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  תודות

  רבי� וברצוני להודות לה� בפתח הדברי�:של  במהל� עבודה זו נעזרתי בסיוע�

ראשית למנחי העבודה, פרופ' עמיחי מזר וד"ר שרו� צוקרמ� שסייעו, עודדו, תמכו והעבירו 

ביקורת בונה לאור� כל תהלי� המחקר. תודה ג� לפרופ' יוסי גרפינקל שעודד אותי לבצע את 

  המחקר ולפתחו לעבודת מוסמ�, וג� התעניי� ועזר לאור� הדר�.

תודה ליעל רות�, אורי דוידובי!' ומיכאל פרייקמ� מהמכו� לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית 

  שסייעו בעצה ובמעשה וליוו את עבודת השדה ואת עיבוד החומר. 

לפר כה� וזאב וייס, על הסיוע אנה ב "תודה למנהלי המכו� לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית  

  .בקבלת רישיו� החפירה ובקבלת המימו� למחקר

  תודה לד"ר רפי פרנקל על הסיוע ועל הרשות להשתמש במאספי החרסי� מסקר הגליל העליו�; 

  תודה לד"ר עוזי לבנר על הסיוע ועל הרשות להשתמש במאספי החרסי� מסקר הגליל התחתו�;

תחו� פרסומי� ברשות העתיקות על הרשות להשתמש במאספי  תודה ליהודית ב� מיכאל, מנהלת

החרסי� מסקרו של ב. רבני; וליהודה דג� ועופר שיאו�, ראשי ענ$ סקרי� על העזרה באיתור 

  החומר. 

ארכיאולוג מחוז  ורדובי!'תודה לגלעד צינמו� פקח רשות העתיקות מחוז צפו� על הסיוע וליוסי ב

  צפו� ברשות הטבע והגני�.

  באוניברסיטה העברית ולכנרת כה� על סיוע בהכנת המפות. GISעדי ב� נו�  ממעבדת התודה ל

תודתי נתונה לתלמידי החוג לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית שלקחו חלק בחפירה, לענה 

ימי� על הכנת התכניות, לאורטל הרוש על ציורי החרסי�, למיקה אולמ� על עיבוד הצור ולדוד ב� 

  פטרוגרפיות לחרסי�.שלמה על בדיקות 

שחר  " תודה מיוחדת לחופרי� המתמידי� שבלעדיה� עבודת השדה לא יכולה הייתה להתבצע  

  וארז ב� נת�, יוני שטר�, תומר ברו�,  אית� ועלי ארנו�, חגי ועומרית כה� קולונימוס ויולי גחט. 

  

רכיאולוגיה, התאפשר הודות למענק מחקר מטע� קר
 רות עמיר
 למחקרי� במכו
 לא מחקר זה

  ומטע� קר
 הכט. העברית בירושלי� האוניברסיטה
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  28  , צילו� ותוכניתCשרידי� ארכיטקטוניי� בשטח   9"8

  30  הבנויי� מצפו� לגל, תכנית וסימו� ריבועי החפירה האלמנטי�  10

  43  של גל יתרו, נקודות המדידה מסומנות בתכלת מימד תלת הדמיית  11
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  . מבוא1

  הצגת הנושא ושאלת המחקר .1.1

    
קופת הברונזה הקדומה (להל� ב"ק) הממוק� אתר מת – עבודת מחקר זו עוסקת בגל יתרו

(על מקור הש�  בית הכר� –חנניה ת ובשוליי� הדרומיי� של הגליל העליו� ההררי, בסמו� לבקע

זהו גל אבני� מונומנטלי שנבנה במיקו� בולט, ונראה למרחוק. אורכו הוא  .)2.1.2ראה להל� 

השתמר לגובה של עד כשבעה כמאה וחמישי� מטרי�, רוחבו כעשרי� מטרי� בבסיסו, והוא 

נית� לומר בביטחו� שהושקעה בבנייתו של גל האבני� עבודה רבה, א� לא נית� לומר מטרי�. 

בביטחו� למה שימש, בעיקר משו� שנבנה בנקודה קשה להתיישבות ואינו תוח� שטח בצורה 

א דופ� באחד האזכורי� הבודדי� של האתר בספרות הארכיאולוגית הוא מתואר כיוצ אפקטיבית.

  בנו$ היישובי של הגליל ההררי בתקופת הב"ק, ומוצע לראות בו חלק מתופעה רחבה יותר:

"שני אתרי� יוצאי דופ� ה� גל יתרו בגליל העליו� וחורבת שחל תחתית בגליל התחתו� 

שה� מתחמי� מבוצרי� המקיפי� שטח כפרי, שכדוגמת� נמצאו ג� בגול� וג� ש� אי� 

   ).324: 1992פרנקל אנו יודעי� מה תפקיד�" (

  

בגליל העליו� ההררי עסקו  המידע הקיי� על האתר בספרות הוא מועט, כמו ג� על הסביבה כולה.

). מצב הידע הקיי� על 44: 1967מחקרי� מעטי�, והוא נמצא בשולי המחקר הארכיאולוגי (עמיר� 

� חלקיי� אזור זה בתקופת הב"ק הוא ראשוני למדי ונסמ� בעיקר על סקרי� ארכיאולוגיי

חפירות נרחבות וחפירות בדיקה בודדות. למעשה, עיקר הידע על אזור הגליל העליו� מתבסס על 

וממערב (למשל:  , מצפו�שהתבצעו בעמקי� התוחמי� אותו ממזרחועבודות סקר שיטתיות 

Yadin et. al 1958; 1960; ;Biran 1994 ;Ben Tor et. al 1997 ;Marfoe 1979 1987; גרינברג ;

  ). 1997; פרנקל וגצוב 1999; סטפנסקי  1996נברג גרי

גל יתרו הוא תופעה מעניינת וייחודית באזור. בשל מיעוט מחקרי� האתר לא זכה עד היו� לתיעוד 

מסודר, ומידע ראשוני לגביו עלה רק בעקבות סקרי�. האתר תואר� לתקופת הב"ק על פי שני 

), והוא פורש אינטואיטיבית כחלק מתופעת Frankel et. al. 2001: 37חרסי� שנמצאו בו בסקר (

). ההסבר שנית� 156: 2003'מתחמי' הב"ק המוכרי� מרמת הגול�, הגליל התחתו� והשומרו� (פז 

לאתר בעקבות סקרי� (תיארו� ומהות) לא היה מספק ודרש עבודה נוספת הכוללת תיארו� על ידי 

  ה בסביבתו הקרובה ול'מתחמי�'. לאתרי� בני התקופ שיטתיתרה ארכיאולוגית, והשוואה חפי
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מחקר זה מתמקד בשאלות הארכיאולוגיות הבסיסיות ביחס לגל יתרו: מתי, כיצד ועל ידי מי הוא 

הוק�, ולאיזו מטרה? הא� הוא חלק מתופעה מוכרת ('תופעת המתחמי�') או שיש לראות בו 

  תופעה שונה?

מכ� שמעט מאוד ידוע במחקר ו ומייחודהמוטיבציה לעיסוק באתר ובשאלות שהוא מעלה נובעת 

תופעת 'המתחמי�' אשר הוצע בעבר לתר ייחודי זה בפרט. ג� ועל א על אזור זה בתקופת הב"ק

) לא יוחדו מחקרי� רבי� 156: 2003; פז 324: 1992לראות את גל יתרו כחלק ממנה (פרנקל 

קר זה, למרות מח .ולעיתי� חסרי� בתיאור האתרי� אשר זוהו ע� תופעה זו נתוני� בסיסיי�

שני נושאי� על נתוני�  מעבר להבנה טובה יותר של אתר בודד, עשוי להוסי$, היותו מצומצ�

  הב"ק בגליל ההררי ובמידת מה ג� על תופעת ה'מתחמי�'.  :שהידע עליה� הוא מועט

  שיטת המחקר  ורקע תיאורטי  .1.2

  
יסיו� לקשר אותו למערכת שיטת המחקר כללה בחינה של האתר במספר מעגלי� ותחומי�, תו� נ

היישובית סביבו, לנתוני� הגיאוגרפיי� והנופיי� ולבחו� אותו למול תופעה מוכרת מטווח 

גיאוגרפי רחב יותר בצפו� א"י. המעגל הראשו� הוא חקר האתר עצמו, אשר כלל חפירה, מיפוי 

י רחב יותר, ). המעגל השני ש� את גל יתרו בהקשר סביבת2.1.3וניתוח הסביבה המיידית (ראה 

קמ"ר שגל יתרו במרכזו. הממצאי� הארכיאולוגיי� והנתוני� הסביבתיי�  10הכולל תחו� של 

תו� ניסיו� למצוא דפוסי דמיו� ושוני ולהבי� את  זאת " מגל יתרו השוו לאלו של אתרי� בסביבתו

ל שלישי תפקידו ואופיו של גל יתרו בתו� המערכת היישובית ובתו� ההקשר הסביבתי והנופי. מעג

משווה את גל יתרו לתופעת 'מתחמי' הב"ק, תו� קביעת פרמטרי� להגדרת התופעה ובחינה של גל 

למול�. במחקר באה לידי ביטוי שיטת מחקר השוואתית בשילוב של גישה תיאורטית  יתרו

  ).Landscape archaeologyהנגזרת מארכיאולוגיה נופית ומרחבית (

וגיה נופית אימצו שיטה פרשנית לחקר תופעות שונות במרחב עבודות שונות אשר עסקו בארכיאול

)Tilley 1994; Scarre 2002; Philip 2003 $עבודות אלו הראו כי קיימי� אלמנטי� שוני� בנו .(

(בה� ג� גלי אבני�) הנתפסי� כחלק ממערכת של משמעויות תרבותיות הכוללות בעלות על 

  ). Scarre 2002: 3-6 ;Tilley 1994: 14-17שלטונית (טריטוריה, קדושה, או תפקיד מנהלי  במערכת 
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תקופת הב"ק בא"י לא כוללת תיעוד כתוב, וכל המידע אודות התרבות והחברה הקדומה מגיע 

מהממצא החומרי וניתוחו. נראה שבהקשר כזה חשוב פי כמה "לדובב" את המרחב ואת 

הקיי� על התקופה מהאזורי�  המאפייני� הסביבתיי� והנופיי� של האתרי� ולשלב� ע� הידע

). הגישה המרחבית והנופית תוסי$ נדב� נוס$ לדיו� בגל יתרו ומשמעותו תו� Philip 2003השוני� (

אתרי� הניתוח נתוני הסביבה והשוואת המאפייני� הסביבתיי� של גל יתרו לאלו של בשימוש 

  השכני�.

ג בקצרה את הגיאוגרפיה המחקר מורכב ממספר חלקי�, בהתאמה למפורט לעיל. במבוא אצי

  והסביבה הטבעית של אזור המחקר, ואסקור בקצרה את מצב מחקר הב"ק בגליל ההררי.

הצגה וניתוח של ממצאי שתי עונות חפירה שביצעתי באתר, וניתוח  החלק השני של העבודה כולל 

ודלו נתוניו הטופוגרפיי� והסביבתיי�. מטרת חלק זה היא ביסוס תיארוכו של האתר, הערכת ג

 ומד� של ימי העבודהחלק זה יכלול ג� את הערכת המונומנטאליות של גל האבני� וא ואופיו.

הנדרש לש� בניית גל האבני� שנדרשו לבנייתו. נתו� זה חשוב מאוד להבנת גודל האוכלוסייה 

של מפעל מידת המורכבות  הערכה זו מרמזת ג� על "ועשוי לרמז א� מקורה באתר או מחוצה לו 

  של החברה שבנתה אותו. ו הבנייה

בחינה ועדכו�  מציב את גל יתרו בקונטקסט של סביבתו היישובית. חלק זה הצרי� החלק השלישי

תו� בחינה מחודשת של סקרי עבר, שבחלק� לא פורסמו. , "קשל מפת הישוב באזור בתקופת הב

למול  ייחודוואופיו של האתר סייע לבחו� את ומעשיר את בסיס הנתוני� של המחקר, חלק זה מ

  .היישובית של תקופתומערכת ה

בחלק האחרו� אבח� את הפרשנות שהוצעה לאתר בספרות ('מתח�', ישוב קבע מבוצר) ואציע 

פרשנות חדשה לאור הנתוני� שהוצגו בחלקי העבודה השוני�, תו� התייחסות לגורמי הסביבה 

  ולמיקו� האתר בנו$.  
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  של המחקר . התחו� הגיאוגרפי והכרונולוגי1.3

  
  . התחו� הגיאוגרפי1.3.1

ינה שרירותית הגל יתרו. תחימת השטח סביב ק"מ  10 " תחו� עבודת המחקר מתייחס לשטח של כ

של יו� הליכה כללית מסגרת מרחבית לאיסו$ נתוני� תו� התבססות על הערכה ומטרתה לאפשר 

 גליל העליו� והתחתו�.גיאוגרפית בי� הסמו� לנקודת גבול בהאתר ממוק�  מהאתר לכל כיוו�.

 י� בתחומי הגליל העליו� ההררי ואילו השטח שמדרו� לווהשטח שמצפו� לו כלולהאתר עצמו 

 קי� מבקעת חנניה, בקעת בית הכר� ורכס שגורנכלל בתחומי הגליל התחתו� ההררי וכולל חל

 וני�.בשל מיקו� זה, נמצאי� בסמיכות לאתר יחידות נו$ בעלות מאפייני� ש .)1(ראה איור 

  פירוט והבנה של המאפייני� הסביבתיי� השוני� ה� חלק אינטרגלי מחקר האתר וסביבתו

חשיבות להבנת  וגרפיי� השוני� המייחדי� כל אזור ה� בעליגורמי� הגיא). ה1.4ויפורטו להל� (

הנתוני�  במרחב ובמידה רבה משלימי� את המידע הארכיאולוגי.פעילות האד� ותפרוסתה 

י� לקביעת אופי הפעילות האנושית, הבנת חשוב הסביבתיי� ומערכת הדרכי� ופוגרפיי�,הט

  .)18: 1997; הראל 274: 1967 (ב� אריה ובסיס הקיו� שלה�  מיקומ� של האתרי� הקדומי�

 
ואזור המחקר. בריבוע האדו� , גל יתרו של אתרי ב"ק מרכזיי� בצפו
 האר! . מפה כללית1איור 

  .)3.4(להל
,  בהמש$ העבודהתרי סקר שידונו אמצויני� 
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  . התחו� הכרונולוגי1.3.2

התחו� הכרונולוגי של העבודה הינו תקופת הב"ק, אשר בהתא� למקובל במחקר מחולקת 

מהמחצית השנייה של  –שנה  1300 "לשלושה שלבי� עיקריי� המשתרעי� על טווח זמ� של קרוב ל

). תקופה זו Esse 1991; Miroschedji 2009האל$ הרביעי לפנה"ס ועד סופו של האל$ השלישי (

; 1968; ב� תור ש�מאופיינת בהתפתחות התרבות העירונית הראשונה באר! ישראל ובקריסתה (

פרית, אשר בהמשכה (ב"ק א) מאופיי� כתרבות כ1). חלקה הראשו� של התקופה (ב"ק 1989ב� תור 

בקרוב)  2750 – 3050( 2"ק ). תקופת הב2000להופיע ישובי� מבוצרי� (ש�, פז  י�ב) מתחיל1

מתאפיינת בהתהוות תרבות עירונית ובצמיחה דמוגרפית מרשימה באזורי� שוני� באר! 

)Kempinski 1978) ביניה� בגליל העליו� ,(Frankel et. al. 2001: 126; Getzov et. al. 2001: 

זו ממשיכה להתקיי� תרבות עירונית  . 1)1996) ובעמק החולה (גרינברג 2003), ברמת הגול� (פז 41

  )1.5) וקורסת בסופה (ראה להל�, 2200 " 2750תו� שינויי� דמוגרפיי� ותרבותיי� ( 3בב"ק  

  

  רקע גיאוגרפי וסביבתי .1.4
  

1.4.1:
  . הגבול בי
 הגליל העליו
 והגליל התחתו

גל יתרו, הממוק� בלב שטח המחקר, שוכ� בנקודה גיאוגרפית ייחודית בסמו� לקו הגבול 

גרפי בי� הגליל התחתו� והעליו�. הוא ממוק� כ� שתחתיו בקעת חנניה הפורייה, ומעליו הגיאו

אזור הררי מבותר וסבו� של גוש הרי מירו�. בנקודה זו נקטע קו השבר של  'מתלול צורי�', 

המתרומ� מבקעת בית הכר� ומהווה מכשול טבעי בלתי עביר בגבולו הדרומי של גוש הרי מירו�, 

ידי חלקו העליו� של נחל צלמו�. נקודה זו " שלוחות מתונות יותר אשר נחצות על ידי" ומוחל$ על

מהווה לבד מנקודת הגבול בי� שני אזורי� גיאוגרפיי� מובחני� נקודת מעבר הכרחית בי� שני 

צפת המודרני העולה בנקודה זו ועוק$ ממזרח את " האזורי� הללו. עדות לכ� היא ג� כביש עכו

  ). 1.4.5ירו� (ראה להל�, ההורסט של גוש הרי מ

                                                      
1

בעמק בית שאן ובעמק  1-2. במעבר ב"ק 2את כל אזורי הארץ בב"ק  תיש לציין  שצמיחה דמוגרפית משמעותית לא מאפיינ 

). תמונה דומה מוכרת Portugali and Gophna 1993יזרעאל המערבי ישנה ירידה משמעותית במספר היישובים ובשטחם (

  ).Faust and Ashkenazy 2009גם לאורך רוב חלקי מישור החוף (
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  מורפולוגיה:. 1.4.2

עמק החולה; במזרח  –ותיו הטבעיי� בולטי� לעי� הגליל העליו� הוא חבל אר! הררי וסגור שגבול

הר הליטאני בתחומי מדינת בדרו� בקעת בית הכר�; במערב מישור חו$ הגליל ועמק עכו ובצפו� נ

הנישאת מעל סביבתה. מתלוליו הזקופי� מעל  אופיו של הגליל העליו� ההררי כשל רמה לבנו�.

לכיוו� מערב וצפו� ת של 'מצודה טבעית וקשת חדירה'. דמומשווי� לו  בקעת בית הכר� בדרו�

מערב משתפל הגליל העליו� בשיפוע איטי ושולח שלוחות הרריות מקבילות, מוארכות ושטוחות 

תשומת לב העובדה ששיאיו של ). ראויה ל16: 1960החודרות אל עמקי עכו וצור (ברסלבסקי 

הגליל העליו� ה� לאור� קצותיו הדרומיי� והמזרחיי� ולא במרכזו. הפסגות הגבוהות של הגליל 

 ותומשתפל ותהולכ �ולכיוו� צפו� ה העליו� ממוקמות קילומטרי� ספורי� מעל בקעת בית הכר�,

ומבותר נמצאות בקרבתו פסגות אלו, המיוחדות בנו$ תלול, סבו�  במתינות צפונה ומערבה (ש�).

  המיידית של גל יתרו, אשר ממוק� בשוליה�.

בגובהו ובמורפולוגיה שלו. הוא מורכב מארבעה הגליל התחתו� ההררי נבדל מ� הגליל העליו� 

רכסי הרי� ובקעות פוריות ביניה�, שכיוונ� הוא ממערב למזרח. נתוניו של הגליל התחתו� ההררי 

מעבר, וקרקעות חקלאיות רבות יותר. האזור אליו מתייחסת  מאפשרי� תוואי נוח יותר לדרכי

עבודה זו כולל את חלקו הגבוה של רכס הרי מירו� ושלוחותיו הדרומיות, את בקעות חנניה ובית 

  הכר� ואת חלקו המזרחי של רכס שגור ואת הערוצי� החוצי� אות�: נחל צלמו� ונחל עמוד.

  

  האקלי� ומקורות המי�:. 1.4.3

הוא האזור הקריר והגשו� ביותר באר! ישראל המערבית.  ,ו� וגוש הרי מירו� בפרטהגליל העלי

תנאי האקלי� נגזרי� מקו הרוחב הגיאוגרפי ומגובה האזור ורכסי ההרי�. כמות המשקעי� 

מ"מ באזור בקעת בית הכר�  700" מ"מ באזור הפסגות של גוש מירו�, וכ 1000"באזור היא כ

ר הרי מירו�, למרות שכמות המשקעי� בו היא מהגבוהות באר! זוא). 83: 1983צ'צ'יק וגת (

, אופי המסלע וריבוי הקארסט מכתיב במקורות מי� זמיני�. מבנהו הסדוקישראל, דל מאוד 

מספר מצומצ� של מעיינות וכיו� ספיקת� נמוכה ולא יציבה. במורדות הרכס ישנ� שני מעיינות 

המתנקז לנחל עמוד ע� ספיקה שנתית שמע) (סמו� לחורבת עי� מירו�  –משמעותיי� בלבד 

המתנקז לנחל צלמו� ע� ספיקה ממוצעת של (סמו� לגל יתרו) קוב ועי� פרוד  725,000  ממוצעת של

מעל מעיי�  מטרי� 500 "מעיי� זה נמצא כ " קוב. מעיי� משמעותי נוס$ הוא עי� רמיאל  378,000

שר ספיקתו אינה קבועה והוא מספק מי� רק אצלמו�. מעיי� זה הוא מעיי� פוע� פרוד במעלה נחל 

ביותר בגליל  מהגבוהותלמרות שהוא נובע רק בחלק קט� מהשנה ספיקתו היא בחודשי החור$. 
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אשר שני המעיינות הללו ). נחל צלמו� 159: 1983קוב בשנה (וקשל  1,575,000 "העליו� ומגיעה ל

הרי יטבת לבקעת בית הכר� (גל הוא מקור המי� היציב היחידי בתחו� שבי� נמצאי� בשטחו, 

מעיי� חשוב נוס$ בהמש� נחל צלמו� הוא ראס אל עי�, המתווס$ אליו במרכזו בסמו�  ).23: 1990

לחורבת צלמו� ולכפר סלאמה המודרני. מקורות מי� נוספי� בגליל התחתו� (בתחו� העבודה) ה� 

רי� היו� מספר מעיינות נחל עמוד השופע מי� כל עונות השנה ונחל עכברה הסמו� לו ובו מוכ

  קטני�. מעיי� נוס$ הוא עי� חבקוק, הסמו� לחורבת חוקוק ממערב לנחל עמוד. 

  

  קרקעות חקלאיות:. 1.4.4

עיקר הקרקע אזור הררי רבה חשיבות� של העמקי� המאפשרי� גידולי� חקלאיי�. כבכל  

קמ"ר  6"5וללת החקלאית נמצאת בבקעת חנניה ובבקעת בית הכר� הסמוכה לה. בקעת חנניה כ

כיו�  ).23: 1990קמ"ר בלבד (גל  3"2הראויי� לעיבוד ובקעת בית הכר� הצרה והארוכה כוללת 

חלק זה של  הבקעות הללו משמשות לגידול אינטנסיבי של מטעי� וכרמי�, ובעיקר של עצי זית. 

לל הגליל הגליל התחתו� (כולל בקעת סחני�) הוא המוגבל ביותר מבחינת שטחי עיבוד אפשריי� מכ

מצפו� לרכס המירו� התחתו�, א� עשיר בהרבה משטחי העיבוד האפשריי� בגוש הר מירו� (ש�). 

קיימות בקעות ורמות פנימיות המתאימות לעיבוד (גוש חלב, רמת דלתו� ובקעת פקיעי�) אשר 

  נמצאות מחו! לטווח הגיאוגרפי שהוגדר בעבודה זו.

  

  דרכי�:. 1.4.5

ר� כלל על פי נתוני� טופוגרפיי� שאינ� משתני� לאור� הדורות, נית� כיוו� שהדרכי� נקבעו בד

הגליל להשתמש ג� בעבודות מאוחרות יותר לציור מער� הדרכי� הראשיות והמשניות באזור. 

; 7"6: 1957עברו בעמקי� סביבו (אהרוני ד בדרכי מעבר, והדרכי� העיקריות העליו� היה דל תמי

). הגורמי� לכ� בראש 258: 1997; הראל 38: 1983סופר ; קליאוט ו166: 1980הראל וניר 

גובה� של ההרי�, תלילות� לכיוו� העמקי� הסמוכי� לה�, עירו!  –ובראשונה טופוגרפיי� 

עברו דרכי� באזור העליו� רבי�. בלב הגליל גיאולוגיי� ידי גיאיות עמוקי� ושברי� "ההרי� על

 צפתובינת' ג'ביל, סאסא, מירו� בקו  – בודה זו, מחו! לטווח הגיאוגרפי של עהרמתי הנוח למעבר

  .)7"6: 1957(אהרוני 
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בגליל התחתו�, בבקעת בית הכר� ובקעת חנניה עברה דר� רוחב אשר חיברה את עמק עכו ע� אג� 

). דר� זו עוברת בלב שטח המחקר Tsafrir et. al. 1994: map no.2; 13"12: 1989(איל� הכנרת 

פרנקל מציע כי  ).3(ראה פרק  2פתיי� רבי� שנוסדי� בתקופת הב"ק ובסמו� לה אתרי� רב תקו

כביש תוואי ירוב בבקדר� נוספת עברה באזור ועלתה מבקעת חנניה לכיוו� הגליל העליו� ההררי, 

מקורות היסטוריי�, על הנתוני� הטופוגרפיי� ועל על  צפת המודרני. הצעה  זו נסמכת  –פרוד 

   ).Frankel et. al. 2001: v, 141במספר תקופות ( פריסת ישובי� לאור� תוואי זה

מקורות היסטוריי� קדומי� מזהי� בסביבה זו את נקודת הגבול בי� הגליל העליו� והתחתו�: 

בקרבת מקו� נמצאת חורבת באר שבע הגלילית וממזרח לה, מצידו השני של ערו! נחל צלמו� 

ו מלחמות היהודי� (פרק ג: ג, א) קובע ). יוס$ ב� מתתיהו בספר2חורבת כפר חנניה (ראה איור 

שנקודת הגבול בי� הגליל העליו� והתחתו� היא באר שבע הגלילית, ואילו במשנה (שביעית ט, ב) 

מזוהה הגבול בכפר חנניה הסמו�. שני האתרי� הללו סמוכי�, וממוקמי� על גבעות המופרדות על 

  ידי העמק שיוצר אפיקו של נחל צלמו�.  

טופוגרפי ותפרוסת האתרי� בתקופות שונות לאור� הדר�,  מציי� פרנקל שגבולות לבד מההיגיו� ה

את הגבול בי� שני  הדר� חצתהבעת העתיקה הוגדרו בזיקה לדר�, או ליתר דיוק בנקודה בה 

. הגבול הגיאוגרפי המובהק בי� הגליל העליו� לתחתו� הוא קו מתלול אזורי� גיאוגרפיי� מובחני�

� זה מקרי ששני מקורות שוני� הגדירו את נקודת הגבול במקו� היחיד בו צורי�, ולהשקפתו אי

  . )Frankel et. al. 2001: 141נפסק המתלול והטופוגרפיה מאפשרת עליה יחסית נוחה לכיוו� ההר (

ניתוח דומה של מער� הדרכי� באזור ושחזור של דר� העולה מבקעת חנניה לכיוו� מירו� ומש� 

). הצעה זו מתבססת על ניתוח הטופוגרפיה Dorsey 1991: 156, 160רסי (לחצור מופיע ג� אצל דו

ועל פריסת אתרי� קדומי� לאור� התוואי המשוחזר. האתרי� שמציג דורסי מתוארכי� לתקופת 

הברזל, א� חלק� התקיימו כבר בתקופת הב"ק, או שהתקיימו אתרי ב"ק במיקו� סמו�. 

וחרבת שמע (ראה  פרוד, גל יתרו ה� נח$,הב"ק בתקופת  המרכזיי� לאור� תוואי זה האתרי�

   ).3פרק 
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בקעת חנניה

גל יתרו 

באר שבע. ח

כפר חנניה. ח


רכס הרי מירו

בקעת חנניה

גל יתרו 

באר שבע. ח

כפר חנניה. ח


רכס הרי מירו

בקעת חנניה

גל יתרו 

באר שבע. ח

כפר חנניה. ח


רכס הרי מירו

בקעת חנניה

גל יתרו 

באר שבע. ח

כפר חנניה. ח


רכס הרי מירו

  

. נקודת הגבול בי
 הגליל העליו
 והתחתו
. תוואי הדר$ בבקעת חנניה ותוואי הדר$ 2איור 
  המשוערת לגליל העליו
 (באדו�)

  

  . תולדות המחקר וסקירת מחקרי שדה1.5

  
גליל העליו� מעט מאוד... הגליל העליו� קופח ע"י המדע "מבחינה ארכיאולוגית נחקר ה

  ).44: 1967הארכיאולוגי בהשוואה לשאר  אזורי האר! לרבות הנגב והמדבר" (עמיר� 

הגליל ההררי זכה להתייחסות מועטה במחקר. הסיבות למיעוט המחקרי� באזור ה� מגוונות 

במיעוט המקורות ההיסטוריי�,  ונעוצות במידה רבה בנתוני� הגיאוגרפיי� הקשי� של האזור,

לפנה"ס  12"אה הלתקופת ההתנחלות הישראלית במ דובקונספציה מוקדמת שהיה ריק מישוב ע

) Guerinועל ידי גר� (  P.E.F "עבודות ראשונות בגליל העליו� נעשו על ידי ה ).1967; 1953(עמיר� 

והשלושי� פעלו  20 "ה , א� אי� ה� מחקרי� ארכיאולוגיי� של ממש. בשנות19"בסו$ המאה ה

 ;Albright 1929: 8חוקרי� שוני� בגליל העליו�, א� לא התקיימו מחקרי� מעמיקי� (ראה למשל:

Garstang 1931: 101 .(   
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  :סקרי�. 1.5.1

של יוחנ� אהרוני (אהרוני  בסקר 50"גי המודרני בגליל העליו� החל בשנות ההמחקר הארכיאולו

ולזהות חו ההררי של הגליל העליו� ובסקר זה הוא ניסה לאתר משט 30% "כ). אהרוני סקר 1957

עוזרי� כיצד תפרוסת האתרי� והממצא בה� ולחקור אתרי� קדומי� מתקופות הברונזה והברזל 

. הסקר התרכז במרכז הגליל העליו� 1בתקופת הברזל  יתישראלנת תהלי� ההתנחלות הלהב

ו המערבי הוא הדרומי בקעת בית הכר�, גבול חורפיש, גבולו –שגבולו המזרחי הוא קו בית ג'א� 

איתר אהרוני גבול המדיני וכביש הצפו�. מעיליה וגבולו הצפוני הוא ה " אלכסוני בקו חרשי� 

חמישי� וארבעה אתרי�, מה� תשעה עשר מתקופת הברזל ותשעה קדומי� לה: ארבעה בסקר 

הברונזה קופות משיכי� לתשניי� מכאשר תיכונה, רונזה ה, חמישה מהבתקופת הב"קמ

  המאוחרת. 

