו

 (Bar-Yosef 1994; Copeland 2000; Garrod 1956; Jelinekהאשלית ולפני התרבות המוסטרית

1990.) 

 (Gisis & Bar-Yosef', חזרו משלחות מחקר חדשות לאתרים אלו70-' וה60-, בשנות הבשלב השני

1974; Jelinek 1975; Solecki & Solecki 1986ד חפרה באזור (, וכן נחקרו אתרים חדשים. גארו

 (Garrod & Kirkbride 1961; Garrodסלע זומופן ומערת בזז-עדלון שני אתרים סמוכים: מחסה

מונח "עמודית' )על שם נחל עמוד בו נמצאת מערת הוטבע ה בעקבות פרויקט חפירות זה(. 1970

ן , מתוך מטרה ליצור הפרדה טרמינולוגית בי'פרה אורינייקית'מונח זוטייה(, שהחליף את ה

אין קשר שכן , יברודיות-ות לבין התעשיות של האשלופליאולית העליון האירופאיתעשיות ה

סקינר חפר צפונית לעדלון בנוסף לחפירות גארוד, . (Garrod 1970)כרונולוגי או גיאוגרפי בניהן 

קום, סוריה, -סקר באגן אל וכן נערך ,(Skinner 1970במערת מסלוח הנמצאת על החוף הלבנוני )
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(. על אף שבשלב זה  Cauvin et al. 1979יברודית )-גרתו מצאו ממצאים ששויכו לאשלובמס

סטרטיגרפי -המורכבות של שלהי הפליאולית התחתון היתה מובנת יותר, וכך גם המיקום הכרונו

שייכו את התעשייה  Bordes 1955; Perrot 1968)של העמודית בהקשר זה, חוקרים מסוימים )

הציע כי . ג'לינק המאגד את שלושת התעשיותהתיכון, ולא הוטבע שם כולל העמודית לפליאולית 

, (Jelinek et al. 1973:174)עמודית היא חלק ממנה תעשייה הבתרבות יברודית, שה , למעשה,מדובר

, הוא הציע את השימוש במונח לבסוף (.Jelinek 1981) ילשינוי אקלימ תהופעהוייחס את 

‘Mugharan Tradition’ עמודית( לישות אחת, -יברודית-המופעים )אשלית שלושתאת  אגדהמ

. קופלנד Jelinek 1981)) התעשיותקיימים בכל מתוך הבנה שאלמנטים משלושת המופעים מת

וורטיקלית  שונותשהמופעים השונים במערה זו לא מראים  ,בהתבסס על עבודתה בעדלון ,טענה

אזורי פעילות שונים של אותה אוכלוסיה אלא לטרלית, דבר המרמז על כך שההבדלים קשורים ב

 (. (Copeland 1975:321-322ולא בקבוצות שונות 

המשויכים לתרבות  ובהם קונטקסטיםנחפרו מספר אתרים , '90-החל משנות ה ,בשלב השלישי

 ( ומערת מיסליהWeinstein-Evron et al. 1999יברודית: בכרמל נחפרו מערת גמל )-האשלו

(Weinstein- Evron & Zaidner 2017; Zaidner & Weinstein Evron 2016באגן אל .)- קום נחפרו

 הנחפר)ש (, ובמערת דדרייה שבצפון מערב סוריהLe Tensorer et al. 2007אום אל תלל והומל )

.  ;Nishiaki & Akazawa 2018(Nishiaki et al. 2011(, נמצא מכלול יברודי ('80-החל משנות ה

(. בשנת Rink et al.2004; Ronen & Tsatskin 1995ירות במערת טאבון )נמשכו גם החפ באותה עת

אביב, החפירה -ק"מ מזרחית לתל 12-התגלתה מערת קסם במהלך עבודות להרחבת כביש כ 2000

 חיזקו את ההנחה לפיה(. הממצאים ממערת קסם Gopher et al. 2005) 2001-באתר החלה ב

סף, כי השימוש הקבוע באש הוא חלק מהמאפיינים של בנו, והעמודית והיברודית הן בו זמניות

וסדרות איזוטופים של  TL ,ESRתיארוך רדיומטרי בעזרת  (.1.2ב.זה )כפי שמתואר בסעיף  פרק זמן

 200,000 -ל 420,000את התרבות לתקופה שבין מתארכים יברודיים -אורניום ממספר אתרים אשלו

 (.Barkai et al. 2003; Bar- Yosef 1994; Falgueres et al. 2016; Gopher et alשנים לפני זמננו

2010; Mercier et al. 1995; Mercier & Valladas et al. 2013; Rink et al.2004 .) 

יברודית הן שבר גולגולת של 'האדם הגלילי' שהתגלה -שרידי האדם המוכרים כרגע מן האשלו

עשרה לוש (. כמו כן, נתגלו שTurville-Petre 1927' של המאה הקודמת במערת זוטיה )20-בשנות ה

יברודית -אשר יצר את התרבות האשלו הטיפוס האנושישיני אדם במערת קסם. הדעות לגבי 

ארקטוס -( או בהומוMcCown & Kieth 1939נאנדרטאלנזיס )-חלוקות. נטען כי מדובר בהומו
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שהאדם שחי במערה  (. הממצאים הדנטליים ממערת קסם מצביעים על כך(Zeitoun 2001מאוחר 

 (.Fornai et alנאנדרתלייםושל אדם מודרני קדום בעל מאפיינים של אינו הומו ארקטוס אלא היה 

2015; Hershkovitz et al. 2011, 2016; Webber et al. 2016.)  בחינה מחודשת של שבר הגולגולת

מדובר בשושלת שיתכן  (.Freidline et al. 2012ממערת זוטיה מציעה אף היא תרחיש דומה )

 (& Barkaiאנושית חדשה שהופיעה בלבנט בשלב זה מתוך אוכלוסיות הארקטוס המקומיות

(Gopher 2013; Ben-Dor et al. 2011. 

 (Bar-Yosef 1994; Copeland 2000; Garrodיברודית-שלוש תעשיות ליתיות מרכיבות את האשלו

1956; Rust 1950:) 

  של מקרצפים, בהם מקרצפי קינה )שנעשו לרוב על יברודית: מאופיינת בשכיחות גבוהה

קינה בצרפת( -נתז עבה עם שברור מדורג, בדומה למקרצפים מהאתר המוסטרי לה

 קינה )הדקים יותר(. -ומקרצפי דמי

  .עמודית: מאופיינת בשכיחות גבוהה של להבים וכלים על להבים, להבים בעלי גב ונקרים

, בשלב הראשון, בחירה מושכלת של בלנק בעל יצור הלהבים בטכנולוגיה העמודית כולל

מאפיינים ספציפים המתאימים להפקה סדרתית של להבים, יצירת גרעין 

פריזמטי/פירמידאלי בעל שטח נקישה ללא הכנות מרובות )בכך הוא שונה מזה שהתקיים 

תהליך מורכב המצריך ידע טכנולוגי רב, היכרות מעמיקה  -בתקופת הפליאולית העליון( 

 .Shimelmitz et alמקורות הצור, יכולות מוטוריות וקוגניטיביות ויכולת תכנון, ראה עם 

2011. 

 פניים המאפיינים את האשלית -יברודית: מאופיינת בנוכחות של כלים דו-אשלו

 ובמקרצפים דומים לאלה שנמצאו ביברודית.

אש לצליה ולבישול כולל שימוש קבוע ושיטתי בקומפלקס תרבותי זה מאופיין בחידושים רבים, 

  ;Gross et al.-ShahackGopher & Barkai 2017; Barkai et al. 2017a,b; Blasco et al. 2014( בשר

; Shimelmitz et al. 20142014) ,כרייתם או השטח מפני טיפול מורכב בהפקת חומרי גלם )איסוף 

כנולוגים )טכניקת הפקת חידושים ט, (Verri et al. 2005; Wilson et al. 2016) הקרקע מעומק

 (;Barkai & Gopher 2013; Gopher & Barkai 2017, מיחזור כלי אבן ועצםלהבים ומקרצפי קינה(

Shimelmitz et al. 2011; Zaidner & Weinstein-Evron 2016 ).יתכן שהופעתן של  ועוד
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דע בפרק יברודית הצריכה מערכות חדשות של למידה והעברת י-ההתנהגויות החדשניות באשלו

  זמן זה, על מנת שטכנולוגיות אלה יוטמעו באופן מוצלח.

 . מערת קסם1.2ב.

חוף הים לאביב ו-עשר קילומטרים מזרחה לתל-מערת קסם ממוקמת במערב השומרון, שניים

, והתוצאות ESR -תוריום, תרמולומינסנס ו-ידי סדרות אורניום-תיכוני. שכבות המערה תוארכו על

 אלף שנים לפני זמננו 200 -אלף שנים ל 420מצא במערה לתקופה שבין שהתקבלו תחמו את המ

(Gopher et al. 2010; Mercier et al. 2013 .) חלל קרסטי מלא בסדימנט שהורבד בשני מחזורי זהו

הימצאותם של  מ'(. 4.5מ'( ורצף עליון )בעובי  7 -צמה של קרוב לרצף תחתון )בעו –הרבדה 

רצפים מצביעה על אירוע או אירועים משמעותיים של התמוטטות סלעים גדולים שנפלו בין ה

((Frumkin et al. 2009 .יברודי של -במערה שויכו לקומפלקס האשלו הליתיים הממצאים

הפליאולית התחתון המאוחר. תעשיית הצור בקסם היא בעיקר עמודית, בעוד היברודית פחות 

 (;Barkai et al. 2009רפית במערהאזורים מובחנים סטרטיגדומיננטית ומופיעה בארבעה 

Zupancich et al. 2016נתזים, למעלה ממאה וחמישים אלף יםבמערה כולל םהליתי ים(. המכלול 

בעיקר הפקת פריטים מנתזים ) פריטי צור ממוחזרים גרעינים, פסולות, כלים שונים, להבים,

מקרצפים, וכן  ,(Lemorini et al. 2015; Parush et al. 2015, ראה "ישנים" וחידוש ושיפוץ כלים

אלפי הסכינים )על להבים(  (.Gopher et al. 2005) יד בודדות, ספרואידים ופריטים נוספים-אבני

שרשרת שנמצאו במערה נוצרו, על פי רוב, בטכנולוגיה אחידה ושיטתית, ללא הכנות מרובות. 

יצור הסכינים החל תהליך יהפעולות הקשורה ביצור הלהבים נמצאת במלואה בשכבות האתר: 

איסוף חומרי הגלם מפני השטח או כרייתם מעומק הקרקע, ) בבחירה מושכלת של חומרי הגלם

, עיצוב הגרעין, הפקת הסכינים )כולל ייצורהוחיפוש אחר חומרי גלם שיתאימו לטכנולוגית 

על אף שהיא כרוכה בפעולות להבים, להבים בעלי גב ולהבים משובררים(, שימוש והשלכה. 

המאורגן מצביע על תיכנון ו הייצור השיטתי, הכנה ותיחזוק של הגרעיןעטות יחסית של מ

 Shimelmitz( פליאולית התחתוןבבני אדם ל חסומורכבות טכנולוגית גבוהה יותר משנהוג היה ליי

et al. 2011, 2016).  

. עדות (Karkanas et al. 2007) במערה קיימת עדות לשימוש קבוע באש, מהקדומות באזור הלבנט

שנים  300,000-, אשר תוארך לחוזר ונשנה שהיה בשימוש שרידים של מוקד מרכזי גדולזו כוללת 

של סיתות בוצעו פעילויות  (1)איור  מוקדמסביב ל(. Shahack-Gross et al. 2014לפני זמננו )
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חיים שרופות -עצמות בעלי: (Blasco et al. 2016; Gopher et al. 2016) וביתור באופן אינטנסיבי

שנמצאו בקרבת המוקד מלמדות על קשר מרחבי בין השימוש באש לבין עיבוד/צריכת בשר 

: בנוסף מערה הקצו אזורים שונים לפעילויות ספציפיות שונותיושבי הנראה, אם כן, שבמערה. 

התבצעו בתדירות גבוהה מתחת עיבוד עורות לדפוסים שזוהו באזר המוקד, נראה כי פעולות של 

תהליכי למידה הקשורים בטיפול  גם מחקר שנערך בנושא הראה כיו, (1)איור  הסלע למדף

מסוים )אזור ה"שטח  באזור יותר מרוכז באופןהראשוני בבולבוסים וגרעיני נתזים התרחשו 

 ידוע. שאינו זמן פרק (, במהלךאלף שנים לפני היום 300-, אשר מכלוליו קדומים ל(1)איור  הדרומי"

 (Assafבמערה פעילות לאזורי המרחב חלוקת של לתופעה נוסף ביטוי הוא הידע העברת "ריכוז"

2014; Assaf et al. 2015, 2016, 2017.)  חלוקת המרחב לאזורי פעילות היא תופעה שזוהתה

Afil et -(Alpersonבאתרים קדומים יותר ממערת קסם, כמו למשל באתר האשלי גשר בנות יעקב )

al. 2009תרים מוסטריים שונים, והיא מוכרת בא )Henry 2011; Speth et al. 2012; Vaquero &

Pasto 2001) . הקצאת אזורים שונים לפעילויות ספציפיות שונות במערת קסם היא תו נראה כי

 התנהגות מוכר, והדבר עשוי להעיד במידה רבה על התנהגות מרחבית מגובשת.

ניתוח המכלול מצביע על דומיננטיות של מכלול הפאונה במערה הוא עשיר ובמצב שימור טוב. 

ניצודו גם  עם זאת, אשר ניצודו בשיא גודלם וחלקי גוף נבחרים שלהם הובאו למערה. יחמורים

מינים אחרים ממשפחת הפריים, סוסיים, חזירים, צבאים ואיילים, וכן צבים וצפורים. כמו כן, 

ור יוצא דופן של עצמות זוחלים, פאונה במערה, הכולל מצב-ישנו מכלול עשיר של עצמות מיקרו

פאונה נמצאו -על עצמות המאקרו (.Maul et al. 2011; Smith et al. 2013ובו דומיננטיות לזיקיות )

(, שהם תוצאה Blasco et al. 2014, 2016; Stiner et al. 2009) גבוהה בשכיחותסימני חיתוך ושריפה 

 ,נתזים קטנים ממוחזרים )נתזים שהופקו מנתזו, (Lemorini et al. 2006של ביתור בעזרת להבים )

Barkai et al. 2010; Venditti 2017 ניתוח מכלול הפאונה מאזור המוקד מצביע על גישה .)

החיים הניצוד, על התפתחותן של טכניקות ציד חברתיות תוך -ראשונית ומיידית לבעל

ימני החיתוך שעל אסטרטגיות של שיתוף פעולה, ועל התיישבות עונתית במערה. מחקר ס

רק החלקים בעלי הערך  –מערה חלקו ביניהם את הבשר שצדו ה יושביהעצמות מלמד על כך ש

 חברי הקבוצה הגבוה ביותר הובאו למערה, שם הם עובדו, בותרו וניצלו באש, ולבסוף חולקו בין

(Blasco et al. 2014, 2016; Barkai et al. 2017a,b .)לקתה ושימורה( לשימוש הקבוע באש )כולל הד

ה. האש היוותה אלמנט תושבי המערל הקלוריות הדרושה השגתב היה תפקיד חשוב, אם כן, 

מהותי בתהליך ההסתגלות המחודשת של בני האדם בלבנט בפרק זמן זה והפכה להכרחית 

 (. Barkai et al. 2017aלהישרדותם )
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 (10Buaretto et al. 2009; Verri etבמחקר חומרי גלם ממערת קסם בעזרת איזוטופ של בריליום 

al. 2004, 2005 התגלה, כי חומרי הגלם שהיו בשימוש במערה נאספו מפני השטח ונכרו ממקורות )

הקרקע )חלקם משכבות עמוקות משני מטר מתחת לפני השטח(. חומר הגלם הכרוי שימש -בתת

לרוב לייצור יד ואילו חומר הגלם שנאסף מפני השטח שימש -לרוב לעיצוב מקרצפים ואבני

באזור הסובב את מחקר שיטתי של מקורות הצור האפשריים (. Boaretto et al. 2009הלהבים )

מקורות חומרי גלם ( חשף מספר Agam 2019; Wilson et al. 2016שבוצע לאחרונה ) המערה

יושבי  בין חומר גלם איכותי מאד לחומר גלם באיכות ירודה וסדוק.באיכות משתנה  פוטנציאליים

)ויתכן שאף  ק"מ 15אך גם במרחק של עד סמוך למערה ב, המערה השתמשו במקורות אלה

מחקר נוסף שבוצע לאחרונה הראה כי יושבי המערה אף אספו . ממרחק גדול יותר(

גרעינים/נתזים/כלים מכוסים פאטינה מבחוץ והביאו אותם למערה, שם הם עוצבו מחדש או 

 (. Efrati et al. 2019; Lemorini et al. 2015הופקו מהם פריטים חדשים )

שיניים של בני אדם. ניתוח של השיניים מצביע על כך שהן דומות  שלוש עשרהבמערה נמצאו 

אדם מודרני  –אלף שנים  100 -מבחינה מורפולוגית לשיניים שנמצאו במערות קפזה וסחול לפני כ

 (;Fornai et al. 2015; Hershkovitz et al. 2011, 2016, ויש להן גם מאפיינים ניאנדרטלייםקדום

Webber et al. 2016במקביל להופעת טיפוס אנושייברודית -(. חוקרים מציעים כי הופעת האשלו 

יתכן כי  .בפרק זמן זה להיעלמות הפילים מהאזור השנים קשור 400,000 -חדש בלבנט לפני כ

פר גדול יותר של חיות היעלמות הפיל הטילה עומס ניכר על ההומו ארקטוס, שנאלץ לצוד מס

היה זה תמריץ אבולוציוני הוצע כי  קטנות וזריזות כדי לפצות על החוסר בבשר ובעיקר בשומן.

להתפתחותו של מין אדם חדש, שהיה זריז וקל יותר, בעל נפח מוח גדול יותר, ובעל יכולות 

 (. Dor et al. 2011-Benקוגניטביות ויכולות למידה מפותחות יותר )

בהם נעשה שימוש שינוי במנגנונים של העברת הידע שהתרחש הציעו   (2017aמיתיו )רקאי ועב

 הסתגלותרטגיות , בהקשר לאסטיברודית בלבנט-אשלולבין אלו בהם השתמשו בבאשלית 

-אנשי האשלו .ובישול הצלי, וחידושים טכנולוגים, טכניקות צייד וביתור, שימוש קבוע באש

מקרצפי קינה ולהבים  גםדו פניים, כלים בנוסף להפקת נתזים ור, יברודית היו צריכים ללמוד לייצ

בהתאם לסטנדרטים ברורים ומובנים. ידע ומיומנות הנוגעים לזיהוי מקורות צור וטכניקות חציבה 

בעלי תכולת ההתמקדות בצייד של יחמורים בוגרים מיחזור. ה נושאכמו גם  מדור לדור,הועברו 

)בהתאם  ספציפי הצריכה זיהוי מדויק של יחמור מתאיםזה, בפרק זמן  השומן הגבוהה ביותר

חיים ספציפיים היתה -של בעלי מעקב וציידב מיומנות גבוהה לצבע הפרווה ובהירות העור(.
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היחמורים היוו מקור בשר ושומן חלופי לאחר שפילים נעלמו מן הנוף  נטען כי חיונית, שכן

, לו כמויות גבוהות של שומן לאורך כל השנהפילים הכי -הלבנטיני בשלהי הפליאולית התחתון 

ואכן, (. Ben-Dor et al. 2011) לבני האדם באשלית הנדרש הצורך הקלוריסיפקו את סביר ש ובכך

(. כפי שיתואר בפרק ח' בעבודה זאת שנצפו בקסם ביתורהמנהגי העברה תרבותית אפיינה גם את 

הקשורות באיסוף חומרי  ומיומנויותידע יברודית הצריך גם הוא -השימוש הקבוע באש באשלו

במחקר קודם  אוויר.הזיהום  מזער את נזקיאיוורור המערה כדי לובערה, הדלקה ותיחזוק האש 

שעסק בנושא הצענו כי ניתן לזהות עדויות לתהליכי למידה והעברת ידע בתחום הסיתות באתר 

בלתי מיומנים( במכלולים מערת קסם על סמך זיהוי איכויות סיתות שונות )סיתות של מיומנים ו

 (. Assaf 2014; Assaf et al. 2015; Assaf et al. 2016 מסוימים במערה )ראה

יברודית הצריכו מנגנונים שונים של העברת ידע -התנהגויות חדשות אלה באשלונראה, אם כן, כי  

שיח ב ניח,, יש להנתמך ם מנגונונים אלה. קיומאלו שקוימו באשלית ,במידה מסוימת ,שוניםשהיו 

 Dor et al.-i et al. 2017a, b; BenaGopher 2013; Bark &Assaf et al. 2016; Barkai( חברתי חדש

2011.)  

 . אזורי החפירה הנחקרים במערת קסם2.2ב.

 

גודל כל ים ממערת קסם עומדים במרכזו של מחקר זה. ים ויברודימכלולים עמודישניים עשר 

מ"ר בעוצמה מרבית  0.25ריבועים של -, יחידות החפירה הן תתמ"ר 1ריבוע ברשת החפירה הוא 

המדגמים הופקו מאזורים שונים של המערה הממוקמים בחלקים שונים של של חמישה ס"מ. 

הרצף הסטרטיגרפי. תיאור קצר של המכלולים הנועד לספק תמונה כללית של התעשיות הליתות 

 . (7-1ים ואיור 1ראה טבלה לדאטום,  כולל גבהים מתחתבקסם מוצג להלן, מקדום למאוחר )

  

( שמקורם בחלק התחתון של 1+2)יחידה  יםיברודי יםמכלול :1-2מדף תחתון יחידות  .1

ס"מ. יחידות אלה ממוקמות בסמוך  235הרצף התחתון של המערה; נחפרו בעוצמה של 

 1יחידה . אחת לשניה, והן הופרדו משום שהן מגיעות מקונטקסט סדימנטולוגי שונה

לכיוון  בנטייה, והיא משוכבת בוצי ולח עם אבנים קטנות ובינוניות אופיינת בסדימנטמ

כתמתם רך מאד ללא אבנים -בסדימנט חוםגובלת ב 1יחידה . מערב-צפון ומזרח-דרום

( מנותחים 2-ו 1". שני המכלולים הללו )יחידה 2"יחידה  הוגדר כוכמעט ללא ממצאים ש

, ומשום שהם מגיעים 2מכלול הקטן של יחידה במחקר זה כמכלול אחד בשל גודל ה
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והכלים, ללא גושים, שבבים  פסולת תעשייההמכלול )מקונטקסט סטרטיגרפי דומה. 

 פריטים.  6949כולל  נתזים(-ומיקרו

 

מכלול עמודי שמקורו בחלק התחתון של הרצף התחתון של  :3-4מדף תחתון יחידות   .2

בצמוד לקיר של מדף הסלע.   (1-2ת ממקומות גבוה יותר מיחידו המערה )היחידות

סדימנט אפור בהיר ואילו ב אופיינתמ 3ס"מ. יחידה  345היחידות נחפרו בעוצמה של 

 קשהמו נטישנו ריכוז של סדימלאורך הקיר  :, לחילופיןרךמוקשה וסדימנט ב 4יחידה 

 כיסים של סדימנט רךמצויים  הסמינט המוקשה ממצא. מעל ומעט כולל אבנים רבותה

של שתי המכלול במשקעי מערות.  בחלקם מכוסיםנמצאה כמות גדולה של ממצאים,  בוו

 פריטים. 4343היחידות כולל 

מכלול עמודי שמקורו בחלק התחתון של הרצף התחתון של  :5מדף תחתון יחידה  .3

במפלסים מסוימים יחידה זו ממוקמת לצד  המערה, סמוך לקיר המערבי של מדף הסלע.

יחידה זו מורכבת מסדימנט כתום. היא נחפרה בעוצמה  ים מעליה., ואילו באחר4יחידה 

פריטים  48פסולת התעשייה כוללת  -ס"מ, אך לא נמצאו בה כמעט ממצאים  200של 

מכלול זה לא יוצג באופן פרטני בניתוח הכמותי וההשוואתי בשל גודלו הקטן,  בלבד.

 והוא מהווה תרומה למדגם הכללי שנבדק בעבודה בלבד. 

 

( בחלק העמוק ביותר הנחפר במערה 1-5רם של מכלולי המדף התחתון )יחידות מקו

יש לציין כי נכון  ,אם כי –מבחינה סטרטיגרפית, ולכן מכלולים אלה הם הקדומים ביותר 

יחידות אלה  כפי הנראהלהיום החפירות במערה לא הגיעו לסלע האם באזור זה. בנוסף, 

ועל כן הנתונים  ,שלבי פעילות אנושיתמצב המייצג מספר  - פלימפססט משקפות

על  מנות הכללית באזור הזה של המערהומייצגים את רמת המיהקשורים בניתוח הליתי 

 .פני פרק זמן ממושך ולא פעילות נקודתית

 

שמקורו בחלק האמצעי של הרצף התחתון של המערה; נחפר  עמודי מכלולח דרומי: שט .4

 פריטים. השטח הדרומי מחולק לשלוש יחידות 6145ס"מ. המכלול כולל  140בעוצמה של 

 אלה שכבות נטיית לפי בחלקו נחפר והוא, שונות שכבות שלוש שמייצגות סטרטיגרפיות

  m3 2.3 נפח הסדימנט  מ"ר, 1.75)מתפרשת ע"פ  "3"תת יחידה  המכונה היחידה(. 4)איור 

 היחידה .וררומתפ פריך ,רך מסדימנט מורכבת והיא ,השטח של המערבי בחלקו מצאתנ 
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 מורכבת )m3  1.6 נפח הסדימנט  מ"ר, 2.75)מתפרשת ע"פ  ", 2יחידה תת ת, "האמצעי

)מתפרשת  ",1יחידה תת , "התחתונה היחידהן. לב-חום צבעוש יותר ודחוס קשה מסדימנט

 יותר לח ,מאוד דחוס חרסיתי מסדימנט מורכבת   )m3 1.8 נפח הסדימנט  מ"ר, 3ע"פ 

 של גבוה ריכוז ישנו בחלקם, מתחלפים דקים ממפלסים מורכבת וז חידהי. םחו וצבעו

 Assaf) יחסית טוב במצב שמורים חיים מפלסי מייצגת שהיא ויתכן ,פאונה-מיקרו עצמות

et al. 2015.) 

 

שמקורו בחלק העליון של הרצף התחתון של המערה, יברודי : מכלול מערבי-שטח דרום. 5

פריטים. הסדימנטים באזור זה הם  1389כולל  להמכלוס"מ.  90אשר נחפר בעוצמה של 

 עם מעט אבנים. חומים בהירים-כתומים

 

: מכלול עמודי שמקורו בחלק העליון של הרצף התחתון של המערה, אשר  דרומית למוקד. 6

פריטים. הסדימנטים באזור זה הם חומים  2884כולל  המכלולס"מ.  55נחפר בעוצמה של 

(. אזור זה Shahack-Gross et al. 2014ת מאפיינות את האזור )כהים, אבנים גדולות ושטוחו

 הוא הסמוך ביותר לאזור המוקד, ובגבהים דומים על הרצף הסטרטיגרפי.  

 

-מכלול עמודי שמקורו בחלק העליון של הרצף התחתון של המערה )תוארך ל מוקד:. 7

 50נחפר בעוצמה של  (, אשרShahack-Gross et al. 2014שנים לפני זמננו, ראה  300,000

ס"מ. המוקד מורכב משני מחזורים של שימוש, כל אחד מהם מורכב ממחזורים קצרים 

 (Karkanas et al. 2007; Shahack-Gross etיותר, המאופיינים בשרידי אפר ופריטים שרופים

al. 2014) .פריטים. באזור זה, כפי שצוין, זוהתה פעילות מוגברת של  3323כולל  המכלול

 (. Blasco et al. 2014, 2016(, ביתור וניפוץ עצמות )Efrati 2018; Gopher et al. 2016ות )סית

 

: מכלול שמקורו בחלק העליון של הרצף התחתון של המערה אשר יברודית מתחת למדף. 8

פריטים. האזור מורכב מסדימנט חום פריך  4292כולל  המכלולס"מ.  180נחפר בעוצמה של 

מסדימנט בהיר ורך בחלקים העליונים של השכבה )שהיא כמעט בחלקים מסוימים ו

 . (Parush 2014מערב ומדרום לצפון )-מזרח לדרום-סטרילית(. שכבה זו נוטה מצפון

 



19 
 

: מכלול שמקורו בחלק העליון של הרצף התחתון של המערה אשר עמודית מתחת למדף. 9

נטים בשכבה זו הם אפורים פריטים. הסדימ 7389כולל  המכלולס"מ.  120נחפר בעוצמה של 

וקשים עם מרכיב של סדימנט מוקשה. השכבה נטויה מצפון מזרח לדרום מערב ומדרום 

 (. Parush 2014לצפון )

ממוקמים בשכבות סמוכות זו לזו מבחינה סטרטיגרפית, כאשר השכבה  8+9מכלולים    

זאת, התאריכים של  (. עם5היברודית ממוקמת מעל לזו העמודית, ולכן גם מאוחרת לה )איור 

 (.Falgueres et al. 2016; Gopher et alשנים לפני היום 300,000-שתי השכבות קדומים ל

2010).  

 

10 .G/19-20:  מכלול עמודי שמקורו בחלק העליון של הרצף התחתון של המערה, הכולל שני

רו של מדגם פריטים. מקו 1568כולל  המכלולס"מ.  75ריבועי חפירה אשר נחפרו בעוצמה של 

 . 2001פקים סטרטיגרפיים מוגדרים היטב אשר זוהו בחפירת ההצלה של שנת ועשיר זה בא

 

11 .K/10217-289 -ל : מכלול עמודי שמקורו בחלק המרכזי של הרצף העליון של המערה )תוארך 

kyr  ראהMercier et al. 2013 120(, הכולל ריבוע חפירה אחד בלבד, אשר נחפר בעוצמה של 

ס"מ( של סדימנטים  80מקורו של מכלול זה בשכבה עבה )פריטים.  1270כולל  המכלול. ס"מ

של  יםעב מפלסיםי נבין שתחומים רכים מאד ועשירים בממצא ליתי ובפאונה, אשר 

 סדימנטים מוקשים. 

 

, ולכן מכלולים אלו של המערה ובראש הרצף הסטרטיגרפיהמזרחי  חלקממוקמים ב .א+ב:12

                bp  200,000סביבותתוארכו ל -יותר שנבדקו במסגרת עבודה זו הם המאוחרים ב

Gopher et al. 2010) הסדימנטים באזור זה עברו תהליך של התקשות באתרם כתוצאה .)

 (Karkanas et al. 2007)של עץ ושיירים אחרים, ראה  שריפה נוכחות כמויות גדולת של אפרמ

, ולכן נראה סטרטיגרפיתשכבות משלימות זו את זו מבחינה . שתי הובעקבות פעילות של מים

 :קו על סמך שיקולים סדימנטולוגייםכי הן בו זמניות. הן חול

שכבה זו  מטר רבוע(. 8.25)בהיקף של  ס"מ 75מכלול עמודי אשר נחפר בעוצמה של   Unit I.א. 12

בשל כך, פריטים רבים  (.Karkanas et al. 2007חום, מוקשה בחלקו )-מאופיינת בסדימנט אפור

 פריטים. 2904כולל  המכלול נמצאו שבורים.
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ס"מ וממוקם לצד המכלול העמודי  20-40מכלול יברודי אשר נחפר בעוצמה של   Unit I.ב. 12

נפח החפירה של אזור זה  .אדמדם עד אפור-שצויין למעלה. שכבה זו מורכבת מסדימנט אדום

 פריטים. 459כולל  מטר רבוע(, והמכלול 1.25הוא מצומצם )
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המכלולים מוצגים באופן סכמטי בטבלה שלהלן לפי מיקומם על הרצף הסטרטיגרפי )מקדום 

 למאוחר : 

 

 

 רצף היחידות הסטרטיגרפיות השונות שנבדקו .1טבלה  

 

פירסומים 

 וניתוח המכלול
 תעשייה

נפח 

פריטים 

למטר 

מעוקב 

)מתוך כלל 

 המכלול(

מספר פרטי 

דביטג' 

במכלול 

)כולל 

גרעינים 

ופריטים 

 מעוצבים(

מספר 

פריטים 

ל במכלו

)כולל 

דביטג 

 ודבריס(

נפח 

סדימנט 

(m3) 

 עוצמת חפירה

בסנטימטרים 

בהתייחס 

 לדאטום

 ריבועים
מיקום ברצף 

 הסטרטיגרפי
 אזור חפירה

מספר 

 מכלול

רוזנברג ואפרתי, 

 טרם פורסם
 ,C6-8, D4-8 900-1135 9.52 14012 6949 1471 יברודית

E6-8 
רצף 

 תחתון

מדף תחתון 

 1-2יחידות 
1 

תי, רוזנברג ואפר

 טרם פורסם
-A/8, B/6 810-1055 8.18 8765 4343 1071 עמודית

7,C/6-8,D/6 
רצף 

 תחתון

מדף תחתון 

 3-4יחידה 
2 

רוזנברג ואפרתי, 

 טרם פורסם
רצף  B/9 735-935 2 169 48 84.5 עמודית

 תחתון

מדף תחתון 

 5יחידה 
3 

Assaf et al 
2015,2016, 

2017 

רצף  F-H/15-17 590-730 5.81 22474 6145 3863 עמודית

 תחתון

 4 שטח דרומי

קריספין, אסף, 

 טרם פורסם
 ,A/16, B/17 540-630 2.4 6225 1389 2594 יברודית

C-D/15-17 
רצף 

 תחתון

יברודית 

 מערב-דרום
5 

פרוש, טרם 

 פורסם
רצף  I-K/14-15 545-600 2.2 8252 2884 3750 עמודית

 תחתון

דרומית 

 למוקד
6 

Shahack-Gross 
et al. 2014, 
פרוש טרם 

 פורסם

רצף  I-J/12-13 550-600 1.725 10599 3323 6144 עמודית

 תחתון

 7 מוקד

Parush et al. 
2015,2016 

רצף  D-G/9-12 520-700 8.48 10947 4292 1291 יברודית

 תחתון

יברודית 

 מתחת למדף
8 

Parush et al. 
2015,2016 

ף רצ F-G/9-11 535-655 3.46 18315 7389 5293 עמודית

 תחתון

עמודית 

 מתחת למדף
9 

Barkai et al. 
2005; 

Shimelmitz 
2009 

 G/19-20 525-600 1.5 2560 1568 1707 עמודית
רצף 

 תחתון
G/19-20 10 

Lemorini et al. 
2006, 

Shimelmitz 
2009 

 K/10 11 רצף עליון K/10 300-420 0.8 4693 1270 5866 עמודית

פרוש, טרם 

 פורסם
-O/8-11, P/9 120-195 8.28 16310 2904 1969 עמודית

11, 13-15, 
Q/9-11, 14 

 Unit I רצף עליון
 עמודית

12 

פרוש, טרם 

 פורסם
 Unit I רצף עליון P/11, O/12 130-170 1.25 1681 459 1344 יברודית

 יברודית
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( מכלולי 2; 1-2( מכלולי המדף התחתון יחידות 1(: 1-12)מכלולים  רת קסםתכנית האזורים הנבדקים במע .1איור 

( 6מערבי; -( יברודי דרום5( השטח הדרומי; 4; 4-5( מכלולי המדף התחתון יחידות 3; 3-4המדף התחתון יחידות 

לולים עמודי )מכ  G/19-20 ;11 )K/10 ;12 )unit I( 10( עמודי מדף; 9( יברודי מדף; 8( מוקד; 7דרומית למוקד; 

  ויברודי(.
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חלוקת הרצף הסטרטיגרפי במערת קסם )עליון ותחתון(, מיקום המכלולים הממוקמים ברצף העליון . 2איור 

 שנבדקו בעבודה זו.
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 מיקום המכלולים הממוקמים ברצף הסטרטיגרפי התחתון שנבדקו בעבודה זו.. 3איור 
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 (.2011ש היחידות  הסטרטיגרפיות )עונת חפירה מבט למערב השטח הדרומי, חלוקה לשלו .4איור 

 

מזרח, חתכים  -מערב לצפון-, מבט מדרוםהשכבה היברודית והשכבה העמודית שמתחת למדף הסלע  .5איור 

 . ניתן לראות כי השכבה היברודית ממוקמת מעל לזו העמודית. (2011צפוני ומזרחי )עונת חפירה 



26 
 

 

   K/10 חתך ריבוע  .6איור 
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unit Iחתך .  7איור 
 

 

 . אתרים מתקופת הפליאולית התחתון3ב.

 ניתוח הממצא הליתי שמקורו באתרים אלה מוצג בנספחים. 

 . מערת טאבון1.3ב.

-להראשונות נוהלו ע . עונות החפירהחיפה(דרומית למ "ק 20מערת טאבון ממוקמת בנחל מערות )

 American School of Prehistoric ת שלהמשלחת המשותפ מטעם) 1928-החל מ גארודדורותי י יד

Research and the British School of Archaeology in Jerusalem. ראה ,Garrod & Bate 1937:1-

 Jelinek et), אוניברסיטת אריזונהטעם מ)י ג'לינק יד-לע 1967-1971ין חודשו ב חפירות באתר(. ה2

al. 1973 , מטעםי רונן יד-לע 1975-2003ובין( וניברסיטת חיפהא ,Gisis & Ronen 2006 .) השכבות

-ידי משלחת מאוניברסיטת חיפה ) על -העליונות של המערה נחפרות שוב בשנים האחרונות על

המערה כוללת חדר פנימי עם ארובה, חדר חיצוני ללא גג וחדר ביניים. ידי דר' רון שימלמיץ(. 

 24.50וחשפה עומק סדימנטים כולל של המערה הסדימנטים שמילאו את גארוד חפרה חלק גדול מ

יחידה נוספת ללשבע שכבות ו ידה -על. הרצף הסטרטיגרפי נחלק ((Rollefson 1978 מטרים
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בהתבסס על שלוש במערה חולק, . הרצף הסטרטיגרפי (Garrod & Bate 1937)שכונתה 'הארובה' 

 אשלית מאוחרת - F(; שכבה  1981Jelinekאשלית מאוחרת ) – G: שכבה , באופן הבאהחפירות

(Bar-Yosef 1995; Gisis & Ronen 2006 ;) שכבהE – אשלית עליונה כ תחילה י גארודיד-לתוארה ע

 – Dשכבה ; (Jelinek et al. 1973כיברודית ) ומאוחר יותר( Garrod & Bate 1937) או מיקוקית

 – Cשכבה  ;D (Bar-Yosef 1995; Copeland 1998; Shea 2003)מוסטרית מוקדמת או טאבון סוג 

 ;B (ibid)מוסטרית מאוחרת או טאבון סוג  –  Bשכבה  ;C (ibid)מוסטרית תיכונה או טאבון סוג 

 (Garrod & Bateמוסטרית עליונה -; והארובה ברונזה מוקדמת עד זמנים מודרנים – Aשכבה 

1937:59-60.) 

)הניתוח מוצג בכרך  יוצגו כעת, שכן גרעינים משכבה זו נכללים במחקר זה Eשכבה מאפייני 

, (Garrod & Bate 1937:65-67השכבה מורכבת מסדימנטים שונים, חלקם מוקשים ) .הנספחים(

עוביה  (.Goldberg 1973:92-106; Jelinek et al. 1973ופעילות מים ) אפרשרידים של וזוהו בהם 

(, בעיקר על Ea-Edי גארוד לארבע תת שכבות )יד-לע, והיא נחלקה מטרים 7.10המקסימלי הוא 

סמך טיפולוגיה ליתית. שרידי פאונה נמצאו בסדימנטים המוקשים והם נעדרים מחלקים אחרים 

 EBובחלק העליון של תת שכבה  EAבחלק התחתון של תת שכבה , (1956של השכבה. לפי גארוד )

 Eחילק את שכבה ( 1981לינק )'ג. שבהן 'כלים פליאוליתים עליונים'ה מפלסים שלוש נמצאו

תת  (. לפי חלוקה זו,Beds) קונטקסטים סטרטיגרפים שישה עשראשר חולקו ל X-XIII חידותיל

. XIIIליחידה  EDותת שכבה  XIIליחידה  EB, תת שכבה X-XIליחידות מקבילה  EAשכבה 

גארוד ידי -לתוארה ע E(. שכבה Jelinek 1990) Bed 75-ב והעמודית נמצאשרידים של התעשייה 

 (& Gisisרונן כיברודית ידי-לרית', ועע''מסורת המ -לינק כשייכת ל'י גיד-לע, יברודית"-כ"אשלו

Ronen 2006 .) התיארוך של שכבה זו הוא מורכב: בדיקותESR  ו-  U-series דגימות של על

 דגימות. kyr (Gr ün & Stringer 2000) 44-/208+102-ל EAתת שכבה תיארכו את חפירות גארוד 

 פריטי צור שרופים 37 -, וkyr (Rink et al. 2004) 36-/387+49ל  EDכבת י אייל תיארכו את ששיני

 ,ky 264±28-ל TL -תוארכו ב( Mercier et al. 1995לינק )'מהחפירה של ג XI-III נדגמו מיחידות

324±31 kyr 302±27 kyr (Mercier &Valladas 2003 .)מצביע  10עוצמות של בריליום בוחן מחקר ה

 .Verii et al) נחצבו מעומק הקרקע Eמחומרי הגלם בחלק התחתון של שכבה  על כך שיתכן שחלק

ידי יושבי אתרי נחל המערות  -עלמחקר הבוחן את מקורות הצור הפוטנציאלים לשימוש (.  2004

, השונות היו מקומיים וזמינים בתקופותשנוצלו  מקורות הצור מלמד כי (ואד-מערות טבון ואל)

 מאיכות גבוהה.מתצורות חרייבה ושמיר, המכילות חומר גלם  יים הםכאשר שני המקורות העיקר
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 עשרה  על עולה אינו מרחקם מקרה ובכל ,בהרבה נמוכה בתדירות נוצלו נוספים צור מחשופי

 (.2004)דרוק  מערות מנחל קילומטרים

 XI beds 71-77 -ו Xשמקורם ביחידות גרעינים של חמישים ניתוח  תעבודת מחקר זו משלב

נבחרו באופן רנדומלי )אם כי נבחרו  םנספחים(. הגרעיניב 27רות ג'לינק )ראה פירוט בטבלה מחפי

, מרבית הגישה לממצאיםרק גרעינים במצב שימור טוב(. יש לציין כי בשל מגבלות של זמינות 

 גרעיני הלהבים של יחידות אלה לא נותחו במסגרת עבודה זו. 

 

 . מערת זוטייה 2.3ב.

פטר -על ידי טרוויל 1925-1926קמת בנחל עמוד שבגליל העליון. היא נחפרה בין מערת זוטייה ממו

(. הסדימנטים החפורים כללו שילוב של ממצאים מהפליאולית התחתון והתיכון שלא 1927)

יוסף -ידי בר-ידי החופר. החפירות באתר התחדשו על-אובחנו היטב מבחינה סטרטיגרפית על

פטר, שכללה שכבות -ידי טרוויל-גפיה מורכבת שלא זוהתה על, והן חשפו סטרטי1973-וגיסיס ב

הליתי כלל אבני יד קטנות  ממצאה .Gisis & Bar-Yosef 1974))המשויכות למוסטרית וליברודית 

ומקרצפים שנעשו על נתזים עבים עם שברור מסוג קינה. הלהבים שנמצאו באתר עשויים להיות 

והן לתעשייה העמודית באתר, שכן נראה שחלקם  משויכים הן לשכבות של הפליאולית התיכון 

מחקר זו עבודת  (.Shimelmitz 2009)יברודית -יוצרו בטכנולוגיות אחרות מאלה שזוהו באשלו

 28)ראה פירוט בטבלה  1930-ו 1926, 1925עשר גרעינים מריבועים -שבעה של ניתוח תמשלב

ל העובדה שכפי שצוין, ריבועים גם במקרה זה מדובר במדגם מצומצם של פריטים, בש נספחים(.

אלה משלבים ממצאים מהפליאולית התיכון והתחתון, דבר שהקשה על הפקת מדגם גדול יותר 

-של גרעינים. מסיבות אלה, ניתוח מדגמי הגרעינים מזוטייה ומטאבון מתמקד בפן המתודולוגי

רוך השוואה בינם , ואין בכוונתי להציע אפיון של תהליכי למידה באתרים אלה, או לעהשוואתי

 לבין מכלולי מערת קסם. 

 . רבדים3.3ב.

 71-73ק"מ מתל אביב. האתר ממוקם על רכס בגובה  40אתר רבדים נמצא במישור החוף הדרומי, ה

. בדיקות פליאומגנטיזם מצביעות על כך שגיל האתר  "רמ 170 -מטר מעל פני הים, ונחפרו בו כ

לול הצור והפאונה שנמצאו באתר ממקמים אותו )קוטביות נורמלית(. מכ 780,000 -צעיר מ
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תיארוך שכבת הקרבונטים על פריטי צור בשיטת  .((Marder et al. 1999באשלית המאוחרת 

(. האתר נחפר (Marder et al. 2011אלף שנה  300-500אורניום/תוריום מלמד כי הפריטים הינם בני 

מטעם רשות העתיקות והאוניברסיטה  נערכו שלוש עונות חפירה 1996 -בארבע עונות חפירה: ב

( נפתח שטח 1998-1999, בעונה שניייה ושלישית )Bו  Aהעברית; בעונה הראשונה נחפרו שטחים 

C נערכה חפירת הצלה שהתרכזה בעיקר בשטחים  2004. בקיץB  וC כמו כן נחפרו שתי תעלות ,

ת הקשר הסטרטיגרפי בין שני מ' מרובע( בעזרת כלי מכאני על מנת להבין א 80, 23ו  12ארוכות )

מזרח. בשני השטחים המרכזיים נעשתה תת חלוקה  Cושטח  Dהשטחים. בנוסף, נפתחו שטח 

חולק לחלק מזרחי ומערבי.  Cצפוני, דרומי ומרכזי; ושטח  -חולק לשלושה חלקים  Bנוספת: שטח 

שהוגדרו באתר.  מאופיין בריכוזים של צור ועצמות השונים בצפיפותם בין ובתוך השכבות Bשטח 

ריכוזי ממצא שהוגדרו כלוקוסים, וישנה סבירות גבוהה שהם מייצגים  14בסך הכל זוהו 

אלפי עצמות . מהיר או איטי קונטקסטים של פעילות אנושית קדומה, חלקם הוגדרו כפלימפססט

ז ע(, Palaeloxodon) antiquusחיים נמצאו בכל שכבה באתר. מכלול הפאונה כולל פילים -בעלי

 Cervus(, איילים )Gazella gazelle) צבאים(, Bos primigenius(, בקר )Capra cf. aegagrus) בר

elaphus( ויחמורים )Dama cf. mesopotamica הוא המין הדומיננטי ביותר במכלולים של (. פיל

l.Rabinovich et a( ו בכל השכבות הארכיאולוגיות באתרעצמות(, ושרידיו נמצא 155רבדים )זוהו 

. בחלק ממיקומים אלה B. חלק מעצמות הפיל נמצאו במיקומים ספציפיים שזוהו בשטח (2012

צפיפות הממצאים גבוהה יותר מאשר במיקומים אחרים, ובמקרים אחרים יש להם מאפיינים 

בחלקו  ocality 20Lם ספציפית. כך למשל, ממצאיספציפיים, כגון סדימנט מסוים או ארטיקולציית 

, בעוד צפיפות m³פריטים ליתיים לכל  4462.5 של מראה צפיפות ממצאים Bטח הדרומי של ש

(. אנליזות של Solodenko et al. 2015) 3mפריטים לכל  1,554הממצאים באזורים מסביב היא 

באתר זיהו שרידים של סימני שימוש ושרידים של שומן  Bשיירים אורגניים וסימני שימוש משטח 

(. Solodenko et al. 2015או בהקשר מרחבי לשרידים של פיל מבותר )על אבן יד ומקרצף, שנמצ

האתר של רבדים עשיר במכלולים ליתיים, הכוללים עשרות אבני יד, אך דומיננטים בעיקר בנתזים 

בודת (. עAgam & Barkai 2018וכלים על נתזים )תוצרי מיחזור הם חלק חשוב מתעשייה זו, ראה 

, C3 (n=109  -, דרומי, צפוני ומרכזי( ומn=90) Bשטח גרעינים מ 199של ניתוח  תמחקר זו משלב

הינו  זהנבחר משום שאזור  C3 -מדגם הגרעינים מבנספחים(.  30וראה פירוט בטבלה  2טבלה 

עשיר בממצאים בצפיפות גבוהה )אחוז הדביטג' מאד גבוה(, הן בהשוואה למכלולים אחרים באתר 
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(. מדגם הגרעינים Agam & Barkai 2018) אחרים בלבנט עצמו והן בהשוואה למכלולים אשליים

נבחר משום שאזור זה מאופיין בצפיפות גבוהה של פריטים, חלקם מרוכזים באזורים  Bמשטח 

ספציפיים כפי שצוין. לצורך עבודה זו, אתייחס למדגם משני האזורים כאל מדגם אחד )הן משום 

בעבודה זו, והן משום שהם מציגים נתונים  שאין התייחסות לפן הדיאכרוני של מכלולי רבדים

 דומים באופן כללי(. 

Revadim core 
sample 

Studied sample 
General N. core 
in assemblage 

% coure out of  
debitage 

Total assemblage 

Area B south* 47 76 2.8 15222 

Area B north* 10 51 5.1 6826 

Area B central* 33 86 8.2 5543 

Total Area B* 90 213   27591 

Area C3** 109 1323   28237 
 

 .(Solodenko 2010; **Agam & Barkai 2018*)מדגם הגרעינים הנבדק מרבדים  .2טבלה  
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 . ג'לג'וליה4.3ב.

, ממוקם בין הישוב ג'לג'וליה לכביש חוצה ישראל, כחמישה 2017האתר, שנתגלה בשנת 

קסם. שתי עונות חפירה נערכו באתר וחשפו שכבות ארכיאולוגיות קילומטרים צפונית למערת 

עשירות הכוללות פריטי צור רבים, בהם מספר גבוה של אבני יד, גרעינים מעוצבים ועוד. דומה כי 

מדובר באתר אשלי מאוחר ואין בו עדויות לשכבות מוקדמות או מאוחרות יותר. השכבה 

מטרים מתחת לפני השטח  2-5ם משתנים של הארכיאולוגית העיקרית, אשר נחשפה בגבהי

על פני איזור של לפחות עשרה דונם, והיא מייצגת סביבה  במיקומים שונים המודרניים, זוהתה

פלוביילית דינמית. אפיק קדום שמקורו בהרים ממזרח לאתר )יתכן שסמוך לנחל קנה( נפגש עם 

חב ידיים. פעילות מים ניכרת דיונות החול שכיסו את מישור החוף, וכך נוצר מישור הצפה ר

בחתכים הגיאולוגים של האתר, דבר המצביע על מעבר בין סביבה המאופיינת בזרימה איטית לבין 

ה הרחבה שידי הפרי-ביצה. מיקום זה היווה נקודה מועדפת לבני האדם הקדומים, כפי שנרמז על

פירה )על פני שטח של של השכבה הארכיאולוגית המשקפת ביקורים חוזרים באתר. שישה אזורי ח

טיפולוגים בין המכלולים שהופקו משטחי החפירה --. נראה שישנם הבדלים טכנו.( נחפרומ"ר 60

השונים, המרמזים על שונות מרחבית, אך נושא זה יחקר בהמשך. מיון ראשוני מלמד על מספר 

אבני יד(, והפקת פניים )בעיקר  -מסלולים טכנולוגים, בהם בולטים שניים: יצור ושימוש בכלים דו

נתזים דקים ורחבים יחסית מגרעינים בעלי משטח מרכזי, המזכירים מבחינה קונספטואלית את 

יחד עם זאת, מכלולי האתר נשלטים (. , רוזנברג טרם פורסםShemer et al. 2018טכניקת לבלואה )

חקר זו בודת מידי מסלולי הפקה של נתזים מגרעינים שאינם מעוצבים. ע-מבחינה מספרית על

המכלול הליתי  -)בשל זמינות החומר  208לוקוס  Bשטח גרעינים משל חמישים ניתוח  תמשלב

(, אשר נבחרו באופן רנדומלי ובמבחן ףנוס ניתוחמשטח זה הוא הראשון שעובד ולכן היה זמין ל

 בנספחים(.  29עיוור )טבלה 
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 פרק ג': חומרים ושיטות 

זה בעזרת יצירת בסיס תיאורטי וניתוח אמפירי. חלקה הסוגיות שהועלו בפרק א' יבחנו במחקר 

הראשון של העבודה יוקדש לסקירות מפורטות של תיאוריות העוסקות בהיבטים של אבולוציה 

תרבותית הקשורים בלמידה והעברת ידע, סקירה ספרותית של מחקרים העוסקים בזיהוי תהליכי 

ותצפיות אתנוגרפיות הבוחנות תהליכי  למידה של סיתות כלי אבן באתרים ארכיאולוגיים שונים

למידה המיושמים בקרב חברות מסורתיות בנות זמננו והיישום של אלה בהקשר למכלולים 

מנת ליצור תמונה מלאה של -ארכיאולוגים פליאוליתיים. יצירת הבסיס התיאורטי נדרשת על

מורכבות הנושא, על  האופן בו למדו והעבירו ידע בני אדם בתקופות פרהיסטוריות קדומות )ובשל

היבטיו התיאורטים, אתנוגרפים וליתיים(. חלקה השני של העבודה יוקדש לניתוח מכלולי הצור 

 מהאתר מערת קסם ומהאתרים הנוספים הנחקרים בעבודה זו. 

טיפולוגי בסיסי של -שיטות המחקר כללו ניתוח משווה בין נתונים קיימים הקשורים לסיווג טכנו

זורים שונים ומחלקים שונים של החתך הסטרטיגרפי במערת קסם. לאחר מכלולים ליתיים מא

ידי סתתים מיומנים, לעומת אלו -יהוי ואבחנה בין גרעינים שסותתו עלזמכן, מתמקד הניתוח ב

תחום המכונה  -ידי בלתי מיומנים, 'חסרי ניסיון' או 'מתלמדים' במכלולים אלה  -שסותתו על

 (. Assaf 2014בעבודה זו "איכויות סיתות" )

נסיון לזהות שינוים בנושא ייבחן במימד הדיאכרוני בשני ממדים: ה ניתוח המכלולים יתמקד

ידי בחינת מכלולים מחלקים שונים של הרצף -של מערת קסם על זה לאורך ציר הזמןהעברת ידע 

בסידרת  ת המרחבית ואזורי הפעילות באתרשהתפרו ייבחן אתמימד הסינכרוני ה. הסטרטיגרפי

, האם את השאלה למשלובמסגרת זו אבחן  – כלולים )שמתוארכים באופן כללי לפרק זמן אחד(מ

שלבי הטיפול הראשוני בבולבוסים ובגרעינים התבצעו באזורים מסוימים, ואילו הטיפול המתקדם 

. יש לציין כי חלק יותר, כמו סיתות של להבים ומקרצפי קינה, התבצע באזורים אחרים במערה

 -אינם מושווים לאחרים, אלא ינותחו בפני עצמם ויוצגו בנפרד משום שהם אינם בומהמכלולים 

 זמניים.

וצגו בפירוט בפרק ב', סעיף אשר ההמכלולים הנחקרים הופקו מאזורים שונים ממערת קסם )

זמניים -במסגרת הבחינה הסינכרונית יושוו המכלולים הבאים, אשר משוער כי הם בו ..(2.2ב.

; אזור השטח הדרומי והמכלול 3+4ויחדות  1+2יחידות  –לולי המדף התחתון באופן כללי: מכ

)עמודיים   Unit Iזור שמדרום למוקד ולבסוף, מכלוליהעמודי שמתחת למדף; אזור המוקד והא
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מערבי והיברודי שמתחת למדף הסלע( יושוו על -ויברודיים(. המכלולים היברודים )השטח הדרום

 G/19-20ם שונים לאיכויות סיתות בין מכלולים יברודיים. מכלולים מנת לבחון האם ישנם מופעי

 ינותחו בנפרד )שכן אין להם מקבילה סטרטיגרפית(.  K/10 -ו

המכלולים הליתיים מאזורים אלה נבחרו למחקר זה משום שהם נמצאו בקונטקסטים 

לול השטח ארכיאולוגיים ברורים, חלקם זוהו כמשקפים אזורי פעילות ספציפיים במערה )מכ

)בין הגבהים  אופקים סטרטיגרפיים מגווניםומקורם ב (מכלול המוקדוהדרומי, מכלולי מדף הסלע 

והם כוללים אלפים ( אך מובחנים, חלקם תוארכו בשיטות רדיומטריות מתחת לדאטום, 120-1135

  רבים של פריטי צור במצב שימור טוב מאד.

טיפולוגית -זו בוצע בהתאם לחלוקה הטכנו ניתוח בסיסי של מכלולי הצור הנכללים בעבודה

כמו כן נעשה שימוש בהגדרות , G/19-20 (Barkai et al. 2005)שהוצגה בניתוח המכלול מריבועים 

)בהקשר לתוצרי מיחזור( ושל  Parush 2014של  ,(Debenath & Dibble 1994דיבל ודבנאט' ) של

Shimelmitz et al. 2011   ראה פירוט בנספחים. –בהקשר של פריטים להביים 

 

 

 הגדרות  .1ג.

טיפולוגי של מכלולי הצור -להלן מוצגות הקבוצות הטכנולוגיות ששימשו אותי בעת הניתוח הטכנו

 )תיאור מפורט מופיע בנספחים(: 

 :(bitageéD) פסולת תעשייה

 גושי חומר גלם " (Raw materials)"  

 ( חומר גלם נבדקTested raw material)  

 ( גרעיןCore ושבר גרעין ) 

 נתז ]-על-גרעין[Cores on flakes/ Flaked Flakes (COF/FF)  

 פריטי עיצוב גרעין (Core Trimming Elements) 

  ( נתז בעל בסיס לא מעוצבNon-Modified base flake) 

  ( נתז בעל בסיס מעוצבModified base flake) 
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  ( להבBlade ) 

 ( להבוןBladelet)  

 פריט ראשוני (Primary Element)  

 סכין בעל גב-( טבעיNaturally Backed Knife)  

 נתז-על-תוצרים של גרעינים 

 ( פסולת מיוחדתSpecial waste)  

 

 :(Debrisפסולת )

 ( שבבChip)  

 ( גושChunk)  

  (Micro flakeמיקרו נתז )

 

 :(Shaped itemsפריטים מעוצבים )

 ( להב משובררRetouched Blade ) 

  פריט בעל גב(Backed item)  

 ( מגרדEnd scraper 

 ( מקרצףScraper)  

 ( נקרBurin ) 

 נתז מ( שובררRetouched flake) 

 שקערו( ריות ומשונניםNotch/Denticulate) 

 שונות (Varia) 

   שבור( משובררUnidentified fragment)  

 

טיפוסי אם אופי המכלול הוא להבי או נתזי, המכלולים חולקו לשלוש קבוצות לפי  מנת לזהות-על

 :(Cores)וגרעינים  (Flakes), פריטים נתזיים (Laminar items)פריטים להביים  –גרעינים ההבלנק ו

הם כל הפריטים שאורכם לפחות כפול מרוחבם מתוך הפריטים המעוצבים,  פריטים להביים

ם, פסולת הגרעין, להבים בעלי גב, פריטים בעלי גבשושית כפולה וכן כל הלהבים, להבים ראשוניי

נתז ופסולת מיוחדת. כמו כן, נכללים בקטגוריה -על-להבונים, להבים שהוגדרו כתוצרים של גרעין

 .)ראה למעלה( זו שברי להבים
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כוללים את הפריטים המעוצבים על נתז, פסולת הגרעין, להבים בעלי גב ופריטים  פריטים נתזיים

נתזים, נתזים ראשוניים, תוצרים בעלי גבשושית כפולה שאינם להבים וכן את הפריטים שהוגדרו כ

 נתז.-על-כוללים את הגרעינים, שברי הגרעין וגרעינים גרעינים נתז ופסולת מיוחדת. -על-של גרעין

 

 טיפולוגי של מכלולים:-. ניתוח טכנו2ג.

 :ניתוח המכלולים בוצע במספר שלבים לפי הסטנדרטים הבאים

 נתזים: )ראה פירוט בנספחים( באותהכולל חלוקה לקטגוריות ה, מיון ראשוני של המכלול .1

קליפה על הפן הדורסלי(; נתזים  30%נתזים ראשוניים )לפחות : שחולקו לארבע קבוצות]

חולקו ) להבים; מ(["ס 1.5-ונתזים קטנים מתחת ל, בעלי בסיס מעוצב ולא מעוצב) רגילים

; נתז-על-םגרעינים וגרעיני(; להבים ראשוניים ולהבים בעלי גב, להבים: לשלוש קבוצות

(; כלים) פריטים מעוצבים; פסולות גרעין ופסולות מיוחדות; נתז-על-תוצרים של גרעינים

 . (Tested raw materials); חומרי גלם נבדקים (chips and chunks)ים גושים ושבב

גרעינים , כלים: טיפוסים של הקטגוריות הבאות-מיון משני הכולל חלוקה לטיפוסים ותת .2

כל אחת . פסולות גרעין ופסולות מיוחדות, נתז-על-תוצרים של גרעין, נתז-על-וגרעינים

כמו כן, יוצג ניתוח מפורט של פריטים להביים מחלק . מהקבוצות מנותחת באופן מפורט

 (.  פרק ו'מהמכלולים הנבדקים )ראה 

כולל מדידות הלהבים ששימשו ) גרעינים ולהבים :מדידות מטריות ומאפיינים תיאוריים .3

 (.לכליםכבלנקס 

 

 . ניתוח איכויות סיתות3ג.

במסגרת עבודת מחקר זו יערך ניתוח מפורט יותר של המכלולים הנבחרים, תוך התמקדות בזיהוי 

איכויות הסיתות וניתוח משווה בין המכלולים. המתודולוגיה הקשורה בזיהוי איכויות סיתות 

סיתות במכלולים מתבססת על סקירה ספרותית של מחקרים העוסקים בזיהוי איכויות 

, כאשר חלק מהסמנים המוזכרים במחקרים אלה נבדקו באופן מעמיק בהיקף ייחודי ארכיאולוגים

במסגרת עבודה זו, הן מבחינה כרונולוגית והן מבחינה טכנולוגית )כגון ניתוח מעמיק של גרעינים 

ר לרוב לא במשתנים מסוימים אש בעלי שני שלבי הפקה, כמפורט בהמשך(. בנוסף, נעשה שימוש
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משמשים לבחינת מיומנות ותהליכי למידה על מנת להדגים הבדלי מיומנות )כגון ניתוח פסולות 

 גרעין, שימוש במפות צפיפות, בחינת סימני שימוש ועוד(.

 ניתוח איכויות הסיתות יתבצע באופן הבא:

I. ניתוח יסודי של כלל הגרעינים במכלולים ושל אופן הפקת הפריטים מהם ,

שכיחות טעויות , עמוד על סוגיות כגון בחירת חומר הגלם לסיתותבניסיון ל

. מידת ההצלחה של ניסיונות אלה ועוד, ניסיונות לתיקון טעויות סיתות, סיתות

נתונים הקשורים לשכיחות הגרעינים במכלול ובחינת , בין היתר, התצפיות יכללו

ניתוח , נקישה(: תצפיות על מספר שטחי Life historyהיסטורית החיים שלהם )

הסיבות להשלכתם, , מידת הניצול של הגרעינים, הצלקות על משטח ההפקה

. בהפקה, ניסיונות תיקון ומידת האחידות של הצלקות בגרעינים' טעויות' זיהוי

כמו כן, ייבדקו שכיחות חומרי הגלם הבלתי מנוצלים בשטח ואיכות חומרי הגלם 

 .(2ו.שייבדקו מוגדרים בפרק  יםמשתנקריטריונים להגדרת הבהם נעשה שימוש )

 (chi-squaredידי מבחן חי בריבוע-סטטיסטית על המידע המוצג בפרק זה נבחן

test),  אשר איפשר זיהוי של הבדלים ומגמות בעלי משמעות סטטיסטית

מובהקת, ותרם לזיהוי דפוסי התנהגות רפטטיביים בתוך הרצף הסטרטיגרפי של 

 נמצאו מובהקות סטטיסטית הדבר מצוין. . במקרים בהם התוצאותמערת קסם

 
 פירוט ההגדרות ששימשו בניתוח הגרעינים:

 

 הגרעינים סווגו למספר קבוצות:  -טיפוס הגרעין 

יתכן , FL coreגרעינים עם דומיננטיות של צלקות נתזיות המכונים "גרעיני נתזים" ) (1)

ר וודאות בנוגע לכך שחלק מגרעיני הנתזים שימשו קודם לכן להפקת להבים, אך בהיעד

 דומיננטיות של צלקות להביות המכונים  ( גרעינים עם2הם לא סווגו בקטגוריה זו(, )

גרעינים בעלי צלקות מעורבות של נתזים ולהבים  (3, )(BL core"גרעיני להבים" )

( BLT core( ,)4"גרעיני להבונים" ) (3) ,(BL+FL coreנתזים" )-"גרעיני להבים המכונים

 (. Core fragment( שברי גרעין )5) -(, וTested raw materialלם נבדק )חומר ג

 



38 
 

 ( פריט עם 3( נתז, )2בולבוס, ) (1) :הבלנק המשוער שממנו עוצבו הגרעינים  -בלנק הגרעין

 /עם פאטינה ללא צלקות האם מדובר בבולבוס צויןפאטינה )במקרה וניתן היה לזהות, 

 ( לא ידוע. 4) -ה( ופאטינ מכוסהכלי  /נתז /גרעין ישן

 

 שלושה ומעלה שטחי  (3) שני שטחי נקישה, (2) שטח נקישה אחד, (1) :מספר שטחי נקישה

 גרעינים רדיאלים. (4נקישה, )

 

 הומוגניות חומר הגלם: חומר גלם  (1) ם הבאים:סממנינבדקו ה -מאפייני חומר הגלם

-Non)גני בעל הפרעות או חומר גלם שאינו הומו (Homogeneous) הומוגני ללא הפרעות

Homogeneous).) 2:)חומר גלם  ( איכות חומר הגלם )טקסטורה בהתאם לגודל הגרגר

 איכות בינונית )גודל גרגר ממוצע( ואיכות נמוכה )גס גרגר(.  מאיכות גבוהה )דק גרגר(,

 .הדבר מצויין במקרים בהם לא ניתן לזהות את אופיו של חומר הגלם,

 

 שטח נקישה מעוצב  (1) :מאפייני שטח הנקישהFaceted),) (2 שטח נקישה חלק אשר עוצב )

( או פאטינה Natural( שטח נקישה עם קליפה )3)(, Flat-Flaked)על ידי התזה אחת 

(Patinated)( ,4 משטח שבירה ישן )(Old cleavage plane) . בגרעינים שבורים שטח הנקישה

  לעיתים חסר ולכן לא הוגדר.

 

 מ אחד"טריות נעשו בעזרת קליבר בעל דיוק של ממדידות מ :מטריקה. 

אורך מרבי של משטח ההפקה נמדד מקצה שטח הנקישה ועד לנקודה הרחוקה ממנו על   

 .נבחר משטח ההפקה הארוך יותר במקרה בו יש יותר ממשטח הפקה אחד משטח ההפקה.

