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המדבר של השומרון
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בתי המגורים ומשקי הבית בתקופת הברזל  Iלאורך הירקון :כלכלה,
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יוסף גרפינקל ,סער גנור
ומיכאל הזל

חפירות חורבת קיאפה וראשיתה של ממלכת יהודה
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שפלת יהודה בתקופת הברונזה הקדומה :בחינת הפריסה היישובית



אירית יזרסקי
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מקדש  Aבתל העי — איפכא מסתברא



עודד ליפשיץ

"הנה איש צמח שמו" )זכריה ו :יב(



עודד ליפשיץ
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שלוש כתובות חרותות בחרס מחפירות ידין בחצור



נדב נאמן
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ג'ו עוזיאל

הצלמיות כביטוי לפולחן בתקופות הברונזה התיכונה והמאוחרת :הבדלים
ודמיון



רמי ערב

אל תסתכל בקנקן אלא בכל המכלול :עדויות לנסך מים בבית צידה



שרון צוקרמן

חצור בתקופת הברונזה הקדומה



עירית ציפר

"מקדשי מעט" להמונים — כני הפולחן מגניזת יבנה



רוני רייך

לשאלת מוצאם ותאריכם של הבניין באיילת־השחר ובניין ) שטח ב'(
בחצור



אפרים שטרן

חפצי שנהב ועצם מחפירות תל דור



איציק שי

האם התקיים מנהג המילה בפלשת בתקופת הברזל ?II



מרים תדמור

הצלמית מרבדים — מינקת או יולדת?



מדור הלועזית
אני קובה

לוחית עצם חרותה מאוגרית

*

ויליאם ג' דיוור

ישראל הקדומה :לוחמי האלוהים ,איכרים מורדים או שבטי נוודים?

*

הרמן גאשה

צרוף מקרים או קשר תרבותי בין שושן וקטנה לקראת אמצע האלף
השני לפנה"ס?

*

לארי ג' הר ורוברט ד' בייטס

הקרמיקה מתקופת הברזל IIב מבית מגורים בשכבה  בתל אל־עומיירי,
ירדן

*

אותמר קיל

עדות גליפטית חדשה למושגים מקראיים אחדים

*

אנדרה למר

כתובת ארמית קדומה ופרוטו־ערבית על קערת־אריה

*

אהרן מ' מאיר
ולואיז א' היצקוק

החיפוש אחר מקורות האח הפלשתית

*

יוסף מרן

עדות לפולחן דתי מהלבנט במקדש מתקופת הברונזה המאוחרת בפילקופי,
מלוס

*

פייר דה מירושדג'י

ראשית הפולחן והדת הכנעניים :טקסי פריון בתקופת הברונזה הקדומה
בארץ־ישראל

*

ג'ו ד' סיגר

הטיפולוגיה של סירי בישול מתקופת הברונזה המאוחרת  Iבכנען

*

לורנס א' סטייגר
ורוס ג'וזף ווס

כלי חרס מצריים מתקופת הברונזה התיכונה באשקלון

*

רון טאפי

שכבות תקופת הברזל בתל זית :תשובה לפינקלשטיין ,לזאס ולזינגר־אביץ

*

שכבת החורבן האשורי ב ת ל עיט ון
חיה כץ ואברהם פאוסט

חשיבות רבה וחוקרים שונים מצטטים אותו במסגרת הוויכוח
על זמנן של שכבות חורבן שונות שזוהו בשפלה )בלייקלי
והרדין  ;פינקלשטיין ונאמן  ,וראו להלן( .מלבד
זאת ,חפירות הצלה שונות חשפו קברים מספר )אדלשטיין
ואחרים תשל"ב; אדלשטיין תשכ"ח; אדלשטיין ואורנט ;
ארנסבורג ובלפר־כהן  ;ברואר  ;אוסישקין ;
צפיריס תשמ"ב א; תשמ"ב ב; צפיריס והס  (מתוך בית
הקברות העשיר של תל עיטון )היו במקום כנראה אלפי קברים,
וכמעט כולם נשדדו(.

תל עיטון שוכן בדרום־מזרח השפלה ,בשולי עמק התלם,
כארבעה ק"מ מצפון־מזרח לתל בית מרסים וכאחד־עשר ק"מ
מדרום־מזרח לתל לכיש .האתר שוכן על צומת דרכים חשוב,
ובעמקים שלרגליו נפגשו דרכים אחדות שעלו ממישור החוף
לכיוון הר חברון עם דרך האורך שעברה בעמק התלם מבקעת
באר־שבע לכיוון עמק איילון.
מרבית החוקרים מזהים את האתר כמקומה של עגלון
המקראית )יהושע י :לד–לו; יב :יב; טו :לט; וראו נות :
 ;רייני  .( :באתר בוצעה חפירת הצלה קצרה בשנות
השבעים )איילון  ;צמחוני  ,(וחפירות נוספות נערכו
בכמה קברים בגבעות שסביב האתר )למשל אדלשטיין ואחרים
תשל"ב ,וראו עוד להלן(.
בקיץ  החלה משלחת מטעם אוניברסיטת בר־אילן
בחפירות בתל עיטון .מממצאי הסקר והחפירה עולה כי באתר
התקיים יישוב במהלך מרבית תקופות הברונזה והברזל ,ואף
בתקופה הפרסית־הלניסטית .עיקר השרידים בתל שייכים
לעיר שהתקיימה בתקופת הברזל IIב ונהרסה בחורבן אלים
בשלהי המאה הח' לפני הספירה ,כמו אתרים רבים בשפלה.
מלבד החשיבות שבעצם הצגת הממצאים משכבת החורבן
בתל עיטון ,סוגיית תיארוכן של שכבות חורבן שונות בשפלה
עומדת בעת האחרונה בלב ויכוח ער ,וחוקרים רבים נסמכים
על ממצאי החפירות הקודמות בתל עיטון במטרה לתמוך
במסקנותיהם .במאמר זה ננסה לפיכך לתרום גם לוויכוח
הזה :לאחר תיאור השרידים שנחשפו ,ננתח את הסטרטיגרפיה
שלהם ,נתאר את המכלול הקרמי העשיר מן התקופה ונתארך
אותו.

ממצאי חפירות אוניברסיטת בר־אילן
במהלך ארבע העונות שהתקיימו עד שנת  נערכו חפירות
בארבעה שטחים )איור  ,(ולהלן נסכם בקצרה את הממצאים

תל עיטון במחקרים קודמים
חפירות בקנה מידה מצומצם נערכו בתל עיטון בידי משלחת
חפירות לכיש מטעם אוניברסיטת תל־אביב בראשות דוד
אוסישקין .קבוצת חופרים בניהולם של איתן איילון ורחל
בר־נתן חפרה ארבעה ריבועים סמוך לראש התל .למרות
הרדידות היחסית של הריבועים ,נחשפו במקום שרידים משתי
שכבות מתקופת הברזל ) IIאיילון  ;צמחוני  .(אורנה
צמחוני ציינה כי הממצאים משתי השכבות דומים ותיארכה
אותן לפרק הזמן שמאמצע המאה הט' ועד אמצע המאה
הח' לפני הספירה .כפי שנראה בהמשך ,לתיארוך זה נודעת

איור  .תכנית כללית של תל עיטון ובה סימון שטחי החפירה
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איור  .שטח  ,Aמבט מן האוויר )תצלום :סקיי־ויו(