  

דרוקס לקראת תכנית א. קמ"ר על ידי  4נער� סקר ארכיאולוגי ממוקד בשטח של  1964בשנת 

פיתוח ממזרח ומצפו� לישוב מירו�. סקר זה היה ראשוני ובי� השאר שימש את אג$ העתיקות 

ו כפעולת מבח� לקראת הפעלתו של סקר ישראל. בסקר זה תועדו בעיקר שרידי� שתוארכ

הכוללי� מתחמי� רחבי ידיי� המוקפי� גדרות אב� ובסביבת� מבני� , לראשית תקופת הב"ק

ידי "). עבודה נוספת פורסמה על12: 1964מגאליתיי� וקבוצות של דולמני� וגלי אבני� (דרוקס 

) ועניינה אד� ונו$ בהרי מירו�. אביע� מביא מעט נתוני� על אתרי� קדומי� 1984אביע� (

  יה� גל יתרו. נוספי�, ובינ

  

אתרי� מהתקופה  390"התפרס� סקר מקי$ של הגליל העליו� הכולל התייחסות ל 2001בשנת 

על ידי ר. פרנקל, מ. אביע�,  1976תית ועד לתקופה העות'מנית. הסקר התבצע החל משנת יהניאול

ובל בסקר במסגרת עבודה זו התבצע סקר מלא (לפי המק). Frankel et. al. 2001נ. גצוב וא. דגני (

קמ"ר בגליל העליו� המערבי, א� בשאר חלקי הגליל העליו� הוגבל הסקר  300"ישראל) בשטח של כ

לאתרי� ידועי� בלבד, והתרכז באיתור�, בהערכת גודל� ובליקוט חרסי� (פרנקל וגצוב תשנ"ז).  

 אתרי� מתקופת שלושי� ותשעהב, ו1 "קאתרי� מתקופת הב שמונה עשרבסקר זה זוהו ותועדו 

  .32"2"ק הב

                                                      
2

בסקר הנ"ל גבולו המערבי של הגליל העליון מוגדר בקו החוף, ולכן מספר האתרים כולל את הגליל העליון ומישור חוף  

  ).1.5.3הגליל גם יחד. בהמשך הדברים אתייחס למספר האתרים בגליל העליון בלבד (ראה 
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הגליל התחתו� ההררי לא זכה להתייחסות רבה במחקר. אזור זה שמאפייניו הפיזיי� דומי� ג� 

 �במידה רבה לזה של הגליל העליו� גר� כנראה לחוקרי� להדיר ממנו את רגליה�, כנראה מאות

וסוכ� ) 1990; 1983סקר ארכיאולוגי בגליל התחתו� התבצע ע"י גל (גל  סיבות המפורטות לעיל. 

על ידו בעבודה לש� קבלת תואר דוקטור. בעבודתו הוא מתייחס מעט ג� לבקעת בית הכר�, רכס 

הרי שגור ובקעת סחני�, אשר נמצאי� בקצה אזור המחקר שלו (אשר השתרע מעמק יזרעאל 

הברזל על שלביה ובה  בדרו� ועד לבקעת בית הכר� בצפו�). התקופה שעניינה את גל היא תקופת

שבעה אתרי�  :התייחסות לאתרי� מתקופות קדומות יותר קו, א� קיימת בעבודתו ג�עיקר עיסו

נמצאו ביחידת הנו$ 'סחני� בית הכר�' א� פורסמו בצורה תמציתית, ללא תיאור "ק מתקופת הב

שני סקרי� נוספי� שנערכו באזור  וללא לוחות חרסי�. ,כמויות, ללא פירוט טיפוסי הקרמיקה

 טפר ואחרי�ופורס� באופ� חלקי בלבד ( 50"ר� על ידי ב. רבני בשנות הה� סקר מפת חוקוק שנע

) וסקר הגליל המזרחי שנער� על ידי ע. ליבנר והתמקד בתקופות ההלניסטית עד הביזנטית 2000

  ).  2004(ליבנר 

   

  חפירות:. 1.5.2

. מבט על מפת האתרי� "קבגליל ההררי כמעט שלא נערכו חפירות של אתרי� מתקופת הב

מק החולה (ראה פורי� בצפו� האר! מגלה שכול� מרוכזי� בעמקי�: עמק עכו, עמק הירד� ועהח

: בתל קדש נערכה חפירת בדיקה מצומצ� של אתרי� ). בגליל העליו� נחפרו מספר1לעיל, איור 

ידי א. בראו� "), ובמעונה התבצעה חפירת הצלה על1957(אהרוני  50"ידי אהרוני בשנות ה"על

) 2010; 2007חפירות הצלה נוספות נערכו בפסוטה (ברו� ). Braun 1996( 1989"1988בשני� 

באופ� מדעי. לאחרונה נערכה חפירת בדיקה קטנה  יי�) א� לא פורסמו עד2007ובפקיעי� (גצוב 

  בפרוד שבה נמצאו חרסי� ממגוו� תקופות, כולל תקופת הב"ק (צינמו�, בהכנה). 

  

  ההררי ובאזורי� סמוכי�. תקופת הברונזה הקדומה בגליל 1.5.3

רי� השוני� המידע על תקופת הברונזה הקדומה בגליל ההררי התפתח במש� הזמ� ע� המחק

עוד היה מקובל לחשוב שתהלי� העיור פסח על הגליל  שהוצגו לעיל. בשנות הארבעי� והחמישי�

להביע ). עמיר�, שהייתה הראשונה 120: 1953העליו� בשל הקשיי� שמציב חבל אר! זה (עמיר� 

בגליל  (תל ראש) מאמר קצר על חרבת רוויסה 1953ביקורת על ההשקפה המקובלת, פרסמה בשנת 

ליקטה קרמיקה מפני השטח והראתה שישוב זה  ,ערכה באתר מספר סיורי� היא העליו� (ש�).
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). לעמיר� קד� גארסטנג אשר הצביע 117: ש�( 3והמשי� עד לב"ק  1 "קכבר התקיי� בתקופת הב

רס� את (תל ראש) א� הוא לא פמצפו� מזרח לחרבת רוויסה  'מהתקופה הכנענית'ילי� על שני ת

ממצאיו בדוח מסודר ומיקומ� של תילי� אלו בשטח מדינת לבנו� בסמו� לגבול לא מאפשר 

  ).9: 1957אהרוני ; Garstang 1931: 101( בדיקה חוזרת שלה� 

בחלק הצפוני של רב שכבתיי� � במספר אתרי "קהראה שקיימי� שרידי� מתקופת הב אהרוני

אלו ממוקמי� מצפו� לגוש הרי מירו� בסמו� לבקעות ומקורות הגליל העליו� הישראלי. אתרי� 

ועוד (ש�; עמיר� עבדו�, ג'ת  ,אקריתרוויסה,  "ה, תל גוש חלב, חרבת אחרב " : תל קדש, תל אמי�

נה יורדת בהרבה מהצפיפות ק"מ, צפיפות שאי 10המרחק הממוצע בי� התילי� הללו הוא  ).1967

התקיי� מקו תילי�  בשלבי� השוני� של תקופת הברונזה ). לפי אהרוני הישוב 111בעמקי� (ש�: 

. אהרוני עד לתקופת הברזל פער התיישבותי דרו� לו, עד לבקעת בית נטופה היהזה וצפונה, א� מ

דו� לתקופה זו, למעט אתר אחד קמציי� שבאזור בו סקר, מדרו� לקו תילי� זה לא נמצא אפילו 

). אהרוני התבסס על כ� 113בתל נח$ בבקעת בית הכר�, ש� ליקט חרסי� מתקופת הב"ק (ש�: 

מדרו� לאזור בו סקר בתחו� במרחב ש קדומי� לתקופת הברזל שלא היו מוכרי� כלל אתרי�

ליל ), שסקר את  הגSaarisalo 1927סאריסלו (הגליל התחתו� בי� בקעת בית הכר� להרי נצרת. 

במרחב הגליל התחתו� מלבד לאור� לשלביה  התחתו� כותב שלא מצא אתרי� מתקופת הברונזה

   "דר� החורני�" (דרב חווארנה, בי� נצרת לשפרע�).

סקר שבוצעו בגליל העליו� והתחתו� בשנות השמוני� עבודות מידע נוס$ הצטר$ בעקבות פרסו� 

אתרי� מתקופת  ).  גל איתר שבעהFrankel et. al. 2001 ;1990והתשעי� של המאה העשרי� (גל 

קבות בית הכר� בגליל התחתו�, באזור בו טע� אהרוני (בע "הברונזה הקדומה ביחידת הנו$ סכני� 

אתרי� נמצאו בבקעת סכני� ושניי� נוספי� בבקעת חנניה  הארבעסאריסלו) שישנו פער ישובי. 

רמה ליד כפר רמה  "לית וזיתו� אהסמוכה. בבקעת חנניה מונה גל את האתרי� באר שבע הגלי

מציע גל לזהות בחרבת צלמו� ובתל נח$  2ובבקעת בית הכר� את תל נח$. אתרי� מבוצרי� מב"ק 

מתקופת הב"ק  �באתרי דל ביותרהעל פי גל זהו האזור חשוב לציי� ש ).99: 1990; גל 42: 1983(גל 

   ).56: 1990סקר הגליל התחתו� (גל תחו� ב

 2לב"ק  1לו אתרי� רבי� המראי� על עליה הדרגתית במספר האתרי� מב"ק בגליל העליו� נתג

י� על העדר כמעט ). פרנקל ואחרי� מצביעFrankel et. al. 2001: 100, 130( 3וירידה חדה בב"ק 

 ב1קבב". מספר האתרי� עולה לעשרה א בגליל העליו� ההררי1ב"ק ב �מוחלט של אתרי

מה� נראו על פני השטח ביצורי�: בעי� ינאי (בנחל  י�ניכאשר בש ,2 ב"קב ולשלושי� ושניי�

). בעקבות סקר זה נית� להבי� את התפרוסת 53"52ש�: עכברה מדרו� לצפת), ובגל יתרו (



 17

היישובית באופ� שונה לגמרי מהאופ� בו הבי� אותה אהרוני. ההתיישבות בגליל העליו� ההררי 

. לפי פרשנות הסוקרי� 2זה הקדומה ב והגיע לשיאה בתקופת הברונ1התפתחה בתקופת הב"ק 

 2נראה שלראשונה נית� לדבר על היררכיה של ישובי�: גדולי�, בינוניי� וקטני�. בסו$ ב"ק 

משחזרי� הסוקרי� דעיכה יישובית חדה בגליל העליו�. ה� מתבססי� בעיקר על העדר כלי בית 

דה זו) בעיקר בשל הקושי ירח באתרי הסקר. נושא זה מצרי� דיו� נפרד, (שלא יובא במסגרת עבו

 :Esse 1991בסקר ( 3המובנה בשימוש בכלי בית ירח כ"מאוב� מנחה" בלעדי לזיהוי אתרי ב"ק 

). מחקרי� רבי� היו� מראי� את הרגיונליות של משפחה קראמית זו ואת חוסר האחידות 66

 Miroschedjiבפיזורה המרחבי בי� אזורי� שוני�, בתו� אזורי� מוגדרי� ואפילו ברמת האתר (

2009; Philip 2003; Zuckermann et. al. 2009; Greenberg 2007; Paz 2009.(  

התמונה היישובית של תקופת הב"ק בגליל העליו� דומה לזו המוכרת באזורי� אחרי� בצפו� אר! 

הכוללת לראשונה  2ולאחר מכ� 'מהפיכה יישובית' בב"ק  1ישראל. ישובי קבע פרוזי� בב"ק 

כעיור. תהלי� זה מלווה צמיחה דמוגרפית חסרת תקדי� הכוללת ישובי� מבוצרי� תהלי� המוב� 

). Getzov et al. 2001: 41; Frankel et. al. 2001: 100(בני עשרות דונמי� ובהיררכיה יישובית 

ג� בגליל התחתו�, א� כי באה לידי ביטוי יותר  2מהפיכה יישובית התרחשה בתקופת הב"ק 

  ).100: 1990בחלקו הדרומי (גל 

(לאחר נטישה כמעט מוחלטת של האזור  2תמונה דומה עולה ג� מעמק החולה, ש� צומחת בב"ק  

ב), מערכת יישובית מפותחת הכוללת צפיפות יישובית חסרת תקדי� הכוללת 1במהל� הב"ק 

למעלה מעשרי� ישובי� הפרושי� על כל חלקי העמק ושוליו. הביטוי הארכיאולוגי המשמעותי 

פקידו של עמק החולה במערכת הכלכלית של צפו� א"י נמצא בתעשיית הקרמיקה. ביותר לת

בצפו� האר! יוצרה כנראה בעמק והופצה  3"2הקרמיקה המתכתית המאפיינת את אתרי הב"ק 

ממנו באופ� נרחב, כ� שבצפו� האר! שליטתה במכלולי� נכרת עד איבוד הצביו� המקומי שאפיי� 

). גבול 'השליטה' של Greenberg and Porat 1996; 175: 1996(גרינברג  1את הקרמיקה בב"ק 

הקרמיקה המתכתית במכלולי� הקראמיי� של התקופה משתרע עד לי� התיכו� במערב ועמק 

בצפו� האר! הביאה את גרינברג להציע  2יזרעאל בדרו�. האחידות בתרבות החומרית בב"ק 

  ית עוברית" (ש�). שבאזור זה קיימי� סממני� להתפתחות "מדינה טריטוריאל

א הוא ספורדי ובא לידי ביטוי בשטח בפיזורי חרסי� בלבד. 1ברמת הגול� אופי ההתיישבות בב"ק 

של אתרי� בגודל של עשרות  ייסודיישובית משמעותית אשר כללה  ב החלה פריחה1בב"ק 

ישנה התבססות והרחבה של המערכת היישובית אשר בה התקיימו מרכזי�  2דונמי�. בב"ק 
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אתרי� ), כל ה18"16: 2003על פי פז (). 4וצרי� היטב אשר כונו במחקר 'מתחמי�' (ראה פרק מב

דיו� ת, חלק מתהלי� העיור של רמת הגול� בתקופת הב"ק  (ומובני� כיו� כישויות עירוני הללו

, 3). לא ברור כמה מרכזי� מבוצרי� התקיימו בב"ק בעבודה זו 4בתופעה והפניות נוספות בחלק 

   ור שבשלב זה, 'מתח�' לביאה, אחד האתרי� המרכזיי� בגול�, מגיע לשיא עוצמתו (ש�).אבל בר
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  . גל יתרו2
  

  . הקדמה2.1
  

מ' מעל פני הי� בלב  583) הוא גל אבני� מונומנטלי הממוק� בגובה 2401/7605גל יתרו (נ.צ 

 תצפיתמנו מ ד. האתר חולש על בקעת חנניה ונשקפתחורשה של עצי� עתיקי� מעל מעיי� פרו

לעבר דרו� רמת הגול�, הכנרת, הי� התיכו� ופסגות נבי שועייב, התבור והכרמל.  תכמעט פנוראמי

גל האבני� המונומנטלי אשר מייחד את האתר הוא אלמנט בולט בנו$ הסביבה הקרובה, ונית� 

  למשל מפסגת נבי שועייב במרחק אווירי של כשישה עשר ק"מ. –לראותו ממרחק 

  

  י האתר ועבודות קודמותלו. גי2.1.1

האתר זכה להתייחסות דלה מאוד בספרות למרות גודלו של גל האבני� ומיקומו הבולט בנו$. 

) "הידעת את האר!". 103לראשונה הוזכר האתר בסדרת ספריו של ברסלבסקי (תש"ג: 

ברסלבסקי מתאר אותו בקצרה ואת הפולקלור שליקט מפי תושבי הכפרי� הסמוכי� (להל�).  

ור ארכיאולוגי מוזכר גל יתרו לראשונה בחוברת צנועה של "בית ספר שדה הר מירו�" ועניינה בחיב

וזמנו "קדו�  אד� ונו$ בחבל אר! זה, ש� הועלתה הסברה שזהו אתר ישוב התחו� על ידי ביצור

). האתר נסקר ופורס� בסקר 15: 1984אולי מתקופת הברונזה הקדומה" (אביע�  לתקופת הברזל,

על סמ� שני חרסי�  3"2ליו� שנער� על ידי פרנקל ואחרי�, ותואר� לתקופת הב"ק הגליל הע

). פז, בעבודת Frankel et. al. 2001: 37דונ� ( 40שנמצאו בו. הסוקרי� העריכו ששטח האתר הוא 

דוקטורט העוסקת ב'מתחמי' הגול� המבוצרי� מתקופת הברונזה הקדומה, מביא את גל יתרו 

. פרשנותו היא שגל יתרו, ככל יתר ה'מתחמי�' הוא עיר או עיירה מבוצרת כדוגמא נוספת לתופעה

  ). 156: 2003(פז 

  

  מקור הש�. 2.1.2 

הש� גל יתרו (בערבית רוג'ו� נבי שועייב) נית� למקו� בשל גל האבני� המרשי� המייחד אותו,  

ילופי� יתכ� אשר מסורות עממית מייחסת את בנייתו ליתרו (נבי שועייב) הקדוש לדרוזי�. לח

שמקור הש� במסורת המספרת על מנהג הדרוזי� תושבי הסביבה לעלות לרגל ולצפות מנקודה זו 

; אביע� 103על קברו של יתרו בקרני חיטי� א� נבצר מה� לקיי� עליה לרגל (ברסלבסקי, תש"ג: 

1984 :15.(    
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    ופקי, מבט לצפו
. גל יתרו בצילו� לווי
 א3איור 

 

  

  . גל יתרו, מבט למערב4איור 
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  . עבודת השדה: רקע, מטרות ושיטות2.1.3

. בסה"כ התבצעו באתר 2010"2009באתר בוצעו שתי עונות של עבודת שדה בחודשי הקי! בשני� 

 חופרי� בממוצע ביו�), לה� נוספו יו� סקר וארבעה ימי מדידות. לעבודת השדה 6ימי חפירה ( 29

היו שתי מטרות מרכזיות: ביסוס תיארוכו של האתר לתקופת הב"ק, ובחינת אופי הפעילות 

הא� מדובר באתר ישוב גדול ומבוצר כפי שנטע� בספרות, או בתופעה שונה. מטרה נוספת  באתר:

ידי הערכת נפחו, ולצד זאת הערכה של העוצמה " הייתה לאמוד את עוצמתו של גל האבני� על

לו. באמצעות חפירה במספר מוקדי� כפי שיתואר להל� ניסינו לתאר� את זמ� היישובית בסמו� 

בנייתו של גל האבני�, לנסות לאתר את מוקדי הפעילות באתר וזמנ�, ולעמוד על היחס ביניה� 

  לבי� גל האבני�.

שתי פעולות נוספות בשדה היו: א. סקר וריבועי בדיקה נוספי�, באמצעות� ניסינו לאמוד את 

ר וגבולותיו ולסמ� את השטח התחו� על ידי הגל המאפשר התיישבות. ב. מדידה ומיפוי גודל האת

להערי� את נפחו ומכ� לעשות אומד� של ימי העבודה של הגל ובניית מודל תלת מימדי על מנת 

שנדרשו לבנייתו. בנוס$, עוזר המודל לבחו� את מיקומו של גל האבני� בנו$ (תצפית ונראות) 

  .)2.4(להל�, כביצור   ולנתח את תפקודו

  

שיטת החפירה כללה ריבועי בדיקה משני צידיו של גל האבני� בקרבת מרכזו הגיאומטרי, בתו� 

  או בסמו� למפולות שבשוליו וסינו� מלא של העפר. האתר חולק לשלושה שטחי חפירה:

במקומות : גל האבני� עצמו. סוללת אב� שצורתה כצורת סהר הפתוח לכיוו� דרו�. Aשטח 

ראו קווי בנייה וקירות. הגל לא נחפר, אלא נוקה ממפולות ואבני� משוחררות מסוימי� לאורכו נ

  בחלקו המרכזי על מנת לחשו$ את צורתו המקורית.

וניי� אלמנטי� ארכיטקטע� שרידי� של   מתו�פתוח ואוכ$ טופוגרפי מצפו� לגל, שטח : Bשטח 

  שני ריבועי בדיקה. על פני השטח שנבנו על מפולת הגל. בשטח זה נחפרו

 מדרו� טרשי וסלעי,ק� מדרו� לגל האבני� ותחו� על ידו. ו: שטח החפירה העיקרי. ממCשטח 

 3.5זרוע מפולות אב�. אבני המפולת מתמעטות ככל שמתרחקי� מגל האבני�. בשטח זה נחפרו 

מ')  2X2פי� (מ"ר), בצמוד לגל האבני�. שני ריבועי בדיקה נוס 90 "ריבועי חפירה לתו� המפולת (כ

פיזור השרידי�  אתנחפרו במרחק של כעשרי� מטרי� מדרו� לשטח המרכזי, על מנת לאמוד 

  באתר ועוצמת�.
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  . תכנית כללית של האתר, שטחי החפירה וחתכי� (צפו
 למעלה).5איור 
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  . השרידי� הארכיטקטוניי�2.2
  

  )A(שטח  גל האבני� 2.2.1

אתר והיה נית� להבחי� בקווי המתאר שלו ללא חפירה. גל האבני� הוא האלמנט הבולט ביותר ב

ומדידות של השרידי� שנית� היה לראות� על פני  של גל האבני� מבוסס ה� על סקר תיאורו

  השטח וה� על ניקוי אזור נבחר ממפולות וחפירת בדיקה בסמו� לו אשר חשפה את בסיסו.

ר, כאשר זרועותיו פרוסות למזרח גל האבני� הוא מעיי� סוללה בנויה בצורת סה :תיאור כללי

הוא נבנה מאבני שדה בגודל בינוני שאורכ�  ולמערב, והוא פתוח לכיוו� המש� השלוחה מדרו�.

" מ' והמרחק בקו ישר מקצהו המזרחי לקצהו המערבי הוא כ 150"אורכו  כמ'.  0.40"0.30הממוצע 

מ' מעל פני השטח  4.70ובה של והוא השתמר לג מ' 20 " מ'. רוחבו של גל האבני� במרכזו הוא כ 90

והיה רחב בשלושה מטרי� על גבי סלע הא� . בסיסו נחש$ בחפירה רק בצידו הדרומי, )579.01(

והוא , 583.74של גל האבני� הוא המרבי מרוחבו כפי שהובח� על פני הקרקע ללא חפירה. גובהו 

   ).576.45מ' מעל בסיסו על סלע הא� ( 7.01מתנשא 

נמוכי� ותלולי� יותר בצד מזרח, לפיכ� הבנייה בצד זה מאסיבית יותר  פני השטח הטבעיי�

ומתבססת על טרסות אשר נבנו לרוחב הגל. קווי בנייה נוספי� ניכרי� על פני השטח במרבית 

האזורי�, ללא אחידות ברוחב, אור�, שיפוע או כיוו� של קווי הבנייה. בשיא הגובה של הגל, 

"0.3נדבכי� שהשתמרו לגובה של  3"2ממנו השתמרו  מ' 0.8"של כניכר קו בנייה ברוחב  ,במרכזו

ידי "ל קיר שנבנה בשיא הגובה והתמוטט. קו בנייה זה מופרע על. זהו ככל הנראה שריד שמ' 0.4

ככל הנראה קריסה, או חפירת שוד. פני הגל המקוריי� נחשפו  –בורות עגולי� שטיב� לא ברור 

י משופע של אבני� שטוחות ולצידו קווי בנייה נוספי� ש� נשתמר ציפו Aבאזור שנוקה בשטח 

אלו מראי� שפני הגל, למרות שעברו התמוטטות ובלייה שמרו באופ� כללי על  –) 6(ראה איור 

  מרא� המקורי. מכא� שלא מדובר בחומה שהתמוטטה, אלא על מבנה מתוכנ� דמוי סוללה.
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  וי הבנייה המקוריי� של גל האבני� לאחר ניקוי מפולות, צילו� וחת$.. חשיפת קו6איור 

  

  ) Cהשטח מדרו� לגל (שטח  2.2.2

גל האבני� נבנה על שלוחה טרשית המשתפלת לכיוו� דרו�. סלע הא� נחש$ בכל שטח החפירה 

 בי� –) והוא נוטה מצפו� לדרו� וממערב למזרח O-9, P-9, P-10: ריבועי� Cמדרו� לגל (שטח 

במרחק של  575.93 "ל 576.45"חלקו הצפוני והדרומי של שטח החפירה משתנה מפלס פני הסלע מ 

   .575.27נחש$ סלע הא� בגובה   )P-10חמישה מטרי�; ובחלקו הדרומי מזרחי של השטח (ריבוע 

להצטברות אלכסונית של הקרקע ולסחיפה לכיוו� דרו� ומזרח.  גרמה נטיית פני השטח הטבעיי� 

הבדל גובה של  –בדרו�  576.60בצפו� לגובה  578.70טח בתחילת החפירה השתפלו מגובה פני הש

בסמו�  מ' 1.8 "כשני מטרי� במרחק אופקי של עשרה מטרי�. עובי ההשתכבות בהתא�, הוא כ

בלבד במרחק אופקי של חמישה מטרי� לכיוו� דרו�  מ' 0.4"כ), וO-9לבסיס גל האבני� (ריבוע 

  ).P-9ע ו(ריב

בי סלע הא�, תחת מפולות אב� שמקור� בגל האבני�, נחשפו שרידי קירות. בסיסו של הגל על ג

מ'  0.5נחש$ בסמו� והושתת על סלע הא� ג� כ�. (המרחק האופקי בי� הקירות לבסיס הגל הוא 

מ'). שרידי הקירות מייצגי� כנראה שני שלבי בנייה, א� לא נמצאו ביניה� מפלסי� או  5עד 

  ת� לשייכ� לתקופות שונות (ר' להל�).  מילויי� אשר ני
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) נתגלתה 1עיקריות: השכבה העליונה (שכבה  שכבות ניבשטח נתגלו ש +)5(ר' איור השתכבות 

בכל השטח וכללה את חלקה העליו� של מפולת האבני� וקרקע אורגנית שחורה ואוורירית שכללה 

, 216, 208, 207, 206, 202, 200כמות ניכרת של אבני שדה משוחררות בגדלי� שוני� (לוקוסי�: 

  ) ומעט מאוד ממצא קראמי.226, 224, 217

רק במחצית הצפונית של שטח  1): נתגלתה בברור מתחת לשכבה 2התחתונה (שכבה  שכבהה

). שכבה זו מאופיינת בסדימנט אדו� ודחוס הכולל כמות גדולה P-9החפירה באזור זה (ריבוע 

ותר של חרסי� נתגלתה בשכבה התחתונה, אשר הייתה יותר של חרסי�. ככלל, כמות גדולה י

" כ 2חתומה תחת מפולות, וכמות החרסי� עלתה ככל שהתקרבה החפירה לסלע הא�. עובי שכבה 

בסמו� לגל האבני�, והיא הופכת דקה יותר וברורה פחות לכיוו� דרו�. שכבה זו כללה  'מ 0.6

 210, 201ינוניות או קטנות (לוקוסי�: כמות קטנה יותר של אבני מפולת, ומרבית האבני� היו ב

,218 ,221 ,222.(  

הסדימנט הכהה  לא הובחנה בברור. 2שכבה   )O-10 – P-10(ריבועי�  Cבחלק הדרומי של שטח 

המאפיי� את פני השטח ממשי� עד לסלע הא�, ובשני מוקדי� נחשפו תחתיו שרידי רצפות אב� 

  שנבנו על סלע הא�. 

  

  

  ), חת$ מערבי, שרידי קירות וסלע הא�.Cרה מדרו� לגל (. שטח החפי7איור 

1 

2 

 סלע א�

 סלע א�
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. קיר זה הוא בעל מתאר מתעגל W219על גבי סלע הא� הושתת קיר  –)6+7(איורי� שרידי מבני� 

בחלקו המערבי. הפ� הצפוני של הקיר לא נחש$ בצורה ברורה, בשל חוסר רצו� להסיר את קיר 

W212 ל הקיר, שנחש$ בצורה ברורה בנוי היטב מאבני שדה שנבנה בחלקו על גביו. הפ� הדרומי ש

מ') והשתמר לגובה של עד שני נדבכי�.  0.4 "  0.3מהוקצעות בעלות גודל בינוני (באור� ממוצע של 

במרבית השטח לא נתגלה מפלס רצפה ברור שניגש לקיר, א� בשני מוקדי� בחלקו המזרחי 

נמצא  P-10בריבוע  228שד כרצפה. בלוקוס והמערבי נמצא רובד צפו$ של אבני� שניגש לקיר ונח

על מפלס זה ריכוז גבוה למדי של חרסי� הכוללי� שברי טסי� ושברי קנקני� מסורקי�. כמו כ� 

נמצאו באזור זה משקולת נול ומספר פריטי צור הכוללי� להבי� כנעניי�. שרידי ריצו$ אפשרי 

  . W219 הניגשי� לחלקו המערבי של קיר 202נמצאו ג� בבסיס לוקוס 

) ובצורה P-9. קיר זה נחש$ בצורה ברורה בצידו המערבי (ריבוע W212נבנה קיר  W219על גבי קיר 

מושתת הקיר בחלקו על סלע הא�, ובחלקו  P-9). בריבוע P-10ברורה פחות בצידו המזרחי (ריבוע 

 W212ומתארו נתגלה בצורה פחות ברורה בשל כ�. בצידו המערבי יוצר קיר W219על גבי קיר 

לא נחש$ בצורה מלאה כיוו� שהוא ממשי�  W211. הפ� המערבי של קיר W211פינה ישרה ע� קיר 

מחו! לשטח החפירה. שני הקירות בנויי� אבני שדה בגודל בינוני. הקירות נבנו משתי שורות אב�, 

'). מ 0.4"0.3"נדבכי� (כ 3"2ע� מילוי של אבני� קטנות יותר ביניה�. הקירות השתמרו לגובה של 

שני הקירות בנויי� באופ� לא מוקפד: עוביי� משתנה ופניה� לא לגמרי ישרי�. ישנה אפשרות 

שקירות אלו שימשו יסוד בלבד לקיר שהיה עשוי לבני� ולא שרד (חומר לבני� שרו$ נמצא במידה 

ובסיס גל האבני�  W212מצד צפו� נתגלה מפלס דק בי� קיר  בכל לוקוס בחפירה). מסויימת

)L223, L229 מפלס זה כלל חומר גירי לב� וכמות גדולה למדי של חרסי� מרוסקי� וחצ!. יתכ� .(

מפלס זה הוא מעי� רצפה או מפלס חיי� מחו! למבנה, מעי� סמטה צרה בי� המבנה לבי� הגל. ש

   מפלס זה כיסה את סלע הא� וכלל ג� הוא קרמיקה האופיינית לתקופת הב"ק.