אורך רוחב מרבי של משטח ההפקה נמדד במקום הרחב ביותר של משטח ההפקה בניצב ל

המרבי של משטח ההפקה. במקרה בו יש יותר ממשטח הפקה אחד נבחר משטח ההפקה 

כל הגרעינים  .העובי המרבי של הגרעין נמדד בין משטח ההפקה לגב הגרעין .הרחב יותר

 .השלמים וחומרי הגלם נשקלו במאזניים אלקטרונים בעלי דיוק מדידה של גרם אחד

 

 נספרו הצלקות על משטחי ההפקה  שטח ההפקה:מספר ממוצע של צלקות על מ  -צלקות

ושלא הפריעו  ,נספרו הצלקות שלא יצרו הינג' מוצלחות":"מספר הצלקות ה .של הגרעין

נספרו הצלקות שיצרו הינג' או שיצרו  לא מוצלחות":" -הסיתות. מספר הצלקות ה להמשך

 מצב בעייתי להמשך סיתות הגרעין.
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 גרעין: מספר משטחי ההפקה בכל משטח ההפקה. 
 

 ולכן מצוינות כל  השלכת הגרעין לא נבעה בהכרח מגורם יחיד, :סיבות נטישה משוערות

 :הסיבות הבאות תועדו הסיבות האפשריות לנטישת כל גרעין.

ים נפוצים על גבי רוב הגרעינים במערה, אך במקרה בו 'הינג צלקות בעלות סיומת הינג': .1

מוגדרים כסיבת נטישה )לעיתים  הם לא מאפשרים את המשך הסרתם של פריטים הם

 הינג' אחד עמוק ולעיתים סדרה של הינג'ים שהותזו מאותה נקודה(.

 ריסוקים בסמוך לשטח הנקישה. .2

 במקרים מסוימים התגלו בעיות בחומר הגלם במהלך ההפקה. הפרעות בחומר הגלם:  .3

 להמשך אך לא היוו בעיה קריטית יתכן שהן נוצרו או זוהו בשלב הראשוני של הסיתות,

יתכן והן הובילו להשלכת     כאשר בעיות אלה הפכו לקריטיות במהלך ההפקה, ההפקה. 

 הגרעין.

 גרעין מוגדר כממוצה כאשר לא ניתן להפיק ממנו פריטים דומים לאלה מיצוי מקסימלי: .4

אלא מכיוון   לא בשל בעיות שהתעוררו במהלך ההפקה, שהופקו במחזור ההפקה האחרון;

  פחתה.שמסת הגרעין הו

גודל קטן של הבלנק )גרעין שנעשה על בלנק קטן מלכתחילה, ולכן ננטש בשלב מוקדם  .5

 יחסית, גם אם הוסרו ממנו פריטים בודדים(. 

 מתייחס לגרעינים בהם שטח הנקישה לא התאים סממןה בעיות בשטח הנקישה: .6

 הפחתה מלאה ל,להמשך הפקת פריטים. הסיבות לכך יכולות להיות נסיון תחזוק שנכש          

של הצורה של משטח ההפקה או הכנה לא מוצלחת, זווית לא מתאימה בין שטח הנקישה   

  למשטח ההפקה.

 ונראה שניתן היה להפיק ממנו במקרים אלה לא זוהתה סיבה לנטישת הגרעין, לא ידוע: .7

 פריטים נוספים הדומים לאלה שהופקו במחזור ההפקה האחרון.          

 
  

 דרגת מיצוי גבוהה, בינונית או נמוכה. :ןמיצוי גרעי 
 

 נמדדה הזוית בין שטח הנקישה למשטח ההפקה  :זווית בין שטח הנקישה למשטח ההפקה

   זווית של (2) מעלות, 50-69 זווית של (1) הגרעינים חולקו לשלוש קטגוריות: של הגרעינים.

 גרעין.בין שטח הנקישה למשטח ההפקה של ה 90-110 ( זווית של (70-89,3
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 זה בודק האם הסתת ניסה להפיק פריטים  סממן :המשך נסיונות הפקה למרות מצב בעייתי

מהגרעין למרות שהנסיבות לא איפשרו )לשיטתנו( המשך הפקה מוצלח של פריטים )כגון 

 קודמות,/בעיות חומר גלם ברורות זוית חדה או כהה בין שטח הנקישה למשטח ההפקה,

 התזות קודמות לא מוצלחות שנגמרו בהינג'(. משטח ההפקה,הכאה ללא קיום רכסים על 

  (-). הדבר יצוין כ  במקרה כזה הדבר יצוין כ )+(. במקרה בו לא זוהה מצב כזה,

 

 מספר ההתזות שהסתיימו כהינג' הן על גבי משטח מספר צלקות בעלות סיומת הינג :'

ל גבי שטח הנקישה שכן התזה שמסתיימת בהינג' ע –ההפקה והן על גבי שטח הנקישה 

 עלולה ליצור בעיה בהמשך הסיתות.  

 
 

 ( צלקות ריסוק בסמיכות לשטח הנקישהCrush)או לא (+) . מצוין האם קיימות על הגרעין 

צלקות ריסוק עשויות להעיד על הכאות לא מוצלחות או אף על סדרת הכאות לא   (-)

 "face battering",למשל  המונח מתואר בשמות שונים בספרות, מוצלחות באותו מיקום.

 (.Losh 2010; Stapert 2007a )ראה"stacked terminations" או 

 

 מיקום שטחי  שנבדק בגרעינים בעלי שני שטחי נקישה: סממן  -אפיון מיקום שטחי הנקישה

שטחי נקישה  (2) זווית של תשעים מעלות, (1) הנקישה של הגרעין האחד ביחס לשני:

 .ראח (3) מנוגדים זה לזה,

 

 במקרה בו הגרעין נעשה על גרעין קדום יותר מכוסה פאטינה, גלגול קודם עם פאטינה :

 . (+)הדבר מצוין כ

 במידה והגרעין זוהה כבעל שני מחזורי הפקה שונים )ראה פירוט של שני מחזורי הפקה :

 .  (+)הגדרה זו בהמשך הפרק( הדבר מצוין כ

 

 

II. ווה בין מכלולים נתונים הקשורים לפריטים אבדוק ואש, בהתבסס על ניתוח המכלולים

של  בדיקת משתנים מטריים, להביים: שכיחות הפריטים הלהביים במכלול כולל כלים על להבים

טלי, שכיחות צלקות שנגמרו סידנפוצות של הקצה ה צורות ,)אורך, רוחב, עובי, משקל( להבים
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 ;Assaf 2014; Parush 2014נערך במסגרת מחקרים קודמים, ראה )ניתוח זה כהינג' ועוד

Shimelmitz 2009; Shimelmitz et al. 2011, 2016 .)והוא יוצג כאן באופן השוואתי , 

כמו כן, יבחנו שכיחות הכלים בכל מכלול והרכב פסולות התעשייה, וכן יבחנו באופן מעמיק פריטי 

ונים אלה נבחרו קריטרי. של המדף התחתון 1ממכלול השטח הדרומי ומכלול יחידה עיצוב גרעין 

להשוואה משום שהם עשוים להיות רלוונטיים לזיהוי איכויות סיתות באתרים השונים. ראשית, 

במכלול, כפי שהוצע במחקרים שונים  פריטי עיצוב גרעיןנוכחותם המוגברת או המצומצמת של 

על נוכחות (, עשויה להעיד Baxter 2005: 54; Finlay 1997:207; Henry 1998 העוסקים בנושא )ראה

ביצור פריטי עיצוב גרעין, להבים וכלים,  תיקנוןזוהה ישנית, במידה ו .של סתתים בלתי מיומנים

 & Audouzeלמשל, יתכן שהדבר יוכל להעיד על קיומו של מערך היעבר ידע הקשור ביצור להבים )

Cattin 2011; Sholts et al. 2012). 

III . עם מומחית לסימני שימוש על פריטים  שלי שיתוף פעולה כולל תוצאות שלהמחקר

מנת לבחון האם נעשה -, רומא, עלLa Sapienzaארכיאולוגים, ד"ר פלביה וונדטי מאוניברסיטת 

ידי סתתים בלתי מיומנים במערה. ד"ר וונדטי בחנה תוצרי מיחזור -שימוש בפריטים שיוצרו על

ממכלול ( Parush et al. 2015ה יותר בתהליך של מיחזור, רא "ן"יש /להבמנתז)פריטים המופקים 

השוואה בין תוצרים מאזור זה לבין השטח הדרומי במסגרת עבודת הדוקטוראט שלה, ואף ערכה 

(. נתונים אלה יוצגו מנקודת Venditti 2017תוצרים מאזור המוקד המרכזי וממכלולי מדף הסלע )

 מבט של זיהוי רמת מיומנות בעבודה זו. 

IV.  מלבד מערת קסם יכללו במחקר זה לצורך ניתוח השוואתי של כאמור, אתרים נוספים

מיומנויות סיתות ואפיון תהליכי למידה על ציר הזמן. לשם כך יערך ניתוח משווה של גרעינים 

)ושל אופן הפקת הפריטים מהם( ממכלולים שונים ששויכו לתקופת הפליאולית התחתון )ראה 

נבחרו כוללים מדגמים בני לפחות כמה עשרות "זהוי איכויות סיתות"(. האתרים ש -ב 1סעיף 

מנת שניתן יהיה לבחון סוגיות הקשורות לאפיון תהליכי למידה בצורה מעמיקה ככל -גרעינים על

 האפשר. 

V במסגרת אפיון תהליכי למידה באתר מערת קסם, ובנוסף לניתוח מכלולי כלי הצור, המחקר .

 (Virgili i Rovira Universitat Taraggonaרוסל )יכלול שימוש בנתונים ממחקרם של פרופ' ג'ורדי 

, אשר ניתחו את מכלולי (Humana noEvoluci la sobre noInvestigaci de Centroוד"ר רות בלסקו )

 ניתוח הצגת(. Blasco et al. 2014, 2016הפאונה במערה תוך התמקדות באזור המוקד המרכזי )

https://www.researchgate.net/institution/Universitat_Rovira_i_Virgili
https://www.researchgate.net/institution/Centro_de_Investigacion_sobre_la_Evolucion_Humana
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ם לזיהוי קיומן של מסורות ביתור במערת קסם נכתבה במיוחד עבור עבודת הנתונים הקשורי

מספר חוקרים בחנו דפוסים ותדירות של סימני חיתוך על עצמות  ידי בלסקו ורוסל.-מחקר זו על

 (& Frison 1978; Gifford-Gonzalez 1991; Lupoלקטים בני זמננו-בקרב קבוצות ציידים

O'Connell 2002; Lyman 1995, 2005).  ,מציין כי תהליך עיבוד וביתור הבשר בקרב ילן, למשל

קראי, וכי כל חלק אנטומי מטופל לפי תהליך מתוקנן י או אמקרלקטים אינו -קבוצות של ציידים

((Yellen 1977a, 1977b, 1991 לכן, זיהוי של תיקנון או היעדר תיקנון במכלולי הפאונה עשוי .

עם זאת, יש המציינים כי דפוסים להצביע על תהליכים של העברת ידע ולמידה הקשורים בביתור. 

של תיקנון, והם עשוים להוות תוצר של דומים של סימני חיתוך הם לא בהכרח תוצאה 

. בנוסף, הקושי במתן פרשנות עשוי לנבוע מעצם (Capaldo 1995, 1997, 1998)התנהגויות שונות 

טבעם של מכלולי הפאונה, אשר עשוים לשקף יותר מטכניקת השגה או עיבוד אחת מסוימת 

(Blasco et al. 2013) במהלך הסרה חיצונית . סימני חיתוך מתפרשים כ"תאונות" המופקותLyman) 

מראה שגם מבתרים מיומנים מותירים  Padilla  (2008)ידי -המחקר הניסויי שפותח על, אך (1995

סימנים דיאגנוסטים באזורים אנטומיים מסוימים, במיוחד באזור השרירים והגידים או באזורים 

דות עשוי להיות נתון שבהם מורפולוגיית העצם מונעת מיצוי קל של בשר. לכן, סוג זה של ע

לנסיבות, וגורמים שונים עשוים להשפיע על נוכחות או הישנות של סימני חיתוך אבזורים 

משום כך, מציעים בלסקו ורוסל לבחון סוגיות של תיקנון או  (.(Blasco et al. 2013מסוימים בעצם 

ידי חוקרים -נערך עלמחקר מסוג זה היעדר תיקנון בפעולות של ניפוץ עצמות, ולא בסימני חיתוך. 

הנחת היסוד עליה מתבסס  (.ibid) שבספרד Gran Dolina   TD10 -ו Bolomor Caveאלה באתרים 

המחקר היא כי תהליכים של העברת ידע הקשור בהפקת המשאבים החיצוניים והפנימיים מהעצם 

סים משתקפים במכלולי הפאונה שנמצאו באתרים ארכיאולוגים. באתרים המדוברים זוהו דפו

מח העצם, דבר המצביע, לדעת  פקתחוזרים )שפורשו כתיקנון( בביתור וניפוץ עצמות לצורך ה

מצב דומה זוהה  (.Blasco et al. 2013)דוריים  -החוקרים, על קיומם של מערכי העברת ידע בין

סימני חיתוך ודפוסי שבירה על עצמות בעלי החיים  –באתר הקדום יותר גשר בנות יעקב 

שנמצאו באתר מלמדים כי הטיפול בבשר ובעצמות נעשה באופן שיטתי המשקף ידע הניצודים 

(. כפי שצוין, האתר Rabinovitch et al. 2008)מעמיק של אנטומיית החיה ודפוסי ההתנהגות שלה 

מערת קסם שימש כאתר בסיס, וניתן להניח, על כן, שמסורות טכנולוגיות, כלכליות וחברתיות 

יושבי האתר, והועברו מדור לדור. יתכן שבדומה למחקר שנערך באתרים שונות התקיימו בקרב 

, ניתן יהיה לזהות תהליכי למידה והעברת הידע (Blasco et al. 2013) דולינה-מערת בולומור וגראן
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הקשורים בביתור וניפוץ עצמות גם באזור המוקד המרכזי של האתר מערת קסם. שימוש בנתוני 

)בפרק הדיון( נועד לאפיין בצורה רחבה יותר את מנגנוני העברת הידע הפאונה שיוצגו בעבודה זו 

שפעלו בקרב יושבי המערה, והוא עשוי לשמש תשתית לאמירות משמעותיות בתחום ביתור 

 חיים באזורים שונים במערה.-עצמות בעלי
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 לקטים פרהיסטורים-:  תהליכי למידה ומנגנוני העברת ידע בקרב ציידים'דרק פ

לקטים פרהיסטורים. אפיון -ון בתהליכי למידה ומנגנוני העברת ידע בקרב ציידיםבפרק זה אד

תהליכים אלה יעשה באמצעות סקירת הספרות המחקרית של מודלים תיאורטים העוסקים 

בנושא בחלקו הראשון של הפרק. בחלקו השני, יסקרו מחקרים העוסקים בזיהוי תהליכי העברת 

החל  –םפרהיסטוריזיהוי תהליכי למידה של סיתות כלי אבן  ידע ברקורד הארכיאולוגי בדגש על

יש לציין כי מחקרים אלה יוצגו  ת.ניאוליתימהתקופה הפליאוליתית התחתונה וכלה בתקופה ה

מטרת הפרק היא לצייר תמונה רחבה של מצב באופן בו הם הוצגו במאמרים של החוקרים עצמם. 

, וליצור רשימה אבן בסיתות כלייות ובפרט אצל חברות פרהיסטורידע ההמחקר בתחום העברת 

לזיהוי מיומנויות סיתות ברקורד הארכיאולוגי בהם אשתמש לזיהוי מיומנויות  סממניםמקיפה של 

 יברודי ממערת קסם. -אשלוההסיתות במכלול 

 . הקדמה1ד.

תהליכי למידה והעברת ידע המתרחשים בפרק הזמן המכונה "ילדּות" הם מהחשובים בחייו של 

מגוון ל יםמידע וידע הקשור ומתקבלים באמצעותם נרכשות יכולות פיזיולוגיות וחברתיות -ם אד

ילדים לרכוש ל יםמאפשרתחומים )כלכליים, תרבותיים, טכנולוגים ועוד(. תהליכים אלה 

ה בה של החברמיומנויות שונות, ללמוד על זהותם העצמית ולהשתלב במערך הכלכלי והתרבותי 

. (Sánchez Romero 2017של דבר לשגשג מבחינה ביולוגית וחברתית כאחד )הם חיים, ובסופו 

שאלת הנסיבות והאופן בו התפתחו מנגנוני הלמידה בתהליך האבולוציה של האדם תידון בהמשך 

הפרק, אך ראשית יש להגדיר ולהבחין בין מנגנוני העברת הידע וצורות הלמידה בהם אנו 

 משתמשים. 

: תהליך למידה חברתיתכזיות בהן המין האנושי עושה שימוש היא אחת מצורות הלמידה המר

שיתוף למידה מורכב מבחינה קוגניטיבית הכולל אינטראקציה בין אנשים )מעל שניים במספר( ו

 מנגנונים של למידה חברתית(. Whitten 2000)המאפשרים רכישת מיומנויות באופן יעיל פעולה 

ז עבו פרנץ .דורותן של אלה בין ההעברת את מבטיחם , והשימוש בהתרבויותו מעצבים מסורות

(Franz Boas)  טען שדמיון בין תרבויות שונות נובע מתהליכים של העברת מידע תרבותי בין

בו  יחידים(, ומתהליכים של דיפוזיה בין תרבויות שכנות.  של אנשים )בניגוד להתפתחות עצמאית 

 התאם להקשר התרבותי בו הם מתקיימים.ב ומשתניםעצמם מעוצבים בזמן, מנגנונים אלה 
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 חברתית. יכולות למידה יכולות של מורכב ברפרטואר מצוידים ילדיםמחקרים שונים מראים כי 

חותה מאפשרת את הבנת שהתפת פסיכולוגית מערכת ידי על נתמכות אלה קוגניטיביות

. (Laland & Hoppitt 2003) יםמורכבים חברתיוניווט במצבים התנהגותיים  אחרים שלכוונותיהם 

 םושהבתהליך האבולוציה של האדם,  מוקדם התפתחו בשלבמנגנונים אלה הופיעו וש על כן, נטען

 .יםאוניברסלי

 המונח "למידה חברתית" מגלם בתוכו מספר סוגים של צורות לימוד ולמידה, המפורטים להלן. 

אשר מעביר את הידע  מצב בו הלומד רוכש את הידע מאינדיבידואל אחר, למידה דקלרטיבית: .1

במנגנון של "הוראה  (:363Gibson 1999)ה כתובת ו/או מדובר השפמחוות גוף, באמצעות 

 (.Tomasello et alהוראה ישירה/אקטיבית"או "( Gärdenfors & Högberg 2017מכוונת" )

תפיסות מנגנון ההוראה הכולל הסבת תשומת לב הלומד, הדגמה, העברת ידע של (. 1993

והסברת היחסים ביניהם ומתן משוב כלפי הלומד. יש לציין שעצם השימוש  ים()קונספט

( הוא שנוי במחלוקת בעיקר בהקשר של בני אדם קדומים, כפי teachingבמונח 'הוראה' )

של מיני משתמשים במונח 'הוראה' בהקשר חוקרים מסוימים  ,למשל ,שיפורט בהמשך )כך

, בהכרח "מורה", קיומו של נה שאין בה דגש עלכהגדרה התנהגותית נתושונים חיים -בעלי

 (Csibra & Gereglyקסיברה וגרגלי(. חוקרים אחרים, כמו Gärdenfors & Högberg 2017ראה 

 מנגנון בו (, מעדיפים את השימוש במונח 'פדגוגיה' )גם הוא שנוי במחלוקת( במובן זה:2006

מצב בו  .אמצעות תקשורתידע או מיומנות מועברים בין אינדיבידואלים ומושגים ב

)לעיתים באופן ממוסד  של ידע כללי לאינדיבידואל אחר אינדיבידואל מספק אותות מפורשים

 , אשר יכול לקרוא ולפרש את תוכן האותותפורמלית(-או פורמאלי, ולעיתים בצורה א

(Hewlett et al. 2011תהליכי למידה דקלרטיבית .) עשויםפדגוגיה בפרט הוראה מכוונת/ו 

", כהעברה בין קרובי אנכיתמכונה העברת ידע "הילד  -התרחש כהעברה בין דורית של הורהל

 (& Csibra"אופקיתמכונה העברת ידע "המשפחה אחרים, או בין ילדים בוגרים לצעירים יותר 

Gergely 2006.)  תדירות השימוש במנגנון זה משתנה בהיקפו מחברה לחברה )גם בעולם

 (.Tomasello et al. 1993המערבי, ראה 

 

 חיקוי( 2.1) ידי-על ורכישת מיומנויותתהליכים  למידה של: למידה פרוצדוראלית .2

(imitation)( ,2.2 אמולציה )(emulation)( הגברת גירויים 2.3) -, ו(stimulus enhancement )
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(Gibson 1999:363; Whitten 2000)למידה ללא הוראה מכוונת -. למעשה, מדובר ב" "

 (, כמפורט להלן: Gärdenfors & Högberg 2017של גארדנפורס והוגברג )במונחים 

 אינדיבידואל אחר ידי-לע תהמבוצע מבחין בפעולההמחקה  תהליך למידה זהחיקוי: ב .2.1

ומנסה לחזור על רצף הפעולות שראה עד וכולל התוצאה הסופית, תוך שהוא מתאים 

 לרוב חיקוי נתפסמנגנון ה(. Whitten 2000, חיובי או שלילי קבלת משוב ללאאותן אליו )

 חברתיות, כגון פונקציות יש לחיקוי. מבחינה קוגניטיבית תמורכבצורת למידה יעילה וכ

 להשתייכות כאמצעי חברתיות מוסכמות מחקים ילדים: נורמטיבית התנהגות קידוד

להוביל שימוש תכוף במנגנון החיקוי עשוי (. Tomasello et al. 1993) הקבוצה לחברי

 .תרבות או מסורתבחברה, ולהיווצרות  לדרגות גבוהות של דמיון התנהגותי

אמולציה: בשונה מלמידה באמצעות חיקוי, שבה, כאמור, הלומד מחקה את כל רצף  .2.2

הפעולות עד וכולל התוצאה הסופית, בתהליך של אמולציה הלומד מחקה רק את 

 הספציפי את המידע ודתיתבוחר נקשכן הלומד התוצאה הסופית. תהליך זה מורכב למדי, 

חוקרים . שיש ברשותו מעשישלב אותו בצורה יעילה בידע הלאחר מכן מו שהוא צריך

(, בעוד אחרים Tomasello 1999מסוימים תופסים את שני המנגנונים כנפרדים לחלוטין )

טוענים ששתי צורות למידה אלה נכללות תחת אותה קטגוריה של למידה, ואריאציה של 

 (. Whitten 2000ן )אותו מנגנו

 (scaffolding, תהליך המכונה גם stimulus enhancement'במנגנון של הגברת גירויים )'  .2.3

באופן שיאפשר הסביבה ידי שינוי או התאמת -מעביר את הידע שברשותו על המדגים

, כולל הפניית (Gärdenfors & Högberg 2017למידה בצורה יעילה או מהירה יותר )

 .(Tomasello et al. 1993ד אל חפץ או אדם כדי להעביר ידע נקודתי )תשומת לב הלומ

 

שלילי,  או מילולי חיובילמידה בחיקוי, אמולציה או הגברת גירויים עשויה לכלול גם מתן משוב 

(. מהלכים אלה Tomasello et al. 1993המופנים כלפי הלומד ) או מחווה גופנית סכנהמפני  אזהרה

תוך צמצום ה'עלויות' האפשריות ללומד לרכוש ידע  יםמאפשרמידה והם מייעלים את תהליך הל

 (. Castro & Toro 2004)כמו 'בזבוז' חומר גלם, פגיעה פיזית וכדומה, ראה הכרוכות בתהליך 

כמו למידה , מצריכים אינטראקציהבנוסף ללמידה חברתית מתקיימים גם תהליכי למידה שלא 

אדם של  בפעולות והתבוננות חשיפהבעקבות של ניסוי וטעיה באמצעות מנגנונים  אינדיבידואלית

 שליליתוך היעזרות בנסיון  חדשות מיומנויותרכישת  מאפשרת התבוננות(. Whitten 2000אחר )
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, מהשגיאות של המודל דווקא כשלומדים יותר מהירה להיות עשויה למידה)ה אחרים של חיוביאו 

 (.Isbaine et al. 2015ראה 

(, בעל Gray 2009) מאפיין תרבותי אוניברסלי - מנגנון המשחקנפוץ במיוחד הוא  מנגנון נוסף

הכנת הילדים להשתלבות . משחק מהווה דרך נפוצה במיוחד לתבבניית הילדּותפקיד חיוני ומרכזי 

קוי הפעולות של ימבין הצורות שונות של משחק, אלה המוקדשות לח. עולם המבוגריםוב בחברה

 (Gray 2009 ;Sánchezלמידה של טכנולוגיות שונותוילוי של זהות עצמית מאפשרות גמבוגרים 

Romero 2017.)  יתרה מכך, למשחק יש תפקיד חשוב במיוחד בתהליכי האבולוציה הקוגניטיבית

 . (Riede et al. 2018של האדם והתפתחות של חידושים תרבותיים )

כיח אצל בני אדם, כפי שיידון השימוש במנגנונים של למידה אינדיבידואלית הוא בהחלט ש

בהמשך הפרק, אך השימוש במנגנונים של למידה חברתית הוא בעל חשיבות גדולה במיוחד שכן 

מאפיין  -( cumulative culture) המצטברת לתרבות הבסיס אתת מספקנטען שלמידה חברתית 

 . (Tennie et al. 2016אנושי ייחודי כמתואר להלן )

 : Cultural Transmission Theory–ית תיאוריית העברה תרבות

 & Lalandידי-ראשית, אציין כי בפרק זה אעשה שימוש במונח 'תרבות' כפי שהיא מוגדרת על

Hopitt  (2003 )ו- Legare (2017 :)התנהגויות אופייניות לקבוצה הנחלקות בין ; בתרגום חופשי"

 תופעהתרבות מצטברת היא . ית"חברי קהילה המסתמכים על מידע שנלמד והועבר בצורה חברת

. שלורפרטואר ת המעשירים אומאגר הידע של אוכלוסיה בחידושים מוטמעים בהדרגה  השב

רמת דיוק בהמבטיחות העברת ידע  (Legare 2017) אדפטציות פסיכולוגיות ךמצרי תהליך זה

 לתרבות בסיסה את מספקים( וחיקוי הוראה, ונטען, על כן, שמנגנונים של למידה חברתית )גבוהה

(. האם תופעה זו ייחודית למין האנושי? Tennie et al. 2016; Laland & Hoppitt 2003) המצטברת

 םוההקשר בה אופןה -ת מערכות התורשה משתנו, אך מידעחיים חולקים -מינים שונים של בעלי

רה (, האופן בו מידע מתקבל ונשמר, מידת הדיוק של ההעבגנטית או תרבותיתמידע מועבר )

כלפי המידע שקיבלו )משנים אותו, מעבירים אותו הלאה  גיביםוהאופן בו אינדיבידואלים מ

מדגימים כי שונים מחקרים , אך שוטיםפ העברת ידע באמצעי משתמשים. מינים רבים (דומהוכ

מסוימים מעבירים ורוכשים ידע בתהליכים של למידה חברתית והעברה תרבותית, כמו  מינים

אצל בני משמעותית  יםשונתהליכים אלה עם זאת,  ם.פילינים ו, דגים, דולפייםמינים של ציפור
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מינים ( 2011לפי בויד ועמיתיו ) .(Legare 2017) המורכבותהן מבחינת היקף ואדם, הן מבחינת 

 לסביבות המותאמים החלטות קבלת ומנגנוני ספציפית ללמידה מוגבלים חיים-בעלימסוימים של 

 המועבר מידע של העצומה בכמות ייחודיהמין האנושי, לעומת זאת,  .(Boyd et al. 2011) מסוימות

 ידע לרכושבמטרה  ותקשורתיות קוגניטיביות מיומנויות פיתחו האדם בני כי נטען, ותרבותית

ועוד. רגשית  לצורך פרשנות חברתית בהתייחסות עין, שימוש קשר זיהוי , כגוןבמהירות וביעילות

ולהטמיע  ידע, להעביר מורכבת תרבותית הסתגלות לפתח אדם לבני מאפשרים אלה מנגנונים

 הגמישות (.Tomasello 1999) חיים-חידושים בקנה מידה גדול יותר מאשר מינים אחרים של בעלי

 ויתורת מאפשר , שכן היאמצטברת תרבותקיומה של ל הכרחי תנאיהיא  האנושית הפסיכולוגית

וואן שייק  .Tomasello et al. 1993)) יותר יעילים ותלפתרונ גמיש מעברו ישנים פתרונות על

שנים, וכי  500,000ועמיתיו הציעו כי תופעת התרבות המצטברת החלה "לתפוס תאוצה" לפני 

העברה (. van Schaik et al. 2019)מילולית התפתחותה של זו קשורה בהתפתחות מנגנון ההוראה ה

וחברות  לקטים, חקלאים-ציידים -י החברות ובכל סוג האדם בנימתקיימת אצל כלל תרבותית 

ברמת  של תרבות מצטברת מצריכים העברת ידע מסוימים היבטיםכאמור,  .כאחת תעשייתיות

דיוק זה  כיצד השאלהאך נשאלת Acerbi & Mesoudi 2015; Tennie et al. 2009), ) דיוק גבוהה

 הוראה, ברת ידע תרבותיתהע נראה כי שכיחות השימוש במנגנונים השונים של למעשה. מושג

 גודלציע שמההעברה התרבותית  מודלשונות.  אוכלוסיותה במשתנ לעומת חיקוי למשל,

מכיוון  תרבותית. מערכת בתוך לשמור שניתן המידע מגווןכמות ו על האוכלוסייה משפיע

ם זאת, לאחרונה ע) קבוצות קטנותבו נמוכה אוכלוסייה בצפיפות לחיותים נוט לקטים-שציידים

ולות יותר משנהוג היה הוצע כי למעשה קבוצות אנושיות שחיו בתקופה הפליאוליתית היו גד

 & Herzlinger & Goren-Inbar 2019; Malinsky-Buller & Hovers 2019; Pappuלחשוב, ראה

Akhilesh 2019) חברי עם אינטראקציהיותר  לקיים, ובמבנה חברתי "פשוט" ולא היררכי הם נוטים 

, (Bird-Daviv 2017a,b)כך שרמת ההיכרות בין חברי הקבוצה היא גבוהה, ראה  יידיתהמ הקבוצה

, חזותיים מילוליים באמצעים) יותר מרוחקים במקומות המתגוררים אנשים עם יותר מוגבל קשרו

לקטים עושים שימוש בטכנולוגיות פשוטות -כתוצאה מכך, נטען כי ציידים .ללא מערכת כתיבה(

 רחב טווחמאופיינת ברית שלהם ת חקלאיות ותעשייתיות( והתרבות החומיותר )לעומת חברו

  . (Eerkens et al. 2014) ריאציהאו של יותר

מהן הנסיבות שהובילו להתפתחות מנגנונים של העברה תרבותית בקרב בני האדם? על אף 

 הדוק באופןקשורה התפתחות זו ששנקודה זו שנויה במחלוקת, ישנה הסכמה על כך 

, על (Sánchez Romero 2017) אדם לשתף פעולהשל בני הליכולת טגיות של סולידריות ולאסטר
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פעולה משלם מחיר כדי שאינדיבידואל אחר המשתף  אף ששיתוף פעולה הוא לעיתים מצב בו

)שיתוף  Kin Selection(. שיתוף הפעולה האנושי כולל מספר מנגנונים, בהם: Nowak 2006) ירוויח

שיתוף פעולה בין אינדיבידואלים שאינן ) Direct Reciprocity -משפחה( ופעולה בין קרובי 

 על(. שיתוף פעולה פורה בין יחידים או קבוצות עשוי להשפיע Nowak 2006, ראה מקורבים

ה הביולוגית של הפרט )כלומר יש לשיתוף פעולה יתרון מבחינה ביולוגית, ולכן יש תיעדוף הצלחה

מנגנוני חוקרים רבים מסכימים כי משום כך, (. Boyd & Richerson 1988לשיתוף פעולה, ראה 

 (& Boydהשיתוף וההדדיות היו בעלי תפקיד חשוב באבולוציה האנושית בשלבים המוקדמים שלה

Richerson 1988; Crittenden & Zes 2015; Henrich 2015; Nowak 2006 ,) לא והישום שלהם

(. התפתחותם Kaplan et al. 2005:75חיים )-של בעלינצפה בקנה מידה דומה בקרב מינים אחרים 

של מנגנונים אלה בשלבים הקדומים של ההתפתחות האנושית קשורה בגודל הקבוצה של חברות 

& Richerson  Boydבקבוצות קטנות, ראה  רק להתפתח עשויה הדדיותלקטים )נטען כי -ציידים

ים, קבוצות ציידים לקטים בעבר ובהווה לפי מחקרים ארכיאולוגים ואתנוגרפ(. בהתאם לכך, 1988

, כאשר חברי הקבוצה חולקים ביניהם מזון, מרחב, תחומי sharing -פי עיקרון השיתוף, ה-חיו על

 (;Crittenden & Zes 2015; Damas 1972; Dyble et al. 2016אחריות כמו גידול ילדים, ידע ועוד

Endicott 1988; Hawkes et al. 2001; Isaac 1978; Kaplan et al. 2005; Marshall 1993; Sonoda 

לאור זאת, יתכן שמנגנוני ההעברה התרבותית והלמידה החברתית בפרט התפתחו אצל בני (. 2016

 (Laland & Hoppittהיסטורים-אצל ציידים לקטים פרה האדם כחלק מהתפתחות מנגנוני השיתוף

ילה של תרבות מצטברת היא שהובילה , או לחילופין שמצב הפוך התקיים: העברת ידע יע(2003

   להתבססות מנגנונים של שיתוף פעולה וליצירת קשרים חזקים עם אנשים שאינם קרובי משפחה

Migliano et al. 2017)) . ,שמנגנונים של העברה תרבותית איפשרו לבני האדם  יש להניחכך או כך

דבר המאפשר התאמה , יםמנהגו כלים, אמונות ולפתח הדורות לאורך מידע בהדרגה לצבור

 כבר בפליאולית התחתון. (Boyd et al. 2011ולבתי גידול שונים באופן יעיל ) חדשות לסביבות

חשוב להסביר שרבים מן החוקרים מציינים את התקופה הפליאוליתית התחתונה כנקודת מפנה 

ינויים תקופה של שבגלל הנסיבות המייחדות את פרק הזמן הזה בהיסטוריה האנושית. זוהי 

וחידושים, כמו הופעתם של טיפוס/טיפוסים אנושיים מסוג חדש )הומו ארקטוס, הומו 

היידלברגנזיס, הומו ארגסטר(, ושל התפתחות התנהגויות טכנולוגיות וחברתיות חדשות 

ומורכבות. אורח חייו של הטיפוס האנושי החדש היה שונה מזה של אבותיו. הוא היה בעל נפח 

(. נפח המוח הגדול Nowell & White 2010:69) ך יותר בשר והלך זקוף יותרמוח גדול יותר, צר
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יותר והשינויים הגופניים שקשורים בו הובילו לשינוי גם באופיים של תהליך הלידה ותהליך 

לשלב הינקות התווספו שלב  :הפך לארוך ומורכב, אשר עד להיותו עצמאי ההתפתחות של האדם

  שלבים שהם ייחודיים לאדם –וההתבגרות )מספר שנים נוספות(  הילדות )כארבע שנים נוספות(,

Nowell & White 2010:75) הסיבה להיות תהליך ההתבגרות של האדם כה ארוך לא לחלוטין .)

ברורה, ולא בהכרח קשורה רק לשינויים הפיזיים שחלו בו. יש הקושרים זאת בהתפתחותן של 

והשימוש היצור  שימוש, כשהכוונה היא לתחילת טכנולוגיות חדשות ומורכבות שהאדם עשה בהן

כלי אבן, לפני למעלה משני מליון שנים. הפקתם של כלי אבן )והשימוש בהם( היא טכנולוגיה ב

מורכבת, ורכישת היכולות המוטוריות והקוגניטיביות הקשורות בה, עד להגעה לרמה גבוהה של 

הטוענים כי זו היא הסיבה לכך שתקופת  מיומנות, מחייבת תקופה לא קצרה של תרגול ולימוד. יש

בתקופת הילדות וההתבגרות האדם מפתח מיומנויות ויכולות  –ההתבגרות של האדם כה ארוכה 

ולתרום  עד לרמה מסוימת, אז הוא יכול להיות עצמאי לחלוטין, ולאחר מכן גם לדאוג לצאצאיו

למעשה,  , וכי(Jones & Marlowe 2002). מנגד, יש הטוענים כי אין לכך הוכחות וודאיות לקבוצה

אנחנו לא יודעים האם תקופת הילדות מעוצבת כתקופה שנועדה לצבור ניסיון, מיומנות וידע, או 

שתקופת ההתבגרות  נראההיות תקופת הילדות כה ארוכה. כך או כך, בגלל שאנחנו לומדים הרבה 

לנו גם היום לצבור ידע  הארוכה )בין אם היא הסיבה לכך או התוצאה( איפשרה לאדם ומאפשרת

אינה האם  לתופעה זו היא שבקרב בני האדם,  סיבה אפשרית נוספתרב )טכנולוגי ותרבותי(. 

הדודה והסבתא )מה כמו  לגידול צאצאיה, אלא גם קרובות משפחה אחרות בלעדית אחראית

מציע כי ן אלרי(. (Hawkes et al. 2000 שמכונה "תיאורית הסבתא"(, שהן מקור נוסף וחשוב לידע

שילוב של  בפליאולית התחתון עקב אצל האדם והתפתח ,העברת ידע ישירהמנגנונים של 

שינויים ביכולות קוגניטיביות, )ותוך כך ל נפח המוחהגדלת הוביל ל שינוי אקלימי/סביבתינסיבות: 

( ןיצור ושימוש בכלי אבלשינוי באסטרטגיות השגת המזון )כולל ו( בסוגיות של למידה וזיכרוןו

העברת ידע ישירה . לשרוד על מנתבשיתוף פעולה  גובר צורךאלה הובילו ל -ה הרגלי התזונוב

. מספר חוקרים מציעים (Ellerin 2015) ושיתוף פעולה אפשרו את השגת המזון באופן היעיל ביותר

כתהליך אבולוציוני שאיפשר ליחידים  בפליאולית התחתון והעברת ידע התפתחכי מנגנונים של 

כדי להבטיח יעילות בניצול משאבי הסביבה ובסיתות  ידי ניצול ידע קיים-וך זמן ומאמץ עללחס

((Shipton 2010 יתרה מכך, יחידים בעלי יכולת ליצור רשת יעילה יותר של שיתוף מידע הגבירו .

(. לכן, מבנה חברתי התומך במנגנונים יעילים של Henrich 2015בכך את העמידות שלהם עצמם )

צבירת . Migliano et al. 2017)) לקטים-ידע התפתח בקרב אוכלוסיות קדומות של ציידיםהעברת 

הודות להתפתחות מנגנונים מוטוריים קוגניטיביים אצל האדם  התאפשרה )ומתאפשרת(הידע 
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(2015 & Khreishehtout S) כבר , ואולי אף קשורה להתפתחות המורכבות בתקשורת הקולית

 (.van Schaik et al. 2019; White 2010 & lNowel( בפרק זמן קדום זה

מה היה אופיים של מנגנוני העברת הידע בהם עשו שימוש בני אדם בתקופה הפליאוליתית? האם 

מנגנונים מסוימים של למידה חברתית, כמו הוראה מכוונת, התפתחו כבר בפרק זמן קדום זה? 

ופן מפורט את הספרות המחקרית האם צורות הלמידה השתנו במהלך תקופה זו? כעת אסקור בא

 העוסקת בשאלה זו.  

 

העוסקים באופי המנגנונים של העברה תרבותית בתקופה  . מודלים תיאורטיים2.ד

 הפליאוליתית 

מסקירת הספרות המחקרית בנושא שאלת אופיים של מנגנוני הלמידה בתקופה הפליאוליתית 

חלק מהחוקרים מציעים כי הרקורד  עולה כי גם במקרה זה, אין הסכמה בין החוקרים. בעוד

 (Gamble & Porr 2005; Shipton 2010תרבות מצטברת ) תופעה של מייצג הפליאוליתי המוקדם

, אחרים מציעים כי הוא תוצר של תהליכי למידה ברמת דיוק גבוהההמתבססת על העברת ידע 

, למשל, מציעים (Tennie et al. 2016) והעברת ידע המתאפיינים ברמת דיוק נמוכה. טאני ועמיתיו

 : ”latent solutions“כי הרקורד האולדובאי והאשלי הוא תוצאה של 

“A behavior that lies “dormant” or “latent” in an individual until triggered by a particular set of 

social or environmental cues and sufficient motivation on the part of the learner (p. 125)".  

כותבי המאמר מציעים כי התנהגויות מסוימות, כולל טכנולוגיות מסוימות, מהוות פתרון של 

אם יחידים כתגובה לטריגר הקשור במצב חברתי או שינוי חיצוני )אקלימי/סביבתי( ספציפי. 

גיות אלה של טכנולופעה הראשונית והה עוררו אתהתנאים הסביבתיים, קוגניטיביים וחברתיים ש

בשנית, יחידים ישובו לבחור בטכנולוגיות אלה מחדש כפתרון, והלימוד שלהם יתקיים  יתקיימו

. דבר זה יוביל (Tennie et al. 2016)במנגנונים של לימוד אינדיבידואלי ברמת דיוק נמוכה 

 לואריבליות מועטה מבחינה מרחבית )סינכרונית( וכרונולוגית )דיאכרונית( במכלולי הכלים.

מצב שכזה, כאשר  לדעתם המועטה שניצפתה במכלולים האולדובאים והאשלים משקפת שונותה

 טכנולוגיות אלו היוו פתרון של יחידים כתגובה לטריגר הקשור במצב ספציפי. 

קורבי ועמיתיו טוענים אף הם כי באולדובאית ובאשלית לא נעשה שימוש במנגנונים של למידה 

 תהצורני תפיסה( כי הRicherson & Boyd 2008רסון ובויד, ראה 'צחברתית, ומציעים )בדומה לרי
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צורת  באופן גנטי ולא בהעברה תרבותית. הם מציינים כי השל אבני היד האשליות הועבר עקביתה

אבני היד האשליות לא השתנתה על אף שינויים סביבתיים, דבר שלא תואם למודלים של העברה 

טכנולוגית סיתות הכלים החלה כהעברה גנטית ובשלב  תרבותית. יתכן גם, שהעברת הידע של

 (. Corbey et al. 2016מסויים, מאוחר יותר, המידע הועבר תרבותית, או להיפך )

בניגוד לכך, סטאוט והכט מציעים כי העברה תרבותית ברמת דיוק גבוהה בעזרת הדגמות מכוונות 

 (Stout & Hechtשנים מליון 2.6 והוראות היתה חלק מהמערך הטכנולוגי האולדובאי כבר לפני

 ואף העברה תרבותית ברמת דיוק גבוההורבים מציעים כי אבני היד האשליות משקפות (, 2017

טוענים כי  (2016) ביניהם, טהרני וריד(. Lycett & Gowlett 2008; Shipton 2010) קונפורמיות

מנויות מורכבות כמו אלה מספק להעברה ולשימור ידע של מיו פיתרוןחיקוי לא מהווה למידה ב

בצורה מדויקת לדור הבא, מבוגרים  יועברונדרשות לסיתות כלים. כדי להבטיח שמיומנויות אלה ה

במנגנונים של הוראה  חייבים להדריך באופן אקטיבי ולשלוט בתהליכי הלמידה של ילדיהם

עוסקת הית והאמפירית טבספרות התיאור לא הוערכה כראויה ההוראחשיבותה של מכוונת. 

תפיסתה כמתקשרת, בהכרח, בגלל )כמו סיתות, הכנת כלי חרס ועוד(  craftsבלמידה של 

, כי הוראה משלבת אתנוגרפי טהרני וריד מציעים, בהתבסס על מידע. להתפתחות והשימוש בשפה

ה העברבשיחקה תפקיד חשוב  בהכרח, וכי היא מילוליתאינה  הדגמותשיתוף פעולה, התערבות ו

כמנגנון מרכזי שבעזרתו תרבות חומרית  , אם כן,יש לראותה. דע לאורך הדורותי מדויקת של

 ידי-. ידע הקשור בסיתות הועבר באופן הדרגתי עלארוכת טווח ויציבה נשמרת ומתוחזקת

scaffolding ,עד לשלבים המורכבים ביותר : הבניית יכולות הלומד בהדרגה, שלב אחר שלב

 (.Tehrani & Riede 2016) בתהליך

פני באשלית, הוצע כי טכניקת לבלואה משקפת קונספט חוזר, ברור -בדומה לטכניקת הסיתות הדו

ומובנה, ושהידע הקשור בה הועבר בעזרת מנגנונים של למידה חברתית. נטען כי אנליזות 

מורפומטריות של גרעיני לבלואה מדגימות וואריאציה נמוכה על פני מרחב גיאוגרפי -גיאומטריות

ידי יחידים הצריך שימוש בהוראה )הוראות ישירות( -ול מורפולוגיה זו באופן עקבי עלנרחב. שכפ

 .  (Lycett et al. 2016)לשם העברה תרבותית אפקטיבית יותר מבעבר

"הפדגוגיה הטבעית" החשיבות של ההוראה באבולוציה של האדם מתוארת בפירוט במודל 

(Natural pedagogy)לכל אדם יש לדעת מפתחי המודל, ז על כך ש. השימוש במילה "טבעית" מרמ

את היכולת )והוא גם עושה בה שימוש( ללמד אחרים בצורה אקטיבית, וכן ללמוד מאחרים בצורה 

(. ה"מרוויחים הגדולים" מצורה זו של העברת הידע הם הילדים Csibra & Gergely 2011)זו 
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ות הטכנולוגיות והחברתיות בחברה, שכן הפדגוגיה מאפשרת להם לרכוש את הידע והמיומנוי

הנחוצות להישרדות בתרבות שלהם בצורה יעילה. התיאוריה מציעה כי התקשורת האנושית 

מאפשרת העברת ידע יעילה לאחרים באקט בודד של הדגמה, כשהחוקרים מבססים זאת בעיקר 

ד(. הורה ועו -על תוצאות מחקרים התפתחותיים שנערכו על ילדים ופעוטות )קשר עין בין ילד

מיוחדים  נגנוניםרוכשים מאשר בשנים האחרונות תיעדו חוקרים פעוטות וילדים אנושיים 

ידי היותם -המאפשרים להם להיות בצד המקבל של העברה תרבותית עוד לפני שלמדו לדבר. על

רגישים לאותות כמו קשר עין ישיר, דיבור ועוד, הם יכולים לזהות ולפרש מעשים של אחרים 

אלו  נגנוניםקטיביים המיועדים ומכוונים במיוחד כלפיהם. מכיוון שהתפתחות מכמעשים קומוני

והתפתחותן של מערכות קוגניטיביות נוספות המאפשרות את קיומה של הפדגוגיה מתרחשות 

 (Csibra & Gergely 2011).כבר בגיל ינקות, הן משקפות אדפטציה אבולוציונית בשושלת האנושית

כן.  -עית", כלומר אוניברסאלית? לדעת קסיברה וגרגלי התשובה היא האם הפדגוגיה היא אכן "טב

, אלא היא אין זה אומר שהפדגוגיה נוצרת או מיושמת באותו האופן ובאותה התדירות בכל חברה

תרבותיים וסביבתיים. אך הפדגוגיה, לדעתם, קיימת כתכונה בכל  גורמיםלהשפעתם של  נתונה

ה הטבעית היא תוצר לוואי של אדפטציה בסיסית יותר, כמו (. האם יתכן כי הפדגוגי (ibidאדם

, התפתחות השפה הפכה את תרגול הפדגוגיה בקהילה המודלהתפתחות השפה? לטענת תומכי 

התפתחה עוד לפני השפה, בעקבות תחילת היצור והשימוש  מילוליתלפשוט יותר, אך פדגוגיה לא 

מורכב מאוד. רכישת המיומנויות להפקת כלי בכלי האבן )לפני למעלה משני מליון שנים(, שהוא 

אבן הצריכה תקופות למידה ממושכות, העברה תרבותית והשתתפות אקטיבית. כך גם לגבי יכולת 

השליטה באש, ועוד. חלק גדול מן המידע הקשור בטכנולוגיה שבה השתמש האדם יכול להיקלט 

האדם יכולים להיות נלמדים  " או בצפייה פסיבית, אבל לא כל מעשיייהטעו יובדרך של "ניס

( היא חיונית לשימור של התנהגויות ומיומנויות guidedהעברת ידע מכוונת ) ביעילות בצורה זו.

"בזבזניים" העברת ידע  חיקוי "עיוור" ללא מנגנון תיקון טעויות יגרום לתהליכיאילו מורכבות, ו

 (& Gergelyות תרבותיותשרדות של צוריטעויות שייהוו סכנה ממשית לתרבות ולה הכוללים

(Csibra 2006: 239 .סוגים אחרים של למידה חברתית אינם יעילים כמו פדגוגיה, מכיוון ש

ביולוגיים( -ההתפתחויות הטכנולוגיות במהלך התפתחות המין האנושי )בנוסף לשינויים הנוירו

תפתחות הפכו את הפדגוגיה לאדפטציה נחוצה ואפשרית. למעשה, הפדגוגיה אינה תוצר של ה

. (Csibra & Gergely 2011; Laland 2003) השפה, אלא המקור שלה ושל צורות תקשורת אחרות

 לכן היא גם המקור, או הסיבה להיות עולמינו התרבותי עשיר וייחודי.
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אינה היא הפדגוגיה היא תוצאה של אבולוציה תרבותית ולא ביולוגית, ולכן מנגד, נטען כי 

לימוד ברור ומפורש לא יש המציעים כי  .(Csibra & Gergely 2011)ם אוניברסאלית בתרבויות האד

לקטים כיוון שהדבר לא מתיישב עם האתוס השוויוני ועם אורח החיים -היה קיים אצל ציידים

אך הטיעון המרכזי כנגד מודל הפדגוגיה הטבעית נעוץ בשאלת הייחודיות של המעודד לעצמאות. 

הן למידה חברתית והן תקשורת קיימות ונפוצות אצל  ציין כילמין האנושי. יש ללמידה חברתית 

משום שלמידה , (Csibra & Gergely 2011; Gibson 1999:401חיים )-מינים אחרים של בעלי

חיים )כולל -וכך, מינים רבים של בעלי. (Laland 2017מאחרים מגבירה את סיכויי ההישרדות )

, הקשור צברו שאחריםידע והנסיון ה את מנצלים (, נמלים, צרצרים וציפוריםלווייתנים, פילים

. אופן זוג בני או טורפים ,)סוג המזון, המקום בו ניתן למצוא אותו והאופן בו יש לעבדו( במזון

הלמידה מתבטא, לעיתים, ב "אימון" ותיקון שגיאות )כמו במקרה של תרנגולות, למשל, אשר 

 ראוי למאכל, ראה -ת אפרוחיהן ממזון בלתימנקרות את הקרקע באופן אינטנסיבי כדיל להסיח א

Laland 2017) . בעיקר בין אמא לבן, נפוצה מאוד בקרב יונקים בכלל ובקרב אנכיתהעברת ידע ,

פרימאטים בפרט, כשהאם היא מקור דומיננטי של מידע ממנו צעירים יכולים ללמוד על סביבתם 

(Box & Gibson 1999:401-2 שימוש בכלים ויצורם נפוץ .) גם אצל מינים של קופי על, בעיקר אצל

)משתמשים בהם בעיקר בהקשר של מזון(. הכלים נעשים מחומרים  Cebus -השימפנזים ואצל ה

 -אורגניים )כמו מקלות, עלים ועשב(, אך באזורים מסוימים גם מאבן. בדומה לסיתות כלי אבן על

בנים זו בזו, ומשתמשים בקצה ידי הכאת שתי א-ידי בני אדם, הפרימאטים מפיקים נתזי אבן על

(. הכנת הכלים והשימוש בהם, נלמדים Westgaard 1995חד של אבנים ונתזי אבן ככלי חיתוך )

ידי הנקבות, -בשלבי ההתבגרות המוקדמים של גורי השימפנזים, והעברת הידע נעשית בדך כלל על

ה והתבוננות, אך שכן לרוב הן אלה שמשתמשות בכלים. מרבית הלמידה נעשית בדרך של צפיי

חלק מהאימהות מדריכות בצורה אקטיבית את ילדיהן להשתמש ולהכין כלים. הן שמות בדרכם 

של ילדיהן אגוזים וכלים בדרכים מעודדות, ולעיתים, כשאינם מצליחים להשתמש בכלי בצורה 

ה נכונה, האם מבצעת בעצמה לאט את פעולות הפיצוח וההכנה, ומחזיקה את הכלי בזווית הנכונ

גם (. King 1994בזמן שילדה לפניה מתבונן בה. כך הוא מסגל את צורת ההחזקה הנכונה של הכלי )

Whiten & van de Waal (2016 מציעים כי )נרכשת שימוש בכלים אצל שימפנזים מיומנות ה

מסורות המאפשרות גישה )בחיקוי ואמולציה(. בכך נוצרות  חברתית בתהליכים של למידה

( מציעים כי 2016ועמיתיו ) Musgrave. ומה בנוגע להוראה? לא היו זמינים אחרתלמקורות מזון ש

מלמדים מיומנויות הכנת  Goualougo Triangle באזור (Pan troglodytes troglodytes)שימפנזים 

. בעוד )לרוב בין האם לצאצאיה( י כך שהם מספקים ללומדים מקלות לשליית טרמיטיםיד-לכלים ע
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ו הפחתה בשימוש בכלים ובמזון שהשיגו, אצל מקבלי הכלים נרשמה עליה מספקי הכלים חו

 ת הכליםוהעברלדעת החוקרים, תופעת בשימוש בכלים והאכלה לאחר שקיבלו את הכלים. 

מתרחשות בנוכחות הלומד, יש ההעברות הוראה: שמשייכים אותה למנגנוני קריטריונים  מציגה

משפרות את ד הזדמנות לרכוש מיומנות, ובכך מספקות ללומלהן מחיר מבחינת המורה והן 

נראה, אם כן, כי יותר ויותר מחקרים מצביעים על כך שפרימאטים )ושימפנזים בפרט( . כישוריו

. להניח היה נהוג מאשר יותר מורכבות והתנהגויות חברתית ללמידה יותר גדולה יכולת בעלי הם

חברתית מצביעה  -למידה חברתית ואהעובדה ששימפנזים לומדים התנהגויות מורכבות בעזרת 

ת יודוע(. Vale et al. 2017) לעשות זאת נבנתה על יסודות קדומים יותר תעל כך שהיכולת האנושי

מצביעות על כך שצורות לימוד המערבות תקשורת אינן ייחודיות לבני האדם, ולכן היכולות  אלה

, מלבד יכולת העברת הידע התרבותיות של האדם לא מפותחות יותר עקב כך. יכולות אחרות

בעזרת תקשורת אקטיבית, הן אלו שמייחדות את האדם: עובדת היותם אזורים ספציפיים 

חיים אחרים בכלל ופרימאטים אחרים -מוגדלים במוח מעניקה למין האנושי יתרון לעומת בעלי

ת בפרט: הם מאפשרים לאדם להחזיק בפריטים מרובים של מידע במוח סימולטאנית, ללמוד א

ליצור  ואת האפשרות מקנים לו יכולת עיבוד מידע מוגברתוהקשר בין אייטמים שונים של מידע 

סוגי הן למידה חברתית והן  יש לציין כיעם זאת,  (.Gibson 1999:355, ועוד )ותחדש תפיסות

אלא נוטות , אינן דומות לתקשורת שבה משתמש האדם חיים אחרים-התקשורת שנצפו אצל בעלי

ר אפיזודיות. מדובר בהעברה של סוגי מידע ספציפיים ליחידים, אבל לא ידע כללי. יש להיות יות

 -הטוענים כי בעלי חיים אחרים לא משתמשים בתקשורת דומה משום שאין להם צורך בה 

רפרטואר ההתנהגויות שלהם לא כולל קונבנציות חברתיות במידה דומה לאדם, ואין להם שימוש 

 (.  (Csibra & Gergely 2011אדםבטכנולוגיה שבה משתמש ה

עד כה, נסקרו מודלים תיאורטים העוסקים באפיון תהליכי למידה העשויים להיות רלוונטיים 

עבור בני אדם פרהיסטורים, המציגים תמונה חלקית ואף מפולגת. לאור זאת, מחקרים העוסקים 

ון תהליכי הלמידה בזיהוי תהליכי העברת ידע ברקורד הארכיאולוגי עשוים לסייע לנו באפי

בתקופות פרהיסטוריות. כעת, בחלקו השני של הפרק, ייסקרו מחקרים העוסקים בזיהוי תהליכי 

ברקורד העברת ידע ברקורד הארכיאולוגי בדגש על זיהוי תהליכי למידה של סיתות כלי אבן 

 .הפרהיסטורי
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 הוי העברת ידע ברקורד הארכיאולוגי י. ז3.ד

המשתקפים בתרבות החומרית שנמצאה ברת הידע ותהליכי למידה סוגיית זיהוי מנגנוני הע

 ;Goldstein 2018)ראה למשל יותר מתמיד בשני העשורים האחרוניםנחקרת  באתרים פרהיסטורים

Hopkinson 2011; Kamp 2001  בכלי אבן וכלי חרס, אם כי מחקרים מתמקדים מרבית ה. (ואחרים

חיים, ומעטים אף יותר בוחנים צלמיות, ציורי -עלילאחרונה מספר מחקרים בוחנים גם עצמות ב

ים לייצור וסיתות כלים, נוגעההעברת ידע מערות וכדומה, זאת במטרה לאפיין מנגנונים של 

(. בחלק (Rivero 2016חיים ובפעילויות הקשורות במימד הקוסמולוגי -ביתור וניפוץ עצמות בעלי

והעברת ידע הנוגעים לביתור וניפוץ  זה של הפרק אסקור מחקרים הבוחנים תהליכי למידה

החל מהתקופה הפליאוליתית חיים ותהליכי למידה הנוגעים לסיתות כלי אבן -עצמות בעלי

הניאוליתית )אם כי עיקר הדגש בפרק זה הוא על מכלולים קדומים התחתונה וכלה בתקופה 

 יותר(. 

 חיים-וניפוץ עצמות בעלי ביתורל הנוגעהעברת ידע  1.3ד.

שכיחות המינים השונים באתר והפיזור המרחבי  -חיים באתרים ארכיאולוגים -ות בעליחקר עצמ

עשוי לחשוף רבות אודות  -שלהן, האופן בו הן בותרו, נופצו והופקו מהן בשר, שומן ומח עצם 

תזונתיים, כלכליים, תרבותיים וחברתיים. מספר  היבטיםאורח החיים של יושבי האתר ועל 

ים האחרונות מתמקדים בבחינת דגמי ביתור וניפוץ עצמות ומדגימים מחקרים שפורסמו בשנ

 כיצד ניתן ללמוד מאלו על העברת ידע ותהליכי למידה. אלה יפורטו להלן. 

היא פעולה הנעשית לפי טכניקה  הסרת הבשר מהעצםמחקרים ותצפיות שונות מלמדים כי 

די מבתרים בחברות מסורתיות(, י-ידי קצבים בעולם המודרני והן על-מסודרת ושיטתית )הן על

 ארעוש "תאונותסימנים אלה הם למעשה בלתי רצוים, "סימנים על העצם.  והיא עשויה להותיר

הקצה הפעיל החותך של כלי אבן בא במגע כאשר  במהלך הפקת המשאבים החיצוניים של העצם

 יומניםממבתרים  עם זאת, ניסויים שונים מצביעים על כך שגםעם פני השטח של העצם. 

הציע כי בינפורד  .(Blasco et al. 2013) מותירים סימנים דיאגנוסטיים באזורים אנטומיים מסוימים

האוריינטציה הספציפית של סימני החיתוך מושפעת מגורמים שונים, בהם מידת טריות הפגר 

בני אדם באתרים ששויכו לסטיינר הראתה ש .(1984:110) מסוימים של הסרת הבשרודפוסים 
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ביתור ניצפו סימני חיתוך המסודרים באויינטציה מקבילה, דבר המעיד, לדעתה, על כך ש דרנייםמו

 (.Stiner et al. 2009, 2011ם )או בודדי אחדאדם  ידי-בוצע לרוב עלהפגר 

תצפיות אתנוגרפיות מלמדות כי סימני חיתוך ודפוסי שבירה עשויים לשקף מסורות שונות של 

הפקת המשאבים החיצוניים והפנימיים של העצם מדור לדור, וכי  טיפול בעצמות אשר עוברות

סימני חיתוך  יצורסגנונות שונים של ביתור עשוים ל)אם כי יש הטוענים כי עשויה לשקף תיקנון 

של ביתור סיגנון" מסוים "ניתן לזהות (. כך למשל, Blaco et al. 2013, ראה דומים על עצמות

מאפשרויות ביתור  בהכרח יעיל יותר אינוש י שבאפריקה()מהקלאהאר יונקים אצל הבושמנים

מסוימות של  יש מסורות )אשר באזורים הארקטיים( והנונאמיוט !הקונג בקרב קבוצות. אחרות

 הקבוצה, חוזרים עליהן שוב ושוב לאורך הזמןחברי בזיכרון  "מקובעותביתור וניפוץ עצמות אשר "

צעירי הקונג!, למשל,  .Binford 1978; Yellen 1977)) (learning by heart) פה"-במעין "למידה בעל

לא מכיל מח עצם, ולכן חלק אנטומי זה  הרדיוס של הקודו )סוג של אנטילופה( עצםשקצה למדו 

מושרשת ומוטמעת בקרב חברי . קונספציה זו מעצמות שיש בהן מח עצם מטופל באופן אחר

(. Yellen 1977ידי הצעירים )-וב ושוב עלהקבוצה והיא מועברת הלאה לדור הבא מבלי שתבדק ש

בשימור קשורות הלוגיות ואיכלי יעיל בשאלות ארכ , אם כן,להוות עשוים והניפוץ סימני החיתוך

טיפול בעצמות לא מותירים הקשורים בשרבים מתהליכי הלמידה  חשוב לצייןמסורות, אם כי 

ה כולל שימוש בשפה, מחוות , בעיקר כאשר תהליך הלמידסימנים ולא נוכל להתחקות אחריהם

 (.Blasco et al. 2013, למשל, וראה דיון אצל הנונאמיוטותנועות גוף )כך אצל 

מחקרים שונים מצביעים על כך שסימני חיתוך וניפוץ עשוים לשפוך אור גם על מידת המיומנות 

 הראה (Egeland et al. 2014; Willis & Boehm 2015) כך למשל, ניסוי שנערך בנושא. של המבתר

גדולה בזוויות של  תשונולבד או בקבוצה, מייצרים הם פועלים מתחילים, בין אם  מבתריםש

את התנוחה שלהם ואת האוריינטציה משנים הם זאת מכיוון שתוך כדי הפעולה, סימני החיתוך. 

שרירים ולרקמות. השכיחות של ההתאמות לגישה נוחה יותר למפרקים, ליצור  עצם על מנתשל ה

לפי כיוון סימני החיתוך ודפוסי  .רב יותר בעל נסיון הואפוחתת כאשר האינדיבידואל  האלה

(, פירוק Defleshingשל הסרת הבשר ) תהליכי למידההשבירה של עצמות אפשר לזהות 

(. מספר מקרי מבחן מאתרים פליאוליתים תוארו Skinning)דיסארטיקולציה( והסרת העור )

 בספרות: 



58 
 

 לית )ולא מקבילה( על מספר עצמותני חיתוך באוריינטציה רנדומבמערת קסם זוהו סימ. 

סימנים אלה רומזים כי יתכן ואינדיבידואלים מיומנים ולא מיומנים כאחד היו מעורבים 

 (. Stiner et al. 2009בפעילות הסרת הבשר מן העצמות במערה )

  באתרים מערת בולומור וגרן דולינהTD10-1  דפוסים באטאפוארקה שבספרד ניצפו

חוזרים ואף תיקנון של דפוסי שבירה של עצמות ארוכות. סימני החיתוך מקובצים בעיקר 

חוקרי (. metadiaphysisדיאפיזיים )-ולא באזורים המאטה (mid-shaftשאפט )-במיד

של  האתרים מציעים כי שיטתיות זו מאפשרת להסיק מסקנות בנוגע לנוכחות הארוכה

עשויה הומה של מסורת ארוכת שנים במיקום מסוים, קבוצה מסוימת באתר, או על קי

 נצפהש היעדר התקנוןלהיות קשורה באופן עקיף ליציבות טריטוריאלית. על בסיס זה, 

עשוי לרמוז לא רק על קיומן של קבוצות שונות  TD10-1  בדפוסי שבירת העצמות ב

צפו דפוסים באזור, אלא גם על אופי ההתיישבות הקצר שלהן. בבולומור, לחילופין, נ

חוזרים הקשורים בהפקת מח עצם מהעצמות. הדבר מעיד, לדעת החוקרים, על קיומה של 

מסורת תרבותית לאורך הרצף הסטרטיגרפי, ועל כך שקבוצות בעלות מסורות דומות 

 (.Blasco et al. 2013ביקרו באתר )

 

 הוי העברת ידע הנוגע לסיתות כלי צור ברקורד הארכיאולוגייז. 2.3ד.

העברת ידע של סיתות בזיהוי מנגנוני למידה ו העוסקתאסקור את הספרות המחקרית ק זה חלב

. מטרת הפרק היא לצייר אבן ברקורד הפרהיסטורי )החל בפליאולית התחתון ועד לניאולית(כלי 

רשימה מקיפה של  הציגלכן , וכליםתמונה רחבה של מצב המחקר בתחום העברת ידע בסיתות 

נויות סיתות ברקורד הארכיאולוגי בהם אשתמש לזיהוי מיומנויות הסיתות לזיהוי מיומ סממנים

 יברודים שונים, בראשם המכלול ממערת קסם.-ים אשלים ואשלובמכלול

מגרעין אבן תוך שימוש  פריטיםסידרתית של  והסרה הפחתה שעיקרהטכנולוגיה  היאסיתות 

מיומנות הסיתות מורכבת האבן. בהכאות בעזרת מקבת על מנת להשיג שבירה יזומה ונשלטת של 

" know-howוממה שמכונה בספרות "(knowledge/ connsaissance) תיאורטי  מידע קוגניטיבי

((savoir-faireונעשה בהם  ות בעזרת תרגול והתנסותנרכשיכולות מוטוריות אשר ) , ידע מעשי

התיאורטי כולל את היכולת  הידע .Karlin et al. 1993; Pelegrin 1990) ,ינטואיטיביא שימוש באופן

לצפות את התוצר הסופי הרצוי ולתכנן מראש בהתאם את רצף ההפחתה הנדרש )בהתאם 
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הבנה זו מאפשרת לסתת לשקול . מנת להשיג את המטרה הרצויה-לתנאים הנתונים בכל שלב( על

לם, חומר הגאיכות שינויים נדרשים על מנת להתגבר על נסיבות בלתי צפויות שעשויות לנבוע מ

 .שאילצו את הסתת להעריך מחדש את המצבלמשל, או מהכאות קודמות שהיו בלתי מוצלחות, 

הידע המעשי כולל את היכולת הפיזית והיכולות המוטוריות של הסתת, תוך היכרות עם אופי 

מידת המיומנות של אינדיבידואל היא אם כן התוצר של יחסים . השבירה המכנית של חומר הגלם

כאשר הראשונה קשורה בתיכנון של פעולות והאחרונה , שתי צורות אלה של ידעמורכבים בין 

 . קשורה בהוצאה שלהן לפועל

רמת המיומנות של אינדיבידואל קשורה במשך הזמן המוקדש  .מיומנות היא יכולת נרכשת

להתנסות ולתרגול, אך היא גם תלויה בהקשר החברתי ובכישרון הטבעי של כל אינדיבידואל 

Bamforth & Finlay 2008; Olausson 2008) .) טעויות' בסיתות יכולות להיות קשורות בחוסר'

הבנת הקונספט הטכנולוגי ו/או היעדר יכולות מוטוריות מתאימות, או כשל ב"תרגום" המידע 

 (Stout & Hecht/שמיעתי הכרוך בלמידה בעזרת התבוננות באדם אחר והיישום שלוחזותיה

סתתים מנוסים מבצעים טעויות בסיתות, אך סביר כי לא באופן שיטתי, ציין כי גם (. יש ל2017

מכיוון שמדובר בפעולה של הפחתה, כשל ולא בשל אי הבנת הקונספט או היעדר יכולת מוטורית. 