בשני השטחים העיקריים — שטח  ,Aהנמצא בנקודה הגבוהה
ביותר בתל וסמוך לקצהו הדרומי ,ושטח  ,Bהמרוחק כמה
עשרות מטרים מצפון לו.
בשטח ) Aאיור  (נחשפו עד כה שלושה שלבי יישוב
ובתחתון שבהם אפשר לזהות כמה שלבי־משנה .השכבה
העליונה כוללת שרידי מבנה מסיבי ,שתכניתו ככל הנראה
רבועה וסימטרית ומידותיו המשוערות  ×מ' בקירוב.
הקיר החיצוני היה מורכב משני קירות מקבילים וביניהם מילוי
אבנים .המבנה חולק על־ידי כמה קירות נוספים לחלוקת־
משנה .גודלו ,המסיביות שלו ומיקומו בראש התל ,בנקודה
שאפשרה לשלוט על שטחים נרחבים ,מלמדים על שימושו
הצבאי — ככל הנראה מצודה .למרבה הצער ,מצב השתמרותו
גרוע ביותר ושרדו רק קטעים מהיסודות ,לכן קשה לתארכו.
עדויות נסיבתיות מובילות אותנו לתארך את המבנה לתקופה
הפרסית.
בעונות  ו -התגלתה עדות להתיישבות מחדש,
מוגבלת בהיקפה ,על־גבי שכבת החורבן המאסיבית מהמאה
הח' לפני הספירה )להלן( .הקרמיקה שהתגלתה בהקשר זה

דומה לקרמיקה שהתגלתה בשכבת החורבן שמתחת ,ומכאן
שההתיישבות המחודשת התרחשה זמן קצר לאחר החורבן.
מתחת למצודה ולשלב היישוב מחדש )במקומות שנחשף(
נתגלו חלקים ממבנים שמורים היטב שחרבו בחורבן אלים.
קירות המבנים ,שהשתמרו עד לגובה  .מ' ,היו מוקפים
מפולות אבנים ולבנים ובתוכן נמצאו ממצאים רבים ,בהם
עשרות כלי חרס ,ראשי חצים ,משקולות נול ,כלי מתכת
ועוד .נראה שהבניינים חרבו בשלהי המאה הח' לפני הספירה
במהלך מסע צבאי אשורי )ראו בלייקלי והרדין  ולעומתם
פינקלשטיין ונאמן  ;וראו עוד להלן( .הבניין המרכזי,
שאבני המשקוף שלו מסותתות ,היה גדול למדי; שטח קומת
הקרקע שלו עלה ככל הנראה על  מ"ר .עד כה נחשפו
ממבנה זה חלק ניכר מהחצר המרכזית ,שרצפתה הייתה
עשויה טיח ,וחלקים מן החדרים שהקיפו אותו מצפון ,ממערב
ומדרום .בשלב קיומו האחרון של המבנה חולקה החצר לשני
חלקים בעזרת קיר דל .נראה שיתרת המבנה הייתה מקורה
ונבנתה עליו קומה שנייה .האגף הצפוני של המבנה ,שבו
ארבעה חדרים קטנים ,נחפר כמעט במלואו ונמצאו בו כלי
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אגירה רבים באתרם ,מרוסקים על הרצפה )איור  ,(וכן כלי
חרס רבים קטנים יותר ,משקולות נול ,כלי מתכת ועוד .ברבים
מכלי האגירה השתמרה תכולתם — זיתים ,ענבים ,עדשים,
כרשינה ועוד .בכמה מקומות התגלו שרידי שכבה לבנה
שהייתה כנראה רצפת הקומה השנייה .ממצאים שונים התגלו
גם במפלס גבוה מרצפה זו ובהם מכלול קטן של בולות )ראו
פאוסט ואשל בדפוס( .מלבד מבנה מרכזי זה התגלו חלקים
מכמה מבנים נוספים ,השייכים לאותו שלב יישובי.
גם בשטח  Bהתגלו שרידים מרשימים משכבת החורבן
של שלהי המאה הח' .המצב הסטרטיגרפי בשטח זה מורכב
יותר ולא זה המקום לסכם אותו .נציין רק כי במרבית ריבועי
החפירה התגלו השרידים ,כולל שכבת החורבן ,ישירות מתחת
לפני השטח .בחלקו העליון של שטח  ,Bסמוך לשטח שחפרה
משלחת אוניברסיטת תל־אביב בשנות השבעים ,חשפנו
חלקי מבנים אחדים )איור  .(מצב השתמרותם היה אמנם
פחות טוב מאשר בשטח  ,Aוהרצפות נחשפו בעומק כמה
עשרות סנטימטרים בלבד מתחת לפני השטח ,אך התגלו בהם
מכלולי כלים שלמים ,בדרך כלל על רצפות מטויחות )איור ,(
המעידים על החורבן העז שעבר היישוב בתקופה זו .מעניין
שרבות מהרצפות היו עשויות טיח ולמרות קרבתן לפני השטח
הן היטיבו להשתמר .גם בחלקו התחתון של שטח  ,Bבמדרון
התל ,התגלו קטעי רצפות ,שבמקרים רבים נחתכו על־ידי
המדרון ,ועליהן כלים שלמים )איור  .(בהמשך נדון ביתר
הרחבה בסטרטיגרפיה של שטח זה.
איור  .שכבת החורבן בשטח ◄ A

איור  .תכנית שטח B

שכ בת ה ח ורב ן ה א ש ור י בתל ע יט ו ן



איור  .כלים באתרם בשכבת החורבן בשטח ) Bבחלקו העליון(

רק על ממצאי שלוש העונות הראשונות ,אלא אם כן צוין
אחרת.

קערה ) איור ( :
קערה קטנה בעלת דפנות ישרות מן השפה ועד לבסיס ובסיס־
דיסקוס.

איור  .כלים באתרם בשכבת החורבן בשטח ) Bבחלקו התחתון(

מכלול כלי החרס
בחפירות התגלה מכלול עשיר של כלי חרס )איורים .(–
מאחר שמדובר בשכבת חורבן ,נדון במאמר זה רק בכלים
התמימים או השלמים שהתגלו )למתודה ראו פאוסט וארליך
 (ואשר יש לשער ברמת ודאות גבוהה כי אכן שימשו
בעת שחרבה העיר שהתקיימה בתל עיטון .הדיון שלהלן נסב

מקבילות :תמנה )תל בטש( :שכבות ) II–IIIמזר ופניץ־כהן
 ,טיפוס  ,BL לוחות  .( : ; :לכיש :שכבות
) III–Vצמחוני א ,טיפוס  ,B-איורים :. ; :.
 ; :. ;ב :איורים  .( :. ; :.תל בית
מרסים :שכבה ) Aאולברייט  ,לוח  .( :ירושלים,
עיר דוד :שכבה ) דה גרוט ואריאל  ,איורים : ; :
 ;(מערות ) II–Iאשל  ,איורים  .(– : ;– :עין
גדי :שכבה ) Vיזרסקי  ,טיפוס  ,B לוח  .(– :תל
עירא :שכבה ) VIIפרויד  ,איור .(– :.

קערה ) איור ( :
קערה פתוחה קטנה בעלת שפה פשוטה ,דפנות ישרות ובסיס־
דיסקוס .בתחתית הדופן זיווי.
מקבילות :לכיש :לוקוס  ,שלב המעבר בין שכבות III–IV
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איור  .לוח קערות וקדרות

)צמחוני א ,איור  ; :.א ,איור  ,( :.שכבה
) IIIצמחוני ב ,איורים  .( :. ; :.תל בית
מרסים :שכבה ) Aאולברייט  ,לוח  ; :אולברייט
 ,לוח  .( , :ירושלים ,עיר דוד :שכבה ) דה
גרוט ואריאל  ,איור  ;( :מערות ) II–Iאשל ,
איורים  .( : ; :עין גדי :שכבה ) Vיזרסקי  ,לוח
 .( :באר שבע :שכבה ) IIאהרוני  ,לוח .(– :
ערד :שכבות ) VII–Xזינגר־אביץ  ,טיפוס  ,B איור
 .( :תל עירא :שכבה ) VIIפרויד  ,איורים ; :.
.( :.