לגל האבני� ומכסה את מפלס  W212בצורה ברורה רק בי� קיר  ) השתמרהL.222, L.226(  2שכבה 

, ומספר פריטי צור "ק בלבד. השכבה כללה חרסי� אופייניי� לתקופת הבW212הרצפה בי� קיר 

אפשרות סבירה היא שמדובר במילוי  –מטיפוס הלהב הכנעני. מקורה של השכבה לא ברור לגמרי 

. חשיבותה של השכבה בכ� שהיא W212לבי� קיר שנסח$ מהגל לאחר נטישת האתר והצטבר בינו 

מדרו� לו ולפיכ� מחברת ביניה�. נראה שלאחר נטישת  W212"מכירה"  ג� את הגל וג� קיר 
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האתר הקיר היה חשו$ על פני השטח בסמו� לו, מה שמרמז לכ� שהגל והממצא הארכיטקטוני 

  ) ה� בני אותה תקופה.W211, W212מדרו� לו (קירות 

נראה שבשל  –ני� שני שלבי בנייה, לא נמצאו שתי שכבות שונות שניגשות אליה� למרות שמובח

. הממצא חפוא� היו, עורבבו ונס " ההצטברות הדקה, השיפוע ופעילות שורשי�, השכבות 

   כמעט ורק חרסי� מתקופת הב"ק.הקראמי מדרו� לקירות כולל 

  

מבני� שתוכנית� לא נחשפה  שרידי הקירות והרצפות שייכי� לשני – הקבלות ארכיטקטוניות

בצורה מלאה בשל השטח המצומצ� של החפירה. ע� זאת נית� להצביע על שני שלבי בנייה 

הכוללי� מבנה בעל מתאר מתעגל, שעל גביו נבנה מבנה בעל קירות ישרי� ומתאר מלבני. בשני 

. 3"2המפלסי� שחשודי� כרצפה ועל גבי סלע הא� נמצאו חרסי� מתקופת הברונזה הקדומה 

). באתרי התקופה נמצאו 1987(ב� תור  1מבני� מעוגלי� או אליפסיי� מופיעי� בצפו� א"י בב"ק 

), אפסידאליי� Curvilinearואריאנטי� רבי� של בתי� אלה ובה� בתי� מעוגלי� או סגלגלי� (

)Apsidal) ובתי� ע� קירות ישרי� שרק פינותיה� מתעגלות ,(Braun 1989;  Golani 1999י� ). מבנ

 Greenberg andבתל תאו ( 1אליפסיי� או בעלי מתאר מתעגל נתגלו בשכבות המיוחסות לב"ק 

Eisenberg 2001) בעי� שדוד ,(Braun 1985) יפתחאל ,(Braun 1997ד. מספר דוגמאות יוצאות ) ועו

מוכרות מבית העמק (גבעו�  2דופ� של מבני� בעלי מתאר אפסידאלי בשכבות המיוחסת לב"ק 

בעלי מתאר  ). מבני�Braun 1985: 10-28) ועי� שדוד (Kempinsky, 1989: 17-19), מגידו (9: 1993

ה� הופכי� להיות צורת הבנייה  2, א� בב"ק 1מלבני וקירות ישרי� מוכרי� ג� כ� בתקופת הב"ק 

לאור זאת נית� ש). יתכ� Braun 1989הנפוצה במקביל להעלמות המבני� בעלי המתאר המעוגל (

, א� כי ישנה אפשרות 3"2ושלב מאוחר מתקופת ב"ק  1קיי� באתר שלב קדו� בב"ק להציע שהת

  ).2.3.3(לדיו� בתיארו� האתר ראה  3"2ששני השלבי� שייכי� לב"ק 

מ'. בריבועי  2X2: נחפרו שני ריבועי בדיקה נוספי� בגודל של Cריבועי בדיקה נוספי� בשטח 

מ' מתחת לפני השטח, לא נמצאו שרידי�  0.3עד  0.2הבדיקה הללו נחש$ סלע הא� בעומק של 

  ארכיטקטוניי�, קראמיי� או אחרי�. 
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  .(צפו
 למעלה) , צילו� ותוכניתC. שרידי� ארכיטקטוניי� בשטח 8+9איורי� 

W212 

W219 

W211 



 29

  )B(שטח   השטח מצפו
 לגל .2.2.3

קדומה מחו! לגל האבני� ובסמו� מטרת החפירה בשטח זה הייתה לבחו� ולתאר� את הפעילות ה

לו. שטח זה נמצא על כת$ טופוגרפית מתונה, ונראי� בו על פני השטח ארבעה אלמנטי� בנויי� 

המאוחרי� לגל. האלמנטי� הבנויי�, יחד ע� השתמרות� של עצי חורש עתיקי�, עשויי� לרמוז 

� קדוש (קבר יתרו על נכונות המסורות המאוחרות של עלייה לאתר על מנת לתצפת ממנו למקו

  בקרני חיטי�). 

בשטח תועדו וצוירו ארבעה אלמנטי� בנויי� אב� בבנייה  :)10(איור  האלמנטי� הבנויי�

. נראה שמדובר בבסיס ו, ולתו� המפולת שלהגל מרושלת. השניי� הדרומיי� יותר נבנו בברור על

שטח התבצעה בשני של סוכות, או במקומות חנייה ארעיי�, ולא במבני� של ממש. החפירה ב

שכלל חפירה עמוקה  H-8וריבוע  ;אשר כלל חפירה של שני אלמנטי� בנויי� J-10מוקדי�: ריבוע 

  יותר בסמו� לקירו המערבי של אלמנט בנוי שלישי.

רצפה שכלל מעט דמוי ס"מ עד למפלס  15"התבצעה חפירה שטחית לעומק של כ J-10בריבוע 

  וכלי פורצל�, שניה� מהתקופה העות'מנית.ממצאי� מאוחרי�, בעיקר שברי מקטרות 

מ' מעל פני הי�). האלמנט  579.05ס"מ (פני השטח  55התבצעה חפירה לעומק של  H-8בריבוע 

הבנוי הסמו� לריבוע זה, "צ$" בעומק של נדב� אחד, ולא נמצאו אלמנטי� בנויי� נוספי� בעומק. 

נמצאו ממצאי�  J-10הא�. בריבוע החפירה פסקה ברובד סלעי מאוד, ככל הנראה בליה של סלע 

נמצאו חרסי�  H-8אופייניי� לתקופה העות'מנית, בעיקר שברי מקטרות ופורצל� ואילו בריבוע 

  מעטי� ממספר תקופות: ב"ק, ברזל, עות'מנית.
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  פירה.. האלמנטי� הבנויי� מצפו
 לגל, תכנית וסימו
 ריבועי הח10איור 

H-8 

J-10 
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  . הממצאי� והכרונולוגיה של האתר2.3
  

  הממצא הקראמי 2.3.1

הממצא הקראמי בחפירה היה דל ביותר. עיקרו שברי חרסי� שנמצאו בתו� המפולת, ומעל סלע 

. הממצא הדל מרמז לכ� שבמקו� לא הייתה התיישבות משמעותית וארוכת זמ�. Cהא� בשטח 

ובדר� כלל נתגלו שברי� קטני� למדי כפי שמוצג  לא התגלו בחפירה כלי� הניתני� לרפאות,

  בלוחות הציורי�.  

רוב� המכריע של טיפוסי . )4"1טיפוסי כלי החרס שנתגלו בחפירה מיוצגי� בארבעה לוחות (

. 3"2קטיביי� שנמצאו מתארכי� את הפעילות באתר לתקופת הברונזה הקדומה יהכלי� האינד

. עוד 2 ב"קישול אשר מתוארכי� בברור לוסירי ב שני הטיפוסי� העיקריי� שנתגלו ה� טסי�

. בחפירה לא נמצאו כלל מסורקי� של קנקני�נמצאו ידית מד$ בהונה, שפה של פיטס ושברי גו$ 

. כל הבסיסי� שנמצאו Frankel et. al. 2001: 74(3שפות ממשפחה זו, בסקר נמצאה שפה אחת (

  בחפירה ה� בסיסי� שטוחי� של קנקני� ופכי�. 

בעבודת יד, ה� צרופי� בדר�  ה� שברי כלי� שנוצרו קטיביי� שנמצאו בחפירה י� האינדהחרסי

כלל בצריפה בינונית ומקור חומר הגל� לא נראה הומוגני. לא נמצאו חרסי� שנית� להגדיר� 

כצרופי� בצריפה 'מתכתית', ובדיקה פטרוגרפית שנערכה למספר שברי� שנחשדו כשייכי� 

  ). 1יוצרו מחומר גל� מקומי (ר' נספח למשפחה זו הראתה שכול� 

בשל מיעוט הממצא, ומאחר שאי� הבדל משמעותי בי� סלי החרסי� שמוצא� ברובד המפולת או 

תחתיו, לא מצאתי לנכו� להציג את הממצא הקראמי לפי לוקוסי� או שכבות. כל הממצאי� 

וחרות יותר מוצגי� שנית� לשיי� לתקופת הב"'ק מוצגי� יחד, וטיפוסי� המייצגי� תקופות מא

  בלוח נפרד. 

): בחפירה נמצאו שמונה שפות של קערות שונות. לכל הקערות ישנה שפה 7"1: 1קערות (לוח 

, מעל סלע 1נמצאו בשכבה  3 " ו 1פשוטה, והדופ� ישרה, מעוגלת, או בעלת זיווי עדי�. קערות 

נמו� להסקת מסקנות  הא�; ואילו הקערות האחרות נמצאו קרוב לפני השטח. לקערות הללו ער�

  כרונולוגיות בשל צורת�, וגודל� הקט� של השברי�. 

  

                                                      
3

 סים מסקר הגליל העליון.במאספי החר 2011השפה לא נמצאה בבדיקה חוזרת שערכתי בשנת  
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): הקערה מזכירה בצורתה טס בעל שפה קצרה ומעובה, א� ככל הנראה 8: 1קערה מזווה (לוח 

. 2בעלת קוטר קט�. קערות בעלות זיווי דומה לטס מוכרות באתרי� שוני� בצפו� האר! בב"ק 

 29: 1987(גרינברג  2שכבות המוקדמות בד� המתוארכות לב"ק גרינברג ממק� את הטיפוס הזה ב

), בית העמק Bruan 1996 fig 9: 3-6), מקבילות נוספות מוכרות במעונה (9, לוח BIIIטיפוס 

  ) ועוד. 12:2, 11:5איורי�  1993(גבעו� 

שפות של טסי� שוני�, בנוס$ לשבר נוס$ שנמצא שברי ): נמצאו ארבעה 13"9: 1טסי� (לוח 

). השברי� גדולי� למדי, כול� מטיפוס טס המוכר משכבות Frankel et. al. 2001: 74קר (בס

טס בעל שפה מאורכת הנוטה כלפי פני�. הטס הוא הצורה הקראמית  "  2המתוארכות לב"ק 

, א� מקבילות לטיפוס זה נמצאו כמעט א� ורק בהקשרי� 3"2האופיינית ביותר של תקופת הב"ק 

). הקבלות 29: 1987; גרינברג 92: 1996מאוד בצפו� האר! (צוקרמ� ( וה� נפוצי� 2של ב"ק 

), ראש הנקרה 19, איור 16: 1993); בית העמק (גבעו� Braun 1996: 13, fig 9אזוריות: מעונה (

  ).8"4: 5: ציור 1959(תדמור ופראוסני! 

). בסמו� 102, לוקוס H-8(ריבוע  B): שבר גדול למדי של קדרה נמצא בשטח 14: 1קדרה (לוח 

), עשוי מחומר גל� דומה וסימני לחיצה של אצבעות 3:10נמצאו שברי� של בסיס שטוח גס (לוח 

יתכ� שהבסיס ושפה ה� חלק מאותו כלי. נית� לראות במעונה קדרה ושנראו ג� על שפת הקדרה, 

  ).Braun 1996: 16, fig 10:2דומה (

של סירי בישול. כול� שייכות לטיפוס של סיר  ): נתגלו שמונה שפות שונות8"1: 2ח וסירי בישול (ל

בישול סגור, ע� שפה פשוטה או מעובה משוכה כלפי חו!. כלי� אלו עשויי� טי� חו� כהה ע� 

חסמי� גדולי� ושברי קוור! ("חומר סיר בישול" כפי שמוכר בתקופת מאוחרות יותר). ברוב 

טיפוס זה מוכר בצפו� האר! השברי� נמצאו סימני פיח לצד השפה. נמצאו שפות בלבד, א� 

וקל לזהותו. סיר הבישול מטיפוס זה מוזכר לראשונה בספרות במכלולי� של  3"2בתקופת ב"ק 

) דוגמאות נוספות מוכרות ממעונה 157: 1987באתר (גרינברג  3"2תל ד�, ונפו! בכל שכבות הב"ק 

)15Braun 1996:) בית ירח ,(Eisenberg and Greenberg 2006: 413, fig 8.70: 8 ומתל קשיש (

מעניי�  .3"2). בכול� מוכרות דוגמאות משכבות המיוחסות לב"ק fig XV:1; 86: 1996(צוקרמ� 

שה� כלי הבישול המקובלי� בב"ק. בהעדר� באתרי הגליל  ,לציי� שאי� כלל פערורי� באתר

 �ניהמד$ ה� מאפיי נדירות� של הפערורי� וידיותהציעה שאשר  עמיר�העליו� הבחינה כבר 

  ).  1967; עמיר� 1953(עמיר�  3"2מקומיי� בתרבות החומרית של הגליל העליו� בב"ק 
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נמצאה שפה אחת של פיטס, עשוי טי� בהיר, גס ומתפורר. הפיטס נמצא בשכבה  )9: 2(לוח פיטס 

 , תחת המפולת וקרוב לסלע הא�. סביבו היו שברי� רבי� מחומר דומה. פיטס גס ע� שפה2

. הקבלות: ראש הנקרה (תדמור 1, מוכר יותר בשכבות המתוארכות לב"ק נטויה כלפי חו!

 Eisenberg); בית ירח (2: 14איור  1993); בית העמק (גבעו� 11"13: 6, ציור 72: 1957ופראוסני!' 

and Greenberg 2006: 176, fig 5.77: 5,7.(  

ת מזוהי� ע� הטיפוס ): נמצאו שני בסיסי� שטוחי� של פכי� העשויי� להיו2"1: 3פכי� (לוח 

. מוכרות דוגמאות רבות מאתרי� בא"י 2המכונה 'כלי אבידוס' האופייני לתקופת הב"ק 

 Braunמקבילות מאתרי� בגליל העליו� ושוליו נמצאו במעונה ( ).84: 1971ובמצריי� (עמיר� 

1996: 16, fig 10: 9 פראוסני! ); ראש הנקרה (תדמור ו13:10, איור 17: 1993); בית העמק (גבעו�

 2).טיפוס זה מוכר ג� מהשלבי� הקדומי� בתל ד� המיוחסי� לתקופת הב"ק 3,6: 7: ציור 1959

  ). 83: 1987(גרינברג 

  

  מראה שברי כלי� מאוחרי� לתקופת הב"ק, אשר נמצאו בשני שטחי החפירה. 4לוח 

). שברי� 126 :1970א' (עמיר� 2סיר בישול אופייני של תקופת הברונזה התיכונה מראה  1:4לוח  

, קרוב לסלע הא� באזור בו הוא קרוב לפני Cנמצאו מרוכזי� באזור אחד בשטח זה של סיר 

  השטח (בחלקו הדרומי מזרחי של שטח החפירה).

  ).179(ש�:  2מראה שפה של סיר בישול אופייני לתקופת הברזל  2:4

  טח.קרוב לפני הש Cשנמצאה בשטח  �כמעט של 4[?] הלניסטי פ�מראי�  3:4"2

 4:5ה פורצל� ומקטרות. עשוי מראה כלי� אופייניי� לתקופה העו'תמנית: קערה מעוטרת 9:4"6

, בתו� Bהוא קדירה עות'מנית ממשפחת ראשייה אל פוח'ר. כל החרסי� הללו נמצאו בשטח 

  האלמנטי� הבנויי� או בסמו� לה�.

  

  )2(ר' דוח מלא בנספח  לי צור. כ2.3.2

שבעה כלי� בלבד ה� ה� כלי�.  51%עשרי� ושבעה פריטי�, כאשר  מונהמכלול הצור מגל יתרו  

שני להבי מגל ו מהכלי�) 35%להבי מגל כנעניי� (  חמישהבעלי משמעות כרונולוגית: נמצאו 

   .)מהכלי� 14%גיאומטריי� (

                                                      
4

נראה שאפשר ליחסו לתקופה ההלניסטית אך הזיהוי אינו מוחלט. קשה למצוא לפך  בנרלפי ע. לי .הזיהוי של הפך אינו ודאי 

   ). 2011מקבילות בשל מיעוט חפירות באתרים הלניסטיים בגליל (ליבנר, בע"פ 
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לול ה� בעלי טווח כרונולוגי רחב למדי, א� יש שני טיפוסי להבי המגל שזוהו במכ תיארו�:

עניי� מאפייני� את תקופת להבי המגל הכנת אינדיקציה לזמ� הפעילות באתר. באפשרות� לת

אומטריי� ה� בעלי י) ולהבי המגל הגIBוכ� את תקופת הברונזה הביניימית ( הב"ק לכל אורכה

 נזה התיכונה, הברונזה המאוחרת והברזלברוהטווח כרונולוגי רחב יותר ומוכרי� מהתקופות 

)Rosen 1997: 41.(   

  סיכו� ביניי� –האתר  תיארו$ 2.3.3

  נית� לחלק את הממצא הקראמי לשלוש קבוצות:

בלבד.  2ומה� טיפוסי� אופייניי� לב"ק  3"2. טיפוסי� אופייניי� לתקופת הברונזה הקדומה 1

טיפוסי� אלו כוללי� את עיקר הממצא, ונתגלו על פני השטח, בשכבת המפולת, ועל סלע הא� 

  תחת המפולת.

על רצפות האלמנטי�  Bייניי� לתקופה העות'מנית. אלו נתגלו בעיקר בשטח . טיפוסי� אופ2

  שנבנו על מפולת הגל ובסמו� לה�. בתו� המפולת, ותחתיה לא היו חרסי� עות'מניי� כלל.

. חרסי� מתקופות אחרות אשר נמצאו בכמויות קטנות קרוב לפני השטח ובחלקי� העליוני� של 3

מ� התקופה  �כמעט של פ�וה של סיר בישול מתקופת הברזל שפ מפולת האבני�. דוגמא לכ� ה�

  שנמצא קרוב לפני השטח. [?] ההלניסטית

בפרט ובאתר בכלל,  וחרסי�  Cחרסי� האופייניי� לתקופת הב"ק ה� הדומיננטיי� ביותר בשטח 

. חרסי� משלוש הקבוצות לעיל נמצאו קרוב לפני Bמהתקופה העות'מנית דומיננטיי� יותר בשטח 

ובחלק העליו� של מפולת האבני�. לעומת זאת, תחת המפולת ועד סלע הא� נמצאו רק  השטח

א). כמות 2סיר הבישול מתקופת הברונזה התיכונה  "חרסי� מתקופת הב"ק (לבד ממקרה אחד 

החרסי� קרוב לפני השטח ובחלקי� העליוני� של המפולת הייתה נמוכה מאוד, ועלתה ככל 

� נמצאו בחלקי� התחתוני� של המפולת ומעל סלע הא�, ובי� שהעמיקה החפירה. עיקר החרסי

א' 2אלו לא נמצאו חרסי� מאוחרי� לתקופת הב"ק. סיר הבישול מתקופת הברונזה התיכונה 

נמצא א$ הוא קרוב למדי לסלע הא�, א� האזור בו נמצא רחוק מגל האבני� ולא היה מכוסה 

  במפולת ובהצטברות משמעותית.

שג� גל האבני� וג� שרידי הקירות שבסמו� לו הוקמו ישירות על סלע מאחר שהחפירה הראתה 

נראה ששניה� נוסדו בלבד,  2כולל חרסי� מתקופת הב"ק  )L.222, L.226(והמילוי בניה� הא�, 

. העדר 3"2או בב"ק  2למרבית טיפוסי הכלי� המזוהי� יש מקבילות בב"ק . ה זומהל� תקופב

מצביע על כ�  שעיקר הפעילות במקו� התרחשה  )3ג:  פרק (ר' 3טיפוסי� אופייניי� לב"ק 
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. יש לזכור שהאתר ממוק� בנקודה נידחת למדי בנו$ אשר עד לבניית גל האבני� 2בתקופת הב"ק 

אי� סיבה שתתקיי� בה פעילות אנושית קבועה. לאחר שגל האבני� נבנה הוא היווה אלמנט בולט 

נות. לפיכ�, נראה שהממצא הקדו� ביותר, בתקופות שו תבסביבה שמש� אליו פעילות ספוראדי

שהוא ג� הדומיננטי ביותר, מתאר� את עיקר הפעילות באתר ובניית גל האבני�. בתיארו� 

) ושברי גו$ גסי� W219הקיר בעל המתאר האובאלי ( תומכי� ג� ממצא הצור והארכיטקטורה. 

שרות זו קיימת, א� . אפ1שנמצאו בחפירה יכולי� לרמז שהפעילות באתר התחילה כבר בב"ק 

  קשה לבסס אותה על ממצא קראמי ממשי.  

בצפו� האר! ישנה שליטה מוחלטת  2הב"ק  במכלולי� קראמיי� של אתרי� המתוארכי� לתקופת

אופייניי� לתעשייה ). בגל יתרו נמצאו חרסי� 92: 1996של משפחת הכלי� ה'מתכתיי�' (גרינברג 

בעלי צריפה טובה, א� בדיקה פטרוגרפית  טסי�ומסורקי� המתכתית, כגו� שברי� של קנקני� 

מדגמית הראתה שמדובר בחומר גל� מקומי ולא בזה המאפיי� את התעשייה המתכתית, ובכל 

מקרה כלי� אלו אינ� השולטי� במכלול. לעובדה זו יכולה להיות משמעות כרונולוגית (ראשית 

בעיקר הטסי� וסירי הבישול) ) או רגיונלית, א� יש לזכור שצורות הכלי� (3או ב"ק  2ב"ק 

או לחילופי�  3בצפו� האר! ואי� א$ כלי שמתאי� באופ� בלעדי לב"ק  2אופייניות למכלולי ב"ק 

   .1לב"ק 

  

  

  וקדרה טסי�, קערות –. גל יתרו 1לוח 

  תיאור  סוג כלי  לוקוס  מס. סל  
  טי� חו� בהיר עד צהבהב, חסמי� לבני� קטני�, עשוי ביד.  קערה  228  2110/5  1
  טי� אדו�, חסמי� לבני� בינוניי�, חומר מפול�. עשוי ביד.  קערה    215  2041/1  2
  טי� חו�, מעט חסמי� לבני� קטני�.   קערה  230  2118/9  3
  טי� כתו�, ליבה אפורה, צרו$ היטב, עשוי ביד.  קערה  226  2116  4
מפני   0000/4  5

  השטח
  טי� אדו�, מעט חסמי� לבני� קטני�, עשוי ביד.   קערה

  טי� חו�, מעט חסמי�, עשוי ביד.  קערה  217  2056/3  6
  טי� חו�, גס, חסמי� גדולי�, שרו$.   קערה  230  2118/2  7
קערה   205  2039  8

  מזווה
טי� כתו�, מתפורר ונקבובי. חסמי� רבי�, לבני� ואפורי�, 

  קטני� עד בינוניי�. עבודת יד.
  י�, צריפה טובה.טי� כתו�, ליבה אפורה, חסמי� חומי� קטנ  טס  סקר: פרנקל   9

  טי� חו�, מעט סדוק, חסמי� חומי� קטני�.  טס  228  2101/1  10
טי� כתו�, ליבה אפורה, צרו$ היטב, עשוי ביד. יתכ� חיפוי   טס  222  2076/3  11

  אדו�.
קערה   201  2019/1  12

  מזווה
  טי� כתו�, ליבה אפורה, צרו$ היטב, עשוי ביד.

קערה   226  2096/1  13
  מזווה

חו�, מעט סדוק, חסמי� חומי� קטני�, עשוי  טי� כתו� עד
  ביד.

טי� כתמת�, ליבה אפורה, סימני� של חסמי� אורגניי�. עשוי   קדרה  102  1004  14
  ביד, סימני לחיצה של אצבעות.
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  וסירי בישול קנקני� –. גל יתרו 2לוח 

סוג   לוקוס  מס. סל  
  הכלי

  תיאור

 סיר  217  2056/4  1
  בישול

  עשוי ביד.טי� חו�, מתפורר. חסמי� לבני�. 

  טי� חו�, מתפורר. מעט חסמי� לבני�. עשוי ביד.   קנק�  228  2110/3  2
 סיר  217  2075/1  3

  בישול
  טי� חו�, מתפורר. חסמי� לבני�. עשוי ביד.

 סיר  217  2075/2  4
  בישול

  טי� חו�, מתפורר. חסמי� לבני�. עשוי ביד.

 סיר  202  2021/3  5
  בישול

חסמי לבני� רבי�  טי� חו�, מתפורר. ליבה שחורה ע�
  בגדלי� שוני�.

  טי� חו�, מתפורר. מעט חסמי� לבני�. עשוי ביד.   קנק�  228  2110/1  6
 סיר  202  2024  7

  בישול
טי� חו�, ליבה שחורה, מתפורר, עשיר בחסמי� לבני�, עשוי 

  ביד, סימני פיח.
 סיר  228  2110/2  8

  בישול
, עשוי טי� חו�, ליבה שחורה, מתפורר, עשיר בחסמי� לבני�

  ביד, סימני פיח.
טי� חו� בהיר עד צהבהב, גס ומתפורר. עשיר בחסמי� לבני�   פיטס  201  2019/4  9

  בגודל בינוני. 
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  בסיסי� וידיות –. גל יתרו 3לוח 

סוג   לוקוס  מס. סל  
  הכלי

  תיאור

  טי� כתו� ע� ליבה אפורה. צרו$ היטב. עשוי ביד.  פ�  201  2019/2  1
  � כתו� ע� ליבה אפורה. צרו$ היטב. עשוי ביד.טי  פ�  200  2017/1  2
  טי� כתו� ע� ליבה אפורה. צרו$ היטב. עשוי ביד.  פ�  200  2017/2  3

  )2019/2מתחבר ע�  (כנראה
טי� כתו�, ליבה אפורה, חסמי� לבני� ואפורי� קטני�   קנק�  222  2077/1  4

  ובינוניי�.
ני� ואפורי� קטני� טי� כתו�, ליבה אפורה, חסמי� לב  קנק�  217  2056/3  5

   ובינוניי�
  טי� כתו�, נקבובי, חסמי� לבני� קטני�. עשוי ביד.  קנק�  217  2056/1  6
טי� כתמת� ע� חסמי� לבני� גדולי�. עשוי באבניי�,   קנק�  215  2041/2  7

  סרוק עדי� ודק על הדופ�. 
  טי� אדו�, חסמי� לבני� בינוניי�, עשוי ביד.    215  2025/1  8
טי� כתו�, סדוק ומתפורר, ללא חסמי� גדולי� ומעט   קנק�  215  2059/1  9

  נקבובי. עשוי ביד.
טי� כתמת�, ליבה אפורה, חסמי� לבני� קטני�, סימני�   קנק�  102  1005/1  10

של חסמי� אורגניי�. יתכ� חיפוי אדו�. עשוי ביד. סימני 
  לחיצה של אצבעות.

, חסמי� לבני� גדולי�. טי� בהיר, ליבה אפורה עד ירקרקה  ידית  208  2033  11
  מעט מתפורר. עשוי ביד.

  טי� חו�, ליבה אפורה. מזכיר חומר סיר בישול.  ידית  102  1007/1  12
ידית   227  2104/1  13

  מד$
  טי� חו�  בהיר, ליבה אפורה, מעט חסמי� לבני� בינוניי�.

טי� כתו�, מעט סדוק, ליבה אפורה עד שחורה. חסמי�   קנק�  205  2029/1  14
  גדולי�. עשוי ביד. לבני�
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  קרמיקה מתקופות שונות –. גל יתרו 4לוח 

סוג   לוקוס  מס. סל  
  הכלי

  תקופה  תיאור

סיר   230  2118/3  1
  בישול

ברונזה   טי� חו�, גס, חסמי� אפורי� גדולי�.
תיכונה 

  א2
סיר   102  1007/2  2

  בישול
  ברזל   טי� חו�, עשיר בחסמי�

מה, מפול� הטיב מעט טי� כתו�, ליבה כתו  פ�  216  2053  3
  חסמי� לבני� קטני� וחומי� בגודל בינוני.

  הלניסטי
[?]  

טי� כתו�, ליבה כתומה, מפול� הטיב מעט   פ�  216  2053  4
  חסמי� לבני� קטני� וחומי� בגודל בינוני.

 הלניסטי
[?] 

טי� כתו�, ליבה כתומה, צרו$ היטב, מעט   קדרה  200  2001/1  5
  נקבובי. עשוי באבניי�.

 ניתעות'מ

פורצל�. טי� לב�, מפול� היטב. חיפוי לב�   קערה  101  1001/1  6
  מבריק וציור בכחול ושחור.

 עות'מנית

 עות'מנית  טי� חו� עד אפור, מבריק. עשויה בתבנית.  מקטרת  100  1003/3  7
 עות'מנית  טי� חו� עד אפור, מבריק. עשויה בתבנית.  מקטרת  100  1003/2  8
 עות'מנית  � עד אפור, מבריק. עשויה בתבנית.טי� חו  מקטרת  101  1002/1  9
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  . חישוב נפח גל האבני� והזמ� שנדרש לבנייתו2.4
  

 ראשית. ואופיו האתר להבנת ובסיסיי� חשובי� נתוני� ה� גל האבני� ונפח האתר שטח הערכת

 הנדרש העבודה זמ� להערכת שוני� חישובי� נפח גל האבני� ולאחר מכ� ציג את אופ� חישובא

ות אלה הערכ .ממנה הנגזרת האוכלוסייה והערכת האתר שטח הערכת למולזאת , נייתולב

 ביצועלו לניהול נחוצה שהייתה המורכבות ואתמידת המונומנטאליות של גל האבני�  את ותמאיר

מספר שלבי� ושאלות מנחות. מוב� כי התשובות לכל השאלות לא  להערכות אלה ישנ� הבנייה.

  , אול� נית� להשיב עליה� באופ� מקורב ולקבל סדרי גודל.יכולות להיות מדויקות

  א. כיצד יש לשחזר את מבנה גל האבני� ומה היה נפחו?

  ב. כמה ימי עבודה נדרשו לבנייתו?

להתגורר  ה הייתהלוג. מהו היחס בי� כמות ימי העבודה המוערכת לבי� גודל האוכלוסייה שיכ

  באתר?

  

  :. שחזור מבנה גל האבני� ונפחו2.4.1

בעקבות פעולת ניקוי חלקית של הגל, וסיור ומדידות לאורכו נית� להניח ברמה גבוהה של סבירות 

שגל האבני� השתמר בקירוב בצורתו המקורית. חשיפת קווי בנייה במקומות שוני� על גל 

האבני� מחזקת את ההנחה הזו, ומעלה שלפנינו מבנה אב� דמוי סוללה ולא חומה רחבה 

  שהתמוטטה. 

 – ה במעבדת מימדי תלת שיחזור ביצוע מכ� ולאחר בשדה מדידה ידי" על התבצע הגל נפח חישוב

GIS .הגובה שיאב, הגל היק$ על מדידה נקודות וחמישי� כמאה של סימו� כללה הגל של המדידה 

עזרת מכשיר מודד ב ידי"על בוצעו המדידות כל. , ועל עשרה חתכי רוחב בי� בסיסו לראשושלו

Total Station .  