 ניסויים הראו כימספר  בלתי ניתן לתיקון ובעל השלכות בלתי ניתנות לתיקון. להיות עלול בביצוע

 (& Bamforthרק אצל סתתים מומחים שקיימותת יומיומנומצריך  בןשל הא חיזוי אופן השבירה

Finlay 2008; Finlay 2008; Nonaka et al. 2010; Olausson 2017 .) שליטה  פעולה זאת מצריכה

 תוך התחשבות והתמיכה בגרעין מיקום ההכאהלבין בין הכח המופעל בעת ההכאה ש ביחס

 זאתד וולא ניתן ללממוטוריות וקוגניטיביות מפותחות, פעולות המצריכות יכולות  - מורפולוגיהב

 אלא רק בעזרת תרגול.  ידי התבוננות או כידע סמנטי בלבד-עלישירות 

ולא  מילוליותהוראות הכוללת הכשרה מעשית,  וכולל הוא מורכב תהליך רכישת המיומנות

בותיים יהיו בעלי גורמים חברתיים ותר ,לכן. של אינדיבידואל מיומן אחד או יותר מילוליות

כפי שצוין, מידת , עם זאת .השפעה על המרכיבים התיאורטיים והמעשיים של המיומנות

המיומנות של כל אינדיבידואל נקבעת לפי משך הזמן המוקדש להכשרתו. גורם נוסף המשפיע על 

 היתה מוגבלת לטובת. יתכן, למשל, כי הגישה גישה לחומר הגלםמידת המיומנות של מתלמד הוא 

 הסתתים היותר מיומנים בקבוצה במקרים בהם חומר הגלם לא היה זמין בשפע בקרבת האתר

(Ferguson 2003, 2008) מסיבות דומות, יתכן שסתתים חסרי נסיון התאמנו בסיתות בעיקר על .

חומרי גלם מאיכות נמוכה, ואילו חומרי גלם מאיכות גבוהה שימשו בעיקר את הסתתים היותר 
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בהם התאפשר מיחזור של גרעינים, יתכן שסתתים פחות מיומנים התאמנו על  מיומנים. במקרים

גרעינים שניטשו. כמובן שאופי הטכנולוגיה עצמה )טכניקת הפקת להבים, טכניקת לבלואה ועוד( 

גורמים נוספים המשפיעים על משך , כמובן, וישנםהשפיע על האופן בו התרחש תהליך הלימוד. 

את הזמן המדויק הנדרש לרכישת מיומנות הסיתות.  בררללא נוכל , משום כך. הלמידה ואופיה

 (Loshe 2010:158; Wintonךיש להניח כי תהליך הלמידה של סיתות הוא הדרגתי ומתמש, בנוסף

ולא , יום שלהם-סביר שהסתתים הפרהיסטוריים למדו לסתת כחלק משגרת היום (.2004:110

במרבית המקרים לא מתקיימים רק שני , לכן. בפעילות זו במשך תקופה מסוימתרק התמקדו 

כמו גם , לכך. יכולות בדרגות שונות של מיומנות חוסר מיומנות או מיומנות אלא רצף של: מצבים

היתה בוודאי השפעה על אופי המכלול הארכיאולוגי כפי שהוא מוכר לנו , לגורמים רבים נוספים

 .היום

 

 סיתות ורמות ריים בחקר איכויותוזרמי המחקר העיק היסטוריית המחקר ..א2.3ד.

"No one was ever born a flintworker" (Shelly 1990, p. 187) 

מגלם בתוכו את ההתפתחות של תחום , בשנות התשעים (Shelly) שכתב החוקר שלי, משפט זה

זיהוי מערכי העברת ידע של סיתות ותהליכי למידה בחברות  – מחקרי בדיסיפלינה הארכיאולוגית

חוקרים נמנעו כמעט מלעסוק . אשר תופס תאוצה בעיקר בשנים האחרונות, סטוריותהפרהי

 (processual archaeology) הארכיאולוגיה הפרוססואלית/תהליכית–' 70-בנושא קודם לשנות ה

ואילו התלמדות נתפסה , העדיפה הסברים הקשורים למיזעור סיכונים ויעילות מקסימאלית

היו שחקרו את הנושא ברמות שונות , עם זאת(. Loshe 2011) כהתנהגות בזבזנית ולא יעילה

זיהה את החשיבות שבזיהוי רמת המיומנות של , מחלוצי התחום, Wymer: במהלך שנות השבעים

, לצד איכותו של חומר הגלם והנסיבות בהן התבצע הסיתות, הוא הציע שמיומנות. סיתות יחידים

ם את המגוון הטיפולוגי והמורפולוגי של פריטים הם בעלי חשיבות עליונה באופן שבו מסבירי

ברדלי הציע התמחות כאחד ההסברים (.  Winton 2004:99אצלראה ) במכלולים ארכיאולוגים

ניקולס  (.Loshe 2011 אצלראה ) לסיתות אובסידיאן ברמות מיומנות שונות באתר באל סלבדור

ים בתוצרי סיתות מסוימים מצביעים ושברי מדרגה הקיימ (hinges) ים'ואלשטאדט הציעו כי הינג

הוצע כי פריטים קטנים הוכנו ' 80-בשנות ה (. (Nichols & Allstadt 1978על מיומנות פחותה

הערכה , אך למעשה .(Shea 2006ואף לאחר מכן, ראה  Finlay 1997:205) ידי ילדים-בהכרח על
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ה מתבצעים בעיקר בשנים שיטתית של מיומנות סיתות וניסיון להבין תהליכים הקשורים בלמיד

 (. Pelegrin 1990, 2006; Ploux 1989האחרונות, כשהבסיס לעבודות אלה הם מחקריו של פלגרין )

ניתוח מכלולים ארכיאולוגים במטרה לזהות תהליכי למידה מתבסס על מספר הנחות יסוד. אחת 

 ,לוגיםהמרכזיות שבהן היא שתהליך הלמידה של סיתות כלים משתקף בפריטים הארכיאו

ושבעזרת קריטריונים מתאימים נוכל לזהותו וכך להתחקות אחר דרכי העברת ידע בחברות 

, חקר מערכי העברת הידע בתחום הסיתות מתבסס על ההנחה שכמעט כל בני האדם הקדומות.

וניסויים תצפיות אתנוגרפיות עם זאת, . הם בעלי יכולת ללמוד לסתת כלי אבן, בהווה ובעבר

. לכן, יש הטוענים, סביר שנרכשת רמת מיומנות גבוההשיש צורך בתרגול רב לפני מציעים  שונים

רמת המיומנות של  (, וכיLoshe 2010:159)שתהליך הלמידה בפרהיסטוריה התחיל בילדות 

שונות (. עין-כמו קשר יד) כתוצאה מתרגול ושינויים פיזיולוגיים אינדיבידואל משתנה במהלך חייו

ברוח זו,  .ת תוך ובין מכלולית ברקורד הארכיאולוגישונואחראית ל, כןאם , במידת המיומנות

מתמקד בזיהוי עדויות להשתתפות של פרטים בלתי מיומנים בתהליך  אבןניתוח מכלולים של כלי 

, בעל אופי פדגוגי – ההכנה או הסיתות, ועוסק גם בהבנת אופי תהליך הלמידה הקשור בייצור

an 2012; Grimm 2000; Hogberg 2008; Shipton 2010; Sholts etChaz( , ניסוי וטעיה ועודחיקוי

al. 2012   .)ו שסותתו ידי סתתים מיומנים, לעומת אל-זיהוי והבחנה בין פריטים שסותתו עלועוד

" איכויות סיתות" מכונה בעבודת מחקר זאת ' מתלמדים' או' חסרי ניסיון, 'ידי בלתי מיומנים-על

(Assaf 2014.) ליכי הלמידה של סיתות כלים בתקופות פרהיסטוריות כולל ניתוח אפיון תה

, ותצפיות אתנוגרפיות, סיתות ניסויישיוצרו בתהליך של ניתוח מכלולים מכלולים ארכיאולוגים, 

 כפי שיפורט להלן. 

 :כולל מספר היבטים ניתוח מכלולים ארכיאולוגיים

בלתי מיומנים חסרים את השליטה  סתתים: טיפולוגי וזיהוי איכויות סיתות-. ניתוח טכנו1

אך בשל מגבלות פיסיות , או לחילופין מכירים את עקרונות הסיתות, בעקרונות טכניים בסיסיים

, כך מניחים חוקרים מסוימים, לכן(. Grimm 2000:54) ומוטוריות ביצוע תהליך הסיתות הוא ירוד

 ., כמתואר בהמשך הפרקלולתוצרי סיתות של בלתי מיומנים ייראו שונים משאר הפריטים במכ

 זיהוי איכויות סיתות סיתות ברקורד הארכיאולוגי נעשה בדרכים שונות:

 המתכונת בחינת הפריט הבודד או פריטים ספציפיים )גרעינים/בלנקס( המשקפים חריגה מ

מורפולוגית )סימטריה, 'טעויות' סיתות וכדומה, ראה -באתר מבחינה טכנולוגית הנהוגה
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(. לאחרונה מספר Chazan 2012; Shipton 2010; Sholts et al. 2012; Winton 2004למשל 

מנת לזהות -מורפומטרית של פריטים בשיטות שונות על מחקרים מציעים בחינה

בגישה זו, גרעינים  -  ;Maloney(Herzlinger et al. 2017  2019מיומנות בסיתות )ראה

ם מציגים ביוגרפיה המשקפת וה נתפסים כיחידות אנליטיות כרונולוגיות עצמאיות,

החל מהשגת חומר  -התנהגות של האדם/הסתת ובחירות של סתתים יחידים בפרט 

 (Andreasמעגל החיים המלא של הפריט  -הגלם ועד להשלכת הגרעין בתום השימוש בו 

et al. 2015.)  

  ניתוח פרטני של כלל פסולת התעשייה ורצף ההפחתה(Redcution sequence)  במכלול

וים )מתוך כוונה לזהות היעדר ידע בנוגע לאסטרטגיית ההפחתה(, על מנת לזהות מס

 (;Grimm 2000הבדלים בין המכלול למכלולים אחרים באתר עצמו או באתרים אחרים

Hogberg 2008; Nonaka et al. 2010; Takakura 2013) .של רצף ההפחתה כולל  ניתוח

במקרה שלבי ההפקה שמיוצגים באתר או את זיהוי חומר הגלם והגדרה טכנולוגית של 

 . ספציפי

  היבט זה מתבסס על ההנחה כי שימוש בטכנולוגיה  לעומת תיקנון: שונותבחינת

ספציפית והיעדר שונּות בייצור פריטים מסוימים עשוים להעיד על תיקנון, ועל העברת 

 ן מסוים. באתר מסוים, במרחב מסוים ו/או לאורך פרק זמ ˗הידע של אותה הטכנולוגיה 

 מהם עשויים פריטים מסויימים יכולה להעיד על סיתות מתלמדים בחינת חומרי הגלם ,

ידי חסרי ניסיון יהיו -בהתבסס על ההנחה כי במקרים מסוימים פריטים שנעשו על

עשויים מחומרי גלם פחות איכותיים. זאת משום שמתחילים הם חסרי נסיון בבחירת 

ום  שתהליך הלמידה וההתנסות עשוי להיות מבוצע חומרים מתאימים לסיתות, וכן מש

במכוון על חומרי גלם מאיכות נמוכה יותר כדי לאפשר התמודדות עם חומר גלם בעייתי 

 (;Eren et al. 2011b; Ferguson 2003, 2008או כדי לא לבזבז חומר גלם מאיכות גבוהה

Pigeot 1990.) 

 המשקפים סיתות ברמת מיומנות מיקום הפריטים  :ת מרחבית של פריטים באתרשתפרו

התבססות על ההנחה כי ריכוז . גבוהה או ברמה נמוכה במרחב של אתרים ארכיאולוגיים

של פריטים המשקפים סיתות ברמה נמוכה באזור מסויים לעומת אזורים אחרים באותו 

. אתר עשוי ללמד על אזור התלמדות בסיתות לעומת אזורים בהם סיתתו המיומנים יותר
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יעים כי מתמלמדים נוטים לסתת במיקומים שהם בשוליים ביחס למרחבי עבודה יש המצ

  Audouze & Cattin 2011; Grimm 2000:58).  ) של סתתים מיומנים

 רפאות (Reffiting): חיבור פריטי צור שהוסרו מגוש הצור המקורי ושיחזור רצף ההפחתה 

סתת ובחירותיו במהלך בנסיון להתחקות אחרי מהלכי ה ,הקשור בסיתות של פריטים

אלה יוכלו ללמדנו על מידת המיומנות של הסתת ויכולתו לתקן טעויות  – רצף הסיתות

יכולת (, ברצף משקף ידע טכנולוגי ספציפי' שלב' שכן כל) ולהתגבר על מכשולים

 (Fischer 1989; Grimm 2000:58; Losh 2011; Pigeotהמיוחסת לרוב לסתתים מיומנים

1990 .) 

ן כי היישום של מתודות אלה בהקשר למכלולים מהפליאולית התחתון הוא מורכב. יש לציי

, לרוב מכלולים נדירים מאוד הם מכלולים מן הפליאולית התחתון אשר כוללים רצף הפחתה מלא

על סמך רפאות, האלוס טוענת כי  (.(Hallos 2005; Turq et al. 2013מקוטעים בזמן ובמרחב אלה 

צפי הפחתה מלאים הושלמו באפיזודה אחת או במיקום בודד, ונראה רק במקרים בודדים ר

שהמערכת הטכנולוגית היתה הרבה יותר דינמית. קטיעת רצף ההפחתה לא היתה שרירותית או 

מקרית, אלא תלויה בזמינות חומר הגלם, בצרכים )המידיים או לא מידיים( ובסיבות נוספות 

הסיתות בפליאולית התחתון פחות בנוסף, יש שיגידו ש Hallos 2005).) שאינן ידועות לנו בהכרח

היא מובנית להבים, למשל, , למשל: כפי שצוין, טכניקת הפקת מובנה מאשר בפליאולית העליון

 .(Winton 2004:101-2)מסוים מובדלות שיש לבצען בסדר רצף פעולות מורכבת מומסודרת, 

 ים מהסטנדרט, וכן ניתן לשלב רפאותבמקרה כזה, ניתן לזהות בברור )יחסי( מקרים אשר חורג

(Audouze & Cattin 2011; Shipton 2010 תעשיות הצור בפליאולית התחתון, על אף שניתן .)

לזהות בהן סטנדרט )באבני היד בעיקר(, אינן מובנות באותה מידה. מסיבות אלה ואחרות, על אף 

(,  Lycett & Gowlett 2008ם )יירבים מהמכלולים האשליים מציגים שונות תוך ובין מכלולים ליתש

שונות זו מפורשת בדרך כלל כנובעת מגורמים כלכליים, דמוגרפים וחברתיים, וכמעט שאיננה 

 (;Assaf et al. 2016מפורשת כנובעת מגורמים של איכויות סיתות משתנות או דרגות מיומנות

Machin 2009; McNabb et al. 2004.)  ,הבודקים איכויות מחקרים נערכו מספר למרות זאת

 סיתות במכלולים מהפליאולית התחתון, ועיקר תוצאותיהם מפורטים להלן.

 

תיעוד מהלך הסיתות ותוצרי הסיתות של : ניתוח מכלולים שהם תוצר של סיתות ניסויי. 2

 ;Eren et al. 2011a, Finlay 2008במחקרים הבאים:למשל סתתים מודרניים בלתי מיומנים )
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Geribas et al. 2010; Nichols & Allstadt 1978; Nonaka et al. 2010; Shelly 1990; Sternke & 

Sorensen 2009; Winton 2004   .)י שימש ככלי עזר לארכיאולוגים החל מהמאה הויהסיתות הניס-

המחקרים אשר נעזרים בסיתות  .יחסית , אך השימוש בו לזיהוי מיומנויות סיתות הוא חדש19

במטרה  להפקת כלי אבןהנדרשות הדרישות המוטוריות והקוגניטיביות  מאבחנים אתהניסויי 

. בנוסף, מטרתם היא ליצור מקור השוואה למכלולים הבין את המורכבות שבסיתותל

מחקרים  (.Geribas et al. 2010המתלמדים ברקורד )את תוצרי לאפיין ארכיאולוגים, על מנת 

לוגיות השונות והיכולות הנדרשות להפקת ניסויים אלה לומדים את מהלכי ההפקה של הטכנו

יש הפריטים, ותורמים ליצירת מאגר קריטריונים לזיהוי איכויות סיתות ברקורד הארכיאולוגי. 

מקור השוואה בעייתי לסתתים פרהיסטורים עשוים להוות סתתים מודרנים  לזכור, עם זאת, כי

ת היה שיגרתי וקבוע, וסביר סתתים פרהיסטורים גדלו בסביבה שבה סיתו במובנים מסוימים:

להניח כי הם רכשו ידע רב הקשור בסיתות מעצם ההתבוננות בחברי הקבוצה השונים שסיתתו 

סתתים  בקהילתאו לבד מרבית הסתתים בני זמננו לימדו את עצמם ועבדו . יומי-באופן יום

ע )והעברתו, מצומצמת למדי, ויתכן שיש לכך השפעה על אופן הסיתות עצמו ועל אופן רכישת היד

 . במידה שהוא אכן מועבר(

לקטים בנות -אופייה של העברת הידע אצל קבוצות ציידיםהעוסקים ב מחקרים אתנוגרפיים .3

תצפיות על מערך העברת הידע בתחום הסיתות בפרט, אם כי סתתי אבן עיקרם ו זמננו

ות אבן מסוג זה בקרב סתתי כילפ יםפעילים כמעט ואינם קיימים עוד )ראה דוגמא למחקר

 .Roux et al ,ובקרב סתתי חרוזי אבן בהודו Stout 2002, 2005, :בפפואה גיניאה החדשה

אלה יכולות לשמש אף הן כמקור השוואה למכלולים ארכיאולוגים, בעזרתן (. תצפיות 1995

 ניתן יהיה לזהות את תוצרי המתלמדים ברקורד וללמוד על תהליכי למידה קדומים. 

 

 יכויות סיתות ברקורד הארכיאולוגיא .ב. זיהוי2.3ד.   

בחלק זה של העבודה יסקרו מחקרים העוסקים בזיהוי איכויות סיתות ברקורד הארכיאולוגי. 

טיפולוגי -יאולוגים בדגש על ניתוח טכנוכמכלולים ארעוסקים בניתוח תחילה יוצגו מחקרים ה

ם לאחריהם מחקריסיתות הניסויי, וחקרים המתמקדים במ יוצגו –וזיהוי איכויות סיתות 

משלבים בין השניים. לאחר מכן יוצגו מחקרים רקורד הארכיאולוגי עצמו, או כאלה ההעוסקים ב

של סתתים בלתי מיומנים. לבסוף יוצגו  הסיתותמהלך חומרי הגלם על העוסקים בהשפעת איכות 
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תוצרים של  ת מרחבית של פריטים מסותתים כמדד לזיהוישניתוח תפרומחקרים העוסקים ב

 בלתי מיומנים. 

 

 מחקרי הסיתות הניסויי    I.ב.2.3ד.

שלב גם סיתות מניקולס ואלשטאדט הן בין הראשונות שעסקו בתחום איכויות הסיתות ה *

שמייצרים  –Hinge -ה וי שערכו הן בדקו את ההבדל בשעור'. בניס70-ניסויי, כבר בשנות ה

ה. תוצאות הניסוי מלמדות כי תוצריו סתתים מתלמדים בעת סיתות נתזים לבין זה של סתת מנוס

נוסים של הסתת המנוסה היו מאופיינים בפחות הינג'ים מאשר תוצריהם של הסתתים הבלתי מ

(Nichols & Allstadt 1978 .) 

שימש, במידה רבה, כבסיס למחקרים רבים אחריו. שלי ביצע  (Shelly 1990)מחקרו של שלי   *

פניים, והוא בחן בעיקר את הגרעינים מהם -וכלים דו ניסוי שהתמקד במהלך ההפקה של להבים

עשר -הופקו הפריטים. הוא השווה תוצרי סיתות של שלושים ואחד מתלמדים עם אלה של אחד

מומחים. תוצאות הניסוי מראות כי מתלמדים מבצעים טעויות באופן עקבי יותר מאשר מומחים. 

( ובהינג'ים פי שניים וחצי יותר stepתוצרי הסיתות של מתלמדים מאופיינים בשברי מדרגה )

לא מוצלחים,  סיתותמאשר בתוצרי המומחים. הינג'ים ומדרגות אלה הם תוצאה של ניסיונות 

 חוזרים ונשנים באותו המקום, והן הובילו פעמים רבות להשלכת הגרעין.

נונקה ועמיתיו ערכו ניסוי שמטרתו התחקות אחר מהלך הסיתות במכלולים אולדובאים   *

(Nonaka et al. 2010לטענתם, י .)יחסים הניתנים  שבה שיטהיצור הנתזים באולדובאית התבצע ב

ההכאה הנדרש.  חוזווית הפלטפורמה החיצונית וכ לחיזוי בין מימדי הנתז, מימדי שטח הנקישה,

נטען ניסוי, השליטתו המלאה של הסתת ונועדו להשיג תוצאות ספציפיות. על סמך בכל אלה הם 

ם מומחים )ורק הם( יכלו לצפות את צורת הנתז שיוסר, ייצרו נתזים ארוכים יותר סתתיכי 

זאת בניגוד לסתתים  –בחרו פן שטוח או קמור )וישנם מאפיינים נוספים( ו)שקשה יותר להסיר( 

 .פחות מיומנים

מציג ניסוי שמטרתו לקבוע אילו יכולות  (Geribas et al. 2010)ו עמיתימחקרם של ג'ריבס ו*  

ם ותשעה מומחים למדייד בהצלחה. לתשעה מת לסתת אבני נדרשות מסתתים על מנתטכניות 

חומר גלם בעל תכונות אחידות, קל לסיתות( ומקבות אחידות.  – אבן ניתנו חומר גלם אחיד )לבני
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מומחים. נראה זה של ים ללמדמתאופן הסיתות של הבדלים ברורים בין ראות תוצאות הניסוי מ

ים מסיתות של מומחים: למדסיתות מתים מבדילים העיקרי יםטכני היבטים ם שלושהכי ישנ

מיקום הבלנק, זווית ההכאה וסוג התמיכה בבלנק בזמן ההכאה. הסתתים המומחים מיקמו את 

תמיכה שהם לא השתמשו בהבלנק בשיפוע, גופם שלהם שימש כתמיכה לבלנק בעת הסיתות )או 

 דבררוטציות,  ביצעות כל שלושת הפנים של הבלנק, ועיצבו א םהכו בזווית חדה. ההם כלל(, 

והן  הכלי סימטריות הן בחזית היא על כך שהייתה להם תוכנית פעולה. התוצאה המצביע

עיצבו בזווית שאינה חדה, כו ינעזרו בתמיכה מהקרקע, ה, לעומת זאת, יםלמדבפרופיל. המת

תוכנית פעולה משום שהם לא  רוטציות. לא הייתה להם ביצעוולא  פן אחד של הבלנקבעיקר 

שלטו בתנועות האלמנטאריות. הניסוי הדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה בין שתי הידיים 

(bimanual בסיתות )–  ים היה למדנרכש לאחר תרגול. נראה כי עיקר הקושי של המתשדבר

מחקר  )מיקום הבלנק, זווית ההכאה וסוג התמיכה בבלנק(.טכניים הנדרשים ה היבטיםבשילוב ה

 מוגמר.התוצר ה אפיינימתמקד בתהליך הסיתות עצמו, ופחות במ זה

הציעו לאחרונה שיטה חדשנית לזיהוי איכויות  (Herzlinger et al. 2017) הרצלינגר ועמיתיו *

סיתות המשתקפות בכלי אבן ארכיאולוגיים: מיחשוב בתלת מימד של צורות גיאומטריות 

יפיים. שיטה זו עשויה לסייע בניתוח שונות צורנית של מורפומטריות לניתוח של פריטים ספצ

ידי שישה סתתים בדרגות -כלים במכלולים, והיא מיושמת כמקרה מבחן על אבני יד שסותתו על

תוצאות המחקר מראות כי שיטה זו מאפשרת לסווג את אבני היד בהתאם לדרגת . מיומנות שונות

צורניים של מאפייני הקצה הפעיל,  ניםסממהמיומנות של הסתת. במחקר זה נלקחו בחשבון 

אבני יד )כולן עשויות על נתז ומחומר גלם  52מתאר הפריט, חתך וסימטריה. לצורך המחקר נותחו 

ידי שישה סתתים: שניים מהם בדרגת מיומנות גבוהה, שניים בדרגת -באיכות גבוהה( שסותתו על

מחקר מלמדות כי המדגם של הסתתים מיומנות בינונית ושניים בדרגת מיומנות נמוכה. תוצאות ה

המיומנים ביותר היה הומוגני מבחינה צורנית, בעוד זה של הסתתים ברמת מיומנות נמוכה היה 

 מאופיין בואריאציה גבוהה יותר.

יד בין מומחים ומתמחים, אך שמה דגש -וינטון בדקה אף היא הבדלים באופן הייצור של אבני  *

ניסויי לבין יישום התוצאות על מכלולים תוך שילוב בין סיתות היד, -על המראה הסופי של אבני

אבני  49(. במסגרת הניסוי, סותתו Winton 2004ארכיאולוגים מהפליאולית התחתון של אירופה )

ידי  -ידי שני סתתים מיומנים ושלושה סתתים פחות מיומנים לפי שלבי היצור שהוגדרו על-יד על

'. תוצאות הניסוי מלמדות כי הסתתים הפחות מיומנים 70-ה( בשנות  (Newcomer 1971ניוקאמר



67 
 

היד. הם התקשו בעיקר בשלב הראשון של הסיתות, -התקשו לשלוט בכל שלבי היצור של אבני

משום שלכל חומר גלם לא מעוצב יש פרופורציות ייחודיות לו, דבר המהווה אתגר לסתת. נראה 

בפני עצמה( הסתתים הפחות מיומנים הצליחו  ידי בחירת חומר גלם מתאים )יכולת נרכשת-כי על 

לעקוף חלק מהמכשולים של השלבים הראשונים. אך מהמחקר עולה כי רק הסתתים המיומנים 

דבר שהיה בוודאי רצוי לסתתים  -יד עם קצוות חדים רגולארים ללא בליטות-הצליחו ליצור אבני

טו ליצר כלים קטנים ועבים האשליים, שאף השתמשו בכלים שיצרו. הסתתים הפחות מיומנים נ

ידי סתתים מיומנים. דבר זה מעיד על קושי בהסרת נתזים -יחסית בהשוואה לכלים שיוצרו על

)כלומר, היחס בין עובי הכלי לאורכו מעיד על מיומנות  rough out -גדולים בשלב המוקדם של ה

-מידי, בין היתר עלהסתת(. לסתתים מיומנים יש את היכולת לדקק את הכלי מבלי להקטין אותו 

ידי שימוש במקבת רכה. סתתים בלתי מיומנים, לעומת זאת, מתקשים בכך, דבר שיכול לגרום 

(. Machin 2009להסרת הקצה או שבירת הכלי לשניים במכה חזקה מידי כשהכלי כבר דק מאוד )

לל העדר הכלי )בג הפנים שלשני על היד של הפחות מיומנים מאופיינות באחוז קליפה גבוה  אבני

היד(. עם זאת, אחוז קליפה הוא מדד  אבני מרכסיזוויות מתאימות מהן ניתן היה להתיז נתזים 

מהימן רק כאשר ניתן לזהות ניסיונות כושלים להסרתה, או במקרה בו הקליפה יוצרת חוסר 

ה במכוון על סימטריה )יש לציין גם כי ישנם מקרים לא מעטים בהם נראה כי הקליפה הושאר

יד של הסתתים הפחות מיומנים הן פחות סימטריות, והקצה המחודד שלהן ה . בנוסף, אבניהכלי(

 Winton עבה יותר )מהניסוי עולה כי רק סתתים מיומנים הצליחו ליצור חוד מחודד באופן עקבי,

שני קריטריונים נוספים הם מספר צלקות של נתזים קצרים )מייצגות כישלון חוזר  .2004:106)

יצור שטח נקישה ראוי ו/או להכות את המכה הרצויה במדויק( והינג'ים. יש לציין כי לזהות או ל

הינג'ים יכולים להיות גם תוצר של סיתות מומחים בגלל הטרוגניות של חומר הגלם או שיקולים 

לא נכונים במהלך הסיתות. וינטון אף מציינת כי עובי הכלי ומאפיינים נוספים במורפולוגיה של 

הבדיל ם להיות מושפעים במידה רבה מאופי חומר גלם ולא רק מחוסר מיומנות. נדע להכלי יכולי

יד מן הרקורד הארכיאולוגי ונחפש מספר מאפיינים בכלי שירמזו על בין השניים כאשר נבחן אבני 

היות הסתת בלתי מיומן )חוסר סימטריה בפרופיל או בחתך הרוחב, קצה מחודד עבה, הסרות 

ים שיצרו זווית תלולה וכדומה(. גורם נוסף שיש להביא בחשבון הוא העובדה קצרות מידי של נתז

כי עובי ואורך הכלי )והיחס בניהם( קשורים גם לגודל היד המשתמשת בכלי ולמטלה המבוצעת 

יד מן הרקורד הארכיאולוגי יש לזכור שגודל הכלי כפי שאנחנו -עם הכלי. כאשר בוחנים אבני

אינטנסיביות השימוש בו, ומגורמים כגון חידוש, שיפוץ ושימוש  רואים אותו מושפע גם ממידת

חוזר לפני ההשלכה או מתהליכי בתר הרבדה )שעשוים להוביל לשבירה של הקצה ולהיווצרות 



68 
 

לא בהכרח התוצר  -Grosman et al. 2011) 'שקערוריות' ושבירות עמוקות לקצוות, ראה למשל 

 המקורי של הפריט. בנוסף, יש לזכור כי מראה אבנישנמצא באתר הארכיאולוגי משקף את גודלו 

היד כתוצר מוגמר מושפע גם מגורמים נסיבתיים: במקרים בהם יש צורך להכין כלי במהירות, או 

התוצר המוגמר יכול להיות דומה לזה של  ˗צורך לעצב כלי חסר עידון שישמש לפעולות מסיביות 

 יד בעלות חמש צלקות נתזים בכל צד ומעלה. סתת לא מיומן. לכן מציעה וינטון לבחון אבני

 

את המקום של שפה בתהליכי למידה הקשורים מספר מחקרים שמו להם למטרה לבחון  *

בסיתות, ולבדוק באיזה שלב בהתפתחות האנושית השפה הפכה לחלק מרכזי בתהליכי הלמידה. 

מוש בהוראה את אופי מנגנוני העברת הידע בפליאולית התחתון )שי מחקרים אלה בוחנים

, חיקוי או אמולציה( בעזרת ארכיאולוגיה ניסויית. כך למשל, פוט מילוליתת, תקשורת לא מילולי

של יצור אבני יד בהקשר זה, ומצאו כי אין הבדל בין למידה של סיתות  היבטיםועמיתיו בחנו 

עיקר , כאשר הם בוחנים במילולייםלעומת למידה בתנאים לא  מילוליתאבני יד בעזרת הוראה 

 . )Putt et al. 2014של סימטריה ) סממנים

 (.Lombao et alלעומת זאת, מחקר שהתפרסם לאחרונה הגיע למסקנה הפוכה: לומבאו ועמיתיו

היא רכיב מרכזי בתהליכי לימוד  מילוליתתקשורת ( טוענים כי בקרב סתתים בני זמננו, 2017

 מילוליתלטענתם, המקום של למידה מורכבים. בדומה לכך,  מושגיםבעיקר בהעברה של , סיתות

שמטרתו להעריך את האפקטיביות של היה מרכזי בחברות פרהיסטוריות. החוקרים ערכו ניסוי 

כתנאים של למידה חברתית  מילוליתתיקשורת תנועתית )של תנועות גוף( ושפה , חיקוי ואמולציה

זו  שיטה .(alternate knapping method)סיתות מתחלף  –ללימוד מתודת סיתות ספציפית 

תוך שימוש , משמשת ליצור כלים דו פניים באמצעות הסרה של נתזים משתי הפנים של הבלנק

העדות הקדומה ביותר לשימוש . בצלקת שהותירה ההסרה הקודמת כשטח נקישה להסרה הבאה

הניסוי כלל שלושים . בטכניקה זאת היא באולדובאית המפותחת באתרים שונים באפריקה

שחולקו אקראית לשלוש קבוצות )קבוצת לימוד בתקשורת תנועתית,  20-42 גילאיםמשתתפים ב

לאיש מהמשתתפים לא היה נסיון קודם . חיקוי(-וקבוצת האמולציה מילוליתקבוצת ההוראה ה

תוצאות . ידי סתת מומחה לפי הטכניקה המתחלפת-לשחזר דגם שסותת על בסיתות וכולם הונחו

, אשר השוו לאלו מיומנים הם של הבלתימורפולוגים בין תוצרי הניסוי מראות כי ישנם הבדלים

. כך למשל, הסתת המיומן הפיק מסה גדולה יותר של פריטים לכל גרעין, ואף של סתתים מיומנים

נטה להסיר פריטים מעומק הפריט בשלב ההפקה הראשוני יותר מאשר סתתים בלתי מיומנים. 



69 
 

ונות מבחינת עובי, רוחב ועובי שטח הנקישה, כאשר תוצרי הבלתי מיומנים, לעומת זאת מראים ש

וקבוצת  מילוליתניתן לזהות דפוסים ייחודיים לכל קבוצה. בעוד שבקרב סתתי הקבוצה ה

קבוצת , התקשורת התנועתית שטחי הנקישה היו עבים בדומה לאלו של הסתת המיומן

הבדל נוסף בין  .גרעיןחיקוי הפיקה שטחי נקישה דקים יותר בהכאות סמוכות לקצה ה-האמולציה

אמולציה לעומת מספר -הקבוצות נצפה בהקשר למספר ההכאות: מספר מרובה בקבוצת החיקוי

היו דומים יותר  מילוליתמועט של הכאות בקבוצות האחרות. התוצרים של קבוצת התקשורת ה

או לא נמצ, באופן מעניין(. ועובי שטח הנקישה, עובי, מבחינת רוחב) לאלה של הסתת המיומן

, בניגוד לכך. והתנועתית ברמת היכולת הטכנית מילוליתהבדלים בין הקבוצות של התקשורת ה

לקושי זה היתה השפעה על מדד  .חיקוי התקשתה לספק הכאות מוצלחות-קבוצת האמולציה

המסקנה העיקרית . והתנועתית מילוליתשהיה גבוה יותר בקרב קבוצות התקשורת ה, היעילות

היא כי ההבדלים באסטרטגיות ההפחתה שניצפו בין שלוש הקבוצות הראו  אליה הגיעו החוקרים

אפקטיבית יותר בהקשר של סיתות לעומת ( או תנועתית מילולית) שלמידה בעזרת תקשורת

היא האפקטיבית ביותר לרכישת קונספטים הקשורים  מילולית, וכי הוראה חזותיותתצפיות 

חיקוי לא . ת קודמות כשטח נקישה להפקות נוספותברוטציית הגרעין ושימוש בנגטיבים של הכאו

כמו כן, . הזאת, לפחות בשלבים הראשונים של ההתלמדות שיטההיווה מנגנון יעיל ללימוד של ה

הניסוי הדגים כי תרגול הוא הכרחי ללימוד השליטה בזווית ההכאה ובדיוק התנועתי להשגת שבר 

 קונכואידלי.

( מציג Eren et al. 2011aבתחום, מחקרם אראן ועמיתיו )בניגוד למחקרים האחרים העוסקים   *

גישה פסימית לגבי האפשרות לזהות הבדלי מיומנות בסיתות ברקורד הארכיאולוגי. החוקרים 

-פריטים שהופקו עלשל  משווהמאגר מתמקדים בסיתות בטכניקת לבלואה, ומטרתם היא יצירת 

איכויות סיתות ברקורד של הפליאולית  בדרגות מיומנות שונות אשר יתרום לזהויסתתים  ידי

ידי סתת ברמה בינונית, ועשרים וחמישה -התיכון. המדגם כלל מאה גרעיני לבלואה שסותתו על

ידי מומחה. מן התוצרים )הן הגרעינים והן הנתזים שהופקו מהם( נלקחו -גרעינים שסותתו על

. חשוב לציין כי במקרה זה )התזות יתר, בזבוז חומר גלם, סימטריה ועוד(ספציפיים  משתנים

הינג'ים לא משמשים כסמן לסיתות של בלתי מיומנים, שכן נראה כי הם חלק ממהלך ההפקה 

דדים של מערכת המדהרגיל, ולפעמים הסתת עושה בהם שימוש מכוון. תוצאות הניסוי מראות כי 

 נכונה זיהתהמתוצרי הסיתות של הניסוי כתוצרי מתחילים, אבל לא  82%זיהתה נכונה  החוקרים

החוקרים מספקים הסברים שונים לכך, בין השאר בעיות בשיטת החישוב )ממוצעים  מהם. 18%

בעיקר(, המדדים עצמם ועוד. הם מפקפקים באפשרות למצוא מדדים אחרים או נוספים שיפחיתו 
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ום רקורד הארכיאולוגי יהיה בעייתי, משבמציינים כי ישום תוצאות הניסוי את הטעויות בזיהוי, ו

 אחרות.יניב תוצאות אחר )שאינו באיכות גבוהה(  שסיתות בחומר גלם

ולית ס( מציג ניסוי של סיתות להבים בטכניקה האופיינית למFinlay 2008מחקרה של פינלי )  *

המאוחר במטרה ללמוד על זיהוי איכויות סיתות וזיהוי האינדיבידואל ברקורד הארכיאולוגי. 

שונים בסיתות נכללו במחקר, כולם השתמשו בחומר גלם בעל  שישה סתתים בעלי רקע ונסיון

אופי דומה והפיקו בלנקס המיועדים לייצור מיקרוליתים. תוצאות הניסוי מלמדות כי ההבדל 

העיקרי בין הסתתים היה ביכולתם להפיק באופן עקבי את הבלנקס ובהפקת בלנקס ארוכים יותר. 

הבלתי מיומנים אופיינו בשברי מדרגה וסימני  ניתוח הגרעינים לימד כי רבים מתוצריהם של

מקבת, והם סותתו בזווית הכאה פחות מתאימה. תוצאות הניסוי מתאימות במידה רבה לתוצאות 

הסתתים יצרו הינג'ים במהלך ההפקה, כפי הנראה  כל, אם כי במקרה זה  Shelly 1990הניסוי של 

מנוסים יותר היו מסוגלים לקרוא את בגלל אופי חומר הגלם. למרות זאת, נראה כי הסתתים ה

חומר הגלם ולהתגבר על המכשולים, וכן הבינו מתי נכון להשליך את הגרעין. בנוסף, הסתתים 

המנוסים ייצרו יותר פריטים להביים בהשוואה לסתתים הפחות מיומנים )להבים היוו חלק גדול 

 יותר מהמכלול שלהם(.

 

וליתים בסקנדינביה סי סיתות של ילדים במכלולים ממחקרם של סטרנקה וסורנסן עוסק בזיהו  *

(Sternke & Sorensen 2009 לשם כך נערך ניסוי בו תועדו מהלכי הסיתות של שישה ילדים ושני .)

וליתים מאוחרים, כגון ראשי סבוגרים. המשתתפים סיתתו מגוון פריטים האופיניים למכלולים מ

ניתנו לילדים המסתתים, שלא היו בעלי רקע  יותמילולחיצים, מקרצפים, גרזנים ועוד. הוראות 

כלשהו בסיתות. התוצאות מלמדות על הבדלים מהותיים בין מהלכי ותוצרי הסיתות של חסרי 

הנסיון, המתלמדים והמיומנים. ראשית, ישנם הבדלים בשליטה המוטורית וביכולת המנטלית. 

סים, המאופיינים בטעויות המתלמדים הפיקו תוצרים עם הינג'ים, ויצרו פריטים עבים יח

שמשקפות חוסר הבנה של הקונספט בגלל חוסר ידע תיאורטי וטכנולוגי. גרעיני המתלמדים פחות 

מימדי. תוצאות הניסוי אף מראות כי ילדים מתחת לגיל עשר -מתוחזקים, והסיתות שלהם הוא דו

 ומוטוריות בגיל הזה.  ם לפי ִתקנון מסוים בגלל היעדר יכולות קוגניטיביותפריטימתקשים להפיק 

 מחקרים אתנוגרפיים II.ב.2.3ד.

(, במטרה Roux et al.1995שבהודו ) Khambhat -רּו חקרה העברת מיומנות ביצור חרוזי אבן אצל ה

 -לזהות הבדלים בין סתתים מומחים לסתתים בעלי רמת מיומנות נמוכה יותר. ייצור החרוזים ב
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Khambhat  פריטים באיכות גבוהה, וחלקן מייצרות פריטים נעשה בסדנאות, חלקן מייצרות

באיכות נמוכה. הסתתים משתמשים במטיל ברזל ובקרן של באפאלו כמקבת, ונעזרים במקל עץ. 

הטכניקה בה משתמשים היא הכאה בלתי ישירה, זאת בניגוד לרבים מהמכלולים הפליאוליתיים. 

מטרה היא הכנת תוצר סופי בעל ה Khambhat -עם זאת, בדומה למכלולים הפרהיסטוריים, גם ב

צורה ספציפית מוגדרת מראש, ומתודת הסיתות מורכבת מסדרה של פעולות הנעשות בסדר 

, לאחר מכן הוא מעוצב לצורה הרצויה, קודחים בו חור, rough out -מסוים. ראשית מעוצב ה

ף לתצפיות, רּו והוא עובר ליטוש והברקה. נראה כי יצירת החרוז מצריכה ידע רב ומיומנות. בנוס

בחרה לערוך ניסוי בהשתתפותם של סתתי החרוזים ולבדוק את מאפייני הסיתות המבדילים בין 

מומחים ברמה הגבוהה ביותר למומחים המייצרים פריטים ברמה נמוכה יותר. חומר הגלם שנבחר 

צד ייראו הוא זכוכית )חומר הומוגני(, זאת כדי לבדוק כיצד יגיבו הסתתים לחומר הגלם החדש, וכי

תוצריהם. המחקר מתבסס על ההשערה שסתתים מיומנים יוכלו ליישם את מיומנות הסיתות 

שלהם באופן טוב יותר בסיטואציה החדשה בהשוואה לסתתים הפחות מיומנים. ואכן, ההבדלים 

בין שתי הקבוצות היו מהותיים: אלו המסתתים חרוזים מאיכות גבוהה יותר למחייתם סיתתו 

רגולאריים, כדוריים ובעלי מתאר חלק יותר. בניגוד לכך, אלו המסתתים חרוזים  פריטים יותר

מאיכות נמוכה יותר למחייתם הפיקו פריטים פחות רגולאריים או כדוריים, קצרים יותר ובעלי 

היא לא המרכיב הבלעדי במכלול  שיטהמתאר גבשושי יותר. תוצאות הניסוי מלמדות כי הכרת ה

 שיטהיצור החרוזים. כאשר היכולת הטכנית אינה טובה מספיק, הכרת ההידע הנדרש להתמחות ב

אינה שימושית. היכולת לתכנן את רצף המטרות תלויה ברמת השליטה של הסתת במוטוריקה 

 (.(Rouxet al. 1995הבסיסית. סתת מומחה ידע טוב יותר כיצד לתרגם את המידע לפעולה ותנועה 

שחייה במרכז ההררי של פפואה גיניאה החדשה   Langda -מחקרו של סטאוט נערך בקרב קבוצת ה

(Stout 2002, 2005 סטאוט בחן את ההיבטים הטכניים שבתהליך לימוד הסיתות, ובדק מה מייחד .)

סיתות של מומחים לעומת סיתות של מתלמדים. ההבדלים באים לידי ביטוי בגודל ובפרופורציה 

האסטרטגי של מערך הסיתות. הסתתים המנוסים  של הכילפות, בנתזי הפסולת המופקים ובתכנון

מגיעים לתוצאות טובות יותר בסיתות מכיוון שהם מסירים נתזים ארוכים ודקים יותר, דבר 

המאפשר שליטה טובה יותר על צורת הכילף. אסטרטגיות ההפחתה שלהם יותר עקביות ויעילות, 

ליצירת המורפולוגיה הנכונה  בניגוד לסתתים הפחות מיומנים אשר חסרים את השליטה הנדרשת

(Stout 2005 .) 
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 זיהוי איכויות סיתות ברקורד הפרהיסטורי III.ב.2.3ד.

-. ניתוח טכנו1כפי שצוין, ניתן לזהות בחקר איכויות הסיתות ברקורד הפרהיסטורי מספר מגמות: 

ב. בחינת  א. פריטים ספציפיים )גרעינים/ בלנקס( -טיפולוגי וזיהוי איכויות סיתות המשתקפות ב

ם של תיקנון לעומת היבטישרשרת הפעולות של מכלול שלם )כולל רצף ההפחתה(; ג. בחינת 

איכות חומרי הגלם והשפעתה על תוצרי הסיתות של  בהשוואה תוך ובין מכלולים; ד. שונות

סתתים בלתי מיומנים; ה. ניתוח של פיזור מרחבית באתר; ו. רפאות. בחלק זה של הפרק אסקור 

העיקרית בה נעשה  שיטהקרים העוסקים בזיהוי איכויות סיתות כשהם מסווגים לפי האת המח

 שימוש, והם יוצגו כרונולוגית.

 

   טיפולוגי וזיהוי איכויות סיתות המשתקפות בפריטים ספציפיים-ניתוח טכנו. .א1

 : מכלולים אולדובאים -פליאולית תחתון 

 Hadar reaserch-שב A.L.894דובאי מהאתר מחקרה של חוברס מתמקד במכלול הנתזים האול  *

area 2.36 -באתיופיה, המתוארך ל ( מליון שנים לפני זמנינוHovers 2009.) שני  דקההחוקרת ב

שברי מדרגה/הינג'ים על גרעינים ועל הפן  ˗העשויים לשקף רמת מיומנות בסיתות  סממנים

קרים של סיתות ניסויי והשוואה הדורסאלי של נתזים, וכן שבירת נתזים. על סמך השוואות למח

למכלולים באתרים אחרים, הגיעה החוקרת למסקנה שריבוי צלקות המשקפות 'טעויות' סיתות 

לא מעיד בהכרח על מיומנות טכנולוגית נמוכה, שכן תאונות וטעויות הן חלק מתהליך הסיתות. 

תן. במכלול המדובר לכן יש לבדוק כיצד מגיבים הסתתים לתאונות אלה, וכיצד הם מתמודדים אי

ישנם פריטים שהיו עשויים להיות מוגדרים כ'טעויות', אך ניתוח הגרעינים מלמד על יכולת 

 הסתתים להמשיך בסיתות גם לאחר ה"תאונות", דבר המלמד על רמת מיומנות גבוהה.

 

 מכלולים אשליים

הסיתות האשלי ניתוח תוצרי הסיתות האשליים במכלולים מאזורים שונים בעולם מצביע על כך ש

עם זאת, נטען כי אלמנט  (.Nonaka et al.2010מראש )היה בעל אופי ספציפי, מתוקנן ומגובש 

ת שבפליאולית העליון. ייצור הסדר המובנה בסיתות האשלי הוא פחות משמעותי מאשר בסיתו
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 יד מורכב מרצף מתמשך יותר של הפקת נתזים, אשר מכוון כלפי המטרה היחידה של עיצובאבני 

. לכן, מחקרים על איכויות סיתות של (Winton 2004:101-102)פריט אחד בצורה המתאימה 

פניים ושל שלבי היצור -סתתים אשליים מתמקדים פחות ברפאות ויותר במורפולוגיה של כלים דו

ידי סתתים -השונים הקשורים בהפקתם, ומשלבים השוואה למדגם של פריטים שסותתו על

 מודרניים. 

 

שנים לפני  200,000מיליון  1.8בני אדם סיתתו כלים דו פניים בין יד: יות סיתות אבני חקר איכו

ו, ניתן למצוא זמננו ברחבי העולם הישן. באזורים שונים, ואפילו באותו אתר ארכיאולוגי עצמ

יד, שונות זו מזו בצורה, בגודל, בפרופורציה, בחומר הגלם, במידת ההשקעה, מגוון רחב של אבני 

ות התזת הנתזים, בסימטריה ובטכניקות הייצור. כיום מציעים החוקרים שלל גורמים בצפיפ

רמת חומר הגלם, אופי הבלנק וגם היד כתוצר מוגמר, ביניהם אופי -המשפיעים על מאפייני אבן

;Machin Key & Lycett 2017; Key et al. 2016( המיומנות של הסתת והניסיון של המשתמש בכלי

2009; Winton 2004:99גם מה יםהיד מושפע-אבן אפייני(. מ- life history  של הפריט עצמו. שונות

 ;(Wynn & Tierson 1990) אבני יד נתפסה כנובעת מגורמים כמו מסורות תרבותיותשל צורה ב

( ויכולות mcPherron 1999היסטורית החיים של כלים ) ;((Sharon 2008 זמינות חומרי גלם ובחירה

. יש לציין כי רמת המיומנות של הסתת לא נלקחה בחשבון כפקטור  (Hodgson 2015)קוגניטיביות

 מחקרים (.Winton 2005:109)יד עד לפני שנים מעטות -המשפיע על המורפולוגיה של אבני

 העוסקים בנושא יוצגו להלן.

( בבריטניה בודק את איכויות Boxgroveמחקר שנערך על מכלול מהאתר האשלי בוקסגרוב ) *

יד במקום. המחקר מתמקד במורפולוגיה של השלבים הראשונים של יצור -ות ביצור אבניהסית

חברי הקבוצה  ˗יד. נראה כי שלבי היצור באזור מסוים באתר התחלקו בין שתי קבוצות -אבני

(. Machin 2009היותר מיומנים צברו או יצרו נתזים כבלנקס לחברי הקבוצה הפחות מיומנים )

המשקפות סיתות בדרגת יד -ורים מסוימים באתר ניתן לזהות מספר אבניבנוסף, נטען כי באז

(: עבות, כבדות ולא רגולאריות. אלה עשויות להוות דוגמא  B/1ה)למשל מחצבמיומנות נמוכה 

מאופיין  Q1/Bלעומת זאת, מכלול  .Loshe 2010)לפריטים שסותתו בידי סתתים לא מיומנים )

למורפולוגיה של אבני היד )על אף השימוש בבלנקס בגדלים  במידה גבוהה של תיקנון בכל הנוגע

(, דבר שעשוי להעיד, כלעצמו, על העברת ידע הקשורה et al. 2019 Medrano-aíGarcשונים, ראה 

 )נושא שידון במהשך העבודה(.   ליצור אבני יד
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סוי שתואר וינטון בחנה אבני יד מספר אתרים מן הפליאולית התחתון והיא מציעה, על סמך הני *

עויות בעיצוב הקצה החותך של טסיתות אבן יד הנושאת 'טעויות'. קודם לכן, שיש השלכות ל

היד להיות בלתי מתאימה לשימוש אינטנסיבי, ולכן השימוש בה יהיה מוגבל. אבני יד יגרמו לאבן 

יד בני המאופיינים במגוון גדול של א ווינטון )כמו הרצלינגר( מציעה כי מכלולים ארכיאולוגיים

 (;Herzlinger et al. 2017מלמדים על נוכחות של סתתים מיומנים ולא מיומנים כאחד במקום

Winton 2004:112). 

 

 מכלולים מתקופת הפליאולית התיכון

מספר מחקרים שבדקו מכלולים מוסטריים בהולנד ובצרפת הדגימו כיצד ניתן לזהות בהם    *

ת. בחלק מהאתרים ניתן לזהות פריטים ספציפיים עדויות לדרגות שונות של מיומנויות סיתו

יד עשויה מחומר גלם איכותי, מאופיינת אבן  נמצאה Rhenenשסותתו בידי חסרי ניסיון )באתר 

ועוד(. חלקם סותתו  Soesterbergבהינג'ים ובחוסר סימטריה; פריטים נוספים נמצאו באתר 

ידי סתתים -לא סביר שהובאו עלמחומר גלם באיכות נמוכה או לא מתאימה לתוצר הרצוי, ש

מנוסים. באתרים אחרים, אשר אינם נמצאים בקרבת מקור חומר גלם מאיכות גבוהה, יש עדויות 

הם עובדו בידי סתתים מנוסים, ולאחר שננטשו מתלמדים  ˗לגרעינים שעברו מספר גילגולים

 40גרעינים )זוהו שליש מה Roc-d-Combeהשתמשו בהם )רמזים לסיתות שאינו עקבי(. באתר 

 (.(Stapert 2007a,b ידי מתחילים-( ככאלה שעובדו על122מתוך 

 

 מכלולים מתקופת הפליאולית העליון

מרבית המחקרים העוסקים בזיהוי מיומנויות סיתות בפליאולית העליון מתמקדים בטכנולוגיית 

שונות סיתות להבים. טכנולוגיה זו היא מובנית וסדורה, מורכבת ממספר פעולות טכניות 

ומובדלות שיש לבצען בסדר הנכון כדי שניתן יהיה להמשיך להפיק פריטים באופן שיטתי ורציף 

((Winton 2004:101-2 צריכה הכנה של שטח הנקישה, תחזוק ה. הפקת הלהבים בפליאולית העליון

 Pigeot 1990)) ההגרעין ויצירת זווית של תשעים מעלות או פחות בין שטח הנקישה ומשטח ההפק
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במספר אתרים אוריניאקים נוספים נצפו דרגות שונות של מיומנות בסיתות   *

(Geissenklosterle, Marsangy, Gough's Cave וזאת על סמך מאפיינים כמו בחירה בהמשך ,)

הפקתם של פריטים למרות מצב בעייתי שנוצר בגרעין, זווית ההכאה לא נכונה ועוד. בנוסף, 

ידי החוקר כפריטים שיתכן ויוצרו -ם קטנים מאד, שמפורשים עלנמצאו בחלק מהאתרים פריטי

            (.Stapert 2007 a,b)ידי ילדים -על

אודוז וקאטין בדקו את תעשיית הלהבים במספר אתרים מגדלניים במטרה לזהות העברת ידע *  

 Paris-ה בסיתות ומיומנויות סיתות שונות. החוקרות ערכו השוואה בין אתרים מגדלניים באזור

basin  לבין אתרים מאזורNeuchatel  בשוויץ. בחינת תוצרי הסיתות והגרעינים מלמדת כי ניתן

לזהות דרגות שונות של התלמדות: בעלי המיומנות הפחותה ביותר )לדעת החוקרות הם אף 

הצעירים ביותר( השתמשו במקבת קשה, תוצריהם מאופיינים בהינג'ים, שברי מדרגה, ריסוקים 

מעידים על כך  –לשטח הנקישה ושימוש רב בכח. חלק מהמתלמדים הם בדרגה גבוהה יותר קרוב 

הכנות נכונות של שטח הנקישה ושימוש במקבת רכה, אך נראה כי תוצריהם אינם יעילים, וכי יש 

חזרה על אותן טעויות ללא תיקון. גרעיני המתלמדים נמצאו רחוק ממרכז האתר, פרט שידון 

וסף, נראה שסתתים פחות מיומנים סיתתו מגרעינים שכבר היו בשימוש של בהמשך העבודה. בנ

סתתים מיומנים יותר בעבר. נראה כי במקרים בהם לא היה חומר גלם איכותי בקרבת האתר יש 

 (.Audouze & Cattin 2011ות של סיתות )פחות עדויות להתמח

 וליתיים וניאוליתייםסמכלולים מ

, דנמרק, מלמד שחלק מהפריטים )אשר עשויים Sparregardר וליתי מהאתסניתוח מכלול מ * 

ידי סתתים ברמת מיומנות בינונית. באתר נמצאו מספר גרעינים -מחומר גלם איכותי( הופקו על

)המעידים על פגיעה חוזרת ונשנית של המקבת באופן לא מדויק על גבי  הנושאים סימני אימפקט

ות חידוש לא מוצלחים, ועוד סממנים המצביעים על שטחי הנקישה שלהם, נסיונ שטח הנקישה(

כמו כן, נמצאו באתר  .(Sternke & Sorensen 2009: 727על הבנה קונספטואלית אבל כשל בביצוע )

גרעיני להבים ממוצים, אשר הופקו מהם נתזים בשלבים האחרונים, בעוד הטכנולוגיה המאפיינת 

פקו מגרעיני הלהבים מאופיינים בהינג'ים את האתר היא טכנולוגיית הפקת להבים. הנתזים שהו

במקרים רבים, והם הופקו מן הגרעין כמעט ללא תחזוקה. החוקרים מציעים כי בשלב מתקדם 
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 (& Sternkeידי סתתים בלתי מיומנים-שימוש עלבהסטוריית החיים של הגרעינים נעשה בהם 

Sorensen 2009:724.) 

מדרום שבדיה חושפת שונות באיכות הסיתות בחינת מאות פגיונות מאתרים ניאוליתיים  *

שנבדקו הם: יחס  סממניםקשורה ברמות מיומנות שונות. ההקשורה בייצורם, ויתכן ששונות זו 

פניים הוא דיקוק הפריט מבלי לפגוע ברוחב שלו(;  -רוחב/עובי )משום שאחד האתגרים ביצור דו

'(; סימטריה )סיתות דו פני מצריך תיכנון טעויות סיתות )הינג'ים ושברי מדרגה, הינג' על גבי הינג

שכן סתתים מתחילים מתקשים בסיתות של  –בשלושה מימדים: חתך, קצה ופרופיל(; ואורך 

 (.Olausson 2017(פריטים ארוכים 

 

 (Paleoindian period)  אינדיאנים-מכלולים פליאו

 (Clovis וביס" באמריקהאינדיאנים המשוייכים ל"תרבות הקל-לוש ניתח שני מכלולים פליאו   *

culture, 11,050- 10,800 cal BP .סוף תקופת הקרח האחרונה(, והתמקד בזיהוי איכויות סיתות ,

בוויומינג, ארה"ב.  Hansonפניים וחודים באתר -המחקר הראשון נערך על מכלול של כלים דו

ים יותר שנשברו, פניים גדול-פניים, ארבעה מהם הופחתו מכלים דו-באתר נמצאו שבעה כלים דו

(. Loshe 2011וכולם מאופיינים בשברי מדרגה והכאות שנתקעו על פן אחד או שניים של הכלי )

במחקר השני לוש מציע מספר קריטריונים לזיהוי סיתות של בלתי מיומנים במכלול של תעשיית 

 (Losheלהבים. הוא מתמקד בגרעינים ופסולת תעשייה שהם חלק מתהליך ההפקה של להבים

ידי סתתים בדרגות מיומנות שונות: גרעיני הלהבים של -, וזיהה כי התוצרים סותתו על(2010

 מעלות( 70-90)בין  הסתתים המיומנים מאופיינים ברכסים מקבילים, בזווית הכאה מתאימה

ובהתזות רגולאריות, ובניסיונות לתיקון במקרה של טעות )סיבוב הגרעין למשל, או השלכה 

לתקן(. גרעיני הלהבים של הסתתים הבלתי מיומנים מאופיינים בשברי מדרגה,  במקרה ולא ניתן

 –סימטריה וחוסר רגולאריות -סימני מקבת, צלקות המלמדות על נסיונות הפקה 'לא מוצלחים' א

כל אלה קשורים בשימוש מוגזם בכח בעת ההכאה, הכאה בזווית לא מתאימה, הפרעות בחומר 

ם, טיפול לא נכון בשטח הנקישה ועוד. לוש אף מציין כי ניתן לזהות הגלם, ניצול יתר של הגרעיני

בחלק מהמקרים סיתות של מיומנים ובלתי מיומנים על אותו הגרעין: בשלב הראשון הגרעין 

הרכסים מקבילים וההתזות חצו את משטח ההפקה )בסיומת דמוי  –סותת על ידי סתת מיומן 
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תת בלתי מיומן, והוא מאופיין בכשל בחידוש שטח ידי ס-נוצה(. בשלב השני הגרעין סותת על

 הנקישה, כשל בהסרת להבים רציפה וסדירה, וטעויות סיתות חוזרות מאותו המקום. 

לאסן וויליאמס משתמשים במספר משתנים כמותיים כדי לקבוע האם טיפולוגיות שונות של  *

ובי, מספר נתזים לכל עשרה מייצגות דרגות מיומנות שונות של סיתות: יחס רוחב/ע Folsomחודי 

מילימטרים וכמות הטעויות הסיתות מושווים בין ארבעה ואריאנטים טיפולוגים של חודים אלה. 

 (fluted points) ם אלה מאשש את ההנחה שסוג מסוים של חודיםסממניניתוח החודים לפי 

יך את משום שהסיתות של פריטים אלה מצרר בקבוצה ידי הסתתים המומחים ביות-סותת על

 (,unifacially fluted, Midlandםרמת המיומנות הגבוהה ביותר, ואילו יצור הסוגים האחרי

fluted points-pseudoהצריך מיומנות פחותה יותר ) (Lassen & Williams 2015) . 

 

 ניתוח רצף ההפחתה .ב1

 -מתוארך לה Maastricht Belvedere, Site Kהציע כי מכלול הצור באתר  (2007a,b) סטאפרט *

307-218,000 BP  עשוי היה להיות מופק בידי בלתי מיומנים. סטאפרט טוען כי שליש מכלל ממצא

ס"מ ביחידת החפירה רופא, נתון שמלמד על כך שמספר סתתים סיתתו  2-הצור הגדול מ

במיקומים שונים באתר בו זמנית. בניגוד לאתרים אחרים סביבו, אין שימוש בטכניקת לבלואה 

לא רק יצור נתזים, אולי משום שלבלואה היא טכניקה מורכבת וקשה יותר לחסרי נסיון. באתר א

 85.7%רוב הגרעינים שנמצאו באתר הם מסוג דיסקוידאלי, ללא הכנות או עיצוב שטח הנקישה. 

מהגרעינים מאופיינים בהינג'ים ושברי מדרגה. כמו כן, מצוין כי חומר הגלם המקומי היה מאיכות 

שהשפיע בוודאי על מהלך הסיתות ועל מאפייני הפריטים, אך לדעת החוקר נתון זה  נמוכה, דבר

 .Stapert 2007a,b)לא מסביר את כלל התופעות שנצפו באתר )

( עשרים וחמישה מקבצי הפקה שסותתו וניתוח מרחבי זוהו )בעזרת רפאות Etiollesבאתר    *

ות' המשקפות כשל בהבנת הקונספציה ידי מומחים, ואחד עשר מקבצים המאופיינים ב'טעוי-על

. (Pigeot 1990)ובביצוע, רצפי הפחתה לא עקביים, סיתות במקבת קשה ותוצרים קטנים יותר 

לא מדובר בסיתות של חסרי נסיון, אלא  –בנוסף, החוקרת מזהה עדויות למיומנות באתר 

ל שטח הנקישה בסתתים הנמצאים בשלבי למידה. תוצריהם מאופיינים, למשל, בהכנה נכונה ש

אך ללא הפקה של להב, חידוש שטח הנקישה באופן נכון אך ללא צורך נראה לעין בכך, הכאה 
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בציר הלא נכון ועוד. החוקרת מציעה כי מדובר בחיקוי של סתת מיומן יותר ללא הבנה עמוקה של 

 לעיתים ,טכנולוגית הסיתות. הסתתים הפחות מיומנים באתר התאמנו על גרעינים משומשים

ברמת מיצוי גבוהה )כך שלמעשה מדובר בגרעינים בעלי שני מחזורי הפקה(, והמיומנים יותר 

השתמשו בגרעינים שהיו בעלי פוטנציאל להפקת להבים. רצפי ההפחתה של הסתתים ה'מומחים', 

שהיו היעילים ביותר, נמצאו באזור המרכזי של האתר. החוקרים אף זיהו פריטים )גרעינים בעיקר( 

לדעתם, להוות אמצעי הדגמה למתלמדים. במקרים אלה נמצאו התוצרים מכל שלבי  שנועדו,

שרשרת הפעולות, אבל נראה כי הם נשארו במקומם ולא נעשה בהם שימוש, שכן המטרה היתה 

ידי המיומנים ואז -ידי חסרי מיומנות תוקנו על-שסותתו על להדגים וללמד. גרעינים אחרים

פיג'ו מדובר למעשה בהתערבות חינוכית של המבוגרים בתהליך  הוחזרו בחזרה למתלמדים. לדעת

ידי -. בעוד שהכלים שהוכנו על(scaffoldingרכישת הידע הנוגע לסיתות, שנעשה באופן הדרגתי )

הסתתים המיומנים שימשו את יושבי המחנה, אלה שסותתו בידי מתחילים הושלכו ללא שימוש 

(Pigeot 1990).  

 

 חזורי הפקה* גרעינים בעלי שני מ

-ופליאוסקירת המחקרים העוסקים בזיהוי איכויות סיתות במכלולים ליתיים פליאוליתיים 

גרעינים אלה לגבי מעלה כי במספר אתרים תועדו גרעינים בעלי שני מחזורי הפקה. אינדיאנים 

ן ידי סתת מיומן, ואילו בשלב מאוחר יותר הגרעי-כי מחזור הסיתות הראשון בוצע על הציעניתן ל

סותת על ידי סתת בעל מיומנות פחותה בסיתות. כך, למשל, במספר מכלולים מוסטריים בהולנד 

עובדו בידי בשלב ראשון, כך הוצע, הגרעינים  ˗ זוהו גרעינים שעברו מספר גילגוליםנטען כי 

סתתים מנוסים, ולאחר שניטשו השתמשו בהם מתלמדים )ניתן לזהות בגרעינים אלה רמזים 

 (. Stapert 2007a,bו עקבי, ראה לסיתות שאינ

התאמנו הסתתים הפחות מיומנים על הוצע כי )צרפת(, כפי שצוין, Etiolles  המגדלני גם באתר

  .(Pigeot 1990גרעינים משומשים חסרי תועלת או ברמת מיצוי גבוהה )

 )צרפת( מתואר מצב שבו, לפי פרשנות המחבר, מתלמד Solvieuxבאתר מן הפליאולית העליון 

"( במיקום מסוים באתר )"מיקום 5התבונן בסתת מומחה כשהוא מסתת גרעין ספציפי )"גרעין מס' 

   (.(Grimm 2000:66פריטים  17"(, ולאחר מכן סיתת המתלמד מאותו הגרעין 1מס' 
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בשוויץ מתוארת תופעה של סיתות  Neuchatelובאזור  אגן פריזבמספר אתרים מגדלניים באזור 

 (Audouze & Cattinידי מיומנים בידי סתתים בעלי מיומנות פחותה-עבר עלגרעינים שסותתו ב

 (& Sternke)דנמרק( תואר מצב דומה Sparregardוליתי מהאתר סגם במכלול המ (.2011

Sorensen 2009:724 .) 