קערה ) איור ( :
קערה פתוחה בעלת שפה פשוטה נוטה כלפי חוץ ובסיס־
דיסקוס ,במרכז הדופן זיווי .קערות מטיפוס זה אופייניות
למכלול החופי.
מקבילות :אשדוד :שכבה ) VIIIבקי  ,איור .( ,– :
תל חליף :שכבה ) VIBבלייקלי והרדין  ,איור .( :
באר שבע :שכבה ) IIאהרוני  ,לוח .(– :

קערה ) איור ( :
קערה קטנה בעלת שפה פשוטה נוטה במקצת כלפי חוץ ,דופן
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איור  .לוח סירי בישול ומשפך
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איור  .לוח קנקנים I
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איור  .לוח קנקנים II

מעוגלת ובסיס־טבעת נמוך ,מחופה אדום ובעלת מירוק יד
אופקי .לא נמצאו לה מקבילות.

 .(– :ירושלים ,עיר דוד :שכבה ) דה גרוט ואריאל
 ,איור  ;( :מערה ) IIאשל  ,איור .( :

קערה ) איור ( :
קערה קטנה בעלת שפה משוטחת ,משוכה מעט כלפי חוץ,
דופן מזווה ובסיס־דיסקוס ,ממורקת במירוק אבניים.

קערה ) איור (– :
קערות בינוניות או גדולות פתוחות ,בעלות שפה מקופלת או
מעובה ,בסיס־טבעת או דיסקוס .רוב הקערות מזוות בשליש
העליון של הדופן ומיעוטן בעלות דפנות מעוגלות .הקערות
בעלות השפה המקופלת או המעובה הן  %מכלל הקערות
המתוארות במכלול זה .טיפוס קערות זה הוא גם הנפוץ ביותר
ביהודה בתקופת הברזל .II

מקבילות :לכיש :לוקוס  ,שלב המעבר בין שכבות III–IV
)צמחוני א ,איור  ; :.א ,איור  ,( :.שכבה
) IIIצמחוני ב ,איורים  .( :. ; :.תל בית
מרסים :שכבה ) Aאולברייט  ,לוח ;– , :
אולברייט  ,לוח  .( :ח' אל־קום )דפונזו  ,לוח

מקבילות :תמנה :שכבות ) II–IVמזר ופניץ־כהן  ,טיפוס
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איור  .לוח פכים ,פכיות ונרות
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איור  .מכלול כלי החרס שהתגלו בעונות –

 ,BL  ,BL איורים ;– : ;– , : ;– :
 .( , ,– : ; :לכיש :שכבות ) III–IVצמחוני
א ,איור  ; , :.ב ,איורים ;– :.
 .( :. ; :.תל עיטון ,תל־אביב :שכבות I–II
)צמחוני  ,איורים  ;– : ; : ; :ב ,איורים :.
 .(– :. ; :. ;תל בית מרסים :שכבה ) Aאולברייט
 ,לוחות  ;–אולברייט  ,לוח  .(ח' אל־קום
)דפונזו  ,לוחות  .( , : ; :ירושלים ,עיר דוד:
שכבה ) דה גרוט ואריאל  ,איורים ;(– : ; :
מערות ) II–Iאשל  ,איורים  .(– : ;– :עין
גדי :שכבה ) Vיזרסקי  ,לוח  .(– :באר שבע :שכבה
) IIאהרוני  ,לוחות  .(– : ;– :ערד :שכבות
) VII–Xזינגר־אביץ  ,טיפוס  ,B  ,B איורים :
.(– : ;– : ; : ;– : ; : ;

קדרה ) איור ( :
קדרה גדולה בעלת שפה מעובה ,ארבע ידיות ובסיס־טבעת,
מזווה בחלק העליון של הדופן וממורקת במירוק יד אופקי.
מקבילות :לכיש :שכבה ) IIIצמחוני ב ,איורים :.
 .(– :. ;תל בית מרסים :שכבה ) Aאולברייט
 ,לוח  .( :ירושלים ,עיר דוד :שכבה ) דה גרוט
ואריאל  ,איור  .(– :באר שבע :שכבה ) IIאהרוני
 ,לוחות  .( : ; : ; :ערד :שכבות VIII–X

)זינגר־אביץ  ,טיפוס  ,B איורים : ; : ; :
.( : ; : ;

סיר בישול ) איור (– :
סיר סגור בעל צוואר זקוף ומחורץ ,גוף כדורי שדפנותיו בדרך
כלל דקות וזוג ידיות יוצאות מן השפה אל הכתף; לעתים
מחופה חיפוי אדום.
מקבילות :תמנה :שכבה ) IIIמזר ופניץ־כהן  ,טיפוס
 ,CP איורים  .( : ; :לכיש :שכבה ) IIIצמחוני
ב ,איורים  .(– :. ;– :. ; :.תל עיטון,
תל־אביב :שכבה ) Iצמחוני  ,איור  ; :ב ,איור
 .( :.תל בית מרסים :שכבה ) Aאולברייט  ,לוחות
 ; : ; , :אולברייט  ,לוח  .(– :ח' אל־קום
)דפונזו  ,לוח  .(– :ירושלים :עיר דוד שכבה ) דה
גרוט ואריאל  ,איורים  ;( : ; :מערות ) II–Iאשל
 :איורים  .( : ; :באר שבע :שכבה ) IIאהרוני ,
לוח  .(– :ערד :שכבות ) VIII–Xזינגר־אביץ ,
טיפוס  ,CP איורים  .(– : ;– : ; :תל עירא:
שכבה ) VIIפרויד  ,איורים .( :. ; :.

סיר בישול ) איור ( :
סיר פתוח בעל שפה מודרגת ,גוף פחוס ובסיס מעוגל .זיווי
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מעוגל במרכז הדופן וזוג ידיות יוצאות מן הצוואר אל הדופן,
מעל לזיווי .הסיר קטן יותר מרוב סירי הבישול מטיפוס זה.
מקבילות :תמנה :שכבות ) III–IVפניץ־כהן  ,טיפוס
 ,CP איורים  .( : ;– :לכיש :שכבה ) IIIצמחוני
ב ,איור  .(– :.תל עיטון ,תל־אביב :שכבות I–II
)צמחוני  ,איורים  ;– : ; :ב ,איורים :.
 .(– :. ;תל בית מרסים :שכבה ) Aאולברייט ,
לוחות  .( : ; , :ירושלים :עיר דוד שכבה ) דה גרוט
ואריאל  ,איורים  ;( : ;– :מערות ) II–Iאשל
 ,איור  .(– :באר שבע :שכבה ) IIאהרוני ,
לוחות  .(– : ; :ערד :שכבות ) VIII–Xזינגר־
אביץ  ,טיפוס  ,CP איור .( :