 נתו� – השטח פני על חשו$ אשר הגל של חלקו עבור הנפח נתוני את הביא מימד התלת חישוב

 ובפועל, מכוסה הגל של שבסיסו ידוע Cבשטח   מהחפירה. קוב/מטר 11,500 הוא שחושב הנפח

 . נוספי� מטרי� ארבעה של ולרוחב וחצי כמטר של נוס$ לעומק) שנחפר בשטח( ממשי� הוא

 14,000 "של כמקורבת  נפח תתוצאמימדי, מה שהביא ל"במודל התלת ועודכנ אלו נתוני�

, הגל לבניית הנדרשי� העבודה ימי כמות עבור החישובי� בהמש� אותנו ישמש זה נתו�. קוב/מטר

   א� יש לזכור שיש לראות בו הערכה בלבד ולא נתו� מדויק.
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  ות בתכלת.של גל יתרו, נקודות המדידה מסומנ מימד תלת מיית. הד11 איור

  
  

   . הערכת ימי עבודה נדרשי� לבניית הגל2.4.2

עבודות שונות שעניינ� הערכת זמ� העבודה הנדרש לבניית ביצורי� ומונומנטי� קדומי� נעשו 

נדרש לסוגי בנייה שוני�, המבוססי� באר! ובעול�. מחקרי� רבי� עוסקי� בהערכת זמ� עבודה ה

 Abrams and Bolland 1999;  Erasmusאתנוגרפיות ( על ניתוח טכנולוגי, ידע הנדסי ותצפיות

). הערכות אלה כוללת טווח סטייה גדול למדי, א� נותנות רעיו� כללי וסדר גודל של ההשקעה 1965

  הדרושה בכוח אד� וזמ�.

המחקרי� הללו מרוכזי�  י� מתקופת הברונזה התיכונה בא"י.הערכות כאלו נעשו על אתרמספר  

חיבור זה ). Burke 2008: 141-158ני של בורק העוסק בביצורי תקופת הב"ת (ומשווי� בחיבור עדכ

כל  .באזורנו על ידי חוקרי� בולטי� מפרט את דר� החישוב במחקרי� שעסקו באתרי� מרכזיי�

של קרקע  כרייההערכות שונות עבור  ותמפרטסקות בבניית סוללות ולפיכ� והעבודות הללו ע

 :Mazar 1997התייחסות לבנייה בלבני בו! (רי� בודדי� ישנה מקב ושינועה למרחק קצר (ש�).

, בעבודות הללו יש מעט משתני� רלוונטיי� לכ�. )Finkelstein 1993: 374-381או באבני� ( ) 250

לא מסייעות הרבה לחישוב ימי ה� לחישוב זמ� עבודה עבור ביצורי� או מונומנטי� שנבנו באב� ו

  רו.לבניית גל ית אשר נדרשוהעבודה 

עוסקות בהערכה של נפח ביצורי� וזמ� עבודה הנדרש לבניית� בהתייחס לאתרי  בודדותעבודות 

ב"ק באזורנו. אחד הניסיונות הבודדי� פורס� על ידי מזרחי בהתייחס לזמ� הבנייה הנדרש 

מטר/קוב, א� חישוב  12,500 "הוער� בבאתר נפח האב�  .הירי"להקמת האתר המגליתי רוג'ו� אל

ודה הינו חלקי מאוד ולא לוקח בחשבו� משתני� כגו� איסו$ האבני�, הובלה, בנייה זמ� העב
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(מבלי  ק"ג אבני� לאד� ליו� עבודה 300" כ –וכדומה. מקד� החישוב של מזרחי נראה תמוה 

 :Mizrachi 1992), כאשר הוא מתבסס על ניסיונו האישי בהזזת אבני� באתרלפרט מה הוא כולל)

 110,000 "טו�) הביא אותו להערכה מדהימה של כ 35,000"בני� הכולל (כחישוב משקל הא . (204

  ). 206(ש�:  5ימי עבודה

  

שונות ומקדמי� המסייעי� לחישוב והערכה של הערכות  קיימות במחקרי� שוני� מחו! לאזורנו

בהערכת זמ� הבנייה של  עוסקתעבודה הלאחרונה פורסמה  זמ� עבודה הנדרש לבנייה באב�.

 מזרח בצפו� Sanzuodian באתר )Lower Xiajiadian Culture(תקופת הברונזה הקדומה ביצורי� מ

 בניית תהלי� על מהספרות נתוני� מפורטי� כינסו המאמר כותבי ).Shelach et. al. 2011( סי�

, ואת לבנייה הדרושי� העבודה ימי מספר, את הנחו! האד� כוח את להערי� מנת על ביצורי�

המובאי� במאמר זה  הנתוני�תית אשר בניה כזאת מעידה עליה. רמת המורכבות החבר

 אחד כל עבור עבודה זמ� מקדמי וכוללי� הנדסי ידע ועל אתנוגרפיי� מחקרי� על מתבססי�ה

 הגל� חומר הובלת) 2; (לפי סוג החומר) הגל� חומר כריית) 1: שוני� חומרי� עבור הבנייה משלבי

 עצמה הבנייה) 4; (לפי סוג החומר) הגל� חומר והכנת יבודע) 3); ההובלה ומרחק החומר סוג לפי(

מעבודות קודמות שנעשו  יותרמפורטות (לפי סוגי בנייה). הערכות זמ� העבודה במאמר זה 

  שימשו אותי בהערכת זמ� העבודה בגל יתרו. ולכ� לגבי בנייה מונומנטלית באבני�,  באזורנו

  עשה שימוש בהערכות הבאות:נ יתרו גל להקמת שנדרשו העבודה ימי בחישוב 

) כריית חומר הגל� (אבני�): להערכתי איסו$ בלבד ללא חציבה. תצורת סחני� מחבורת יהודה 1

 בנויה מדולומיט קשה ויוצרת נו$ של קארסט וטרשי�המאפיינת את הסביבה הקרובה לאתר 

  בתצורה זו יש אבני לקט מרובות פזורות בשטח. .)1983; רבינובי!' 1983פרומ� (

מהאתר היא  ע) הובלת חומר הגל� מתייחסת ג� היא לאבני�. הערכת מרחק ההובלה הממוצ2

מ' מכפיל את הערכת ימי  500"מ'. זהו המשתנה המשמעותי ביותר. שינוי מרחק ההובלה ל 250

  העבודה בקטגוריה זו.

  ללא הכנה. –) הכנת חומר הגל� 3

 אבני� של עירו�, האבני� בגל חת� לבצע לימב לקבוע שנית� כפי, הבנייה שיטת) הבנייה עצמה: 4

זו בנייה פשוטה ומהירה שלא  .חלקלקה דמוי ציפוי או) טרסות( מדרגות ידי" על ותמיכתו, ואדמה

  דורשת מומחיות רבה.

                                                      
5

  פשרי ביום. הכוונה היא לסה"כ ימי עבודה בלי לחלקם למספר פועלים א 
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המורכבי� מאבני שדה ללא צור�  מ"ק   14,000 של נפח עבור העבודה ימי כמות חישוב להל�

מ'  250 הגל� חומר של ההובלה למרחק מתייחסי� קסימו�ומ מינימו�בחציבה ובעיבוד האבני�. 

  .מ' 500או 

  

  )Shelach et. al. 2011(על פי  . אומד
 ימי עבודה נדרשי� לבניית גל יתרו1טבלה 

ק לאד� מ"( מקד�  

  ביו�)

  כ"סה  כמות

  2121  14,000  6.6  6אבני� איסו$

  אבני� הובלת

 ק לאד� ביו�מ"(

  )לפי מרחק הובלה

  15,217  14,000  0.92': מ 250

  30,413  0.46': מ 500

  17,500  14,000  0.8  בנייה

      Min  Max  

34,838  50,034  

  

 בתרחיש הגבוה. 50,034 "ימי� בתרחיש הנמו�, ו 34,838זמ� העבודה הנדרש לפי חישוב זה הוא 

ש איש בתרחי 96 עבודה שלב יש צור�בניית גל האבני� בשנה אחת על מנת להשלי� את לפיכ�, 

ימי� בשנה. לחילופי�, אותה כמות של  365איש בתרחיש הגבוהה אשר עובדי�  137"הנמו� ו

אנשי� תוכל לעשות זאת בארבע שני�, במידה וה� עובדי� שלושה חודשי� בשנה בלבד, או בשש 

  שני� א� ה� עובדי� חודשיי� בשנה.

  
  וגודל אוכלוסייה אפשרי: האתר שטח חישוב. 2.4.3

נדרשי� וכמות הידיי� העובדות הנדרשות להקמת גל האבני�, העבודה הימי  את נוערכלאחר שה

יש לבדוק מהו היחס בי� כמות ימי העבודה לבי� גודל האתר וכמות האוכלוסייה שיכלה להתגורר 

דונ�  40דונ� בלבד. הערכת גודל של  3.5ידי הגל (משלושה כיווני�) כולל " בו. השטח התחו� על

)Frankel et. al. 2001: 37בע"פ). 2009 ) היא מופרזת ומראש מדובר בהערכה גסה בלבד (גצוב ,

קשה לקבוע את הגבול הדרומי של האתר, א� סביר להציע שגבולו הוא מדרגת סלע טבעית אשר 

צרי� לחשב את שטח האתר כשטח ש אפשרות ישנהמעבר לה המדרו� נהיה תלול יותר וסלעי יותר. 

 שיוצרי� טרשי� של גדולה כמות בשל פחות סבירה זו רותאפש א�המדרו� כולו (כעשרה דונ�) 

). העובדה שבשני ריבועי בדיקה נוספי� 12איור  ומיעוט הממצאי� (ראה להתיישבות קשה שטח

מקשי� על  במרחק של כעשרי� מ' מדרו� לגל לא נמצא אפילו חרס בודד או שריד קדו� כלשהו

                                                      
6

  הכוונה לאיסוף אבני לקט ולא לחציבה.  
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השטח התחו� הוא בחלקו טרשי מאוד הטענה שהאתר התפרס על כל השטח התחו� ומעבר לו. 

א� מפחיתי� את האזורי� הטרשיי� . מגורי� מבני עליה� שנבנו סביר שלאוכולל גושי סלע, 

  ביותר בשטח התחו� מגיעי� לשלושה דונ� בדוחק. 

  

  . המש$ השלוחה מדרו� לשטח התחו� על ידי גל האבני�.12איור 

 :Marfoe 1980( לדונ� נפש 20: קדומי� תרי�בא לדונ� נפש לחישובי שוני� אומדני� קיימי�

 :Renfrew 1972( , בישובי� בעלי צביו� "עירוני"30 או) Broshi and Gofna 1984: 4( נפש 25); 320

 גודל בחישוב. )165: 1996נפש לדונ� נראית סבירה יותר (גרינברג  15; הערכה של )251

עבור האתר בגל  המתקבלות התוצאות) נ�דו/נפש 30 עד 20( הגבוהי�  המקדמי� לפי האוכלוסייה

מכא�, שברור שבוני גל האבני� לא התגוררו  .כ"בסה נפש 90"60 בי� ונעות, מאוד נמוכותיתרו ה� 

  באתר עצמו, אלא הגיעו מאתר או מאתרי� סמוכי�.

 חישוב נפח הגל וימי עבודה נדרשי�  +סיכו� ביניי�  2.4.4

של נפח  תרויקט גדול למדי, שג� בהערכות מינימאליוהחישובי� לעיל ברור שגל האבני� הוא פמ

וזמ� בנייה נדרש, כמות הידיי� העובדות גדולה באופ� משמעותי מהכמות שיכולה הייתה 

אוכלוסייה בר� וציש איש ויותר,  100"להתגורר באתר. יש לזכור שעל מנת להקצות כוח אד� של כ

ת כוח שמארג� אות� ומספק את צרכיה�. גדולה יותר שתפרנס אות� ויש להניח שצרי� היה להיו

ברור שכוח זה לא יכול היה להתגורר באתר לבדו, א� בכלל, אלא הגיע מחו! לו. על מנת לענות על 

השאלה הזו, יש להרחיב את בסיס הנתוני� ולבחו� את מפת היישוב בתקופת הב"ק סביב גל יתרו. 

הות על ל יתרו בהקשר רחב יותר ולתבחינת המפה היישובית מוסיפה מידע ומאפשרת לבחו� את ג

בנוס$, היא יכולה לסייע בחידוד המאפייני� הייחודי� של גל יתרו תפקודו במערכת היישובית. 

    ולהדגיש את ייחוד� או חוסר ייחוד�.
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  . אתרי ברונזה קדומה בסביבת גל יתרו3

  . אופ� הצגת הנתוני�3.1
  

ופת הברונזה הקדומה בסקרי� שוני� אתרי� שיוחסו לתק 13בחלק זה של העבודה מוצגי� 

ארבעה סקרי� שוני� ). האתרי� הללו נתגלו ב13יור ראה או, ק"מ 10סביבת גל יתרו (רדיוס של ב

   .7שנערכו בסביבה ובחפירת בדיקה אחת (ראה להל�)

ס בסיס הנתוני� עליו מתבס יותר תו� הרחבת רחב את גל יתרו בהקשר להציבמטרת חלק זה היא 

טופוגרפיה ומיקו� בנו$,  �למול אתרי� שכני�. סוגיות שיבחנו ה נתוהדיו� בזמנו ותפקודו, ובחי

תיארו� והעוצמה היישובית (כמות ומגוו� הממצאי� באתרי� שוני� והשרידי� הפיזיי� בשטח). ה

ריכוז הנתוני� הסביבתיי� והקראמיי� עבור אתרי� נוספי� עשויה לחדד את התפיסה של גל 

יישובית, או לחילופי�, לשלול אותה. השוואה של המאספי� יתרו כאתר ייחודי בנו$ ובסביבתו ה

הקראמיי�, הכוללת טיפוסי� וכמויות עשויה לעזור בעיגו� התיארו� היחסי של גל יתרו בתו� 

  , על העוצמה היישובית ועל אופיו. על מש� הזמ� של האתרולהעיד תקופת הברונזה הקדומה, 

� הסביבתיי� והקראמיי� על כל אתר: איתור העבודה בחלק זה כללה את איסו$ עיקרי הנתוני

הכנת לוחות � השוני�, ציור ממצאי� מאפייני�, ומיו� חוזר של מאספי הסקרי� מהאתרי

קראמיי� ומילוי כרטיס אתר. הנתוני� עבור כל אתר מופיעי� בנפרד וכוללי� מידע גיאוגרפי, 

והטיפוסי� של כלי התייחסות לאתר במחקרי� קודמי� והצגת טבלה המפרטת את הכמויות 

תקופת הב"ק שנאספו בסקר שעל בסיס� האתר תואר�. שיטת הצגת הטיפוסי� היא מהחרס 

). נקבעו עשרה טיפוסי� עיקריי� שנתגלו Frankel et. al. 2001בשיטת המאובני� המנחי� (

). כלי� 3.3באתרי הסקר המתארכי� את האתרי� בביטחו� לשלבי� שוני� בתקופת הב"ק (להל� 

ואינ� מקוטלגי� בטבלת הטיפוסי� הובאו תחת סעי$ "שונות" והוכנסו ללוחות  שזוהו

מספר  פירוט וספירה של הטיפוסי� השוני� שנאספו בו כאשר �הקרמיקה. עבור כל אתר ישנ

שברי גו$ של קנקני� מסורקי� או  .במספרי� מוחלטי� החרסי� הנקוב מתייחס לשפות בלבד

  ד� זה, א� נספרו בנפרד וצוינו ג� כ�. מעוטרי� במשח פסי� לא נספרו באומ

  

                                                      
7

בכל האתרים נערך ביקור חוזר במסגרת עבודה זו, אשר כלל התרשמות כללית,  איסוף חרסים מדגמי ועדכון של נתונים  
חסרים (בעיקר סביבתיים). בדיקה חוזרת של האתרים בשטח ובחינת מאספי החרסים מסקרי עבר סייעו לעדכון המפה 

ישובית בתחום המחקר ובגיבוש המסקנות. עם זאת, לא שולבו בעבודה חרסים שנאספו בביקורים הללו, אלא רק החרסים הי

  מסקרי עבר.
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כרטיס האתר הוא בעל מבנה אחיד ומתבסס על עבודות סקר קודמות בה� פורסמו האתרי� (גל 

וסיור  GIS) במידת הצור� הושלמו נתוני� באמצעות Frankel et. al 2001; 2004; ליבנר 1990

  בשטח. כרטיס האתר מכיל את הנתוני� הבאי�:

  רי� מוספרו לפי מיקומ� בשטח, מצפו� לדרו� וממערב למזרח).מספר האתר (האת "

  ומפות המרכז למיפוי ישראל). PEF"ש� האתר כפי שפורס� בסקר (מבוסס על מפות ה "

  נקודת ציו� של מרכז האתר. "

  גובה האתר מעל פני הי�. "

). 75: 2004סוג האתר: מכוו� למצבו הנוכחי ולא להגדרת המדרג היישובי שלו בעבר (ליבנר  "

הקטגוריות ה�: חורבה ללא כיסוי רצנטי (של מאות השני� האחרונות); כפר ערבי (של מאות 

  השני� האחרונות) על גבי חורבה קדומה; כת� חרסי�. 

פי "תחו� "ידי הסוקרי�. ליבנר הערי� את גודל האתר על"גודל האתר: כפי שהוער� על "

נות תלולי� ושטחי� של יישובי� רצנטיי� השתרעות שרידי המבני� והקרמיקה" (להוציא מדרו

שאינ� בתחומי האתר הקדו�) על פי מדידת השטח בעזרת תצלומי אויר (ש�). אומדני הגודל 

, בע"פ), ונראה שכ� ג� בסקר הגליל התחתו�. 2009בסקר הגליל העליו� היו אינטואיטיביי� (גצוב 

דובר באתרי� רב שכבתיי� (רוב כאשר מ בזהירותבכל מקרה יש להתייחס להערכת גודל האתרי� 

  האתרי� המוצגי� כא�). 

טופוגרפיה: מיקומו הטופוגרפי של האתר והיחס בינו ובי� עצמי� טופוגרפיי� מרכזיי�  "

  בסביבתו. תיאור מילולי המתייחס למיקומו האסטרטגי של אתר ורמת הנגישות אליו.

  מקור מי� קרוב: ש� מקור המי� ומיקומו. "

  ).1.4.5יבי תנועה טבעיי� ודרכי� מוכרות במרחב שתוארו בפרק המבוא  (קרבה לדר�: נת "

התייחסות לאתר במחקרי� וסקרי� קודמי�: ביבליוגרפיה, ממצאי� עיקריי� ונתוני�  "

  קראמיי� שצוינו במחקרי� קודמי�. 
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  . מקורות המידע3.2
  

ק. תוצאות שלושה באזור המחקר נערכו ארבעה סקרי� שוני� בה� אותרו אתרי� מתקופת הב"

  פרסמי� כא� לראשונה (בהתייחס לאתרי� מתקופת הב"ק באזור המחקר).  תמה� מ

אתרי (לא פורס�). ישנו סיכו� חלקי של  50 "רבני בשנות ה א. סקר מפת חוקוק. נער� על ידי ב. 

   ).2000ללא פרוט הממצא המתאר�  (טפר, דרעי� וטפר  הסקר לפי תקופות, 

). הפרסו� �1990. נער� על ידי צ. גל במסגרת עבודת דוקטורט ופורס� (גל ב. סקר הגליל התחתו

עוסק ברובו באתרי תקופת הברזל. מוזכרי� אתרי� קודמי� לתקופת הברזל שנמצאו בסקר, א� 

ללא פירוט הממצא המתאר�. בסקר נתגלו ארבעה אתרי� מתקופת הברונזה הקדומה ביחידת נו$ 

ידונו בנפרד, כיוו� שהזיהוי  1שר תוארכו לברונזה הקדומה 'סחני� בית הכר�'; שלושה מה� א

  הוא ככל הנראה שגוי.

פרסו� ). סקר זה כולל Frankel et. al 2001ג. סקר הגליל העליו�. נער� על ידי ר. פרנקל ואחרי� (

על פיה� תוארכו האתרי� ע� כמות החרסי� שנאספו בכל מקי$ של טיפוסי החרסי� העיקריי� 

   .וחלטי�אתר במספרי� מ

ליבנר במסגרת עבודת דוקטורט אשר עוסקת ע. סקר נוס$ באתרי הגליל התחתו� נער� על ידי ד. 

). 2004ית והביזנטית (ליבנר בהיסטוריה היישובית של הגליל המזרחי בתקופות ההלניסטית, הרומ

ר שולבו ג� כ� בחלק נאספו  חרסי� מאתרי� שסקר רבני ומאתרי� שסקר גל אש במסגרת הסקר

  מאספי החרסי� מסקר זה מהווי� ביקורת לחרסי� לאתרי� שנסקרו על ידי גל ולא אותרו. זה.

חפירות בדיקה והצלה: חפירת בדיקה אחת נערכה בסמו� לקיבו! פרוד, בשטח המיועד לפיתוח. 

. תוצאות החפירה לא פורסמו, 2010ידי ג. צינמו�, פקח רשות העתיקות בחור$ "החפירה נערכה על

  לי לבדוק את החרסי�.  א� התאפשר
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  . טיפוסי כלי החרס העיקריי� מתקופת הב"ק שנתגלו באתרי הסקר3.3

עבור כל טיפוס להל� הטיפוסי� העיקריי� המשויכי� לתקופת הב"ק שנתגלו באתרי הסקר. 

נרשמו הקבלות בעיקר מחפירות מרכזיות שנערכו ופורסמו בגליל העליו� ובאזורי� סמוכי�. 

'מאובני� מנחי�' אשר עליה� מתבסס תיארו� האתרי� אשר יובא בהמש�,  הטיפוסי� הללו ה�

ולפיכ� ראיתי לנכו� להציג� לפני תיאור האתרי� עצמ�. בחלק הבא יוצגו האתרי�, כאשר לכל 

אתר מצורפת טבלת טיפוסי� ('מאובני� מנחי�') המסכמת את החרסי� שנמצאו בו, כולל מספר 

  .יארו� יחסימוחלטי� ות מכל טיפוס במספרי� יכלי� מינימאל

י, וגלש� הנוחות והבהירות סודרו הטיפוסי� בסדר כרונולוגי, ובתו� כל תקופת משנה בסדר טיפול

. בלוח 'המאובני� המנחי�' 3וב"ק  3"2, ב"ק 2, ב"ק 1תו� הפרדה בי� טיפוסי� האופייניי� לב"ק 

דול) תו� הפרדה בי� ב"ק סודרו הטיפוסי� כמקובל (מהפתוח לסגור ומהקט� לגובלוחות האתרי� 

   בלבד, על מנת לשמור על מבנה מקובל ואחיד. 3"2ק לב" 1

  

  18ב"ק 

בצפו� האר!. בי� הפערורי�  1הפערור הוא כלי נפו! בתקופת הב"ק  )2, 1: 5(לוח  : פערור1טיפוס 

מוכרי� טיפוסי� אחדי� בהתא� לצורת השפה: שפות מעוגלות, מחודדות, שטוחות,  1של הב"ק 

, 72: 1957; תדמור ופראוסני!' Braun 1996: 20;Getzov et. al. 2001: 14 ות ומלוכסנות (מכונס

). אחד מהמאפייני� האזוריי� של הגליל העליו� הוא 18"17: 1996; צוקרמ� 22"16: 6ציור 

 :Frankel et. al. 2001: 52; Braun 1996( 3"2נדירות� של הפערורי�  בשכבות המיוחסות לב"ק 

). באתרי הסקר סביב גל יתרו נמצאו פערורי� 23: 1953; עמיר� 69: 1959ר ופרסני! ; תדמו;15

  טי� בהיר, צרופי� צריפה בינונית, לעיתי� בעלי חיפוי אדו�.עשויי� 

); כברי (גבעו� 2-4:: 13איור  1993) בית העמק (גבעו� Braun 1996: fig 12: 1-9הקבלות: מעונה (

1987 :fig: 22: 6-722"16: 6, ציור 72: 1957ה (תדמור ופראוסני!' ); ראש הנקר.(  

                                                      
8

בצפון הארץ לא נמנו עם 'המאובנים המנחים' כיוון שלא נתגלו באף  1הנפוצות מאוד בב"ק  GBWקערות אפורות ממורקות  

  אתר בתחום המחקר.  
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   )3: 5) (לוח Everted Rim Pithoi( נוטה כלפי חו!השפה : פיטס בעל צוואר ע� 2טיפוס 

טי� בהיר, צריפה בינונית, לעיתי� מחופי� אדו�. הפיטסי� עשויי� מטי� גס בעל גוו� בהיר 

א"י במרחב גדול בי� עמק החולה ורמת  ולעיתי� קרובות מחופי� אדו�. טיפוס זה נפו! בצפו�

); בית העמק 11"13: 6, ציור 72: 1957הגול� לשומרו�.  הקבלות: ראש הנקרה (תדמור ופראוסני!' 

). Eisenberg and Greenberg 2006: 176, fig 5.77: 5,7); בית ירח (2: 14איור  1993(גבעו� 

טיפוס זה ל'מאוב� מנחה' של תקופת הב"ק  ) נחשבFrankel et. al. 2001: 51בסקר הגליל העליו� (

משות 'מאוב� מנחה' נפו! ב, רק במידה ולא נמצאו באותו אתר קערות אפורות ממורקות, המש1

  .)Goren and Zuckermann 2000( ב1ג� בב"ק בתפוצה מוגבלת למרות שה� ממשיכות , א1בב"ק 

  

טיפוס זה מוכר  )4 :5 ; לוחiRail Rim Pitho: פיטס  בעל צוואר קצר ושפה מעובה (3טיפוס 

; 90: 1996(גרינברג  ב בצפו� א"י1נחה" של תקופת ב"ק מאתרי� רבי� ונחשב ל"מאוב� מ

).לטיפוס זה מספר ואריאנטי� של עיטור חרות סביב 68: 2003; פז 14"12: 1לוח  1999סטפנסקי 

: 1957ופראוסני!' ראש הנקרה (תדמור ב מקבילות נוספות השפה, חסרי עיטור חרות וחיפוי אדו�.

 :Eisenberg and Greenberg 2006: 176, fig 5.77: 4,6; Paz 2006); בית ירח (4"1: 6, ציור 72

305, fig 7.22: 13   במעונה ובית העמק לא נמצאו מקבילות.6"4: 3, לוח 68: 2003) לביאה (פז .(  

  

ב. עקב 1פת הב"ק חשב בעבר למאוב� מנחה של תקומשח פסי� נבעיטור  * עיטור משח פסי�.

(גרינברג ובבית שא�  ,מציאתו של עיטור זה בשכבות מאוחרות יותר באתרי� בגול� בגלעד

שימוש בסוג עיטור זה ב להיזהר), יש Genz 2000; Mazar et. al. 2000 ;73: 2003פז  ;1996:90

טור זה התגלה כנדיר  לתיארו�, אלא א� מופיע על גבי שבר אינדיקטיבי. בסקר הגליל העליו� עי

)Frankel et. al. 2001: 51 חרסי� מעוטרי� במשח פסי� שנמצאו באתרי הסקר נספרו וסומנו .(

  בעמודה תחת כוכבית בודדת (*) א� לא נספרו כחלק מהחרסי� המתארכי� שנאספו באתר.
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  2ב"ק 

ראמית הטס הוא הצורה הק ).5: �5 (לוח נוטה כלפי פניבעל שפה מאורכת ה : טס4טיפוס 

. מקבילות לטיפוס זה נמצאו כמעט א� ורק בהקשרי� של 3"2האופיינית ביותר של תקופת הב"ק 

). טסי� אלו ה� בעלי 29: 1987; גרינברג 92: 1996וה� נפוצי� מאוד בצפו� האר! (צוקרמ� ( 2ב"ק 

שפה מאורכת ופשוטה, בדר� כלל צרופי� צריפה מתכתית, לעיתי� ממורקי� ולעיתי� מחופי� 

), 19, איור 16: 1993); בית העמק (גבעו� Braun 1996: 13, fig 9דו�. הקבלות אזוריות: מעונה (א

  ).8"4: 5: ציור 1959ראש הנקרה (תדמור ופראוסני! 

  

בדר� כלל עשיר בחסמי בזלת. פערורי� מטי� חו� כהה,  .)9: �5 (לוח : פערור חו5טיפוס 

יוחדה לה� תשומת לב . י שפה מעובה ותווי יוצרי� היטב, לעיתי� בעלצרופוכבדי�, י�, מאסיבי

הנפוצי�  הללו שוני� מאוד מאלוהפערורי� רק בשני� האחרונות.  2במחקר כמאפיי� של ב"ק 

בתפוצה  2בצפו� האר!. הפערור החו� מתחיל להופיע בב"ק  3ומאלו הנפוצי� בב"ק  1בב"ק 

ומוגבלת לרמת הגול�  3בב"ק �, ותפוצתו פוחתת מאוד רחבה במקביל למכלול הכלי� המתכתיי

פערור החו� הוא כלי הבישול ה. )(Paz and Iserlis 2009בלבד, ש� ככל הנראה ה� מיוצרי� 

: 2003(פז  לביאה וגמלא ),Getzov 2006: 76, fig. 3.43: 1-9(בבית ירח  2ב"ק שכבות ההנפו! ב

) דוגמאות Braun 1996: 15, fig 10:3) ומעונה (Greenberg 2001: fig. 8.2 : 3תל תאו ( )140, 98

  ).(Paz and Iserlis 2009וספי� ג� מתל רקת, תל רכש ואתרי� נמוכרות 

  

  2+3ב"ק 

שפה קצרה בעלת חת� משולש   ).6: 5: טס בעל שפה משולשת קצרה הנוטה פנימה (לוח 6טיפוס 

ת� וני 3"2הנוטה פנימה, הכלי לרוב מחופה אדו� וממורק. טיפוס זה נפו! בצפו� א"י בב"ק 

), 17"16: 14, לוח 29: 1987); בעמק החולה (גרינברג 7"4: 9, לוח 80: 2003למצא� ברמת הגול� (פז 

  ) ועוד.fig 53:2 1996בעמק יזרעאל (צוקרמ� 
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השפה בדר� כלל משולשת, לעיתי�  .)8: 5(לוח  תחתיה : טס ע� שפה קצרה, זקופה ושקע7טיפוס 

. בד� וחצור מאפיי� טיפוס זה את השלבי� המאוחרי� מעוגלת, ע� שקע בדופ� החיצונית העליונה

). טיפוס 8"7: 34; איור 2: 21; איור 8: 17: איור 1987), א� כי מתחיל מעט קוד� (גרינברג 3(ב"ק 

 :Greenberg 2001; 134: 1987(גרינברג  2מוכר ג� מתל תאו, ממכלול המשוי� לסו$ ב"ק זה 

). בתל קשיש Paz 2006: fig 7.31: 5( 3ותר בב"ק , א� נפו! י2). בבית ירח מופיע בב"ק 134

). 115: 1996(צוקרמ�  3ומוכר בעיקר מהקשרי� של ב"ק  2מתחיל להופיע מאוחר ברצ$ ב"ק 

) מקבילות 1: 5: ציור 1959בראש הנקרה (תדמור ופראוסני!  2מוכרת דוגמא ממכלול ב"ק 

) אשר על פי 12: איור 1993 ) ובבית העמק  (גבעו�Braun 1996לטיפוס זה חסרות במעונה (

  . 2החופרי� פסקו להתקיי� במהל� ב"ק 

  

  

קנק� ע� שפה פשוטה או מעובה, משוכה או מקופלת כלפי  )10: 5(לוח סיר בישול ": קנק�8טיפוס 

חו!. המאפיי� העיקרי של טיפוס זה הוא החומר ממנו הוא עשוי: טי� חו� כהה ע� חסמי� גדולי� 

בישול, כפי שמוכר בתקופת מאוחרות יותר. לעיתי� קרובות נמצאו  חומר סיר –ושברי קוואר! 