( ניתן לזהות בחלק מהמקרים סיתות של ניאינדיא-בוויומינג )פליאו Hansonלוש מציין כי באתר 

בלתי מיומנים על אותו הגרעין, ואף מפרט: בשלב הראשון הגרעין סותת על ידי סתת מיומנים ו

הרכסים מקבילים וההתזות חצו את משטח ההפקה )בסיומת דמוי נוצה(. בשלב השני  –מיומן 

ידי סתת בלתי מיומן, והוא מאופיין בכשל בחידוש שטח הנקישה, כשל בהסרת -הגרעין סותת על

 (.  Loshe 2010טעויות סיתות חוזרות מאותו המקום )להבים רציפה וסדירה, ו

של העברת ידע ולמידה היתה קיימת במספר אתרים פליאוליתיים, ויתכן  אופן זהנראה, אם כן, ש

שמקרים נוספים היו קיימים אך אלה לא זוהו או תועדו. בעבודת מחקר זו אראה כי תופעת 

ן שכבר סותת קודם לכן, או מה שאני מכנה השימוש החוזר בגרעינים, מצב בו מתלמד מסתת גרעי

"שרינג" של גרעינים כמנגנון העברת ידע ולמידה, מקורה כבר בפליאולית התחתון, כפי שמלמד 

 הרקורד של מערת קסם אשר יוצג בהמשך )ראה פרק ו'(.  

 

 שונותם של תיקנון לעומת היבטי.ג. בחינת 1

והיעדר צור כלים תוך מתן דגש על תיקנון ליי לאחרונה הוצע כי שימוש בטכנולוגיה ספציפית

באתר  ˗שונּות בייצור פריטים מסוימים עשוים להעיד על העברת הידע של אותה הטכנולוגיה 

 מסוים או במרחב גיאוגרפי מסוים. המחקרים שיוצגו להלן עוסקים בנושא זה.

 

 מכלולים אולדובאים

תעשיית הנתזים באולדובאית הייתה  בניגוד לעבר, היום נוטים לחשוב חלק מן החוקרים כי גם

( ולעתים אף ב'סטנדרט' "Organized débitage" מורכבת מסדר פעולות מסוים )מה שמכונה

מסוים, ולא מהכאות אקראיות על חומר הגלם. לאחרונה הוצעה דרך לזיהוי מיומנות סיתות 

ת ולחזות את במכלולי הנתזים האולדובאיים, המתבססת על ההנחה כי סתת מיומן יוכל לצפו
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צורת הנתז שיותז, ולסתת נתז בצורה שירצה. ניתוח שנערך על מכלול מהאתר האולדובאי 

Lokalalei 2C  של  במתודות הסיתות, ונעשו העתקים הונהג תיקנוןאשר בקניה מלמד כי באתר

מספר גרעיני נתזים. הדבר בא לידי ביטוי בין השאר בבחירת חומרי הגלם ובזווית של שטחי 

להעיד על שימוש ה. סטנדרטיזציה זו כשלעצמה יכולה, לטענת חוקרים מסוימים, הנקיש

מציעים אף הם  גגארנפורס והוגברבמנגנונים של למידה חברתית בפרק זמן זה, כפי שיוצג להלן: 

כי באולדובאית היה שימוש במנגנונים של הוראה מכוונת )הדגמה ומשוב חיובי/שלילי( אשר 

ומסורות טכנולוגיות, על סמך זיהוי שימוש באסטרטגיות חוזרות של  הוביל להיווצרות תרבות

השווה ידי סטאוט וסמאוו -(. ניסוי שנערך עלGärdenfors & Högberg 2017תיחזוק גרעינים )

מודרניים, והראה כי סתתים ידי שלושה -ובאים מוקדמים לנתזים שיוצרו עלנתזים מאתרים אולד

טגית הפחתה אחידה יותר לעומת הסתתים המודרנים הסתתים האולדובאים השתמשו באסטר

 (& Stoutשימוש במנגנונים של למידה חברתיתחסרי הנסיון, דבר שעשוי להעיד, לדעתם, על 

Semaw 2006 באתרים האולדובאים מעידות על כך  שונות(. שיפטון מוסיפה כי דרגות נמוכות של

ולא תוצר של תהליכים קונברגנטים שהטכנולוגיה האולדובאית היא תוצר של העברה תרבותית 

 . (Shipton 2017 in: Tennie et al. 2017, ראה ים)אשר מתפתחים באופן עצמאי במקומות שונ

 

 מכלולים אשלים

חוקרים רבים טוענים כי התיקנון בסיתות האשלי מעיד על שימוש במנגנוני למידה חברתית )אם 

הן למידה  -.( 2אין לכך עדויות, כמפורט בסעיף ג. כי אחרים, כמו בויד וריצרסון וקורבי טוענים כי

(,  Chazan 2012)חזן, למשל  . (Lycett & Gowlett 2008; Shipton 2010)בחיקוי, והן הוראה מכוונת

היד היא הכלי הראשון אותו יצר האדם מתוך אסטרטגיה או קונספט ידוע מראש. על טוען כי אבן 

ונים הוא עצום, באתרים מסוימים ניתן לראות יחסית היד שנמצאו באתרים השן אבני אף שמגוו

בבירור שימוש באסטרטגיית ייצור מסוימת. עדות לשימוש באסטרטגיה ספציפית מלמדת על כך 

שהקהילה שיתפה את הקונספציות הקשורות בה. כלומר, מדובר בעדות לקיומו של מנגנון העברת 

גוולט הציע כי בחינת אבני יד מאפריקה העברת הקונספט מאדם אחד לשני.  ˗ידע פנים קהילתי 

ומאירופה עשויה להעיד על העדפה ליצור אבני יד ארוכות יותר, מה שמרמז על חוש פרופורציה 

שאפיין את בני האדם האשליים, אשר מקורו בתקופה ארוכה של העברה חברתית בחיפוש אחר 

  (. (Gowlett 2011הצלחה טכנולוגית
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מן הפליאולית  לזיהוי העברת ידע במכלולים ארכיאולוגיםהמחקרים שהוצגו מציעים דרך 

קבוצתית. יש חשיבות ביישום -, לא ברמת האינדיבידואל, אלא כמערך, ברמה הפנים והביןהתחתון

יברודית בלבנט. כזכור, מדובר -גישה זו גם בהקשרים נוספים, כמו למשל בהקשר לאשלו

ש דמיון רב בין התוצרים הלאמינריים בקומפלקס תרבותי מוגבל בזמן ובמרחב, ונראה כי י

העמודיים של חלק מהאתרים המשתייכים לקומפלקס התרבותי הזה )מערת קסם, מערת טאבון 

על אף השונות בחומרי הגלם ובחלק ממסלולי (. ניתוח התוצרים מאתרים אלה מלמד כי Iויברוד 

תוצרים אלה  לבנט.ההפקה של פריטים אלה, ניתן לזהות תוצר מטרה אחיד במרחב של דרום ה

הם מעשי ידיהם של סתתים שחלקו תפיסה דומה לגבי הצורה והמטריקה המבוקשת של 

יתכן שיש  .(Shimelmitz et al. 2016)על קיומן של מסורות סיתות אשר עשויה להעיד הפריטים, 

 בכך עדות להעברת ידע בין קבוצות שהתגוררו במרחב הלבנט בפרק זמן זה.

 

 פליאולית תיכון

יסט ועמיתיו מציעים, על סמך ניסוי שבוצע במסגרת מחקרם, כי בהפחתה בשיטת לבלואה לי

הוסרו נתזים בעלי צורה וגודל ספציפיים )באופן הניתן לחיזוי מראש( אשר הופכים אותם ליעילים 

מבחינה פונקציונלית. לכן, הם מציעים כי טכניקת לבלואה משקפת קונספט חוזר, ברור ומובנה, 

מורפומטריות של -שור בה הועבר במנגנונים של למידה חברתית. אנליזות גיאומטריותושהידע הק

גרעיני לבלואה מאתרים ארכיאולוגים שונים מדגימות וואריאציה נמוכה על פני תפוצה גיאוגרפית 

ידי יחידים הצריך שימוש בהוראה )הוראות ישירות( -רחבה. שכפול מורפולוגיה זו באופן עקבי על

 .  (Lycett et al. 2016)תרבותית אפקטיבית יותר מבעברלשם העברה 

 

 פליאולית עליון

במטרה לזהות  קטורים אודוז וקאטין בדקו את תעשיית הלהבים במספר אתרים מגדלניים*  

החוקרות ערכו (. Audouze & Cattin 2011) העברת ידע בסיתות ומיומנויות סיתות שונות

בשוויץ. תוצאות  Neuchatelלבין אתרים מאזור אגן פריז השוואה בין אתרים מגדלניים  באזור 

מחקרן מלמדות כי האתרים בצרפת נמצאים, בחלקם, בקרבה למקור חומר גלם איכותי, בניגוד 

לאתרים בשוויץ. זאת, בשילוב של נורמות טכנולוגיות ברורות המאפיינות את המגדלנית הובילו 
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יתות באופן מוגבר, דבר המשתקף בממצא לכך שבאתרים אלה התקיימו תהליכי למידה של ס

הארכיאולוגי )שכן טעויות סיתות וחריגות מהסטנדרט הטכנולוגי בולטות לעין(. האתרים בשוויץ 

ממוקמים בסמוך למקור חומר גלם מאיכות נמוכה. במצב כזה, לדעת החוקרות, קשה לשמור על 

 ת, גם אם התקיימו.  נורמות סיתות, ולכן לא ניתן יהיה לזהות תהליכי למידה בסיתו

 

 אינדיאנית -התקופה הפליאו

( cal BP 10,800 -11,050מחקרם של שולטס ועמיתיו עוסק בתרבות הקלוביס באמריקה )* 

(Sholts et al. 2012) לדעת החוקרים, הפריטים הופקו לפי סגנון מסוים שרווח במשך דורות בקרב .

סמך מדגם ארכיאולוגי וניסויי, מסיקים -עלסתתים במרחב, אשר היו מקושרים מבחינה תרבותית. 

החוקרים כי הפריטים נוצרו בתהליך טכנולוגי דומה מאוד, שכן קיים דמיון רב בין צלקות הנתזים 

שעל גבי פריטים מאתרים רחוקים זה מזה. אין עדות למגוון כלשהו, אדפטציות מקומיות או 

ידע ישירה של הטכנולוגיה לא רק חדשנות עצמאית. החוקרים מציעים כי זוהי עדות להעברת 

ברמה הפנים קבוצתית, אלא גם בין קבוצות, שכן כאמור, קבוצות שונות היו מקושרות ברשת 

רחבה שכיסתה מחוזות גדולים בצפון אמריקה. אחת הסיבות לכך היא שייצור הקלוביס הצריך 

שיגו. מסעות אלה חומר גלם מסוים, והסתתים נדרשו לעיתים לחצות מרחקים גדולים על מנת לה

יצרו סיטואציות של מפגש. לאחר שחומר הגלם הושג, חלק מההפחתה נערך במקום, ויתכן 

שבמסגרת זו הועבר הידע באמצעות הדגמה. דבר זה יכול להסביר את היעדרם של גרעינים ונתזים 

ם המשקפים 'טעויות' בסיתות בכמויות גדולות באתרים עצמם. האחידות הטכנולוגית מתיישבת ע

העובדה שתרבות הקלוביס היא תופעה קצרה )מחקרים מציעים שהטכנולוגיה הומצאה והתפשטה 

 .(Sholts et al. 2012 שנים, ראה 200 -תוך כ

אינדיאנים מאזור -* מחקרם של באמפורס והיקס בוחן הבדלים בין חודים משני אתרים פליאו 

ך נעשה שימוש במדדים מטריים )יחסי לצורך כ(. BC 10,800-7200קלוביס, -נברסקה )תקופת הפוסט

רוחב/עובי, אורך, רוחב( ואחרים )התזות נתז מדויקות בשני הפנים של החוד, אוריינטציה אחידה, 

הנתונים גודל נתז אחיד, דפוס צלקות חוזר על עצמו בשני פני החוד, דרגת סימטריה גבוהה(. 

 נות של הסתתים מאתרים אלה.מצביעים על כך שניתן לזהות הבדלים משמעותיים ברמת המיומ

כותבי המאמר מעלים אפשרות לפיה שתי הקבוצות היו מיומנות באותה המידה, אך סתתים 

( בחרו שלא להשתמש או ליישם את המיומנות שלהם. עם זאת, הם Allen site) מאחד האתרים
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רפולוגיה הגבוהה של חודים קטנים לא סימטרים ובעלי מו  תומכים בתרחיש חלופי לפיו השכיחות

לא מוגמרת מרמזים על האפשרות שבאתר זה פעלו יותר סתתים בעלי מיומנות פחותה לעומת 

(. יש לציין כי הממצא הארכיאולוגי מהאתרים הנבדקים הצטבר במשך Lime creekהאתר השני )

שנים, לכן ואריאציה בחודים עשויה לשקף שינוי סיגנוני. עם זאת, החוקרים  2500-זמן של יותר מ

דגישים כי חודים המשקפים רמת מיומנות נמוכה נמצאו בכל השכבות הארכיאולוגיות בשני מ

 (.Bamforth & Hicks 2008האתרים )

 התקופה הניאוליתית

, (BC 2350-1500נבדקים פגיונות מאתרים ניאוליתים בסקנדינביה )  (Apel 2008במחקרו של אפל )

המחקר נעשה  כל שלב הפקה של כלים אלה.מתוך מטרה למפות את מידת המיומנות המושקעת ב

בעזרת ניתוח טכנולוגי של שרשרת הפעולות במערכת הפקת הפגיונות, ובהשוואה לתיעודים 

אתנוגרפים והיסטוריים בחברות מסורתיות. אפל מדגיש כי יצור הפגיונות הצריך רכישת ידע רב 

רציות המתאימות, בייצור החל מבחירת חומר הגלם באיכות טובה ובפרופו -י( ומעש)תיאורטי 

הראפאאוט, בעיצוב הראשוני )בטכניקת הכאה ישירה ולא ישירה( ועד לעיצוב הסופי )דיקוק(, 

אפל מציין כי בחלק מהמכלולים נצפתה שכיחות  שמצריך תירגול רב ולא רק הבנה טכנולוגית.

שתשמר באופן טכנולוגיית פגיונות הצור אורגנה כך גבוהה של טעויות סיתות, והוא מציע כי 

כאקסלוסיביים )והוא נרכש בתהליך של  –מודע חלקים מהידע הקשור בה רק לחלק מהחברה 

בהתבסס על חברות מסורתיות בנות זמננו, הוא מציע כי הידע הקשור בשלבי התמחות ממוסדת(. 

ההפקה הראשונים, אשר התבצעו באתרים מרוחקים, לא נחלק עם אנשים אחרים )מלבד אלה 

שירות בתהליך ההפקה(. שלבי ההפקה הסופיים בוצעו באזורי המגורים )מישום שהידע הקשורים י

לאחר שנים של תרגול(, כתצוגה  רבים אלה לא ניתן לחיקוי אלא מצטבלהתיאורטי הנדרש בש

 לראווה. 

 .ד. איכות חומרי הגלם והשפעתה על תוצרי הסיתות של בלתי מיומנים 1

 (Finlay 2011סוג חומר הגלם אשר שימש לייצור הפריטים ) חוקרים מסוימים מציעים כי בחינת

מיומנים או בלתי  –)הומוגניות וגודל גרגר( תוכל לעזור לנו להבחין בין המסתתים  ואיכותו

 שונותמיומנים )הן ברמת הפריט הבודד והן בבחינת מכלולים שלמים, או בבחינת רמות של 

יא שסתתים מיומנים יבחרו לעצמם חומרי גלם לעומת תיקנון(. ההנחה עליה מתבססת טענה זו ה

משום שיש Eren et al. 2011b) יתות )הומוגניים, אלסטיים, בעלי צורה וגודל מתאימים למטרת הס
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להם את הכישורים והיכולת לכך. לעומת זאת, נטען כי ייתכן וסתתים בלתי מיומנים יבחרו 

ידי המיומנים ו/או הבוגרים -ן להם )עלבחומרי גלם פחות איכותיים בגלל חוסר ניסיון, או שינת

 (.Ferguson 2003,2008; Winton 2004:108יותר בקבוצה( חומר גלם פחות איכותי לצורך תרגול )

עם זאת, זמינות חומר הגלם בקרבת האתר ואיכותו עשויים להשפיע משמעותית על אופיו של 

, למשל, מציע כי במקרים בהם מערך העברת הידע ועל השתקפותו ברקורד הארכיאולוגי. פרגוסון

חומר הגלם האיכותי שופע וזמין ליושבי האתר, כמו באתרי הפליאולית העליון בצרפת, מערך 

העברת הידע היה מסודר, מעין רצף אימונים מפוקח. מצב זה אף איפשר לימוד עצמי בחיקוי. 

ר )או שיש מנגד, הוא מרחיק לכת ומציע שבמקרים בהם חומר הגלם אינו זמין בקרבת האת

ואילו למתמחים בוגרים יותר  ,מחסור החומר גלם איכותי( ילדים צעירים הודרו מפעולת הסיתות

הועבר הידע באופן מפוקח ונשלט באופן כזה שבו לא יתבזבז חומר הגלם. במצב כזה, לדעתו, 

העברת הידע ומיומנויות הסיתות השונות לא ישתקפו ברקורד. פרגוסון אף מצביע על נקודה 

וספת: באתרים שבקרבתם חומר גלם מאיכות נמוכה תוצרי הסיתות של סתתים מיומנים יראו נ

 . (Ferguson 2003, 2008)כתוצרי סיתות של סתתים בלתי מיומנים 

מספר מועט של חוקרים בדקו את השפעת חומר הגלם על תוצרי סיתות בעזרת סיתות ניסויי 

חומר הגלם ואיכותו  מאפיינירים אבחנו כי לאתרים ארכיאולוגיים. כך למשל, מחק מכלוליוב

מבחינת עובי, סימטריה ועוד  ˗היד כתוצר מוגמר -השפעה רבה על המורפולוגיה של אבן

(.(Machin 2009; Winton 2005:109 האם ניתן לומר שסתתים מיומנים באשלית בחרו בהכרח  אך

או הוכרחו לבחור בחומרי גלם בחומר גלם שנראה לנו איכותי, ואילו סתתים בלתי מיומנים בחרו 

פחות איכותיים? שרון מדגים במחקריו על אבני יד באפריקה ובלבנט כי גם באתרים בהם חומר 

פניים מאבנים שקשה -גלם איכותי היה בר השגה, בחרו להתיז נתזים גדולים שישמשו כבלנקס לדו

ימה פה, ובבחירת לשלוט בהן והן באיכות "נמוכה". יתכן שהתפיסה המודרנית שלנו לא מתא

חומרי הגלם היו לסתת שיקולים רבים, כמו נוחות באחיזה, הפונקציה של הכלי, רצון ליצור קצה 

 . (Sharon 2008) שפחות מתקהה בזמן שימוש, ואולי מדובר בהעדפה תרבותית

ערכו נסוי שמטרתו לבדוק את השפעת איכות חומר הגלם על  Eren et al. 2011b)) אראן ועמיתיו

ים של סיתות בטכניקת לבלואה. בניסוי הופקו מאה גרעיני לבלואה ובלנקס מאיכות גבוהה, תוצר

אחידים מבחינת גודל וצורה, ובו בזמן תועדו מספר מאפיינים הקשורים באיכויות ומיומנות 

סיתות. לאחר עשרים חודשי אימונים הופקו בשנית גרעינים מחומר גלם שאיכותו נמוכה יותר, 

ם הבאים: אחוז פני השטח סממנימגוון צורות גדול יותר(. במהלך ההפקה תועדו ה)פחות אחיד וב



85 
 

של הגרעין שהוסר בהפקת נתזי לבלואה, סימטריה של נתזי הלבלואה, מספר התזות היתר 

(overshots חסכנות ו"בזבוז" במהלך הפחתת הגרעין. תוצאות הניסוי מראות כי רמת המיומנות ,)

ר לסיתות בחומר גלם פחות איכותי. עם זאת, לעיתים קשה היה המשיכה לעלות, למרות המעב

להבחין בכך בהסתכלות על תוצרי פסולת הסיתות, בגלל איכותו הנמוכה של חומר הגלם. לכן, 

לדעת החוקרים, הסתכלות על תוצרי הפסולת לא יכולה לתרום לזיהוי דרגות מיומנות שונות 

ומנות סיתות ולא באיכות חומר גלם היו הסיבה בסיתות. עם זאת, נראה שגורמים הקשורים למי

המרכזית להצלחה או כשלון בהשגת מטרות הסיתות. ניתן להבין מכך שסתת מיומן יוכל, במקרים 

 .Eren et al. 2011b)שברשותו )רבים, להתגבר על המכשולים שמציב לו חומר הגלם 

 

 

 ה מרחבית באתר ורפאות ש.ה.ו.  ניתוח של פרי1

ת מרחבית של פריטים מתבססים על ההנחה שההתנהגות האנושית שם תפרומחקרים הבוחני

-Alpersonמיקרית )במרחב אינה אקראית, ולכן גם תפוצת הפריטים באתרים ארכיאולוגים אינה 

Afil & Hovers 2005 הפרדה של פעילויות במרחב היא אמצעי לסימון יחסים תרבותיים .)

ידי מיגדר, גיל, יחסים משפחתיים וסטטוס -ל, עלוחברתיים במסגרת קבוצה, המוכתבים, למש

מכלולים בחרו להיעזר (. מספר מחקרים שבדקו איכויות סיתות בHovers et al. 2011: 101חברתי )

ת מרחבית של פריטים כמדד לזיהוי סיתות מתלמדים. מחקרים אלה מתבססים על שבניתוח תפרו

דרט הטכנולוגי באזור מסוים לעומת אזורים ההנחה כי ריכוז של טעויות סיתות או חריגות מהסטנ

אחרים באותו אתר עשוי ללמד על אזור התלמדות בסיתות, בעוד המיומנים יותר סיתתו באזורים 

 (.Audouze & Cattin 2011; Bodu et al. 1990; Grimm 2000:58; Hovers et al אחרים באתר

ת של מכלולים, זיהוי פריטים אשר טיפולוגי-. מחקרים אלה משלבים רפאות, השוואה טכנו(2011

עשויים ברמת מיומנות "נמוכה", הסתכלות על חומרי גלם ושימוש בתצפיות אתנוגראפיות. 

ת מרחבית של פריטים עם רפאות בדקו שמרבית המחקרים המשלבים הסתכלות על תפרו

 ;Grimm 2000מכלולים מתקופות מאוחרות יחסית )פליאולית עליון וניאולית, ראה למשל

Hogberg 2008ת מרחבית עם ניתוח טכנוש(, ואילו מחקרים המשלבים הסתכלות על תפרו-

 והשוואה ביניהם בודקים מכלולים מהפליאולית התיכון, כפי שיוצג להלן. טיפולוגי של מכלולים
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 פליאולית תיכון

חוברס ועמיתיה חקרו את המכלולים הליתיים במערת עמוד, המשויכים לתרבות המוסטרית  *

אוחרת, ותיעדו מספר מאפיינים שעשוים להיות קשורים להבדלי מיומנות באתר. מאפיינים המ

דפוסים מרחביים (. Hovers et al. 2011ובתפרושת המרחבית )אלה באים לידי ביטוי בטכנולוגיה 

של מכלולים ליתיים במערה מלמדים שיושביה הקצו תפקידים שונים לאזורים שונים. אחד 

וא ריכוז פריטים קטנים בשוליים של אזור מרכזי של המערה. המחקר מתמקד הדפוסים שתועדו ה

בפריטים המעידים על אירגון מחדש של הגרעין ועיצובו במהלך ההפחתה, בעיקר פסולות גרעין 

ולהבונים בעלי רכס. ניצול של גרעינים שהגיעו למימדים קטנים  éclats débortansמוקטנות, 

ת מוגבלות מבחינת זמן ומרחב, והן ניצפו באזור ספציפי של המערה והפקה של להבונים הן תופעו

בלבד. דפוסים אלה ואחרים הקשורים בריכוז פריטים מוקטנים תואם למודלים שהוצעו במחקר 

הנוגעים לפעילויות סיתות של ילדים. ראשית, בדומה לחוקרים אחרים, חוברס ועמיתיה מציעים 

לימוד סיתות. בחלק אחר של המערה, לעומת זאת,  שאזור מסוים במערה קשור בפעילות של

התבצע סיתות של מומחים, שסיתתו להבים מעוצבים "היטב". שנית, הם מציינים שגודלם הקטן 

של חלק מהכלים, והעובדה שחלקם לא משקפים את הסטנדרט הטכנולוגי באתר עשוים להעיד 

עם זאת, החוקרים מציינים כי  ידי ילדים, או שילדים עשו בהם שימוש.-על כך שהם סותתו על

ניתן גם לייחס את הפקת הפריטים המוקטנים לסתתים מיומנים, בשל היכולות המוטוריות 

הנדרשות להפקתם של פריטים בגודל כזה. נתונים אלה ממצעים מספר בלתי ידוע של אירועים 

ל פעילויות שהתרחשו במספר יחידות זמן סטרטיגרפיות, אך הם מלמדים על כך שארגון מרחבי ש

הקשורות בסיתות היה חלק מהרפרטואר ההתנהגותי במערת עמוד. במחקר אחר שנערך במערת 

( מאופיין בריבוי גרעינים, Aעמוד תועדו הבדלים מרחביים נוספים באתר. אזור מסוים )אזור 

פסולות הקשורות בשלבים ראשוניים של סיתות ובסיתות אינטנסיבי יותר. טכניקת לבלואה, 

(, Cלמסובכת יותר, מופיעה בשכיחות נמוכה יותר באזור זה. באזור אחר במערה )אזור  הנחשבת

לעומת זאת, אין כמעט גרעינים, נצפו פחות טעויות סיתות והינג'ים, הסתתים התמקדו בתיחזוק 

כי יתכן שפריטים  ותמציע ותשל גרעינים, ונראה כי מדובר בסיתות מובנה ו"זהיר" יותר. החוקר

)בו נמצאו גם כלים רבים במצב של "שימוש יתר"(, ששימש כאזור  Aשלכו לאזור הו Cמאזור 

(, אך יתכן שההבדלים Alperson-Afil et al. 2005יותר )"השלכה" של גרעינים ופריטים מנוצלים 

המרחביים המשתקפים במכלולים אלו קשרים לסיתות של סתתים בלתי מיומנים ומיומנים 

 (.Hovers et al. 2011באזורים שונים באתר )
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מחקרו של הנרי מהווה דוגמא נוספת להבדלים מרחביים של תפוצת פריטי צור שנצפו באתר  *

שבירדן. גם באתר זה הכנת גרעינים והשלבים הראשונים של הסיתות נעשו  Tor Faraj˗מוסטרי 

 (.Henry 1998האתר )באזור מסוים, ואילו כלים )חודים( עוצבו באזור אחר, בעיקר במרכז 

 וליתית והניאוליתיתסהתקופה הפליאוליתית העליונה, התקופה המ

ת מרחבית של פריטים ורפאות נוגעים שכאמור, מרבית המחקרים המשלבים הסתכלות על תפרו

במכלולים מתקופות מאוחרות יותר. ייתכן כי הסיבה לכך היא העובדה שבתקופות אלה ניתן 

אף בנקודה אחת ספציפית באתר. נקודה חשובה  למצוא רצפי הפחתה מלאים במכלולים, לפעמים

נוספת היא העובדה כי הארגון המרחבי בתקופות אלה הוא חד וברור במקרים רבים, ויש חלוקה 

מסודרת של המרחב לאזורי פעילות מוגדרים. ממחקרים שנערכו באתרי הפליאולית העליון 

ן. הפרדה זו מלמדת אותנו על בצרפת עולה כי אכן הייתה הפרדה בין הסתתים, כפי שיתואר להל

מערך העברת ידע מסודר  –אופיו של מערך העברת הידע באתרים אלו, ואולי אף בתקופה הזו 

ואולי פורמאלי. עם זאת, ייתכן שהתרחשו ניסיונות של אינדיבידואלים בלתי מיומנים לא כחלק 

 אפיזודות סיתות קצרות של בודדים.  –מהמערך הפורמאלי 

ויות הידועות ביותר של זיהוי נוכחות בלתי מיומנים תועדה במכלול מהאתר אחת מן העד   *

Solvieux ח המהפליאולית העליון בצרפת. המחקר שילב רפאות, ניתו-      Chaine operatoire 

בעזרת רפאות, שוחזר רצף (. (Grimm 2000:54ם מהמכלול ת מרחבית של פריטישוניתוח תפרו

גרעינים בשלושה מיקומים באתר, שלושתם רחוקים מאזור  פריטים משני 27הפחתה הכולל 

–ים )ליד המוקד, בצפון הפעילות העיקרי והמרכזי של הפחתת הגרעינים ויצור הלהבים והחוד

 (Audouze & Cattinזמצב דומה נצפה באתרים מגדלניים נוספים באזור אגן פרי מערב האתר.

המתלמד צפה בעבודת המומחה על "גרעין מס' " 1"מיקום מס'  (. מניתוח המכלול עולה כי ב2011

נתזים מהגרעין שננטש. בשלב מסוים, הוא לא היה בטוח כיצד  17מתלמד ". לאחר מכן סיתת ה5

" כדי לבקש את עזרתו של מומחה שיסייע לו בהפקת להב )שלאחר מכן 2"מיקום  להמשיך ופנה ל

ה דפוס שבו המומחה והמתלמד עבדו (, כך הסיקו החוקרים, נצפ2 -ו 1שוברר(. בשני המיקומים )

", והחוקרים מציעים כי במיקום זה התיישבו שניהם 3"מיקום מס'  אחד לצד השני. הגרעין ננטש ב

כדי לבחון את עבודתם לפני שעברו למשימה הבאה, והשאירו את פסולת הסיתות מאחוריהם. עם 

" אינם 1"מיקום מס'  פסולת בזאת, יש להביא בחשבון תרחישים שונים. ייתכן למשל כי ריכוזי ה
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אלא פסולת של חומר שעבדו עליו במקום אחר ואח"כ הועבר לשם להשלכה, ואף ייתכן שהפקת 

הלהבים התבצעה בכמה שלבים, במסלול מעגלי ולא במסלול לינארי. כמובן, יש להביא בחשבון כי 

בר אשר אותו מחקרים מסוג זה מושפעים באופן טבעי מהקונספציה המערבית של פדגוגיה, ד

 . Grimm 2000:66)) מציינים החוקרים עצמם

( שואפת להבדיל בין סיתות Malmöוליתי מדרום שבדיה )סעבודתו של הוגברג על מכלול מ *

ידי בחינת מכלול הצור במטרה לזהות 'טעויות' סיתות -מיומנים לבין סיתות של ילדים, זאת על

ת מרחבית של פריטים באתר. הוגברג של תפרווהפקה לא סדירה, בחינת חומר הגלם והסתכלות ע

בודק כיצד ניתן ללמוד על הקשר שבין לימוד בחיקוי ובין משחק, ולא בלימוד כהתמחות 

. הוא מדגיש כי לימוד ומשחק הן פעילויות שונות אך קשורות קשר (Hogberg 2008פורמאלית )

ות מובילים להתמחות מחקרים אתנוגרפים מלמדים כי משחקים לעיתים קרוב ˗הדוק זו לזו

ניסיונית. משחק בסיתות מספק הזדמנויות לאימון, תירגול ופיתוח של יכולות מוטוריות 

(. ניתוח ממצא הצור באתר )בעיקר הנתזים( מצביע על קיומם Grimm 2000:48וקונספטואליות )

תזים באסטרטגיות שונות. מכלול אחד מורכב מסדרת נ של שני מכלולים, שנוצרו על ידי שימוש

שנוצרו בתהליך הפקת גרזן יחיד )"גרזן רבוע"(. במכלול השני נצפתה סדרת הפקות בלתי אחידה, 

חסרת מאפיינים של טכנולוגיה מוגדרת כלשהי, שכללה שימוש במקבת קשה. ההבדלים בין 

המכלול הסיסטמטי הופק מצור מקומי באיכות גבוהה  –המכלולים מתבטאים גם בחומר הגלם 

צור הגרזנים הרבועים, בעוד המכלול הלא סיסטמטי הופק מצור באיכות נמוכה. פיזור האופייני ליי

הנתזים הסיסטמטיים התרכז כולו לצד אחת האבנים הגדולות באתר, באופן המעיד על הפקה 

סיסטמטים נמצאו פזורים בצורה נרחבת -רציפה של הסתת באותה הנקודה, בעוד הנתזים הלא

אבנים, באופן שמעיד על תזוזה רבה של הסתת וסדרות קצרות של ולא אחידה, סביב ובין שתי 

לחקות )אולי הפקות. לפי פרשנותו של המחבר, סתת מיומן ישב וסיתת, וילד הביט וניסה 

הוגברג מפרש את  (.Hogberg 2008כמשחק(, גם אם לא להעתיק, את פעולותיו של הסתת )

ר, הרוב המוחלט הם נתזים, שאם היו המכלול כתוצר פעילות של ילד, משום שבמכלול המדוב

נכללים כחלק מהתעשייה הסטנדרטית, היו ללא ספק נחשבים כטעויות. מעבר לכך, מכלול הנתזים 

לא מצביע על ניסיונות להפקת טכנולוגיה סדירה, או על הבנה של הטכנולוגיה הנדרשת 

אין שום מגבלה והשפעתה על התוצר הסופי. נקודה נוספת היא חומר הגלם. באזור המדובר 

ניכרת של צור איכותי ואין סיבה ברורה לשימוש בצור באיכות נמוכה אם הכוונה הראשונית היא 

ליצור תוצר מוכר כחלק מתעשייה מוגדרת. השימוש בצור באיכות נמוכה במקרה זה מצביעה על 
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ט פעיל שהיוצר לא פועל כחלק אינטגרלי מהתעשייה הסטנדרטית וכוונתו לא הייתה ליצור פריכך 

(Hogberg 2008 .) 

, Late Glacial -בדנמרק )אתר פליאוליתי מאוחר, שויך ל Trollesgaveמחקר על האתר    *

מלמד כי  cal BP 12,700) – 10,830 -תיארכו אזור פעילות ספציפי בו ל 14בדיקות פולן ופחמן 

בו "סדנה" לסיתות  קיימת בו חלוקה פנימית של המרחב לאזורי פעילות שונים, ובין השאר זוהתה

טיפולוגי ורפאות, והוא מספק עדות להתמקצעות -צור. חקר מכלולי הצור באתר כלל ניתוח טכנו

בחלק מהיחידות. הטכנולוגיה בה נעשה שימוש ביחידות השונות היא זהה, אך הביצוע שונה 

ופות בתכלית. ביחידות מסוימות הסרת קצוות שטח הנקישה של הגרעין נעשתה לעיתים פחות תכ

וללא הקפדה. ההכאות היו פחות מדויקות מבחינת מיקום ומידת הכח. החוקר מציע כי שני 

ידי ילדים, שכן שימוש לא נכון בכח יכול להעיד על יכולות מוטוריות -גרעינים סותתו ספציפית על

משקף סיתות של מומחה ומתלמד,  Sזוהו מספר מקבצים:  מיקבץ  (Fischer 1989).מופחתות 

  Eהוא תוצר של סתת מיומן ברמה בינונית. במיקבץ Nילד צעיר, בעוד מיקבץ כנראה 

אינדיבידואל בדרגה דומה )בינונית( עבד לצד סתת מומחה באופן דומה לסתת המומחה שזוהה 

ת מרחבית של פריטים שהמחקר משלב אנליזה של סימני שימוש, סיתות ותפרו. בנוסף, Sבמקבץ 

טיפוסי הכלים שנמצאו באתר ואת האירגון החברתי באתר בו. במטרה לשחזר את הפונקציה של 

המכלול הליתי מורכב בעיקר משלושה טיפוסי כלים, וישנה אסוציאציה ברורה בין הטיפוסים 

האלה לבין השימוש הספציפי בכל אחד מהם: מגרדים שימשו לקירצוף עורות יבשים, נקרים 

לדעת  (.projectile tips( בעיקר כקליעים )tangedעצמות( וחודים )לעבודה בחומרים קשים )בעיקר 

( כמעט כל חריגה מהדפוס הזה יכולה להיות מיוחסת Donahue & Fischer 2015החוקרים )

המכלול הנחקר מייצג שרידים של בני משפחת ציידים   -לפעילויות של ילדים )בני אותה משפחה 

ות ועבודה על עצמות פרוסות במרחב ודייגים(. החוקרים זיהו מקבצי פריטים: בעוד קירצוף עור

בצורה רנדומלית, תשעה כלים שימשו לחיתוך בשר והם מקובצים רק באזור מסוים בדרום, לא 

רחוק מהמוקד, והם מסיקים ששלושת המקבצים מייצגים אזורים ממוקדים ליצור והשלכה. 

ה ילד, סיתת התוצאות מאנליזת סימני השימוש והרפאות מרמזות שסתת חסר נסיון, כפי הנרא

 (. Donahue & Fischer 2015באתר )
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  . דיון וסיכום הפרק4ד.

בפרק זה בדקתי כיצד משתקף מערך העברת הידע של סיתות כלי צור ברקורד הארכיאולוגי. הוצגו 

מחקרים העוסקים בנושא ונראה כי ישנם גורמים רבים המשפיעים על מאפייניהם של תוצרי 

ת של הסתת )הטכנולוגיה, חומר הגלם, ההקשר החברתי ועוד(. עם הסיתות, מעבר למידת המיומנו

תוך ובין מכלולים. מרבית הניסוים מראים כי  שונותזאת, מידת המיומנות של הסתת משפיעה על 

ישנם הבדלים בין מהלכי הסיתות של סתתים מיומנים ובלתי מיומנים. רוב החוקרים הגיעו 

של סתתים בלתי מיומנים, חלקם נעזרו בהשוואה בין  לתוצאות דומות בנוגע למאפייני התוצרים

מכלולים של סתתים מודרניים בעלי דרגות שונות של מיומנות למכלולים ארכיאולוגיים )אם כי 

בניגוד לאדם הפרהיסטורי  (המשתתפים הבלתי מיומנים בניסויים אינם בעלי רקע כלשהו בסיתות

לכך השפעה על מהלך הסיתות של סתתים ועל  נחשף לסיתות מגיל צעיר מאוד, וכי יששסביר כי 

מאפייני תוצרי הסיתות(. התוצאות מזהות מאפיינים כמו הינג'ים, שברי מדרגה, חוסר תיחזוק של 

 90 -הגרעין והיעדר הכנות של שטח הנקישה, שימוש לא נכון בכח בעת ההכאה, זווית גדולה מ

ולאריים כמאפיינים של סיתות של מעלות בין שטח הנקישה למשטח ההפקה ותוצרים שאינם רג

ידי החוקרים כשהם בשלב האחרון של -בלתי מיומנים )חשוב לזכור כי הגרעינים נמצאו על

סטורית החיים שלהם, כך שלא ניתן לדעת אם היו שלבים קודמים של טעויות(. עם זאת, חלק יה

לו במחקרים מוגדרים כטעות בסיתות במחקרים מסוימים, ואי –הינג'ים למשל  –מהמדדים 

אחרים הם מוצגים כחלק ממהלך ההפקה הסדיר של סתתים מיומנים וחסרי מיומנות כאחד. יש 

לזכור כי מהלכים טכנולוגים מסוימים עשוים להחשב כטעות במכלול תרבותי אחד, וכנורמה 

במכלול אחר. הסתתים המיומנים מבינים טוב יותר את מגבלות חומר הגלם, ויש להם את הידע 

רטי והמעשי( הנדרש להתמודדות עם מגבלות אלה ולתיקון טעויות סיתות. כמובן שגם )התיאו

סתתים מיומנים 'טועים' במהלך הסיתות לעיתים )לכן, יש יתרון בניתוח מכלולים גדולים 

המאפשר לזהות את השכיחות היחסית של מאפיינים המזוהים כטעויות סיתות( אך בניגוד 

ו )במידה ויוכלו( מלחזור על אותן הטעויות שוב ושוב, יצפו לסתתים חסרי ניסיון, הם ימנע

 (Finlayטכנולוגית גבוהה יותר ויכולת מוטורית מפותחת יותרבשל הבנה טעויות וינסו לתקנן 

(. באותה מידה יתכנו גם הפקות 'מוצלחות' של חסרי נסיון, אך ההבדל העיקרי בינם לבין 2008

ופן עקבי תוצרים התואמים למסגרת הטכנולוגית בה הם סתתים מיומנים הוא ביכולתם להפיק בא

מיוצרים. עם זאת, אופי חומר הגלם, התוצר הרצוי והטכנולוגיה בה נעשה שימוש הם גורמים 

המשפיעים במידה רבה על המאפיינים שאנו מפרשים כ'טעויות' בסיתות. לכן, טעויות סיתות 

ולוגי הנחקר, שכן כפי שצוין, דבר צריכות להיחשב כטעויות רק בקונטקסט התרבותי והטכנ



91 
 

(. חוקרים רבים מציעים כי Loshe 2011הנחשב כטעות במקום אחד לא יחשב ככזה במקום אחר )

במקרים מסוימים סתתים בלתי מיומנים ערכו את ניסיונות ההתלמדות שלהם עם חומרי גלם 

בלתי מיומנים ברקורד  מאיכות נמוכה יותר. עם זאת, נראה כי חומר הגלם כמדד לזיהוי סיתות של

הארכיאולוגי לא יכול לעמוד בפני עצמו )יש לבחון האם הוא יוצא מן הכלל במכלול מבחינת חומר 

הגלם(. יש להתייחס לחומר הגלם כמדד לזיהוי מיומנות סיתות רק כאשר נזהה תכונות נוספות 

ין הסתכלות על הוא לשלב ב (. הרצויWinton 2004:110המלמדות על מיומנות נמוכה בסיתות )

איכות חומר הגלם לבין אופיים של הפריטים מבחינה טכנולוגית, לערוך השוואה לפריטים אחרים 

באתר ולבדוק זמינות חומרי גלם איכותיים בקרבתו. כמו כן, יש לבחון האם הסתת הצליח 

 מן. במקרה כזה, ייתכן שהדבר יעיד על היותו סתת מיו –להתגבר על המכשול שבאופי חומר הגלם 

כפי שצוין, חקר איכויות סיתות במכלולים מאתרים של הפליאולית התחתון הוא מאתגר יותר 

מחקר איכויות סיתות במכלולים מהפליאולית העליון והלאה, בשל האופי המובנה פחות של 

הטכנולגיות האשליות, היות רצפי ההפחתה מקוטעים במרחב ובשל רמת השימור הבעייתית 

על לימוד מערך העברת הידע של סיתות כתופעה שבאה לידי ביטוי בחלוקה לפעמים, אשר מקשה 

המרחבית בפליאולית התחתון. מסיבות אלה ואחרות, מרבית המחקרים העוסקים בזיהוי סיתות 

של בלתי מיומנים בפליאולית התחתון עושים זאת בהסתכלות על הפריט הבודד או על פריטים 

ת שבלתי מיומנים כתופעה שבאה לידי ביטוי בתפרוספציפיים, ואינם מציגים סיתות של 

 (-Alpersonהמרחבית. מספר מחקרים מראים כי גם באתרים אשליים יש עדויות לאירגון מרחבי

Afil et al. 2009יברודית, בני אדם חילקו את -(. נראה כי בשלהי הפליאולית התחתון, באשלו

ותר מבעבר )או לפחות הדבר נראה לנו המרחב באתרים בהם התגוררו לאזורי פעילות מוגדרים י

המרכז יותר בברור(. בפרק זמן זה השימוש באש הפך לאינטנסיבי ויום יומי, והמוקד הפך לאזור 

 (Blasco et al. 2014, 2016; Efrati 2018; Gopher et al. 2016; Stiner etסביבו פעילויות ספציפיות 

al. 2011 של מוקד, ונראה כי סביבו התרחשו פעולות למשל, במערת קסם, ישנם שרידים (. כך

אינטנסיביות של ביתור וסיתות. גם מתחת למדף הסלע באתר ניתן לזהות פעילויות מוגדרות 

 Venditti etצמחיים כמו גם עצמות ועורות )ראה)אזור זה הוקצה לפעילויות של עיבוד חומרים 

al. 2019ר, כך גם מערך העברת הידע הפך (. יתכן שבתקופה בה הארגון המרחבי הפך מובהק יות

בעל מעט "מסודר" יותר, אולי פחות ארעי, והתבצע באזורים מסוימים באתר. לכן הוא יהיה 

יברודית הם "מסודרים" -( לנו היום. בנוסף, מערכי הסיתות באשלוvisible) נראות גבוהה יותר

פניים(, נתון שעשוי לתרום -ומובנים )וכוללים יצור חדשני של להבים ומקרצפים קינה לצד יצור דו

סוגיה זו תיבחן בעבודת מחקר זאת  –יברודים -לנראות של מערכי העברת הידע באתרים אשלו
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יברודי יוכל -בהמשך. אם כך, בדומה למחקרים מתקופות מאוחרות יותר, מחקר על מכלול אשלו

ת מרחבית שתפרוטיפולוגי של פריטים, מחקר על חומרי גלם והסתכלות על -לשלב בין ניתוח טכנו

של פריטים, וניתוח של מאפייני איכויות הסיתות כפי שהם משתקפים ברצף ההפחתה )יש לציין 

כי לא נעשה שימוש ברפאות בעבודה זו, משום שמספר נסיונות לערוך רפאות במכלולים שונים 

(. מחקר מסוג זה עשוי להראות את קיומו של מערך העברת ידע אותשל המערה לא הניבו תוצ

 קבוצתית בפרק זמן זה במערת קסם. -ברמה הפנים
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 לקטים בני זמננו-העברת ידע בקרב קבוצות ציידים ':הרק פ

 . הקדמה1.ה

 ובחיקוי, בניסוי וטעיה( עצמאי )בהתבוננות-העצמי הלימוד שצורת כך על מסכימים רבים חוקרים

 רבה, הנחה במידה .התחתונה הפליאוליתית תקופההחל מה בני אדם קדומים בקרב נפוצה היתה

בפרט )כמתואר  על-קופי ובקרב שונים חיים בעלי בקרב נפוצה זו לימוד שצורת כך על מתבססת זו

ישירה והוראה? בעוד חוקרים  ָהְכוָונה קומוניקטיבי בעזרת ללימוד בנוגע מה אך (.ד'בפרק 

 במנגנון ברמדו האדם, וכי מטבע חלק הייתה כי הוראה )או פדגוגיה( תמידמציעים מסוימים 

 של המרכזית כצורה ושימש האנושית ההיסטוריה של ביותר המוקדמים בשלבים כבר שהתפתח

 (Csibra & Gergely 2011; Lombao et al. 2017 קדומותלקטים -ציידים בחברותגם  ידע העברת

Stout & Hecht 2017 ,מנגנונים של הוראה הם תוצר , אחרים טוענים כי (ראה פרק ד' בעבודה זו

 (.Lancy & Grove 2010) לקטים למשל-, והם אינם קיימים בחברות ציידיםתרבותי מערבי בלבד

בפרק זה אציג סקירה של מחקרים אתנוגרפים העוסקים בתהליכי העברה ורכישה של ידע 

 אפריקה מרכז של מהרפובליקה Aka-ה קבוצת)ביניהן  בנות זמננו לקטים-בחברות ציידים

 -הבליבריה,  Kpelle, של דרום אפריקה Ju/’hoan )!Kung( Bushmen, קונגו של והרפובליקה

Onge שבאיי האנדמן ,Nayaka בדרום הודו ,Penan  ,מאינדונזיהKammu  ,ממזרח אסיהSiriono 

קבוצות אלה נבחרו משום שיש לגביהן מידע רלוונטי  – ועודמהארקטים  Cree -ו Inuitבבוליביה, 

(. מטרת הפרק היא לאפיין את מנגנוני העברת הידע והלמידה עהקשור לתהליכי למידה והעברת יד

, ובכך לקבל אולי רמז בנוגע לאופי לקטים לאור המחקרים האתנוגרפים-אצל חברות ציידים

במקרה  , כמובן,תוך ההסתייגויות הנחוצותלקטים פרהיסטורים,  -מנגנוני העברת הידע של ציידים

 Kelly בנוגע לתרבויות העבר )ראה מסקנות תשל שימוש ברקורד האתנוגרפי לצרכי הסק

השימוש בתצפיות אתנוגרפיות בעבודה זאת לא נעשה לצורך , ושם הפניות נוספות(. 2013:270

ו )שאינן הומוגניות יום המקובלים בחברות אל-השוואה ישירה והקבלה של פרטים ומנהגי יום

העברת ידע בחברות  עלה פרספקטיברקע המספק להשתמש במידע זה כבמטרה אלא  באופיין(,

קדם מודרניות וקדם תעשייתיות ולנסות לדלות תובנות העשויות להיות רלוונטיות לעיסוק 

, עשוי תתרבותיהמגוונות מבחינה בהעברת ידע בחברות פרהיסטוריות. חקר הקבוצות האלה, 

זה  שחיו באורח חייםעל המגוון התרבותי שהיה קיים גם בעבר הרחוק בקבוצות  יםרמזספק ל

(Lew-Levy et al. 2017a.) 
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ועל  ל( מתאר חברות אשר כלכלתן מתבססת על צייד ולקט-לקטים" )להלן צ-המונח "ציידים

כיון מ. עם זאת, זהו מונח כוללני ביותר, ( ושוויוניות בין חברי הקבוצהsharingמנגנוני שיתוף )

כלכלית, פוליטית נה מבחישישנם הרבה מאד גורמים ומשתנים המשפיעים על אופי כל קבוצה 

(. ניתן Woodborn 1982וחברתית, נושאים הקשורים כמובן זה לזה ומשפיעים האחד על השני )

להבחין, אם כן, בדפוסים שונים בכל הנוגע למארג החברתי בקבוצות השונות וביחסים החברתיים 

ע בכל קבוצה, העברת ידע: נגישות הידע, משמעות הידמנגנונים של רכישה ובהן, וכך גם בנוגע ל

והדרך בה הוא מועבר. אלה משתנים מקבוצה לקבוצה, ומושפעים מתנאים סביבתיים אקלימיים, 

תמונה אחידה וכוללת של אופי  על אף הקושי ביצירת רמות ניידות, אופי כלכלי, יחסי מגדר ועוד.

עברת אודות ה המבט יחסית רחבנקודת להציג , אעשה נסיון בפרק זה ל-העברת ידע בחברות צ

 . אלהידע בחברות 

 לקטים -ציידיםבחברות של  תילדּו .2.ה

אוטונומיה אישית  על עקרונות של שוויון בין חברי הקבוצה, , כאמור,ל מושתתות-חברות של צ

 (& Hewlettידי יולט ויולט-, כפי שתואר על"A sharing way of thinking", או 'sharing'  -ועקרון ה

Hewlett 2012.) חלוקת מזון בין ל: -גיית השרינג באה לידי בטוי בכל היבט בחייהם של צאידיאולו

 (Crittenden & Zes 2015; Damas 1972; Dyble et al. 2016; Endicott 1988; Hawkesחברי הקבוצה

(et al. 2001; Kaplan et al 2005; Marshall 1993; Sonoda 2016מסעות צייד משותפים ;Lewis) 

 & Laviהמגורים ) (; שיתוף מרחבDiamond 2012:173-209; Hewlett 2014)ים טיפול בילד(; 2015

Bird-David 2014 ;) קניין רוחני שיתוף של ידע ומידע הנוגע בכל תחומי החיים, למשל(Lewis 2015) ;

נורמות ; (Gray 2009מיומנויות שונות )של השגת מזון, הגנה מפני טורפים, טיפול בילדים, ראה 

ושיתוף של חוויות  Bird-David 2005:101; Hewlett & Hewlett 2012; Pandaya 2005)) חברתיות

השיתוף הוא חלק מרכזי באתוס  ןמנגנו .(Devore & Lee 1998; Salali et al. 2016)ונסיון אישי 

ביצירת קשרים הדוקים בין כמסייע  תפקיד חברתי חשוב לו יש, ול-השוויוני של קבוצות רבות של צ

 ובהמנעות מקונפליקטים ועיונות בין יחידים ובין קבוצות (Crittenden & Zes 2015)וצה חברי הקב

(Marshall 1961.)  ,על אף החשיבות שבשיתוף והקירבה שהשימוש במנגנון זה יוצר בין חברי הקבוצה

 (& Hewlettל-בקבוצות רבות של צ ת הם חשובים במיוחדוערכים של אוטונומיה אישית ועצמא

(Hewlett 2012; Ohmagari & Berkes 1997.  בהתאם לערכים אלה של שוויון, שיתוף ואוטונומיה

ל חווים ילדות שונה מזו של ילדים הגדלים בחברה תעשייתית ו/או מערבית. -אישית ילדים של צ

בכל חברות  רכיב משמעותי, אך ילדים וילדות הם השונות אמנם שונה בין הקבוצות תילדּוה תפישת
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ביערות טרופיים רואים  ל-צגם מבוגרים וגם ילדים בחברות  כך, למשל,(. Bird-David 2005) ל-של צ

עצמם כ "ילדים" של היער. הנאיאקה )בדרום הודו( משתמשים במילה "ילדים" כדי לתאר עצמם מול 

היער, ומול האבות הקדמונים שלהם, אותם הם מכנים בכבוד "הורים גדולים" או "סבים וסבתות". 

ם עם הסביבה, והדבר בא לידי ה"ילדות" מהווים קונספט מרכזי בהקשר למקומם בעולם ויחס"ילד" ו

 (. Bird-David 2005לי שלהם )אמור -ביטוי בשיח הריטואלי

כל חברי הקבוצה חולקים מרחב אינטימי  –ל מאופיינת בדגש על אינטימיות -חווית הילדות של צ

, ומגדלים את הצאצאים ינקות(לאחר גיל ה)גם  משותפת , ישנים בלינה סביבת מגורים צפופהו

 הנקה לפי דרישהו חשיבות לקרבה פיזית, מגעישנה . (Boyette & Hewlett 2017במשותף )

(Hewlett 2014: 267 Hewlett & Roulette 2016;).  פעולות אלה מקנות ביטחון ואמון, ונטען שהן

שר צורת החיים המאפיינת חברות מובילות לצורת חיים שלווה, פחות אלימה ואגרסיבית מא

 (. Hewlett 2014חקלאיות )

על אף הקירבה והאינטימיות, אוטונומיה אישית מהווה ערך בעל חשיבות עליונה, גם בכל הנוגע 

אינם  , הםבסמכות כלשהיאו  אינם תלויים באנשים ספציפיים אחריםל -של צילדים לילדים: 

מהם  זאתלמרות שלעיתים הם מקבלים  שאבים,כל ומתלויים בדור הבוגר יותר לגישה לרכוש, או

(Woodburn 1982 מהרגע בו הם לומדים ללכת, ילדים חוקרים את המחנה ללא הגבלה ומבלים .)

הורים בקבוצת האקא,  .(Boyette & Hewlett 2017) את עיקר זמנם עם ילדים בגילאים שונים

 (Hewlett & Hewlettהקנטה שלבת מלמשל, מתקנים את ילדיהם לעיתים רחוקות, וחינוך למשמע

מגיעים למחנות של קבוצות אחרות, יכולים לבחור להתגורר עם  (. מתבגרים בקבוצת האקא2012

סבם וסבתם, לסייע בהשגת מזון או שלא לעשות כך, לקיים יחסי מין, להתחתן, לבנות בקתה 

 (& Hewlettיהםאיך, מתי ואיפה שירצו. אין כמעט התערבות חיצונית בהחלטות –לעצמם 

Hewlett 2012( גם אצל האונגה בהודו המצב דומה .)Pandaya 2005 .) תפקידם וחלקם הכלכלי של

: בעוד שבקבוצות מסוימות ילדים צדים, הילדים בקיום קבוצתם משתנה מקבוצה לקבוצה

)כמו  אחרות בקבוצותמלקטים, אוספים עצים ומעבדים מזון )למשל אצל ההדזה והאינואיט(, 

לעומת זאת, הילדים לא לוקחים חלק ולא משתתפים במשימות הקיום )באופן  (קא והקונגהא

    קבוע או בכלל( עד שהם מגיעים לבגרות, ואינם מהווים מרכיב חשוב במחיית קבוצתם

Blutron-Jones & Konner 1998; Keith 2006) .) 
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 לקטי-.  העברת ידע ולמידה בקונטקסט החברתי הציידי3ה.

(. ראשית Hewlett 2014:253) מעודדת לימוד מגיל צעיר לקטי-בקונטקסט הציידי הלמידהסביבת 

ל תינוקות -קבוצות צ במרביתבגיל ינקות:  מתרחשתהליך הלמידה של כישורים ומיומנויות שונות 

ידי אימם, לעיתים בלולאה -וילדים קטנים מאד מבלים את עיקר זמנם כשהם נישאים על

ת ידיהם ורגליהם בחופשיות. הדבר מאפשר הנקה בצורה שלא תגביל את המאפשרת להם להניע א

האם בפעילותה, אך גם חושף את הילדים הקטנים משני המינים לסוגי הפעילויות המשויכים 

תחת  לנשים, או לפעילויות של ילדים בוגרים מהם שנמצאים בטווח הקרוב. לעיתים הם נמצאים

בזמן זה הם מתבוננים אחר, ו לים מהם או חבר קבוצהגדו יםהשגחת אביהם, סבתם, דודתם, אח

, בדרך כלל עם לידתם של אח או אחות חדשים, הילד 4-5. בגיל (Keith 2006:30) בפעילויותיהם

על גב אימו. בנקודה זו הוא מתחיל להתערות בחברה, ותהליך  נגמל מיניקה ולא נישא יותר

  הלמידה הופך לאינטנסיבי יותר.

פוליטי משפיע על האופן שבו -אוטונומיה אישית ושיוויון סוציו אינטמיות, הדגש התרבותי על

לילדי  מאפשרים אינטימיםהתנאים אורח החיים בקבוצות קטנות וה למידה.המתעצבים תהליכי 

מכיוון  .חיקויבאמצעות התבוננות וולרכוש ידע ומיומנות  במספר רב של מודלים ל לצפות-צ

ות לעיתים תכופות בקבוצות אלה, הילדים חשופים שהסביבה האנושית עשויה להשתנ

מכירים  (. חברי הקבוצה הקבועים (Morelli et al. 2014להתנהגויות שונות ולומדים דברים חדשים

ויבחרו להעביר ידע באופנים המיומנות שלו בתחומים שונים,  את דרגתו כל ילדבצורה אינטימית 

קרובים  ל נשארים-של צ . ילדיםנונים אחרים(שונים בהתאם לצרכיו )שימוש בהוראה או במנג

לסמוך  ניתןש (caregivers) מטפליםואלה נתפסים כלאנשים רבים שהם מכירים במהלך חייהם, 

חשיבות רבה אמון שיש למחקרים פסיכולוגים מערביים מצביעים על כך . מקור ידעכו ,עליהם

 . Boyette & Hewlett 2017)כגורם המסייע לרכישת ידע ממבוגרים )

ואף ממי ללמוד,  ילדים בוחרים מה ומתי ללמוד ,מיה האישיתוהאוטונחשיבות  מסגרת הדגשתב

 ואופילוגם  עברת הידע של המורהיכולת הל(, ומידת מורכבותורצו ללמוד )אותו י דברבהתאם ל

(Hewlett & Hewlett 2012 .) הילדים חופשיים לחקור את סביבתם, ויש להם גישה בלתי מוגבלת

, מותירים במעשי הילדים םמבוגרים מגבילים את התערבות(. הHewlett 2014:253שונים ) ציםחפל

אשר  מתרחשת מדובר לרוב באפיזודות קצרות מילולית למידה אוטונומית, וכאשר הוראה

אצל (. גם Boyette & Hewlett 2017קודתית המתקיימת באותו רגע )מתקיימת בהקשר לפעילות נ
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כפגיעה באוטונומיה האישית לא מנסים ללמד את ילדיהם כי הם תופסים זאת הורים  (Cree) הקרי

(. Berkes 1997 Ohmagari &( בעצמו ליזום זאת. אם ילד בוגר רוצה ללמוד, מצופה ממנו שלהם

 (Hewlettדבר מהללמוד שמביע רצון הודפים או מרחיקים ילד  מבוגרים לעולם אינםעם זאת, 

2014:253 .) 

ל שונה במהותה מזו המערבית. כך למשל, מצטט -יסת הידע ומשמעותו בקבוצות ציש לציין כי תפ

 יולט אם מקבוצת האקא האומרת כי 

…."the knowledge of each person is different, a person is not wrong in what they say and do " 

(Hewlett & Hewlett 2012:89). 

שונה  ידע שלכל אחד יחברי הקבוצה מספרים ש -קה גם נווה  מתאר תפיסה דומה בקרב הנאי

לדבר עם כולם ולא עם  יש למוד או להבין את הנושא,ל לכן, על מנת. בהקשר לאותו נושא מסוים

 : כל אחד בנפרד

….”you need to listen to all of us together, not separately, this way only you can know what 

happened…”  (Naveh 2014:356) 

/חיה שאינה מיחסים עם אדם ותמנותק ןלמידה לעולם אינבנוסף, לפי תפיסת הנאיקה, ידיעה ו

כלל חלה על  והיאלמידה חברתית אינה מוגבלת לבני אדם בלבד, )שכן לתפיסתם,  דבר אחר אדם/

זו נקודה זו מעניינת במיוחד לאור העובדה שבקבוצה  חלק ממערכת יחסים. (, אלא הןושבי היערי

למידה נעשית בעיקר תוך שימוש במנגנונים של התבוננות וחיקוי, ניסוי וטעיה, והשימוש 

(, Naveh 2014בנגנונים של הוראה ישירה הוא מועט )כפי שיתואר בהמשך הפרק בהרחבה, ראה 

 אך נראה שאין סתירה בין הדברים מבחינת הנאיקה. 

 

תהליכי למידה של רכישת מיומנויות  ם?לקטים ובאילו גילאי-. מה לומדים ילדי ציידם1.3ה.

בסיסיות, ידע תרבותי וסביבתי מתרחשים כבר בגיל הינקות. ילדים בקבוצת האקא, למשל, ירכשו 

צייד, דייג, ליקוט צמחים, דבש, אגוזים, הכנת  –ידע רב הקשור להישרדות ביער עד לגיל עשר 

אך לא בהכרח ישתמשו בידע  –רופות מזון, טיפול בתינוקות, בניית בקתות וקליעת סלים והכנת ת

הכנת כלים  שלותהליכי למידה  ידע העברת (.Hewlett & Hewlett 2012זה בגילאים אלה )

מספר מחקרים מציינים בקצרה פרטים הנוגעים לגיל בו ל לא נידונו רבות במחקר, אך -בקבוצות צ

הילדים היו נוכחים ביצור  Alyawaraקבוצת  מתחילים ילדים ללמוד לייצר כלים: בינפורד מציין כי

מטיירה אל פואגו, יצור ראשי חיצים מקוורץ וסלייט  Yamana(. בקבוצת Binford 1986) כלי אבן
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 Comanche -והלאה בהדרכת האב, בהקשר של יצור כלים לצייד. גם אצל ה שלושנלמד מגיל 

ם גדולים, בריטואלים חיי-ידע הקשור בצייד בעלי(. Finlay 1997) חמשנלמד יצור כלי ציד מגיל 

שונים ובהכנת כלים מורכבים נרכש בגילאי העשרה. כך למשל, החל מגיל עשר בנות מקבוצת 

Inuit  מתחילות לתפור ובנים בוגרים יותר מתחילים ללמוד כיצד ליצר ולתקן כלים. יצור כלים

יון של והכנת מערכת הלבוש של האינואיט הן משימות מורכבות שדורשות ידע, כישורים וניס

שנים. שני תחומי מידע אלה הם חיוניים להישרדות בתנאים הארקטיים הקשים, משום כך גם 

 (.Keith 2006:33בנים וגם בנות לומדים ומכירים )לפחות בצורה בסיסית( את המיומנויות הללו )

 (. Levy et al. 2017a-Lew) 16-11לעבד עורות בין גיל  לומדות Creeנשות ה 

טבעיים מתרחשת גם היא בגילאי העשרה, זאת בשל היכולות הקוגניטיביות -על למידה על כוחות

המתפתחות בשלב זה אך גם בעקבות השינוים הפיזיים של גיל ההתבגרות )כמו וסת למשל, אשר 

 .(Hewlett & Hewlett 2012טבעי )-קשורה לטאבו שונים ומהווה נקודת כניסה ללמידה על העל

קבוצה באופן אינטנסיבי מסורות וסממני המאפיינים את המדים על בגיל זה הנערים והנערות לו

קשורות בזהות הקבוצתית ולכן גם הנורמות ו שימוש בצבעים מסוימים, עדיים, סמלים -יותר 

 . בזהות האישית

חיים גדולים נעשה אף הוא בעיקר בגילאי העשרה, בשל המורכבות שבנושא -לימוד צייד של בעלי

ידע של התנהגות של ניקות הצייד השונות )לבד או במסעות קבוצתיים(, והידע הרב הנרדש: טכ

חיקוי  ,(, מיקום ומצב הירחעונות השנה, עונות נדידהם )בתנאי סביבה משתני שוניםחיים -ליבע

שימוש בכלים שונים )חניתות, חץ וקשת, מלכודות(, למידה של ניווט חיים שונים, -ליקולות בע

החיים הניצוד( הקשורים -רתיות )חוקים, טאבו, ריטואלים, כיבוד בעל, נורמות חבוהתמצאות בשטח

לצייד עצמו ולפעולות הקשורות בחלוקת הבשר לאחר הצייד. הידע הנדרש בכל סיטואציה של צייד 

(. ילדים יתרגלו שנים רבות את כל אלה בטרם יהפכו לציידים Macdonald 2007הוא ספציפי )

 מיומנים.

שים ידע הקשור בתחומים שהוזכרו שונה מקבוצה לקבוצה, ובכך יעסוק תת האופן בו לומדים ורוכ

 הפרק הבא.
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 לקטים-מנגנוני למידה והעברת ידע אצל חברות ציידם .2.3.ה

ל אינה מתקיימת בזמנים קבועים או כפעילות מופרדת, -העברת ידע ורכישת הידע בחברות של צ

(, והיא נעשית באמצעות התלוות Bird-David 2005אלא היא חלק בלתי נפרד מהחיים החברתיים )

והתבוננות במבוגרים ובילדים אחרים בקבוצה, הקשבה לסיפורים ולשיחות, משחק, התנסות 

עצמית בניסוי וטעיה, ואף בעזרת הוראה בקבוצות מסוימות. כעת ארחיב מעט על המנגנונים 

 השונים, ועל מידת השכיחות שלהם בקבוצות השונות. 

ערכים  הטמיעמנגנונים תרבותיים שנועדו ל נםבמארג החברתי, יש רינגששוויון והבשל חשיבות ה

 (;Bird-David 2005:101; Crittenden & Zes 2015; Endicott 1988והם נלמדים כבר מגיל צעיראלה 

Endicott &Endicott 2014; Hewlett &Hewlett 2012; Lew-Levy et al. 2017b). .) מחשבה שיוויונית

אחרים על מחשבותיהם, ואין זה יאה להפנות תשומת לב לעצמך או  כיבוד , בין היתר,רושהיפ

אישור חברתי, והתנהגות  ידי-להתנהגות נאותה מעודדת ומתוגמלת ע לשפוט אחרים לטוב או לרע.