סיר בישול ) איור (– :
סיר בישול העשוי ביד ,בעל גוף נפוח א־סימטרי ,צוואר זקוף
ודופן עבה .כל הכלים מטיפוס זה שנמצאו בחפירה מתאפיינים
באיכותם הנמוכה .ייתכן שהם מייצגים וריאנט מקומי המחקה
את סיר בישול  .לטיפוס זה אין מקבילה אולם כלים עשויים
ביד ,הדומים באיכותם הירודה לכלים אלו ,נמצאו באתר
חורבת שמעון הסמוך לכפר מנחם ,המתוארך למאה הח' לפני
הספירה )דגן .(– :
משפך )איור ( :
בעל שפה מעוגלת שמתחתיה רכס היוצר שני חריצים
ודפנות מעוגלות המסתיימות בצוואר צר .לכלי זה לא נמצאו
מקבילות.
קנקן ) איור ( :
קנקן מטיפוס "למלך" בעל שפה מעובה ,צוואר חרוטי ,גוף
ביצי ההולך וצר כלפי מטה ובסיס מעוגל .מן הכתף הרחבה
המעוגלת יוצאות ארבע ידיות.
מקבילות :תמנה :שכבה ) IIIמזר ופניץ־כהן  ,טיפוס ,SJ
איורים  .(– : ;– :לכיש :שכבה ) IIIצמחוני ב,
טיפוס  ,SJ-איורים  .(. ;.תל בית מרסים :שכבה A
)אולברייט  ,לוח  .( :באר שבע :שכבה ) IIאהרוני
 ,לוחות  .( : ;– :ערד :שכבות ) VIII–Xזינגר־
אביץ  ,טיפוס  ,SJ איורים  .( : ; :תל עירא:
שכבה ) VIIפרויד  ,איור .(– :.

קנקן ) איור (– :
קנקן מטיפוס "דמוי למלך" .טיפוס זה דומה לקנקן "למלך"
אך שונה ממנו בכמה פרטים :צבע הטין נוטה יותר לחום בהיר
מאשר לחום־האדמדם המאפיין את קנקני "למלך" ,השפה
החרוטית מעוגלת ועל הכתף רכס וממנו יוצאות ידיות.
מקבילות :לכיש :שכבה ) IIIצמחוני ב ,טיפוס  ,SJ-איור
 .(.תל עירא :שכבה ) VIIפרויד  ,איור .(– :.

קנקן ) איור (– :
קנקן בעל גוף ביצי ההולך וצר כלפי מטה ,שפה מעוגלת,
צוואר חרוטי שבמרכזו לעתים חריץ ,ובסיס מעוגל .מן הכתף
המזווה יוצאות שתי ידיות.
מקבילות :לכיש :שכבה ) IIIצמחוני ב ,טיפוס ,SJ-
איור  .(– :.תל עיטון ,תל־אביב :שכבות ) I–IIצמחוני
 ,איורים  ; : ; :ב ,איורים  .( :. ; :.תל
בית מרסים :שכבה ) Aאולברייט  ,לוח  ; :אולברייט
 ,לוח  .(– :ח' אל־קום )דפונזו  ,לוח .( :
באר שבע :שכבה ) IIאהרוני  ,לוח  .(– :ערד:
שכבות ) VIII–Xזינגר־אביץ  ,טיפוס  ,SJ איור :
 .(תל עירא :שכבה ) VIIפרויד  :איורים ;– :.
.( , :.

קנקן ) איור (– :
קנקן פערורי בעל שפה מקופלת כשפת קדרה ,גוף תפוח
ובסיס־טבעת נמוך .לחלק מהקנקנים ארבע ידיות ושלושה
רכסים באזור הכתף.
מקבילות :לכיש :שכבה ) IIIצמחוני ב ,איור :.
 .(–תל עיטון ,תל־אביב :שכבות ) I–IIצמחוני ,
איורים  ;– : ; :ב ,איורים .(– :. ; :.
תל בית מרסים :שכבה ) Aאולברייט  ,לוח .( ,– :
ח' אל־קום )דפונזו  ,לוח  .( :באר שבע :שכבה II
)אהרוני  ,לוח  .(– :ערד :שכבות ) VIII–Xזינגר־
אביץ  ,טיפוס  ,SJ איורים  .( : ; :תל עירא:
שכבה ) VIIפרויד  ,איור .( :.

קנקן ) איור ( :
פערור בעל גוף גלילי ובסיס מעוגל חסר ידיות.
מקבילות :תמנה :שכבות ) II–IIIמזר ופניץ־כהן  ,טיפוס
 ,SJ איורים  .(– : ;– :לכיש :שכבה ) IIIצמחוני
ב ,איורים  .( :. ; :.תל בית מרסים :שכבה A
)אולברייט  ,לוח  .(– :באר שבע :שכבה ) IIאהרוני
 ,לוח  .(– :ערד :שכבות ) VIII–Xזינגר־אביץ
 ,טיפוס  ,SJ איורים  .( : ; : ; :תל עירא:
שכבה ) VIIפרויד  ,איור .( :.

קנקן ) איור (– :
קנקן־תושבת בעלי שלוש ידיות וחדק .הקנקן באיור  :
דומה במקצת לקנקני־התושבת הצפוניים ,בעלי הגוף הכדורי,
ואילו הדרומיים מתאפיינים בדרך כלל בגוף ביצי.
מקבילות :לכיש :שכבה ) IIIצמחוני ב ,איורים :.
 .( :. ;תל בית מרסים :שכבה ) Aאולברייט ,
לוחות  .( : ; :ירושלים ,עיר דוד :שכבה ) דה גרוט
ואריאל  ,איור  ;( :מערה ) Iאשל  ,איור .( :
באר שבע :שכבה ) IIאהרוני  ,לוח  .( :ערד :שכבות
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) VIII–Xזינגר־אביץ  ,טיפוס  ,SJ איורים : ; :
 .( : ;תל עירא :שכבה ) VIIפרויד  ,איור :.
 ;(–קבר  ,המאות הט'–הח' לפני הספירה )בית־אריה
וברון  ,איור .( :.

קנקנית )איור ( :
קנקנית בעלת גוף מאורך ,כתף מזווה ובסיס מחודד וידיות
היוצאות מן הכתף אל הגוף.
מקבילות :תל בית מרסים :שכבה ) Aאולברייט  ,לוח
.( :

פך ) איור (– :
פך בעל צוואר רחב מאורך ,שפה נוטה כלפי חוץ ,גוף כדורי,
בסיס עגול וידית אחת היוצאת מן השפה אל הכתף .הכלי
מחופה אדום.
מקבילות :לכיש :שכבה ) IIIצמחוני ב ,איורים :.
 .(– :. ; :. ;תל עיטון ,תל־אביב :שכבה
) IIצמחוני  ,איור  ; :ב ,איור  .( :.תל בית
מרסים :שכבה ) Aאולברייט  ,לוח  .(– :ח' אל־קום
)דפונזו  ,לוח  .( :ירושלים ,עיר דוד :מערה ) IIאשל
 ,איור  .(– :באר שבע :שכבה ) IIאהרוני  ,לוח
 .(– :ערד :שכבות ) VIII–Xזינגר־אביץ  ,טיפוס
 ,J איורים .(– : ; :

פך ) איור (– :
פך בעל צוואר רחב וקצר ,גוף כדורי ,בסיס עגול וידית אחת
היוצאת מן השפה אל הכתף.
מקבילות :תל בית מרסים :שכבה ) Aאולברייט  ,לוח
 .( , , :באר שבע :שכבה ) IIאהרוני  ,לוחות :
.( : ;

פך ) איור (– :
פך־סיר בעל צוואר נוטה כלפי חוץ ,גוף תפוח ,בסיס מעוגל
וידית משוכה מן השפה אל הגוף.
מקבילות :תל בית מרסים :שכבה ) Aאולברייט  ,לוח :
 ;אולברייט  ,לוח  .( :באר שבע :שכבה ) IIאהרוני
 ,לוחות  .( : ; : ; :ערד :שכבות VIII–XII
)זינגר־אביץ  ,טיפוס  ,CP איורים .( : ; :