סימני פיח לצד השפה. טיפוס זה מוזכר לראשונה בספרות במכלולי� של תל ד�, ונפו! בכל שכבות 

 :Braun 1996במעונה ( 2) ולאחר מכ� במכלול המיוחס לב"ק 157: 1987באתר (גרינברג  3"2הב"ק 

 Eisenberg and Greenberg 2006: 413, figכרות מבית ירח (). דוגמאות רבות נוספות מו15

). ג� מאתרי� אלו מוכרות דוגמאות משכבות fig XV:1; 86: 1996) ומתל קשיש (צוקרמ� 8 :8.70

  .3"ו 2המיוחסות לב"ק 

  

. קנקני� ופיטסי� בעלי צוואר ארו� ושפה מקופלת )11"12: 5(לוח  מתכתי / פיטס : קנק�9טיפוס 

ה, בעלת מתאר עגול או משולש. הקנקני� הללו צרופי� צריפה מתכתית ולעיתי� נטויה החוצ

ונחשבי�  3"2מיוחסי� לב"ק הקרובות מעוטרי� בסרוק. הקנקני� הללו נמצאו באתרי� רבי� 

: 1987אחד המאפייני� החשובי� של התקופה בעמק החולה, בגליל, בעמק יזרעאל ועוד (גרינברג 

  ). 1996:111רמ� , צוק92: 1996; גרינברג 35

); I-IV 11, איור 41: 1987); ד� (גרינברג Yadin et. al. 1961: Pl. CLIV:17הקבלות: חצור (

), ראש הנקרה  6"1: 15: איור 1993); בית העמק (גבעו� Braun 1996: 15, fig 10:6מעונה (

  ).Pl. XI: 2, 6, 14, 22; 19"17: 5: ציור 1959(תדמור ופראוסני! 



 54

  

של קנקני� מתכתיי� מעוטרי� בסירוק דגמי� לא נספרו במניי� הכלי� באתרי  ** שברי גו$

הסקר. במידה ולא נמצאה שפה נספרו שברי הגו$ המסורקי� ככלי אחד ומספר החרסי� נספר  

וסמ� בעמודה תחת עמודה ע� שתי כוכביות (**). במידה ונמצאו מספר בסיסי� שוני� של קנקני� 

  מסורקי� ה� נספרו לחוד. 

  

  3ב"ק 

טיפוס זה עשוי טי� ). 7: 5(לוח  קצרה וזקופהפשוטה, : טס רדוד, לא מתכתי ע� שפה 10טיפוס 

: 1987(גרינברג  3אפור, צרו$ צריפה גסה ומחופה אדו�. טיפוס זה מופיע בד� רק בשלבי� של ב"ק 

לא מוכרות  ).Paz 2006: 296; 326 fig: 7.40: 3). וכ� ג� בבית ירח (4: 21; איור 9: 17; איור 30

  .3מקבילות שאינ� משכבות המיוחסות לב"ק 

  

  3+1תקופת הב"ק  + מאתרי סקר . מאובני� מנחי�5לוח 

מס. 
 מקור תיאור החרס תקופה כלי אתר בלוח

 1ב"ק  פערור חוקוק 1
טי� בהיר, לא מפול�. חסמי� לבני� גדולי�, עשוי 

 רבני ביד.

 1ב"ק  פערור סרטבה 2
חסמי� שחורי� גדולי�, טי� בהיר, ליבה אפורה, 

 צריפה טובה
פרנקל 

 ואחרי�

 1ב"ק  פיטס חוקוק 3
טי� בהיר, לא מפול�. חסמי� לבני� גדולי�, עשוי 

 רבני ביד.

 1ב"ק  פיטס חוקוק 4
טי� בהיר, לא מפול�. חסמי� אפורי� גדולי�, עשוי 

 רבני ביד.

 2ב"ק  טס חוקוק 5
!, טי� כתו�, ליבה אפורה, חיפוי ומרוק פני� וחו

 צריפה 'מתכתית'.
פרנקל 

 ואחרי�

 טס ינאי 6
"2ב"ק 

3 
טי� כתו�, ליבה אפורה, חיפוי ומרוק פני� וחו!, 

 צריפה טובה
פרנקל 

 ואחרי�

 טי� אפור, מעט גס, צריפה בינונית, שרידי חיפוי אדו� 3ב"ק  טס ינאי 7
פרנקל 

 ואחרי�

 טס ינאי 8
"2ב"ק 

3 
י� ובחו!, טי� כתו�, ליבה אפורה, חיפוי ומרוק בפנ

 צריפה 'מתכתית'
פרנקל 

 ואחרי�
 רבני טי� חו� כהה, עשיר בחסמי בזלת, כבד, עשוי ביד 2ב"ק  פערור  חוקוק 9

 ינאי 10
קנק� 
 סב"ש

"2ב"ק 
 טי� חו�, מתפורר. חסמי� לבני�. עשוי ביד. 3

פרנקל 
 ואחרי�

 קנק� ינאי 11
"2ב"ק 

 טי� כתו�, ליבה אפורה, צריפה 'מתכתית' 3
פרנקל 

 חרי�וא

 קנק� ינאי  12
"2ב"ק 

 טי� כתו�, ליבה אפורה, צריפה 'מתכתית' 3
פרנקל 

 ואחרי�
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  . כרטיסי האתרי�3.4
  
  מ' מעל פני הי�    287רו�:          1968/2597. עי
 ינאי           נ.צ  1

  דונ�.  30שטח האתר:             סוג האתר: חורבה ללא כיסוי רצנטי.

) ושלוחה המשתפלת לכיוו� דרו� מעל עי� ינאי בנחל עכברה. מדרונות 287נ.ט טופוגרפיה: כיפה (

  תלולי� למדי במזרח ובמערב יוצרי� הגנה טבעית, מצפו� מתחברת באוכ$ לרמת פשחור. 

  מקור מי� קרוב: עי� ינאי, במרחק של כמאה חמישי� מטר מהאתר, בתו� אפיק הנחל.

לדר� משוערת אשר חיברה בי� עכו לכנרת דר� בקעת ק"מ מצפו�  3.5 "האתר מצוי כקרבה לדר�: 

  ). Tsafrir et. al. 1994: map no.2; 13"12: 1989חנניה (איל� 

ביצור: יש עדויות לביצור על פני השטח. מכיוו� שהתקופה היחידה המיוצגת באופ� משמעותי 

  , הרי שהביצור נבנה בתקופה זו.3"2באתר היא ב"ק 

קל  מציי� שבמקו� אתר ישוב מבוצר מתקופת הברונזה הקדומה סקרי� ומחקרי� קודמי�: פרנ

  ). Frankel et. al. 2001: 36, 74, 101וכ� חרסי� מעטי� מ� התקופה הביזנטית ( 3"2

זהו האתר העשיר ביותר בקרמיקה (כמויות וטיפוסי�) מבי� האתרי� המוצגי� בחלק זה. מבנהו 

שוב משמעותי המתפרס על שלוחה צרה י –הטופוגרפי מזכיר במידת את אתרי ה'מתחמי�' 

  ומאורכת, ע� מדרונות תלולי� וביצור הפונה לכיוו� נקודת התורפה הטופוגרפית (ראה חלק ד).  

  :)7"6(לוחות  טיפוסי� וכמויות "קרמיקה 

      3ב"ק   3"2ב"ק   2ב"ק   1ב"ק   

  **  *  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  טיפוס

  65    3  14  1  3  8  6  4    1    כמות

 
                        נוספי�: טיפוסי�

כלי צרו$ היטב ומסורק בעל שפה אופקית הנוטה פנימה. כלי זה נפו!  –(שפה אחת)   - )Vatאג� ( "

  ).Greenberg 1996: fig 3.36:9; 5:12, לוח 76: 2003(פז  3בב"ק 

אופייניות  שפות): בתל ד� קערות אלה 2; סה"כ  4: 6קערה בעלת שפה אופקית נוטה פנימה (לוח  "

  ).2a, 2b: 10, לוח 31: 1987(גרינברג  3לשלבי� התיכוני� והמאוחרי� המתוארכי� לב"ק 

; סה"כ קערה אחת): בד� קערות דומות 10: 6קערה עמוקה מדוקרת בדופ� הפנימית (לוח  "

 "). 5: 10, לוח 31: 1987(גרינברג  3אופייניות לשלבי� התיכוני� והמאוחרי� המתוארכי� לב"ק 

  . 47"כ חרסי� מתארכי�: סה
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  קערות וטסי� –. עי
 ינאי 6לוח 

מס. 
 מקור תיאור החרס כלי בלוח

 טי� כתו�, מרוק, צריפה 'מתכתית' טס 1
פרנקל 

 ואחרי�

 טי� כתו�, ליבה אפורה, חיפוי ומרוק, צריפה 'מתכתית' טס 2
פרנקל 

 ואחרי�

 טי� חו� בהיר, ליבה אפורה, צריפה טובה טס 3
פרנקל 

 ואחרי�

 טי� כתו�, ליבה בהירה, צריפה טובה טס 4
פרנקל 

 ואחרי�

 טי� אפור, מעט גס, צריפה בינונית, שרידי חיפוי אדו� טס 5
פרנקל 

 ואחרי�

 טי� כתו�, ליבה אפורה, צריפה 'מתכתית' טס 6
פרנקל 

 ואחרי�

 טי� כתו�, סרוק על הדופ� החיצונית, צריפה 'מתכתית' טס 7
פרנקל 

 ואחרי�

 כתו�, ליבה אפורה, חיפוי ומרוק בפני� ובחו!, צריפה 'מתכתית'טי�  טס 8
פרנקל 

 ואחרי�

 טי� כתו�, ליבה אפורה, חיפוי ומרוק בפני� ובחו!, צריפה 'מתכתית' טס 9
פרנקל 

 ואחרי�

 קערה 10
טי� כתו�, ליבה אפורה כהה, עיטור דקירה בדופ� הפנימית, צריפה 

 'מתכתית'
פרנקל 

 ואחרי�

 ו�, ליבה אפורה, מסורק, צריפה 'מתכתית'טי� כת אג� 11
פרנקל 

 ואחרי�
  

  קנקני�ופערורי�  –. עי
 ינאי 7לוח 

מספר 
 מקור תיאור החרס כלי בלוח

 טי� חו� כהה, עשיר בחסמי בזלת, כבד, עשוי ביד פערור  1
פרנקל 

 ואחרי�

 טי� חו� כהה, עשיר בחסמי בזלת, כבד, עשוי ביד פערור  2
פרנקל 

 ואחרי�

 טי� בהיר, עשיר מאוד בחסמי גיר, עשוי ביד טספי 3
פרנקל 

 ואחרי�

 טי� כתו�, ליבה כתומה, צריפה 'מתכתית' קנק� 4
פרנקל 

 ואחרי�

 טי� כתו�, ליבה אפורה, חיפוי אדו� צריפה 'מתכתית' קנק� 5
פרנקל 

 ואחרי�

 טי� כתו�, ליבה אפורה, צריפה 'מתכתית' קנק� 6
פרנקל 

 ואחרי�

 , ליבה אפורה, צריפה 'מתכתית'טי� חו� קנק� 7
פרנקל 

 ואחרי�

8 
קנק� 
 טי� חו�, מתפורר. חסמי� לבני�. עשוי ביד סב"ש

פרנקל 
 ואחרי�

 טי� כתו�, ליבה אפורה, צריפה 'מתכתית' קנק� 9
פרנקל 

 ואחרי�

 טי� כתו�, ליבה אפורה, צריפה 'מתכתית' קנק� 10
פרנקל 

 ואחרי�

 ריפה 'מתכתית'טי� כתו�, ליבה אפורה, צ קנק� 11
פרנקל 

 ואחרי�
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  קערות וטסי� –. עי
 ינאי 6לוח 
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  קנקני�ופערורי�  –. עי
 ינאי 7לוח 
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  מ' מתחת לגובה פני הי�. 29רו�:          1969/2556נ.צ       + 29. נ.ג 2

  סוג האתר: חורבה ללא כיסוי רצנטי.

  דונ�. 7שטח האתר: 

ערבי של נחל עמוד, למרגלות וממזרח להר חבקוק. שטח טופוגרפיה: מדרגה רחבה מעל מצוקו המ

האתר מוג�  "מישורי אלוביאלי. האתר נמצא בנקודה מבודדת למדי ונסתרת א� ללא הגנה טבעית 

  רק מצידו המזרחי של האתר הגובל במצוק נחל עמוד.

  מ' מהאתר, באפיק נחל עמוד. נגישות קשה.  250"מקור מי� קרוב: עי� שבשבת, כ

ק"מ ממזרח לדר� המשוערת שחיברה בי� אג� הכנרת למישור חו$ עכו דר�  1.5 "�: כקרבה לדר

 Tsafrir; 13"12: 1989בקעת בית הכר�. נחל עמוד שימש ככל הנראה כנתיב תנועה מקומי (איל� 

et. al. 1994: map no.2.(  

  אי� עדויות לביצור. ביצור:

ל קרמיקה מ� התקופות ודיווח ע 50" סקרי� ומחקרי� קודמי�: רבני סקר את האתר בשנות ה

ולית, ב"ק, ב"ת, ב"מ והלניסטית. דיווחו של רבני פורס� על ידי טפר ודרעי� ללא ניאולית, כלק

) דיווח על ממצאי� 1990). גל (30, 25: 2000ציו� הממצאי� המתארכי� (טפר, דרעי� וטפר 

  ) על קרמיקה הלניסטית.  2004; ליבנר (2מתקופת הברזל 

) ובו חרסי� 1967/2561של רבני; נ.צ  13מ' מצפו� (אתר  200"� מזכירי� אתר נוס$ כטפר ודרעי

, וב"מ. בבדיקה חוזרת של החומר לא נמצאו חרסי� אופייניי� לתקופת 1, ב"ת 3"1מתקופת ב"ק 

  הב"ק.

  

 :)8(לוח  טיפוסי� וכמויות "קרמיקה 

      3ב"ק   3"2ב"ק   2ב"ק   1ב"ק   

  **  *  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  טיפוס

    4    ?1        2      4    כמות
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  +29נ.ג. . 8לוח 

מס. 
 תקופה תיאור החרס כלי בלוח

 פערור 1
טי� בהיר גס, ליבה אפורה, חיפוי אדו� על דופ� חיצונית 

 1ב"ק  ושפה

 פערור 2
טי� בהיר גס, ליבה אפורה, חיפוי אדו� על דופ� חיצונית 

 1ב"ק  ושפה
 1"ק ב טי� בהיר, חסמי� וחצצי�. פערור 3

 פערור 4
טי� בהיר גס, ליבה אפורה, חסמי� וחצצי�, צריפה טובה, 

 1ב"ק  חיפוי אדו�

 פיטס 5
"טי� בהיר, גס, עשיר בחצצי�, צריפה בינונית, חיפוי אדו�

 1ב"ק  חו�.

 פיטס 6
"טי� בהיר, גס, עשיר בחצצי�, צריפה בינונית, חיפוי אדו�

 1ב"ק  חו�.

7 
פ� / 
 ?2ב"ק  ובה עד 'מתכתית', חיפוי אדו�.טי� בהיר, צריפה ט קנק�
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  מ' מעל פני הי�    30רו�:          1952/2546. חוקוק          נ.צ  3

  סוג האתר: כפר ערבי על גבי חורבה קדומה.

  דונ�.  25שטח האתר: 

  טופוגרפיה: גבעה ע� מדרונות מתוני�.

  מקור מי� קרוב: עי� חקוק, כמאתיי� מטר ממרכז האתר.

"12: 1989דר�: כשלושה קילומטרי� מדרו� לדר� הרומית המשוערת בבקעת חנניה (איל� קרבה ל

13 ;Tsafrir et. al. 1994: map no.2.(  

  אי� עדויות לביצור. ביצור:

ודיווח על קרמיקה מהתקופות ב"ק,  50" סקרי� ומחקרי� קודמי�: רבני סקר את האתר בשנות ה

). 84"83, 25: 2000לס' (טפר, דרעי� וטפר  13"12ומאות  ברזל, פרסית, הלניסטית, רומית, ביזנטית

) אס$ בסקר לבד מחרסי� מהתקופות הקלאסיות, מספר חרסי� נוספי� 117"116: 2004ליבנר (

מתקופת הברונזה הקדומה.  טפר ודרעי� (ש�) מצייני� שבסקר של רבני נמצאו חרסי� מתקופת 

). בדיקה חוזרת של 1958/2544אשי (נ.צ חרבת שיח' נ –באתר הסמו� לחוקוק ממזרח  3הב"ק 

) דיווח באתר 33: 1983החרסי� מסקר רבני בארכיו� הסקרי� לא העלתה חרסי� מתקופה זו. גל (

  ומהתקופה הרומית. 2זה על ממצאי� מתקופת הברזל 

  :)10"9(לוחות  טיפוסי� וכמויות "קרמיקה 

      3ב"ק   3"2ב"ק   2ב"ק   1ב"ק   

  **  *  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  טיפוס

  9    1  3  1    2  5  5  4  3  6  כמות

  1ב"ק  –חוקוק . 9לוח 

מס. 
 מקור תיאור החרס כלי בלוח

 פערור 1
טי�  בהיר, חסמי� לבני� ואפוריי� בינוניי�. מרח אדו� בתו� הכלי. 

 רבני אובניי�.
 רבני טי�  בהיר, מעט חסמי� לבני� קטני�. עשוי ביד. פערור 2

 פערור 3
סמי� לבני� קטני�. חיפוי אדו� בצד החיצוני. טי�  בהיר, מעט ח

 רבני אובניי�.
 רבני טי�  בהיר, מעט חסמי� לבני� בינוניי�. עשוי ביד. פערור 4
 רבני טי� בהיר, לא מפול�. חסמי� לבני� גדולי�, עשוי ביד. פיטס 5
 רבני טי� בהיר, לא מפול�. חסמי� אפורי� גדולי�, עשוי ביד. פיטס 6

 פיטס 7
בהיר, לא מפול�. חסמי� אפורי� גדולי�, שרידי חיפוי אדו� טי� 

 רבני ואפור, עשוי ביד.
 רבני טי� בהיר, נקבובי, עשוי ביד. פיטס 8

 רבני טי� כהה עשיר בחסמי� לבני�. עשוי ביד. פיטס 9

 פיטס 10
טי� בהיר, לא מפול�. חסמי� אפורי� גדולי�, חיפוי אדו�, עשוי 

 רבני ביד.
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  3+2ב"ק  –חוקוק . 10 לוח

מס. 
 מקור תיאור החרס כלי בלוח

 טס 1
טי� חו�, מפול�, ליבה אפורה. צריפה 'מתכתית', מרוק 

 רבני פני� וחו!.

 טס 2
כתו�, נקבובי, ליבה אפורה, צריפה טובה, ללא "טי� חו�

 רבני מרוק.
 רבני כתו�, חיפוי אדו�, צריפה 'מתכתית'."טי� חו� טס 3
 רבני חיפוי ומרוק, צריפה 'מתכתית'. כתו�, "טי� חו� טס 4
 ליבנר כתו�, צריפה בינונית."טי� חו� טס 5
 רבני כתו�, עשיר בחסמי� קטני�."טי� חו� טס 6

 פערור 7
טי� חו� כהה, ליבה אפורה, כבד. צרו$ היטב, סימני 

 רבני אובניי�.
 רבני טי� חו� כהה, ליבה אפורה, כבד. צרו$ היטב. פערור 8

 רבני � חו� כהה, ליבה אפורה, כבד. צרו$ היטב.טי פערור 9
 רבני טי� בהיר, מעט חסמי� לבני�, צריפה טובה. קנק� 10

11 
קנק� סיר 

 רבני טי� חו�, עשיר בחסמי� לבני�, צריפה טובה. בישול

 קנק� 12
טי� כתו�, ליבה אפורה, חסמי� אפורי� ואדומי�. צריפה 

 רבני טובה.

 קנק� 13
פורה, חסמי� אפורי� ואדומי�. צריפה טי� כתו�, ליבה א

 רבני טובה.
 רבני טי� אפור. קנק� 14

 רבני טי� חו�, לא מפול�, צריפה בינונית. פ� 15
 רבני טי� כתו�, ליבה אפורה, צריפה טובה. פ� 16
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  מ' מעל פני הי�    754רו�:          1914/2647. חרבת שמע       נ.צ  4

  סוי רצנטי.סוג האתר: חורבה ללא כי

  דונ�.  30שטח האתר: 

טופוגרפיה: גבעה ע� מדרונות תלולי� לצפו�, מזרח ומערב. הגנה טבעית משמעותית משלושה 

עברי�. לכיוו� דרו� ודרו� מערב ישנו חיבור לשלוחה היורדת מרכס המירו� (הר ח�) ואילו שאר 

  המדרונות תלולי� וקשי� לטיפוס.

  וחמישי� מ' לכיוו� צפו� מערב, בנחל מירו�. מקור מי� קרוב: עי� מירו�, כמאה

 .Frankel etמ' ממערב לדר� משוערת שעלתה מבקעת חנניה לגליל העליו� ( 500"קרבה לדר�: כ

al. 2001: 141.(  

  ביצור: אי� עדויות לביצור.

סקרי� ומחקרי� קודמי�: האתר נסקר בסקר הגליל העליו� ונאספו בו חרסי� מהתקופות 

, הלניסטית, רומית, ביזנטית, צלבנית. מהתקופות הרומית והביזנטית 1ברזל  ,3"2הבאות: ב"ק 

ידי מאיירס " נמצאו באתר נמצאו מתקני תעשיה, מערות קבורה ובית כנסת אשר נחפרו על

)Frankel et. al. 2001: 38 ;Meyers, Kraabel and Starnge 1976 .( 

  

  :)1: 11(לוח  טיפוסי� וכמויות "קרמיקה 

      3ב"ק   3"2ב"ק   2ק ב"  1ב"ק   

  **  *  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  טיפוס

        ?2          1        כמות
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  מ' מעל פני הי�    428רו�:          1904/2597. פרוד       נ.צ  5

  סוג האתר: כפר ערבי על גבי חורבה קדומה.

  דונ�.  25שטח האתר: 

מזרח לגבעה שטח מישורי, הגנה טופוגרפיה: בחלקו גבעה ממערב לאפיקו העליו� של נחל צלמו�, מ

  טבעית רק מצד מערב. 

מ' צפונית למרכז האתר; נחל צלמו� שבעבר זר� ברוב ימות  750"מקור מי� קרוב: מעיי� פרוד, כ

  השנה כחמישי� מ' בלבד מהאתר.

 .Frankel etמ' ממזרח לדר� משוערת שעלתה מבקעת חנניה לגליל העליו� ( 200"קרבה לדר�: כ

al. 2001: 141 13"12: 1989); כק"מ וחצי מדר� משוערת שעברה בבקעת חנניה (איל� ;Tsafrir 

et. al. 1994: map no.2.(  

  ביצור: אי� עדויות לביצור.

סקרי� ומחקרי� קודמי�: האתר נסקר בסקר הגליל העליו� ונאספו בו חרסי� מהתקופות 

ה של רשות העתיקות לקראת , רומית, ביזנטית, צלבנית, עות'מנית. בחפירת בדיק1הבאות: ברזל 

[?], ברונזה  3"2, ב"ק 1פיתוח השטח לבנייה, נמצאו למרגלות האתר חרסי� מתקופת הב"ק 

ביניימית (עיקר הממצא), ברונזה תיכונה וברונזה מאוחרת. החפירה טר� פורסמה (צינמו�, 

לות ופערי בהכנה). פער המידע בי� ממצאי החפירה לבי� ממצאי הסקר מעניי� וממחיש את המוגב

  המידע שעשויי� להיות בסקרי�.     

 ; צינמו� (בהכנה).85: 2004; ליבנר Frankel et. al. 2001: 38מקורות מידע: 

  

  טיפוסי� וכמויות (החרסי� מחפירת הבדיקה נספרו ומוינו באופ� ראשוני).  "קרמיקה 

      3ב"ק   3"2ב"ק   2ב"ק   1ב"ק   

  **  *  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  טיפוס

          ?3            3    ותכמ

  

  ידית מד$ בהונה. 1שונות: 
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  מ' מעל פני הי�    947רו�:          1872/2673. חרבת נריה       נ.צ  6

  סוג האתר: חורבה ללא כיסוי רצנטי.

  דונ�.  10שטח האתר: 

טופוגרפיה: גבעה בעלת מדרונות תלולי� בתו� גוש הרי מירו�. הגנה טבעית משלושה עברי�, 

  בנקודה מבודדת למדי ונסתרת. גישה נוחה ממזרח.מיקו� 

מ'  900"מ' צפונית מערבית למרכז האתר. עי� חממה, כ 400"מקור מי� קרוב: עינות נריה, כ

  ממזרח לאתר.

  מידע על דר� סמוכה.קרבה לדר�: אי� 

  ביצור: יש עדות לביצור, א� לא ברור לאיזו מהתקופות המיוצגת באתר הוא שיי�.

הגליל העליו� ונמצאו בו חרסי� מהתקופות בסקר נסקר קודמי�: האתר  סקרי� ומחקרי�

  ).Frankel et. al. 2001: 34,74, פרסית, עות'מנית  (1, ברזל 2, ב"ת 3"2הבאות: ב"ק 

  :)12"9: 11לוח  טיפוסי� וכמויות "קרמיקה 

      3ב"ק   3"2ב"ק   2ב"ק   1ב"ק   

  **  *  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  טיפוס

  7        10        21        כמות
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  מ' מעל פני הי�    722רו�:          1856/2653. חרבת סרטבה      נ.צ  7

  סוג האתר: חורבה ע� כיסוי רצנטי (מכלאות, גדרות אב�, מבנה אב�).

  דונ�.  10שטח האתר: 

  טופוגרפיה: עמק פנימי קט� בתו� גוש הרי מירו�. מיקו� נסתר למדי, ללא הגנה טבעית.

  מ' דרומית מערבית למרכז האתר. 100" וב: עי� סרטבה, כמקור מי� קר

  אי� מידע על דר� סמוכה. קרבה לדר�:

  ביצור: אי� עדויות לביצור.

הגליל העליו� ונמצאו בו חרסי� מהתקופות בסקר סקרי� ומחקרי� קודמי�: האתר נסקר 

ת/ממלוכית. , ברזל [?], פרסית, הלניסטית, רומית, ביזנטית, צלבני2ב', ב"ת 1הבאות: ב"ק 

מתקופת הברונזה הקדומה נמצאה שפה אחת של פערור מטי� לב� ע� חיפוי אדו� על השפה 

)Frankel et. al. 2001: 34,74(  

  :)8: 11(לוח  טיפוסי� וכמויות "קרמיקה 

      3ב"ק   3"2ב"ק   2ב"ק   1ב"ק   

  **  *  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  טיפוס

                        1  כמות
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  מ' מעל פני הי�    950רו�:          1869/2634נ.צ     . חרבת שפני�    8

  סוג האתר: חורבה ללא כיסוי רצנטי.

  דונ�.  15שטח האתר: 

טופוגרפיה: גבעה בעלת מדרונות תלולי� בתו� גוש הרי מירו�. הגנה טבעית מכל העברי�, מיקו� 

  בנקודה מבודדת ונסתרת למדי בגוש הרי מירו�. 

מ' ממזרח  750" מ' ממערב לאתר; ברכת חור$ (יבשה בקי!) כ 750 "ה, כמקור מי� קרוב: עי� גרנ

  לאתר. 

  אי� מידע על דר� סמוכה.קרבה לדר�: 

  ביצור: אי� עדויות לביצור.

הגליל העליו� ונמצאו בו חרסי� מהתקופות בסקר סקרי� ומחקרי� קודמי�: האתר נסקר 

ית. מתקופת הברונזה הקדומה נמצא , פרסית, עות'מנ2, ברזל 1, ברזל 2, ב"ת 3"2הבאות: ב"ק 

  ).Frankel et. al. 2001: 34, 74באתר שבר גו$ בודד של קנק� מתכתי מסורק ( 

  

  טיפוסי� וכמויות: "קרמיקה 

      3ב"ק   3"2ב"ק   2ב"ק   1ב"ק   

  **  *  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  טיפוס

  1        ?3                כמות
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  מ' מעל פני הי�    325רו�:          1799/2589. תל נח0        נ.צ  9

  סוג האתר: תל ע� כיסוי רצנטי (הכפר המודרני נחל בנוי על מרבית שטח התל).

  דונ�.  60שטח האתר: 

  טופוגרפיה: תל על גבעה טבעית בבקעת בית הכר� במיקו� אסטרטגי, הגנה טבעית מכל העברי�.

  ידי כפר נח$)."ב שטח התל מכוסה עלמ' מצפו� לתל (רו 400"מקור מי� קרוב: מעיי� (ללא ש�) כ

 .Tsafrir et. al; 13"12: 1989קרבה לדר�: סמו� לדר� המשוערת שעברה בבקעת בית הכר� (איל� 

1994: map no.2.(  

. אי� עדויות לביצור (Frankel et. al. 101)ביצור: פרנקל משער שהיה מבוצר כיוו� שמדובר בתל 

  על פני השטח.