לשמר (. כדי Endicott & Endicott 2014) י בני אדם או כוחות על טבעייםיד-ללא נאותה מגונה ע

אלו שלא נוהגים  את ואף מבודדים באופן גלוירי הקבוצה צוחקים ומקניטים , חבשיוויון

שאינם  צפויות סנקציות לאלוילדים קטנים שומעים לעיתים קרובות סיפורים על כך ש. בשיוויוניות

(. הילדים לומדים את חשיבות Hewlett & Hewlett 2012; Lew-Levy et al. 2017b) חולקים

ידי כך שניתן להם תפקיד פעיל ומכריע  -על עם שאר יושבי המחנהההתחלקות במזון שהשיגו 

הם עוזרים לחלק קערות מזון לחברי הקבוצה, את בשר הצייד -בשרינג היומיומי ברחבי הקהילה 

 (. ושם הפניות נוספות Lew-Levy et al. 2017b) שהובא למחנה ועוד

כפי . ילדות המוקדמתב המשלהחל הן חלק משמעותי מתהליך הלמידה,  והתלוות התבוננות

שצויין, ברוב הקבוצות ילדים נמצאים בקרבת הוריהם לעיתים קרובות, מתבוננים בהם, ותוך כך 

וטכנולוגי. התבוננות בסובב, ולא רק בחברי הקבוצה,  תרבותי ידעמ של רחב מגווןשואבים מהם 

 על לימודכך שצביעים על מ מחקרים . מספרהיא רכיב מרכזי בתהליך הלימוד של צייד למשל

 לזהות לומדים . ילדיםוהקשבה התבוננות ידי-המוקדמת, על בילדות מתחיל חיים-בעלי התנהגות

 יותר בוגרים מארבים. ילדים שלהם ומתרגלים המשחק באזור חיות של וההתנהגות הקולות את

 מכן חרקים, עקרבים, ולאחר אחרי עוקבים חיים: הם-עליב של עקבות בלימוד רב זמן מבלים

 נכבד מהמחקרים, חלק רבים שלהם. לפי והמחייה האכילה הרגלי את קטנים, ומשחזרים יונקים

להתבוננות אף יש MacDonald 2007). ) עשר גיל עד נרכשחיים -הקשור בהתנהגות בעלי מהידע
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מתבוננים הילדים   6-8. בקבוצת הבאטק, למשל, החל מגיל חפציםמקום מרכזי בלמידה של ייצור 

ים( במבוגרים שמייצרים חיצים, שואלים שאלות, ומנסים לאחר מכן ליצרם בעצמם )משני המינ

(Endicott & Endicott 2014 .)ה בקבוצת- Kpelle  )ידי-על מלכודות להכין לומדים ילדים)ליבריה 

 (MacDonaldבהורים צפייה ידי-על בעיקר נלמד הכלים יצורהאקא  בקבוצת באביהם. גם צפייה

ילדים לא ישאלו "איך" לעשות  –איקה להתבוננות מקום מרכזי ברכישת הידע בקבוצת הנ .2007)

דבר מסוים, אלא יתלוו אל האדם שממנו רוצים ללמוד דבר מה, יתבוננו בו מבצע את הפעולה 

הם  - ילדי הבקה נוכחים בפעולות ביתור (.Naveh 2014ולאחר מכן ינסו לשחזר את שראו )

 (.Lew-Levy et al. 2017bלים שאלות ומסייעים בתהליך )מתבוננים, מאזינים לשיחות, שוא

 ילדים בו לקט. הגילו ציידפוצה מאד לרכישת ידע של נהתלוות אל הבוגרים בקבוצה היא דרך 

 -וה Penanילדי ה בעוד  לקבוצה. מקבוצה משתנה במסעותיהם הוריהם את ללוות מתחילים

Bedamuni  גיל כבר ממתחילים ללות את הוריהם( חמשMacDonald 2007) ,בקבוצת הקונג ,

להישאר במחנה. קבוצה זו חיה בתנאים סביבתיים קשים, והמבוגרים  ת הילדיםלמשל, מעודדים א

אזור בגם . (Keith 2006:35)חוששים כי הילדים יפריעו לפעילות הציד והלקט ולא יעמדו בקצב 

ברוב הקבוצות עם זאת, . (Macdonald 2007הקוטב ילדים מלווים את הוריהם בגיל ההתבגרות )

 7-8ילדים משני המינים מלווים את הוריהם, או לפחות את אימם כשהיא מלקטת, החל מגיל 

התחומים על יום שהיא מבצעת ו-)לעיתים אף לפני כן(. תוך כדי כך הם לומדים על פעולות היום

 על עיםמצבי ביער, האבות להוריהם מתלווים הילדים , כאשרPenan שבאחריותה. בקבוצת

ציד "קלה" יותר  במטרת לעיתים מתמקדים שאלות, והציידים על בקצרה ועונים שונים צמחים

מתלווים  5החל מגיל  ,האונגה בקבוצת. (MacDonald 2007) לצוד כיצד הילדים את ללמד כדי

 גיאוגרפית, סימון הישרדות: אוריינטציה טכניקותהילדים להוריהם למסעות ביער, שם ילמדו 

 רךד איבוד או פציעה עם מחסה, והתמודדות סכין, בניית או חנית אש, חידוד , הדלקתיםשביל

(Keith 2006:33.)  זמן ארוך יותר,  לפרקככל שילדים מתבגרים מעודדים אותם ללכת ליער

  בקבוצת גם (.Pandya 2005: 389) לשים לב לדברים שונים ותםוהמבוגרים מדברים ומדריכים א

Kammu החיים-בעלי להתנהגות הנוגעות ישירות הוראות נותנים הגבריםאסיה( מזרח -)מדרום 

 של ללמידה שיתאים כך הצייד מסע אופי את משנים הציידים מסוימות בקבוצות כי ביער. נראה

 ומנחים צייד "קלה" יותר במטרת לצוד, בוחרים הולכים הם בה השעה את משנים הם –ילדים 

ההליכה ביער לא נועדה רק כדי  ונגהבשביל ילדי הא (.(MacDonald 2007 המעקב כדי תוך בדיבור

להפוך את המסע לפרודוקטיבי יותר, כדי לעזור למבוגרים, אלא ביקור ביער הוא חלק מתהליך 

ת להתמודדות עם היער. הילדים לומדים את חשיבות נושא מעשיורכישת ידע ולימוד טכניקות 
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את המקורות שהשיגו עם שאר יושבי המחנה.  השגת המקורות בלי לסכן את עצמם ביער ולחלוק

כלומר, המטרה העליונה של החינוך והעברת הידע היא לתת כלים להתמודדות עם החיים בהמשך, 

גם  (.Pandya 2005של תרומה כלכלית לקבוצה, למשל ) ולא נעשית רק מתוך אינטרס לטווח הקצר

 לשם קיום )השגת מזון(, אלארק נעשית  הליכה ביער אינה מהאמזונס  Matses-אנשי ה לבשבי

קשרים רגשיים ויחסים אפקטיביים עם עולם  אנשי הקבוצה מתחזקיםאמצעי בעזרתו מדובר ב

(. בנוסף, זוהי סביבת Bird-David 1990, ראה "”giving environment -)מתוך תפיסת היער כ היער

הם בתחילה  .קשתבמשחקים עם חץ ו למידה מצוינת לילדים, אשר מעבירים את ימיהם ביער

, ובגיל מבוגר על העצים כדי לשפר את יכולת הקליעה שלהםשפירות עבר המכוונים את החיצים ל

יותר  בגיל מבוגרמיומנות שיאפשרו להם  הם משפריםבכך . צייד של קופים קטניםיותר מתרגלים 

 (. Morelli 2017) לתפוס חיות גדולות יותר

התאמת הפעולות  –סעות אלה משתנה מקבוצה לקבוצהבמ והעברת הידע הלמידהמנגנוני אופי 

אלה מופיעים בשכיחות  –למתבוננים, יצירת הזדמנויות למידה, הוראות ישירות או הוראה 

 משתנה בכל קבוצה. 

יש תפקיד חשוב בתהליכי רכישת ידע תרבותי ומעשי כאחד  הקשבהבדומה להתבוננות, גם ל

(Bird- David 2005; Lew-Levy et al. 2017b בקבוצות רבות .)של התנהגות על לומדים ילדים 

 (;Blutron-Jonnes & Konner 1998יום-ביום המבוגרים שמספרים מסיפורים צייד ועל חיים-בעלי

MacDonald 2007 המידע נחלק כאשר חבר קבוצה שב ממסע או בעת התייעצות בין חברי .)

נפוצים במיוחד אצל קבוצת  story-telling -(. שיחות וMacdonald 2007הקבוצה הבוגרים )

Ju/’hoan )!Kung( Bushmen וייזנר ערכה השוואה בין מאות שיחות שהתקיימו בין חברי הקבוצה .

(, כאשר Wiessner 2014סביב המדורה במהלך שעות היום לעומת אלה שהתקיימו לעת ערב )

שיחות  פי וייזנר,ל מאנשים בגילאים שונים וממין שונה.לרוב התגודדות סביב האש מורכבת ה

 והן נועדוורכילות  )פונקציונלים פרקטיים( בעניינים כלכליים התמקדושהתקיימו במהלך היום 

מהמתח של  סביב המדורה, לעומת זאת, התרחקו להסדיר יחסים חברתיים. פעילויות הלילה

לשירה, ריקודים, לטקסים דתיים ולסיפורים מרתקים, לעתים קרובות על אנשים  יום-היום

חברה  ת. סיפורים אלה מתארים ומגלמים בתוכם, למעשה, את העקרונות עליהם מושתתידועים

, לומדים על נישואין, באמצעות סיפורים ודיונים אנשים צוברים ידע על דברים שאחרים ניסוזו. 

 –במסגרת שיחות אלה מועבר גם מידע הקשור בטכנולוגיה . קשרי שארות, קוסמולוגיה וריפוי

לילה השיחות  שונים, ואילו יםחפצשל  מעשיים היבטיםמתמקדות ב יוםכו במהלך השנער שיחות
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, אז גם ולמקום ממנו הכלים באו מקורות הטכנולוגים השוניםקשורים להמתמקדות בסיפורים 

(. גם אצל קבוצת האקא יש חשיבות Wiessner 2014דנים בחידושים שונים ושוקלים אם לאמצם )

המתארים  באמצעות סיפוריםילדים לומדים  -מידע תרבותי  גדולה לסיפורים כמעבירים

 (Hewlettעל ההשלכות השליליות של אלימות והרגואנושיים ובין האדם לטבע -קטים ביןיקונפל

מתפקד גם כמנגנון העברת ידע הוריזונטלית בין קבוצתי, ונטען שזוהי  story-telling(. בנוסף, 2014

, שכן היא חשיבות בתהליך האבולוציה של האדם ת ובעלתאוניברסליחוצה תרבויות, פעילות 

שלא עושות שימוש במערכת כתב בקרב קבוצות מאפשרת שימור מסורות ואימוץ חידושים 

((Ross & Atkinson 2016 . 

לעיתים באופן  -וההקשבה הילדים יתנסו בעצמם בפעולות השונות  ההתבוננותשלב לאחר 

תים יקבלו הוראות שונות. בקבוצות רבות ניתנים לילדים עצמאי לחלוטין ללא כל הכוונה ולעי

חפירה,  קטנים, מקלות גרזנים מכינים ההורים אקאחפצים מוקטנים לצורך תרגול. אצל קבוצת ה

צופים, צוחקים,  ההורים בהם משתמשים הקטנים. כשהילדים ולילדים לפעוטות וחניתות סלים

 להראות כדי הפעוטות ידי את פיסית קחיםלו ולפעמים חפצים על קולות, מצביעים משמיעים

הקניית הכישורים  אונגה(. אצל קבוצת הHewlett et al. 2011בכלים ) להשתמש כיצד להם

להתמודדות עם החיים מתחילה בינקות: כל ילדי השבטים לומדים לשחות בגיל צעיר, כמעט בגיל 

האב מכין לילדיו קאנו  5-6בו הם לומדים ללכת, ורבים ממשחקיהם מתבצעים במים. בגילאים 

 ילד 5-6בגיל  צעצוע, והילדים משחקים בחיקוי המבוגרים )הכנת רשתות, הכנת מחסות ועוד.

 שונים מחומרים עשויים אלו כלים (. לעיתיםPandya 2005:389) קטנים וקשת חץ מאביו מקבל

 דלים, הםג ממש. כשהילדים של לצייד בהם להשתמש ןיתנ ולא המבוגרים של הצייד כלי מאשר

 כלי מספקים יותר בוגרים ילדים או מבוגרים. בדומה לכך, יותר ועמידים גדולים כלים מקבלים

 -אצל קבוצת ה(. MacDonald 2007)לצורכי משחק   Ju/'hoansiבקבוצת  לילדים מוקטנים צייד

Siriono ילד בן פעוט בגיל שלושה חודשים כבר מקבל חץ וקשת קטנים מאביו, שבבוליביה ,

במטרות יירה הילד  שלוש יגיע לגילעד ש) רות שלא יוכל להשתמש בהם רק כעבור מספר שניםלמ

ללות את אביו  יתחיל שמונהבגיל וציפורים, ו חרקים . לאחר מכן יתאמן בירי עלשאינן חיות

מעניקים לילדיהם חץ וקשת במתנה. זוהי מתנה  Gidra -גם הורים בקבוצת ה .ד(מסעות ציב

אלו דגמים בנויים היטב, ומצופה מהילדים ליצור כלים על סמך מודל זה. אמנם  -חינוכית למעשה 

, אך כלים מוקטנים חץ וקשת במיומנות גבוההב שתמשילדי הגידרה לה מדויל 14לגיל  יגיעורק כש

משחק עם (. Levy et al. 2017a-Lew) אלה הם הבסיס לרכישת הידע של מיומנות מורכבת זו
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בגיל עשר ילד מקבל מאביו סט  –ידי גולד בקבוצות באוסטרליה -לחניתות מוקטנות תועד ע

חניתות קטנות שהוכנו בקפידה אשר משקפות את הקשר העמוק בין האב לבן. לעיתים קרובות 

באזור האמזונס  guayakiחריטות של עיטורים מקודשים. גם ילדי ה במקשטים חפצים אלה 

גדלו ויצברו מיומנות, יקבלו הם קשתות . כאשר י4-5משחקים עם קשתות קטנות החל מגיל 

 הייצור בתהליך במחקרם התמקדו ועמיתיוריבל -(. גונזלסGosso et al. 2005גדולות וחזקות יותר )

 אשר וקשת לחץ מקושרת השבט חברי של שבברזיל. הזהות Awa -ה בקבוצת וחיצים קשתות של

 לקבוצות אליהם. בדומה ויםהנלו והקישוטים הגודל מבחינת המתבגר האדם עם יחד מתפתחים

 ללכת. רבים לומדים הם בו מהרגע מיניאטוריים וקשת בחץ להשתמש מתחילים אחרות, ילדים

 בחץ ולהשתמש להכין ילדיהם את מלמדים עדיין הגברים רובים, אך בעזרת צדים הקבוצה מחברי

 הוריהם ידי-על חיה שנתפסה צריכים "להרוג" חיה ילדים מסוימים המסורתיים, ובמקרים וקשת

 (. Gonzalez-Ruibal et al. 2011) מוקטנים וקשת חץ בעזרת

ל משחק הוא רכיב חינוכי -היא פעילות אנושית אוניברסלית, אך אצל צמשחק נטען ש משחק:

של  תרבותיתהזהות ההם חלק מהאסטרטגיה החברתית לשימור משחק והומור  חשוב. למעשה,

לדים לרכוש ידע, לתרגל מיומנויות ולהטמיע נורמות . פעילות של משחק מאפשרת ליחברות אלה

חברתיות שיצטרכו כדי לשרוד בעולם המבוגרים באופן עצמאי. המשחקים מפתחים מיומנויות 

והם מחזקים קשרי ידידות בתהליך שעיקרו כיף והנאה. , סיבולת ושיתוף פעולה, הדורשות כוח

ל, ויש לה תפקיד חשוב -רים בחברות צידי מבוג-חשוב לציין שפעילות של משחק מיושמת גם על

 (Gray. בעולם הילדים, המשחק מהווה גורם מתווך בין עולמם לעולם המבוגריםגם בריטואלים

2009; Lillehammer 1989 .) בקבוצת הילדים-Yanamamo  מברזיל וונצואלה משחקים בחקר

. בבוליביה, בנות יבתם, ובכך צוברים  ידע רב על סבצמחים ובע"ח של יער האמזונס בו הם חיים

 סירונו מתחילות לשחק בדברים שקשורים בתפירה )פלך /כישור(, מכינות סלים וקנקניםקבוצת ה

Lew-Levi et al. 2017a) .)אצל ה-Matses  ונעשה משחק ועבודה מתערבבים זה בזה באמזונס ,

ך להיות אתר משחק וצחוק הנהר הופ באמצעות .'משחק' ו'צחוק'שימוש באותה המילה כדי לתאר 

 רכישתעבודה לא נועד רק ל-מפתח ללמידה, ידיעה, ושילוב של פעילויות שונות. בהתאם, משחק

של המבוגרים, אלא ילדים מתפחים צורות חדשות של  דומות לאלהמיומנות או השקפות 

הורים בקבוצת האינואיט . (Morelli 2017) התמודדות עם העולם והופכים למבוגרים מסוג אחר

חברתיים וחרדות כדי ליצור לילדים אפשרויות -משחקים המתמקדים ברגשות אנטי יוזמים

ובכך מגדילים את , משחקים אלה מאפשרים לילדים לדמיין פתרונות. לחשיבה על מצבי סכסוך
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 יותר ובוגרים צעירים ילדים Gbaya -בקבוצת ה(. Lew-Levy et al 2017bנטייתם לשיתוף פעולה )

ומתרגלים ירי במטרות ניידות ונייחות.  מכרסמים או יונקים של תזוזה המחקות מטרות מכינים

 (MacDonaldהמתבגרים של הצייד יכולות את ומשפרים ולימוד תרגול מאפשרים אלה משחקים

יום, גם בילדות וגם בחיים -גם בקבוצת האקא משחק הוא חלק מרכזי וחשוב מחיי היום .(2007

טרה לתרגל וללמוד על כלכלה, יחסים חברתיים. המשחק הבוגרים. נערים מתבגרים משחקים במ

ולומדים על תפקידים  שבו מתבגרים מבטאים כושר המצאה, בגילאים אלה בא לידי בטוי בריקוד

שירה רב קולית וצורות אחרות של מוסיקה מהוות גם הן סוג של משחק,  .מגדריים ועל מיניות

 (& Hewlettחדשנות ויצירתיות, וטונומיהא, שכן הן מדגישות ומשדרות ערכים של אינטימיות

Hewlett 2012). 'ילדי ההדזה שיחקו רבות בחיקוי ריקודים של מבוגריםס מתאר כי נבלורטון גו 

(Blutron- Jones 1993:316 .)ל אינו בעל אופי תחרותי-חשוב לציין כי המשחק בחברות של צ 

(Lillehammer 1989 ; Gray 2009;Endicott 2014Endicott &  Boyette 2016;(  להכין  הוא נועדשכן

, בהתאם לאופי השוויוני של את הילדים לחיי המבוגרים המדגישים שיתוף ולא מעודדים תחרות

)משחק חיתוך  Kaulong -(, הEndicott & Endicott 2014כך אצל קבוצות הבאטק ) – חברות אלה

 (. Boyette 2016והתחלקות בבננה, למשל( והאקא )

מתקיימים  )לשני המינים( אשר טקסי חניכהבוננות, הקשבה, התלוות ומשחק, גם בנוסף להת

 (.Boyette & Hewlett 2017ל מהווים פלפטורמה שכיחה ללמידה )-צקבוצות של בקרב מרבית 

השימוש במנגנון של ניסוי וטעיה הינו נפוץ מנגנונים של ניסוי וטעיה לעומת הוראה ישירה: 

החל דרכם היא "למידה תוך כדי עשיה" ל, שכן -מתהליך הלמידה של צ במיוחד ומהווה חלק מרכזי

 רכושעודדו אותו לכשילד למד ללכת . בקבוצת הקרי, Berkes 1997 (Ohmagari &מגיל ינקות )

לא , אך דרך השתתפות בפעילויות של השגת מזוןומיומנויות בעזרת משחקי חיקוי של מבוגרים 

של הסתמכות עצמית,  קריאת מיומנויות ה יםרוכשה, ילדים . באופן זהוראות ישירות וניתנו ל

תרגל שוב ושוב את ל ים את הילדעודדמתבוננות, ההלאחר עצמאות, שרינג ושיתוף פעולה. 

היו סבלניים ותומכים גם במקרה של חוסר . מעבירי הידע בתהליך של ניסוי וטעיה הפעולה

תמשיך לנסות, לעולם ודדו במשפטים כמו ", ועתמיד בניסיונותההצלחה כל עוד הילד היה נחוש ו

& Ohmagari( "(ekuteזוהי הדרך )", ולשבח במקרים של הצלחה כמו "תתיאש על שתצליח לא

Berkes 1997) . נמנעים מכל סוג של הוראה ישירה מטעמים של ל מקבוצת הנאיקה -צ , גםנווהלפי

 .(Naveh 2014, ניסוי וטעיה ), וילדים לומדים תוך כדי התבוננותשמירה על אוטונומיה אישית
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ל שנוי במחלוקת, -לעומת זאת, השימוש במנגנונים של העברת ידע ישירה או "הוראה" בקרב צ

יש הטוענים כי בהוראה, הפרט משנה את היא נושא לוויכוח.  'הוראה'עצם ההגדרה של שכן 

מחייבת  , ואילו אחרים טוענים שהוראה אינההתנהגותו כדי לשפר את הלמידה אצל האחר

shared intentionality (Boyette & Hewlett 2017; Csibra & Gergly 2011 היולט ורוטלט איבחנו .)

משנה את  אינדיבידואלל, בהם -מספר סוגים של הוראה שקיימים, במידה משתנה, אצל צ

שימוש  ;הצבעה: (Hewlett & Roulette 2016) אצל אחר למידה עודד תהליך שלהתנהגותו כדי ל

חיוך, קולות חיוביים, ) חיובי הפעוט; משוב להסב את תשומת לב במטרהדיבור ישיר  ;קשר עיןב

מפנה את הפעוט למיקום )מבוגר הפניה מחדש  (;תנועות,קולות לא מרוצים) משוב שלילי (;ריקוד

)כאשר  ניצול הזדמנויות (; מסוכן או לא ראוי מעשההוא עושה משום שפעילות אחרת לאחר או 

הזדמנות למידה, לעיתים יתבונן במעשי ובכך יוצר נותן לילד חפץ וצה המבוגר יותר חבר הקב

למשל להביא משהו לצד )הקצאת משימות ; הדגמה (;הילד אבל לא יתן רמזים על אופן השימוש

 מן אחוזים שמונים כי הראהת האקא קבוצ על שנערך מחקר. מילוליתהוראה ו השני של המחנה(

 ידי על קרובות הוריהם, לעיתים בעזרת שלהם המיומנויות את רכשו וצהבקב והמתבגרים הילדים

לרוב קצרות  היו מילולית אפיזודות הוראה .(Csibra & Gergely 2011) קומוניקטיבי לימוד

אוטונומיה של ההתערבות שלהם במנסים להגביל את משום שכפי שצוין, המבוגרים ומעודנות, 

אין היכרות אינטימית עם הילד ועם הידע שברשותו ולכן  למבוגרים בקבוצה יש . בנוסף,הילד

 מעבירי הידעלהם צורך, בהכרח, בשינוי ההתנהגות שלהם עצמם כדי להשפיע על תהליך הלמידה. 

וסיפורים, משוב  מילולייםמשתמשים במגוון גדול של שיטות, כולל הצבעה, הדגמה, הסברים 

 (Hewlettות, הזזת הגוף של הילד, הוראות ועודת משימות, ניצול הזדמנויאשלילי או חיובי, הקצ

& Roulette 2016.) דייןוע במשך היוםכשהפעוט מוחזק  ,בגיל ינקות ה יותרשכיח הוראה ישירה 

עם ילדים  מרבית זמנםילדים מעבירים את המשמעותית כש פוחת השימוש במנגנון זהלא הולך. 

מיומנויות מורכבות כמו יצור כלים, ידע ו רוכשים נעריםכש העשרה,אחרים, ואז מתגבר שוב בגיל 

 חיים-ליצייד בע(, בטקסי חניכה ישירה נפוץ מילוליתבהוראה שימוש קוסמולוגי )הריטואלים, ידע 

 יסוגלמעשה, האקא משתמשים בכל (. אך (Boyette & Hewlett 2017גדולים, וידע של ריפוי 

יחד  הוראות וורבליות –ונרכשבהתאם לידע שמועבר ומשלבים בינהם משתנה במידה ההוראה 

, הדגמה עם תנועות גוף הוראותפניה מחדש, הקצאת משימות עם והעם הדגמות, משוב שלילי 

מיומנויות  יחד עם הדגמות מתקשר ללמידה של מילוליותנראה כי השימוש בהוראות . דומהוכ

ל נורמות ללמידה שמתקשר הפניה מחדש יחד עם שלילי  , ואלו השימוש במשובהישרדות/קיום

 (.Hewlett & Roulette 2016) ללמידה של ריקוד ושירהמועבר בהקשר  חיובי משובתרבותיות. 
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מערך הלימוד והעברת הידע של סיתות פריטי דוגמא נוספת ליישום של מנגנון הוראה ישירה היא 

ה ברח. זו אינה (Stout 2005) רכז ההררי של פפואה גיניאה החדשהשבמ Langda -ה בקבוצתאבן 

סיתות פריטי האבן  , אךWoodborn 1982)בדגם של תמורה מיידית ) ההחי נייםל ראשו-צ של

ה זו, ולכן מדובר בדוגמא רלוונטית לעבודת והוא בעל משמעות רבה בחבר נעשה באופן מסורתי

עד לפני שנים לא רבות אנשי  מחקר זו אשר מתמקדת בתהליכי למידה של סיתות כלי אבן.

לפות מאבן, והשתמשו בהם לעבודת אדמה ולחיתוך )עבודה בעץ, ביתור בשר, הלנגדה יצרו כי

עיבוד סיבים וכדומה(. למעשה, אורח חייהם לא היה מתאפשר ללא כלים אלה, שיש להם 

חברתיות עמוקות. העברת הידע של הכנת -משמעויות פונקציונליות אך גם משמעויות תרבותיות

ינה חברתית והייתה קשורה ישירות לזיהוי הקבוצתי כלים אלו הייתה בעלת משמעות רבה מבח

של חברת הלנגדה. למומחים עצמם היה ויש עדיין מעמד גבוה בחברה, ולימוד הכנת הכלים הוא 

(. אצל הלנגדה הכנת הכלים היא מלאכה גברית לחלוטין, המועברת מדור  (Stout 2005זכות גדולה

שר פתוחה רק לבניהם של סתתי כילפות או לדור. מדובר במערכת רשמית למחצה של התמחות, א

קרובי משפחתם. סתתי הכילפות מכירים בסמכות של אדם מסוים, מעין "מנהל" ששולט בגישה 

, ונמשכה 12לאתרי המחצבה בסמוך לכפר ועל ייצור הכילפות בכלל. בעבר ההתמחות החלה בגיל 

 הגבוהה המיומנות רמתל להגיע מנת-מספר שנים, לעיתים נדרשו אף עשר שנים או יותר על

ידי כך שיתלווה למומחים במסעותיהם ויביא -ביותר. ילד יכול היה להראות שהוא מעוניין בכך על

להם אוכל כשהם עובדים. לעיתים המומחה ביקש מהילד להתיז מספר נתזים כדי לבדוק את 

עשה לכל מתמחה יש מערכת יחסים מיוחדת עם המורה שלו, אבל למ פוטנציאל הסיתות שלו.

ידי אימון ואינטראקציה עם כל מכיני הכלים, במהלך "ישיבה -הוא לומד את הכנת הכלים על

(. עבודה זו בקבוצה מאפשרת לצבור ניסיון רב יותר מאשר עבודה לבד: ("sitting together" ביחד"

 ידי הדגמות. לעיתים-פה או על-כולם לומדים מבחירות וטעויות של אחרים. ההוראות ניתנות בעל

מתמחים מנוסים יותר עוזרים לצעירים, ונותנים להם עצות בנוגע למיקום ההכאה הרצוי בגרעין 

ואף עובדים על השלבים הקשים יותר של הסיתות בעצמם. המתמחים עוסקים לא רק בפעולות 

כמו ניקוי אזורי העבודה, ליקוט ענפים למדורה, איסוף והכנת  הסיתות, אלא בפעולות נלוות

מבוגר, שנחשב "מומחה"  רב, גבר נסיון בעל סתת מתאר ים לקיות ועוד. סטאוטחומרים משני

 עניין רק לא היא כן, שהתמחות נראה, אם. נחלשה מאוד שלו הסיתותת שיכול למרות בקהילה

 (Stoutהטכניות ליכולות ורק אך קשור בהכרח חברתי, שלא מעמדמשקפת  גם טכנולוגי, אלא

2002.) 



107 
 

. עם זאת, האונגה ובקבוצות נוספות בקבוצתוראה ישירה נצפה גם של ה םהשימוש במנגנוני

כאמור, מדובר בנושא שנוי במחלוקת, שכן לעיתים אין הסכמה בין החוקרים על עצם ההגדרה של 

 מחקרים הוראה ישירה ועל השימוש בה, ודפוסים שונים נצפו לעיתים באותה קבוצה עצמה.

 מהמחקרים חלק, אשר יתואר כעת במקרה מבחן. הכז מצב מציגים Kung!-ה קבוצת על שנערכו

  (Csibra & Gergelyזו בקבוצה הילדים במעשי ההורים של מינימאלית התערבות על מלמדים

(. כך למשל, מדווחים החוקרים, האשימו הצעירים את המבוגרים בכך שלא לימדו אותם כיצד 2011

 –"אתה מלמד את עצמך"  –עושים  לצוד. המבוגרים ענו שציד אינו דבר שלומדים, אלא שפשוט

(. לא רק העברת ידע לילדים Blutron-Jonnes & Konner 1998משפט נפוץ מאד בקרב הקונג )

מתבצעת בצורה זו, אלא העברת ידע בכלל: יש מעט מאד העברת מידע בין האנשים הבוגרים. 

לדבר על כך בינם חיים בצורה קבועה ומכוונת, אך לא נוטים -הקונג לומדים על התנהגות בעלי

לבין עצמם. המידע מועבר בעקיפין בתהליך המעקב אחרי החיה, כשציידים צעירים מקשיבים 

לציידים המנוסים יותר מתווכחים על העדויות ומשמעותן/האינטרפרטציות להן. הידע הזה מקבל 

ת לא חיים. העברה וורבלי-חיזוק מהניסיון האישי שצובר כל ציד צעיר כשהוא עוקב אחרי בעלי

 (Blutron-Jonnes & Konnerורים שאנשים מספרים על שגרת יומםישירה קיימת, אולי, דרך הסיפ

 את ומשנים קוטעים ישירה: המבוגרים ידע להעברת זו בחברה עדויות יש כי מנגד, נטען (.1998

 הן ה"הפרעות" הללו מן כמה ברור לא)אם כי  בממוצע בשעה פעמים 1.5-2 -כ הילדים התנהגות

 הקונספט כי עולה הקונג על המחקר וגרגלי, מניתוח קסיברה . בנוסף, טוענים(באופיין דגוגיותפ

 שלהם: כשצעיר המילה "למידה" בלקסיקון של קיומה היא לכך להם. ההוכחה זר אינו למידה של

עצמך".  את מלמד "אתה –הייתה  המבוגר לצוד, תשובת ללמוד לו עזר שלא מבוגר על התרגז

 של מוחלטת היעדרות איןג הקונ של בחברה גם קיים שם, וכי לימוד כי הוא מכך יוצא פועל

 (.(Csibra & Gergely 2011 ישירה ידע העברת

 . דיון4.ה

 תתרבותית של מחקרים אתנוגרפים העוסקים בתהליכי העברה ורכיש-סקירה בין הוצגה בפרק זה

 דעה .בחברות אלהלאפיין את מנגנוני העברת הידע והלמידה במטרה  ל-צחברות אצל ידע 

 לא מערביות, ובפרט שאינן בחברות קיימת לאהוראה  כי היא אנתרופולוגים בקרב מקובלת

רבים מציעים כי  (.Lancy & Grove 2010) ל-צ חברות כמו, קטן מידה בקנה המתקיימות בתרבויות

הילדים לומדים  –( MacDonald 2007ישירה ) הידע מועבר בדרך כלל בצורה לא אלהבקבוצות 

בעיקר בעזרת התבוננות, תרגול וניסיון אישי. למרות הרצון של הילד לקבל הכוונה ישירה 



108 
 

לעיתים, ידע ומיומנויות נרכשים כמעט ללא הוראות ישירות מהמבוגרים. נטען כי מערך זה של 

איט, למשל, ילדים נתפסים העברת הידע מתקשר לתפיסת הילדות בקבוצות אלה: אצל האינו

כשלמים מבחינה חברתית זמן קצר לאחר לידתם, ולכן לא מאמינים שיש ללמדם או להדריכם 

 Park:55ישירות. אין בכך צורך, אם ילדים יכולים לנסות בעצמם, להתבונן באחרים ולצבור ניסיון )

אוטונומי הם יגדלו  ידי כך שיתירו לילדים לפעול באופן-מאמינים שעל Anangu -אצל ה (.2006

 נטומחקרים אלה  כי הטוענים יש(. עם זאת, Lew-Levy et al. 2017bלהיות מי שהם באמת )

. (Hewlett et al. 2011) פעם לא ל-צ קבוצות אצל ישירה ידע העברת של מקיומה להתעלם ונוטים

שירה כיום, יותר ויותר מחקרים מצביעים על כך שמנגנונים של העברת ידע ישירה ולא י

עשה שימוש בהוראה כדי להעביר מגוון גדול של נמתקיימים במקביל בקבוצות אלה, וכי 

 קבוצהמשתנה מהוראה ישירה שכיחות השימוש במיומנויות, ידע, ערכים תרבותיים ונורמות. 

והוא , (קונגונפוץ פחות אצל האקא לקבוצה )כך, למשל, השימוש במנגנון זה נפוץ יותר אצל ה

ל הלימוד הוא חלק -יותר. בקבוצות צ הקשר של פעולות מורכבות ומסובכותקיים בעיקר ב

 ל-אצל צ יום, ומתקשר גם להיבטים חברתיים. אין ספק שצורת הלמידה-אינטגראלי מחיי היום

והדבר בא לידי , שמירה על אוטונומיה אישית ועידוד לעצמאותערכים של מתקשרת ישירות ל

הם האפשרות להתפתח ולרכוש ידע בעצמם, ללא התערבות ניתנת ל –ביטוי גם בחינוך ילדים 

הם  "פולשנית" מידי. בכל הקבוצות שהוזכרו הילדים נמצאים במחנה במשך היום לעיתים קרובות,

חופשיים להתבונן ואף להתנסות בעצמם   אינם מודרים מדבר, ולכן הם נחשפים לכל פעילות,

 –אין מדובר במקריות לדעתי,  ון שלהם.במעשי המבוגרים משני המינים בהתאם לעניין ולרצ

 ואף במעשיהם להתבונן בקבוצה צעירים המעודדת תומכת סביבה המבוגרים בקבוצה יוצרים

תפישות יצירת מנגנון של העברת ידע שנובע ישירות מ – שונות במלאכות בעצמם להתנסות

יו כפעולה של לקטית )לכן ניתן, אולי, להתייחס אל-עליהן מושתתת החברה הציידית העולם

פחות(  או יותר )מרומזת ישירה ָהְכוָוָנה גם לכך, משולבת . בנוסףהעברת ידע ישירה במובן מסוים(

וכו'(. הכוונה זו  יותר בוגרים אחרים, ילדים משפחה בקבוצה )הורים, קרובי יותר הבוגרים מצד

צורך משחק ילדים עשויה לבוא לידי ביטוי במילים, בתנועות גוף, בהכנת כלים מיניאטוריים ל

יש לציין כי ניכרת החשיבות של ה"ביחד" ושל מערכת  )שהוא למעשה תירגול המיומנות( ועוד.

בין אם מבחינה רעיונית )למשל בקבוצת הנאיקה  –היחסים בתהליך הלמידה בקבוצות השונות 

אשר חבריה לא משתמשים כמעט בהכוונה ישירה אך מבטאים את היעדר ההפרדה בין למידה 

ין יחסים אם אדם/חיה אחרת/ישות אחרת( ובין אם מבחינה מעשית )אצל הלנגדה למשל, שם לב

של העברת ידע משתלבים  שוניםסוגים (. נראה כי sitting togetherהלמידה מתקיימת במצב של 
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ל: המחקרים האתנוגרפיים שהוזכרו -מיקשה אחת בחברות של צ-לזה בזה ומשלימים זה את זה 

 מכירים שאנחנו מאלה מאד שונות ידע העברת צורות נוספים( מראים שיש בפרק זה )ואחרים

הכוונה,  גם מערבות והתנסות, אך עצמי לימוד אחד מצד המודרני, שמעודדות המערבי בעולם

נראה כי על אף ההבדלים שנצפו בין הקבוצות,  בקבוצה. יותר הבוגרים אולי, מצד מרומזת

לקטים ממקומות -ם אוניברסליים בקרב חברות ציידיםמנגנונים אלה של למידה העברת ידע ה

לקטים -שונים ברחבי העולם. לכן יש יסוד להניח שמקורם קדום, וכי הם אפיינו גם ציידים

קדומים. כך, סקירה זו עשויה לסייע לנו להעמיק את הבנתנו בנוגע למנגנונים של למידה והעברת 

 דומות. הידע בהם נעשה שימוש בקרב חברות פרהיסטוריות ק
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 פרק ו': ניתוח איכויות ורמות הסיתות במכלולים ממערת קסם

בפרק זה יוצגו קבוצות פריטים נבחרות במטרה לנסות לזהות נוכחות של סתתי כלים מיומנים 

וסתתים שהיו בתהליך של למידה במערת קסם. ראשית, יוצג הרכב פסולת התעשייה והכלים 

הם. בהמשך, יוצג ניתוח משווה של ילים הבסיסיים בינ( על מנת לעמוד על ההבד1במכלולים )ו.

.( ושל פריטי עיצוב גרעין מאזור השטח הדרומי 1.1הפריטים הלהביים במכלולים השונים )ו.

( כמקרי מבחן במטרה לזהות בהם עדויות לתהליכי למידה והעברת 2.1וממכלול המדף התחתון )ו.

.(, תוך 2עינים ושל אופן הפקת הפריטים מהם )ו.ידע. לאחר מכן יוצג ניתוח טכנולוגי של כלל הגר

בחינת הדפוסים המרחביים שזוהו בהקשר לאיכויות סיתות משתנות במכלולים מאזורים שונים 

לבסוף,  (.3במערת קסם )ו.)מבט סינכרוני( ומחלקים שונים של הסטרטיגרפיה )מבט דיאכרוני( 

ת גם בהקשר למכלולים נוספים מתקופת אבחן האם ניתן ליישם שיטות אלה לזיהוי איכויות סיתו

 (., ראה נספחיםהפליאולית התחתון )בקנה מידה מצומצם

 . ניתוח משווה של פסולת התעשייה והכלים במכלולי מערת קסם1ו.

בחלק זה של הפרק יוצג ניתוח משווה של נתונים הקשורים בהרכב פסולת התעשייה והכלים מן 

( מעלה מספר תופעות מרכזיות הקשורות 3מוצגים בטבלה המכלולים הנבדקים. בחינת הנתונים )ה

בשכיחות ובצפיפות של כלים, פריטים להביים וגרעינים בכל מכלול )הנתונים המלאים של כל 

 (, כמתואר להלן: 33-58מכלול מוצגים בנספחים, טבלאות 

 

כי הם מפסולת התעשייה במכלולים השונים, ונראה  24%-5%כלים )פריטים מעוצבים( מהווים 

מופיעים בשכיחות גבוהה יותר במכלולים היברודים מאשר במכלולים העמודים )להוציא מקרה 

עם זאת, יש לציין כי . , שבו נצפתה השכיחות הגבוהה ביותר של כלים(G/19-20אחד, מכלול 

בתחום זה. בשלושה מכלולים שכיחות  שונותהמכלולים העמודים הנחקרים מציגים טווח רחב של 

 מוכה במיוחד: אזור השטח הדרומי, אזור המוקד המרכזי והאזור שמדרום למוקד. הכלים נ

 

פריטים להביים )כולל כלים על להבים, תוצרי מיחזור להביים ופריטי עיצוב גרעין להביים( מהווים 

מכלל פסולת התעשייה והכלים. לרוב הם מופיעים בשכיחות נמוכה יותר במכלולים  12-58%

כך למשל מכלול  –ספר  מכלולים עמודיים מציגים שכיחות נמוכה של להבים היברודים, אם כי מ

השטח הדרומי )שבו השכיחות הנמוכה ביותר של פריטים להביים( והמכלול שמדרום למוקד. 
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ובמכלול העמודי שמתחת למדף נצפו השכיחויות הגבוהות ביותר  K/10 -ו  G/19-20במכלולים 

 (.  3של פריטים להביים )טבלה 

  

העמודי מכלל פסולת התעשייה והכלים במכלולים השונים. במכלול  1-4.3%גרעינים מהווים 

שמתחת למדף שכיחות הגרעינים היא הנמוכה ביותר, ואילו במכלול השטח הדרומי ובמכלול 

 . (3)טבלה נצפתה השכיחות הגבוהה ביותר  Unit 1העמודי העליון 
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 (. 1-12יה במכלולים הנבדקים )הרכב פסולת התעשי .3טבלה  

 

מלבד המכלול העמודי  דומה בכל המכלולים העמודים, (4)טבלה  עינים לפריטי עיצוב גרעיןהיחס בין גר

   שבו נצפה מספר גבוה במיוחד של פריטי עיצוב גרעין לכל גרעין. שבאזור מדף הסלע,

Unit I  
מכלול 
 יברודי

Unit I  
מכלול 
 עמודי

K/10 
 )עמודי(

G/19-20 
 )עמודי(

עמודית 

מתחת 

 למדף

יברודית 

 מתחת

 למדף

 מוקד

 )עמודי(

דרומית 

 למוקד

 )עמודי(

שטח דרום 

מערבי 

מכלול 

 יברודי

שטח 

 דרומי

 )עמודי(

מדף תחתון 

3-4 

 )עמודי(

מדף 

תחתון 

1-2 

 )יברודי(

  

1: 3 1: 1.2 1: 3.5 1: 3 1: 7 1: 4 1: 2 1: 1.5 1: 1.8 1: 2 1: 1.8 1:2 
יחס פריטי עיצוב 

 גרעינים-גרעין
 

אשר גודלו לא מאפשר בחינה של נתון  3ים לפסולות גרעין במכלולים הנבדקים )להוציא מכלול מס' יחס בין גרעינ .4טבלה  

 זה(. 

% 

n. 

פריטי 

עיצוב 

 גרעין

מתוך  %

פסולת 

 התעשייה
n. כלים 

מתוך  %

פסולת 

 התעשייה
n. נתזים 

מתוך  %

פסולת 

 התעשייה

n. 

 להבים
מתוך  %

 היהתעשי
n. גרעינים 

מתוך  %

 המכלול
n. 

 מכלול
n.  פסולת

 היתעשי
 שם מכלול

מספר 

 מכלול

5.7 394 18.8 1308 63.4 4405 28.4 1976 2.7 189 49.6 14012 6949 

מדף 

 תחתון 

1-2 

 )יברודי(

1 

3.8 164 11.5 501 64.1 2782 29.9 1258 2.1 91 49.5 8765 4343 

מדף 

   תחתון

3-4 

 )עמודי(

2 

0 0 8.3 4 68.8 33 22.9 11 4.17 2 28.4 169 48 
מדף 

 5תחתון 

 )עמודי(
3 

8.8 542 9.7 597 80.2 4927 12.3 758 4.1 255 27% 22474 6145 
שטח 

 דרומי

 )עמודי(
4 

4.9 68 21.2 295 78.04 1084 17.64 245 2.66 37 22% 6225 1389 

שטח 

דרום 

מערבי 

מכלול 

 יברודי

5 

5 145 5.5 158 78.2 2254 16.3 469 3.2 93 35% 8252 2884 
דרומית 

 למוקד

 )עמודי(
6 

6.4 212 8.5 282 72.9 2416 21.7 719 3.1 104 31% 10599 3323 
 מוקד

 )עמודי(
7 

5.79 250 20.8 898 72.99 3152 24.42 1054 1.37 59 39% 10947 4292 
יברודית 

מתחת 

 למדף
8 

6.98 515 16.2 1197 62.76 4633 35.49 2620 0.99 73 40% 18315 7389 
עמודית 

מתחת 

 למדף

9 

8.4 132 24.2 380 37.3 585 58.2 912 2.7 42 61% 2560 1568 
G/19-20 

 עמודי()
10 

6.3 80 14 178 58.3 740 38.9 494 1.7 22 27% 4693 1270 
K/10 

 )עמודי(
11 

5.2 150 12.5 363 77.3 2245 18.4 534 4.3 125 18% 16310 2904 
Unit I  

מכלול 

 עמודי

 א12

5.2 24 23.7 109 81.7 375 16.6 76 1.7 8 27.3 1681 459 
Unit I  

מכלול 

 יברודי

 ב12



113 
 

 

 בחינת צפיפות הפריטים למטר מעוקב במכלולים השונים ממערת קסם מחדדת את ההבדלים

(. כך למשל, פריטים להביים מופיעים בצפיפות גבוהה יותר במכלולים העמודים 5)טבלה  ביניהם

  -K/10ו G/19-20  ומכלולים ,המכלול העמודי שמתחת למדף הסלע –במערה  קלאסיים"" -ה

בהשוואה למכלול העמודי של השטח הדרומי. במכלולים היברודים נצפתה צפיפות נמוכה יותר 

נתון שמתיישב עם העובדה שהפקת להבים היא לא המאפיין הדומיננטי  של להבים למטר מעוקב,

במכלול השטח הדרומי נתזים מופיעים בצפיפות גדולה יותר לכל מטר  של התעשייה היברודית.

ן ויש יותר להבים. כמו ֶ  מעוקב ביחס ללהבים. במכלולים האחרים הפער בין נתזים ללהבים ָקט

 פי –ישנה נוכחות גבוהה יותר של גרעינים במכלול השטח הדרומי מאשר במכלולים האחרים כן,

מופיעים בצפיפות נמוכה יותר במכלול השטח הדרומי  עומת זאת,ל ,פריטים מעוצבים 6. עד פי 1.5

קלאסיים" המכלול העמודי "-ובמכלול שמדרום למוקד בהשוואה לשלושת המכלולים העמודיים ה

 .  K/10 -ו  G/19-20ומכלולים  שמתחת למדף הסלע

 

 .. ניתוח הרכב פסולת התעשייה והכלים לפי צפיפות5טבלה  

 

 

 

 . ניתוח פריטים להביים1.1ו.

טיפולוגים של פריטים להביים ממספר -מאפיינים טכנובחלק זה של הפרק תוצג השוואה בין 

(, המכלולים Assaf 2014 ,n=758לול השטח הדרומי ): מכ(shimelmitz 2009)לפי  מכלולים נבחרים

Unit I  

מכלול 

 יברודי

Unit I  

מכלול 

 עמודי

  K/10 

 )עמודי(

G/19-

20 

 )עמודי(

דית עמו

 מתחת למדף

יברודית 

מתחת 

 למדף

מוקד 

 )עמודי(

דרומית 

למוקד 

 )עמודי(

שטח דרום 

מערבי מכלול 

 יברודי

שטח 

דרומי 

 )עמודי(

מדף 

תחתון 

3-4 

 )עמודי(

מדף תחתון 

1-2 

 )יברודי(

צפיפות 

למטר 

 מעוקב

60.8 64.49 617.5 608 757.2 124.3 416.81 213.2 10.2 130.5 
פריטים  207.45 153.65

 בייםלה

300 271.1 925 390 1339 371.7 1400 1024.5 451.66 848 
פריטים  462.47 339.79

 נתזיים

6.4 15.09 27.5 28 21.1 7 83.2 42.27 15.41 45.6 
11.11 19.84 

 גרעינים

87.2 43.84 222.5 253.3 346 105.9 163.47 71.81 122.91 102.8 
61.19 137.32 

 כלים

נפח כללי  9.52 8.18 5.81 2.4 2.2 1.725 8.48 3.46 1.5 0.8 8.28 1.25

 של חפירה
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בהתאמה(, מכלולי  n=1050 -ו Parush 2014 ,n=2613העמודים והיברודים שמתחת למדף הסלע )

טרם פורסם( והמכלול  Parushבהתאמה,  n=469 -ו n=719המוקד והמכלול שמדרום למוקד )

וואה היא לבחון האם קיימים ההש(. מטרת n=579טרם פורסם,  Parush) Unit 1העמודי של 

הבדלים בולטים בין מאפייני הפריטים הלהביים באזורים השונים של מערת קסם, והאם ניתן 

לשייך הבדלים אלה לאיכויות סיתות משתנות והבדלי מיומנות. ההשוואה תתמקד במספר 

יסטלי, מאפיינים: טיפוסי הלהבים הנפוצים בכל מכלול, החתך, עיצוב הבסיס, סיומת הקצה הד

, מספר הצלקות הלהביות הממוצע )על גבי משתנים מטרייםמיקום הגבשושית, אחוז הקליפה, 

 הפן הדורסלי( ומספר ההינג'ים הממוצע )על גבי הפן הדורסלי(. 

 (. 59-66תוצאות ההשוואה יוצגו להלן )הנתונים המפורטים מוצגים בנספחים, טבלאות 

השטח הדרומי, המכלול היברודי שמתחת למדף ומכלול : בעוד שבמכלולי הלהבים שכיחות טיפוסי

בהתאמה(,  מסך כל הפריטים הלהביים 19%-ו 23%, 26%המוקד להבים בעלי גב טבעי שכיחים )

 12%, לעומת 28%במכלול העמודי שמתחת למדף כלים על להבים הם הקבוצה הנפוצה ביותר )

ום למוקד להבים ראשוניים הם במכלול שמדרום למוקד(. במכלול שמדר 5%-במכלול הדרומי ו

 (. 21%להבים "רגילים" הם השכיחים ביותר )  unit 1( , ואילו ב21%השכיחים ביותר )

בכל המכלולים הנבדקים חתך משולש הוא הנפוץ ביותר. בצירוף משולש ישר זווית,  :חתך

 ם השונים. במכלולי )המכלול העמודי שמתחת למדף( 99%-( לunit 1) 59%קטגוריה זו מהווה  בין 

-39( ברוב המקרים )plainבכל המכלולים הנבדקים הבסיס עוצב בהתזה אחת בלבד ) :עיצוב בסיס

(. במכלול השטח הדרומי ובמכלול המוקד בסיסים מעוצבים במספר התזות פחות שכיחים 47%

בשאר המכלולים הנבדקים(,  26-34%בהתאמה לעומת  12%-ו 18%מאשר במכלולים האחרים )

 יסים בעלי קליפה )טבעי( נפוצים יותר מאשר בשאר המכלולים. ואילו בס

מיקום הגבשושית משתנה במכלולים הנבדקים, אם כי גבשושיות הממוקמות  :גבשושיתמיקום ה

 בצד ימין פחות נפוצות מאשר כאלו הממוקמות בצד שמאל ובמרכז הפריט. 

הביים היא לרוב סיומת                בכל המכלולים הנבדקים סיומת הפריטים הל :הקצה הדיסטלי סיומת

נראה אם כי סיומת זו נפוצה מעט פחות במכלול הדרומי לעומת המכלולים האחרים ) 'נוצה' 

. סיומת הינג' נפוצה בכל המכלולים באופן שהדבר קשור במצב השימור הפחות טוב במכלול זה(

 (.11-14%דומה )
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קליפה. אחוז הפריטים ללא קליפה כלל  40%ד מהפריטים הלהבים נושאים ע 24-35% אחוז קליפה:

 37-50% 1בעוד שבמכלול הדרומי, במכלול שמדרום למוקד ובמכלול של יחידה  –הוא מגוון יותר 

מהפריטים  17%מהפריטים לא נושאים קליפה כלל, במכלולי המדף )העמודים והיברודים( רק 

 אינם נושאים קליפה.  

מבין המכלולים שלגביהם קיים המידע הנ"ל )אין : הדורסלי מספר ממוצע של צלקות הינג' על הפן

ודי מציגים השטח הדרומי והמכלול היבר, (unit 1-נתונים ממכלולי המוקד, דרומית למוקד ו

מספר ההינג'ים הממוצע במכלול העמודי שמתחת למדף מעט נמוך יותר ( ו1.5נתונים דומים )

(1.34 .) 

מכלול העמודי שמתחת למדף הם הארוכים ביותר בממוצע הלהבים מה: (6)טבלה  נתונים מטריים

מבחינת רוחב  ס"מ(. 3.9. ס"מ(, ואילו הלהבים מהמכלול שמדרום למוקד הם הקצרים ביותר )5.5)

ס"מ, אם כי הלהבים  1.8-2ממוצע, הלהבים מכל המכלולים הנבדקים מציגים נתונים דומים )בין 

, הלהבים מכל המכלולים ממוצע (. מבחינת עובי1.5 –מהמכלול שמדרום למוקד מעט צרים יותר 

 .הנבדקים מציגים נתונים דומים

 סטיית תקן עובי ממוצע סטיית תקן רוחב ממוצע סטיית תקן אורך ממוצע  מכלול

 0.35 0.8 0.58 1.8 1.3 5 יברודית מדף

 0.5 1.0 0.6 1.8 1.6 4.6 )עמודי( מוקד

דרומית 
 למוקד

 _עמודי(

3.9 1.6 1.5 0.7 0.8 0.5 

 0.36 0.9 0.64 1.95 1.33 5.3 עמודית מדף

השטח 
 הדרומי

 _עמודי(

4.6 1.4 1.8 1.0 1.0 0.4 

Unit 1 
 )עמודי(

4.5 1.4 1.8 0.7 0.9 0.4 

 

 .נתונים מטריים )ס"מ( של פריטים להביים במכלולים הנבדקים .6טבלה  

 

ריה זו בין המכלולים הבדל נצפה בקטגו :של צלקות להביות על הפן הדורסלי מספר ממוצע

השונים. הפריטים הלהביים שבמכלולים העמודים והיברודים מתחת למדף הם בעלי מספר 
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בשני המכלולים(. לעומתם, מכלולי המוקד, המכלול  1.5הצלקות הלהביות הגבוה ביותר בממוצע )

שטח (. מכלול ה0.2-0.4מציגים מספר נמוך מאד של צלקות להביות ) unit 1-שמדרום למוקד ו

 הדרומי מציג מספר ממוצע דומה של צלקות למכלולי המדף. 

לסיכום, ניתוח המכלולים הלהביים משישה מכלולים אשר מקורם בחלקים שונים של הרצף 

המעיד על שימוש בטכנולוגית הפקה הסטרטיגרפי לא מעלה הבדלים בולטים בניהם אלא דמיון 

בהתזה אחת בלבד, נעשה  , עיצוב הבסיסהוא משולש ברוב המקרים החתך)בכל המכלולים  זהה

היא לרוב סיומת  סיומת הקצה הדיסטליהוא לרוב משמאל או במרכז הפריט ו מיקום הגבשושית

נוצה(. המכלולים מציגים נתונים מטרים דומים מאד מבחינת רוחב ועובי. מבין המכלולים 

הכלים )על להבים(  שכיחות –הנבדקים, המכלול העמודי שמתחת למדף מציג תמונה מעט שונה 

בו גבוהה יותר, הפריטים הלהביים ארוכים יותר בממוצע ותועדו בהם מספר רב יותר של צלקות 

נתונים אלה מעידים על הפקה שיטתית וסדירה יותר של להבים באזור זה,  –על גבי הפן הדורסלי 

  והם עשוים אף להעיד עד רמת מיומנות גבוהה בסיתות של להבים. 

 

 עיצוב גרעין: מקרה מבחן מאזור השטח הדרומי ומכלולי המדףו חידוש טיפרי. 2.1ו.

רצף ההפחתה בעת הסיתות כולל, בין היתר, הסרה של פריטים לצורך תיקון, חידוש ותיחזוק של 

הגרעין על מנת שניתן יהיה להפיק ממנו את המירב )הן מבחינת כמות הבלנקס והן מבחינת 

. בתהליך רכישת מיומנות הסיתות יש חשיבות גדולה, אם כן, המורפולוגיה של התוצרים הרצוים(

ללימוד של עיצוב ותיחזוק הגרעין, במיוחד בהפקת להבים. אחת מהנחות היסוד של עבודה זו היא 

שמאפייני כלי אבן עשוים לשקף רמות מיומנות שונות, ויתכן שרמות המיומנות השונות ישתקפו 

ך בחינת הנחה זו יוצג ניתוח משווה בין פריטי עיצוב גרעין . לצור(CTEגם בפריטי עיצוב הגרעין )

של המדף התחתון וממכלול השטח הדרומי. מכלול  1משני מכלולים ממערת קסם: מכלול יחידה 

המדף התחתון הוגדר, אמנם, כיברודי )בשל אחוז מקרצפים גבוה(, אך פריטים להביים מופיעים בו 

הכלים( וצפיפות הלהבים אף גבוהה במיוחד בהשוואה מפסולת התעשייה ו 29%בשכיחות גבוהה )

למכלולים יברודים אחרים. בנוסף, אחוז גבוה מבין הגרעינים שנמצאו במכלול זוהו כגרעיני 

. מכלול המדף התחתון הוא מהקדומים שנחפרו במערה )חרף זאת, (טרם פורסם ,להבים )אפרתי

הסיתות המשתקפות בו עשויה להיות הפריטים בו מצוין(, ולכן בחינת איכויות מצב שימור 

מעניינת במיוחד. מכלול השטח הדרומי נבחר לצורך הניתוח ההשוואתי משום שזוהו בו תופעות 

 (Assaf 2014; Assaf et al. 2015, 2016)העשויות להיות קשורות לתהליכי למידה במחקרים קודמים
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יים הנוגעים לפריטי עיצוב גרעין טיפולוגיים כלל-. ראשית יוצגו נתונים טכנוכמו גם בעבודה זו

בשני המכלולים, ולאחר מכן יוצג ניתוח של שתי קטגוריות עיקריות )פריטי התזת יתר וטבלאות 

 גרעין אשר זוהו כקשורים להפקת להבים(.  

 

)*הטבלאות בפרק זה ובהמשך  טיפולוגים כלליים-פריטי חידוש ועיצוב גרעין: נתונים טכנו

 (.העבודה יופיעו באנגלית

 מכלול השטח הדרומי

 19%מכלל פסולת התעשייה והכלים במכלול זה, מתוכם  (n=542)  8.8%פריטי עיצוב גרעין מהווים

ראה  ,Varia) שונות''-שהוגדרו כ פריטים לא מזוהים או שבורים 204 הם פריטים להביים. נמצאו

מהווים  (Ridge) רכס פריטים בעלי. (, וזוהי למעשה הקטגוריה הנפוצה ביותר במכלול זה7טבלה 

 (.  Core) tabletטבלאות גרעין, ולבסוף (Overshot) התזות יתרכשליש מן הקבוצה, לאחר מכן 

Core 
Trimming 
Elements 

No. % 

Core tablet 52 10% 

Ridge 192 35% 

Overshot 84 15% 

Varia 204 38% 

Entame 9 2% 

Total 542 100% 

Laminar 
items 

102 19% 

 

 .: טיפוסי פריטי עיצוב גרעין של השטח הדרומי7ה  טבל

 

 מדף תחתון 1פריטי עיצוב גרעין יחידה 

 33%מכלל פסולת התעשייה והכלים במכלול זה, מתוכם  (n=183) 5.4%פריטי עיצוב גרעין מהווים 

 ולבסוף  פריטים בעלי רכס השכיחות ביותר במכלול, לאחר מכן הן התזות יתר הם פריטים להביים.

 . (8)טבלה בלאות גרעין ט
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Core 
Trimming 
Elements  

No. % 

Core tablet 20 11% 

Ridge 49 27% 

Overshot 58 32% 

Varia 46 25% 

Entame 10 5% 

Total 183 100% 

Laminar 
items 

62 33% 

 

 .מדף תחתון 1: טיפוסי פריטי עיצוב גרעין של יחידה 8טבלה  

 

 בלאות גרעיןניתוח של פריטי התזת יתר וט

קטגוריות אלה נבחרו לצורך ניתוח מעמיק משום שהתזות יתר והסרה של טבלאות גרעין הן חלק 

( כולל n=73ממערך העיצוב והתיחזוק של גרעינים המשמשים בעיקר להפקת להבים. המדגם )

פריטים שלמים )להבים ונתזים כאחד( שזוהו כשייכים למערך ההפקה של להבים בלבד )פריטים 

 הו כקשורים בפעולות של עיצוב ותיחזוק גרעיני נתזים לא נכללו(. שזו

 (n=57)התזות יתר 

עם צלקות של פריט חלק מההפקה הסדירה, ) התזה רגולאריתהפריטים סווגו לפי הקטגוריות: 

פריט עם צלקות של התזות קודמות, כאשר התזת היתר נועדה ) התזה מתקנת -, והתזות קודמות(

(. פריטים מסוימים בצור הפרעותהינג'ים או פתרון של מגבלות שונות, כגון סייע בתיקון או ל

. הניתוח כולל סיווג של שאינה מכוונת שגרמה לנטישת הגרעין התזת יתר - deathshot  -סווגו כ

הפריטים לפי טיפוס בלנק )נתז או להב( ומדידה של נתונים מטריים: מידות מקסימליות של 

, מידות של קצה הפריט )חלק הגרעין שהוסר(, ולבסוף נמדד אורך ה()בהתאם לציר ההתז הפריט

 הפן הונטרלי, אורך הפן הדורסלי והיחס בניהם. 
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( לבין מכלול 8תוצאות הניתוח מצביעות על מספר הבדלים עיקריים בין מכלול המדף )איור 

 (. 9השטח הדרומי )איור 

 

 .מדף תחתון 1ול יחידה פריטי עיצוב גרעין מסוג התזת יתר ממכל  :8איור 
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.: פריטי עיצוב גרעין מסוג התזת יתר ממכלול השטח הדרומי9איור 
 

 

, נתון זה מובהק 9ראשית, פריטי עיצוב גרעין להביים שכיחים יותר במדף במידה ניכרת )טבלה 

 (. x²= 0.00025 df=1, 0.05˂i-p: מבחינה סטטיסטית

Overshots N. % 

Deep shelf unit 1 25   

BL 20 80% 

FL 5 20% 

Southern area 32   

BL 10 31% 

FL 22 69% 

Total 57   

 

 ..  חלוקת פריטי התזות יתר משני המכלולים לפי בלנק9 טבלה

 

הבדל נוסף ניצפה בין טיפוסי התזת היתר בין המכלולים. ניתן לראות שפריטים מתקנים שכיחים 

 יטי התזת יתר בעלי צלקות קודמות המנוגדות לכיוון ההתזהיותר במכלול המדף התחתון, וכי פר

(reversed overshots)  (. 10לא קיימים כלל במכלול השטח הדרומי )טבלה 

 

Overshot 
type 

Deep Shelf Unit 1 Southern Area 

No % No % 

Regular 11 44.0% 19 59.4% 

Correction 14 56.0% 13 40.6% 

Total 25 
 

32 
 Reversed 5 20.0% 0 
 Deathshot 1 4.0% 1 3.1% 

 

 .טיפוסים-חלוקת פריטי התזת יתר לתת .10טבלה  
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כמו כן, נצפו הבדלים בנתונים המטרים בין שני המכלולים. המדידות המטריות של האורך, הרוחב 

והעובי המקסימליים של התזות היתר מלמדות שפריטי המדף ארוכים יותר וצרים יותר מאלו של 

 (.11ח הדרומי )טבלה השט

 

 

 

 

 

  .נתונים מטריים מקסימלים של פריטי עיצוב גרעין .11 טבלה

 

הדיסטלי )שמסיר חלק מן הגרעין( מלמדות שחלק זה בפריטי המדף  מדידות מטריות של הקצה 

  ניכר (, כלומר פריטים אלה מסירים חלק12צר ועבה יותר מאשר בפריטי השטח הדרומי )טבלה 

 הגרעין. בסיסיותר מ

 

Metrics 
Average 
Length stdv 

Average 
Width stdv 

Average 
Thickness stdv 

Deep shelf 
unit 1 1.8 0.9 2.1 0.6 1.64 0.8 

Southern 
area 2 0.7 2.8 1 1.49 0.6 

 

 .נתונים מטרים של הקצה הדיסטלי של הפריט אשר לוקח את בסיס הגרעין. 12 טבלה

 

כמו כן, היחס בין הפן הונטרלי לדורסלי )מבחינת אורך ממוצע( קטן יותר בפריטים של מכלול 

 (.13טבלה ס"מ במכלול הדרומי, ראה  6ס"מ לעומת  4.4המדף )

 

 

 

 . אורך ממוצע של הפן הדורסלי והונטרלי של פריטי עיצוב גרעין משני המכלולים.13 טבלה

 

Metrics 
Average 
Length stdv 

Average 
Width stdv 

Average 
Thickness stdv 

Deep shelf 
unit 1 

5.5 1.5 2.3 0.8 1.58 0.7 

Southern 
area 5.2 1.3 2.9 1 1.52 0.6 

Average Length Ventral face Dorsal face 

Deep shelf unit 1 5.5 5.9 

Southern area 5.1 5.7 
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 (N=16) טבלאות גרעין

( ומדידה של נתונים 14נתז או להב, טבלה הניתוח כולל סיווג של הפריטים לפי טיפוס בלנק )

 .מטריים

 

Core Tablets BL FL Total 

Deep shelf unit 1 2 5 7 

Southern area 1 8 9 

Total 3 13 16 
 

 .חלוקת פריטי טבלאות גרעין משני המכלולים לפי בלנק .14טבלה 

 

ים יותר מאלה של בחינת התוצאות מלמדת כי פריטי המדף הם ארוכים יותר, צרים יותר ודק

 (.15מכלול השטח הדרומי )טבלה 

 

 

 

 

 

 .י המכלוליםנתונים מטריים מקסימלים של טבלאות גרעין משנ .15 טבלה

 

לסיכום, ניתן לעמוד על מספר הבדלים בין המכלולים. ראשית, פריטי עיצוב גרעין להביים 

שכיחים יותר במכלול המדף לעומת המכלול הדרומי. נתון זה מתיישב עם העובדה  שמכלול 

מתוך פסולת  29%השטח הדרומי מאופיין במיעוט של פריטים להביים באופן כללי )מהווים 

יותר מכפול(  –במכלול השטח הדרומי  12%של המדף התחתון לעומת  1במכלול יחידה התעשיה 

ובמיעוט של גרעיני להבים )ראה פרק ו'(. הבדל נוסף בין המכלולים בא לידי ביטוי בשכיחות 

הטיפוסים השונים בכל מכלול: מכלול המדף התחתון מאופיין בכמות גדולה יותר של פריטי התזת 

(, דבר שעשוי להעיד על קיומו של מערך שיטתי להפקת להבים entame) יתר ופתיחת גרעין

ריבוי פריטים אלה  –במכלול זה. הבדל ניכר גם בכמות הפריטים שסווגו לקטגוריית 'שונות' 

Metrics 
Average 
Length stdv 

Average 
Width stdv 

Average 
Thickness stdv 

Deep shelf 
unit 1 4.4 1.3 2.7 0.6 1.27 0.39 

Southern 
area 3.8 1.5 3 1.2 1.34 0.5 
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במכלול השטח הדרומי לעומת מכלול המדף מצביעה על כך שבמספר לא מבוטל של מקרים, 

דרטים מוקפדים במכלול זה, ואילו במכלול המדף עיצוב ותחזוק הגרעין לא התבצעו לפי סטנ

התקיים סטנדרט מוקפד יותר. הסתכלות מעמיקה על קטגורית התזות היתר וטבלאות הגרעין 

מצביעה אף היא על דפוס דומה של יצור מוקפד יותר של להבים במכלול המדף: פריטי התזות 

וביין וברוחבן אך הן יותר היתר של המדף ארוכים יותר, טבלאות הגרעין פחות מסיביות בע

הסרתם של אלה הצריכה שליטה ושימוש מדויק יותר בכח. פריטים מתקנים שכיחים  –ארוכות 

יותר במכלול המדף, ופריטים מנוגדים )המלמדים על עיצוב, תיחזוק ותיקון שיטתי של הגרעין( 

עבה יותר  העובדה שהקצה הדיסטלי של התזות היתר מהמדף התחתון קיימים רק במכלול זה.