פך ) איור ( :
פך בעל שפת־מרזב ,צוואר חרוטי ,גוף כדורי ,בסיס מעוגל
וידית משוכה מן השפה אל הגוף.
מקבילות :ירושלים ,עיר דוד :מערה ) Iאשל  ,איור :
 .(לכיש :שכבה  ,IIIקברים )  , , ,טפנל
 ,לוח .( :



פך ) איור ( :
פך בעל צוואר צר ,במרכז הצוואר רכס שממנו יוצאת ידית
כלפי הגוף ,גוף כדורי ובסיס־טבעת.
מקבילות :בית שמש :שכבות ) IIa-bגרנט ורייט  ,לוח
 .( , :LXVתל בית מרסים :שכבה ) Aאולברייט ,
לוח  .( :ירושלים ,עיר דוד :מערה ) Iאשל  ,איור :
 .(באר שבע :שכבה ) IIאהרוני  ,לוח  .( :ערד:
שכבה ) Xזינגר אביץ  ,טיפוס  ,J איור .( :

פך ) איור ( :
פך בעל שפה תלתנית מעובה ,גוף ביצי ,בסיס שטוח וידית
משוכה מן השפה אל הכתף .לא נמצאו מקבילות לכלי זה.
פכית ) איור ( :
פכית בעלת גוף דמוי שק ,בסיס מעוגל וחיפוי אדום־חום.
מקבילות :ירושלים ,עיר דוד :מערות ) II–Iאשל  ,איורים
.(– : ; :

פכית ) איור ( :
פכית מטיפוס "שחור על אדום" ,יובאה כנראה לתל עיטון
ומקורה בקפריסין )ברודי וסטיל  .( :כלים מטיפוס זה
נדירים מאוד ביהודה בעיקר במאה הח' לפני הספירה )שרייבר
 ,(– , ,– :ולכן המקבילות הן כלים
שאינם זהים אלא דומים.
מקבילות :לכיש :שכבה ) IIIצמחוני ב ,איור :.
 .(ירושלים ,עיר דוד :מערה ) IIאשל  ,איור .( :
ערד :שכבות ) VII ,IX–Xזינגר־אביץ  ,איור .( :
תל עירא :שכבות ) VII–VIIIפרויד  ,איורים  :.
]מרבית הכלי[; ] – :.שברים קטנים בלבד[(.

פכית ) איור (– :
פכית בעלת צוואר רחב ,גוף גלילי מאורך ובסיס מעוגל ,ידית
יוצאת מן השפה אל הכתף.
מקבילות :לכיש :שכבה ) IIIצמחוני ב ,איורים – :.
 .( :. ;תל בית מרסים :שכבה ) Aאולברייט ,
לוח  .(– :ירושלים ,עיר דוד :מערות ) II–Iאשל ,
איורים  .(– : ;– :באר שבע :שכבה ) IIאהרוני
 ,לוח  .(– :ערד :שכבות ) VII–Xזינגר־אביץ
 ,טיפוס  ,JD איורים : ;– : ; : ; , :
 .(תל עירא :שכבות ) VI–VIIפרויד  ,איורים ; :.
( :. ; :.

פכית ) איור (– :
פכית בעלת צוואר צר ,גוף תפוח ,בסיס מעוגל מחודד מעט
במרכזו וידית היוצאת מן השפה אל הכתף.
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מקבילות :לכיש :שכבה ) IIIצמחוני ב ,איורים :.
 .( :. ;–ירושלים ,עיר דוד :מערה ) Iאשל ,
איור  .( :פכית דומה נתגלתה בשכבה  Aבתל בית מרסים
ופורסמה בקטלוג הממצאים כחפץ מספר ) אולברייט
.( :

נר ) איור (– :
נר בעל שפה מודגשת ובסיס־דיסקוס רחב.
מקבילות :לכיש :שכבה ) IIIצמחוני ב ,טיפוס  ,L-איור
 .( :.תל בית מרסים :שכבה ) Aאולברייט  ,לוח
 ;– :אולברייט  ,לוח  .( , :ירושלים ,עיר דוד:
מערה ) IIאשל  ,איור  .(– :באר שבע :שכבות
) II–IIIאהרוני  ,לוחות  .( : ;– :ערד :שכבות
) VIII–Xזינגר־אביץ  ,טיפוס  ,L איורים : ;  :
.( : ;

נר ) איור (– :
דומה לטיפוס הנר הקודם אולם מתייחד בבסיס מעוגל.
מקבילות :לכיש :שכבה ) IIIצמחוני ב ,טיפוס ,L-
איורים  .(– :. ; :.תל בית מרסים :שכבה A
)אולברייט  ,לוח  .( :ירושלים ,עיר דוד :מערה II
)אשל  ,איור .( :

תיארוך שכבת החורבן בתל עיטון
ניתוח מכלול הכלים שנמצאו בשכבת החורבן בתל עיטון מראה
כי יש לתארך את שלב קיומו האחרון של היישוב למחצית
השנייה של המאה הח' לפני הספירה .אפשר לחלק את המכלול
לשלוש קבוצות כלים:
 .כלים שראשית הופעתם היא במאות הי'–הט' לפני הספירה
והם ממשיכים גם במאה הח' לפני הספירה ולעתים אף עד
ראשית המאה הו' לפני הספירה .עם טיפוסים אלו נמנים
קערה בעלת שפה משוטחת המשוכה מעט כלפי חוץ ודופן
מזווה )קערה  ,(קערה בעלת שפת מעובה או מקופלת
)קערה  ,(סיר בישול פתוח )סיר בישול  ,(קנקן דמוי
"למלך" )קנקן  ,(קנקן־תושבת )קנקן  (ופך בעל גוף
תפוח וצוואר נוטה כלפי חוץ )פך .(
 .כלים שאינם מופיעים לפני המאה הח' לפני הספירה
וממשיכים עד ראשית המאה ו' לפני הספירה ,לדוגמה
קערה בעלת דפנות ישרות )קערה  ,(פערור )קנקן (
ופכית מאורכת )פכית .(
 .כלים האופייניים אך ורק למכלולים של המאה הח' לפני
הספירה ,ואלו הם :סיר הבישול הסגור )סיר בישול ,(
הקנקן מטיפוס "למלך" )קנקן  (והקנקן הפערורי בעל
שלושה רכסים באזור הכתף )קנקן .(
מאחר שכל הכלים התגלו באותה שכבת חורבן ,ומרביתם אף

באותו מבנה ,ברור שפרק הזמן היחיד שיכלו כולם להתקיים
יחדיו הוא המאה הח' לפני הספירה .יתרה מזו ,המכלול דומה
מאוד ,אף שאינו זהה לחלוטין ,למכלול שנחשף בשכבה III
בלכיש אשר חורבנה מתוארך לשנת  לפני הספירה )מסע
סנחריב( .החפירות בלכיש משמשות אבן בוחן לתיארוך
שכבות תקופת הברזל  IIביהודה ,ובוודאי שהדברים נכונים
כאשר מדובר באתר סמוך כתל עיטון .ברור אפוא שיש לתארך
את חורבנה של העיר ששכנה בתל עיטון לשלהי המאה הח'
לפני הספירה ,והסבירות גבוהה שאף היא חרבה במסעו של
סנחריב )וראו להלן( .עם זה ,לפני שננסה לדייק בתאריך ,מן
הראוי לדון בקצרה בתיארוך חורבנה של העיר לפי החפירות
הקצרות שנערכו באתר בשנות השבעים בידי משלחת לכיש,
שכן הממצאים זכו להתייחסות רבה )למשל בלייקלי והרדין
 ; :פינקלשטיין ונאמן .(– :