הגליל העליו� ונמצאו בו חרסי� מהתקופות בסקר האתר נסקר  סקרי� ומחקרי� קודמי�:

, פרסית, הלניסטית, רומית, צלבנית/ממלוכית, עות'מנית. מתקופת 2, ב"ת 3"2הבאות: ב"ק 

 Frankelשפות של טסי�, ושברי� מסורקי� של קנק�  ( 6הברונזה הקדומה נמצאו בשולי האתר 

et. al. 2001: 23, 73, 101.( 

  

  :)7"2: 11(לוח  סי� וכמויותקרמיקה: טיפו

      3ב"ק   3"2ב"ק   2ב"ק   1ב"ק   

  **  *  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  טיפוס

  3            4    2        כמות
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  3+2ב"ק  –. נריה, שמע, נח0 11 לוח

מס. 
 מקור תיאור החרס כלי אתר בלוח

 טס שמע 1
טי� כתו�, מעט גס. חסמי� לבני�, ליבה אפורה, צריפה 

 טובה
פרנקל 

 ואחרי�

 טי� כתו�, ליבה אפורה, צריפה 'מתכתית' טס נח$ 2
פרנקל 

 ואחרי�

 טי� כתו�, ליבה אפורה, צריפה 'מתכתית' טס נח$ 3
פרנקל 

 ואחרי�

 טס נח$ 4
טי� כתו�, ליבה אפורה, חיפוי ומרוק פני� וחו!, צריפה 

 טובה
פרנקל 

 ואחרי�

 טס נח$ 5
יפה טי� כתו�, ליבה אפורה, חיפוי ומרוק פני� וחו!, צר

 טובה
פרנקל 

 ואחרי�

 טי� כתו�, ליבה אפורה, מרוק פני� וחו!, צריפה טובה טס נח$ 6
פרנקל 

 ואחרי�

 טס נח$ 7
טי� כתו�, ליבה אפורה, חיפוי ומרוק פני� וחו!, צריפה 

 טובה
פרנקל 

 ואחרי�

 טס סרטבה 8
טי� בהיר, ליבה אפורה, חסמי� שחורי� גדולי�, צריפה 

 טובה
פרנקל 

 ואחרי�

 קנק� ריהנ 9
טי� כתו�, נקבובי, עשיר בחסמי� לבני� ואדומי�, צריפה 

 'מתכתית'
פרנקל 

 ואחרי�

 קנק� נריה 10
טי� כתו�, נקבובי, חסמי� חומי� ואדומי�, צריפה 

 'מתכתית'
פרנקל 

 ואחרי�

 קנק� נריה 11
טי� כתו�, נקבובי, עשיר בחסמי� לבני� ואדומי�, צריפה 

 'מתכתית'
פרנקל 

 ואחרי�

 קנק� יהנר 12
טי� כתו�, נקבובי, עשיר בחסמי� לבני� ואדומי�, צריפה 

 'מתכתית'
פרנקל 

 ואחרי�
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  מ' מעל פני הי�    162רו�:          1858/2545. חרבת סלאמה/צלמו
       נ.צ  10

  האתר: חורבה קדומה ללא כיסוי רצנטי.סוג 

  דונ�.  60שטח האתר: 

טופוגרפיה: גבעה התחומה על ידי מפגש ערוצי הנחלי� צלמו� וכמו�. מיקו� אסטרטגי ע� הגנה 

טבעית משלושה עברי�. מדרונות תלולי� משתפלי� מהאתר לכיוו� הערוצי� שמקיפי� אותו. 

  מערב.  "הגישה היחידה היא דר� אוכ$ צר מכיוו� צפו�

  מקור מי� קרוב: נחל צלמו� (זור� כל השנה במקטע זה), כמאתיי� מ' ממרכז האתר. 

קרבה לדר�: כחמישה ק"מ מדרו� לדר� המשוערת שעברה בבקעת בית הכר� ובבקעת חנניה  

  ).Tsafrir et. al. 1994: map no.2; 13"12: 1989(איל� 

) שמציי� כי המקו� היה 46: 1990; 30: 1983סקרי� ומחקרי� קודמי�: האתר נסקר על ידי גל (

כ� מזהה גל "ולאחר מכ� היה נטוש עד התקופה הרומית. כמו 1, ב"ת וברזל 2מיושב בתקופות ב"ק 

קווי ביצור, בעיקר במדרו� המערבי ששימשו לדעתו החל מתקופת הב"ק (א� מוב� שקשה לקבוע 

� כי במקו� קרמיקה מהתקופות: )  מציי39: 1984זאת באתר רב שכבתי ללא חפירה). אביע� (

ב"ק, ב"ת, ברזל, פרסי, הלניסטי, רומי, ביזנטי וערבי, וכ� מצודה מאוחרת. המקו� נסקר שוב על 

) שפרס� חרסי� מהתקופות הלניסטית, רומית וביזנטית; אס$ ג� חרסי� 121: 2004ידי ליבנר (

  נוספי� מתקופת הב"ק. 

  

  :)12(לוח  טיפוסי� וכמויות "קרמיקה 

      3ב"ק   3"2ב"ק   2ב"ק   1"ק ב  

  **  *  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  טיפוס

      1  4  1    2  1  2        כמות
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  3+2ב"ק  –. צלמו
 12לוח 

מספר 
 מקור תיאור החרס כלי בלוח

 ליבנר חו�, חסמי� אפורי� קטני�, צריפה טובה."טי� אדו� קערה 1

 טס 2
קטני�, טי� כתו�, ליבה אפורה, מפול� היטב, חסמי� לבני� 

 ליבנר מרוק אופקי.

 ליבנר טי� חו�, חסמי� לבני� וחומי�, צרו$ היטב, חיפוי אדו� ומרוק טס 3

 טס 4
טי� בהיר, לא מפול� היטב, עשיר בחסמי� אפורי� בינוניי�, 

 ליבנר צריפה בינונית.
 ליבנר טי� חו�, מחופה אדו� וממורק, צריפה טובה טס 5
 ליבנר וחצצי�. סימני פיח.טי� חו�, עשיר בחסמי�  פערור 6
 ליבנר חו� מפול� היטב, ליבה אפורה, צריפה מתכתית."טי� כתו� קנק� 7
 ליבנר חו�, ליבה אפורה, צריפה מתכתית"טי� כתו� קנק� 8

 ליבנר חו� מפול� היטב, ליבה אפורה, צריפה מתכתית."טי� כתו� קנק� 9
 ליבנר ואפורי� כהה, לא מפול�, חסמי� לבני�"טי� חו� סב"ש קנק� 10
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  סיכו� נתוני� –. אתרי סקר 2טבלה 

  

  

 
  

גודל   ביצור  מיקו�  גובה  ש� אתר  מס.
מוער� 
  (דונ�)

מספר   3ב"ק   2ב"ק   1ב"ק 
  שפות

מספר 
  טיפוסי�

כיפה ושלוחה  287  עי� ינאי  .1
  תלולה

  11  44  +  +  "  30  כ�

  2  6  "  +?  +  7  לא  מישור  "29  29נ.ג   .2

גבעה נמוכה   30  חוקוק  .3
  תונהומ

  9  30  +  +  +  25  לא

גבעה ע�   754  ח. שמע  .4
מדרונות 

  תלולי�

  1  1  "  +  "  30  לא

  1  3  "  +?  +  25  לא  מישור  428  פרוד  .5

  2  31  "  +  "  10  יתכ�  גבעה בגוש הררי   947  נריה  . 6

עמק פנימי בגוש   722  סרטבה  .7
  הררי

  1  1  "  "  +  10  לא

גבעה ע�   950  ח.שפני�  .8
מדרונות 

תלולי� בגוש 
  רריה

  1  1  "  +  "  15  לא

גבעה בבקעת   425  תל נח$  .9
  בית הכר�

  2  9  + ?  +  "  60  יתכ�

גבעה ע�   162  ח. צלמו�  .10
מדרונות 

  תלולי�

  6  11  +  +  "  60  יתכ�

  גל יתרו  
  (סקר)

  2  2  "  +  "  10"5  כ�  שלוחה תלולה  550

  גל יתרו  
(סקר + 

  חפירה)

        "  +  "  15  4  
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  ראמי, הר כמו� "הגלילית, זייתו� א. אתרי� נוספי�: באר שבע 3.5
  

) לתקופת הברונזה הקדומה. אתרי� אלו 1990; 1983ידי גל ("האתרי� הבאי� תוארכו על

מפורטי� בנפרד, מכיוו� ששניי� מה� בעלי קרבה מיידית לגל יתרו ונית� היה להציע קשר כלשהו 

י� קדומי� לתקופת ביניה�. ע� זאת, תיארו� האתרי� כנראה מוטעה ונראה שאי� בה� שריד

  הברזל. 

לאתרי�  תיארו�ה עבסקר הגליל התחתו� (ש�) לא פורסמו טיפוסי הכלי� השוני� שבעזרת� הוצ

תיארו� האתרי� ולעדכנו ע� להערי� את מהימנות  דבר זה מקשה. קדומי� לתקופת הברזל

ואה עלה תו� השו 1חשד ראשו� בתיארו� האתרי� הנ"ל לב"ק  .התפתחות הידע הקיי� במחקר

), אחד 1894/2596הגלילית (נ.צ שבע של תוצאות הסקר של גל לסקר הגליל העליו�. חורבת באר 

נסקרה ג� בסקר הגליל  ,)3.1, אתר 31: 1983שמציי� גל בבקעת חנניה (גל  1משני אתרי ב"ק 

   ).Frankel et. al. 2001: 32העליו�, ש� צוי� שהממצא הקדו� ביותר הוא מתקופת הברזל (

  ביחידת הנו$ סחני� בית הכר� בסקרו של גל מתוארת כ�:  1ה מאתרי הב"ק הקרמיק

. 1ישוב סחני� בית הכר� ישנו וריאנט קראמי שונה בתקופת הב"ק " "רק ביחידת הנו$

בבקעת סחני� ושניי� בבקעת חנניה) מצאנו קרמיקה גסה  הבשבעה אתרי� (מה� ארבע

סי� גדולי� (א� לשפוט לפי עובי ביותר בעלת אחידות רבה. קרמיקה זו מקורה בפיתו

  ).42: 1983(גל  הטי� וגסות הטי� והחצצי�) צבעה ורוד ובה גריסי� לבני� גדולי�" 

  

בעקבות סקר הגליל העליו� ומספר חפירות נוספות בגליל (בעיקר מצפה הימי�, סאסא ויודפת) 

ת, שלא אובחנה לראשונה משפחה של כלי� גסי� המתוארכת לתקופות הפרסית וההלניסטי

 .Frankel et; 25: 2004; ליבנר  127–122: 2002הייתה מוכרת קוד� לכ� בספרות (אביע� ואמיתי 

al. 2001: 61, 110קבוצה זו, המכונה .(Coarse Ware   Galilean)GCW מתוארת כ�: כלי� (

כתו� ע� גריסי� לבני� גדולי� העשויי� לרוב ביד. רוב הכלי� מקבוצה זו "גסי�, מחומר ורוד

הנ� כלי אגירה גדולי� (קנקני� ופיטסי�) וכמות� היחסית גדלה באזורי� הסמוכי� לגליל 

  ).122: 2002אביע� ואמיתי  ;24: 2004העליו�" (ליבנר 

ישוב סחני� בית " ביחידת נו$ 1זו הקבוצה הקראמית  אותה שיי� כפי הנראה גל לתקופת הב"ק 

. פרנקל הערי� שיש לתארכה לתקופה הכר�, אשר בעת עריכת הסקר לא הייתה מוכרת עדיי�

, בע"פ). ע� 2011(פרנקל  1הפרסית או ההלניסטית, ואילו גל הערי� שיש לתארכה לתקופת הב"ק 
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התקדמות סקר הגליל העליו� וחפירות במספר אתרי� המתוארכי� ללא ספק לתקופה הפרסית 

  ).122: 2002 וההלניסטית (לעיל) הוכח תיארוכה של משפחה קראמית זו (אביע� ואמיתי

ראמי לא זוהה א$  "בחינה חוזרת שערכתי במאספי חרסי� מהאתרי� באר שבע הגלילית וזיתו� א

חרס אשר נית� לשייכו לתקופת הברונזה הקדומה. ע� זאת, ישנה כמות גדולה מאוד של חרסי� 

  .  GCWממשפחת 

  

  תיה. סיכו� ביניי� ומסקנות: עדכו� מפת ההתיישבות באזור המחקר ותולדו3.6
  

  : 1ב"ק 

שניי� ממערב לנחל עמוד ובסמו� לו, אחד בהר  –אתרי� המחקר ארבעה נתגלו באזור  1בב"ק 

לשייכ� לתקופות על ידי גל ויש ככל הנראה  זוהומירו� ואחד בפרוד. זאת לצד שלושה אתרי� ש

חבוי . שניי� מהאתרי� ממוקמי� על גבי טופוגרפיה מישורית, במיקו� לא בולט בנו$, וא$ אחרות

, סרטבה), תמיד בסמו� למקור מי�. שני אתרי� ממוקמי� על גבעה מתונה (פרוד, " 29(נ.ג 

אינדיקציה ברורה לאופי האתרי� ולמש� הזמ� שלה�. נראה  ני�חוקוק). הסקרי� לא נות

שהאתרי� ה� אתרי ישוב קטני� פרוזי�, א� כי במצב הנתוני� הקיי� אפשר ג� להציע שחלק 

חנייה, או אתרי� עונתיי�. בא$ אחד מהאתרי� לא נמצאו בסקר חרסי� מהאתרי� היו אתרי 

  מה שמעיד על כ� שה� נוסדו לראשונה בתקופה זו.  1קדומי� יותר מתקופת הב"ק 

ב סבירה 1אי� ביטחו� באשר לשלב המדויק בו התחילה ההתיישבות א� נראה שתקופת הב"ק 

ס הקדו� בכל אתרי הסקר, כמו ג� יותר. מרמזי� לכ� העדר קערות ממורקות אפור מהטיפו

). הממצא המאפיי� Frankel et. al. 2001: 130תמונה התיישבותית דומה בסקר הגליל העליו� (

הוא פיטסי� ופערורי�. בעוד לפערורי� טווח כרונולוגי רחב  1ביותר שנאס$ באתרי הסקר מב"ק 

ב (נמצאו בשלושה 1ב"ק מאפייני� יותר את תקופת ה Rail Rimלמדי בב"ק, הפיטסי� מטיפוס 

  מארבעת האתרי�). 

  

  : 2ב"ק 

. יתכ� 1ו), מה� אחד ממשי� מב"ק מספר האתרי� עולה בחדות לשמונה (כולל גל יתר 3"2בב"ק  

ממשיכי� להתקיי�, א� הממצאי� לא ברורי� מספיק (פרוד, נ.ג  1שני אתרי� נוספי� מב"ק ש

� האתרי� בתקופה זו. כל האתרי� בתקופה מרכיב הביטחו� הוא חשוב יותר במיקוכי ). ניכר 29

זו ממוקמי� רחוק יותר ממקורות המי� ובמיקו� אסטרטגי ע� הגנה טבעית. בחלק מהאתרי� 
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נראי� ביצורי� על פני השטח (עי� ינאי) או סבירות לביצורי� (צלמו�, נח$, נריה). מכיוו� שקשה 

� זאת ברור שיש אתרי� מבוצרי� להערי� את גודל האתרי� קשה ג� לדבר על היררכיה ברורה. ע

של עשרות דונ� (עי� ינאי ואולי ג� תל נח$ וחרבת צלמו�) ואתרי� קטני� יותר של עד עשרה דונ� 

(גל יתרו, חרבת נריה, חרבת שפני�). נית� לראות מגמה ברורה, בה אתרי� בעלי גודל מוער� של 

בממצאי�, במספרי� מוחלטי� של עשרות דונמי�, בעלי ביצור (או מבוצרי� בספק) עשירי� יותר 

כ� אתרי� אלו ג� בעלי טווח כרונולוגי רחב יותר. לעומת זאת, "חרסי� ובמגוו� הטיפוסי�. כמו

ישנ� אתרי� בה� עלו בסקר חרסי� בודדי� (שפני�, שמע, גל יתרו) שברור שבה� ההתיישבות 

נה מאות שנה, וייתכ� הוא כשמו 3"2הייתה פחות משמעותית. חשוב להזכיר שטווח הזמ� של ב"ק 

לבדה). ע� זאת, נית� לקבל  2ג� מצב שלא כל האתרי� מתקיימי� במקביל (אפילו בתו� ב"ק 

רוש� על העוצמה היישובית ועל מש� הקיו� של האתרי� לפי כמות הממצאי� ומגוו� הטיפוסי�. 

שובית רבה והיתה בה� עוצמה יי 3"2נראה סביר למדי שעי� ינאי, חוקוק וצלמו� התקיימו בב"ק 

יותר מאתר כמו גל יתרו או חורבת שפני�. נראה שבחרבת נריה ג� הייתה עוצמה יישובית רבה 

  . 3יותר מהאחרוני�, א� אי� ממצאי� שמעידי� בהכרח על המשכיות לב"ק 

הממצאי� הבולטי� ביותר באתרי� (שנאספו בסקרי� וזוהו) ה� הטס מהטיפוס הקדו�, בעל 

ני� מתכתיי�. באתרי� בתחו� הגליל התחתו� בולט הפערור החו�, שפה נוטה כלפי פני� וקנק

אשר א$ פרט שלו לא נמצא באתרי� מגל יתרו וצפונה. הקנקני� 'המתכתיי�' (שפות ושברי גו$) 

שוני� מעט עד כמה שנית� לראות בעי� בי� גל יתרו והאתרי� מצפו� לו לאתרי� מדרו� לו. בעוד 

יפה מעולה, אלו בגל יתרו, חרבת נריה וחרבת שפני� נראי�  באחרוני� מדובר על חרסי� בעלי צר

א� מחומר גל� שונה מוכרי� ג� ממתח�  2'מתכתיי�' פחות. טסי� בעלי צורות אופייניות לב"ק 

 Braun) וממעונה ( 12"11: 13, לוח 97: 2003לביאה בכמות קטנה לצד חומר הגל� המתכתי (פז 

1996: 14; fig 9נה ומחקר נוספי�.). סוגיה זו דורשת בחי  

  

  :3ב"ק 

ורק חרסי� בודדי� בשלושה אתרי�  2נראה שמרבית האתרי� מפסיקי� להתקיי� במהל� ב"ק 

(עי� ינאי, נח$, צלמו�). תמונה דומה של נטישת אתרי� קטני�  3מציעי� שהייתה המשכיות בב"ק 

באזורי� אחרי� והמשכיות של אתרי� גדולי� ומרכזיי� מוכרת ג� בגליל העליו�, בעמק החולה ו

  ).  ;Frankel et. al. 2001: 101; Getzov et. al 2001: 41-42של האר! (
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   כמויות וטיפוסי�תיארו$,  –. אתרי הסקר 13איור 
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  . 'מתחמי' הברונזה הקדומה4

עת 'מתחמי' הב"ק אשר הוצע שגל יתרו מהווה מטרתו של חלק זה היא להציג ולהגדיר את תופ

). בחלק זה אסקור את תולדות המחקר, את 156: 2003; פז 324: 1992דוגמא נוספת שלה (פרנקל 

  הגישות הרווחות להסבר התופעה ואפרט את מאפייניה, על מנת לאפשר דיו� בהמש�.

  . תולדות המחקר4.1 
  

ידי חוליות סקר " סקר החירו� בשנת תשכ"ח על'מתחמי' תקופת הב"ק  זוהו והוגדרו ראשונה ב

  הגול�  בניהול� של שמריה גוטמ� וקלייר אפשטיי�. הסוקרי� התרשמו מה� עמוקות ותארו� כ�:

"הממצאי� הבולטי� ביותר ה� שרידי� מ� התקופה הכנענית הקדומה, שכמות� לא 

בקצה שלוחה נמצאו עד כה. אלה מתחמי� ענקיי�, המוקפי� חומות אב� קיקלופיות ... 

המוגנת בשניי� או בשלושה צדדי� על ידי תהומות ומצוקי�, ואילו על הצד הבלתי מוג� 

 סוגרת חומה גבוהה ... ליד המתחמי� מצויי� מבני� מגליתיי� ודולמני� רבי� ..."

   ).91: 1969(גוטמ� ודרוקס 

יקריי� על פי אנשי "סקר החרו�" הבחינו וציינו שנית� לסווג את ה"מתחמי�" לשני סוגי� ע

  ואיל�): 244: 1972מיקומ� הטופוגרפי (אפשטיי� וגוטמ� 

א. מתחמי� הבנויי� בקצה שלוחה המוגנת היטב על ידי תהומות או מצוקי� בשניי� או שלושה 

מעבריה כאשר בצד הבלתי מוג� בנויה חומה המתנשאת לגובה רב. רוב המתחמי� שנמצאו בגול� 

  היו מסוג זה. 

  � ביצורי� הסוגרי� מכל העברי� על שטח מישורי  נרחב. ב. מתחמי� הכוללי

כיוו� שאתרי� אלו נראו חד שכבתיי� ובתו� החומות הכבירות לא נמצאו כלל סימני בנייה, כינו 

את ההבדל בינ� לבי� אתרי עמק החולה ועמק הירד�  אות� אנשי הסקר "מתחמי�". ה� הדגישו

מבוצרי� הסמוכי� למקורות מי� עשירי� ולקרקע אתרי ישוב רב שכבתיי�,  גדולי� ו "  הצפוני

חקלאית. ה� סברו שהתנאי� האקולוגיי� בגול� מתאימי� יותר למרעה מאשר לחקלאות, ושיערו 

  ).245שהמתחמי� הגדולי� שימשו אוכלוסייה של רועי� כמקו� כינוס בטוח ומוג� (ש�: 

סגרתו פרס� את מתח� מידע נוס$ אודות המתחמי� תר� צבי גל במחקרו על רמת יששכר במ

והוא דומה בנתוניו הטופוגרפיי� ל'מתחמי' הגול�, כפי  2"ק שחל תחתית. 'מתח�' זה תואר� לב

  ואיל�): 24: 1980שנית� לראות מתיאורו (גל 
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דונ� לער�. בתו� המתח� עצמו  45"לפנינו שלוחה המבוצרת היטב היוצרת מתח� ב� 

נמצאה קרמיקה או שרידי בנייה [...]  מועטי� שרידי החיי�. על פני השטח כמעט ולא

ברוב שטח המתח� נראי� פני הקרקע הטבעית ריקי� משרידי� והרוש� המתקבל הוא 

כי פנימו של המתח� לא היה בנוי ושרידי בנייה מצויי� רק בסמו� למערכות הביצור 

  שבקצותיו".

בשומרו�. הוא יחס  גל ד� בתופעת המתחמי� בגול�, בגליל התחתו� ובמתח� אחד נוס$ שהיה מוכר

והציע זיקה בי� המרכזי� העירוניי� של התקופה לבי�  2את הקמת� לתקופת הברונזה הקדומה 

, אשר מוקמו באזורי מחנות קבועי� למחצה של הערי�היו המתחמי� הללו. לדעתו המתחמי� 

ת ברמבתחו� הסקר  ייחודי(ש�). אתר זה הוא  שוליי� יישוביי� ושימשו מרכזי� לגידול צא�

  ).1990; 1983ל התחתו� (גל שכלל את כל שטח הגלייששכר (ש�), וא$ בתחו� סקר מאוחר יותר 

שישה אתרי� נוספי� שסווגו כמתחמי� מתקופת הב"ק נתגלו בסקר הר מנשה  על ידי אד� זרטל 

). זרטל עסק בתיאור� ובהמש� בניסיו� להבי� את התופעה באופ� כללי תו� השוואה 1993(

. להשקפתו היוו המתחמי� מעי� 'שלב מעבר אבולוציוני' מהאתרי� הפרוזי� של לאזורי� אחרי�

  ).275(ש�:  3"2לערי� הבצורות של ב"ק  1ב"ק 

,  במסגרת "פרויקט אר! גשור". 1988התמונה התרחבה ע� חפירות מתח� לביאה החל משנת 

כמאה ריבועי אתר זה הוא ה'מתח�' היחיד שנחפר עד היו�. גודלו כתשעי� דונ� ונחפרו בו 

חפירה במש� שמונה עונות. באתר נתגלו ביצורי� מרשימי�, מבני מגורי�, מתקני אגירה ותעשייה 

. החפירה סוכמה בצורה ראשונית על ידי כוכבי 3ב ועד סו$ הב"ק 1המתוארכי� מתקופת הב"ק 

 )2003) ולאחר מכ� בצורה מקיפה במסגרת עבודת הדוקטורט של פז (Kochavi 1989(תשמ"ט; 

כי הכינוי אשר עסק במתח� לביאה כמקרה בוח� לתופעת המתחמי�' בגול�. כוכבי וג� פז קבעו 

רונזה הקדומה והיו אשר התפתחו במרוצת תקופת הב""מתחמי�" לא יאה עוד לאתרי� אלה 

). 85" (כוכבי תשמ"ט: אשר הוסיפו להתקיי� במש� כל האל$ השלישי לפנה"סלערי� של ממש 

ה מעידות שבמקו� התקיי� ישוב קבע גדול ומבוצר בטווח זמ� של כאל$ החפירות במתח� לביא

וחמש מאות שני� ולו מאפייני� עירוניי�. לטענת�, מתח� לביאה הוא מקרה בוח� לתופעה כולה 

יני� וכל האתרי� שכונו במחקר כ'מתחמי�' ה� למעשה יישובי קבע מבוצרי� בעלי מאפי

). כיו� גישה זו היא 144, 19: 2003ב' (פז 1ב"ק שראשיתו בעירוניי�, חלק מתהלי� העיור 

  המקובלת במחקר. 
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  . קווי� מאפייני� לתופעה4.2

אלו ה� מאפייני המתחמי� על סמ� העבודות שהוזכרו לעיל. מאפייני האתרי� מסוכמי� ג� 

  .)3(ראה טבלה  בטבלה בהמש� הדברי�

בסיס מיקומ� הטופוגרפי אנשי סקר החרו� הבדילו בי� מתחמי� על  נתוני� טופוגרפיי�:

בעלת מדרונות תלולי� אשר  ). מרבית האתרי� נבנו על שלוחה צרה244: 1972אפשטיי� וגוטמ� (

לעיתי� נבחרו מקומות שאינ� גבוהי�  מהווי� את גבולות האתר ומחוזקי� על ידי ביצורי�.

ו� אחד או במיוחד, אבל מאפשרי� ניתוק יעיל מהסביבה הקרובה בעזרת בנייה של ביצור מכיו

  ).68: 1993 זרטלשניי� (

בכל המקרי� יש תחימה מלאה של שטח על ידי ביצור היקפי, או ביצור אנכי  מאפייני הביצור: 

לכיוו� השלוחה אשר ניגש למדרונות תלולי�. עיקר עוצמת הביצור מופנית לכיוו� נקודת הגישה 

ת� לזהות שער כניסה ישירה לאתר ולעיתי� תו� שימוש בסוללה או בחפיר. לעיתי� קרובות ני

לביאה (פז ב –ידי מגדלי�. לעיתי� נבנו מספר ביצורי� מקבילי� לרוחב השלוחה "המחוזק על

  )  146: 2003) ואולי ג� קצר ברדוויל (פז 271: 1972), יצחקי (אפשטיי� וגוטמ� 4: איור 2003

 שוניתיישבות. ישנו בכל המקרי� סוגר הביצור על שטח מישורי ונוח לה מאפייני השטח התחו�:

"10דונ�), ארבעה אתרי� בגודל של  5"האתרי�: בגול� מוכרי� שני אתרי� קטני� (כ � שלבשטח

; 1: טבלה 2003דונ� ויותר. תמונה דומה מוכרת ג� בשומרו� (פז  50דונ�, ושלושה אתרי� של  30

  ).1993זרטל 

שה אתרי� נמצאו ג� , כאשר בשלו3"2ברמת הגול� תוארכו האתרי� בסקר לב"ק  :תיארו�

). במתח� שחל תחתית 149"146: 2003ב ובאתר אחד נמצאו שברי גו$ בלבד (פז 1חרסי� מב"ק 

ב 1). במתחמי השומרו� נלקטה קרמיקה מב"ק 25: 1980(גל  2נאספו חרסי� המתוארכי� לב"ק 

  ). 1993(זרטל  3"2ומב"ק 

  

בחנתי מספר פרמטרי� נוספי� על מנת לאפשר השוואה מהימנה של גל יתרו למול ה'מתחמי�' 

או שעיקרה תיאור סובייקטיבי (ראה אינטואיטיבית, , לקיתשההתייחסות אליה� בספרות ח

אומד� של נפח נבדקו שיפוע המדרונות (באחוזי�),  למשל תיאור האתרי� בסקר החרו�, לעיל).

ה, יחד ע� ומוצגי� בטבלה הבא GISהביצור והשטח התחו�. כל האומדני� הללו נערכו בתוכנת 

המאפייני� שהוצגו לעיל (עבור מדג� ממתחמי הגול� והגליל בלבד). מדג� מייצג של 'מתחמי�' 

  ). 15"14, איורי� מופיע ג� על גבי מפה טופוגרפית ומפת שיפועי� (להל�
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  . מאפייני ה'מתחמי�'3טבלה 

                                                      
9

: 2003בממ"ק, המסתבך על מדידת אורך על גבי צילום אוויר ומידע לגבי רוחב וגובה השתמרות מתוך פז  חישוב נפח מקורב 

146-149. 
10

  ואילך. 24: 1980לפי גל  

  נפח ביצור  שטח תחו�  ביצור  טופוגרפיה  ש�  

  9מוער� )

  שיפוע מדרונות

שלוחה צרה   לביאה  1

  וארוכה.

ביצור היקפי, תחימת 

  שטח מלאה.

שלושה קווי ביצור  

מאסיביי�, מאונכי� 

לשלוחה ע� שערי�  

  ומגדלי�.

חומות נוספות נבנו 

  במקביל למדרונות.

  מזרחי:  דונ� 90

14500  

  

55%"66%  

  

  מרכזי:

4500  

  מערבי:

חסרי� 

נתוני� על 

חומות 

  האור�

שחל   2

  10תחתית

צרה שלוחה 

  וארוכה

שתי חומות במאונ� 

  לשלוחה. חפיר.

  ומעלה 78%  4,000  דונ� 45

חומה היקפית. תחימת   מישור  שעבנייה  3

  שטח מלאה.

חסרי�   25

  נתוני�

  מישור

  יצחקי  4

  

שלוחה צרה  

המסתיימת 

במדרו� תלול 

ומצוק במזלג 

  נחלי�

חומה קיקלופית, 

ניגשת לקצה המצוק.  

  שער.

  קיר חיצוני צנוע.

  שטח מלאה. תחימת 

דונ�  20

ביצור פנימי; 

דונ� כולל   50

  קיר חיצוני.

5500  67%"77%  

חלק� 

  מצוקיי�

  חומה היקפית.  מישור מעל ערו!  אניע�  5

  תחימת שטח מלאה.

חסרי�   דונ� 15

  נתוני�

  מישור

שלוחה הניגשת   ברדויל  6

למדרו� תלול 

  ולמצוק 

חומה אנכית לשלוחה. 

תחימת שטח מלאה. 

  חפיר.

דונ�  10

  ביצור פנימי

  ומעלה 78%  22,000

  יהודיה  7

  

קיר קשתי נגש לקצה   מישור מעל מצוק

 המצוק. תחימת שטח

  מלאה.

  77%"67%  1150  דונ� 5

חלק� 

  מצוקיי�

  עיט  8

  

מישור מעל ערו! 

  מצוקי

קיר קשתי ניגש לקצה 

המצוק. תחימת שטח 

  מלאה.

  66%"55%  750  דונ� 5

חלק� 

  מצוקיי�

  שלוחה רחבה.  גל יתרו  9

דרו� בעל שיפוע מ

  בינוני.