מלמדת על שימוש בהתזות יתר בצורה מושכלת לצורך שמירת ועיצוב הקמירויות של משטח 

ההפקה, נתון המלמד גם הוא על מיומנות סיתות גבוהה והכרות מעמיקה עם טכנולוגיית הפקת 

ניתן לאפיין, אם כך, דרגה גבוהה יותר של מיומנות בטיפול גרעיני להבים במכלול  הלהבים בקסם.

 דף לעומת מכלול השטח הדרומי.  המ
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 . ניתוח איכויות סיתות בגרעינים ממערת קסם2ו. 

להלן טבלה המסכמת את המאפיינים ששימשו בהערכת רמת מיומנות גבוהה לעומת נמוכה 

 במחקר זה )פירוט ההגדרות ששימשו בניתוח הגרעינים במחקר זה מופיע בפרק ג'(.

מאפיינים המעידים  תכונה שנבדקה
רגת מיומנות על ד

 גבוהה

טיפולוגי על -ביטוי טכנו
 גבי הגרעינים

מאפיינים המעידים על דרגת 
 מיומנות נמוכה

טיפולוגגי -ביטוי טכנו
 על גבי הגרעינים

 הפניות

הסרה שיטתית של  הסרה סדירה של פריטים
פריטים רגולריים 

 באופן שיטתי

צלקות החוצות את 
משטח ההפקה, דבר 

המאפשר המשך הפקה 
 יטים מן הגרעיןשל פר

הסרות קצרות שלא  טעויות סיתות חוזרות ונשנות
חוצות את משטח 

ההפקה, הינג'ים 
חוזרים ונשנים, שברי 
מדרגה, סימני ריסוק 

ליד שטח הנקישה, 
זווית הכאה שאינה 

 מתאימה

Assaf 2016, 2019; Audouze & 
Cattin 2011; Finlay 2008; Nichols 
& Allstadt 1978; Olausson 2017; 
Pigeot 1990; Shelly 1990;  
Sternke & Sorensen 2009; Stout 
2005;  Winton 2004 

 
שימוש במידת כח  שימוש בכח בעת ההכאה

מתאימה בעת 
 ההכאה

משטח הפקה ושטח 
 נקישה סדירים

משטח הפקה לא  שימוש לא מידתי בכח בעת ההכאה
סדיר )קונוסים, 

קימורים 
ושקערוריות, התזות 

, ספונטאניות
הינג'ים(, שטח נקישה 

 קצר/צר

Audouze & Cattin 2011;               
       Geribas et al. 2010 

 

               ,°50-69בין  זווית הכאה שאינה מתאימה  °70-90בין  זווית הכאה מתאימה  זווית ההכאה
90-110° 

Geribas et al. 2010; Nonaka et 
al. 2010 

 
וק הגרעין תיחז תיחזוק הגרעין

ותיקון טעויות 
סיתות על גבי משטח 

ההפקה ושטח 
 הנקישה

רוטציה של הגרעין, 
הסרת פסולות גרעין 

 )כולל התזות יתר(

חוסר יכולת להתגבר על טעויות 
 סיתות

הסרה חוזרת ונשנית 
של פריטים קצרים, 

שברי מדרגה הינג'ים, 
דרגת ניצול נמוכה 

 של הגרעין

Geribas et al. 2010; Pigeot 1990; 
Sternke & Sorensen 2009 

 

התגברות על  בחירת חומר הגלם
מכשולים הקשורים 

 במאפיני חומר הגלם 

צלקות סדורות החוצות 
את משטח ההפקה 

ומאפשרות המשך הסרה 
 של פריטים

בחירה בחומרי גלם מאיכות נמוכה 
וחוסר יכולת להתגבר על מכשולים 

 הקשורים באיכות חומר הגלם

וכה, דרגת ניצול נמ
הסרות קצרות של 

פריטים, הינג'ים 
 חוזרים ונשנים. 

Eren et al. 2011b; Finlay 2008;    
            Shea 2006 

 

דרגת ניצול גבוהה  דרגת ניצול
)כאשר המשך הסרה 
של פריטים הדומים 

לאלה שיוצרו 
במחזור ההפקה 

האחרון אינה 
 אפשרית(

הערכת גודל הגרעינים  
בתוספת הערכה של 

טנציאל המשך פו
 ההפקה מן הגרעין

דרגת ניצול נמוכה )פריטים נוספים 
היו יכולים להיות מופקים מן 

 הגרעין(

הערכת גודל 
הגרעינים  בתוספת 

הערכה של פוטנציאל 
המשך ההפקה מן 

 הגרעין

Assaf et al. 2016 
 

התחשבות באילוצים 
 ומגבלות במהלך הסיתות

יכולת לזהות מגבלות 
שאינן מאפשרות את 
המשך הסיתות, דבר 

המוביל להשלכת 
 הגרעין  

צלקות רגולריות 
החוצות את משטח 
ההפקה ומאפשרות 

המשך הסרה של 
פריטים, טעוית שאינן 

 חוזרות ונשנות

חוסר היכולת לזהות מגבלות שאינן 
מאפשרות את המשך הסיתות, דבר 
המוביל להסרת בלתי מוצלחת של 

פריטים באופן מתמשך )למשל זווית 
ימה בין שטח הנקישה לא מתא

למשטח ההפקה, הפרעות בחומר 
גלם; היעדר רכסים על פני משטח 
ההפקה; הסרות קודמות שלא חצו 

את משטח ההפקה והסתיימו 
 בהינג'( הסתיימו בצירים(

הסרות קצרות שלא 
חצו את משטח 
ההפקה, הינג'ים 

חוזרים ונשנים, שברי 
מדרגה, ריסוקים 

בשמוך לשטח 
 הנקישה, זווית הכאה

 בעייתיות

Assaf 2016; Loshe 2010; Stapert 
2007 

 

 

 מאפייני גרעינים המשמשים בהערכת רמות מיומנות גבוהה לעומת נמוכה ששימשו במחקר זה .16טבלה 

 
 
 "לא מוצלחות", סיבות נטישה של או מוצלחות"" -כמו סיווג צלקות כ סממניםיש לציין כי   *

 הם לא משך נסיונות הפקה למרות מצב בעייתי"ה "גרעינים, דרגת מצוי הגרעין ואבחון

דבר שנלקח  אלא יש בהם מידה של סובייקטיביות בתצפית, חד ערכיים או מוחלטים, סממנים

  .בחשבון בעת הניתוח ובשלב הסקת המסקנות
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שחלק מהפריטים שבורים,  העובדה בשל שנבדק סממןבכל  להשתנות עשוי המדגם ** גודל

 מצויין בטבלאות או בטקסט.סממן שנבדקו בכל  הגרעינים נט. מספרשרופים או מכוסים בסדימ

 

ובהסתמך על מחקרים שעסקו בכך  (16)ראה פרק ג' וכן טבלה  בהסתמך על ההגדרות שתוארו

ומתוארים בספרות )ראה פרק ד'(, נעשה נסיון לאבחן דרגות שונות של מיומנות בסיתות כפי שהן 

בהצלחה במסגרת הטכנולוגית הקיימת באתר לעומת  משתקפות בגרעינים: סיתות אשר בוצע

סיתות המשקף חוסר ניסיון או העדר ידע בכל הקשור למגבלות הצור והסיתות עצמו. כך למשל, 

שילוב של המאפיינים הבאים עשוי לרמוז על רמת מיומנות גבוהה: מיעוט טעויות ויכולת לתקן 

ך הסיתות, עיצוב ותיחזוק הגרעין, שימוש טעויות, יכולת להתגבר על מכשולים בלתי צפוים במהל

נכון בכח בעת ההכאה והכאה בזווית נכונה, שימוש בחומרי גלם מתאימים והתמודדות עם צור 

מאיכות נמוכה )עיתוי ההשלכה של הגרעין והסיבות להשלכתו, מידת ניצול הגרעין נלקחים אף 

על רמת מיומנות נמוכה: טעויות  הם בחשבון(. לעומת זאת, שילוב המאפיינים הבאים עשוי לרמוז

סיתות חוזרות ונשנות )כולל הינג'ים, ריסוקים בקרבת שטח הנקישה(, כשל בהתגברות על 

מכשולים או תיקון טעויות, היעדר עיצוב ותיחזוק של הגרעין, שימוש לא נכון בכח בעת ההכאה 

תגבר על ההפרעות והכאה בזווית שאינה מתאימה, שימוש בחומרי גלם מאיכות נמוכה מבלי לה

 בצור )דרגת ניצול נמוכה וסיבת הנטישה נלקחו גם הן בחשבון(. 

גרעינים ספציפיים המשקפים איכויות סיתות שונות   -בחלק זה של הפרק יוצגו מקרי מבחן 

 )ממכלולים שונים( .(. לאחר מכן יוצגו שתי קבוצות של גרעינים1.2ברמת הפריט הבודד )ו.

( גרעינים אשר 1מיומנות שונות )אשר אובחנו במסגרת הניתוח הכללי(: )המשקפות, לדעתי, רמות 

( גרעינים בעלי שני מחזורי הפקה, 2משקפים הפקה שיטתית של פריטים ברמת מיומנות גבוהה,  )

המשקפים סיתות ברמה גבוהה ונמוכה כאחד. יש לציין כי אבחון וזיהוי מיומנות סיתות הוא 

שתנים רבים. בעוד בחינת פריטים בודדים מאפשרת לנו לקחת מורכב, שכן הוא עשוי לכלול מ

בחשבון את כל המשתנים הללו, נסיון לאבחן דרגת מיומנות ולאפיין איכויות סיתות במכלול 

ר מסוים )דפוסים חוזרים( הוא מורכב ואף ומצריך פישוט של חלק מן המשתנים הללו, דבר אש

 . נילקח בחשבון בעת הניתוח
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 מקרי מבחןי מערת קסם: גרעינים ספציפיים במכלול . ניתוח1.2ו.
 

בחלק זה של הפרק זה יוצגו גרעינים ספציפיים בעלי מאפיינים העשוים להיות קשורים באיכויות 

הסיתות השונות שנצפו במכלולי מערת קסם. הגרעינים יוצגו לפי קבוצות )גרעינים בעלי שני 

בינונית ונמוכה, גרעינים שנעשו מצור לא מחזורי הפקה, גרעינים המשקפים דרגת מיומנות 

הומוגני ו/או מאיכות נמוכה, גרעינים המסותתים בדרגת מיומנות ודרגת מיצוי גבוהה וגרעיני 

( של כל פריט. בין היתר, life historyלהבים(, תוך ציון שיוכם למכלול ותיאור היסטורית החיים )

מוגניות ואיכות הצור, מאפייני ההתמודדות יצוינו דרגות המיצוי )גבוהות ונמוכות(, מידת הו

הסתת עם מגבלות חומר הגלם, טעויות סיתות )חד פעמיות וחוזרות ונשנות( ומספר שלבי ההפקה 

יש לציין כי מרבית הגרעינים המוצגים הם גרעיני נתזים, משום ששכיחותם גבוהה של הגרעין. 

גו וידונו אף הם יחסית בהרחבה, יותר במכלולים של מערת קסם. עם זאת, גרעיני להבים יוצ

משום שלהבים מהווים חלק מרכזי ממכלולי מערת קסם, והפקתם מהווה חידוש טכנולוגי 

ידינו -חלק מהגרעינים המוצגים בפרק זה משקפים סיתות שפורש עלמשמעותי בפרק זמן זה. 

י פ-כסיתות אשר בוצע בהצלחה במסגרת הטכנולוגית הקיימת באתר, וחלקם משקפים, על

הבנתינו, סיתות המעיד על חוסר ניסיון או העדר ידע בכל הקשור למגבלות חומר הגלם והסיתות 

מנת להמחיש ברמת הגרעין הבודד, מעבר לניתוח הכמותי -עצמו. גרעינים אלה מוצגים כאן על

-והאיכותי של כלל הגרעינים, את מאפייני סיתות הגרעינים במכלולים אלה של מערת קסם, ועל

 .חיש בעזרת מקרי מבחן ספציפיים את התצפיות אשר נועדו לתעד את איכויות הסיתותמנת להמ
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 גרעינים בעלי שני מחזורי הפקה

 

 

 

 

(. נתז F/16d 675-680, 3)שטח דרומי יחידה מס'  1גרעין להבים, שטח נקישה  : 10איור 

נקישה,  יחסית קטן מימדים מחומר גלם איכותי שהוסב לגרעין להבים. צידו הפך לשטח

והפן הונטרלי שלו הפך למשטח הפקה. הגרעין נושא צלקות רבות, שהופקו בשני 

מחזורים. בשלב אחד הותזו התזות ארוכות שחצו את משטח ההפקה )מסומן בחץ רציף(, 

ובשני הותזו התזות קצרות, לעיתים מאותו המקום, שהסתיימו בהינג'ים )מסומן בחיצים 

שני סתתים בעלי דרגות מיומנות שונות סיתתו את  מקווקוים(. במקרה זה, נראה כי

 הגרעין.
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(. גרעין קטן יחסית, I/13b 545-550)מכלול המוקד,   1גרעין להבים, שטח נקישה  :11איור 

עשוי מצור איכותי. נראה כי היו שני מחזורי הפקה לגרעין. בראשון הופקו להבים בהתזות 

בחץ מקווקו(, ואילו בשני הופקו  שחצו את משטח ההפקה )שלוש צלקות מסומנות

להבים בהתזות שנתקעו והסתיימו בהינג' באמצע משטח ההפקה )מסומנות בחץ רציף(. 

יתכן כי סתת מיומן הפיק להבים מן הגרעין ולאחר מכן, סתת בעל מיומנות פחותה תירגל 

 הפקת להבים מגרעין זה.  
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 .(H/16a 580-585 ,2 רומי יחידה מס'שטח ד) גרעין להבים, שני שטחי נקישה :12איור 

ס"מ, ועובי  4גרם, אורך משטח ההפקה  108גרעין שנעשה על בולבוס יחסית קטן )משלו 

ס"מ( של צור איכותי. ישנם שני מחזורי הפקה מהגרעין. במחזור הראשון  3.6הגרעין 

ן הותזו התזות שחצו את כל אורך משטח ההפקה ואף הסירו חלק מבסיס הגרעין )מסומ

בחצים רציפים(. בשני הותזו התזות קצרות שלא חצו את משטח ההפקה, והסתימו בהינג' 

)מסומן בקווים מקווקווים(. לא ניתן להסביר זאת בשינוי בטופוגרפיה של הגרעין או 

 ביחס בין שטח הנקישה למשטח ההפקה. 
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 זהגרעין (: E/11b 590-595מכלול יברודי, מדף ) גרעין נתזים, שני שטחי נקישה :13איור 

הפקה. בשלב הראשון הותזו משטח  מחזוריבעל שני , איכותיוצור הומוגני מ עשוי

מעוצב( לפחות ארבעה נתזים יחסית גדולים בהתזות שחצו  אשר אינוהנקישה המרכזי )

. בשלב ההפקה השני הותזו מאותו שטח )מסומנות בחיצים שחורים( את משטח ההפקה

ך שטח הנקישה )מסומנות ריסוקים לכל אורים והסתיימו בהינג'הנקישה התזות קצרות ש

יצרו טופוגרפיה בעייתית בגרעין, כך שמשטח ההפקה בולט לעומת  אלה. בקו מקווקו(

ייתכן ששני מחזורי הסיתות המשך הפקת הפריטים הוא בעייתי. במצב זה, שטח הנקישה. 

. לאחר בעל מיומנות פחותהי הראשון מיומן ואילו השנ - הם תוצר של שני סתתים שונים

מכן נעשה שימוש במשטח ההפקה הקיים ליצירת שטח נקישה נוסף )ביחס של תשעים 

תזו שני פריטים. ההתזה האחרונה הסתיימה ומעלות לשטח הנקישה המרכזי(, ממנו ה

אפשר המשך הפקה של פריטים עשוי ל. על אף שנפח הגרעין )מסומן בחץ לבן( בהינג'

המשך הפקה  ובות שלא איפשרמרוי הנראה בשל טעויות הסיתות ההגרעין ננטש, כפ

 ממנו. 
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גרעין בעל (: E/12b 625-630 מכלול יברודי,מדף ) גרעין נתזים, שני שטחי נקישה :14איור 

(, עשוי מצור דק גרגר לא גרם 59ס"מ, משקלו  2.7ס"מ, עוביו  4.2אורכו ורוחבו נפח קטן )

הפקה. בשלב הראשון הופקו מאזורים שונים  מחזורישני  הומוגני. ניתן לזהות בגרעין

 מקור ההתזות לא תמיד ידוע -בגרעין שבהם אין הפרעות בחומר הגלם מספר נתזים 

(. התזות אלה חצו את משטחי ההפקה. בשלב השני )מסומנות בחיצים שחורים רציפים

המאופיין  רממוקם באזומשטח נקישה הנעשו נסיונות חוזרים ונשנים להתיז פריטים 

. התזות )מסומן בחץ מקווקו( לעיתים הישר ממקום ההפרעהבצור,  הפרעות מרובותב

פריטים . )מסומנים בקו מקווקו( אלה הסתימו בהינג'ים ובריסוקים בקרבת שטח הנקישה

. על אף נוספים הותזו משטח נקישה זה לכיוון משטח הפקה נוסף, באזור "נקי" מהפרעות

קי מהפרעות, שתי ההתזות האחרונות הסתימו בהינג' ולא חצו את שאזור זה של הגרעין נ

שטח נקישה נוסף ממוקם באזור עם הפרעות בחומר  .)מסומנות בקו לבן( משטח ההפקה

הגלם, וגם במקרה זה הותז נתז היישר ממקום ההפרעה. התזה זו לא חצתה את משטח 

ם" בגרעין מספר פריטים ההפקה, ונוצר בה שקע. יתכן שלאחר שהופקו מהאזורים ה"נקיי

)אשר ניסה להתיז  הוא ננטש, ולאחר מכן הוא שימש לצרכי תירגול של סתת בלתי מיומן

 .  פריטים היישר ממקום ההפרעה(
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גרעין  (:E/11c 660-665מדף מכלול יברודי, ) 1גרעין נתזים+להבים, שטח נקישה  :15איור 

ראשון, הופקו משטח הנקישה הפקה. בשלב ה מחזוריבעל שני  ,שנעשה על בולבוס

)מסומנים בחיצים  לפחות ארבעה להבים בהתזות ארוכות שחצו את משטח ההפקה

 . לאחר מכן, הותזו מאותו שטח נקישה ארבע התזות נתז שהסתיימו בהינג'רציפים(

, התזת נתז קצרה והתזת להב קצרה שהותירה צלקת עם )מסומנות בחיצים מקווקווים(

. ההתזות של שלב )מסומן בקו עגול מקווקו( הפרעה בחומר הגלם שקע, כפי הנראה בגלל

ההפקה השני יצרו טופוגרפיה בעייתית בגרעין )משטח ההפקה בולט לעומת שטח 

הנקישה(, ולכן הגרעין ננטש בשלב זה. עם זאת, יש לציין כי פריטים רבים הופקו 

תות של סתת מהגרעין, ושטח הנקישה ממוצה. נראה ששלב ההפקה הראשון משקף סי

 מיומן, בעוד שלב ההפקה השני משקף סיתות של סתת פחות מיומן.
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המשקף, גרעין : G/11c 585-615)מדף מכלול עמודי, ) גרעין נתזים מרובה שטחים :16איור 

בשלב הראשון הותזו משטחי הנקישה השונים של הגרעין  :הפקה מחזורישני כפי הנראה, 

. לאחר מכן, הותזו מספר )מסומנים בחץ מקווקו( פריטים שחצו את משטחי ההפקה

)מסומנים בחצים  וריסוקים בקרבת שטח הנקישה פריטים שהסתימו בהינג'ים עמוקים

. במספר מקרים ישנם ניסיונות לא מוצלחים חוזרים ונשנים רציפים ובחצי עיגול מקווקו(

)מסומנת  ה בצורהפרעפריטים רבים הותזו מהגרעין, אך להפיק פריטים מאותה הנקודה. 

בשלב  , לנטישתובמרכזו של אחד ממשטחי ההפקה בגרעין הובילה, כפי כנראה בעיגול(

נראה כי שלב ההפקה הראשון משקף סיתות של סתת מנוסה, ואילו השני משקף . זה

 סיתות של סתת בעל מיומנות פחותה. 
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גרעין (: E/7b 935-940, 1)מדף תחתון יחידה  גרעין נתזים+להבים מרובה שטחים :17 איור

בעל צורה מרובעת, מרובה שטחים ובעל שלושה משטחי הפקה, עשוי מצור איכותי 

בשלב הראשון הופקו פריטים שחצו את  והומוגני. נראה שהיו מספר שלבי הפקה בגרעין.

. בשלב שני הופקו פריטים משלושת שטחי הנקישה )מסומן בחץ רציף(  משטחי ההפקה

לעיתים לכל אורך  –מעלות אחד מהשני( פריטים שהסתימו בהינג' )ביחס של תשעים 

. )מסומנים בחיצים מקווקוים( שטח הנקישה ולעיתים מאותה הנקודה באופן חוזר ונשנה

יתכן ששלב ההפקה השני משקף נסיונות תירגול של סתת בעל מיומנות פחותה, שכן 

ההפקה מאפשרות הפקה  חומר הגלם איכותי והזוויות בין שטחי הנקישה לבין משטחי

נוחה של פריטים. מהיעדר סיבה אחרת נראית לעין, ניתן אולי להניח שטעויות הסיתות 

אם כי יתכן וישנה היכרות בסיסית עם עקרונות )בגרעין משקפות היעדר מיומנות  

 הסיתות, שכן זוויות ההפקה נוחות(.
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עשוי מצור לא הגרעין (: D/7d 985-990, 1מדף תחתון יחידה ) גרעין נתזים מרובה שטחים :18איור 

י הפקה לגרעין: בפאזה הראשונית הותזו פריטים שחצו מחזורהומוגני וגס גרגר. נראה שהיו שני 

. שלב ההפקה השני כלל בעיקר התזות שהסתימו )מסומנים בחיצים רציפים( את משטחי ההפקה

לל נסיונות לעצב מחדש את משלושת שטחי הנקישה )כו )מסומנות בחיצים מקווקוים( בהינג'

שטח הנקישה שהסתימו בהינג'ים(. יתכן ששלב ההפקה הראשון משקף סיתות של סתת מיומן 

אשר הצליח להתגבר על מגבלות חומר הגלם, בעוד שלב ההפקה השני משקף סיתות של סתת 

 בעל מיומנות פחותה. 
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: (unit I ,O/10c 175-180)מכלול עמודי  גרעין נתזים+להבים, שני שטחי נקישה :19 איור

צור מאיכות בינונית. ניתן לזהות שני של  (ס"מ 3.0)רוחבו עשוי על בולבוס צר גרעין ה

משטח הנקישה המרכזי,  ללא הכנות מספר להבים הופקו. בראשון, הפקה בגרעין מחזורי

שש התזות להביות בשלב השני הופקו . )חץ רציף( שלושה מהם חצו את משטח ההפקה

. שטח )מסומנות בחיצים מקווקווים( חצו את משטח ההפקה, והסתיימו בהינג'לא אשר 

. מספר נתזים קטנים, חלקם הסתיימו בהינג' ממנו הופקו .שני מנוגד לראשוןהנקישה ה

ידי סתת מיומן, ובשני נעשו נסיונות -ראשון הופקו להבים על נראה כי במחזור ההפקה

 להפיק להבים אך אלה הסתיימו בהינג'. 
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גרעין  (:G/16c 585-590, 3)שטח דרומי יחידה מס'  1גרעין נתזים, שטח נקישה  :20איור 

שנעשה על פריט עם פאטינה )על גב הגרעין ועל גבי משטח ההפקה(, כפי הנראה גוש צור 

שהותז בעבר, כוסה בפאטינה וסותת שוב. ניתן לזהות על משטח ההפקה של הגרעין שני 

הפקות ארוכות שחצו את משטח ההפקה והגיעו לבסיס הגרעין, בראשון  –מחזורי הפקה 

ובשני הפקות קצרות שהסתיימו בחלקו העליון של משטח ההפקה והרבה מאוד ריסוקים 

בקרבת שטח הנקישה )שלב זה מופרד בקו מקווקו(. על גבי משטח ההפקה ישנה הפרעה 

מן בעיגול(. יתכן בחומר הגלם, והתזה שנועדה, אולי, להסירה, אך ללא הצלחה )מסו

ששלב ההפקה הראשון )הכולל הפקות ארוכות שחצו את משטח ההפקה( משקף סיתות 

של מיומנים, ואילו השלב השני )הכולל ריסוקים והתזות קצרות( משקף סיתות של בעלי 

 מיומנות פחותה יותר.  
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. גוש (G/15c 700-705, 3)שטח דרומי יחידה מס'  גרעין נתזים, שני שטחי נקישה :21איור 

צור לא הומוגני )מסומן בחץ מקווקו בתמונה הימנית למעלה( בעל משטח שבירה ישן, 

המלמד מלכתחילה שחומר הגלם יכול להיות בעייתי. נראה שישנם שני שלבי הפקה 

לגרעין: במהלך שלב ההפקה הראשון הופקו פריטים שחצו את כל אורך משטח ההפקה 

השני הופקו פריטים שהסתיימו בהינג' או בצלקת  )מסומן בחץ רציף(. במהלך השלב

גדולה )מסומן בקו מקווקו ובחץ מדורג בתמונה השמאלית למעלה(. הצלקת הגדולה 

מעידה על התזה שנעשתה בכח מוגזם ובזוית לא נכונה, והשמידה למעשה את משטח 

לי ההפקה של הגרעין. התזה זו בוצעה לאחר שתי התזות כושלות שהסתימו בהינג' ואו

 בשל כך נעשה שימוש בכח רב מידי.
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(. H/15c 695-700, 2)שטח דרומי יחידה מס'  גרעין נתזים, שני שטחי נקישה :22איור 

גרעין שנעשה על בולבוס מעוגל מחומר גלם איכותי. נפחו קטן, כפי הנראה, מלכתחילה 

יתכן שהיו מספר  ס"מ(. 3ס"מ, ועוביו של הגרעין  4גרם, אורך משטח ההפקה  48)משקלו 

מחזורי הפקה מהגרעין. בראשון רוב ההתזות חצו את אורך משטח ההפקה )מסומן בחץ 

 רציף(, ובשני מספר התזות קצרות שהסתימו בהינג' )מסומן בחצים מקווקוים(. 
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(. ניתן H/16b 610-615, 2)שטח דרומי יחידה מס'   גרעין נתזים, שני שטחי נקישה :23איור 

ות שני מחזורי הפקה בגרעין. בשלב הראשון הותזו התזות גדולות שחצו את משטח לזה

ההפקה. בנקודה מסוימת נחשף קונוס ישן בתוך גוש הצור )מסומן בחץ ובעיגול(, ואז 

הסתיים, כפי הנראה, שלב הניצול הראשון. בשלב השני ניסו להפיק פריטים מאזור 

מד על כך ששני סתתים שונים עבדו על הקונוס הישן ללא הצלחה. נתון זה עשוי לל

 הגרעין, ואחד מהם סיתת מתוך חוסר הבנה טכנולוגית.
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(. גרעין H/15d 665-670, 1)שטח דרומי, יחידה מס'  גרעין נתזים מרובה שטחים :24איור 

תזות חוצות את מחומר גלם איכותי, הותזו ממנו הרבה התזות. חלק גדול מהה העשוי

משטח ההפקה. נראה שבשלב הפקה אחר הותזו מספר התזות שהסתיימו בהינג' 

 )מסומנות בחץ מקווקו( והרבה מאוד ריסוקים באזור שטח הנקישה )מסומן בקו מקווקו(.

 

 גרעינים המשקפים סיתות בדרגה בינונית ונמוכה

 

-C/9 b+d+ C/10 b+d 690 ,יברודי מדף מכלול) גרעין נתזים, שני שטחי נקישה :25איור 

)ניתן  גרעין ישן מכוסה פאטינה. נעשה מ(ס"מ 4.0עוביו ויוצא דופן ) פריט עבה: (700

שנעשה על בולבוס צור הומוגני גס גרגר. ראשית, הותזה התזת  לראות בתמונה הימנית(

נתז גדולה מאזור קליפתי של הבולבוס )ללא הכנות(. יתכן שהתזה זו נועדה ליצור הכנה 
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התזה הותזה מעומק ה .)תופעה מוכרת במכלולי מקרצפי מערת קסם( לצלע של מקרצף

משטח ההפקה סמוך על גבי , ויצרה שקע תוך שימוש במידה רבה של כח שטח הנקישה

זה כשטח  משטח הפקהנעשה שימוש ב . לאחר מכן)מסומן בחץ שחור( למקום ההכאה

קטנים )באורך רב של נתזים בזווית של תשעים מעלות מספר נקישה, ממנו הותזו 

ובריסוקים  ים. במחצית מהמקרים התזות אלה הסתיימו בהינג'ס"מ( 2.5מקסימלי של 

סמוך לשטח הנקישה. באזור מסוים של שטח הנקישה נעשו מספר נסיונות הפקה חוזרים 

. התזות אלה הסתימו )מסומן בחץ לבן( שטח הנקישהעומק ב ""כירסמו -שונשנים 

יתכן ניתן היה להפיק פריטים נוספים מן הגרעין, אך הוא ננטש. ות. בריסוקים ושביר

לפי הטכנולוגיה של  מקרצף קינה יצורשפריט זה משקף נסיון של סתת בלתי מיומן ל

 .התעשיה היברודית

 

 
 

גרעין שנעשה (: F/10d 625-630, מכלול עמודי מדף) 1גרעין נתזים, שטח נקישה  :26איור 

ה פאטינה )מסומן בעיגול בתמונה הימנית(. עשוי מצור הומוגני. על פריט צור ישן מכוס

שתי התזות שהסתימו בהינג' עמוק הותזו משטח הנקישה )מסומנות בחץ רציף מקווקו 

בתמונה השמאלית(, שעוצב מחדש לאחר מכן. בשלב זה הותזה התזת נתז גדולה מעומק 

התזה זו  –ל כח שטח הנקישה שחצתה את משטח ההפקה תוך שימוש במידה רבה ש

"כירסמה" בשטח הנקישה )מסומנת בחץ לבן רציף בתמונה הימנית( והותירה נתז 

משטח ההפקה סמוך לשטח הנקישה )מסומן בקו מקווקו בתמונה הימנית(. על ספונטני 

בשלב זה של ניצול כמעט מקסימלי של משטח ההפקה ושטח הנקישה הגרעין ננטש. יתכן 
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סתת שאינו חסר נסיון לחלוטין אך גם שאינו  –בינונית  שגרעין זה משקף סיתות ברמה

 מומחה.

 

פריט שנעשה על (: I/13b 580-585)מכלול המוקד,  גרעין נתזים מרובה שטחים :27איור 

גרעין ישן עם פאטינה )ניתן לראות בתמונה הימנית העליונה( מצור הומוגני מאיכות 

הופקו ממנו לפחות שלוש התזות בינונית. בעל שני משטחי הפקה. שטח אחד מעוצב, 

בתמונה עליונה משמאל(. בשטח השני  מקווקוויםשהסתימו בהינג' )מסומנות בחיצים 

נעשה שימוש בשטח קודם עם פאטינה, ממנו הותזה התזה שהסתימה בהינג' עמוק 

בתמונה העליונה משמאל(. גם בשטח הנקישה השלישי נעשה שימוש  רציף)מסומנת בחץ 

זה ממנו התזה יחסית קצרה. בשטח הרביעי נעשה שימוש באחת במשטח ישן והות

מעלות  90-הצלקות על גבי משטח ההפקה כשטח נקישה והוא ממוקם ביחס של כ

לשטחים האחרים )מסומן בעיגול בתמונה השמאלית התחתונה(: הותזו ממנו מספר 

ופקו ממנו התזות קצרות מאוד, וישנם ריסוקים סמוך לשטח הנקישה. הגרעין די מנוצל וה

פריטים רבים, אך מרבית ההתזות לא היו מוצלחות. יתכן שהוא משקף פעילות של סתת 

  בלתי מיומן שהתאמן בסיתות ללא הכוונה מרובה.
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גרעין . (D/7b 1120-1125, 1)מדף תחתון יחידה  גרעין נתזים מרובה שטחים :28איור 

י מצור הומוגני. פריטים רבים הופקו מן הגרעין, אך התזות נתזים מרובה שטחים, עשו

רבות לא חצו את משטח ההפקה והסתיימו בהינג' )מסומנות בחיצים שחורים(, ישנם 

ריסוקים בסמוך לאחד משטחי הנקישה )בתמונה הימנית התחתונה( וטעויות חוזרות 

קעו )תמונה ימנית ונשנות כנסיונות הפקה מאותה הנקודה שוב ושוב על אף שההתזות נת

 ידי סתת שאינו מיומן, ויתכן שללא הכוונה מרובה. -עליונה(. נראה שגרעין זה סותת על
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 גרעינים שנעשו מצור לא הומוגני ו/או מאיכות נמוכה

 

 

עשוי על פריט ה (I/13d 550-555 מכלול המוקד,) 1גרעין נתזים, שטח נקישה  :29איור 

הגרעין המקורי נעשה על  ניתן לראות בתמונה השמאלית(.) גרעין ישן מכוסה פאטינה

מאיכות בינונית. נעשה שימוש בשטח הנקישה המקורי )מכוסה פאטינה(, אך  צור בולבוס

הופק נתז גדול בהתזה שניצלה את מלוא משטח ראשית הוא עוצב במעט הכנות חדשות. 

 קצרות יותרהותזו לפחות שלוש התזות  לאחר מכן, ורציף()מסומן בחץ  ההפקה

בשלב האחרון הותזו מספר התזות קצרות שהסתיימו (. מקווקוים)מסומנות בחיצים 

. בשלב זה הגרעין ננטש, על אף שניתן )מסומן בקו מקווקו( בהינג', אולי בגלל סדק בצור

 ים שונים.היה להפיק ממנו פריטים נוספים מאזור

 

 

 



146 
 

 

גרעין  (:I/14a 585-590למוקד, )דרומית  גרעין נתזים, שני שטחי נקישה :30איור 

 143)משקלו ויחסית גדול בעלמשטח הפקה אחד. במקרה זה נעשה שימוש בגרעין ישן 

שכוסה בפאטינה )על גב הגרעין, ניתן לראות  ס"מ( 4.2ועוביו  ס"מ 5.6גרם, רוחבו 

. הצור אינו איכותי, ישנן הרבה הפרעות על כל משטחי הגרעין. בתמונה האמצעית( כבלנק

ח הנקישה המרכזי עוצב מחדש )מסומן בחץ לבן בתמונה הימנית(, ולמרות חומר שט

הגלם הבעייתי שתי התזות חצו את משטח ההפקה, והותזה התזה נוספת קצרה יותר של 

עושה נתז יחסית גדול. שטח הנקישה השני )ביחס של תשעים מעלות לשטח הראשון( 

ה ללא הכנות נוספות )מסומן בחץ שימוש חוזר בשטח הנקישה המקורי המכוסה בפאטינ

הותז ממנו פריט אחד עיקרי שהסתיים בהינג' בגלל הפרעה בצור לבן בתמונה האמצעית(. 

. הגרעין לא ממוצה וניתן היה להפיק ממנו פריטים )מסומן בחץ שחור בתמונה השמאלית(

בי נוספים, אך יתכן שעקב מגבלות חומר הגלם הוא ננטש בשלב מוקדם יחסית )בשני של

ההפקה של הסטוריית החיים שלו(. על אף שמדובר בחומר גלם מאיכות נמוכה, הצליח 

הסתת להתמודד עם מגבלות חומר הגלם באופן יחסי, שכן לא נצפו טעויות סיתות 

 חוזרות ונשנות על הגרעין.
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גרעין  (:I/14b 562-565)דרומית למוקד,  1גרעין נתזים+ להבים, שטח נקישה  :31איור 

ה על נתז משוברר עם קליפה על הפן הדורסלי )הפן הונטרלי מסומן בקו מקווקו(. שנעש

)אופקיות לשטח  מאד תרכיזים גירניים  או קליפה פנימית הפריט עשוי מצור עם הרבה

הנקישה(, את חלקן ניתן לראות על הקליפה. הותזו ארבע התזות: חלקן חצו את משטח 

מה בהינג' )הצלקות מסומנות בחיצים ההפקה, אחת מהן קצרה יותר ואחת הסתיי

מקוקווים(. על אף ההפרעות בצור, אזור שטח הנקישה של הגרעין הוא נטול הפרעות, 

יתכן, אם כן שלא מדובר בסתת חסר  ואין נסיון להפיק פריטים מהאזורים הבעייתים.

 מיומנות.

 

 

 

עשוי הגרעין  (.F/15d 670-675 ,3)שטח דרומי יחידה  1גרעין נתזים, שטח נקישה  :32איור 

מבולבוס צור שאינו המוגני. על אף אופיו של חומר הגלם התזות חצו את משטח ההפקה. 
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נראה שגרעין זה סותת על ידי סתת מיומן אשר התגבר על המכשולים הקשורים בחומר 

 גלם בעייתי זה. 

 

 
 

גרעין  (:C/7c 1040-1045 ,3מדף תחתון יחידה מס' ) 1גרעין נתזים, שטח נקישה  :33איור 

שעשוי מצור לא הומוגני. הותזו ממנו מעט התזות אך רק אחת הסתימה בהינג' )מסומנת 

בחץ(, למרות אופיו הבעייתי של חומר הגלם. יתכן, אם כן, שלא מדובר בסתת חסר 

מיומנות. סימני הכאה על גב הפריט )בתמונה האמצעית, מסומנים בעיגולים לבנים( 

 והגרעין נעשה על שבר של מקבת. מצביעים על כך שיתכן 
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-G/17b 665 ,2שטח דרומי יחידה מס' ) 1גרעין נתזים+ להבים, שטח נקישה  :34איור 

גרעין שנעשה על גוש חומר גלם מאיכות נמוכה עם הרבה הפרעות. הוכן שטח  (.670

י נקישה ונעשו נסיונות הפקה, כשסיכויי ההצלחה היו נמוכים מלכתחילה בגלל מאפיינ

חומר הגלם. בחלק מהמקרים ההתזה בוצעה ישירות על ההפרעה בצור )מסומן בחץ ישר 

בתמונה העליונה משמאל ובעיגול לבן בתמונה התחתונה מימין(. סיכויי ההצלחה של 

התזה כזו נמוכים מאד, ויש להניח שסתת מנוסה לא ימקם את המקבת בדיוק על הפרעה 

ניהן, לא חצתה את כל אורך משטח ההפקה של בצור. אף אחת מההתזות, גם הארוכות ב

 הגרעין, ורובן הסתימו בהינג' )מסומנות בחצים מדורגים בתמונות מצד שמאל(.  
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(: גרעין G/16b 700-705 1 מס' שטח דרומי יחידה) 1גרעין נתזים, שטח נקישה  :53איור 

ס"מ, ועובי  8 גרם, אורך משטח ההפקה 551שנעשה על בולבוס גדול יחסית )משקלו 

ס"מ(, מחומר גלם לא הומוגני. ההפרעות בחומר הגלם נראות גם על הקליפה,  7.3הגרעין 

כלומר איכות חומר הגלם היתה ידועה מראש, לפני התחלת הסיתות ובולבוס זה נבחר 

לסיתות למרות הבעיות הצפויות )ההפרעות בחומר הגלם מסומנות בחיצים מקווקוים(. 

ות נעשתה כאשר המקבת פגעה בדיוק במקום בו יש הפרעה בחומר אחת ההתזות האחרונ

הגלם, לכן נוצר שקע גדול במקום ההתזה )מסומן בקו רציף(. שטח הנקישה עוצב בהתזות 

גדולות. חלק מההתזות חצו את אורך משטח ההפקה למרות ההפרעות בחומר הגלם 

בהינג'. ניתן לראות )מסומן בחץ רציף בתמונה השמאלית למטה(. אחת ההתזות הסתימה 

נתז קטן נוסף שהותז במקום ההכאה )מסומן בקו(, שנוצר כנראה משימוש לא נכון בכח, 

זווית לא מתאימה בין שטח הנקישה למשטח ההפקה, או שניהם. הגרעין ניטש לאחר מס 

מאוד קטן של התזות בשלב מיצוי מאוד ראשוני. אחת מההתזות הותזה ישירות על 

נראה כי במקרה זה הסתת לא הבין את מגבלות חומר הגלם  הפרעה בחומר הגלם.

)שכאמור ניתן היה לצפותה מראש(, משום שבחר להתיז פריטים דווקא ממיקומים אלה. 

 לכן, ניתן להניח שסתת זה לא היה מיומן.
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פריט (: C/7d 1095-1100, 1)מדף תחתון יחידה מס'  1גרעין נתזים, שטח נקישה  :36איור 

נעשה על גרעין ישן מכוסה הפריט ית חיים ארוכה, שכללה מספר שלבים. סטוריעם ה

מצור גס גרגר. כפי הנראה גם בשלב  ,פאטינה )ישנם שני שלבי פאטינה שונים על הגרעין(

הסתימו בהינג'ים שהתזות רבות )לפני שהגרעין כוסה פאטינה( הותזו  הקדום של הגרעין

להיסטורית החיים שגרעין ננטש. בשלב האחרון עמוקים )אולי בגלל איכות הצור(, ולכן ה

, )מסומן בחץ מקווקו בתמונה הימנית התחתונה( נקישה בשתי התזותהעוצב מחדש שטח 

 וממנו הותזו נתז קטן מאד ונתז גדול יותר שלא חצה את משטח ההפקה, והסתיים בהינג'

 ן ננטש. בשלב זה הגרעי)מסומנים בחיצים מקווקווים בתמונה השמאלית העליונה(

 . בשנית
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פריט (: B/7c+d 975-980, 4מדף תחתון יחידה מס' ) גרעין נתזים מרובה שטחים :37איור 

גרם( עשוי מצור לא הומוגני. גרעין מרובה שטחים, הותזו ממנו הרבה  553גדול )משקלו 

שלבי התזות אך הוא אינו ממוצה, אלא ננטש בשלב מוקדם. נראה שהיו לגרעין מספר 

לקו מכוסה פאטינה(. בשלב האחרון בהיסטורית החיים הותז נתז גדול שהסתיים )ח הפקה

בהינג' עמוק, כפי הנראה נעשה שימוש במידה רבה של כח )מסומן בחץ מקווקו(. מאזור 

אחר בגרעין הותזו מספר התזות קצרות שהסתימו בהינג' )מסומנות בחיצים שחורים 

 רציפים(. לאחר מן הגרעין ננטש. 
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 גרעינים מסותתים בדרגת מיומנות ודרגת מיצוי גבוהה

 

 

שימוש בגרעין ישן  I/13b 545-550))מכלול המוקד,   1גרעין להבים, שטח נקישה  :38איור 

ת יסטוריימחומר גלם מפוספס )האופייני לגרעיני להבים(. נראה שהשכוסה פאטינה 

התזות להביות ארוכות החיים של הגרעין הייתה ארוכה, ובשלב הנוכחי כללה ארבע 

שחצו את משטח ההפקה )מסומנות בחץ רציף(. לאחר מכן הותזו שלוש התזות 

שהסתיימו בהינג' )מסומנות בחץ מקווקו(, אולי בשל העובי המצומצם של שטח הנקישה. 

בשלב האחרון עוצב וסודר שטח הנקישה בשתי התזות, אך לא הופקו ממנו פריטים 

 והגיע לנפח קטן יחסית, ויתכן שמשום כך ננטש. נוספים. הגרעין מאד ממוצה 
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(. גרעין F/16 640-645, 3)שטח דרומי יחידה מס'  1גרעין להבים, שטח נקישה  :39איור 

מחומר גלם איכותי עם מעט פאטינה. הגרעין ממוצה, ולכן נותר קטן וצר להבים עמודי 

את כל אורך משטח לאחר ההפקות האחרונות. הוא כולל שלוש צלקות להבים שחצו 

 .ההפקה. גרעין זה מובא כדוגמא לגרעין להבים ממוצה, ללא תקלות כלשהן בסיתות

 

 

נעשה שגרעין : (G/11d 565-570, מכלול עמודימדף ) 1גרעין להבים, שטח נקישה  :40איור 

על בולבוס צור הומוגני מאיכות בינונית. שטח הנקישה עוצב במספר התזות )ניתן לראות 

הימנית(. רוב ההתזות חצו את משטח ההפקה )מסומנות בחץ רציף(. בשלב בתמונה 
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האחרון הותזו מספר התזות קצרות יחסית )מסומנות בחיצים וקווים מקווקים(, אולי 

משום ששטח הנקישה נוצל כמעט לחלוטין )ולכן, במקרה זה לא ניתן לקשר בהכרח את 

 ההינג'ים לחוסר מיומנות(. 

 

 

 

 

גרעין (: E/12b 638-656)מדף מכלול יברודי, להבים, שני שטחי נקישה גרעין : 41איור 

מצור מפוספס , עשוי נקישה מנוגדים ושני משטחי הפקה להבים "קלאסי" בעל שני שטחי

שני בקליפה )נותרה בולבוס צר הגרעין עשוי על  )אופייני להפקת להבים במערת קסם(.

שטח  .(ס"מ 2.6ס"מ ועוביו  2.3בו ס"מ, רוח 8.3אורך משטח ההפקה  -צידי הגרעין 

. הותזו ממנו במידה רבה והוא עוצב בהתזה אחת )תמונה ימנית( הנקישה המרכזי מנוצל

ולאחר מכן שלוש )מסומנת בחץ רציף(  את משטח ההפקה ושחצ ותארוכ ותהתזשתי 

. על אף שהתזות אלה הסתיימו בהינג' )חץ מקווקו( התזות להביות שהסתיימו בהינג'

. שטח הנקישה השני עוצב במספר התזות והופקו ממנו שתי למדי בלהבים ארוכים מדובר

 התזות נתז קצרות )אחת הסתיימה בהינג'( והתזה אחת שחצתה את משטח ההפקה.

נראה כי בשלב קודם הותזו פריטים נוספים משטח נקישה שכבר לא קיים בגרעין )ניתן 

סטורית יוכי מדובר בפריט עם הלראות צלקות של פריטים אלה בתמונה האמצעית(, 

 חיים ארוכה.
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גרעין בדרגת (: J/15b 570-57 )דרומית למוקד,  1גרעין להבונים, שטח נקישה  :42איור 

 3גרם אורכו  8האחרונות )משקלו  ההפקות לאחר וצר קטן נותר מיצוי מקסימלית, לכן

ללא  ,ה אחת בלבדזהתשטח הנקישה עוצב ב ס"מ(, עשוי מצור איכותי. 1.3ס"מ ועוביו 

)מסומנות  שחצו את משטח ההפקה לפחות שלוש התזות להביות. הותזו הכנות נוספות

 מובא זה גרעין מעלות. 85-90, והגרעין ננטש כששטח הנקישה נותר בזווית של בחיצים(

 תקלות כלשהן ללאשסותת לפי הטכנולוגיה העמודית  ממוצה להבים לגרעין כדוגמא

 .בסיתות
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גרעין שנעשה : (J/14a  570-575, דרומית למוקד) גרעין נתזים, שני שטחי נקישה  :34איור 

ס"מ(, מצור  1.2ס"מ, עוביו  3.3אורך משטח ההפקה  ,גרם 10)משקלו  דקעל בולבוס קטן ו

 התזות הסתימו בהינג'מספר  -רבים  והומוגני. הופקו ממנו נתזים קטנים איכותי

בינו  זוויתעד שהששטח הנקישה מוצה לחלוטין  מכיווןראה כפי הנ )מסומנות בחיצים(

 מעלות. הגרעין ננטש עקב מיצוי מקסימלי.  45-50 -ל לבין משטח ההפקה הגיעה

 

 

-D/7a 930, 2מדף תחתון יחידה מס' ) גרעין נתזים + להבים, שני שטחי נקישה :44איור 

מנוצל. בעל שני שטחי נקישה גרם( עשוי מצור איכותי, מאד  18גרעין קטן )משקלו (: 935

מנוגדים ומשטח הפקה אחד. נראה שמשטח הנקישה הראשון )מכוסה קליפה( הופקו 
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ידי הפקות הפריטים משטח הנקישה הנגדי. שטח זה -להבים, אם כי הצלקות נחתכות על

מעוצב במספר התזות, הותזו ממנו התזת להב אחת ארוכה והתזה שניה קצרה שהסתימה 

 וקו(. בשלב זה הגרעין ננטש, כפי הנראה בגלל מיצוי שטחי הנקישה.בהינג' )חץ מקו

 

 

גרעין  (: unit I ,P/10c 145-150)המכלול העמודי,   1גרעין נתזים, שטח נקישה : 45איור 

בשלב האחרון של  עשוי על בולבוס צור איכותי. (,ס"מ 3.5ס"מ, אורכו  1.5עוביו קטן )

מוש בשטח נקישה לא מעוצב עם קליפה, ממנו סטורית החיים של הגרעין נעשה שייה

, ממוצהפריט זה מובא כדוגמא לגרעין חצו את משטח ההפקה. אשר  הותזו שלוש התזות

 ללא תקלות כלשהן בסיתות.
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. 

 

(. גרעין 2שטח דרומי יחידה מס'  G/15d 645-650) גרעין נתזים, שני שטחי נקישה :46איור 

ומר הגלם הומוגני. הותזו מספר התזות שחצו את אורך שנעשה על פריט עם פאטינה, ח

משטח ההפקה, התזה אחת קצרה יחסית והתזה שהסתיימה בהינג' עמוק )מסומן בחץ(. 

רמת המיצוי של הגרעין די גבוהה. לא בהכרח היו שני מחזורי הפקה ברורים לגרעין )של 

שאין מן הנמנע שני סתתים בעלי דרגת מיומנות שונה(, אלא התזה אחת לא מוצלחת 

 שבוצעה בתום מהלך הסיתות המוצלח.

 

 

בחלק זה של הפרק זה הוצגו מקרים ספציפיים של גרעינים ממכלולי מערת קסם שנבדקו בעבודה 

גרעינים אלה מלמדת כי הפריטים המוצגים משקפים איכויות  סטורית החיים שליבחינת ה זו.

ממכלולי המדף התחתון הממוקמים  סיתות שונות שניצפו באזורים שונים של המערה, החל

בכל המכלולים הממוקם בחלק העליון של הרצף.  unit 1בתחתית הרצף הסטרטיגרפי ועד למכלול 

ניתן לזהות דרגות ניצול שונות של גרעינים, בכולם נצפתה נוכחות של גרעינים המשקפים רמת 

שיפורט בהמשך הפרק(  מיומנות גבוהה בסיתות, נצפו גרעינים בעלי מספר מחזורי הפקה )כפי

כך למשל, תופעה מרכזית העשויה וגרעינים העשוים להעיד על רמת מיומנות בינונית ונמוכה. 

אף כי  ללמד על סיתות של חסרי מיומנות באתר היא הבחירה בחומרי גלם בעיתיים לסיתות

לפני  ה,על הקליפ לעיתים ניתן היה לראות את מאפייניו הבעיתיים )למשל הפרעות בחומר הגלם(
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)במקרים  תחילת הסיתות, וכן חוסר יכולת להפיק פריטים באופן שיטתי מחומרי גלם אלה

לרוב, גרעינים אלה  .מסוימים בחרו לנסות להתיז פריטים ישירות ממקום ההפרעה בחומר הגלם(

נראה כי סתת מיומן היה נמנע  ולא הגיעו לדרגת מיצוי גבוהה. ניטשו בשלב מוקדם יחסית,

לנסות להפיק פריטים ממקומות בעייתיים נמנע מאו  מלבחור בחומרי גלם אלה, מלכתחילה

יתכן ומדובר בסתתים חסרי נסיון שאינם מיומנים, בעלי ידע חלקי וחוסר היכרות  בחומר הגלם.

עם מגבלות חומר הגלם. טעויות סיתות חוזרות ונשנות שנצפו על חלק מהגרעינם עשויות להעיד 

 ל יחידים שפעלו ללא הכוונה מרובה. על ניסיונות תירגול ש

 

כעת יוצגו שתי קבוצות של גרעינים המשקפות, לדעתי, רמות מיומנות שונות אשר אובחנו 

( גרעינים אשר משקפים הפקה שיטתית של פריטים ברמת מיומנות 1במסגרת הניתוח הכללי: )

 ם בעלי שני מחזורי הפקה.( גרעיני2) -גבוהה )כולל השוואה בין גרעיני נתזים לגרעיני להבים( ו

 

 סיווג לקבוצות –. זיהוי איכויות סיתות משתנות במערת קסם 2.2ו.

 גרעינים המשקפים סיתות ברמת מיומנות גבוהה

ניתוח הגרעינים במערה הצביע על נוכחות בולטת של גרעינים המשקפים סיתות בדרגת מיומנות 

פים באופן בלעדי דרגת מיומנות גבוהה גבוהה. יש להדגיש כי אינני מניחה שגרעינים אלה משק

ידי -בכל מכלול, ובהחלט יתכן שגרעינים נוספים, אשר לא נכללו בקבוצה זו, סותתו למעשה על

של פריטים  שיטתית וסידרתיתסתתים מיומנים. זהו נסיון לזהות גרעינים המשקפים הפקה 

עינים אלה בכל מכלול בדרגה גבוהה של מיומנות, מתוך מטרה לעמוד על היקף הופעתם של גר

( High exploitation) degreeובאתר בכלל. הפריטים שנבחרו סווגו ככאלו שנוצלו במידה רבה 

מגבלות שאינן מאפשרות הפקה מוצלחת של פריטים )כמו כן, קטגוריה  במצב בו נוצרוולא סותתו 

 זו לא כוללת גרעינים בעלי שני מחזורי הפקה(. 

לה מלמדת כי הם נמצאים בכל המכלולים הנבדקים בעבודה זו, אך בחינה מרחבית של גרעינים א

(. כך, למשל, בעוד שבמכלול השטח הדרומי גרעינים אלה 17מופיעים בשכיחות משתנה )טבלה 

, במכלול העמודי 60%הם מהווים  unit 1מכלל מכלול הגרעינים, במכלול העמודי של  9%מהווים 

 (. 3-4לול העמודי שבמדף התחתון )יחידות וכך גם במכ 50%שמתחת למדף הם מהווים 
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 .וך מכלול הגרעינים הכללישכיחות גרעינים המשקפים רמת מיומנות גבוהה מת .17 טבלה

 ( 65-70)הנתונים המפורטים מוצגים בנספחים, טבלאות טיפולוגיים -מאפיינים טכנו

( 65%בדומה למדגם הגרעינים הכללי, במרבית המקרים קבוצת גרעינים זאת כוללת גרעיני נתזים )

שנבחר הצור  (. בדומה למדגם הכללי,59%( שנעשו על בולבוס )58%בעלי שטח נקישה אחד )

לסיתות גרעינים אלה הוא לרוב הומוגני מאיכות בינונית, אם כי צור הומוגני מאיכות גבוהה נפוץ 

( לעומת מדגם הגרעינים 29%יותר בקטגורית הגרעינים המשקפים סיתות ברמת מיומנות גבוהה )

  (. unit 1למעט המכלול העמודי של  12-22%הכללי )

( לעומת המדגם 24%לשטח הנקישה נמוך יותר בקבוצה זו )אחוז הגרעינים בעלי ריסוקים בסמוך 

ממוצע  ( df=1, x²=0.000015  p-i˂0.05,, נתון זה מובהק סטטיסטית:71, טבלה 35%הכללי )

 במדגם הכללי(.  2.9לעומת  2.1ההינג'ים נמוך יותר אף הוא )

בממוצע( משטח ההפקה הסופי של גרעינים אלה קצר יותר )ש מעיד (18)טבלה  ניתוח מטרי

 ס"מ(.  2.4לעומת  1.9ס"מ( ודק יותר ) 3.8לעומת  3.1ס"מ(, צר יותר ) 4.3מהמדגם הכללי )

 

Unit High skill cores Total core assemblage 
% out of 
total core 

assemblage 

Amudian shelf 
32 63 50.8% 

Deep shelf units 

1-2 39 91 42.9% 
Deep shelf units 

3-4 45 89 50.6% 

G19/20 6 43 14% 

Hearth 31 83 37.3% 

K/10 4 23 17.4% 

South to hearth 30 79 38% 

Southern area 25 266 9.4% 

Unit 1 Amudian 55 91 60.4% 

Unit 1 Yabrudian 6 7 85.7% 

Yabrudian shelf 18 53 34% 
Yabrudian south-
west 8 23 34. 8% 

Total 299 911 
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Average of 
debitage 

surface length 
StdDev 

Average of 
debitage 

surface width 

Std
Dev 

Average of 
max. thick 

StdDev 

3.5 0.9 3.18 0.87 1.86 0.54 
 

 .של גרעינים המשקפים רמת מיומנות גבוהה . נתונים מטריים18 טבלה

מהגרעינים. הינג'ים  97% -סיבת הנטישה קשורה בדרגת ניצול גבוהה או מקסימלית )בין היתר( ב

במרבית המכלולים נתון זה גבוה הרבה  -( 19מהמקרים )טבלה  10%-היוו סיבה לנטישה רק ב

 למעט מכלול אחד.  14-69%יותר, בין 

Discard 
reasons No. of occurances 

% out of total 
sample 

Max/high 
exploitation 290 96.99% 

Hing 32 10.70% 

Crush 5 1.67% 

Platform 
problem 1 0.33% 

Small size 5 1.67% 

   
 

) מספר הפעמים בו הופיע כל  . סיווג גרעינים המשקפים רמת מיומנות גבוהה לפי סיבת נטישה19 טבלה

 משתנה(.

ום, קבוצת גרעינים זאת מציגה נתונים דומים למדגם הכללי )מבחינת מספר שטחי הנקישה לסיכ

והבחירה בבולבוס כבלנק, למשל(. עם זאת, הבחירה בצור מאיכות גבוהה נפוצה יותר בגרעינים 

אלה, אחוז הגרעינים הנושאים ריסוקים נמוך יותר וכך גם ממוצע ההינג'ים. גרעינים אלה 

פי שמעידים הנתונים המטריים(, וסיבת הנטישה הנפוצה ביותר קשורה בניצול מנוצלים יותר )כ

מקסימלי או גבוה של מרבית הגרעינים. מעניין לציין כי מבחינה מרחבית, גרעינים אלה נפוצים הן 

של המדף התחתון(, הן במכלול העמודי של המדף  3-4ברצף התחתון של המערה )ביחידות 

 . unit 1 –כלול הגבוה ביותר על הרצף הסטרטיגרפי הממוקם באמצע הרצף והן במ

 

 (71-78)הנתונים המפורטים מוצגים בנספחים, טבלאות  גרעיני להבים לעומת גרעיני נתזים

( n=84במסגרת ניתוח הגרעינים במערה נבחנו גרעיני הלהבים מכל המכלולים הנבדקים )

הבדלים בין שתי קבוצות הגרעינים ( במטרה לבחון האם ישנם n=568בהשוואה לגרעיני הנתזים )
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הללו שניתן לייחסם לאיכויות סיתות שונות. הבדל משמעותי בין הקבוצות נצפה במספר שטחי 

מגרעיני  43%מהמקרים לעומת  85%-הנקישה: גרעיני להבים הם בעלי שטח נקישה אחד ב

(. 15%לעומת  56%הנתזים, ואילו שני שטחים ומעלה נפוצים בגרעיני נתזים במידה רבה יותר )

( אך נתז כבלנק שכיח יותר בקבוצת 63-67%בשתי הקבוצות נעשה שימוש בעיקר בבולבוס כבלנק )

(. לא נצפו הבדלים משמעותיים באיכות הצור 6%לעומת  14%יותר מפי שניים ) –גרעיני הלהבים 

ם ארוך . משטח ההפקה של גרעיני להבי)גם לא מבחינה סטטיסטית( הנבחר לסיתות גרעינים אלה

 2.9(. ממוצע ההינג'ים גבוה מעט יותר בגרעיני הנתזים )ס"מ 4לעומת ס"מ  4.5יותר בממוצע )

(, וגרעינים בעלי ריסוקים נפוצים יותר בקבוצת גרעיני הנתזים )אם כי לא באופן 2.4לעומת 

 –(. הבדל נוסף בין שתי הקבוצות נצפה בקטגורית "שני השלבים" 35%לעומת  40% –משמעותי 

מגרעיני  15%לעומת  21%רעינים בעלי שני שלבים נפוצים יותר בקבוצת גרעיני הלהבים: ג

 הנתזים )נתון זה אינו מובהק מבחינה סטטיסטית(.

 

 (79-83)הנתונים המפורטים מוצגים בנספחים, טבלאות  הפקה מחזוריגרעינים בעלי שני 

נוכחותם של גרעינים בעלי שני  ניתוח הגרעינים ממכלולי מערת קסם הצביע על תופעה מעניינת:

טיפולוגים שונים -גרעינים אלה הם בעלי מאפיינים טכנו. מחזורי הפקה באזורים השונים במערה

משאר הגרעינים במערה, וניתן לזהות בהם באופן ברור, יחסית, שני שלבי הפקה מוגדרים 

פקה, )כלומר השלב הראשון מאופיין בהתזות של פריטים אשר חצו את משטח ההומובחנים. 

היעדר הינג'ים( והתגברות על מכשולים שונים הקשורים בחומר הגלם. במקרים מסוימים, הסרת 

נתונים אלה עשויים לשקף ידע ומיומנות  להבים. ה הסדרתית שלהפריטים התמקדה בהפק

בסיתות, היכרות עם המערך הטכנולוגי הקיים באתר והיכרות עם מאפייני חומר הגלם ודפוסי 

שלו. שלב ההפקה השני בגרעין מאופיין בהתזות קצרות שלא חצו את משטח ההפקה,  השבירה

ידע, מיומנות או ניסיון בסיתות  חוסרבהינג'ים ובריסוקים בקרבת שטח הנקישה. שלב זה משקף 

 זוהו גרעין מוגדר כבעל שני מחזורי הפקה כאשרבעבודה זו, לפי המערך הטכנולוגי הקיים באתר. 

שחצו את משטח ההפקה בשלב הראשון )ישנן שתי צלקות "מוצלחות" על גבי  תלפחות שתי הסרו

משטח ההפקה של הגרעין( ולפחות שתי הסרות המשקפות טעויות סיתות המייצגות את שלב 

ההפקה השני )זוהו שתי צלקות המשקפות טעויות בסיתות על משטח ההפקה של הגרעין(, וזוהו 

כלומר ישנן לפחות ארבע צלקות על גבי  –הראשון  כמאוחרות יותר להסרות של שלב ההפקה

. חשוב (shared cores -שם הוגדרו גרעינים אלה כ Assaf 2019)ראה  משטח ההפקה של הגרעין
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'טעויות סיתות' זוהו במספר לא מועט של גרעינים שנותחו במסגרת עבודה זו )סביר להדגיש כי 

ידי סתתים בעלי מיומנות פחותה(, אך -על ידי סתתים מיומנים וחלקן-שחלק מהטעויות נעשו על

מופיעות  ' הסיתותטעויות' מצב ספציפי, בו רעינים המתוארים בחלק זה של העבודה משקפיםהג

המתלמדים לאור הנתונים, אנו מציעים תרחיש לפיו המאוחר יותר.  ,השניההפקה אך ורק בשלב 

ידי סתתים מנוסים -תתו בעבר עלאו חסרי הנסיון בסיתות באתר עשו שימוש חוזר בגרעינים שסו

 . , אם כי תרחישים אחרים אפשריים גם כןיותר, לצורכי לימוד, התנסות וצבירת נסיון בסיתות

 פיזור מרחבי

, והם מהווים בין שנבדקו בעבודה זו נמצאו בכל המכלולים בעלי שני שני מחזורי הפקהגרעינים 

לציין כי גרעינים  ןמענייעם זאת, (. 20ה , טבלn=129) בכל מכלול מסך מכלול הגרעינים 6-25%

ם )טבלה ימופיעים בשכיחות גבוהה יותר בקונטקסטים עמודיים מאשר בקונטקסטים יברודי אלה

האזורים בהם נוכחותם . במערה להביםהיצור מערך  נוכחותם לביןעשוי לקשור בין דפוס ה(, 19

)באזור  K10 -ו  G19-20ריבועיםאזור המוקד המרכזי ואזור השטח הדרומי, בולטת במיוחד הם 

 , וכך גם במכלול העמודי של,x²= 0.00589 ,df=1  p-i˂0.05 ,המוקד נתון זה מובהק סטטיסטית

unit 1 : x²= 0.01717 ,,df=1  p-i˂0.05:0.02464 , ובאזור השטח הדרומי   x²= ,df=1,  (p-i˂0.05 .

מחקר על צפיפות : ות ספציפיות שונותהקצו אזורים שונים לפעילוי ת קסםמערבי יושכפי שצוין, 

(, הנתמך בשיחזור פעילויות Gopher et al. 2016ת המרחבית שלהם )שהפריטים במערה והתפרו

. לכן, )ראה פרק א'( ( מצביע על דפוס התנהגותי מרחבי במערהBlasco et al. 2016סביב המוקד )

 אינהבאזורים ספציפיים אלה  הנוכחות המוגברת של גרעינים בעלי שני מחזורי הפקהיתכן כי 

 פעילות לאזורי המרחב חלוקת של לתופעה נוסף ביטוי הוא הידע העברת "ריכוז"וכי  , מיקרית

כפי שצוין, אזור השטח הדרומי זוהה כאזור  (.Assaf 2014; Assaf et al. 2015, 2016, 2017במערה )

המוגברת של גרעינים בעלי שני  הנוכחות -בו התקיימו פעילויות של למידת סיתות באופן מוגבר 

 מחזורי הפקה באזור זה מתיישבת, אם כן, עם נתונים אלה. המוקד המרכזי, כאמור, היה בשימוש

 (Blasco et al. 2016)של סיתות וביתור באופן אינטנסיבי בוצעו פעילויות  ומסביב ל, וחוזר ונשנה

ידע הקשורה בניפוץ עצמות )ראה  וכפי שיתואר לראשונה בעבודה זו, גם פעילויות של העברת –

(. גרעינים בעלי שני מחזורי הפקה מופיעים בשכיחות הגבוהה ביותר באזור זה, דבר ז'בפרק 

העשוי בהחלט להצביע על כך שפעילויות של למידה התקיימו באופן חוזר ונשנה סביב המדורה 

ים למכלולים ה"עמודים נחשב K10 -ו  G19-20 במערת קסם )ראה פירוט בהמשך פרק זה(. ריבועים

 ;Barkai et al. 2009) של פריטים להביים ביותר גבוההההקלאסיים" של המערה, בהם שכיחות 
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Shimelmitz et al. 2011 .) הנוכחות המוגברת של גרעינים בעלי שני מחזורי הפקה באזורים אלה

 עשויה לרמוז על קיומו של מערך למידה של יצור להבים באזורים אלה. 