חורבן העיר בתל עיטון:
תיארוך משלחת לכיש
משלחת חפירות לכיש זיהתה בחפירתה בתל עיטון שתי
שכבות :הקדומה יותר הייתה המרשימה שבשתיים וחורבנה
ברור יותר ,ואילו המאוחרת יותר הייתה לעומתה דלת בנייה
)איילון  .(א' צמחוני ציינה כי אין הבדלים קרמיים בין
שתי השכבות )צמחוני  ; :ב .( :היא חילקה
את המכלול לשלוש קבוצות בהתאמה לשכבות  III–IVבלכיש
)צמחוני  ; :ב:( :
 .טיפוסי כלים המופיעים רק בשכבה  IIIבלכיש ,כגון קערות
בעלות שפה מקופלת )צמחוני  ,איורים : ;– :
 ;–ב ,איורים  ,(– :. ;– :.סירי בישול
)צמחוני  ,איור  ; :ב ,איור  ( :.וקנקנים
פערוריים )צמחוני  ,איור  ;– :ב ,איור :.
.(–
 .כלים המופיעים לראשונה בשכבה  IVבלכיש אולם
ממשיכים גם בשכבה  :IIIקערות בעלות שפה פשוטה
)צמחוני  ,איורים  ;– : ; :ב ,איורים :.
 (– :. ;וקערות בעלות שפת־מדף )צמחוני ,
איורים  ; : ; :ב ,איורים .( :. ; :.
 .כלים האופייניים למכלול שנתגלה בשכבה  IVבלכיש
בלבד .קבוצה זו כוללת קדרות מחופות בעלות שפה
מעוצבת ,בולטת כלפי פנים או חוץ ,ודופן מתעגלת כלפי
פנים )צמחוני  ,איורים  ; : ; : ; , :ב,
איורים  .( :. ; :. ; , :.אפשר לשייך לקבוצה
זו גם סירי בישול המתאפיינים בשפה מעובה ,מחורצת
בכמה חריצים )צמחוני  ,איורים  ; : ; :ב,
איורים  .( :. ; :.ראשית הופעתו של טיפוס זה
בלכיש שכבה  ,Vאולם הוא מאפיין בעיקר את המכלול
של שכבה  — IVהוא מהווה  %מכלל סירי הבישול בה
)צמחוני א ; :א .( :בערד מופיע טיפוס

שכ בת ה ח ורב ן ה א ש ור י בתל ע יט ו ן
זה בשכבות ) XI–XIIזינגר־אביץ  .( :צמחוני
הדגישה את הדמיון בין הכלים שהתגלו בתל עיטון לממצא
בלכיש  IVגם מבחינת השימוש הנרחב בחיפוי אדום
ובמירוק יד על קערות וקדרות )למשל צמחוני ; :
ב.( :
על סמך נתונים אלו תיארכה צמחוני את שתי השכבות
שנחשפו בחפירות אוניברסיטת תל־אביב לשנים –
לפני הספירה .סופה של שכבה  ,Iהמשקפת את סופו של
היישוב בתל עיטון ,אינו מאוחר לפיכך לדעת צמחוני לאמצע
המאה הח' לפני הספירה ,ולמה שהוא לדעתה שלב המעבר בין
שכבה  IVל III-בלכיש )שם(.

השוואת תוצאות משלחת לכיש לתל עיטון
ותוצאות החפירות הנוכחיות
הקרמיקה :לכאורה נראה שקיימת אי־התאמה בין התיארוך של
צמחוני לתיארוך שאליו הגענו אנו לאור הדיון שלעיל .ואולם
עיון בממצא הקרמי שפרסמה צמחוני מעלה כי דווקא הכלים
השלמים או הכמעט שלמים שנמצאו בתל עיטון בשכבה ,I
כפי שהוגדרה בידי משלחת לכיש ,הם הכלים המאפיינים
באופן מובהק את שכבה  IIIבלכיש .ביניהם יש למנות סיר
בישול סגור )צמחוני ב ,איור  ,( :.קנקן בעל גוף ביצי
ושתי ידיות )שם ,איור  ( :.וקנקן בעל גוף ביצי וארבע
ידיות ,ככל הנראה מטיפוס דמוי "למלך" )שם ,איור .( :.
הכלים שהתגלו בחפירות משלחת לכיש בתל עיטון האופייניים
רק לשכבה  IVבלכיש ואינם ממשיכים לשכבה  IIIכוללים
שברים בלבד )צמחוני ב  :ואיורים :. ;– :.
 .(יש לשער לפיכך כי שברים אלו מקורם בשכבה קדומה
יותר או בתוך רצפות ,והם אינם שייכים לשלב החורבן של
שכבה  IIאו לשכבה ) Iוראו כבר בלייקלי והרדין .( :
להוציא אותם שברים ,הרי שהשוואת מכלול הכלים שנמצאו
בחפירת אוניברסיטת תל־אביב בתל עיטון למכלול הכלים
השלמים והכמעט שלמים שנמצאו בחפירתנו מלמדת על
דמיון ניכר בשני המכלולים )עם זה ,לטיעוניה של צמחוני על
הבדלים בין הממצאים מתל עיטון לממצאי שכבה  IIIבלכיש
יש על מה להסתמך ,כפי שנראה בהמשך( .דמיון זה בא לידי
ביטוי בכלים הבאים :קערות בעלות שפה מקופלת )קערה
 ,(סיר בישול סגור )סיר בישול  ,(סיר בישול פתוח בעל
שפה מודרגת )סיר בישול  ,(קנקן דמוי "למלך" )קנקן ,(
קנקן ביצי בעל שתי ידיות )קנקן  ,(קנקן פערורי )קנקן (
ופך בעל צוואר רחב )פך  .(טיפוסי הכלים הללו מאפיינים,
כאמור ,את המכלולים שנמצאו בלכיש בשכבה  ,IIIבתל בית
מרסים שכבה  ,Aבירושלים ,עיר דוד שכבה  ומערות ,II–I
בבאר שבע שכבה  ,IIבערד שכבות  VIII–Xובתל עירא שכבה
 .VIIלאור זאת אפשר לקבוע כי היישוב בתל עיטון הגיע לקצו
במהלך המחצית השנייה של המאה הח' לפני הספירה )וראו
עוד להלן(.