אי� תחימת שטח 

  .מלאה

  43%"31%   14,000  דונ� 3
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  . סיכו� ביניי� ומסקנות4.3

יד יש תחימה מלאה של שטח. נית� לראות שהעיקרו� הבסיסי באתרי ה'מתחמי�' הוא שתמ

האתר ממוק� במישור הביצור הוא היקפי (אניע�, שעבנייה). כאשר מדובר בשלוחה לא במקרה ש

ספיק, בנוס$ לחומות רוחב מאונכות לשלוחה נבנו ג� חומות אור� (לביאה). במרבית תלולה מ

המקרי� מראש בחרו מיקו� בו בנייה של חומה אחת תהווה סגירה מוחלטת של האתר. שיפוע 

ויותר), א� בכל מקרה לא מאפשר עליה מכיוו�  67%המדרונות באתרי� הללו הוא תלול למדי (

תיימת השלוחה. גל יתרו הוא יוצא דופ� ג� מבחינת נתוניו הערוצי� המצוקיי� בה� מס

בעוד שבכל המתחמי� שהוצגו יש שטח תחו�  –הטופוגרפיי� וג� מבחינת 'תפיסת הביצור' 

בצורה ברורה מכל הכיווני�, א� על ידי ביצור וא� על ידי מדרונות, המצב בגל יתרו שונה. לא 

של שטח, ואי� ניתוק מלא מהסביבה הקרובה.  מדובר על שלוחה צרה, אי� תחימה ברורה מספיק

  ברור שאפשר לעלות לגל יתרו ג� מהמש� השלוחה, מה שלא נית� בשאר ה'מתחמי�'.

בנוס$, כל המתחמי� סוגרי� על שטח מישורי, ובדר� כלל נרחב למדי המתאי� להתיישבות. ג� 

  , מדרוני וטרשי.במקרה זה, בגל יתרו המצב שונה כיוו� שהתחימה החלקית היא על שטח קט�

בדר� כלל יש התאמה בי� שטח אתר קט� וביצור צנוע. גל יתרו  –לגבי גודל האתרי� ונפח הביצור 

  תחו�), א� שלישי בנפח הביצור שלו. השטח באחרו� בגודלו (כהוא מדורג  –הוא חידתי למדי 

מתחמי�' יש חוסר אחידות בשטחי ה' –אפשר לסכ� ולומר שבאופ� כללי התופעה מגוונת למדי 

בעוצמת הביצורי� ובכמות הממצאי�. ישנ� אתרי� בעלי עוצמה יישובית רבה כמו לביאה,  

(יהודיה,  ואתרי� דלי� למדי של דונמי� בודדי� שכמעט ולא נלקטה בה� קרמיקה מתארכת

. ע� זאת, הקווי� הבסיסיי� להגדרת התופעה חוזרי� בכל האתרי� ולא חוזרי� בגל יתרו עיט)

תחימת שטח מוגדר, הגנה היקפית). מצב המחקר לא מאפשר לקבוע בברור את  (שלוחה צרה,

אופיי� ותפקוד� של ה'מתחמי�' הקטני�, ואי� בטחו� שג� ה� שמשו כאתרי קבע מבוצרי�. 

לאור הנתוני� לעיל ברור שיש מקו� לביקורת לגבי קביעתו של פז ש'מתח�' לביאה הוא מקרה 

). 204: 2003ל� ה� אתרי קבע בעלי מאפייני� עירוניי�" (פז בוח� לתופעת 'המתחמי�' כולה, וכו

 לא ברור מתוצאות הסקרי� מש� הזמ� שלה�, עוצמת� היישובית ותפקוד� בתו� המערכת

, א� כ� ברור שחלק� קטני� בשטח�, דלי� בממצאי� ובעלי 'ביצור' לא משמעותי היישובית

ל עבודה זו, א� מצב הנתוני� כיו� במיוחד. נושא זה דורש מחקר נוס$ והוא מחו! לתחומה ש

  רו לתופעה ולהציג אותו באור שונה.  מאפשר לבצע השוואה של גל ית
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  טופוגרפיה –. 'מתחמי�' וגל יתרו 14איור 
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  שיפועי� –. 'מתחמי�' וגל יתרו 15איור 
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  גל יתרו . דיו�: זמנו ומהותו של5
  

מהותו של גל יתרו על בסיס הנתוני� הארכיאולוגיי� והסביבתיי� זמנו ועוסק בבפרק זה הדיו� 

עד כא�, כל חלק בעבודה חיזק את  שהוצגו בחלקי העבודה הקודמי� ותו� השוואה לתופעה דומה.

 "הסברה הראשונית שגל יתרו הוא אתר יוצא דופ� בסביבתו ובמסגרת הידע הקיי� על התקופה 

  אתר אשר קשה להבי� את אופיו ומהותו.

 Frankel et( 3"2הפרשנות שהוצעה בעבר לאתר רואה בגל יתרו אתר יישוב מבוצר מתקופת הב"ק 

.al. 2001: 37,(  וחלק מתופעת ה'מתחמי�' המוכרת בתקופה ברמת הגול�, בגליל התחתו�

את הפרשנויות הקיימות על פי  ). ראשית אבח�156: 2003; פז 324: 1992ובאזורי� נוספי� (פרנקל 

   פרשנות חדשה.ציע הנתוני� שהובאו בחלקי� הקודמי� של העובדה ולאחר מכ� א

   

של העבודה, אפשר לתאר� את האתר בביטחו� לתקופת הב"ק  2על סמ� הנתוני� שהובאו בפרק 

י ועל ארו� מתבסס על הממצא הקראמהתי). Frankel et .al. 2001: 37ש�; , כפי שהוצע בעבר (2

סלע הא�, ובמילוי בי� סלע הא�, גל גבי פריטי הצור שנמצאו בשכבות המפולת של גל האבני�, על 

) ושברי כלי W219. קיר בעל מתאר מתעגל ()L.222, L.226האבני� והקירות שנחשפו מדרו� לו (

חרס מחומר גס ומתפורר שנמצאו בחפירה יכולי� לרמז שהאתר התחיל להתקיי� בשלב מוקד� 

), א� לא נית� להוכיח זאת על סמ� הממצאי� הקיימי�. נראה שגל האבני� והקירות 1ר (ב"ק יות

וננטשו. בתקופות מאוחרות יותר המשי� האתר, כאלמנט בולט בנו$,  2מדרו� לו נבנו בב"ק 

לשמש לפעילות אקראית לאור� התקופות. על כ� מעידי� ממצאי� בודדי� מתקופת הב"ת, 

    והעות'מנית שנמצאו בחלקי� העליוני� של המפולות או על פני השטח. הברזל, ההלניסטית [?]

  כשלי� בפרשנות הקיימת – . גל יתרו  כאתר יישוב מבוצר5.1
  

  ?האבני� כביצורגל 

שהוא פתוח לכיוו� דרו� כביצור היא בעייתית ולא משכנעת בעיקר בשל כ� האבני� גל ההבנה של 

רה אפקטיבית. הגל בנוי באופ� כזה שהוא חוס� את ולפיכ� לא תוח� שטח ולא מג� עליו בצו

הגישה מכיוו� צפו�, א� הוא מאפשר גישה מלאה מכיוו� העמק. נכו� שישנה עליונות טופוגרפית 

כה שהושקעה עבודה  אמי�ה, א� קשה ל44%"31%כלפי דרו�, אשר דורשת טיפוס במדרו� של 

שנו פער בי� השטח הגדול שתופס גל . כמו יש, ימצד אחד, תו� הזנחה של צד אחררבה בביצור 
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. תחימה של האבני� (כדונ� וחצי), לבי� השטח המצומצ� של השטח התחו� (כשלושה וחצי דונ�)

  שטח קט�, וקשה להתיישבות מקשה ג� היא על הפרשנות הזאת (להל�).

  

  ?גל יתרו כאתר יישוב

על ידי הגל היה , אשר יש בה� להעיד שבשטח התחו� Cבחפירה נמצאו מספר קירות בשטח 

נראה שקשה לטעו� שבסמו� לגל האבני� התקיי� יישוב לפחות מבנה אחד. למרות זאת, 

  משמעותי ממספר סיבות:

א. השטח מדרו� לגל האבני� (אשר תחו� על ידו באופ� חלקי) לא מתאי� במיוחד להתיישבות. 

    מדובר על מדרו� סלעי וטרשי מאוד.

על ידי גל האבני�  יישוב משמעותי. השטח התחו� חלקית קיו�לא מאפשר ב. השטח קט� מאוד ו

וחצי דונ� בלבד, חלקו כאמור לעיל, כלל לא מתאי� להתיישבות. א� האתר גלש  השלושהוא 

מעבר לשטח זה לכיוו� המש� השלוחה בלאו הכי אי� שו� משמעות אפקטיבית לגל האבני� 

בלבד, חלקו טרשי ביותר ולא קיימי� כביצור. חשוב לציי� ששטח המדרו� כולו הוא כעשרה דונ� 

   שרידי� המרמזי� שהיה מיושב.

. מיעוט הממצא מקשה לומר שהייתה התיישבות משמעותית במקו�. אמנ� נמצאו בסקר ג

ובחפירה חרסי� ולהבי צור אשר מתארכי� את האתר לתקופת הב"ק, וא$ נמצאו שרידי קירות 

הקט� התחו� על ידי גל האבני� מקשה על  א� דלות הממצא החומרי, יחד ע� השטח –של מבנה 

  הפרשנות של אתר יישוב. 

. הטיעוני� לעיל מקבלי� חיזוק נוס$ לאור השוואה של האתר לאתרי סקר בסביבתו הקרובה. ד

ק"מ מגל יתרו הראתה שבמרבית  10עדכו� המפה היישובית והשוואה לאתרי� ברדיוס של 

פעל בנייה בא$ אתר אי� סימ� למ "בניגוד לכ� ית, ועדות חזקה יותר לפעילות יישוב נההאתרי� יש

במרבית האתרי� נאספו כמויות קרמיקה גדולות בהרבה מאלו שנמצאו גודל של גל יתרו. בסדר ה

בגל יתרו (בסקר), ולעיתי� א$ בהשוואה לחרסי� שנמצאו בגל יתרו בחפירה. חלק מהאתרי� 

  .3, ולעיתי� עד ב"ק 1פת הב"ק, החל מב"ק מעידי� על טווח כרונולוגי רחב יותר של פעילות בתקו

  

יש  נראה שהפרשנות של גל יתרו כישוב מבוצר נתקלת בלא מעט קשיי�, ולא נראית ממש סבירה.

, עדיי� אי� בכ� אשר כלל מספר מבני� בודדי� ,להדגיש שג� א� התקיי� יישוב קט� באתר

אפקטיבי. ברור ג� שגל האבני� להסביר את המשמעות של גל האבני�, שהרי אי� לראות בו ביצור 

לא יכול היה להבנות על ידי אוכלוסייה שהתגוררה באתר בשל שטחו הקט�, כפי שכבר צוי�. 
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משמעותו של המבנה שנחש$ בסמו� לגל האבני� אינו ברור, א� לאור הנקודות לעיל שקשה לקבל 

   מבוצר.ב משמעותי ואת הפרשנות שבמקו� התקיי� יישו

  

  עת ה'מתחמי�'?גל יתרו כחלק מתופ

מבוצרי� בני תקופת הב"ק עירוניי� כאמור, מקובל כיו� לראות בתופעת ה'מתחמי�' יישובי� 

). לפיכ�, הקשיי� בה� נתקלת 4פרק  ולא מקומות כינוס לצא� כפי שהיה מקובל בעבר (לעיל,

רלוונטית ג� בהשוואה ל'מתחמי�'. כא� נעשית  – ל גל יתרו כאתר ישוב מבוצרהפרשנות ש

וואה נוספת, בי� גל יתרו לתופעה מוגדרת השייכת לטווח גיאוגרפי רחב יותר, ולא רק לאתרי� הש

בסביבתו הקרובה. השוואה זו מחזקת את הנאמר לעיל, שקשה לראות בגל יתרו אתר יישוב 

משמעותי. נראה שגל יתרו זוהה ע� תופעת ה'מתחמי�' על בסיס אינטואיטיבי הקשור בדמיו� 

אבני� מאסיבי) בי� אתרי� מטווח כרונולוגי דומה. על מנת להשוות בי� גל יתרו  צורני מסוי� (גל

לתופעת ה'מתחמי�' רוכזו הנתוני� המרכזיי� מהספרות אודות האתרי� הללו ונקבעו פרמטרי� 

בי� גל יתרו מההשוואה ). להל� הקשיי� העיקריי� העולי� 4להגדרה וזיהוי שלה� (פרק 

  ו'המתחמי�':

י�' ישנה סגירה מלאה של שטח מוגדר על ידי ביצור, או על ידי ביצור ומדרונות א. בכל ה'מתחמ

ומעלה, כולל מצוקי� בלתי עבירי�). בגל יתרו, כפי  67%תלולי� (בדר� כלל בשיפוע ממוצע של 

 על ידי גל האבני� אילו המדרו� בצד שאינו 'מוג�'ו ,אי� תחימה מלאה של שטח ,שכבר צוי�

  ). 44%"31ני בלבד המאפשר גישה (שיפוע של שיפוע בינוב מתאפיי�

ב. שטח� של מרבית ה'מתחמי�' גדול (בדר� כלל עשרות דונמי�) ומאפשר קיו� של יישוב 

בגל יתרו  "כ�, ישנה התאמה בי� השטח התחו� לנפח הבנייה " משמעותי בתו� השטח התחו�. כמו

דונ�  3.5שטח של לקית חמדובר בנפח בנייה מאסיבי מאוד אשר תוח�  –התמונה היא שונה 

תושביו בניית גל יתרו הושקעה עבודה רבה, א� לא נמצא באתר ישוב משמעותי שבבלבד. ברור ש

  לבצע את העבודה. ולי� היו יכ

ג. במרבית ה'מתחמי�' ישנ� עדויות לפעילות יישוב ממושכת ומשמעותית יותר מגל יתרו. מדובר 

לוגי רחב יותר. מתו� הספרות הקיימת נית� לומר על כמות גדולה יותר של ממצאי� ומטווח כרונו

זאת בברור על 'מתחמי' הגול� המרכזיי� (לביאה, ברדוויל ויצחקי) ועבור מתח� שחל תחתית 

לא נמצא חומר מתאר� רב ואי� מספיק  " עיט ויהודיה –בגליל התחתו�. 'במתחמי' הגול� הקטני� 

ריה בי� השטח התחו� לנפח הביצור אשר נתוני� לקבוע את אופיי�. ע� זאת, קיימת בה� סימט

  השתמר בצורה דלה למדי ושונה מאוד מהבנייה המאסיבית ב'מתחמי�' הגדולי� ובגל יתרו.  
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נית� להצביע בתחו� העבודה על אתר אחר אשר עשוי להוות מועמד טוב יותר להשוואה ע� 

ונ� ונמצא בו עושר ד 30 "מבוצר ששטחו כיישוב עי� ינאי הוא אתר  אתרתופעת 'המתחמי�'. ה

. האתר ממוק� על שלוחה מאורכת בעלת מדרונות 3"2ומגוו� גדולי� של ממצאי� מתקופת הב"ק 

העובדה שהסוקרי�  ) מוג� בביצור., שחלקה הצפוני (נקודת החולשה הטופוגרפיתלמדי ולי�תל

'מתח�' על פי את גל יתרו  ולא את עי� ינאי יכולה ללמד על זיהוי אינטואיטיבי של כ'מתח�' זיהו 

ולא לפי המאפייני� הטופוגרפיי� והעוצמה היישובית  מופע של גל אבני� מאסיבי ובולט בנו$

  באתר.

  

כאתר יישוב   ו), בעוד שפרשנות2בספרות נשאר רק התיארו� (ב"ק  לגל יתרו מהפרשנות הקיימת 

א� גל יישב�. שלא נית� ל מבוצר, או כדוגמא נוספת לתופעת ה'מתחמי�' נתקלת בלא מעט קשיי�

האבני� איננו ביצור, ולצידו אי� יישוב משמעותי, אנו נשארי� ע� מונומנט בולט בנו$ שיש צור� 

  לתת לו פרשנות חדשה, ולנסות למצוא לה מקבילות.
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  הצעה לפרשנות חדשה –.  ניתוח טופוגרפי ונופי 5.2
  

גישה זו מציעה לראות בחלק זה אעשה שימוש בגישה נופית על מנת לשפו� אור נוס$ על האתר. 

את האתר הבודד לא רק בהקשר תרבותי וכרונולוגי של אתרי� בסביבתו, אלא ג� בהקשר 

סביבתי ונופי, תו� שימת לב לסוגיות של מיקו� ותו� השוואה למיקומ� של אתרי� אחרי�. גל 

ובה. יתרו בולט בסביבתו ונית� לראות בו תופעה משמעותית בנו$, לפחות בהקשר של סביבתו הקר

הוא אתר יוצא דופ� ביחס לאתרי� בסביבתו, וביחס לתופעת ה'מתחמי�'. לפיכ�, חשוב על אחת 

כמה וכמה לבחו� ג� את הנושא הסביבתי והנופי ולבדוק א� הוא יכול לסייע בפרשנות חדשה 

  לאתר. 

שה ) נפוצה מאוד באירופה ונעLandscape Archaeologyנופית בארכיאולוגיה  ( –הגישה המרחבית 

בה שימוש נרחב לבחינה של מונומנטי� קדומי�. מחקרי� על מונומנטי� באירופה כוללי� טווח 

מגוו� תופעות,  'מונומנטי�'מחקרי� שוני� כוללי� בתור  כרונולוגי, גיאוגרפי וצורני רחב למדי.

) ועד מתחמי� מבוצרי� Cairnsהחל מאבני� עומדות (מנהירי�), דר� קברי� מגליתיי� (

מונומנטי�, משקפות את המגמות בלאור� השני�  עסקוהשונות אשר העבודות  .ומקדשי�

 –האינטלקטואליות השונות במחקר הארכיאולוגי באירופה וכוללות בסיס תיאורטי שונה 

תופעות בהגירות גדולות של אוכלוסייה, דר� מקור של המסבירות  19" מתיאוריות בנות המאה ה

מש� ו, 20" ר היו מקובלי� במחצית הראשונה של המאה ההסברי� על דיפוזיה של רעיונות אש

 Mizrachi"לארכיאולוגיה החדשה" והארכיאולוגיה הבתר תהליכית אשר רווחת באירופה כיו� (

היא שיש קשר בי� המונומנטי�  עכשוויי� רווחת בבסיס� של מחקרי� הההשקפה  ).125 :1992

 :Scarre 2002( שר� הנופי וההתיישבותירק בתו� הקוהנו$, ואפשר לנסות ולהבי� את משמעות� 

192 (Mizrachi 1992: 126;  . במקרי� רבי� ניתוח מרחבי ושימוש בנתוני� גיאוגרפיי� עוזרי�

 ;Tilley 1994לפצות על מחסור בנתוני� ארכיאולוגיי� ומסייעי� בפרשנות של תופעות שונות (

Scarre 2002בנקודות בולטות בנו$ שימשו  ). עבודות שונות הציעו שמונומנטי� אשר מוקמו

מקומות בעלי משמעות פולחנית או מקו� �, וסימלו אזורי גבול ושליטה, כנקודות איתות או ציו

 :Bradley 1998: 13;  Scarre 2002: 3-6 ;Tilley 1994בעל תפקיד מנהלי בתו� המערכת היישובית (

14-17 .(  

 Philip 2003; Yekutieliופת הב"ק בפרט (בשני� האחרונות נעשה שימוש בגישה זו ג� בא"י, ובתק

). עבודות אלה מראות כיצד פרספקטיבה נופית מאפשרת תובנות חדשות על הארגו� 2004
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תו� בחינה של השינויי� המוכרי�  זאת " החברתי, על המערכת היישובית ועל אתרי� ספציפיי�

ה למשאבי�. נקודת בתקופה וניתוח מרחבי של האתרי� ע� דגש על טופוגרפיה, נראות וגיש

המוצא היא שהנו$ אינו רק מרחב פיזי דומ�, המהווה רקע פאסיבי להתרחשויות האנושיות, אלא 

מעוצב על ידי התרבות לצרכיה ומקבל משמעויות שונות. פיליפ מתייחס במאמרו בעיקר לבנייה 

ל השינויי� י�, תו� ניתוח של מיקומ� בנו$ ושילוב שטשל ביצורי� מאסיביי� ובנייה של מונומנ

גידול אינטנסיבי של גפ� וזית, תו� השקעה ניכרת וארוכת טווח  – 2החברתיי� והכלכליי� בב"ק 

בהכשרת שטח ובגידולי�. בהקשר זה הוא משחזר את החשיבות שבזיקה ארוכת טווח לשטח, 

במציאות של זכויות מתהוות על משאבי�. לטענתו הביצורי� והמונומנטי� שנבנו בתקופה 

בולטי� בנו$ שימשו כסמני� לבעלות ושליטה על שטח ועל המשאבי� שהוא כולל  במקומות

  ).121-123 ש�:בתוכו (

גישה דומה ננקטה בשני� האחרונות בעבודות ארכיאולוגיות מרחביות בהרי ירושלי�. אחת  

העבודות הנוגעת יותר לענייננו עוסקת בפרשנות חדשה ל'תופעת הרגמי�' המתוארכי� לתקופת 

). הרגמי� ה� עצמי� בולטי� Greenberg and Cinamon 2011; 2004המאוחרת (צינמו� הברזל 

), כאתרי פולח� Albright 1923: 1-3בנו$ ממערב לירושלי�, שניסו להסביר� בעבר כאתרי קבורה (

 ,Barkay 2003: 39), או כאתרי הנצחה טקסיי� למלכי יהודה (Amiran 1958: 206, 227"במות" ( "

). לאחרונה, לאחר פרסו� של מספר עונות חפירה 55: 2004ת נוספות ראה צינמו� ; להפניו66

באחד מהרגמי� הבולטי� (רוג� גני�) ודיו� בממצאי חפירות קודמות ובתופעה בכללותה פורטו 

). פרשנות חדשה שהוצעה לאתר רוג� גני� 56"55: 2004הכשלי� בפרשנויות הקודמות (צינמו� 

) אשר ציינו Landmarksה) היא ששימשו כנקודות ציו� בולטות בשטח ((ולתופעת הרגמי� בכללות

גבול בי� המערכות הכלכליות של רמת רחל ומוצא בתקופת הברזל המאוחרת. פרשנות זו 

הסתמכה על ניתוח נופי ומרחבי של מיקו� ונראות ועל ניתוח המערכת היישובית והכלכלית אשר 

  בתוכה נבנו הרגמי� (ש�). 

  

יש לנסות להבינו ג� מעבר להקשרו הכרונולוגי והיישובי, בהקשר סביבתי  "תרו בהקשר לגל י

ונופי. בבחינה נופית ומרחבית של גל יתרו נעשה שימוש בנתוני� אשר הובאו בחלקי העבודה 

השוני� אשר עוסקי� מחד במשאבי� בסביבה המיידית של האתר ובסוגיות של טופוגרפיה, 

  ת מנחות בבחינה זו ה�: שאלוי� בסביבתו הקרובה. המיקו� ונראות תו� השוואה לאתר

  יוצא דופ�? � והא� המיקו� הוא מיוחד /איפה הוא ממוק "

  הא� הוא יוצא דופ� בנראות שלו?מאיפה רואי� אותו? לא� הוא צופה ו "
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הא� הוא נבנה בקשר ישיר לטופוגרפיה, או שהוא נבנה באופ� כזה שהוא מתייחס לאלמנט  "

  מסוי� בנו$?  

  

יוצא דופ�. ומ� של אתרי� אחרי� מראה שמיקומו בחינת המיקו� של האתר למול מיק

אסטרטגיית ההגנה של האתרי� בסביבה נסמכה על שלושה גורמי�: טופוגרפיה, מיקו� נסתר 

למדי בנו$ וביצור. בעוד על ביצור אי� תמיד עדויות, ברוב המקרי� נית� לראות שמיקו� האתרי� 

� בנקודה בולטת, אשר צופה למרחק � האחרי�. גל יתרו לעומת� ממוקביכולל את שני המרכי

ונראית ממרחק. השרידי� החומריי� באתר שנמצאו בסקר ובחפירה אמנ� הראו שהאתר הוא 

שולי מבחינה יישובית, א� ברור שמבחינת נוכחות בנו$ הוא אינו שולי כלל. גל האבני� בולט 

תו ממרבית האתרי� שמדרו� לו, או מסביבת� מחלקי� שוני� של בקעת חנניה ונית� לראו

בנקודות נסתרות למדי אשר מוקמו  ,המיידית. זאת בניגוד לאתרי� האחרי� שלא בולטי� בנו$

� יכולת נראות ותצפית שאינה גבוהה. נראה שהכוונה של בוני גל האבני� הייתה שהוא יראה, ע

לא צרי� להשקיע כל כ� הרבה והנראות היא חלק מרכזי ממהותו של הגל (עבור תצפית בלבד 

   בבנייה).

בניגוד לאתרי� בסביבתו שנבנו בטופוגרפיה מתאימה להתיישבות, והשתמשו בה לעיתי� ג� 

למטרות בניית הביצור (בכלל זה ג� ה'מתחמי�'), נראה שגל יתרו נבנה ללא יחס ישיר לכיוו� או 

תחו� את השלוחה כולה תו� לא נית� לראות ניסיו� ברור ל –צורת השלוחה שעליה הוא נמצא 

שימוש בטופוגרפיה הטבעית. אפשר לעלות את הסברה שלבד מהצור� ל"הראות" הוא ג� מכוו� 

למרכיב מסוי� בנו$, ומרמז לזיקה אליו, או למקו� שממנו יש לראות אותו. האתר מכוו� למספר 

לגליל העליו� מעיי� פרוד שנמצא תחתיו, הדר� העולה מבקעת חנניה  –מרכיבי� חשובי� בנו$ 

והקרקע החקלאית בבקעת חנניה. האתר חולש על משאבי� מרכזיי� בסביבה ומכוו� אליה�, 

 שליטה, בעלות וזכויות על המשאבי� הללו.של ויתכ� שאכ� משמעותו היא בנראות ושידור 

וליכוד חברתי  עוצמה, במילי� אחרות, נפחו של גל האבני� ומיקומו הבולט בנו$, משדרי� כוח

 משאבי� חשובי� בסביבה.   לנוכח

  

. 3"2) מדגיש את חשיבות הנראות של מונומנטי�, ביצורי� וקברי� בנו$ הב"ק 2003פיליפ (

לטענתו רבי� מביצורי התקופה נבנו ללא שו� פרופורציה לאיומי� האפשריי� ומטרת� לבד 

, מקורות שליטה וזכויות על משאבי� כגו� קרקע חקלאית שידור שלמהגנה היא נוכחות בנו$ ו

). מקובל שבתקופה זו ישנה חקלאות אינטנסיבית של זית Philip 2003: 120מי� וצירי תנועה (
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קלאות חשני�.  מראש והחזר של ההשקעה רק לאחר מספרדורשי� השקעה גדולה הגידולי� וגפ�, 

לדעתו של פיליפ, קהילות לכ� . על קרקעוברורה יכולה להצליח ללא בעלות קבועה אינה כזאת 

 נגישותעל ו על משאבי� זכויותוהבעלות תחילו לעצב את הנו$ והשטח שבבעלות�, באופ� שהה

לדעתו היו בתקופה המונומנטי� והביצורי�  שעברו בשטח�.וקבוצות  רי� לפרטי�אליה� יהיו ברו

במציאות של זכויות מתהוות ותחרות גוברת בי� קהילות, טר� של הזכויות בנו$,  רישו�'לאמצעי 

  ). 121ש�:תב (המצאת הכ

נראה שג� את גל יתרו נית� להבי� בהקשר דומה, כמונומנט שמשדר נוכחות ושליטה נוכח מעיי� 

מרכזי, נתיב מעבר הכרחי לגליל העליו� ובקעת חנניה אשר יש בה תנאי� אידיאליי� לגידולי זית, 

קעה ולדר� וכ� ). גל האבני� 'מכוו�' למעיי�, לב23: 1990באזור דל למדי בקרקעות לעיבוד (גל 

לאתר בפרוד. הוא בנוי בצורה כזאת שהוא משקי$ אליה�, ובמבט ממרחק מה הוא נראה כמכוו� 

מי שעולה בדר�, ומי שיורד בה רואה את גל האבני�, ג� כיו�,  בצורה מרשימה ביותר.  " אליה� 

משאבי� ) שמשמעותו הפגנת בעלות ושליטה על הLandmarkנית� להבי� את גל יתרו כמעי� ציו� (

  השטח החקלאי, המעיי� והדר�. –בקרבתו 

  

  מזרח. באדו� תוואי דר$ קדומה העולה לגליל העליו
.+. צילו� לווי
 של גל יתרו, מבט לדרו�16איור 

  

  

  

 רודמעיי� פ •

 אתר ב"ק  •

 בקעת חנניה  •

 גל יתרו •



 96

  

  

  ?מי בנה את גל האבני�

  אפשרויות:. ישנ� מספר גל האבני�שאלה נוספת שצרי� לדו� בה היא מי בנה את 

  א. אוכלוסייה שישבה באתר עצמו.

  ב. אוכלוסייה שישבה באתר סמו�.

  ג. שיתו$ פעולה של אוכלוסייה ממספר אתרי�.