Unit 
N. of total 

core 
assemblage* 

N. of shared 
cores 

% of shared cores 
out of total 

assemblage 

Amudian shelf 63 5 7.9% 
Deep shelf units 1-3 
(Amudian+Yabrudian) 93 13 14.0% 

Deep shelf unit 4-5 (Amudian) 81 11 13.6% 

Hearth (Amudian) 83 21 25.3% 

South to hearth (Amudian) 79 7 8.9% 

Unit 1 Amudian 91 6 6.6% 

Unit 1 Yabrudian 7 0 0.0% 

Yabrudian shelf 53 6 11.3% 

Yabrudian south-west 23 3 13.0% 

Southern area (Amudian) 230 45 19.6% 

G19/20 (Amudian) 35 8 22.9% 

K/10 (Amudian) 20 4 20.0% 

Total 858 129 15.0% 
 

 .שכיחות גרעינים בעלי שני שלבי הפקה במכלולים הנבדקים .20 להטב

 טיפולוגיים-מאפיינים טכנו

כי מלמד בין גרעינים בעלי שני מחזורי הפקה לבין שאר הגרעינים במערת קסם ניתוח משווה 

מסלול למידה עשוים לשקף  טיפולוגים מובחנים, ולכן הם-גרעינים אלה הם בעלי מאפיניים טכנו

מאפיינים משום שהגרעינים,  לכל נכללו לא ותמסוימ אנליזותשיושם באתר. יש לציין כי ב ספציפי

 . באותה בדיקה )עקב שבירות, צימדה וכדומה(מסוימים לא אפשרו את הכללתם 

 תוצאות ניתוח הגרעינים מספר נקודות חשובות: 

  ל המורכבות שגרעינים אלה, אולי בשל  בשלב ההפקה השני של נתזיםהופקו ברוב המקרים

צריכה רמת מיומנות גבוהה )יתכן שהסרות להבים מסוימות לא חצו מיצור פריטים להביים, ה

את משטח ההפקה ונגמרו כנתזים בגלל היעדר המיומנות של הסתת/הסתתת(. עם זאת, 

גרעינים אלה נמצאו בקונטקסטים בהם הפקת להבים היא שכיחה )הם נמצאו בשכיחות 

ם העמודים(, והם מהווים חלק גדול יותר ממכלול גרעיני הלהבים הגבוהה ביותר במכלולי
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בהתאמה, כפי שצוין נתון זה אינו  15%לעומת  21%לעומת מכלול גרעיני הנתזים במערה )

 מובהק סטטיסטית(.

 שאר (, בעוד ש66%)הם לרוב בעלי יותר משטח נקישה אחד  גרעינים בעלי שני שלבים

 . אחד בלבדה גרעינים הם לרוב בעלי שטח נקישה

 בגרעינים  51%לא הומוגני ) נראה כי גרעינים בעלי שני מחזורי הפקה נעשו לרוב מצור

נתון זה מובהק מבחינה (. 21טבלה  בשאר מכלול הגרעינים, ראה 34%-בהשוואה ל אלה

 (.df=1, x²=0.00088  p-i˂0.05,סטטיסטית:

 
N. Homogeneous flint 

N. Non-
homogeneous 

flint %. Homogeneous flint 

%. Non-
homogeneous 

flint 

Non-shared 
cores 394 210 65.23% 34.77% 

Shared cores  64 65 50% 51% 
 

 . סיווג גרעינים בעלי שני שלבים לפי איכות חומר הגלם והשוואתם למדגם הכללי. 21 טבלה

 

בעלי  גרעיניםוהה יותר ב( נצפו בכמות גבבסמוך לשטח הנקישה ריסוקיםהינג'ים וטעויות סיתות )

  ,10-24ים , איור22-23אות פי שניים יותר )טבל–( בשלב ההפקה השני שלהםשני מחזורי הפקה )

 (.df=1, x²= 0.05044  p-i˂0.05, נתון זה מובהק סטטיסטית:

 

  

Average 
hinge 

number on 
cores 

StdDev 
Average hinge 
number on two 
phased cores 

StdDev 

Amudian shelf 2.2 1.5 4.8 1.3 

Deep shelf units 1-3 3.1 2.8 6.4 3.2 

Deep shelf unit 4-5 3.3 2.8 5.6 2.1 

Hearth 2.6 1.8 4.2 2.6 

South to hearth 2.1 1.5 5.1 2.1 

Unit 1 Amudian 2.2 1.1 4.8 2.5 

Unit 1 Yabrudian 2.7 1.5 
  

Yabrudian shelf 2.4 1.6 5.0 2.8 

Southern area 1.9 1.6 3.0 1.4 

G/19-20 2.42 1.4 3.8 1.6 

K/10 2.38 1.4 4.5 2.4 
Yabrudian south 
west 1.8 0.9 4.3 1.1 

Total 2.4 1.6 4.9 1.9 
 

 .השוואת מספר ממוצע של הינג'ים על גרעינים בעלי שני שלבים לעומת שאר הגרעינים .22 טבלה
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השוואת שכיחות גרעינים עם ריסוקים סמוך לשטח הנקישה )גרעינים בעלי שני שלבים  .23 טבלה

 לעומת שאר הגרעינים(.

 

 

ס"מ לעומת  4.9) בשאר הגרעיניםיותר מאשר  הוא ארוךשל גרעיני שני מחזורים משטח ההפקה 

ס"מ  3( ועבה יותר )ס"מ במדגם הכללי 4.1לעומת ס"מ  4.8ותר )(, רחב יבמדגם הכלליס"מ  4.2

הגרעינים כלל מ 70%(. הבדלים ניצפו גם בהקשר לטווח המשקל: במדגם הכלליס"מ  2.7לעומת 

 מחזוריםהגרעיני שני מבלבד  44%עוד גרם, ב 50-שקלו מתחת ל )מתוך המדגם הכללי( שנבדקו

 (. df=1, x²=0.00000003  p-i˂0.05, df=1,יסטית:נתון זה מובהק סטט) גרם 50 שקלו מתחת ל

הבדלים אלה עשוים להצביע על כך שגרעיני שני מחזורים היו פחות מנוצלים וננטשו בשלב 

 ריבוי הטעויות בשלב ההפקה השני שיצר מכשולים להמשך סיתות.  בשלמוקדם יותר, כנראה 

ו נוצלאשר לא מנים חלקו גרעינים מיו םשסתתי האפשרותמצביעים על שהוצגו ממצאים לסיכום, ה

והתופעה מוכרת לאורך כל הרצף הסטרטיגרפי של  ,עם סתתים בלתי מיומנים במידה מקסימלית

טעויות  פי שתיים יותר ציגים. גרעינים אלה, בשלב ההפקה השני והפחות מוצלח שלהם, מהמערה

שונות ם יותר. יש לציין כי סיתות בהשוואה לגרעינים הרגילים. כתוצאה מכך, הם ננטשו בשלב מוקד

שונים התנהגותיים שקשה מאד לשחזר  מגורמים מושפעתמכלולית שכזו עשויה להיות -תוך

Unit 

N. of cores 
showing 
crushed 

platform edges  

% of total 
core 

assemblage 

N. of  two phased  cores 
showing crushed 

platform edges 

% of total 
shared core 
assemblage 

Amudian shelf 20 33.9% 4 80.0% 

Deep shelf units 1-3 33 37.5% 8 61.5% 

Deep shelf unit 4-5 29 36.7% 8 72.7% 

Hearth 25 30.5% 9 42.9% 

South to hearth 26 34.7% 6 85.7% 

Unit 1 Amudian 28 31.5% 4 66.7% 

Unit 1 Yabrudian 5 62.5% 0 
 

Yabrudian shelf 28 54.9% 5 83.3% 
Yabrudian south 
west 4 18.2% 3 100% 

Southern area 99 43.0% 27 60% 

G/19-20 15 42.9% 5 62.5% 

K/10 7 31.8% 3 75% 

Total 319 38.0% 82 63.6% 



168 
 

 -. עם זאת, כפי שהודגם, גרעינים אלה הם בעלי מאפיינים טכנובהתבסס על ניתוח הגרעינים בלבד

, ולכן הם עשוים במערהמסויימים באזורים בריכוזים גבוהים יותר והם מופיעים מובחנים טיפולוגים 

 לשקף תופעה ספציפית הקשורה למנגנונים של העברת ידע. 

, גם במקרים )ראה פרק ד'( גרעינים בעלי שני מחזורי הפקה נמצאו במספר אתרים ארכיאולוגים

אלה, החוקרים הציעו כי שלב ההפקה השני של הגרעין קשור בסיתות של סתתים פחות 

 (Audouze & Cattin, 2011; Loshe 2010; Pigeot 1990; Stapert 2007; Sternke & Sorensenמיומנים

טיפולוגית מעמיקה לגרעינים אלה )בניגוד -אם כי מחקרים אלה לא ערכו בחינה טכנו – (2009

 יםסתת ך נראה כי, אלנו ידוע אינומשך הזמן שעבר בין שלב ההפקה הראשון לשני לעבודה זו(. 

חומרי גלם מואשר עשוים  אשר לא נוצלו במלואם גרעיניםמ יק משיך להפלה יכולים היו ניםמיומ

נראה  קסם ממוקמת בסביבה עשירה בצור מאיכות טובה, לכןמערת זאת.  ולא עש , אךאיכות טובהב

בחומר בזמינות מגבלות מ אינו נובע אשר התקיים במערהבגרעינים  (sharing) שיתוףמנגנון ה כי

 ההטמעב דפוס התנהגותי המסייעהחלטות מושכלת, בלת על ק עידה, לדעתי,מ פעולה זוגלם. 

ת בטכניק לצבור מיומנותמתחילים סתתים מאפשר להמנגנון  :המוצלחת של מסורת טכנולוגית

מסורת טכנולוגית ב הקשורידע  צבורל המקלה עליהםמנקודת פתיחה  'מרוויחים'הם בעוד סיתות ה

הכאה )סיתות בהתאם לרכסים קיימים,  הפקה סידרתית של פריטיםולתרגל  להתנסות ספציפית,

לכן, חומרי הגלם הרצוים. ב תוך שימוש(, דומהבין שטח הנקישה למשטח ההפקה וכ מתאימהזווית ב

הפך את  (Assaf 2019, ראה Teaching through sharing)או  "לימוד בשיתוף" -מנגנון היתכן כי 

 . יותריעיל ל הבים בפרט,, ושל הפקה סידרתית של נתזים/לסיתותהתהליך הלמידה של 

 

 . בחינה סינכרונית ודיאכרונית של איכויות סיתות במערת קסם3ו.

עשר המכלולים הנחקרים ממערת קסם במטרה לנסות ולזהות -בחלק זה של הפרק יבחנו שניים

את איכויות הסיתות ואף לאפיין את תהליכי הלמידה שהתקיימו באזורים השונים של המערה. 

נתונים הקשורים להרכב פסולת התעשייה והכלים בכל מכלול, ולאחר מכן יוצגו ראשית, יתוארו 

תוצאות ניתוח הגרעינים. המכלולים יוצגו לפי מיקומם על הרצף הסטרטיגרפי במערה, מנמוך 

מכלולי ( 1) זמניים הושוו אחד לשני:-, כאשר מכלולים אשר משוערים כבולגבוה, מקדום למאוחר

שטח   המכלול העמודי מתחת למדףו המכלול הדרומי( 2) ;(3-4 , יחידות1-2המדף התחתון )יחידות 

G/19-20; (3 ) המכלול ( 5) ;המכלול היברודי דרום מערבי( 4) ;המכלול שמדרום למוקדוהמוקד

. מכלולים unit 1של  העמודים והיברודים המכלולים( 7) ו K/10ריבוע ( 6) ;היברודי ממתחת למדף
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בהם דפוסים מובהקים יוצגו באופן מפורט יותר )הנתונים המפורטים  מסוימים אשר ניתן לזהות

 (.84-101מוצגים בנספחים, טבלאות 

 

 1-2יחידות  –מכלולי המדף התחתון 

 2.7%בחינת הרכב פסולת התעשייה והכלים של מכלול יברודי זה מלמדת כי גרעינים מהווים 

 -( 18%ים מופיעים בשכיחות בינונית ), ואילו כל28%פריטים להביים מהווים  מפסולת התעשיייה

(. ניתוח הגרעינים מעלה כי מרביתם נעשו על 3בדומה למכלולים היברודים האחרים )טבלה 

בולבוס )אם כי יחסית למכלולים אחרים, בולבוסים כבלנקס פחות שכיחים(, והם בעלי שטח 

(. 5%ה יחסית )( גבוהTested raw materialנקישה אחד. שכיחות חומרי הגלם הנבדקים )

הגרעינים במכלול זה הם בעלי משטח הפקה ארוך יחסית, ומשטח ההפקה של גרעיני הלהבים 

ארוך וצר יותר מאשר משטח ההפקה של גרעיני הנתזים. מספר הצלקות הממוצע גבוה יחסית 

 -, ראה למטה(. מספר הצלקות ה9.3לעומת  8.6של המדף התחתון:  3-4)אם כי נמוך יותר מיחידות 

וזאת  -בגרעיני נתזים  5.6לעומת  6.1 -"מוצלחות" גבוה יחסית )בממוצע(,  בעיקר בגרעיני להבים 

מהגרעינים סותתו על אף מצב בעייתי להמשך סיתות  18%בשונה משאר המכלולים הנחקרים. 

)אחוז גבוה יחסית בהשוואה לשאר המכלולים(. מרבית הגרעינים נוצלו בדרגה גבוהה ובינונית 

אחוז כמעט זהה  -מהגרעינים נושאים ריסוקים בסמוך לשטח הנקישה  37%בדרגה נמוכה.  8%ורק 

(. יש לציין כי מספר 3-4ביחידות  3.7לעומת  3.8, כמו גם מספר ההינג'ים הממוצע  )3-4ליחידות 

 15%(. 4.1לעומת  1.8הינג'ים הממוצע נמוך מאד בגרעיני הלהבים לעומת גרעיני הנתזים )

 ם בעלי שני שלבי הפקה. מהגרעינים ה

 

 3-4יחידות  –מכלולי המדף התחתון 

בחינת הרכב פסולת התעשייה והכלים של מכלול עמודי זה מלמדת כי גרעינים, אשר מהווים 

( 11%, וכך גם כלים )המהווים 1-2, פחות שכיחים במכלול זה מאשר במכלול של יחידות 2.1%

 .  1-2, בדומה ליחידות 29%ם להביים מהווים (. פריטי3.8%ופריטי עיצוב גרעין )המהווים 

(, אם כי אחוז גבוה יחסית מהם נעשו על גרעין ישן 58%מרבית הגרעינים עשוים מבולבוסים )

(. מרבית הגרעינים הם בעלי שטח נקישה אחד, אם כי אחוז גבוה של 36%מכוסה פאטינה )

ההפקה צר יותר ואף קצר יותר,  (. משטח1-2בדומה ליחידות  38%גרעינים הם בעלי שני שטחים )
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יתכן והדבר נובע מכך שגרעיני להבים, שהם לרוב בעלי  –ס"מ(  3.7) 1-2בממוצע, מאשר ביחידות 

משטח הפקה ארוך יותר מאשר גרעיני נתזים )ברוב המכלולים(, פחות שכיחים במכלול זה. מספר 

(, מתוכן ממוצע 9.3ם )הצלקות הממוצע גבוה יותר במכלול זה מאשר ביתר המכלולים האחרי

 (. 6.3"מוצלחות" גבוה ביותר ) -הצלקות ה

( דרגת מיומנות גבוהה 1-2ניתן לזהות במכלולי המדף התחתון )ובעיקר במכלול של יחידות 

ובעיקר בהפקת להבים: מכלולים אלה מאופיינים בהפקת להבים שיטתית, מיעוט  -בסיתות 

לחות". כזכור, ניתוח פריטי עיצוב הגרעין של מכלול טעויות וממוצע גבוה של הפקות להביות "מוצ

 עשוי להעיד על רמת מיומנות גבוהה בהפקת להבים המשתקפת במכלול. 1יחידה 

 

 השטח הדרומי 

 פסולת התעשייה והכלים וניתוח איכויות סיתות של גרעינים מהשטח הדרומי בחינת הרכב

 .זה, אשר יוצגו בפירוט להלן מכלול את המאפיינות ויחודיות מרכזיות תופעות מספר על יםמצביע

  בלנקס  12%-בלנקס נתזיים ו 80% -פסולת התעשייה של מכלול השטח הדרומי מורכבת מ

אות טבל) קסם ממערת נוספים עמודיים ממכלולים נתונים לבין אלה נתונים בין השוואה .להביים

 משמעותית במידה כותנמו הדרומי השטח במכלול הלהבים שכיחות וצפיפותש כך על מלמדת (3,5

 . האחרים )והיברודים( העמודים במכלולים מאשר

 

גם בפריטי המיחזור: מכיוון שמכלול השטח הדרומי מאופיין ניתן לראות ביטוי לתופעה זאת 

בהפקה אינטנסיבית של נתזים ונוכחות גבוהה של גרעיני נתזים, מרבית הפריטים הממוחזרים 

בהם להבים מהווים חלק משמעותי יותר , גוד למכלולים אחריםזאת בני – באזור זה הם נתזיים

ובהתאם לכך נצפתה בהם שכיחות גבוהה יותר של פריטים ממוחזרים , מפסולת התעשייה במכלול

פריטים בעלי שני " נתז היא-על-השכיחה ביותר מבין התוצרים של גרעינים הקטגוריה. להביים

" רגילות" -ורוב ההתזות הוגדרו כ, האלו הם נתזים מרבית הפריטים". פנים ונטרליים רגולאריים

 (.וללא צלקות של נסיונות הפקה קודמים מהנתז המקורי, לא הותזו מנתז מקורי משוברר)

במערת  טכנולוגית המיחזור שנצפתה באזור השטח הדרומי זהה לזו שנצפתה במכלולים אחרים

כך שנראה , מכלולים בשכיחויות שונותכל הקטגוריות מופיעות בכל ה – (Assaf et al. 2015)קסם 

במסגרת עבודה זו נערך  .כי המיחזור במערת קסם התקיים במסגרת טכנולוגית ורעיונית משותפת
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פריטים ממוחזרים )מקטגוריות  127 -ניתוח פונקציונלי )סימני שימוש ושיירים אורגניים( ל

מהשטח  2-ו 1( מיחידות Parush et al. 2015 -"רגולאר" ו"לאטרל", ראה פירוט של הגדרות אלה ב

מחקר זה לא פורסם עדיין. ידי ד"ר פלביה ונדיטי )אוניברסיטת רומא(. -הדרומי של מערת קסם על

 85%לאטרליים,  18רגולארים,  16מהמדגם ניצפו סימני שימוש ) 28%פריטים המהווים  36על 

שימוש לא דיאגנוסטיים.  להביים(. עשרה פריטים זוהו כבעלי סימני 15%מהם פריטים נתזיים, 

בינוניים בתנועה -תוצאות הניתוח מלמדות כי מרבית הפריטים שימשו לעיבוד חומרים רכים

(. על שבעה פריטים זוהו סימנים הקשורים בביתור. מהם, שני Longitudinal motionאנכית )

( Residueפריטים )אחד רגולארי אחד לאטרלי( מראים סימני שימוש ושרידים אורגניים )

על מספר פריטים נמצאו שרידים של  –פריטים  18בוצעה על   FTIRהקשורים לעצם. אנליזת 

לרוב זוהו שרידים הקשורים לעצם.  –פריטים  14לניתוח   EDX -עצמות. נעשה שימוש בטכניקת ה

על פריט לטרלי אחד זוהו סימני שימוש ושרידים אורגניים של עיבוד פקעות )זוהה פיטולית 

ה הפעיל(, ועל פריט לטרלי אחר זוהו סימנים הקשורים בקירצוף חומר שדומה לעץ. מתחת לקצ

יש לציין כי ברבים מהמקרים עוצמת הסימנים הדיאגנוסטים היתה חלשה )גם באזורים השמורים 

 של הפריטים(. 

ניתוח משווה בין פריטי השטח הדרומי לבין פריטים ממכלולי המדף )העמודים והיברודים(, אזור 

וקד ומדרום למוקד מלמדת כי אחוז הפריטים שעליהם זוהו סימני שימוש דומה בין האזורים המ

 (. 24, למעט המכלול העמודי בו אחוז הפריטים מעט נמוך יותר, ראה טבלה 28-31%)

אחוז 
פריטים 

בעלי סימני 
שימוש 

 דיאגנוסטיים

 ס"הכ
פריטים 
 במדגם

מס' פריטים 
ללא סימני 

 שימוש

מס' פריטים 
מני סי עם

שימוש לא 
 דיאגנוסטיים

מס' פריטים 
סימני עם 

שימוש 
 דיאגנוסטיים

 מכלול

31% 172 109 10 53 
יברודי מתחת 

 למדף

24% 237 175 6 56 
עמודי מתחת 

 למדף

 מוקד 46 3 107 156 29%

 דרומית למוקד 12 2 29 43 28%

 שטח דרומי 36 10 81 127 28%
 

ו בדיקות סימני שימוש ממערת קסם לפי אזורים, באדיבות ד"ר . מדגם הפריטים הממוחזרים שעבר24 טבלה

 פלביה ונדטי. 

 

עם זאת, ישנם הבדלים בין סוגי הפעילות שבוצעו בעזרת הפריטים הממוחזרים באזורים השונים 

 .Assaf et al. 2015; Parush et alטיפולוגיים דומים, ראה-ינים טכנו)זאת על אף שהם בעלי מאפי



172 
 

ף, למשל, הוקצה לפעילויות של עיבוד חומרים צמחיים )בקונטקסט העמודי( כמו (. אזור המד2015

גם עצמות ועורות )בעיקר בקונטקסט היברודי(. למעשה, פעילות של עיבוד עורות התקיימה רק 

באזור זה )ולא סביב המוקד או באזור שמדרום לו(, והנוכחות של הנתזים הקטנים היתה מוגברת 

באזור הדרומי, כפי שצוין, רבים  , שבו מקרצפי קינה הם דומיננטיים.בעיקר במכלול היברודי

מהפריטים שימשו לפעולות של ביתור או כאלה הקשורות בעיבוד עצמות )אם כי על שני פריטים 

לאטרלים זוהו סימנים הקשורים בעיבוד של צמחים, בדומה לאזור המדף(. הבדל נוסף בין 

עוצמת סימני השימוש על פריטי השטח הדרומי )גם על ין, האזורים קשור במשך הפעולה. כפי שצו

)כולל אלה  לפריטים שנדגמו מהאזורים האחרים הקצה הפעיל של הפריטים( היא חלשה בהשוואה

, דבר שעשוי להעיד על משך שימוש (Lemorini et al. 2006שנצפו על להבים מאזור המוקד, ראה 

ה קשורה במצב שימור הפריטים או בתהליכי בתר קצר יחסית בפריטים אלה. עוצמה חלשה זו אינ

 הרבדה, ויתכן שתופעה זו קשורה במיומנות המשתמשים בכלים אלה. 

ים, מכלול השטח הדרומי ילהבריבוי הפריטים הנתזיים והשכיחות הנמוכה של פריטים על אף 

מודי לכל שוייך לתעשייה העמודית ולא לתעשייה היברודית, משום שקיים בו מערך יצור להבים ע

 .(5%) ומשום שמספר המקרצפים בו )המאפיינים את התעשייה היברודית( נמוך ביותר דבר,

שמטרתם אפיון סיתות של חסרי מיומנות במסגרת טכנולוגית של , תוצאות של ניסויים שונים

מלמדות על כך שלהבים מהווים חלק גדול יותר בהשוואה לנתזים במכלולים של , הפקת להבים

במכלולים של סתתים פחות מיומנים להבים מהווים חלק קטן יותר , לעומת זאת. חיםסתתים מומ

יתכן שנוכחותם הדומיננטית של פריטים נתזיים במכלול זה )כולל  (.Finlay 2008:80)מן המכלול 

שהתקיימה באותה מסגרת , פריטים ממוחזרים נתזיים( קשורה אף היא להעברת ידע בסיתות

על אף ששכיחות הפריטים הלהביים  .משותפת לאזורים האחרים במערהטכנולוגית ורעיונית ה

באזור זה נמוכה, הלהבים שסותתו בשטח הדרומי מציגים דמיון טכנולוגי ללהבים שסותתו 

במכלולים אחרים )ראה פירוט בפרק זה(. משטח ההפקה של גרעיני להבים צר יותר מאשר משטח 

ע מבחירה בחומר גלם צר יותר מלכתחילה לצורך ויתכן שהדבר נוב, ההפקה של גרעיני נתזים

עם זאת, תוצאות ניתוח פריטי עיצוב הגרעין שזוהו כקשורים בהפקת להבים . הפקת להבים

משטח זה והשוואתם לפריטים ממכלול המדף )אשר הוצגו בפרק זה( מצביעות על דרגה גבוהה 

כלים ח הדרומי. בנוסף לכך, יותר של מיומנות בטיפול הגרעין במכלול המדף לעומת מכלול השט

אזור בו מתרחש לימוד של (. 5, 3נמצאו בשכיחות וצפיפות נמוכה יחסית באזור זה )ראה טבלאות 

שכן עיקר היצור מתמקד במהלכי סיתות  סיתות עשוי להיות מאופיין באחוז נמוך של כלים,
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תופעה דומה  .המייצגים שלבי הפקה ראשוניים של בלנקס מגרעינים, כמו למשל הפקת נתזים

 (Finlay 1997:207; Henryוגיים מהפליאולית התיכון והעליוןנצפתה במספר אתרים ארכיאול

בהחלט יתכן שהיו במערת קסם אזורים בהם התבצע לימוד של עיצוב כלים, אך באזור (. 1998

  .כנראה, בלימוד השלבים הראשונים של מהלכי הסיתות השטח הדרומי מדובר,

-גרעינים וגרעינים –הוא אחוז הגרעינים הגבוה יחסית במכלול השטח הדרומי  נתון מעניין נוסף

. במכלולים האחרים, לעומת זאת, פסולת התעשייה והכליםמתוך  7%-( מהווים כCOF/FFנתז )-על

בחינת נתוני הצפיפות תומכת בנתון  נתז נמוך במידה משמעותית (.-על-אחוז הגרעינים והגרעינים

נים וחומרי הגלם שאינם מסותתים מופיעים בצפיפות גבוהה באזור זה זה, ומלמדת כי גרעי

וכי ישנה , נראה כי הופקו מעט פריטים באזור זהבמערה. על אף שכיחות הגרעינים הגבוהה, 

התמקדות בהפקת נתזים )לעומת הפקת פריטים המצריכה רמת מיומנות גבוהה יותר, כמו להבים 

 וכלים(. 

 

ומכות בהנחה זו, והן עשויות להצביע על איכויות סיתות שונות תוצאות ניתוח הגרעינים ת

חלקם , ידי סתתים מיומנים-נראה כי בעוד חלק מהפריטים סותתו על במכלול השטח הדרומי.

 ידי סתתים בעלי מיומנות פחותה. -סותתו על

 גרעיני נתזים בעלי שטח נקישה אחד )בדומה לרוב המכלולים(, אך  מרבית הגרעינים הם

הגרעינים בעלי שטחי נקישה מרובים הוא מהגבוהים שנצפו מבין המכלולים  אחוז

 במכלולים האחרים(. 9-13%לעומת  17%הנחקרים )

  .הגרעינים בשטח הדרומי עבים יותר, בממוצע, מהגרעינים שנצפו במכלולים אחרים

 כך גם בשאר המכלולים הנחקרים, אם כי במרבית -גרם  50מרבית הגרעינים שוקלים עד 

 גרם הוא גבוה יותר.  50-המכלולים אחוז הגרעינים ששוקלים מתחת ל

 בדומה לשאר המכלולים, אך אחוז הגרעינים 70-89 זווית ההכאה הנפוצה ביותר היא ,

שסותתו בזווית סטנדרטית זו הוא נמוך יחסית למרבית המכלולים, ואחוז הגרעינים 

 וב המכלולים. מעלות גבוה יותר מאשר בר 89-100שסותתו בזווית של 

 בולבוס היה הבלנק הנפוץ , במקרים בהם ניתן היה לזהות את הבלנק ממנו עוצב הגרעין

מבין הגרעינים, רק מכלול המוקד מציג אחוזים גבוהים יותר של שימוש  71%ביותר )

נוכחות גבוהה של בולבוסים, כלומר סיתות מגושי חומר הגלם, עשוי להיות . בבולבוסים(

ופתיחה של  דה של השלבים הראשוניים של הסיתות: טיפול, בדיקהקשור לשלבי למי
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וכי סתתים הנמצאים בתהליך , בהחלט יתכן שלא מדובר בתופעה מקרית .בולבוסים

 . הלימוד התאמנו על פתיחה וטיפול בבולבוסים

 בשטח נקישה טבעי שכיח יותר מאשר במכלולים   יש לציין כי במכלול הדרומי השימוש

שעשוי להתיישב עם העובדה שבמכלול זה אחוז גבוה מהבלנקס הם האחרים, נתון 

 בולבוסים, לעומת אחוזים נמוכים יותר במכלולים האחרים.

  בקטגורית איכות חומר הגלם שכיחה ביותר היא הבחירה בחומר גלם לא הומוגני מאיכות

ות בחירה זו בחומרי גלם פח ., הגבוהה ביותר שנצפתה במכלולי המערה(33%בינונית )

איכותיים לא קשורה בבעיה של זמינות חומרי גלם איכותיים יותר באזור המערה, ויתכן 

או על כך שחומרי גלם פחות , שהדבר מעיד על חוסר ניסיון בבחירת חומר גלם מתאים

במכלולים אחרים הבחירה בחומר גלם מאיכות . איכותיים הוקצו לצורכי לימוד ותירגול

 (. 25גני מאיכות נמוכה" פחות שכיחה )טבלה בינונית וחומר גלם "לא הומו

 

Unit 

Medium quality flint 

(Homogeneous-

medium+Non-

homogeneous high) 

Amudian shelf 23% 

Deep shelf units 1-2 24% 

Southern area 37% 

G/19-20 20% 

Central hearth area 25% 

South to hearth 26% 

Yabrudian shelf 31% 

Yabrudian south west 24% 

K/10 14% 

Unit 1 Amudian 14% 

 

 .שכיחות השימוש בצור מאיכות בינונית במכלולים הנבדקים .25 טבלה
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 מהגרעינים נושאים ריסוקים בקרבת שטח הנקישה, אחוז גבוה בהשוואה למרבית  43% -כ

 מהמכלולים הנבדקים.

 (58%ב בעייתי לסיתות גבוה יותר )מספר הגרעינים שזוהו בהם נסיונות הפקה למרות מצ 

מאשר מספר הגרעינים שאינם נושאים מאפיינים מסוג זה )בשאר המכלולים, למעט 

מקרה אחד, המצב הוא הפוך(. אחוז הגרעינים שזוהו כמשקפים המשך סיתות למרות 

 מצב בעייתי במכלול זה הוא הגבוה ביותר בקרב המכלולים הנבדקים.

 לא מוצלחות" -בי משטח ההפקה של הגרעינים הוגדרו כמרבית הצלקות שנצפו על ג ."

ממוצע הצלקות ה"מוצלחות" במכלול זה נמוך יותר מאשר במכלולים אחרים )ראה טבלה 

26 .) 

 

 

Unit 

Average of 

"successful" 

scars 

StdDv 

  Amudian shelf  5.8 3.1 

  Deep shelf units 1-3  5.8 2.9 

  Deep  shelf unit 4  6.5 3.4 

  Central hearth area  3.9 1.8 

  South to hearth  4.6 2.4 

  Unit 1 Amudian  5.8 2.6 

  Yabrudian shelf  5.2 2.8 

  Yabrudian south west  5.1 2.7 

  Southern area  3.0 1.9 

  G/19-20  4.1 2.1 

  K/10  3.8 2.7 

 

 ." על גבי משטח ההפקה של גרעינים במכלולים הנבדקיםמספר ממוצע של צלקות "מוצלחות .26 טבלה
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 ( 69%במכלול השטח הדרומי הינג'ים היוו את הסיבה המרכזית להשלכת גרעינים 

מהמקרים(, יותר מאשר בכל המכלולים האחרים הנחקרים. גם בעיות בחומר הגלם היוו 

סימלי" פחות מהמקרים(. לעומת זאת,  "ניצול מק 41%סיבה מרכזית להשלכת גרעינים )

 שכיח במכלול זה מאשר בכל המכלולים האחרים הנחקרים.

 יחסית במכלול השטח הדרומי. מופיעים בשכיחות גבוהה גרעינים בעלי שני מחזורי הפקה 

 "חומרי גלם שנבדקו( "Tested raw materials) עשרה פריטים מסוג זה נמצאו במכלול :

לת התעשייה והכלים מאשר במכלולים הם מהווים אחוז גבוה יותר מפסו. השטח הדרומי

אלא ניתוח , אך מדובר בכמות נמוכה שלא מאפשר ניתוח סטטיסטי, אחרים במערת קסם

ובדומה לגרעינים חומר הגלם , מחצית מפריטים אלה סווגו כבולבוסים. איכותי בלבד

חומרי הגלם הנבדקים הם ". לא הומוגני מאיכות בינונית" -הוגדר במרבית המקרים כ

מהם  20%: ומשקלם גבוה יותר, ים יותר ועבים יותר בממוצע מהגרעינים במכלולרחב

 50-מהם שוקלים פחות מ 30%. ממכלול הגרעינים 2% לעומת, גרם 500-999 שוקלים בין

פעמים רבות לא ניתן היה לאפיין את סיבת הנטישה  .ממכלול הגרעינים 60% לעומת, גרם

הוגדרו כקטנים ( מתוך עשרה) י שלושה פריטיםניתן לומר כ, עם זאת .של פריטים אלה

ובשני מקרים זוהו הפרעות בחומר הגלם שלא איפשרו , מידי להפקה רציפה של פריטים

יתכן שנוכחותם של פריטים אלה מרמזת על השתתפותם של בלתי  .את המשך ההפקה

 מיומנים בתהליך בחירת חומרי הגלם לסיתות והבאתם למערה. 

מדובר . אשר נותחו בנפרד משאר המכלול, ר גלם במכלול השטח הדרומיפריטי חומ 22 נמצאו

ובאחוז הגבוה ביותר מתוך המכלול בהשוואה לכל , בכמות גדולה ביחס למכלולים אחרים

גם במקרה זה מדובר בכמות שלא מאפשרת  .(47קסם )ראה איור המכלולים האחרים במערת 

הם השטח הדרומי מחומרי הגלם במכלול  41% .לכן הניתוח איכותי בלבד, ניתוח סטטיסטי

מבין החלוקים הם בעלי  40%. מהם הם חלוקים 36%-ו, בולבוסים או בולבוסים מפוצלים

והם מתאימים  (,מתוך כלל מכלול חומרי הגלם 18%) קליפה על שני הקצוות הלטרליים

 ונראה שהם לא, בעלי מתאר דמוי ביצה, שני חלוקים הם קטנים מאוד. להפקת להבים

פריטים עם צלקות של ניסיונות הפקה קודמים . רלוונטים למערך הטכנולוגי במערת קסם

ישנה שונות גדולה מבחינת טווחי  .מסך כל חומרי הגלם במכלול 18% בעלי פאטינה מהווים

 ואילו הגדול ביותר שוקל,גרם 20 הפריט הקטן ביותר שוקל ˗המשקל של חומרי הגלם במכלול

אף אחד . וזים מן המקרים ניתן היה לזהות את אופיו של חומר הגלםבכחמישים אח. גרם 710
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הומוגני "-בדרך כלל כ, אלא, מחומרי הגלם לא זוהה כחומר גלם הומוגני מאיכות גבוהה

לא נבחרו חומרי  ".לא הומוגני מאיכות בינונית" -ו "הומוגני מאיכות נמוכה", "מאיכות בינונית

כך שאינם מתאימים למערך ההפקה הטכנולוגי , ודוחלקם קטנים מא, גלם מאיכות גבוהה

. יתכן שגם נתון זה מתקשר לבחירה והקצאה של חומרי גלם לסתתים בלתי מיומנים. בקסם

ומתאימים להפקת להבים המאפיינת את , חלק מחומרי הגלם הם שטוחים וארוכים, עם זאת

יכרות עם הטכנולוגיה זה עשוי להצביע על ה דבר. (48קסם )איור התעשייה העמודית במערת 

עמודית שקיימת במערה ואולי אף על שימוש בבולבוסים אלה לשם העברת ידע הקשורה 

, ובחירת חומר הגלם המתאים ביותר למטרה במוסכמות סיתות הלהבים בתעשייה העמודית

 זו. 

 

 .. חומרי גלם וחומרי גלם נבדקים מאזור השטח הדרומי47איור 
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 קלאסית' להפקת'צורה  בעל הוא הבולבוס הפנים. שני על קליפה בעל יחסית, גדול וח,ושט צר בולבוס .48 איור

 אחת התזה זאת, עם מ."ס8-10 באורך  להבים להפקת פוטנציאל בעל והוא קסם, במערת שנצפה בסגנון להבים

 ניטש(.  הוא מכן ולאחר (בחץ מסומנת ארוכה, התזה) ממנו הופקה בלבד

 

מכלולים  – G/19-20נתוני המכלול העמודי שמתחת למדף ומכלול  לצורך השוואה, יוצגו כעת

זמניים  -אלה נמצאו במיקום דומה מבחינה סטרטיגרפית, והנחתנו היא כי הם עשוים להיות בו

 למכלול הדרומי באופן כללי.

 

 מכלול עמודי מתחת למדף

רעינים בו היא נתוני המכלול מציגים תמונה שונה מאד מזו שנצפתה בשטח הדרומי: שכיחות הג

( וכך גם 3מתוך פסולת התעשייה והכלים, טבלה  0.99%הנמוכה ביותר מבין המכלולים הנחקרים )

צפיפות הגרעינים )אשר נמוכה פי שניים מבאזור השטח הדרומי(. שכיחות הפריטים הלהביים 

ם פריטים להביי 757( והצפיפות שלהם היא הגבוהה ביותר שתועדה במכלולים הנחקרים )35%)
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בשטח הדרומי(. כפי שצוין בראשית הפרק, ניתוח הפריטים הלהביים  130למטר מעוקב לעומת 

שכיחות הכלים )על להבים( בו גבוהה  -ממכלול זה עשוי להעיד על רמת מיומנות גבוהה בסיתות 

יותר, הפריטים הלהביים ארוכים יותר בממוצע ותועדו בהם מספר רב יותר של צלקות על גבי הפן 

צפיפות נתונים אלה מעידים על הפקה שיטתית וסדירה של להבים באזור זה.  –לי הדורס

הפריטים המעוצבים היא הגבוהה ביותר ממכלולי המערה. בחינת הגרעינים מלמדת שישנה 

(, G/19-20שכיחות גבוהה יחסית של גרעיני להבים בהשוואה לשאר המכלולים הנחקרים )למעט 

תזים כאחד( הם בעלי שטח נקישה אחד. מרבית הגרעינים נעשו על וכי מרבית הגרעינים )להבים ונ

בשטח הדרומי למשל(.  24%, לעומת 38%בולבוס, אם כי אחוז גבוהה נעשו על גרעין ישן )

הגרעינים עשוים מצור הומוגני מאיכות בינונית, והם בעלי משטח הפקה ארוך יחסית בממוצע. 

ות על גבי הגרעינים מאזור זה הוא גבוה ואילו בניגוד לשטח הדרומי, ממוצע הצלקות המוצלח

ממוצע ההינג'ים הוא נמוך. בהתאם לכך, ניצול מקסימלי היווה סיבה מרכזית להשלכת הגרעינים, 

בניגוד להינג'ים ובעיות בחומר הגלם שהיוו סיבות מרכזיות יותר להשלכת גרעינים בשטח 

ה באזור זה נמוכה. נראה, אם כן, הדרומי. כמו כן, שכיחות הגרעינים בעלי שני שלבי הפק

שאיכויות הסיתות באזור זה משקפות רמת מיומנות גבוהה המתמקדת בהפקה סידרתית של 

פריטים להביים )על כך מעידים הן הגרעינים והן הפריטים הלהביים עצמם, כפי שתואר בתחילת 

 הפרק(. 

 

 מכלול המוקד המרכזי בהשוואה למכלול שמדרום למוקד 

ם עמודיים אלה נבחרו להשוואה בשל המיקום הסטרטיגרפי הדומה, וההנחה כי הם שני מכלולי

שניהם נחפרו  –מ"ר  11והשטח שמדרום למוקד  מ"ר 4כ זמניים. שטחו של אזור המוקד הוא -בו

מספר מחקרים מצביעים על כך  -ס"מ. עם זאת, אזור המוקד הוא ייחודי במערה  60לעומק של 

 (Blasco et al. 2016; Gopherויות של סיתות וביתור באופן אינטנסיבימסביב למוקד בוצעו פעילש

et al. 2016; Efrati 2018 )שימושים סידרת כל אחד מהם מורכב מששני מחזורי שימוש עיקריים, ב

 .קצרים יותר

 בחינת פסולת התעשייה והכלים משני המכלולים מצביעה על דמיון ושונות בניהם. 

יין בצפיפות הגבוהה ביותר של פריטים ליתיים למטר מעוקב במערה אזור המוקד המרכזי מאופ

במכלול  3.2%פריטים למטר מעוקב(. שכיחות הגרעינים בשני האזורים גבוהה באופן יחסי ) 6144)
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במכלול שמדרום למוקד(, אך בעוד צפיפות הגרעינים באזור המוקד גבוהה, באזור  %3.4-המוקד ו

. על אף ששני המכלולים שויכו לתעשייה העמודית, צפיפות שמדרום לו נצפתה צפיפות נמוכה

הפריטים הלהביים בשני האזורים היא נמוכה. כמו כן, שכיחות הכלים נמוכה במיוחד באזור 

נתז -על-המוקד, וצפיפות הכלים בשני האזורים נמוכה. באזור המוקד הצפיפות של גרעינים

 ביותר במערה. )הפריטים שמוחזרו( ושל תוצרי יחזור היא הגבוהה 

 ניתוח הגרעינים משני האזורים מעלה מספר נקודות מרכזיות:

  בשני האזורים מרבית הגרעינים הם גרעיני נתזים בעלי שטח נקישה אחד, שכיחות גרעיני

 הלהבים נמוכה. מרבית הגרעינים עשוים מחומר גלם מאיכות בינונית.

 באזור המוקד השימוש  בשני האזורים מרבית הגרעינים נעשו על בולבוס, אם כי

, יש לציין כי נתון זה אינו מובהק סטטיסטית(. 60%לעומת  71%בבולבוסים נפוץ יותר )

 4%יותר מפי שלוש ) -גרעינים שנעשו בלנק נתז נפוצים ביותר בשטח שמדרום למוקד 

 (. 14%לעומת 

 ( ואילו באזור שמד3.9באזור המוקד ממוצע הצלקות המוצלחות הוא נמוך יחסית ,) רום

(. בהתאם לכך, באזור המוקד ממוצע 4.8למוקד ממוצע הצלקות המוצלחות גבוה יותר )

(, ואילו באזור שמדרום לו ממוצע ההינג'ים נמוך יותר 3.3ההינג'ים הוא יחסית גבוה )

(2.6 .) 

  בשני האזורים הגרעינים מנוצלים, אך באזור המוקד ישנו אחוז גבוה יותר של גרעינים

, אם כי יש באזור זה שכיחות גבוהה יחסית של גרעינים 75%גרם ) 50-השוקלים מתחת ל

 גרם(.  200גדולים שושקלים מעל 

  בהתאם לכך, ניצול מקסימלי היווה את הסיבה המרכזית להשלכת גרעינים בשני

המכלולים, אך הינג'ים היוו סיבה מרכזית יותר להשלכת גרעינים באזור המוקד מאשר 

מהגרעינים הושלכו בגלל הינג'ים(. בעיות בחומר  18%עומת ל 39%באזור שמדרום לו )

 הגלם לא היוו סיבה מרכזית להשלכת גרעינים בשני האזורים. 

במכלול המוקד נצפתה השכיחות הגבוהה ביותר של גרעינים בעלי שני מחזורי הפקה במערת קסם 

בלבד  9%ה מהווים מכלל הגרעינים. באזור שמדרום למוקד, לעומת זאת, גרעינים מסוג ז 25% –

נתון זה נתמך =pi ˂0.05 ,df=1 ,x²).   0.0056טטיסטית:סנתון זה מובהק ) מתוך מכלול הגרעינים
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גם מבחינת צפיפות: בעוד הצפיפות של גרעינים בעלי שני מחזורי הפקה גבוהה באזור המוקד, 

ם בעלי שני מחזורי (. בתוך אזור המוקד עצמו, גרעיני49 היא נמוכה באזור שמדרום לו )ראה איור

הפקה נמצאו בשני ריכוזים עיקריים: ריכוז אחד נמצא בשטח של מטר מרובע אחד, וריכוז שני 

שני השלבים הכרונולוגיים המזוהים באזור ב נצפודפוסים מרחביים אלה בחצי מטר מרובע בלבד. 

שיתוף  לאור זאת, יתכן שנתונים אלה משקפים דפוס התנהגותי חוזר של .(50המוקד )איור 

)שרינג( של משאבים )הגרעינים עצמם( ושל ידע הנוגע בסיתות במערה )ראה פירוט בתחילת 

 הפרק(. 

 

  

ובאזור שמדרום  , מופרד בקו אדום( I-J 12-13תפרוסת גרעינים בעלי שני שלבי הפקה באזור המוקד ) :49איור 

 אביב(. -למוקד )באדיבות בר אפרתי, אוניברסיטת תל
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פרוסת גרעינים בעלי שני שלבי הפקה באזור המוקד ובאזור שמדרום למוקד בפאזות הכרונולוגיות ת :50איור 

 אביב(. -שזוהו באזורים אלה )באדיבות בר אפרתי, אוניברסיטת תל

 

לסיכום, ישנן מספר נקודות דמיון בין שני המכלולים, בעיקר בהרכב פסולת התעשיה )צפיפות 

ם(. עם זאת, צפיפות הגרעינים גבוהה יותר באזור המוקד, ושכיחות הפריטים הלהביים והכלי

שימוש בבולבוסים כבלנק שכיח יותר, ממוצע ההינג'ים גבוה יותר )ולכן הינג'ים מהווים סיבה 

"מוצלחות" נמוך יותר. הבדל -מרכזית להשלכת הגרעינים במוקד( וממוצע הצלקות שזוהו כ

י מחזורי הפקה באזור המוקד לעומת האזור משמעותי נוסף נצפה בשכיחות הגרעינים בעלי שנ

שמדרום לו. יתכן ונתונים אלה מעידים על קיומו של מערך למידה של סיתות סביב המוקד ואף 

על מערך העברת ידע בין סתתים מיומנים למיומנים פחות בקבוצה, אשר משתקף בנוכחות 

 של כמעט פי שלושה. בשכיחות  –הדומיננטית של גרעינים בעלי שני שלבי הפקה באזור זה 
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  G/19-20מכלול 

בחינת פסולת התעשייה והכלים של מכלול זה מלמדת כי שכיחות וצפיפות הלהבים בו הן 

במערה. גם פריטי עיצוב גרעין  עצמתהמהגבוהות שנצפו שבמערה, וצפיפות הכלים היא השניה ב

, מופיעים בשכיחות מופיעים בשכיחות גבוהה יחסית לשאר המכלולים. גרעינים, לעומת זאת

(. עם זאת, גרעיני להבים מופיעים במכלול זה בשכיחות הגבוהה Gopher et al. 2016נמוכה )

ביותר במערה. בדומה לשאר המכלולים, מרבית הגרעינים הם בעלי שטח נקישה אחד, אך שכיחות 

נים הגרעינים מרובי השטחים היא הגבוהה ביותר שנצפתה בקרב המכלולים הנחקרים. הגרעי

מאזור זה הם בעלי משטח הפקה ארוך יותר )בממוצע( מאשר בגרעינים במכלולים אחרים. שימוש 

בלבד(. מעניין  5%(, ואילו שימוש בגרעין ישן אינו שכיח כלל )63%בבלובוס כבלנק הוא שכיח )

 32%לציין כי שימוש בנתז כבלנק הוא שכיח ביותר, יותר מאשר בשאר המכלולים הנחקרים )

( נפוץ מאד, מהגבוהים Homoguneous-highנים(. השימוש בצור מאיכות גבוהה )מהגרעי

. בניגוד לכך, לא נעשה שימוש בחומרי גלם הומוגנים/לא הומוגניים מאיכות נמוכה )גסי שתועדו

גרגר, שהשימוש בהם תועד במכלול הדרומי למשל(. מעניין לציין כי על אף הבחירה בצור מאיכות 

 4.5"לא מוצלחות" על גבי הגרעינים מאזור זה הוא מהגבוהים שתועדו )-ת הגבוהה ממוצע הצלקו

בשטח הדרומי למשל(, ומספר הגרעינים ששוקלים פחות מחמישים גרם הוא  3.9בממוצע, לעומת 

הנמוך ביותר שתועד בקרב המכלולים הנחקרים. אחוז הגרעינים שסותתו למרות מצב בעייתי 

דו. הינג'ים מהווים את הסיבה המרכזית שבגינה ננטשו להמשך סיתות הוא מהגבוהים שתוע

מהגרעינים(. הסיבה השניה הנפוצה היא מיצוי מקסימלי, ולאחר מכן  67%הגרעינים באזור זה )

ריסוקים בקרבת שטח הנקישה, בעיות בחומר הגלם וזווית בעייתית בין שטח הנקישה למשטח 

סית של גרעינים בעלי שני שלבי הפקה ההפקה. נתון מעניין נוסף הוא השכיחות הגבוהה יח

במכלול זה )מקום שני אחרי אזור המוקד(. ניתן לזהות, אם כן, איכויות סיתות מגוונות באזור זה. 

הפקת הלהבים )כולל פריטי עיצוב גרעין( והכלים אינטנסיבית ביותר, ויתכן שמשום כך לא זוהו 

הפקת הפריטים(. על אף הבחירה בצור כמעט בולבוסים במכלול )מרבית הקליפה הוסרה בתהליך 

איכותי טעויות סיתות הן נפוצות, וכך גם גרעינים בעלי שני שלבי הפקה. יתכן שמכלול זה משקף 

הן סיתות של מיומנים והן של כאלו שהיו בתהליך הלמידה של סיתות להבים וכלים )לעומת 

 רומי(. למידה של עקרונות הסיתות הבסיסיים אשר יתכן והתקיימה בשטח הד
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 מערבי מכלול יברודי-שטח דרום

, 22%יחסית נמוך ) ' בואחוז הדביטגבחינת פסולת התעשייה והכלים של מכלול זה מלמדת כי 

לעומת (. 17%אינו גבוה ) בו אחוז הפריטים הלהבייםמכיוון שזהו מכלול יברודי, (. 3ראה טבלה 

(, ומקרצפים מהווים חלק גדול 21%) אחוז הכלים הוא מהגבוהים שנצפו במכלולים הנחקריםזאת, 

מהם נעשו על נתזים( והן  95%מכלל הפריטים המעוצבים,  27%הן מבחינת שכיחות )מהמכלול 

. פריטי עיצוב גרעין, (Gopher et al. 2016מקרצפים לכל מטר מעוקב, ראה  33מבחינת צפיפות )

 , וכך גם גרעינים. עומת זאת, מופיעים בשכיחות נמוכה יחסיתל

האחוז הגבוה ביותר מבין המכלולים  –( 64%אחד ) רבית הגרעינים הם בעלי שטח נקישהמ

, האחוז הגבוה ביותר מבין המכלולים הנחקרים(  93%) צור הנחקרים. הם עשוים על בולבוסי

(. 35%מעניין לציין כי שכיחות גרעיני הלהבים במכלול גבוהה )  (.35%הומוגנים מאיכות בינונית )

גרם. סיבת הנטישה היא לרוב  50-ולים האחרים, מרבית הגרעינים שוקלים פחות מבדומה למכל

מהגרעינים(  30%, אחוז גבוה מאד( ולאחר מכן בעיות בחומר הגלם, ניצול מקסימלי )68%הינג'ים )

וגודל קטן מלכתחילה של הבלנק. עם זאת, מספר ההינג'ים הממוצע ואחוז הגרעינים בעלי 

שנצפו, במיוחד בהשוואה למכלולי המוקד ודרומית למוקד, וכך גם ממוצע ריסוקים הם מהנמוכים 

(. אחוז הגרעינים 5.1הצלקות המוצלחות גבוה יותר מאשר זה שנצפה במוקד ודרומית למוקד )

יותר  –( 19%הוא מהגבוהים שנצפו )מגבלות שנוצרו והפריעו להמשך הסיתות שסותתו למרות 

ממכלול  13%רעינים בעלי שני שלבי הפקה מהווים מאשר במוקד ובמכלול שמדרום לו. ג

 הגרעינים. 

 

 המכלול היברודי שמתחת למדף הסלע

מערבי )אשר מוצג למעלה(. בחינת פסולת -מכלול זה יבחן תוך השוואה למכלול היברודי הדרום

התעשייה והכלים מלמדת כי מכלול זה מציג דפוסים מעט שונים מאלה שנצפו במכלול היברודי 

(. לעומת זאת, 39%מערבי: ראשית, אחוז הדביטג' במכלול גבוה יותר, כמעט פי שניים )-הדרום

שכיחות הגרעינים במכלול )והצפיפות שלהם( היא הנמוכה ביותר מבין המכלולים הנחקרים 

מפסולת התעשייה )מעט  24%מערבי(. פריטים להביים מהווים -)מחצית מהמכלול היברודי הדרום

פריטים  124.3מערבי(, והם מופיעים בצפיפות נמוכה יחסית )-ברודי הדרוםיותר מאשר במכלול הי

 (.  5להביים למטר מעוקב, ראה טבלה 
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, האחוז הגבוה ביותר 70%בחינת איכויות הסיתות מלמדת כי מרבית הגרעינים הם גרעיני נתזים )

שני שטחים  ( אם כי אחוז הגרעינים בעלי44%מבין הנחקרים(, מרביתם בעלי שטח נקישה אחד )

, אחוז נמוך 69%(. בדומה למכלולים האחרים, ניכרת העדפה לבולבוסים כבלנק )38%הוא גבוה )

מערבי(. בחינת איכות הצור מציגה נתונים יחסית דומים בין שני -יותר מאשר המכלול הדרום

די המכלולים היברודיים )העדפה לצור הומוגני מאיכות בינונית, לרוב(. בשונה מהמכלול היברו

לעומת  13%ערבי, אחוז גרעיני הלהבים במכלול היברודי שמתחת למדף נמוך כמעט בחצי )-הדרום

צפיפות הפריטים הלהביים במכלול נמוכה יותר ונתזים(, -גרעיני להבים יחד עם גרעיני להבים 34%

במכלול זה. עם זאת, יש לציין כי רמת השימור גבוהה יותר במכלול זה, ושברי גרעין פחות 

יחים. הנתונים המטרים מציגים תמונה די דומה של שני המכלולים מבחינת אורך ועובי שכ

 4.3מקסימלי, אך משטח ההפקה של גרעינים רחב יותר בממוצע במכלול היברודי שמתחת למדף )

ס"מ במכלול הדרום מערבי(. גרעינים שמנוצלים בדרגה גבוהה שכיחים פחות  3.5לעומת 

במכלול  7.7לעומת  7.4לקות הממוצע די דומה בשני המכלולים )ממכלולים אחרים. מספר הצ

במכלול  5.1לעומת  5.2מערבי(, וממוצע הצלקות שהוגדרו כ"מוצלחות" כמעט זהה )-הדרום

מערבי(. ממוצע ההינג'ים הוא בינוני ביחס למכלולים האחרים, וגבוה יותר מהמכלול -הדרום

ם נושאים ריסוקים בסמוך לשטח הנקישה. הבדל מהגרעיני 55%(. 1.8לעומת  2.4מערבי )-הדרום

נוסף בין המכלולים הוא השכיחות הגבוהה של גרעינים שנעשו על גרעין ישן מכוסה פאטינה 

 11%מערבי. גרעינים בעלי שני שלבי הפקה מהווים -במכלול של המדף לעומת המכלול הדרום

יש לציין כי שני המכלולים . מערבי(-ממכלול הגרעינים )נתון דומה לזה שתועד במכלול הדרום

מגמה ברורה לכיוון של  יםמציג לא נראה שהםוהיברודים הללו מציגים דרגה גבוהה של שונות, 

הזיהוי והאפיון של תהליכי למידה כפי במקרה זה,  רמת מיומנות גבוהה או נמוכה יותר בהכרח.

 שהם משתקפים במכלול זה הוא מורכב. 

 

 K/10מכלול 

  רצף העליון של המערה, והוא מאוחר יותר למכלולים שהוצגו עד כה. מכלול זה משויך ל

פריטים  5866בחינת פסולת התעשייה והכלים מלמדת כי מכלול זה הוא מהצפופים שבמערה )

למטר מעוקב(, כאשר פריטים מעוצבים ולהביים )בעיקר להבים בעלי גב טבעי( מופיעים בצפיפות 

ניתוח הגרעינים מעלה , מופיעים בצפיפות ובשכיחות נמוכה. גבוהה במיוחד. גרעינים, לעומת זאת

נתזים( היא גבוהה. מרבית הגרעינים הם בעלי -כי שכיחות גרעיני הלהבים )ביחד עם גרעיני להבים

שטח נקישה אחד, אם כי אחוז גבוה יחסית של גרעינים הם מרובי שטחים. ניכרת העדפה 
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(. מרבית 77% -לבוס גבוה ביחס למכלולים האחרים לבולבוסים כבלנקס )אחוז הבלנקס שזוהו כבו

הגרעינים סותתו מצור מאיכות גבוהה )בשכיחות הגבוהה ביותר שתועדה בקרב המכלולים 

"לא מוצלחות" הוא הגבוה ביותר שתועד מבין המכלולים -הנחקרים(. עם זאת, ממוצע הצלקות ה

ו למרות מצב שזוהה כבעייתי בממוצע(. כמו כן, מספר רב של גרעינים סותת 4.9הנחקרים )

(. הינג'ים היוו גורם מרכזי לנטישת גרעינים, ולאחר מכן ניצול מקסימלי 50%להמשך סיתות )

)ובהפרש גבוה מהסיבות הבאות: מגבלות הקשורות באיכות הצור וזווית לא מתאימה בין שטח 

ר גבוה של הנקישה למשטח ההפקה(. מרבית הגרעינים שוקלים מתחת לחמישים גרם, אך מספ

גרם. גרעינים בעלי שני שלבי הפקה יחסית נפוצים,  50-99גרעינים )שליש מהם( שוקלים בין 

ממכלול הגרעינים. נראה כי מכלול זה מאופין בהפקה סידרתית של להבים  20%ומהווים 

מבולבוסי צור מאיכות טובה, ולמרות זאת גרעינים לא מעטים מאופיינים בטעויות סיתות. יתכן 

משקף מצד אחד דרגה גבוהה של מיומנות בסיתות  K/10, מכלול G/19-20מה למכלול שבדו

ומנגד תוצרים של סתתים שהיו בתהליך למידה של הפקת להבים, לימוד עקרונות הסיתות של 

 התעשייה העמודית. 

 

Unit I :ומכלול יברודי מכלול עמודי 

ים ביותר מבין המכלולים נחקרים. מכלולים אלה משויכים לרצף העליון של המערה, והם המאוחר

 כפי שיתואר להלן, מכלולים אלה מציגים דפוסים שונים זה מזה במספר תחומים.  

 המכלול העמודי: 

בחינת הרכב פסולת התעשייה והכלים מצביעה על כך שאחוז הדביטג' הוא הנמוך ביותר מבין 

(. שכיחות 4.3%תר שנצפתה )(, אך שכיחות הגרעינים היא הגבוהה ביו18%הנחקרים ) המכלולים

(. צפיפות הגרעינים 3( יחסית נמוכה )ראה טבלה 12%( והכלים )18%)וצפיפות( הפריטים הלהביים )

 למטר מעוקב(.  15נמוכה יחסית אף היא )

מהם נעשו על בולבוס, לא נמצאו גרעינים  61%מחצית מהגרעינים הם בעלי שטח נקישה אחד, 

( מופיעים Homogeneous-Highה. חומרי גלם מאיכות גבוהה )שנעשו על גרעין ישן עם פאטינ

(. גרעיני להבים מופיעים בשכיחות נמוכה במיוחד 30%בתדירות הגבוהה ביותר במכלול זה )

השכיחות הנמוכה ביותר בקרב המכלולים הנבדקים(.  –נתזים -יחד עם גרעיני להבים 13%)מהווים 

-ס"מ(. ממוצע הצלקות ה 3.9כלולים הנחקרים )משטח הפקה קצר יותר בממוצע מאשר ברוב המ
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(: בהתאם לכך, אחוז הגרעינים שסותתו למרות מצב שזוהה כבעייתי 5.8"מוצלחות" יחסית גבוה )

(. שליש 65%(, ואחוז גבוה של גרעינים נמצאו כשהם בדרגת מיצוי גבוהה )8%הוא נמוך יחסית )

של(. ממוצע ההינג'ים נמוך יחסית לשאר למ K/10 -מהגרעינים נושאים ריסוקים )בדומה למכלול

(, אך בדומה למכלולים האחרים ממוצע ההינג'ים בגרעיני הנתזים גבוה יותר 2.5המכלולים )

לעומת גרעיני הלהבים. למעשה, בגרעיני להבים נצפה ממוצע ההינג'ים הנמוך ביותר מבין כל 

מהגרעינים  91%אם לכך, גרם, ובהת 50מהגרעינים שוקלים מתחת ל 78%המכלולים הנבדקים. 

האחוז הגבוה ביותר שנצפה במכלולים הנחקרים. מגבלות  –הושלכו עקב מיצוי מקסימלי 

מהמקרים(, וגם  1%)מופיעות רק ב נטישת הגרעיןהקשורות באיכות חומר הגלם לא היוו סיבה ל

 K/10י הינג'ים וריסוקים מופיעים בתדירות נמוכה כסיבת נטישה )לשם השוואה, במכלול העמוד

 6%מהגרעינים(. גרעינים בעלי שני שלבי הפקה מהווים  52%למשל הינג'ים היוו סיבה להשלכה ב

(. לסיכום, מכלול זה מאופיין 20%הם מהווים  K/10בלבד ממכלול הגרעינים באזור זה )במכלול 

שני בריבוי של גרעינים, רבים מהם עשוים מצור איכותי, עם מעט טעויות סיתות )גרעינים בעלי 

למשל( והם נמצאו בדרגת מיצוי , K/10שלבי הפקה מופיעים בתדירות נמוכה מאד, בניגוד למכלול 

גבוהה. אמנם גרעיני להבים מופיעים בשכיחות נמוכה, אך הסיתות של אלה משקף דרגת מיומנות 

מיומנים לפי סתתים גבוהה )מיעוט טעויות(. נראה כי מכלול זה משקף, ברובו, סיתות של 

 ות הסיתות העמודיים. עקרונ

 המכלול היברודי

, שכיחות unit 1בחינת הרכב פסולת התעשייה והכלים מלמדת כי בניגוד למכלול העמודי של 

, ולמכלול היברודי שמתחת למדף(. K10, בדומה למכלול 1.7%הגרעינים במכלול היברודי נמוכה )

מה למכלול הדרום מערבי, אך (, זאת בדו16%שכיחות הפריטים הלהביים במכלול יחסית נמוכה )

 (. 24%בשונה מהמכלול היברודי שמתחת למדף. שכיחות הכלים, לעומת זאת, גבוהה במיוחד )

יש לציין כי מכלול זה כולל מספר מועט של גרעינים, ולכן השוואה כמותית למכלולי גרעינים 

חציתם בעלי שטח שמונה גרעיני נתזים מרכיבים את המכלול: מ ממכלולים אחרים היא בעייתית.

נקישה אחד, עשוים מצור הומוגני מאיכות בינונית, ומחציתם נעשו על גרעין ישן יותר )מכוסה 

ס"מ בממוצע(. ממוצע הצלקות ה"מוצלחות" דומה מאד  3.6פאטינה(. שטח הנקישה קצר יחסית )

 במכלול המדף(, ואילו ממוצע הצלקות ה "לא 5.2לעומת  5.1למכלול היברודי של המדף )

מוצלחות" נמוך. ריסוקים נצפו על מחצית מהגרעינים והינג'ים נפוצים במידה בינונית. מרבית 
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גרם, וניצול מקסימלי היא סיבת הנטישה המרכזית. לא נמצאו  50-הגרעינים שוקלים מתחת ל

במכלול גרעינים בעלי שני שלבי הפקה. נראה מכלול זה מציג נתונים דומים יותר לאלו שתועדו 

 מערבי.  -היברודי שמתחת למדף מאשר לאלו שתועדו במכלול היברודי הדרוםבמכלול 
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 ': דיון ומסקנותזפרק 

זה אדון בתוצאות המחקר אשר הוצגו בעבודה זו. ראשית, ידֹונּו במבט מסכם תהליכי למידה  פרקב

מאזורים שונים של מערת קסם. כמו כן, תידון  מכלולים ליתיים אשר אופיינו באמצעות ניתוח 

ניפוץ בכל תחומי החיים במערה:  הקשור יישום מנגנונים של העברת ידעקצרה האפשרות לזהות ב

תיכנון רות בלסקו(, ד"ר ידי ד"ר ג'ורדי רוסל ו-עלשנערך על סמך ניתוח מכלולי הפאונה )עצמות 

מערה. לאחר מכן, אדון במקורות צור שונים אסטרגיות הפקה ושימוש בשימוש באש והמרחב ו

האם ניתן ליישם את השיטות בהן נעשה שימוש  –קודת מבט מחקרית מתודולוגית בנושא מנ

נוספים מתקופת הפליאולית התחתון  הליכי למידה באתריםת ולאפיין במחקר זה על מנת לזהות

 והעברת הידע תהליכי הלמידה סוגייתאת  אבחן)טאבון, זוטיה, רבדים וג'לג'וליה(? לבסוף, 

ברקורד הארכיאולוגי )כלי אבן, פאונה  ףת מבט רחבה, כמשתקבתקופה הפליאוליתית מנקוד

 (."וממצאים הקשורים בעולם ה "אמנות

 

 . העברת ידע בשלהי הפליאולית התחתון בלבנט: מבט ממערת קסם1.ז

 מכלולי הצור של מערת קסםהמשתקפים במנגנוני למידה  ואפיון זיהוי

כלי סיתות  לשתהליכי למידה  יונם שלעבודת מחקר זו הציבה כמטרה עיקרית את זיהויים ואפ

ם( ים ויברודיילצורך כך, נותחו שניים עשר מכלולים ליתיים )עמודיבמערת קסם.  צור שהתקיימו

של החתך הסטרטיגרפי במערה, תוך שימוש במספר שיטות: ומחלקים שונים מאזורים שונים 

פריטים להביים, פריטים ניתוח הרכב פסולת התעשייה והכלים של כל מכלול; ניתוח מפורט של 

ממוחזרים ופריטי עיצוב גרעין ממספר מכלולים; ניתוח מפורט של כלל הגרעינים מן המכלולים 

הנבדקים תוך התמקדות בזיהוי איכויות סיתות. ניתוח הגרעינים, אשר מהווה חלק מרכזי מעבודה 

ידי. -הוצעו עלזו, התבסס על קריטריונים שהוצעו בספרות וכן על קריטריונים חדשים אשר 

הגרעינים נבחנו הן ברמת המיקרו )תצפיות על פריטים בודדים כמקרי מבחן( והן ברמת המאקרו 

, תוך מתן דגש בחינה תוך ובין מכלולית )כולל שימוש במפות צפיפות( במבט סינכרוני ודיאכרוני –

 לזיהוי תהליכי למידה הקשורים להפקת להבים.