סטרטיגרפיה :נקודה נוספת הראויה לדיון בעת השוואת
ממצאינו לממצאי משלחת לכיש לתל עיטון היא
הסטרטיגרפיה .משלחת לכיש זיהתה חורבן בעיקר בשלב
הקדום יותר )שכבה  IIבמינוח שלהם( ,ואילו דווקא בשלב
האחרון היו פחות עדויות לחורבן של ממש ושלב זה גם
נמצא בנוי פחות טוב )איילון  .( :כפי שראינו לעיל,
גם בחפירתנו זוהה שלב של התיישבות דלה על־גבי שכבת
החורבן ,אלא ששרידים דלים אלו זוהו רק בשטח  ,Aולא
בשטח  Bהצמוד לשטח שחפרה משלחת לכיש .יתרה מזו,
השרידים שזיהינו דלים בהרבה מאלו שתיארה משלחת לכיש.
אין מדובר בבניינים של ממש ,אלא בשימוש דל בשרידי מבנים
שחרבו.
לא רק שיש אי־התאמה בין תיאור השכבה המאוחרת
שחשפה משלחת לכיש לממצאים שלנו ,אלא ששכבת חורבן
מסיבית מאוד זוהתה בחפירתנו ממש מתחת לפני השטח ,והיא
מהווה את שלב היישוב האחרון שתועד בשטח ) Bראו למשל
איור  ,לעיל(.
ראוי לפיכך לציין כי למרות ריבוי הכלים שהתגלו בנקודות
מסוימות בשטח  ,Bהשתמרות המבנים בו מוגבלת יחסית,
ולכן אפשר שיש הבדל בהשתמרות בין הקטע שחפרה משלחת
לכיש לחלקים שחפרנו אנו .אפשרות אחת היא ששכבה I
של משלחת לכיש פשוט לא השתמרה באזורים שבהם
חפרנו )עד כה הגענו לרצפות רק באזורים שמצפון לחפירת
משלחת לכיש .החפירה בריבוע מדרום לשטח זה ,אשר החלנו
בחפירתו בסוף עונת  ,עומדת בראשיתה ועד כה נחשפו
ראשי קירות בלבד( .אפשרות אחרת היא כי דווקא הרצפות
שחשפנו אנו לא השתמרו היטב בשטח שחשפה משלחת
לכיש ,וכי שכבה ) Iשלהם( התגלתה באופן מקוטע וכוללת
שרידי רצפות וקירות מעורבים בחומר שמתחת לרצפות
ומעליהן .נוכח היקף חפירתנו וריבוי הרצפות והממצאים ,אנו
נוטים לאפשרות השנייה ,כלומר שבקטע הקטנטן שחשפה
משלחת לכיש השתמרה שכבת החורבן במידה לא שלמה,
גם בשל הקרבה לפני השטח וגם בשל פעילויות מאוחרות
יותר ,שכמותן זוהו גם בחפירת המשלחת בתל לכיש )איילון
 .( :אם כך הם פני הדברים ,הרי שכל הדיון בשכבה
)ראו בלייקלי והרדין  ; :פינקלשטיין ונאמן :
 (–בטעות יסודו .שכבת החורבן המסיבית בתל עיטון
פשוט לא נחשפה בגלל מקריות הממצא בחפירות ההצלה
שערכה משלחת לכיש בתל ,ומה שזוהה כיישוב דל יחסית
הוא למעשה שרידים חלקיים )גם אם באופן נקודתי מסיביים
פחות מאלו של השלב הקודם( ,השייכים לחורבן המסיבי
של העיר הגדולה שהתקיימה במקום במאה הח' לפני
הספירה.
שלב של יישוב מחודש לאחר החורבן זוהה אמנם גם
בחפירתנו בתל עיטון ,אך הוא היה כנראה מוגבל מאוד בהיקפו
וספק אם יש לראות בו יישוב של ממש שהתקיים לאחר חורבן
השכבה שנדונה במאמר זה.
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חורבן במסע סנחריב או קודם לכן?
מבט מתל עיטון
עד לא מכבר היה מקובל לתארך את שכבות החורבן השונות
שהתגלו בשפלה לימיו של סנחריב ,אלא שבעת האחרונה יש
המערערים על מוסכמה זו .בלייקלי והרדין ) (הראו כי
באתרים רבים בשפלה — למשל בתל בית מרסים ,בבית שמש
ובחפירות הקודמות בתל עיטון — יש שתי שכבות חורבן,
בדרך כלל )אם כי לא תמיד( האחת מסיבית ומעליה שכבת
יישוב דלה יותר .בלייקלי והרדין הציעו לתארך את החורבן
הראשון ,המסיבי יותר ,לתקופתו של תגלת פלאסר הג' ואת
השכבה הבאה לימי סנחריב .גישה זו נדחתה מכול וכול בידי
פינקלשטיין ונאמן .הם הציעו לתארך את החורבן הראשון
למסעו של סנחריב ,ואת השכבה העליונה לראשית המאה הז'
לפני הספירה )פינקלשטיין ונאמן  .(אין בכוונתנו כאן
להתייחס לוויכוח ביחס לכל אתרי השפלה ,אלא רק לממצאים
הרלוונטיים מתל עיטון.
ההיבט הקרמי :השאלה העיקרית היא ,האם אפשר לקבוע את
פרק הזמן המדויק שחרב היישוב בתל עיטון בתוך המחצית
השנייה של המאה הח' לפני הספירה? ואם אכן הדבר אפשרי,
האם לייחס את החורבן למסע סנחריב ) לפני הספירה( ,או
שיש להקדימו לימי תגלת פלאסר הג' ) לפני הספירה( או
לימי סרגון הב' ) לפני הספירה(?
כאמור ,המכלול מתל עיטון דומה באופן כללי מאוד לזה
של שכבה  IIIבלכיש ,ולפיכך תיארוך החורבן לשנת  לפני
הספירה נראה מתבקש .אולם לאור הוויכוח שהתעורר ,ראוי
לבדוק את הממצאים ביתר פירוט ,ולהלן נציג כמה נימוקים
אפשריים לקביעת תאריך חורבן קודם מעט לשנת .
 .האפשרות לראות במירוק אמצעי לתיארוך הועלתה
לראשונה בידי אולברייט במסגרת הדיון על הממצא מתל
בית מרסים )אולברייט  .(– :בשנים האחרונות
נערכו בנושא זה כמה מחקרים שדנו במכלולים שמקורם
בשפלה .צמחוני הראתה כי  %מן הקערות בשכבה IV
בלכיש היו ממורקות ,בעיקר במירוק יד .מירוק אבניים
זוהה רק בשלושה שברי קערות )צמחוני א.( :
בשכבה  IIIלעומת זאת נעלם מירוק היד כליל והמירוק
הטיפוסי הוא מירוק אבניים סדור )צמחוני – :
 .(בתמנה הבחינו החופרים בין סוגי מירוק היד השונים:
 %מבין הכלים שנמצאו בשכבה  IVטופלו במירוק יד
אופקי או פרוע או שילוב של שניהם ,ורק  %מורקו על
אבניים או במירוק רצוף .בשכבה  IIIיורד אחוז הכלים
הממורקים במירוק יד כלשהו ל %-בלבד ואחוז הכלים
הממורקים מירוק אבניים או מירוק רצוף עולה ל%-
)מזר ופניץ־כהן  , :טבלה  .(בחינת המכלול
)כלים שלמים בלבד שהתגלו בשלש העונות הראשונות(
שנתגלה בחפירתנו בשכבת החורבן בתל עיטון מעלה כי