 גלשוב משמעותי שיכול היה לבנות את כפי שכבר נאמר, נראה שבאתר עצמו אי� מקו� ועדויות לי

ככל הנראה לא חנניה בבקעת גל  ביי� הסמוכי� שזוהו בעבר על ידי צכיוו� שהאתר. האבני�

. מכיוו� אפשר להצביע רק על אתר אחד מהתקופה אשר החל להיחש$ בפרודהתקיימו בב"ק, 

חסרי� . הסמו�אתר הוא נבנה על ידי השיודעי� שבגל יתרו אי� מקו� לישוב משמעותי, יתכ� ש

� . אמה היה שטחו בתקופה זו, ו2כלל לא בטוח א� התקיי� בב"ק ונתוני� על האתר בפרוד, 

י� היו  לבנות גל אבני� תו� שני� ספורות (ראה כמה עשרות דונמי� יכול ב� אתר תושבי בעקרו�, 

דונ� ופחות שבנו ביצורי� מונומנטאליי� (וראה  40תרי� של על אידוע ב"ק תקופת הב ).2.4פרק 

ר לאחר שהראנו שגל יתרו אינו משכנע כביצור ונראה שלא מדובבנוס$,  ).3,  טבלה 4למשל פרק 

 ,אי� צור� לבנות אותו תו� ריכוז כוח גדול בזמ� קצרברור ש, )5:1הגנתי (לעיל, "באלמנט ביטחוני

 לגביכפי שמציע פיליפ , לאור� זמ� על ידי אתר אחדדות תקופתיות של בנייה זויתכנו אפיו

  . )Philip 2003: 12( ביצורי� שוני� של אתרי ב"ק

ואת הזמ� המשוער אשר נדרש לבנייתו. נפחו של גל  במקו� זה חשוב להזכיר שוב את נפחו של גל

 12,500 "מטר/קוב, מעט יותר מנפחו של רוג'ו� אל הירי שנאמד ב 14,000 "האבני� נאמד ב

). ההשערה המקובלת בספרות היא, שהאתר ברוג'ו� אל הירי נבנה על 2.4.2(ראה לעיל  מטר/קוב

 Kochaviמשות$ של כלל 'מתחמי' הגול� (ידי אתר עירוני סמו� ('מתח�' שעבנייה), או כמפעל 

1989; Mizrachi 1992:207 בעלת יכולת גיוס ). מקובל למדי שזהו מפעל של חברה מורכת למדי

). מזרחי מדגיש שהמונומנטליות (של רוג'ו� אל ש�וניהול של כוח עבודה ניכר למטרה משותפת (

תפקיד לדידו, הפרקטי.  לתפקודה ה'מתחמי�') אינה פרופורציונאליתביצורי  להירי וש

כלי או תוצר של שינויי� חברתיי� ושל היררכיה חברתית חדשה  –המונומנטליות הוא סימבולי 

 ותבתקופה. תפקידה לשדר רוש�, שליטה וכוח בהקשר רחב יותר של התהוות חברות בעל

נסיבות מהו מבנה החברה וה בוודאותברור שלא נית� לקבוע  .)218-219ש�: ( מאפייני� עירוניי�

יוזמה ב גל יתרו. קשה ג� לקבוע א� מדובררוג'ו� אל הירי או של החברתיות ברקע הבנייה של 
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א� נית� מה שיחייב תיאו� או שלטו� מרכזי, ר בודד, או של מספר אתרי� בסביבה, ומאמ! של את

   .בהקשר דומה � את האתרי�לנסות ולהבי

ערכת החברתית אשר עמדה מאחורי מהל� המ יבשלב זה קשה לקבוע מי בנה את גל האבני�, ומה

לשדר  ותכליתהמטרתו היא אכ� סימבולית אשר זה. יתכ� שזהו מפעל של אתר סמו� (פרוד ?) כ

. האפשרות שגל יתרו מרחבהעל  "זכויותצמיחה יישובית ו"רישו� בהקשר של  בעלות על משאבי�

חי עבור רוג'ו� הירי, נבנה בשיתו$ פעולה של מספר אתרי� בסביבה (בדומה למה שהציע מזר

במהל� הב"ק  קמי�מחקר, בטווח של עשרה ק"מ סביב גל יתרו הבאזור לעיל) קיימת ג� כ�. 

של יישוב קבע  עדויות לקיומו נ�יש ), כאשר בחלק מה�13; איור 3.6(לעיל  עשרה אתרי� לפחות

חייב ברור שתרחיש כזה מ יותר מהאתר שהתחיל להיחש$ בפרוד. בעל מש� זמ� ארו� ,גדול

במקרה כזה, תו$ פעולה אזורי בי� אתרי�. מורכבות חברתית גדולה יותר ומערכת של תיאו� ושי

פרשנות של סימו� שליטה על תוואי דר� או מעיי� היא פחות סבירה, שהרי המעיי� לא שימש את 

      כה כמו עי� ינאי, חוקוק או צלמו�.הלי חצי יו�אתרי� במרחק של 
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    סיכו�
  

אתר ייחודי ובולט בנו$ אשר תואר� בצורה  –בניסיו� לתאר� ולהבי� את גל יתרו העבודה עסקה 

תופעת 'מתחמי'  "והוצע לראות בו חלק מתופעה מוכרת  3"2ראשונית בסקר לתקופת הב"ק 

  הב"ק, המקובל לראות בה� יישובי קבע מבוצרי� בעלי אופי עירוני.

תוצאות חפירת בדיקה שנערכה במקו� העבודה כללה שלושה נדבכי� עיקריי�: פרסו� וניתוח 

במסגרת עבודה זו; איסו$, הצגה וניתוח של נתוני סקר מארבעה עשר אתרי� בסביבת גל יתרו 

שתוארכו על ידי סקרי� לתקופת הב"ק; וריכוז נתוני� 'ממתחמי' הגול� והגליל התחתו� והשוואה 

  ביניה� לבי� גל יתרו. 

אלמנט ב, והראתה שמדובר 2של גל האבני� לב"ק החפירה באתר חיזקה את התיארו� המקובל 

בנוי ומתוכנ� שלבנייתו נדרש כוח אד� רב. נתוני� נוספי� שנבחנו בעבודה באתר, כגו� שטחו, 

לגל יתרו שהוצעה בעבר מאפייני השטח ועיבוד הממצאי� העלו את הקשיי� בקבלת הפרשנות 

שישנו פער בולט בי� העוצמה כאתר יישוב מבוצר, בדומה ל'מתחמי' הגול�. כמו כ�, עלה 

  והמאסיביות של גל האבני� לבי� השטח הקט� אשר הוא תוח� ודלות הממצא בו.

שגל  וק"מ מגל יתרו הרא 10עדכו� המפה היישובית והשוואת הממצאי� מאתרי ב"ק בטווח של 

יתרו הוא שולי מבחינת העוצמה היישובית, דבר שעומד בסתירה לעוצמתו של גל האבני�. 

ת נתוני טופוגרפיה ומיקו� הראתה שמרבית האתרי� מוקמו במיקומי� לא בולטי� השווא

מוק� באופ� כזה שיבלוט מיתרו  לג , בעוד ולעיתי� א$ נסתרי�, ע� נראות ותצפית נמוכי�

  בסביבה ממרחק ותתאפשר ממנו תצפית טובה.

במאפייני השטח השוואת גל יתרו לאתרי ה'מתחמי�' הראתה שהוא שונה בנתוניו הטופוגרפיי� ו

התחו�. גל האבני� לא תוח� שטח באופ� מלא, ולא מג� עליו בצורה אפקטיבית. כמוב� שהשטח 

  התחו� לא מאפשר התיישבות משמעותית בשל שטחו הקט� ומאפייניו הסביבתיי�.  

כל שלב בעבודה חיזק את ההשערה הראשונית שגל יתרו הוא אתר ייחודי בנו$ ובתקופה, שקשה 

  סבירו במסגרת הידע הקיי� והעלה את הקשיי� והכשלי� בפרשנות הקיימת לאתר. להבינו ולה

ה פרשנות חדשה לאתר, תו� שימוש בגישה עלאחר שהוצגו הכשלי� בפרשנויות הקיימות הוצ

נופית ומרחבית. ברור למדי שגל האבני� נבנה כ� שיראה ויבלוט, ונראה שיש זיקה מסוימת בי� 

עיי� פרוד, בקעת חנניה, הדר� שעולה ממנה לגליל העליו� ואתר ב"ק המיקו� והכיוו� שלו לבי� מ

) שמשמעותו Landmarkנוס$ בפרוד. נראה שנית� להציע בזהירות שהאתר נבנה ושימש כציו� (
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שליטה ובעלות על המשאבי� הללו, בתקופה של צמיחה דמוגרפית גדולה והתהוות בעלויות על 

  שטחי� ומשאבי�. 

  
  י� למחקר עתידיתרומת המחקר וכיוונ

תרומתו של המחקר בפרסו� אתר חדש ובבחינה מחודשת של סביבתו היישובית בתקופת הב"ק. 

העבודה חשפה שבגל יתרו וסביבתו ישנו ריכוז לא מבוטל של אתרי�, אשר נושבי� לראשונה 

בתקופה זו. לאחר הבאת הנתוני� על האתר וסביבתו, נית� היה לשלבו במסגרת הידע הקיי�, תו� 

  בחינה סביבתית ונופית.

  

  באזור המחקר ובאזורי� סמוכי�: תקופת הב"קני� נוספי� הקשורי� להמחקר העלה מספר כיוו

. עדכו� מפת האתרי�, יחד ע� פירוט הטיפוסי� וכמות הממצאי� יאפשרו לצייר תמונה מדויקת 1

שעסק ה יותר של ההיסטוריה והדינאמיקה היישובית בגליל העליו� והתחתו�. בפרק בעבוד

הראיתי שנית� להרחיב את ה'מאובני� המנחי�' של תקופות המשנה בתו� באתרי� סביב גל יתרו 

והטיפוסי� במידה וישנ� מספיק ממצאי�. פרוט הכמויות  3וב"ק  2הב"ק ולהבדיל בי� ב"ק 

העליו� הגליל נותני� אינדיקציה לעוצמה היישובית ולטווח התיארו� של כל אתר. במקרה של 

� הקראמיי� זמיני� לבדיקה מחודשת, ולפיכ� המאספי(סקר רבני) מהגליל התחתו� וחלקי� 

   מסקנות החוקרי� לגבי הדינמיקה האזורית.את ג� נית� לבדוק 

המאספי� הקראמיי� הראו הבדלי� מסוימי� בי� הקרמיקה באתרי� שממוקמי� ברכס הרי . 2

יר� הציעה בעבר  שבגליל העליו� ישנ� מירו� (כולל גל יתרו) ולאלה הממוקמי� בגליל התחתו�. עמ

). 'פערורי� חומי�' 1967; 1953מאפייני� מקומיי� כגו� מיעוט הפערורי� וידיות המד$ (

) לא נמצאו בגל יתרו ובאתרי� Paz and Iserlis 2009בצפו� האר! ( 2המאפייני� את תקופת הב"ק 

המתכתית' בגל יתרו ובאתרי� מצפו� לו והיו נפוצי� למדי באתרי� בגליל התחתו�. 'הקרמיקה 

בעלי חומר גל� שונה מעט מאתרי� כמו עי� ינאי, כמצפו� לו נראי� בעי� כבעלי איכות פחותה ו

, )3(ראה נספח  חוקוק ועוד. בדיקה פטרוגרפית ראשונית לחרסי� החשודי� כמתכתיי� מגל יתרו

בהכרח מאזור הראתה שה� מחומר גל� שמקורו בתצורות קרטיקו� תחתו�, א� מקומי ולא 

). נדרשת בחינה מקיפה יותר Greenberg and Porat 1996מורדות החרמו� כפי שמקובל במחקר (

לאשש או להפרי� את מנת ת על ושל הקרמיקה ממדג� גדול יותר של אתרי�, ובדיקות פטרוגרפי

  . 2ק התיאוריה של אחידות חומרית באזור זה בב"
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ל� והגליל התחתו� נראה שנית� לבקר  את הגישה של פז . בעקבות הצגת הנתוני� על 'מתחמי' הגו3

הרואה ב'מתח�' לביאה מקרה בוח� לתופעה כולה. בפועל, ישנ� אתרי יישוב גדולי� ומשמעותיי� 

א� לציד� ישנ� ג� אתרי� קטני� יותר שקשה להכניס לאותה המסגרת. הנתוני� על האתרי� 

ופיי�. נתוני� נוספי� על התיארו�, על הלא חפורי� ה� מעטי� ואי� כמעט מידע על זמנ� וא

מפורט שעוד לא בוצע עד  שיטתיהעוצמה היישובית ואופי האתרי� אפשר יהיה להשיג בסקר 

בנוס$, נראה שבמורדות הגליל העליו� ישנו 'מועמד' טוב יותר מגל יתרו היו� ובחפירות נוספות. 

הגול� המבוצרי� מגל יתרו,  האתר בעי� ינאי חולק מאפייני� רבי� יותר ע� אתרי –לתופעה 

  בטופוגרפיה ובעוצמה היישובית.  
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  נספחי�

  אינדקס לוקוסי�  " גל יתרו  – 1נספח 
מספר 
  לוקוס

גובה   תיאור   ריבוע 
  פתיחה

גובה 
  סגירה

200  o-9 p-9 2 ) 10חצאי ריבועי�X2.5  מ'). מפולת אבני�, רובד
על בסיסו הדרומי של גל  אבני שדה בגודל בינוני 

  האבני�. נראה כמפולת של הגל. 

578.28  577.25  

201  p-9  מפולת אבני� מצפו�  לקירW212 כמות גדולה ,
  יחסית של קרמיקה גסה

577.20  576.41  

202  p-9   מפולת אבני�, מדרו� לקירW212  576.48  576.04  
204  p-9  מ' (בתוכו זוהה קיר  0.5פרוק בנקט ברוחבW212(  576.53  576.33  
205  o-9- p-

9 
גדולה  פרוק בנקט, מילוי של אבני� קטנות, כמות

  יחסית של קרמיקה גסה
577.48  577.08  

206  q-9 2.5X2.5 מ' מדרו� לp-9 נפתח בנסיו� לאתר את .
, השטח מאופיי� ברובד אבני שדה W211המש� קיר 

  o-9- p-9בגדול בינוני בדומה לריבועי� 

576.13  576.08  

207  p-9  הרחבת ריבוע למזרח במטרה לחשו$ את המש�
בני שדה בגודל בינוני, . חפירת רובד אW212קיר 

  כנראה אבני מפולת 

577.27  576.83  

208  p-9  מילוי בתו� חדר. מפולת מדרו� להמשכו של קיר
W212  208. בלוקוס 207לאחר שנחש$ בלוקוס 

  עצמו W212נראי� אבני מפולות, כנראה של קיר 

576.53  576.29  

209  o-9 (נפתח בדיעבד בסו$ העונה) 578.18  578.78  חפירה לתו� הגל  
210  o-9  276.13  576.45  לגל, מעל סלע הא� (קרקע אדומה) 212בי� קיר  
215  o-9 

east 

  577.00  578.85  ניקוי הגל

216  p-10 

west 
Top soil 576.84  575.76  

217  p-10 

west 
  W219  576.15  575.50מילוי מדרו� לקיר 

218  o-9 

east 
 W212/214מילוי בי� הגל לקיר 

  וז גבוה יחסית של חרסי�קרקע אדומה, ריכ
576.77  576.40  

220  p-10 

west 
Top-Soil מע של הריבוע לצד "לוקוס קט� בפינה צפ

  ע!, ניסיו� לחשו$ עוד קצת מהקיר האובאלי
576.77  576.30  

221  o-9 

east  
(מילוי  218המש� מפולת אבני� ממזרח ללוקוס 

  והגל) 212אדו� בי� קיר 
577.05  576.40  

222  o-9 

east 
לסלע הא�. ריכוז גבוה של  212מילוי אדו� בי� קיר 

  חרסי� 
576.27  576.22  

223  o-9 

east 
  576.22  576.33  כיסי קרקע לסלע הא�

224  o-10 Top Soil  פתיחת ריבוע חדש, סיקול אבני�  וניקוי
  פני שטח.

577.23  576.23  

225  p-10 

east 
Top Soil  פתיחת ריבוע חדש, סיקול אבני�  וניקוי

  ני שטח.פ
576.50  575.83 

  
226  o-10 576.24  576.84  רובד של אבני מפולת צפופות  
228  o-10  רצפה? רובד אבני� מפולס הניגש לקירW219 עליו .

  ריכוז ממצאי�.
576.19  575.83  

229  o-10  רצפה. רובד דק של קרמיקה גרוסה וחצצי� מעל
  והגל.  W212סלע הא� בי� קיר 

576.22  576.20  

230  o-10  575.39  575.50  מעל סלע הא�.  228מדרו� ללוקוס  
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 קירות
מספר 
  לוקוס

גובה   תיאור   ריבוע 
  פתיחה

  גובה סגירה

W211 p-9  דרו� (נדב� "קיר מערבי, כיוו� כללי צפו�
, נבנה על סלע W212אחד), יוצר פינה ע� קיר 

  הא�, קבור תחת מפולת אבני�.

576.17  
ראש 
  הקיר

575.93  
  סלע א�

W212 p-9   קיר במרכז הריבוע (שני נדבכי�), כיוו� כללי
מערב, נבנה על סלע הא�, קבור תחת " מזרח

  מפולת אבני�.

מזרח: 
576.12  
מערב: 
576.46  

מזרח: 
576.00  
מערב: 
576.08  

W213 p-9  3"2דרו� ("קיר צפוני, כיוו� כללי צפו� 
, נבנה על W212נדבכי�), יוצר פינה ע� קיר 
ת אבני�. לא ניגש סלע הא�, קבור תחת מפול

  אל הגל, יתכ� ונחת� על ידי בניית הגל.

576.71  
ראש 
  הקיר

577.32  
  סלע א�

W219  P9-10  קיר בעל מתאר מתעגל, בחלקו תחת קיר ישר
W212כיוונו מזרח מערב .  

מזרח: 
575.99  
מערב: 

576.0  

  575.86מזרח:
מערב: 
575.89  
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  2009"2010מכלול הצור מגל יתרו   " 2נספח 

  
  מיקה אולמ
כתבה: 

  
  

 Rosenניתוח מכלול פרטי הצור מהאתר גל יתרו מסתמ� על הטיפולוגיה וההגדרות של ס. רוז� (

 Marder, Braun and) ועל ניתוחי מכלולי צור מתקופות מאוחרות באתרי� חורבת עילי� (1997

Milevsky 1995) תל בית ירח ;(Bkirer 2006) עי� אסור ;(Milevski, Marder, Khalaily and 

Sonntag 2006 .(  

  

 5X5בריבועי� של פריטי�. אלו נאספו במהל� החפירה  27: מכלול הצור מגל יתרו מונה המכלול

אשר לוקוסי� נבחרי� זכו לתשומת לב רבה יותר וא$ לסינו� סדימנט למטרת זיהוי פריטי� מ', כ

  קטני� כגו� שברי קרמיקה ופריטי צור. 

  

יי� מכמה סוגי צור מאיכויות משתנות: צור דק גרגר וצור גס : הפריטי� הליתיי� באתר עשוהצור

גרגר, צור הומוגני וצור בעל מרק� לא אחיד ע� הפרעות שונות. מגוו� הפאטינות שעל פריטי הצור 

הוא מרובה ומקשה על זיהוי צבעו המקורי של חומר הגל�. רמת שימור הפריטי� הינה בלתי 

האחרת בעלי בליה קלה. כמו כ� ישנ� שלושה פריטי� אחידה: מחצית הפריטי� טריי� והמחצית 

  מהמכלול כולו).  11%שרופי� (

  

, וניראה כי נתזי� )מכל הדביטאז' 81%: הדביטאז' באתר הוא בעל מרכיב נתזי בולט (הדביטאז'

הוק. לא נמצאו באתר גרעיני� פרט לשבר של גרעי� "אלו היו עשויי� לשמש ליצירת כלי אד

   ).1הוק (ראה טבלה " ל תעשיית אדלהבוני� בעל אופי ש

  

חמישי� ואחד אחוזי� מפרטי הצור באתר ה� כלי�. ביניה� חמישה  להבי מגל כנעניי�  הכלי�:

מהכלי�)  50%הוק ("ושבעה כלי אד )מהכלי� 14%מהכלי�), שני להבי מגל גיאומטריי� ( 35%(

הוק " בי� כלי האד המתאפייני� בחוסר סטנדרטיזציה בצורת הבלנק ובאופ� השברור שלה� .

נימני� הטיפוסי� הבאי�: שני מגרדי�, מרצע אחד, משונ� אחד, נקר אחד, נתז משוברר אחד 

   ).2בעל קטימה (ראה טבלה ופריט אחד 

  

מביניה� חת� טרפזי ולאחד  ), לארבעה1להבי� כנעניי� (ראה איור  5במכלול  להבי מגל כנעניי�:

ברק שימוש, על שני פריטי� יש שברור ועל שני חת� משולש. על שלושה מתו� החמישה ניכר 

  פריטי� יש סימני שימוש. להל� תיאור להבי המגל הכנעניי�:

מ"מ,  3.8*16*20חומה, מימדיו "צור גס גרגר או צור שעבר בליה כימית, בעל פאטינה אפורה "  #5

בכל מקרה בעל חת� טרפזי, קצה אחד שבור, בצדדי� הלטרלי� לא ניכר שברור או סימני שימוש ו

  מצב השימור של פריט זה לא מאפשר לזהות ברק שימוש. 
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מ"מ, חת� משולש, שבור בקצה  5*19*55אפרפרה, מימדיו "צור דק גרגר בעל פאטינה לבנה – #12

אחד וקטו� בקצה שני, צד לטרלי אחד הוא בעל סימני שימוש, שברור מקוטע ולא אחיד וברק 

  וא נטול שברור/סימני שימוש/ברק שימוש.שימוש בגב ובגחו�. הצד הלטרלי השני ה

מ"מ, חת� טרפזי, שבור משני  3.3*21*37אפרפרה, מימדיו "צור דק גרגר בעל פאטינה לבנה "   #15

קצותיו, צד לטרלי אחד הוא קורטיקלי והשני חסר שיברור א� בעל סימני שימוש ובעל ברק 

  שימוש ה� על הגחו� וה� על הגב.

מ"מ,  5*19.5*19.5ר שעבר בליה כימית, בעל פאטינה בגוו� קר�, מימדיו צור גס גרגר או צו – #16 

  חת� טרפזי, שבור בשני קצותיו, בשני צידיו הלטרליי� שברור עדי� ולא רצי$. ללא ברק שימוש. 

צור דק גרגר. פריט שרו$, שבור ובעל פאטינה אפורה כהה, מימדיו (המינימאלי�) ה�  – #17 

ה בעל חת� טרפזי, לא נית� לקבוע את מצב הקצוות וג� צד לטרלי אחד מ"מ, ככל הנרא 6.5*18*51

חסר לגמרי, א� על הצד הלטרלי ששרד נית� לראות ברק שימוש על גב וגחו� ושברור עדי�. סימני 

שימוש אחרי� על פריט זה וחומר אדמד� המודבק בתוכ� עשויי� להיות קשורי� לקיות (א� יש 

  זה).  לבדוק כימית את מהותו של חומר

  

  דיו
 ומסקנות:
  

בגל יתרו לא נמצאו גרעיני� פרט לשבר של גרעי�  התעשייה וטכנולוגיית יצור פרטי הצור באתר:

להבוני� אשר בשל מצבו לא נית� להסיק ממנו לגבי טכנולוגיית הפקת פרטי הצור במקו�. העדר� 

הוק " יצירת כלי אדהכמעט מוחלט של פסולות סיתות (צ'יפס אחד ופסולת גרעי� אחת שנוצלה ל

מטיפוס משונ�) מרמזות על כ� שלא התנהל יצור פרטי צור באתר זה. נראה כי תעשיית הלהבי� 

הכנעניי� מה� יוצרו להבי המגל הכנעניי� לא התנהלה במקו� ופריטי� אלו יובאו (כבלנקי� או 

ימוש להב מגל כנעני אחד נושא שאריות חומר אדמד� וסימני שככלי� מוכני�) מאתר אחר. 

      שעשויי� להעיד על קיות, א� יש לבדוק את הרכבו הכימי של חומר זה כדי לבחו� אפשרות זו. 

  
הוק אינ� תורמי� הרבה " בעוד שדביטאז' ניתזי וכלי אדפריטי� אינדיקטביי� ותיארו$: 

לתיארו� האתר הרי ששני טיפוסי להבי המגל שזוהו במכלול ה� בעלי טווח כרונולוגי מוגבל יותר 

ונותני� אינדיקציה לזמ� הפעילות באתר. להבי המגל הכנעניי� מאפייני� את תקופת הברונזה 

אומטריי� ה� י) ולהבי המגל הגIB) וכ� את תקופת הברונזה הביניימית (,EB I, II, IIIהקדומה (

 נזה תיכונה, ברונזה מאוחרת וברזלבעלי טווח כרונולוגי רחב יותר ומוכרי� מהתקופות ברו

)Rosen 1997: 41  .(  
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 2009+2010: הרכב מכלול פריטי הצור באתר גל יתרו 1טבלה 

  

 % כמות פריט 

 Primary elements( 0 0.00פריטי� ראשוניי� (

 Flakes( 9 33.33נתזי� (

 Blades( 1 3.70להבי� (

 Bladlets( 1 3.70להבוני� (

 Core trimming elements( 0 0.00פסולות גרעי� (

 Debitage( 11 40.74כ דביטאז' (סה"

      

 Chunks( 0 0.00צ'אנקי� (

 Chips( 1 3.70צ'יפסי� (

 Debris( 1 3.70סה"כ פסולות (

      

 Debitage( 11 40.74דביטאז' (

 Debris( 1 3.70פסולות (

 Cores( 1 3.70גרעיני� (

 Tools( 14 51.85כלי� (

 Total( 27 100.00סה"כ (
  

  

  

 2009+2010: טיפוסי כלי� במכלול הצור באתר גל יתרו 2טבלה 

  

 % כמות כלי�

 Canaanean sickle blades( 5 35.71להבי מגל כנעניי� (

 Geometric sickle blades(  2 14.29להבי מגל גיאומטריי� (

      

 End scrapers( 2 14.29מגרדי� (

 (Awls) 7.14 1 מרצעי� 

 Denticulate(  1 7.14משונני� (

 Burins( 1 7.14נקר (

 Retouched flakes( 1 7.14נתזי� משובררי�  (

 Truncations( 1 7.14קטימה (

 Ad-hoc tools( 7 50.00הוק ("סה"כ כלי אד

      

 100.00 14 סה"כ כלי�
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  :  להבי מגל כנעניי�:1איור 

  
  ): צד דורסאלי5 ,12 ,15 ,16 ,17להבי מגל כנעניי� (

  
  ): צד וונטרלי5 ,12 ,15 ,16 ,17בי מגל כנעניי� (לה

  

  

  אומטריי�:י: להבי מגל ג2איור 

  
  להבי מגל גיאומטריי�: צד דורסאלי

  
  להבי מגל גיאומטריי�: צד וונטראלי
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 פטרוגרפיה לחרסי� נבחרי� מגל יתרו  "3 נספח

  

Petrographic analysis of Early Bronze Age pottery from Gal Yithro  
David Ben-Shlomo 

 

Ten pottery sherds from the EBII-III site of Gal Yithro were sampled for petrographic 

analysis. The main aims were to see if any pottery was traded to the site from other 

regions and to examine the fabric of three seemingly ‘metallic’ ware sherds, and to 

check whether these were made from ‘lower cretaceous’ clay (e.g., Greenberg and 

Porat 1996), either locally made or imported. Three platters, a jar, a jug, a pithos, a 

cooking pot and three sherds (a bowl and two jar body sherds) suspected to be of 

‘metallic ware’ (samples 8-10) were examined. 

 The site is located in the south-central foothills of the Meron Mountain. 

Several calcareous geological formations of the turonian-Cenomanian are exposed in 

this region; these include the Bina formation, Deir Hana and Kammon formations 

with limestone, marl, dolostone, chalk and chert. Further to the north the later Mount 

Scopus formation is mostly marl and chalk (Sneh et al. 1998). Also in this region, to 

the south, under the Meron, the Lower Cretateous Rama Formation with marl, 

limestone, chalk and sandstone is exposed, as well as some alluvial soils in the region 

of Rama (sand and clay). Most of the soil types in this region are terra rossas (on the 

mountain) and brown and pale rendzinas (Dan et al. 1972). 

Method: Samples were obtained by standard thin sectioning the pottery sherds. The 

slides are examined through a petrographic polarizing microscope. The fabric 

description of the slides includes general characteristics of the matrix and non-plastic 

inclusions are listed according to minerals and the description includes percentage 

The samples are divided into ‘petrographic-fabric groups’ (their numbering is 
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arbitrary) according to the characteristics of the matrix (clay background, plastic 

inclusions) and inclusions (temper and non plastic components); see further details in 

Ben-Shlomo 2009. 

Results: According to the petrographic analysis most of the samples were made of 

two clay types (denoted Groups 1 and 2). Group 1 (Fabric 1a) is characterized by a 

dark to opaque matrix under crossed polarizers, indicating a relatively high firing 

temperature; the particles are single- or closely-spaced. Main inclusions are opaque 

minerals, sized coarse silt to medium sand, quartz (silty to fine sand, except Sample 

no. 10 with more rounded sand quartz). Also calcareous concentrations, chalk and 

limestone fragments are common, up to 5% of the slide area. Shale and clay pellets 

also appear, yet, in small quantities (up to 1% of slide area). Two of the platters, the 

jug and one of the ‘metallic’ sherds (samples 2, 3, 4 and 10) belong to this group. The 

cooking pot, sample no. 7 has in addition coarse angular crushed calcite (denoted as 

Fabric 1b). This fabric can reflect alluvial clay possibly mixed with the local Lower 

Cretaceous Rama formation (note the lack of dolomite). This fabric could fit the 

region of Rama (although other locations as well). 

 Group 2 (Platter, sample 1, ‘metallic’ sherd sample 9 and possibly orange-

colored jar sample 5, made of finer clay) is a calcareous fabric with a silty reddish 

matrix. Main inclusions are micro-fossils (foraminifers, up to 30% of the slide area), 

opaque minerals, serpentine, shales, calcareous concentrations, dolomite, and to a 

lesser extent quartz. The shale and opaque minerals can indicate a relation of this 

fabric to the Lower Cretaceous Rama formation, yet, the dolomite might indicate a 

mixture with the neighboring younger Kammon formation soils. Both Group 1 and 2 

could represent local clay types and do not indicate a more distant clay source from 

the Mt. Hermon foothills or other basalt-rich regions. 
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 The pithos (sample 6) is made of a different clay type, rich in chalk, calcite, 

foraminifers and limestone, typical of rendzina soils (Group 3). This could originate 

from Mt. Meron or from other locations in the upper Galilee. The bowl sherd 

suspected as metallic (sample 8) is a small piece (the sample size was also small) 

made of a fine gray clay, somewhat similar to calcareous marls as the Lisan marl 

(Group 4); inclusions, mostly calcareous, are few. Yet, the sample size was too small 

and fine for clear identification. 

Discussion: The petrographic results seem to indicate that probably two of the three 

suspected metallic sherds were made of a local clay, yet, of two different types. The 

other vessels were made also of these two types of local clay (Groups 1 and 2), while 

the pithos was probably brought from a neighboring region. Thus, it seems the 

supposed metallic sherds are neither uniform nor imported from a central production 

area in the Hermon foothills (e.g., Greenberg and Porat 1996). Generally, there is a 

variability in the fabrics of this small sample group, maybe indicating vessels were 

brought to the site from other sites within the region, but not outside that region. 

Further provenancing may be achieved in the future if more petrographic reference 

material, especially of the Early Bronze Age, would be available from this region. 
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Table 1. List of samples and their petrographic grouping 

Sample Site Reg. 

No. 

Locus Type/description Notes Clay type petrographic 

group 

Suggested 

provenance 

G_Ytro1 Gal Ytro 2096/1 226 platter  Marl/lower 

cretaceous 

2 Local 

G_Ytro2 Gal Ytro 2019/1  platter  alluvial 1a Local 

G_Ytro3 Gal Ytro 2076/2 222 platter  alluvial 1a Local 

G_Ytro4 Gal Ytro 2019/2  Jug  alluvial 1a? Local? 

G_Ytro5 Gal Ytro 2063 216 Jar orange clay Mal/lower 

cretaceous? 

2? Local? 

G_Ytro6 Gal Ytro 2019/4  pithos very coarse rendzina 3 Meron/Galilee 

G_Ytro7 Gal Ytro 2075/1 217 cooking pot Coarse alluvial 1b Local 

G_Ytro8 Gal Ytro 2116 226 Bowl metallic? Grey 

clay 

Marl? 4? ? 

G_Ytro9 Gal Ytro 2040/2 226 metallic(?) body sherd Marl/lower 

cretaceous 

2 Local 

G_Ytro10 Gal Ytro 2082/2 222 metallic(?) body sherd orange 

clay, 

combing? 

alluvial 1a Local 
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