)מיומנות  ות על כך שדרגות שונות של מיומנויות בסיתותתוצאות ניתוח מכלולי הצור מצביע

המכלולים שנחקרו במסגרת עבודה זו. לאור הנתונים  ברובזוהו  ונמוכה כאחד( , בינוניתגבוהה
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באופן קבוע  קיימוהת ים של רכישת ידע וצבירת מיומנות בסיתותשהוצגו, אני מציעה כי תהליכ

והתנסות  ניסוי וטעייהין היתר, יושמו מנגנונים של . בלמידהצורות של כללו מספר ם במערה, וה

. היישום המשולב של מנגנונים אלו ידעהשיתוף עצמית אך גם מנגנונים של למידה חברתית תוך 

לרמה גבוהה  הוביל, בסופו של דבר,)לכאורה מנוגדים זה לזה( איפשר רכישת ידע באופן יעיל ואף 

 ., כמפורט להלןשל מיומנות בסיתות

והה של מיומנות בסיתות משתקפת באופן בולט בקבוצת גרעינים אשר זוהתה במסגרת רמה גב

ואשר לא הופקו סווגו כמנוצלים במידה מקסימלית הניתוח הכללי. קבוצה זו כוללת גרעינים ש

מהם פריטים במידה וזוהו מגבלות כלשהן או מצב שאינו מאפשר הפקה "מוצלחת" של פריטים 

בלות שאינן מאפשרות המשך הפקה של פריטים ושלא ניתן להתגבר במידה וזוהו מג –)כלומר 

קבוצת גרעינים זו מציגה נתונים דומים למדגם הכללי )מבחינת מספר שטחי עליהן, הגרעין ננטש(. 

הנקישה והבחירה בבולבוס כבלנק, למשל(. עם זאת, השימוש בצור הומוגני מאיכות גבוהה נפוץ 

הנושאים ריסוקים בסמוך לשטח הנקישה נמוך יותר וכך גם יותר בקבוצה זו, אחוז הגרעינים 

ממוצע ההינג'ים, אשר אינם מהווים סיבה מרכזית להשלכת הגרעינים. נתון זה עשוי להיות קשור 

באיכות חומר הגלם, אך בחינת ההשפעה של איכות חומר הגלם על שכיחות טעויות הסיתות 

ר של סיבה ותוצאה בין התופעות. כך, למשל, במכלולים השונים מלמדת כי לא תמיד יש קשר ישי

, אך הבחירה בצור מאיכות גבוהה נפוצה במיוחד K10 -וG19-20 ם מעניין לציין כי במכלולי

בחינה דיאכרונית מלמדת כי שכיחות ההינג'ים על גבי הגרעינים ממכלולים אלה גבוהה אף היא. 

של  3-4ון של המערה )ביחידות גרעינים המשקפים רמת סיתות גבוהה נפוצים הן ברצף התחת

המדף התחתון(, הן במכלול העמודי של המדף הממוקם באמצע הרצף והן במכלול הגבוה 

 . Unit 1 –)והמאוחר( ביותר ברצף הסטרטיגרפי 

 ניתוחתוצאות  רמה גבוהה של מיומנות בסיתות ניכרת גם בפריטים הלהביים שנמצאו באתר.

שישה מכלולים אשר מקורם בחלקים שונים של הרצף להביים מטיפולוגי של פריטים -טכנו

נתון זה,  על שימוש בטכנולוגית הפקה זהה. למדדמיון ברור אשר מ מעידות על הסטרטיגרפי

כשלעצמו, עשוי להעיד על קיומה של מסורת הקשורה בהפקת להבים שהועברה מדור לדור 

הפקה שיטתית פיין במאוהמכלול העמודי שמתחת למדף באתר. מבין המכלולים הנבדקים, 

 בסיתות.   במיוחד רמת מיומנות גבוההבאופן בולט והוא משקף  וסדירה של להבים

מנגנונים של ואף ישום  דרגת מיומנות נמוכה בסיתות, תרגול עקרונות היסוד של מלאכת הסיתות

ידי הנוכחות של גרעינים המשקפים טעויות סיתות -נרמזים על (עצמית-התנסות)ניסוי וטעיה 
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והיעד יכולת להתגבר על המגבלות של  בחירה בצור לא הומוגני מאיכות נמוכה, וזרות ונשנותח

גרעינים רבים )מאזורים שונים של המערה( סותתו על אף מכשולים שונים או  חומר הגלם הנבחר.

ידנו כבעייתי להמשך סיתות. על חלקם נצפו טעויות סיתות ולא נראה שנעשו -מצב שהוגדר על

לשהם לתקנן, על אף שנסיונות תיקון מוצלחים היו עשויים לאפשר המשך הסרה של נסיונות כ

 הבחיןשניתן היה ל על אףנבחרו, לעיתים,  של צור מאיכות נמוכה פריטים מהגרעין. בולבוסים

ניסו  מסוימיםהפרעות המאפיינות אותם על גבי הקליפה החיצונית מבעוד מועד. במקרים ב

ממקום ההפרעה בצור, ולא הצליחו להתגבר על המכשולים  סתתים להסיר פריטים היישר

הקשורים בהפרעות אלה. תופעות אלה עשויות לרמוז על היעדר נסיון בבחירת צור מתאים 

, או על כך שצור מאיכות נמוכה יותר או נסיון בהפקת פריטים מחומר גלם שאינו הומוגני לסיתות

ת ביטוי מרחבי, שכן רבים ממאפיינים אלה ועלבן ה ות אלההוקצה למטרות למידה ותירגול. תופע

 נצפו במידה מוגברת במיקומים מסוימים במערה, בעיקר באזור השטח הדרומי. 

ואולי אף של ידע בין  )הגרעינים עצמם( פריטיםמנגנון נוסף שנצפה במערה מערב שיתוף של 

ידנו -ר כונו עלסתתים, כפי שנרמז מנוכחותם הבולטת של גרעינים בעלי שני שלבי הפקה )אש

shared cores ראה ,Assaf 2019ניתוח משווה מלמד כי גרעינים אלה הם בעלי מאפיינים טכנו .)-

טיפולוגיים יחודיים בהשוואה למדגם הגרעינים הכללי. נוכחותם עשויה לרמוז על כך שסתתים 

כך נראה,  סתתים חסרי מיומנות. אלה שימשו,עם גרעינים אשר נוצלו באופן חלקי  חלקומנוסים 

" שתרמה להבנה טובה יותר של יסודות הסיתות, פתיחהלצבירת ניסיון בסיתות תוך ניצול "נקודת 

מנגנון של על כך שמסורת טכנולוגית ספציפית הנהוגה באתר. נוכחותם עשויה להעיד  לשוכן 

ין חלף בשמשך הזמן אכן,  התבסס בקרב יושבי המערה. 'הכוונה באמצעות שיתוףשעיקרו 'למידה 

להפיק תועלת מהשימוש  ויכל יםמנוס יםסתת. עם זאת, והשני אינו ידוע שלב ההפקה הראשון

שלא לעשות זאת במקרים  ובגרעינים בלתי מנוצלים אלה, העשוים מצור באיכות טובה, אך בחר

שיתוף איכותיים ניתן להניח כי מערת קסם ממוקמת בסביבה עשירה במקורות צור מכיוון שאלה. 

 פתמשק פעולה זויושבי המערה לא נבע ממגבלות בזמינות חומר גלם. נראה כי  קרבם בגרעינישל 

החלטות מושכלות, וכי היה זה דפוס התנהגותי שתרם להטמעתן היעילה של מסורות טכנולוגיות 

, כפי קיימות וחדשות. מנגנון שיתוף הגרעינים מייצג היבט אחד מסוים של תופעה רחבה יותר

טים של למידה והעברת ידע היוו חלק חשוב מהמערכות הטכנולוגיות, . היבשיצוין בהמשך

כלכליות והחברתיות של יושבי המערה. במסגרת זו, ניתן להניח כי שיתוף הידע הדרוש לסיתות 

היה חשוב לא פחות מאשר להגיע לרמת הניצול המקסימלית של חומרי הגלם והפקת הכלים 

ם מגרעינים מסוימים הושהה במכוון כדי שניתן יהיה הרצויים עצמם. יתכן שתהליך הסרת הפריטי
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במסגרת ניתוח הגרעינים  לחלוק בהם ולהעבירם בין חברי הקבוצה לצורכי למידה. חשוב לציין כי

עשויה להיות מוסברת ברמות מיומנות  , אשרשונות תוך מכלוליתהכללי נצפתה רמה גבוהה של 

)שבאה לידי תוך מכלולית תהליכי למידה. שונות שונות של אינדיבידואלים בוגרים, ולאו דווקא ב

ומגוונים  ביטוי מבחינה טכנולוגית, טיפולוגית ומורפולוגית( עשויה להיות קשורה בגורמים שונים

הגרעינים קבוצות (. עם זאת, כפי שהודגם, Herzlinger et al. 2017) פרט לנושא העברת הידע

ם מובהקים ומובחנים והם אף מציגים דפוס טפולוגי-המתוארים כאן הם בעלי מאפיינים טכנו

ישום ימרחבי בולט, כפי שיצוין בהמשך, ולכן נראה כי הם משקפים תופעה ספציפית הקשורה ב

 מנגנונים של העברת ידע. 

 מרחבי זיהוי תהליכי למידה במערת קסם במבט 

ם תועדו נצפתה במהלך ניתוח הגרעינים. בכל המכלולים הנבדקי מכלולית שונות תוךכאמור, 

גרעינים בדרגות ניצול שונות, בכולם נצפתה נוכחות של גרעינים המשקפים רמת מיומנות גבוהה 

בסיתות, גרעינים בעלי שני שלבי הפקה וגרעינים העשוים להעיד על רמת מיומנות נמוכה. עם 

זאת, תוצאות הניתוח מעלות כי ניתן לזהות, בחלק מהמכלולים הנחקרים, דפוסים חוזרים 

, ות כלליות שעשויות להעיד על רמת מיומנות גבוהה או נמוכה יותר בכל מכלול באופן כלליומגמ

 אלה יסקרו כעת בקצרה.

( דרגת מיומנות 1-2)ובעיקר במכלול של יחידות  במכלולי המדף התחתוןניתן לזהות כך למשל, 

)דבר  יתגבוהה בסיתות ובעיקר בהפקת להבים: מכלולים אלה מאופיינים בהפקת להבים שיטת

וממוצע סיתות  , מיעוט טעויות, כפי שיצוין בהמשך(1המשתקף גם בפריטי עיצוב גרעין מיחידה 

באופן כללי, מכלול זה מאופיין בשכיחות יחסית גבוהה של גבוה של הפקות להביות "מוצלחות". 

 גרעינים המשקפים רמת מיומנות גבוהה.

ממוצע הצלקות בסיתות. ת גבוהה רמת מיומנו נצפתההסלע  מדף של עמודימכלול הב גם

המוצלחות על גבי הגרעינים מאזור זה הוא גבוה ואילו ממוצע ההינג'ים הוא נמוך. בהתאם לכך, 

ניצול מקסימלי היווה סיבה מרכזית להשלכת הגרעינים, בניגוד להינג'ים ובעיות בחומר הגלם 

, שכיחות הגרעינים בעלי שני שהיוו סיבות מרכזיות יותר להשלכת גרעינים בשטח הדרומי. כמו כן

שלבי הפקה באזור זה נמוכה, ואילו גרעינים המשקפים רמת מיומנות גבוהה מופיעים בשכיחות 

בהפקה סידרתית של פריטים נראה כי רמת המיומנות הגבוהה התמקדה, בין היתר,  גבוהה.

המכלולים  ישנה שכיחות גבוהה יחסית של גרעיני להבים במכלול זה בהשוואה לשאר: להביים
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של להבים באזור  ומוצלחת סדירה, על הפקה שיטתית , וניתוח הפריטים הלהביים מעידהנחקרים

 זה. 

 -, לעומת זאת, נראה כי התמקדו בשלבים הראשוניים של מהלכי הסיתות שטח דרומיה באזור

פתיחה וטיפול בבולבוסים והפקת נתזים לעומת הפקה של להבים ועיצוב כלים. תוצאות של 

סויים שונים מציעות כי להבים וכלים היוו חלק גדול יותר ממכלולים של סתתים מיומנים ני

(. Finlay 1997:207; Finlay 2008:80; Henry 1998בהשוואה לאלה של סתתים לא מיומנים )

גרעינים, חומרי גלם נבדקים וחומרי גלם לא מעוצבים נמצאו בשכיחות ובצפיפות גבוהה יותר 

-וניתנמכלולים אחרים. כפי שצוין, הבחירה השכיחה יותר בצור מאיכות בי במכלול זה לעומת

נמוכה באזור זה והיעדר יכולת להתגבר על המכשולים הקשורים באופי חומר הגלם עשוים להעיד 

על חוסר ידע ומיומנות. גרעינים רבים באזור זה סותתו למרות מכשולים או מצב שזוהה כבעייתי 

בעייתית, זווית לא מתאימה, הינג'ים וכדומה(. על חלק מהגרעינים  להמשך סיתות )טופוגרפיה

ניצפו טעויות סיתות חוזרות ונשנות ללא נסיונות תיקון. במכלול זה נצפתה שכיחות נמוכה מאד 

של גרעינים שהוגדרו כמשקפים רמת מיומנות גבוהה, ואילו גרעינים בעלי שני שלבי הפקה נמצאו 

 בשכיחות גבוהה יחסית. 

( מעלה כי 1וח פריטי עיצוב גרעין מאזור זה והשוואתם לפריטים מאזור המדף התחתון )יחידה נית

הגרעין במכלול המדף לעומת מכלול  ותיחזוק דרגה גבוהה יותר של מיומנות בטיפול ניתן לאפיין

השטח הדרומי. פריטי עיצוב גרעין להביים שכיחים במידה ניכרת במכלול המדף לעומת המכלול 

. מכלול המדף התחתון מאופיין בכמות גדולה יותר של פריטי התזת יתר ופתיחת גרעין, הדרומי

שהוגדרו דבר שעשוי להעיד על קיומו של מערך שיטתי להפקת להבים במכלול זה. ריבוי פריטים 

 של מבוטל לא במכלול השטח הדרומי לעומת מכלול המדף מצביע על כך שבמספר כ'שונות'

מוקפדים במכלול זה, ואילו במכלול  סטנדרטים לפי התבצעו לא גרעיןה ותחזוק מקרים עיצוב

 וטבלאותהמדף התקיים סטנדרט מוקפד יותר. הסתכלות מעמיקה על קטגורית התזות היתר 

כמו כן, הגרעין מצביעה אף היא על דפוס דומה של יצור מוקפד יותר של להבים במכלול המדף. 

שטח  –אזור תיחזוק מנוגד בעלי ) ף, ופריטים מנוגדיםפריטים מתקנים שכיחים יותר במכלול המד

 ( קיימים רק במכלול זה. שמיועד לטפל בגרעין בעת הצורך

של מיומנות היא עוצמת סימני השימוש על  היבטיםנקודה מעניינת נוספת שניתן לייחסה ל

קופית ידי ד"ר ונדיטי(: בחינה מיקרוס-פריטים ממוחזרים מאזור השטח הדרומי )אשר נבדקה על

 העלתה כי עוצמת סימני השימוש על הקצה הפעיל של פריטים אלה היא חלשה בהשוואה
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לפריטים שנדגמו מאזורים אחרים במערה )אזור המדף, אזור המוקד, האזור שמדרום למוקד(, דבר 

שעשוי להעיד על משך שימוש קצר יחסית בפריטים אלה. עוצמה חלשה זו אינה קשורה במצב 

ו בתהליכי בתר הרבדה, ויתכן שתופעה זו קשורה במיומנות המשתמשים בכלים שימור הפריטים א

 אלה. 

הנתונים אשר הוצגו כאן מרמזים על כך שאזור השטח הדרומי הוא יחודי במערה, ויתכן שהוא 

משקף רמת מיומנות נמוכה יותר בסיתות )ושימוש( בפריטים. נראה כי תהליכי למידה הקשורים 

שהאסוציאציה , עם זאת, יש לזכורהלך הסיתות התקיימו באזור זה. בשלבים הראשונים של מ

, המרחבית המוצגת כאן משקפת דפוס התנהגותי שאפיין את השכבות הנבדלות הספציפיות הללו

השנים של  200,000 והיא אינה מאפיינת בהכרח את הרצף הסטרטיגרפי של אזור זה במהלך

 תפוסה אנושית של המערה. 

ישנן מספר נקודות דמיון בין העלו כי  למוקד םדרוהמכלול שממוקד ומכלול ה ניתוח והשוואה של

הרכב פסולת התעשיה )צפיפות ושכיחות הפריטים הלהביים מבחינת שני המכלולים, בעיקר 

שימוש בבולבוסים כבלנק שכיח  והכלים(. עם זאת, צפיפות הגרעינים גבוהה יותר באזור המוקד,

יותר )ולכן הינג'ים מהווים סיבה מרכזית להשלכת הגרעינים במוקד( יותר, ממוצע ההינג'ים גבוה 

 שכיחותצפיפות וב"מוצלחות" נמוך יותר. הבדל משמעותי נוסף נצפה ב-וממוצע הצלקות שזוהו כ

באזור המוקד לעומת האזור  פי שלושה יותר –גרעינים בעלי שני מחזורי הפקההדומיננטית של 

ידים על קיומו של מערך למידה של סיתות סביב המוקד ואף שמדרום לו. יתכן ונתונים אלה מע

, אשר בא לידי ביטוי בשרינג על מערך העברת ידע בין סתתים מיומנים למיומנים פחות בקבוצה

 של גרעינים לצרכי תירגול של סיתות. 

מציג מספר תופעות ראויות לציון. ראשית, מעניין לציין כי  מכלול היברודי הדרום מערביה

ת גרעיני הלהבים גבוהה במכלול זה, על אף שמדובר במכלול יברודי. בדומה למכלולים שכיחו

גרם, וסיבת ההשלכה הנפוצה ביותר היא  50-האחרים, מרבית הגרעינים באזור זה שוקלים פחות מ

הינג'ים. עם זאת, מספר ההינג'ים הממוצע ואחוז הגרעינים הנושאים ריסוקים הם מהנמוכים 

השוואה למכלולי המוקד ודרומית למוקד )אשר מצוים במיקום דומה על הרצף שנצפו, במיוחד ב

הסטרטיגפי(. למרות זאת, אחוז הגרעינים שסותתו למרות מצב בעייתי הוא מהגבוהים שנצפו. 

נראה כי מכלול מציג דרגה גבוהה של שונות, ולא מציג מגמה ברורה לכיוון של רמת מיומנות 

 גבוהה או נמוכה יותר בהכרח.
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מלמדת מכלול בחינת פסולת התעשייה של ה. G19-20תמונה ברורה יותר מצטיירת בבחינת מכלול 

כי שכיחות וצפיפות הלהבים בו הן מהגבוהות שנצפו שבמערה, וכי צפיפות הכלים היא השניה 

במערה. גרעיני להבים מופיעים במכלול זה בשכיחות הגבוהה ביותר במערה. הגרעינים  עוצמתהב

ם בעלי משטח הפקה ארוך יותר )בממוצע( מאשר במכלולים אחרים. השימוש בצור מאזור זה ה

"לא -מעניין לציין כי ממוצע הצלקות ה, אך נפוץ מאד, מהגבוהים שתועדומאיכות גבוהה 

מוצלחות" על גבי הגרעינים מאזור זה הוא מהגבוהים שתועדו, אחוז הגרעינים שסותתו למרות 

מהגבוהים שתועדו והינג'ים מהווים את הסיבה המרכזית שבגינה מצב בעייתי להמשך סיתות הוא 

ננטשו הגרעינים באזור זה. בהתאם לכך, מספר הגרעינים ששוקלים פחות מחמישים גרם הוא 

הנמוך ביותר שתועד בקרב המכלולים הנחקרים. ניתן לזהות, אם כן, איכויות סיתות מגוונות 

של מיומנים והן של כאלו שהיו בתהליך הלמידה של באזור זה. יתכן שמכלול זה משקף הן סיתות 

סיתות להבים וכלים )לימוד עקרונות הסיתות של התעשייה העמודית( לעומת למידה של עקרונות 

 הסיתות הבסיסיים אשר יתכן והתקיימה בשטח הדרומי.

ם שכיחות וצפיפות גרעינים מהנמוכות ביותר מבין המכלולימציג  המכלול היברודי שמתחת למדף

מערבי(. גרעינים מנוצלים בדרגה גבוהה שכיחים -הנחקרים )מחצית מהמכלול היברודי הדרום

פחות ממכלולים אחרים, אף כי לרוב נבחר צור הומוגני מאיכות בינונית, בדומה לשאר המכלולים 

-הנחקרים. ממוצע ההינג'ים הוא בינוני ביחס למכלולים האחרים, וגבוה יותר מהמכלול הדרום

מכלול זה מציג דרגה גבוהה של שונות, כך הזיהוי בדומה למכלול היברודי הדרום מערבי, מערבי. 

 והאפיון של תהליכי למידה כפי שהם משתקפים במכלול זה הוא מורכב. 

פריטים מעוצבים ולהביים )בעיקר להבים בעלי . G/19-20מציג תמונה דומה למכלול  K/10מכלול 

מרבית הגרעינים סותתו מצור מאיכות גבוהה . במיוחדגב טבעי( מופיעים בצפיפות גבוהה 

"לא -)בשכיחות הגבוהה ביותר שתועדה בקרב המכלולים הנחקרים(. עם זאת, ממוצע הצלקות ה

מוצלחות" הוא הגבוה ביותר שתועד מבין המכלולים הנחקרים. כמו כן, מספר רב של גרעינים 

ים היוו גורם מרכזי לנטישת גרעינים. סותתו למרות מצב שזוהה כבעייתי להמשך סיתות. הינג'

גרעינים בעלי שני שלבי הפקה יחסית נפוצים. נראה כי מכלול זה מאופין בהפקה סידרתית של 

להבים מבולבוסי צור מאיכות טובה, ולמרות זאת גרעינים לא מעטים מאופיינים בטעויות סיתות. 

גה גבוהה של מיומנות בסיתות משקף מצד אחד דר K/10, מכלול G/19-20יתכן שבדומה למכלול 

ומנגד תוצרים של סתתים שהיו בתהליך למידה של הפקת להבים, לימוד עקרונות הסיתות של 

 התעשייה העמודית. 
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מאופיין בריבוי של גרעינים, רבים מהם עשוים מצור איכותי, עם מעט  Unit Iהמכלול העמודי 

בתדירות נמוכה מאד, בניגוד למכלול טעויות סיתות )גרעינים בעלי שני שלבי הפקה מופיעים 

K/10 , למשל( והם נמצאו בדרגת מיצוי גבוהה. אמנם גרעיני להבים מופיעים בשכיחות נמוכה, אך

, ובאופן (נצפו על גבי גרעינים אלה טעויותמעט הסיתות של אלה משקף דרגת מיומנות גבוהה )

. נראה כי מכלול זה נות גבוההכללי נצפה אחוז גבוה של גרעינים שהוגדרו כמשקפים רמת מיומ

 משקף, ברובו, סיתות של מיומנים לפי עקרונות הסיתות העמודים. 

כולל מספר מועט של גרעינים, ולכן השוואה כמותית למכלולי גרעינים  Unit 1 המכלול היברודי

ממכלולים אחרים היא בעייתית. שכיחות הפריטים הלהביים במכלול יחסית נמוכה, זאת בדומה 

ול הדרום מערבי, אך בשונה מהמכלול היברודי שמתחת למדף. שכיחות הכלים, לעומת זאת, למכל

מכלול זה מציג נתונים דומים יותר לאלו שתועדו במכלול  באופן כללי, נראה כיגבוהה במיוחד. 

 מערבי. -היברודי שמתחת למדף מאשר לאלו שתועדו במכלול היברודי הדרום

י ניתן לזהות ביטוי מרחבי לתהליכי למידה שהתקיימו במערת מראה כ , בחינת הנתוניםסיכוםל

הפקה סידרתית של פריטים להביים בדרגת מיומנות גבוהה התקיימה באופן מוגבר  -קסם 

באזורים מסוימים )מכלול המדף התחתון, המכלול העמודי של מדף הסלע, המכלול העמודי של 

unit 1התקיימה באופן מוגבר יותר באזורים  (, תרגול השלבים הראשונים של פעולת הסיתות

 G/19-20אחרים )השטח הדרומי, אזור המוקד(, וכך גם תהליכי למידה של הפקת להבים )מכלולים 

לא הצביעה על נקודות דמיון יוצאות דופן או  יברודיים(. השוואה בין המכלולים הK/10 -ו

ות. נראה שמכלולים אלה לחילופין על הבדלים משמעותיים בינהם בכל הקשור לאיכויות סית

מאופיינים בדרגה גבוהה של שונות, ולכן לא זוהו מגמות ברור שעשויות להעיד על תהליך למידה 

בעל אופי כזה או אחר. עם זאת, נראה כי גרעינים בעלי שני שלבי הפקה מופיעים בתדירות נמוכה 

באופן בולט יותר את יותר במכלולים היברודים מאשר במכלולים העמודים, נתון שעשוי לקשור 

 הופעתם של גרעינים אלה להפקת להבים. 

כפי שצוין, שונות בין מכלולית נפוצה ביותר במערת קסם )כמו גם באתרים אחרים(, והנסיבות 

הבדלים פונקציונליים, טכנולוגים, ו/או הבדלים  -שעשויות להוביל לשונות זאת הן מגוונות 

. ספת היא הבדלים סגנוניים שלא נידונו בעבודה זואפשרות נושקשורים באיכות חומר הגלם. 

דרך מספר מחקרים מציעים הבדל סגנוני כהסבר אפשרי לשונות בין מכלולית. מקיי מגדיר 'סגנון' כ

Mackay( מצורך פונקציונלינובעת  שלא בחירה מבין מספר אלטרנטיבותכ, דבר מהמסוימת לבצע 

בוצות פרהיסטוריות שונות וכן בקרב חברות . שונות סגנונית זוהתה במכלולים של ק(2011 
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שהופיעו באתיופיה  Gamo -בקרב קבוצת המסורתיות בנות זמננו: ווידמן תיעדה מסורות שונות 

קבוצות ( kung!) . גם בקרב הסאן((Weedman 2006 הגירות ונישואים בין קבוצתיים חרףזו לצד זו 

הממצא  .(Wiessner 1983: 268) הכנת חיציםשונות שחיות קרוב זו לזו הן בעלות מסורות שונות ל

הליתי והסטרטיגרפי במערת קסם, לעומת זאת, לא תומכים באפשרות מעין זו לפיה שונות בין 

 –מכלולית נובעת מהבדלים סגנוניים של קבוצות שונות שביקרו במערה, אלא בסיטואציה הפוכה

תפת, והמכלולים הליתים נראה שיושבי האתר פעלו תחת מסגרת או מסורת טכנולוגית משו

-זמניים. בחינה טכנו -העמודים ויברודים לא מייצגים קבוצות אוכלוסיה שונות, אלא הם בו

מחזקים את ההצעות הללו, ומצביעים  (Venditti et al. 2019טיפולוגית וניתוח של סימני שימוש )

הבדלים פונקציונלים טיפולוגית ליתית בין מכלולית במערה קשורה, לרוב, ל-על כך ששונות טכנו

 ביטוי מרחבי.  ם)פעולות שונות שבוצעו עם הפריטים(, וכן בהבדלי מיומנות אשר יש לה

 

ת מרחבית שמספר מחקרים שבדקו איכויות סיתות במכלולים ליתיים בחרו להיעזר בניתוח תפרו

מכלולים  של פריטים כמדד לזיהוי סיתות מתלמדים. יש לציין כי מחקרים מסוג זה בוחנים, לרוב,

מתקופות מאוחרות יחסית. מסיבות שונות )אשר צוינו בפרקים קודמים(, מרבית המחקרים 

העוסקים בזיהוי סיתות של בלתי מיומנים בפליאולית התחתון עושים זאת בעזרת תצפיות על 

פריטים בודדים, ואינם מציגים סיתות של בלתי מיומנים כתופעה שבאה לידי ביטוי במרחב. נראה 

יברודי בלבנט, בני אדם חילקו את -להי הפליאולית התחתון, בקומפלקס התרבותי האשלוכי בש

עדות לכך נראה מהאתר מערת קסם.  –המרחב באתרים בהם התגוררו לאזורי פעילות מוגדרים 

יתכן שגם תהליכי למידה )על שלביהם השונים( התקיימו באזורים מסוימים  כחלק מתופעה זו,

 ( לנו. תוצאות הניתוח הליתי שהוצגו בעבודה זו תומכים בכך.visibleוים )באתר, לכן הם יהיו גל

 

זוהו דפוסים לא חשוב לציין כי לא נצפו הבדלי מיומנות במימד הדיאכרוני במערת קסם, וכי 

מבחינת מיומנות. כך, למשל, דרגה גבוהה של מיומנות לינארית  פרוגרסיביות שעשוים להעיד על

של  עליוןהן ברצף ההתחתון ו הסטרטיגרפי ברצף להבים( נצפתה הן בסיתות )ובעיקר בסיתות

 המערה. 

הוי יהניתוח שהוצג בעבודה זו מדגים כיצד חידוד השוני בין מכלולים ליתיים עשוי לסייע בז

יחד עם זאת,  .תהליכי למידה וקיומו של מערך העברת ידע באזור מסוים באתר ארכיאולוגי

ון בין מכלולים עשויות להעיד על קיומם של אלה. לאחרונה הוצע כי ובניגוד לכך, גם נקודות הדמי

שימוש בטכנולוגיה ספציפית והיעדר וואריאציה בייצור פריטים מסוימים יכולים להעיד על 
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לא ברמת  -באתר מסוים או במרחב מסוים באתר  ,העברת הידע של אותה הטכנולוגיה

 (;Blasco et al. 2013; Chazan 2012בוצתיתק האינדיבידואל, אלא כמערך, ברמה הפנים והבין

(Sholtz 2012יברודית -. יתכן כי ניתן ליישם גישה זו בהקשר למערת קסם בפרט ולתרבות האשלו

בלבנט באופן כללי. הדמיון הטכנולוגי המשתקף בתעשיית הלהבים ותוצרי המיחזור שנמצאו 

ות מסוימות הועברו מדור לדור, במכלולים שונים במערת קסם עשוי להעיד על כך שמסורות סית

יברודית הינה -כלומר על העברת ידע ברמה הפנים קבוצתית. וברמה הבין קבוצתית: כזכור, האשלו

בזמן ובמרחב, ונראה כי יש דמיון רב בין התוצרים של חלק מהאתרים יישות מובחנת היטב 

ודים שונים )מערת יבר-המשתייכים לקומפלקס תרבותי זה. תוצאות ניתוח ליתי מאתרים אשלו

קסם, טאבון, יברוד( עשויות להעיד על קיומו של בסיס טכנולוגי משותף, ועל כך ששלוש 

, של סתתים שחלקו תפיסה דומה עבודתם יברודי הן תוצר-התעשיות של הקומפלקס האשלו

קיומו של  (.Shimelmitz et al. 2011, 2016)ראה  במיוחד בכל הנוגע להפקת להבים כתוצר מטרה

בין אם זוהה במכלולים שמקורם באתר ארכיאולוגי בודד ובין אם זוהה  -סיס טכנולוגי משותף ב

תוך השוואה בין מכלולים שמקורם באתרים שונים, עשוי להעיד על קיומו של מערך של העברת 

 ידע, אשר התקיים ברמה הפנים והבין קבוצתית כבר בשלב מוקדם זה של ההיסטוריה האנושית. 

של עבודה זו נסקרו מחקרים שונים )תיאורטיים ואמפיריים( אשר דנים בשאלת מות ההקד יפרקב

 ,direct knowledge transmission -היישום של מנגנוני העברת ידע ישירה )המתוארת בספרות כ

teaching, pedagogy בתקופה הפליאוליתית בכלל ובפליאולית התחתון בפרט. הדיון בשאלה זו )

ם ממערת קסם אשר נידונו בעבודה זו בהרחבה. יתכן כי התשובה לשאלת רלוונטי גם לממצאי

בשאלת עצם בקסם נעוצה בעצם ההגדרה של העברת ידע ישירה, ום מסוג זה היישום של מנגנוני

' ה-' ודלקטים. נושא זה בהחלט שנוי במחלוקת )כפי שתואר בפרקים -קיומה בחברות של ציידים

באשר לעצם  Boyette -ו Hewlettנוטה להסכים עם הצעתם של של עבודה זו(. באופן אישי, אני 

לקטים בנות זמננו, לפיה הוראה נוכחת בקבוצות אלה, -קיומה של הוראה בקרב קבוצות ציידים

-אף כי היא מתבטאת בדרכים המשקפות את היסודות היחודיים עליהם מושתתות חברות ציידים

 לקטים:

"…teaching is present in hunter gatherers but manifests itself in ways that reflect distinct 

hunter-gatherer foundational schemas (Boyette & Hewlett 2018:785).  

Hewlett ו- Roulette  אף פירטו על סוגים שונים של הוראה, אשר עשויה לכלול הדגמות, משוב

 ו ביחד או בנפרד( וכדומה:שלילי, הדגמות עם מחוות גוף )ואת כל האלמנטים הללל



199 
 

"…various types and combinations of teaching exist, e.g. natural pedagogy with 

demonstration, negative feedback with redirect, task assignment with natural pedagogy, 

demonstration with body movement, etc." (Hewlett & Roulette 2016:11). 

כי הוראה בחברות אלה לא דומה, בהכרח,  רומזותבעבודה זו  תוארוהתצפיות האתנוגרפיות אשר 

 מעולמנו המערבי כיום.  הוורבלית ה'קלאסית' אשר מוכרת לנו פדגוגיהל

הפקה במיקומים  מחזוריבהתאם לכך, אני מציעה כי הנוכחות הבולטת של גרעינים בעלי שני 

 /הכוונהכי מנגנון של "הוראה העידל יהר בסמוך למוקד המרכזי, עשו, ובעיקת קסםמסוימים במער

(. בקרב חברות Assaf 2019( יושם במערה באופן קבוע )teaching through sharingבאמצעות שיתוף" )

לקטים בני זמננו, המוקד מהווה נקודה מרכזית במחנה. פעילויות -פרהיסטוריות, כמו גם אצל ציידים

ונאכל, כלים  , נצלה, מבושלעובר עיבודותרבותיות מתקיימות בסמוך לו, מזון כלכליות, חברתיות 

מופקים, שיחות מתקיימות וידע מועבר בין חברי הקבוצה. מחקרים רבים מדגישים את התפקיד 

המרכזי של שיתוף )שרינג( באבולוציה של האדם, כולל שיתוף של ידע. על אף שהיישום של מנגנוני 

ימאטים, תצפיות שונות מצביעות על התפקיד החשוב של לימוד באמצעות הוראה נדיר בקרב פר

ומרמזות על כך  )Goualougo Triangle (2016 .Musgrave et al -שיתוף בקרב שימפנזים ב

 באמצעות הוראה'שהתנהגויות שיתוף אנושיות מבוססות על מנגנונים קדומים ביותר. מנגנון ה

 (Hewlett et al. 2011; MacDonaldלקטים בנות זמננו-ציידים מיושם, ברמה מסוימת, בחברות 'שיתוף

2007; Pandya 2005:389)מתמחים וסתתים מתחילים ב .- Irian Jaya  מתקשרים באופן עיקבי אחד עם

(, משום שזוהי דרך יעילה ”scaffolding“או  "sitting together"השני תוך כדי שהם "יושבים ביחד" )

נטראקציה כוללת טכניקות הדגמה פיסית ללא הסברים מילוליים, הסברים לרכישת ידע ולמידה. האי

 מילוליים ללא הדגמות, והנעת ידו של המתלמד באופן פיזי על מנת שיבצע משימה באופן נכון

(Bamforth & Finlay 2008; Stout 2005) . העברה ורכישה של ידע באמצעות שרינג של פריטים )חלקם

-Gonzalez) לקטים בנות זמננו-ל( מיושמת אף היא בקרב חברות ציידיםמוקטנים וחלקם בגודל רגי

; MacDonald 2007; Levy et al. 2017a-Lew; Langley 2018; Hewlett et al. 2011 ;Ruibal et al. 2011

Pandya 2005:389) . כיום, יותר ויותר מחקרים מצביעים על כך שמנגנונים של העברת ידע ישירה ולא

נעשה שימוש בהוראה כדי ללמד לקטים בנות זמננו, וכי -מים במקביל בקבוצות ציידיםישירה מתקיי

שכיחות השימוש בהוראה ישירה מגוון גדול של מיומנויות, להעביר ידע, ערכים תרבותיים ונורמות. 

-משתנה מקבוצה לקבוצה, והיא קיימת בעיקר בהקשר של פעולות מורכבות יותר. בקבוצות ציידים

יום, ומתקשר גם להיבטים חברתיים. אין ספק -וד הוא חלק אינטגראלי מחיי היוםלקטים הלימ
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שצורת הלמידה אצל ציידים לקטים מתקשרת ישירות לערכים של שמירה על אוטונומיה אישית 

ניתנת להם האפשרות להתפתח ולרכוש  –ועידוד לעצמאות, והדבר בא לידי ביטוי גם בחינוך ילדים 

ות "פולשנית" מידי. הילדים אינם מודרים מדבר, ולכן הם נחשפים לכל ידע בעצמם, ללא התערב

פעילות, חופשיים להתבונן ואף להתנסות בעצמם במעשי המבוגרים משני המינים בהתאם לעניין 

ולרצון שלהם. המבוגרים בקבוצה יוצרים סביבה תומכת המעודדת צעירים בקבוצה להתבונן 

יצירת מנגנון של העברת ידע שנובע ישירות  –שונות  במעשיהם ואף להתנסות בעצמם במלאכות

לקטית )לכן ניתן, אולי, להתייחס אליו כפעולה של -מהאידיאולוגית עליהן מושתתת החברה הציידית

העברת ידע ישירה במובן מסוים(. בנוסף לכך, משולבת גם ָהְכוָוָנה ישירה )מרומזת יותר או פחות( 

קרובי משפחה אחרים, ילדים בוגרים יותר וכו'(. הכוונה זו עשויה  מצד הבוגרים יותר בקבוצה )הורים,

לבוא לידי ביטוי במילים, בתנועות גוף, בהכנת כלים מיניאטוריים לצורך משחק ילדים )שהוא למעשה 

תירגול המיומנות( ועוד. יש לציין כי ניכרת החשיבות של ה"ביחד" ושל מערכת היחסים בתהליך 

בין אם מבחינה רעיונית )העברת ידע ולמידה קשורות, בהכרח ליחסים(  –הלמידה בקבוצות השונות 

ובין אם מבחינה מעשית. נראה כי צורות שונות של העברת ידע משתלבות זו בזו ומשלימות זו את זו 

אלו מעודדות מצד אחד לימוד עצמי והתנסות, אך מערבות גם הכוונה, מרומזת  –"מיקשה אחת"  -כ

ותר בקבוצה. מנגנונים אלה של למידה העברת ידע הם אוניברסליים בקרב אולי, מצד הבוגרים י

לקטים ממקומות שונים ברחבי העולם. לכן יש יסוד להניח שמקורם קדום, וכי הם -חברות ציידים

לקטים קדומים, דבר שבא לידי בטוי ברקורד הארכיאולוגי. לנגלי, למשל, מציעה כי -אפיינו גם ציידים

חודים של מבוגרים, וזאת על סמך  אולית העליון )התרבות המגדלנית( שיחקו עםילדים בתקופת הפלי

כמו כן, בדומה למערת קסם, במספר (. Langley 2018) לוגיותואיארכ תמחקרים אתנוגרפים ועדויו

באתרי  ;(Stapert 2007a,bאתרים תועדו גרעינים בעלי שני שלבי הפקה: באתרים מוסטריים בהולנד )

במספר אתרים  ;Etiolles (Pigeot 1990); Solvieux (Grimm 2000:66)ון בצרפת הפליאולית עלי

  Sparregardוליתי באתרסבמכלול המ ;(Audouze & Cattin 2011מגדלניים בצרפת ובשוויץ )

(Sternke & Sorensen 2009:724) ובאתרים פליאו-( אינדיאניםLoshe 2010 נראה, אם כן, שצורה זו .)

מידה היתה קיימת במספר לא מועט של אתרים פליאוליתיים, ויתכן שמקרים של העברת ידע ול

 נוספים לא זוהו או תועדו. 

המחקר של גרעיני הצור מקסם עשוי להיות מועשר ממחקרים אתנוגרפיים אלה, המרמזים על כך 

ים( בין שלמידה עצמית )ומנגנונים של ניסוי וטעיה( הולכים יד ביד עם הכוונה ושיתוף של ידע )ופריט

הופעתם החוזרת ונשנית של גרעינים בעלי שני שלבי  סביבה תומכת למידה. , היוצריםחברי הקבוצה

הפקה ברצף הסטרטיגרפי של אזור המוקד המרכזי בקסם עשויה לרמוז על כך שפעילויות דומות 
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יתכן שהמקור לפעולת שיתוף זו של גרעינים לצורך למידה והעברת ידע הוא התרחשו במערה. 

פליאולית התחתון, כפי שמעידים הממצאים ממערת קסם ומהאתרים רבדים וג'לג'וליה שנבדקו ב

 במערת קסם אשר הוצג בעבודה זו מנגנון שיתוף הגרעיניםכפי שיודגם כעת, במסגרת עבודה זו. 

של שיתוף והעברת ידע של מסורות הקשורות בכל תחומי  מייצג היבט מסוים של תופעה רחבה יותר

 ועברו מדור לדור.החיים שה

 מבט כולל: -תהליכי למידה והעברת ידע במערת קסם 

הצריכו מחברי הפליאולית התחתון בלבנט תקופת השינויים המשמעותיים שאפיינו את שלהי 

על מנת לשלוט בנורמות הטכנולוגיות והחברתיות שאפיינו את  רב ידעהקבוצה הצעירים לצבור 

העברת שיתוף ו את הצורך במנגנונים מבוססים של ,בוודאי ,ועמיקה. חידושים אלה יברודית-האשלו

השגת , אסטרטגיות עיבוד בשראסטרטגיות צייד ו, תיכנון המרחבשימוש קבוע באש, הקשור בידע 

  Barkai & Gopher 2013; Barkai ) וסיתות בהתאם לטכנולוגיות של הפקת להבים ומקרצפי קינה צור

et al. 2017 .)ת קסם עשויה להעיד על קיומן של מסורות ועל העברת הידע בחינת הממצאים ממער

 השנים של התיישבות אנושית במערה.   200,000הקשור במסורות אלה במהלך 

, עצמות וצור שרופים מלמדת כי יושבי המערה אפרת המרחבית של שרידי שכך, למשל, בחינת התפרו

 ;Efrati 2018; Karkanas et al. 2007 ) מוקד המרכזיעשו שימוש חוזר במיקום ספציפי ששימש כ

Shahack-Gross et al. 2014;  .)מאזורים סמוכים  מרחבי באופן נבדלו זה למוקד הקשורות הפעילויות

המערה,  חללותכנון של  ארגון של טווח ארוכת תפיסה יושבי המערה הייתהל, דבר המעיד על כך שלו

 .(Assaf 2019; Blasco et al. 2014, 2016; Gopher et al. 2016) רבים דורות במשך שהועברה

בכלי צור שונים הראה שיושבי המערה היו בעלי ידע מעמיק בכל הנוגע  10ניתוח של ריכוזי בריליום 

 וכן)צור קבור בעומק הקרקע  לאסטרטגיות השגה של צור ובנוגע ליכולת להשיג חומרי גלם מתאימים

. נראה כי ( לכלים שאותם רצו להפיקשוניםממקורות  בולבוסים וחלוקים שנאספו מפני האדמה

 (Agam 2019; Buaretto et באופן חוזר ונשנה ספציפיים טיפוסי כלים מסוימים הופקו מטיפוסי צור

al. 2009; Verri et al. 2004.)  כך, למשל, להבים הופקו מצור נבכי מפוספס, תופעה שנצפתה הן

חרים שבהם. כמו כן, ניכרת העדפה לטיפוסי במכלולים הקדומים ביותר שנחפרו במערה והן במאו

 (.(Agam 2019צור מסוג מישאש להפקת מקרצפי קינה ודמי קינה 

 דפוסים חוזרים זוהו גם במכלול הפאונה של אזור המוקד בקסם, בהקשר לפעילויות של ניפוץ עצמות

אך הצגת הנתונים , Blasco et al. 2014, 2016 -)הנתונים המפורטים של מכלולי הפאונה מוצגים  אצל
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ידי -ם לזיהוי קיומן של מסורות ביתור במערת קסם נכתבה במיוחד עבור עבודת מחקר זו עלהקשורי

מידת המיומנות של המבתר או שונים, כמו האנטומיה וגודל החיה, גורמים מכיוון שבלסקו ורוסל( 

תדירות ו שכיחות ,להשפיע על תהליך הביתור ולגרום לשונות גבוהה באופיעשוים היו טכנולוגיה 

 (& Binford 1978; Bunnעל עצמות בע"ח שנמצאים במכלולים ארכיאולוגים סימני חיתוך ההופעה של

Stanford 2001; Frison 1970, 1978; Gifford-Gonzalez 1989; Lyman 1995; Oliver 1993) , בלסקו

סימני חיתוך, עשויה של ולא שבחינה של דפוסי שבירת עצמות,  הציעו (Blasco et al. 2013) הועמיתי

על  יסטוקן.יפלה תקופתב חיים-בעלילסייע לנו ללמוד על דפוסים התנהגותיים הקשורים בניצול 

( את דפוסי השבירה של עצמות מאזור Blasco et al. 2014, 2016) ניתחו בלסקו ורוסלבסיס זה, 

שיושבי המערה השתמשו  . הם הציעו(1022)ראה טבלה  המוקד והאזור שמדרום למוקד במערת קסם

. מכלול הפאונה הנחקר הראה דפוסי בטכניקה של הכאה ישירה תוך שימוש בסדן לניפוץ העצמות

קצוות של . על גבי ה(NSP=705;1.9%)ל עצמות ארוכות ושטוחות עמכוונים אנתרופוגניים שבירה 

. עדויות (NSP=452; 64.1%) סימני השבירה האינטנסיבים ביותר תועדו( limb shaftעצמות גפיים )

יות ר(, שקערוNSP=521; 73.9%) impact flakes לשבירה מכוונת של עצמות בקסם כוללות

(NSP=165; 23.4%) ,percussionpits (NSP=13; 1.8%) ,counterblows (NSP=12; 1.7%ו )- peeling 

(NSP=2; 0.3%) ראה( Blasco et al. 2016 .)של מיקוםבחינת ה לפרטים נוספיםpercussion notches  

עם זאת, דפוסים מסוימים של הופעת  .ניכרת שונות עלה מצביעבחלקים האנטומים השונים 

 מועדפת שיטהסימני ההכאה מעידים על  מרוס וטיביה.וה - שקערוריות ניצפו על אלמנטים ספציפיים

 (metaphysisצד הלטרלי של המטאפיסיס )לניפוץ עצמות הומרוס של יחמורים וצבאים: הכאה ב

 ך, א. שקערויות נצפו גם על חלקים אחרים של העצםשנמצאו( 31-מתוך ה שברים n=19הדיסטאלי )

נצפו סימני הכאה על עצמות שאפט. באופן דומה, -המיד של והצדדי האחורי הצד הן מופיעות לכיוון

ה ך במקרה של הטיביא, (החלקים שנמצאו 35מתוך  12-ב)שאפט -צד המדיאלי של המידבהטיביה 

; ראה בנספחים 102ההומרוס )טבלה  לעומתבאזורים האחרים של העצם  נצפתה שונות גבוהה יותר

Blasco et al. 2016 דפוס חוזרלהציע כי יש  נתונים אלה הובילו את בלסקו ורוסל (.נוספים לפרטים 

 וץניפ תעשוי להתפרש כסטנדרטיזציה בשיטאשר קסם, מערת מקורות הפאונה ב עובדו באופן שבו

 לדיים מסוימים. יעצמות של אלמנטים שה

שימוש קבוע באש,  –נראה, אם כן, שיושבי מערת קסם חלקו בינהם ידע הקשור לכל תחומי החיים 

תיכנון המרחב, הפקה ושימוש במקורות צור בסביבות המערה, ידע טכנולוגי, ידע שקשור לצייד 

 200,000והועברו מדור לדור במהלך ולטיפול בבשר ובעצמות ועוד. מסורות אלה נוצרו, הוטמעו 

 השנים בהן התגוררו בני אדם במערה. 
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הוי תהליכי למידה והעברת ידע בסיתות כלי צור באתרים מתקופת י. ישום שיטות לז2.ז

 הפליאולית התחתון.

על אף שמטרתה העיקרית של עבודה זו הינה לזהות ולאפיין תהליכי למידה שהתקיימו במערת קסם, 

אפשרות ליישם את השיטות שבהן השתמשתי גם בהקשר לאתרים אחרים מתקופת בחנתי את ה

. במסגרת זו, נותחו גרעינים מהאתרים )הניתוח המפורט מוצג בכרך הנספחים( הפליאולית התחתון

 . Eיברודיים מערת זוטייה ומערת טאבון שכבה -רבדים, וכן מהאתרים האשלווהאשליים ג'לג'וליה 

ל ג'לג'וליה מציג מספר תופעות מעניינות, ונראה כי הוא משקף, בין היתר, המכלול הנבדק מהאתר ש

נוכחות של סתתים הנמצאים בשלבים הראשונים של רכישת מיומנות בסיתות בפרק זמן ספציפי זה 

באתר. העובדה שמרבית הגרעינים לא נוצלו בדרגה גבוהה, ריבוי הצלקות ה "לא מוצלחות" וטעויות 

ווית הכאה בעייתית( והשכיחות הגבוהה של גרעינים שסותתו חרף מגבלות שונות הסיתות )הינג'ים וז

עשוים להעיד על כך. יש לציין כי הבחירה השכיחה בצור שאינו הומוגני עשויה להשפיע אף היא על 

כמות ההינג'ים ומידת הניצול של הגרעינים באתר )אם כי, במכלול של רבדים מרבית הגרעינים 

אף השכיחות הדומה של צור שאינו הומוגני במכלול, כפי שיתואר בהמשך(. מנוצלים יותר על 

יברודים. זהו נתון -הבחירה בנתז מכוסה פאטינה כבלנק יחסית נפוצה, גם בהשוואה למדגמים האשלו

מעניין, שכן האתר של ג'לג'וליה ממוקם על ערוץ נחל עשיר בחלוקי צור. יתכן שתהליכי הלמידה 

בסיתות על נתזים ישנים עם פאטינה )אשר שכיחים מאד במכלול( ובגרעינים  באתר כללו גם התנסות

 ישנים יותר )גרעינים בעלי שני מחזורי הפקה(.

המכלול של שני השטחים מרבדים מציג תמונה מעט שונה מזו שנצפתה בג'לג'וליה, באופן כללי, והוא 

הגרעינים הוגדרו  משקף רמה גבוהה יותר של מיומנות בסיתות. מרבית הצלקות במכלול

כ"מוצלחות", שכיחות הגרעינים שסותתו בזווית הכאה בעייתית או על אף מגבלות שונות נמוכה 

יותר, ודרגת הניצול של הגרעינים גבוהה יותר באופן כללי. גרעינים בעלי שני מחזורי הפקה שכיחים 

ני היד בגל'גוליה לעומת במכלול אב שונותלמדי במכלול. כמו כן, ניתן לזהות דרגה גבוהה יותר של 

הקפדה ואף סוג של תיקנון המשתקפים במכלולים של רבדים. דבר זה, כלשעצמו, עשוי להעיד על 

 העברת ידע  ולמידה שיטתית וסדורה יותר ברבדים. 

נראה כי מנגנון השיתוף של גרעינים היה קיים בכל האתרים הנבדקים, בהיקף משתנה, כך שניתן 

 כבר בתרבות האשלית. –להתנהגות זו הוא קדום ביותר  בהחלט לציין כי המקור
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יברודים הנוספים אשר נבדקו במסגרת עבודה זו מאפשר זיהוי איכויות סיתות -אופי המדגמים האשלו

שונות במכלולים אלה, אך לא ניתן לאפיין את תהליכי הלמידה שהתקיימו באתרים אלה בשל גודלם 

לומר כי תופעת שיתוף הגרעינים היתה נפוצה באתרים  לכל הפחות, ניתןהמצומצם של המדגמים. 

-כפי שצוין, נראה כי יש דמיון בין תוצרים להביים ממספר אתרים אשלו יברודים נוספים.-אשלו

 (,Shimelmitz et al. 2011קבוצתית בפרק זמן זה -יברודים, נתון אשר עשוי להעיד על העברת ידע בין

2016 .) 

ט מחקרית מתודולוגית, ניתן ליישם את השיטות בהן נעשה שימוש מנקודת מב לסיכום, נראה כי

 במסגרת מחקר זה על מנת לזהות הליכי למידה באתרים נוספים מתקופת הפליאולית התחתון.

מציירות תמונה  אשר (1.זסעיף )כפי שצוין בתחילת הפרק,  נעשה שימוש בשיטות מגוונת  בעבודה זו

יקר באתרי בסיס, בהם הסבירות להצטברות ידע והיווצרות מלאה יחסית, והשימוש בהן אפשרי בע

אין ספק שבחינה מעמיקה של מכלולים נוספים מפרק זמן זה עשויה לספק . יותרמסורות גבוהה 

תובנות משמעותיות נוספות בנוגע לאופי מנגנוני הלמידה והעברת ידע בתרבות האשלית לעומת 

עבודת מחקר זו, אך אני מקווה כי סוגיות אלה של מסגרת חורגת מן ה זוכיברודית. בחינה -האשלו

 . יבחנו במחקרים עתידיים

 מבט מסכם  –העברת ידע בתקופה הפליאוליתית תהליכי למידה ו. 3.ז

בעבודה זו בחנתי סוגיות של למידה והעברת ידע בתקופת הפליאולית התחתון, כפי שהן משתקפות 

כולל על ממצאי המערה  מבטמכלולים ליתיים ו ברקורד הארכיאולוגי של מערת קסם. בעזרת ניתוח

( התקיימו באופן קבוע ושיטתי במערה, בכל שלבי יםאופישונים בשתהליכים של למידה ) ראתיה

ההתיישבות האנושית בה. היבטים ארכיאולוגים, תיאורטים ואנתרופולוגים שנסקרו בעבודה זו 

לאורך התקופה הפליאוליתית )החל תומכים בכך שתהליכי למידה התקיימו בכל קונטקסט אנושי 

)אתנוגרפים  בפליאולית התחתון(, על אף הקושי שבזיהוי ואפיון תהליכים אלה. מחקרים שונים

מציעים כי רבים מתהליכי הלמידה הללו החלו כבר בשלב הילדות )ולעיתים בשלב  וארכיאולוגים(

מספקת לפעולות של צייד, לקט, הנעורים(, שכן יש צורך בידע רב ובתרגול על מנת לצבור מיומנות 

ניתן להניח, אם כן, כי גם יושבי מערת  שליטה באש, הכנה ושימוש בכלים ויישום נורמות חברתיות.

קסם החלו לרכוש ידע ומיומנות כבר בשלב הילדות, דבר המשתקף במכלולים הליתיים )ובמכלולי 

 הפאונה(. 
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באופנים שונים ושיטות הלמידה הן מגוונות. עם לקטים בנות זמננו ידע זה נרכש -בקרב חברות ציידים

זאת, בכל החברות הללו ילדים ומתבגרים הם חלק בלתי נפרד מהקבוצה, הם אינם מודרים מאף 

פעילות, ניתן להם החופש לבחון, ללמוד ולרכוש ידע מתי שירצו. בשנים האחרונות, יותר ויותר 

רקורד הארכיאולוגי, שגם בתקופה מחקרים ארכיאולוגים תומכים בכך ומדגימים, בעזרת ה

הפליאוליתית ילדים היו חלק מכל פעילות אנושית. ישנן עדויות להשתתפות של בלתי מיומנים 

בפעולות של ביתור וסיתות )אשר הוצגו בעבודה זו(, אך גם עדויות להשתתפות של ילדים בפעילויות 

ילדים  קדומים. כך, למשל,  נראה כילקטים -חברתיות שונות, הקשורות בעולם הקוסמולוגי של ציידים

שונים במערות מתקופת הפליאולית  (depictionsאלמנטים תיאוריים ) היו חלק מתהליך היצירה של

הידים, עקבות הרגלים או טביעות , בעזרת באירופה ובאוסטרליה קנטבריה-אזור פרנקוב העליון

סימנים  (.Langley 2018; Nowell 2015; Van gelder 2015שעשו עם האצבעות ) והחריטות החורים

התרחשו במיקומים שטקסי חניכה או ארועים חברתיים משמעותיים אחרים קשורים לאלה פורשו כ

 (& Arias 2009; Bégouën 1926; Breuil 1952; Hadingham 1980; Leroi-Gourhan 1967; Owensאלה

Hayden 1997; Pfeiffer 1982נות של צעיריםהציעו שמדובר בסקר (, ואילו אחריםUcko & Rosenfeld) 

השתתפותם של ילדים באירוע יצירתי משותף מרמזת על הכללתם באסטרטגיות החברתיות  .(1967

משל  סימנים, אך גם על התפקיד ה"פעיל" של ילדים בתהליך, אשר יצרו ידי קבוצות אלה -שפותחו על

ריברו אף הראה כי ישנן . ( 2017Sanchez Romero) את העולם טוב יותר להביןעצמם שעזרו להם 

מציג תוצאות של אנליזה ו מחקר עדויות לתהליכי למידה שהתקיימו בהקשר לפעילויות אלה.

אלה  אלמנטיםעל גבי המגדלנית התיכונה. "אומנותיים" של התרבות  סימנים 280סטטיסטית של 

ו להעריך את היכולת אנליזה מיקרוסקופית, והחוקרים הצליח באמצעותנותרו סימני חריטה שזוהו 

הטכנית של החורט. שרידים מסוימים נראים כטעות, ואילו אחרים משקפים שליטה בכלי והתמחות 

בשימוש בטכניקות השונות. האנליזה מבחינה בין שלוש קבוצות מיומנות בשליטה על הכלי וטכניקות 

קטים קדומות באה ל-(. החשיבות של ילדים בחברות ציידים(Rivero 2016חריטה באתרים השונים 

 Gönnersdorfחריטות שנמצאו ב ם שנמצאו באתרים שונים: אנתרופומורפילידי ביטוי גם ביצוגים 

פעוט קשור לגבה. תיאורים תוארה כש תרכמתארות אישה וילדות רוקדות, ודמות אח בגרמניה פורשו

 (Laurel, Laugerie-Basse, La Marche, Bruniquel ,Fontanet Langley -אחרים של ילדים נמצאו ב

2018). 
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מקומם של ילדים  בחנו את מחקרים מעטיםילדים בחברות העבר, בסוגיית ההעניין הגובר  על אף

היסטוריה וארכיאולוגיה  של אנתרופולוגיה,הדיסיפלינות , ו(Langley 2018) בחברות הפליאוליתיות

(. Sanchez Romero 2017) ברהפכו את התפקיד של ילדים לכמעט בלתי נראה בפרשנות שלהם את הע

זיהוי עקבותיהם של ילדים ברקורד הארכיאולוגי הוא בעל חשיבות רבה, אם ברצוננו להבין טוב ך א

יותר את עולמם של בני האדם הפרהיסטורים. זיהוי תהליכי למידה והעברת ידע באתרים 

לקטים קדומים, -םפליאוליתיים הוא משמעותי, שכן הוא חושף במעט את עולם התפיסות של ציידי

ילדים ומבוגרים כאחד: איך נתפסו ילדים ומקומם של ילדים בעולם? איך נתפסו ידע ועקרונות של 

שיתוף ידע? כיצד התמודדו בני אדם קדומים עם שינויים סביבתיים ואבולוציונים? ובהתאם לכך, 

הידע? מה היה אילו מסורות בחרו בני האדם הקדומים לשמר ולהעביר מדור לדור? כיצד הועבר 

המקום של ילדים בפיתוח והטמעה של טכנולוגיות חדשות בעיתות שינוי? כלי האבן, כממצא הבולט 

אלו, גם אם באופן חלקי. עבודה זו, אשר  היבטיםביותר של אתרים פליאוליתיים, עשוים לשקף 

 עוסקת בפרק זמן המהווה נקודת מפנה בלבנט, נוגעת, במעט, בסוגיות אלה. 

 (Barkai 2019;Tannerובהווה בעבר לקטים,-ציידים בחברות תווך עמודי מהווים והתמדה זםקונפורמי

-. הרקורד הארכיאולוגי משקף תקופות ארוכות של המשכיות תרבותית, כפי שנרמז, למשל, על(1979

 ואבני יד במשך כשני מליון שנים בתקופת הפליאולית ספרואידים של המתמשכת הופעתםידי 

ויצורם של כלים אלה הפך לנורמה חברתית, מסורת שהועברה מדור לדור ושימשה  . יתכןהתחתון

בהמשך לכך, (. Finkel & Barkai 2018כעוגן קיומי שאפשר התנסות וחידושים בתחומים אחרים )

בעלי חשיבות מיוחדת לבני האדם  היו ידע הקשור ביצור של כלים אלה והעברת למידה תהליכי

ישמר ויועבר  אופן התסגלות זה על מנת להבטיח כי ץנחו ההי נונים אלהשימור מנג שכן .האשליים

  .הבאים לדורות

 במהירות להסתגל ויכולת ללמוד רצון, טבעית סקרנות ידי-על המונעים, ילדים, שינוי בעתות אולם

-חדשות )כ והתנהגויות מנהגים בהטמעת מכריע תפקיד בעלי קרוב לוודאי היו, לשינויים יחסית

"early adopters" ראה ,Henrich 2001מנגנון היווה תרבותי שינוי באימוץ ילדים של (. תפקידם 

 של הקדומים ביותר בשלבים כבר, לשינויים ולשגשג להסתגל האדם לבני שאיפשר אבולוציוני

יתכן שכך היה גם בשלהי הפליאולית התחתון בלבנט. הטמעת החידושים  .האנושית ההיסטוריה

 של חדשות מערכות של יברודית"( הצריכה בוודאי, יישום-בפרק זמן זה )"האשלווהשינויים שאירעו 

חיוני. מנגנונים אלה  תפקיד למלא עשויים היו ילדים (, שבהםBarkai et al. 2017וידע ) למידה מנגנוני

 תועדו בממצאים הליתיים של מערת קסם אשר תוארו בעבודה זו. 
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ת כי תהליכי למידה התקיימו במערת קסם לאורך כל שלבי כפי שצוין, תוצאות הניתוח הליתי רומזו

האנושית בה, דבר העשוי להעיד על החשיבות של תהליכים אלה ליושבי מערת קסם, על  פעילותה

יומיים ולכן בעקיפין גם על המקום של ילדים כסוכנים -היות הלמידה חלק בלתי נפרד מן החיים היום

עשוים אף לרמוז על כך שבדומה למשתמע מקבוצות של פעילים בחברה זו. הממצאים ממערת קסם 

 לקטים בני זמננו, העברת ידע ורכישת ידע נתפסו כחלק מיחסים חברתיים ומערכת של שיתוף-ציידים

הנוכחות של גרעינים שנחלקו בין סתתים בעלי  –גם כאשר מדובר במנגנונים של למידה עצמית( )

ור המוקד המרכזי באופן מוגבר עשויה להעיד על כך. דרגת מיומנות שונה באופן כללי במערה ובאז

, למידהשום מנגנוני ימרכזיים באבולוציה של האדם:יבכך, קושרת עבודה זו בין מספר אלמנטים 

תפקיד מרכזי בתהליך שרינג )של ידע ושל משאבים, כגון גרעינים( ושימוש קבוע באש כבעלת 

מפנה משמעותית בהיסטוריה האנושית באזור  תדהחברתי של למידה בסוף הפליאולית התחתון, נקו

 הלבנט. 

עבודה זו שמה לה למטרה לפתוח צוהר לעולמם של בני אדם קדומים,  -ולבסוף, בנימה אישית 

ולהעמיק את הבנתנו בכל הנוגע לאופן בו בני אדם פרהיסטורים רכשו ידע והעבירו אותו לצאציהם. 

מנו אנו, את האופן בו אנחנו תופסים ידע והעברת בכך הוצבה, להרגשתי, מראה המשקפת גם את עול

ידע, והאופן בו אנחנו לומדים ומלמדים את ילדנו. נראה כי על כפות המאזניים, היחס בין עידוד 

לעצמאות ולמידה עצמית לבין הכוונה ישירה נוטה לרוב לצד זו האחרונה בעולמנו המערבי, וכי 

צמאות פחות שכיח. באופן אישי, מחקר זה סיפק לי מנת לעודד ולפתח ע-שימוש בהכוונה ישירה על

תובנות הנוגעות לאופן בו ארצה להעביר ידע לילדי, ואני מקווה שגם אחרים ימצאו בה נקודות 

  למחשבה.
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Abstract 

 

Social learning and the sharing of knowledge are practiced by several animal species, 

including great apes. Nonetheless, it seems that the application of these mechanisms 

has peaked in mankind. Aspects of learning and knowledge transmission mechanisms 

practiced in early human societies are being explored now more than ever. However, 

our knowledge regarding the way prehistoric humans acquired knowledge and 

transmitted it to their descendants is very limited; and more so when we discuss the 

earliest phase of human history, the Lower Paleolithic period (2.6my-200,000 years 

ago).  

 

My research strives to analyse dynamics of social learning in pre-Sapiens humans 

living in the Levant region - behavioural concepts that have a key role in 

understanding numerous issues related to human cultural evolution. It is based upon 

an integrative approach, comprising both theoretical and empirical analyses of 

archaeological stone artefacts. 

 

The late phase of the Lower Paleolithic in the Levant (the Acheulo-Yabrudian 

Cultural Complex) was a time of significant evolutionary, cultural, economic and 

technological changes; many of these are reflected in findings yielded from 

archaeological sites of the southern Levant region, an important migration route out of 

Africa. In my study I developed interpretative models related to the nature of social 

learning traits practiced by prehistoric societies inhabiting the Levant region, with a 

"close up" look at a specific archaeological site – Qesem Cave, which was inhabited 

between 420-200,000 years ago.   
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The characterization of learning processes practiced in this site is based on 

evolutionary, anthropological models as well as technological analysis of 1500 stone 

artefacts, mostly flint cores from which blanks were removed. This techno-typological 

analysis focused on tracking the knappers' decision-making process in order to 

identify high versus low levels of knapping skills reflected on these items, explore and 

characterize spatial patterns related to learning.  

 

The results of the analysis indicate that spatial expression can be identified for 

learning processes that took place in Qesem Cave – the systematic, high skill 

production of items (including laminar items) was intesivly practiced in some areas, 

while the practicing of the initial stages of knappiung took place in others. The results 

also suggest that learning processes relating to knapping were regularly practiced by 

Qesem Cave inhabitants. These processes involved several forms of learning, 

including trial and error mechanisms (self practicing) and sharing of knowledge 

between group members (a process termed ‘teaching though sharing’), ultimately 

leading to high proficiency in stone tool knapping and especially in laminar 

production – a significant technological innovation developed in the Levant region at 

the end of the Lower Paleolithic period.  

 

This study also addressed the question of the application of direct knowledge 

transmisison mechanisms in the Lower Paleolithic by examining theoretical models of 

cultural evolution and reviewing ethnographic observations. The results of this 

integrative methodology may imply that the application of direct knowledge 

transmission mechanisms through sharing mechanisms was practiced intensivly 

around the cave's central hearths. By that, this study links several key elements of 



239 
 

human cultural evolution, demonstrating that the habitual use of fire had a significant 

role in the social process of learning at the end of the Lower Paleolithic. Finally, the 

results of this study suggest that learning was an inseparable part of everyday life of 

prehistoric humans, and it reveals, indirectly, the role of children as active agents in 

these very ancient human societies.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



240 
 

 

 

Tel Aviv University 

Faculty of Humanities 

The Chaim Rosenberg School of Jewish Studies 

Department of Archaeology and Near Eastern Cultures 

 

 

Children Always Know:  

Archaeological evidence for knowledge transmission and learning in the 

Lower Paleolithic period (500-200,000 years ago) 

 

Volume I: Main Text 

 

Thesis submitted for the degree "Doctor of Philosophy" 

by  

Ella Assaf Shpayer 

 

 

Under the supervision of Prof. Ran Barkai and Prof. Avi Gopher 

 

 

Submitted to the Senate of Tel Aviv University 

September 2019 

 

 

 



241 
 

 

 

 

 