מבין  הקערות השלמות % ,אינן ממורקות כלל% ,
ממורקות מירוק יד אופקי ואילו רק  %ממורקות במירוק
אבניים .מעניין שבחפירות משלחת לכיש לתל עיטון היו
 .%משברי הקערות והקדרות שהתגלו בשכבה I
ממורקות ביד )בלי קשר לסוג החיפוי( ,ואילו אחוז הכלים
שמורקו באבניים היה  ..%בשכבה  ,IIהיו .%
מהכלים ממורקים ביד ורק  .%מורקו באבניים )צמחוני
ב , :טבלה  .(הדבר מלמד בראש ובראשונה על
הדמיון בקרמיקה בין השכבות ,כפי שהדגישה צמחוני ,אך
גם על ריבוי מירוק היד מחד גיסא ,ועל העלייה ההדרגתית
במירוק האבניים לאורך ציר הזמן מאידך .העובדה
שבחפירתנו התגלו מעט פחות כלים ממורקים ביד עשויה
להיות מקרית ,אך ייתכן גם שהסיבה היא שאנו חישבנו רק
כלים שלמים ,ואילו הסטטיסטיקה של צמחוני התבססה
בעיקר על שברים ,ואלו עשויים היו להגיע גם משכבות
קדומות יותר .מכל מקום ,השוואת נתונים אלו לנתונים
מלכיש ותמנה מוסיפה נדבך לאפשרות לתיארוך מוקדם
של החורבן שהביא לקצו של היישוב בתל עיטון ,ומקשה
מעט על ייחוס החורבן למסעו של סנחריב בשנת 
לפני הספירה ,כאשר חרבה שכבה  IIIבלכיש .יש כמובן
להביא בחשבון את האפשרות שבחפירות שונות השתמשו
במונחים שונים או בשיטות ספירה שונות ,והדבר גורם
לבלבול ,אך המגמה הכללית לכל הפחות ברורה.
 .היעדר טביעות "למלך" .מקובל במחקר ,למרות שהדבר לא
הוכח ,כי טביעות "למלך" משקפות את השלב האחרון של
המאה הח' לפני הספירה ,ערב מסעו של סנחריב )למשל
נאמן  ; ;אוסישקין  .( :ווהן אפילו משייך
את הטביעות לזמנו של חזקיהו )ווהן  ;– :וראו
סיכום הדיון והפניות נוספות שם .(– ,עד כה טרם
התגלו בחפירותינו טביעות מסוג זה ,למרות שהתגלו כמה
קנקנים שלמים )ואחד תמים( מטיפוס זה ומאות ידיות.
אם אכן התיארוך המקובל לטביעות אלו נכון ,הדבר עשוי
ללמד שהיישוב בתל עיטון חרב לפני שטביעות אלו נכנסו
לשימוש נרחב )לדיון דומה ביחס לבאר שבע ראו נאמן
.(
 .בתל עיטון נמצאו כמה טיפוסי כלי חרס האופייניים
לשלבים המוקדמים של לכיש  .IIIהמקבילות מלכיש לפך
 נמצאו בקברים   , ,ו ,-אשר צמחוני
תיארכה לשכבה  IVאו לכל המאוחר לראשית ימיה של
שכבה ) IIIא ; :א .( :מקבילה נוספת
לפך זה נמצאה בלכיש בחדר  ,חדר שהוא חלק ממבנה
אשר תוארך בידי טפנל לשלב הקדום של שכבה ) IIIטפנל
 .( :תופעה זו ,שגם צמחוני עמדה עליה ביחס
למקצת הקדרות וסירי הבישול שנמצאו בחפירה של
אוניברסיטת תל־אביב )צמחוני  ; :ב,( :
מאפשרת לנו להעלות סברה שהמכלול המשתקף בשכבת
החורבן בתל עיטון קדום לשנת  לפני הספירה.
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חשוב לציין כי שלושת הנימוקים שלעיל אינם חד־משמעיים.
אשר לנימוק הראשון ,ייתכן שהמכלול שנחשף עד כה אינו
מייצג ,וכאשר ייחשפו עשרות קערות נוספות תשתנה
הסטטיסטיקה )יש כמובן להביא בחשבון גם את אחוז הכלים
המחופים ,התואם את המצב בסוף המאה הח' לפני הספירה
באתרים אחרים( .אשר לנימוק השני ,מאחר שהשטח שנחשף
עד כה קטן מכדי להיות מייצג ,ייתכן שבהמשך החפירות עוד
יתגלו טביעות "למלך" )אך ההתייחסות גם לידיות בודדות
מקשה מעט על טיעון זה( .גם באשר לנימוק השלישי ,ייתכן
שמדובר בתופעה רגיונלית )אף שהקרבה בין תל עיטון ללכיש
והיקף החפירה בלכיש עצמה מצמצמים את הסבירות שהסבר
זה נכון( .לאור כל זאת אפשר להסכים כי אכן ישנם כמה רמזים
שהמכלול עשוי להיות קדום מעט לשנת  .אך רק המשך
החפירות יאפשר להכריע עניין זה.
ההיבט הסטרטיגרפי :נקודה נוספת הראויה להתייחסות היא
הסטרטיגרפיה .השחזורים ההיסטוריים השונים שהציגו
בלייקלי והרדין מחד גיסא ופינקלשטיין ונאמן מאידך מדגישים
את קיומן של שתי שכבות — שכבת חורבן מסיבית ומעליה
יישוב דל יותר — באתרים השונים שדנו בהם ,ובעיקר בתל
עיטון .עם זה נראה ,כאמור לעיל ,שהוויכוח בנוגע לתל
עיטון בטעות יסודו .היישוב המסיבי האחרון בתל עיטון חרב
בשלהי המאה הח' לפני הספירה ,ואחריו לא קם כנראה יישוב
חדש באתר )שלב ההתיישבות מחדש שזוהה בחפירתנו אינו
ראוי לתואר עיר ואפילו אינו מעיד על יישוב של ממש(.
מבחינה זו הממצאים תואמים את השחזורים המקובלים,
שלפיהם השפלה חרבה בשלהי המאה הח' ,שכן אם נקדים
את החורבן לימיו של מלך אשורי קודם ,ניאלץ לקבוע כי
לסנחריב לא נותר בתל עיטון דבר להרוס .שחזור כזה אינו
בלתי אפשרי כמובן ,אך לדעתנו הוא בלתי סביר ,בעיקר
נוכח תיאורי ההרס הרב שזרע סנחריב במסעו ,המתועד הן
במקורות האשוריים )ב"מנסרת סנחריב" ,שעותקים אחדים
ממנה השתמרו( הן במקרא )רישומו הוטבע בספרי מלכים־ב,
ישעיהו ,מיכה ,ירמיהו כו ועוד ,וראו גם פאוסט 
ושם רשימת ספרות( .נראה אפוא שהניתוח הסטרטיגרפי
המחודש ,טנטטיבי ככל שיהיה ,תומך דווקא בשחזור
המקובל.
העדות הקרמית מאפשרת אמנם להקדים את תיארוך
החורבן של העיר שהתקיימה בתל עיטון לפני חורבנה של
לכיש  ,IIIאך הדברים אינם ודאיים .הניתוח הסטרטיגרפי,
בשילוב השיקולים ההיסטוריים ,נוטה דווקא לכיוון התיארוך
המאוחר .לאור זאת ,אנו תומכים עדיין בתיארוך חורבנה של
העיר ששכנה בתל עיטון לימי מסעו של סנחריב .אולם אם
התמונה הקרמית תהיה דומה גם בעוד כמה עונות חפירה,
ייתכן שנאלץ לקבוע כי סביר להניח שהעיר חרבה לפני כן,
או שיהיה עלינו לבחון מחדש כמה מהמוסכמות בדבר קנקני
"למלך" ותופעות רגיונליות בארכאולוגיה.

הרס תל עיטון בראייה היסטורית
ההרס המוחלט של העיר שהתקיימה בתל עיטון בשלהי
המאה הח' לפני הספירה והיעדר יישוב ברור מן המאה הז'
לפני הספירה )העדויות ליישוב מחדש לאחר החורבן הן כאמור
דלות ומצומצמות בהיקפן מאוד ,ונראה שמדובר בתופעה
קצרת ימים הקרובה בזמנה לחורבן עצמו( משתלבים בתמונת
המצב היישובית בשפלת יהודה.
כמעט בכל אתרי האזור שנחפרו התגלו עדויות ברורות
לחורבן במסעות האשוריים ,ובדרך כלל לא שוקם היישוב
אחר כך .אף כאשר נוסד מחדש יישוב באתר החרב ,הוא היה
דל ומצומצם בהיקפו בהשוואה לקודמו )ראו גם פינקלשטיין
ונאמן  .(לא התגלו למשל כל שרידים מן המאה הז'
או מראשית המאה הו' לפני הספירה בח' אל־קום )דפונזו
 ,(בבית שמש )בונימוביץ ולדרמן  ,(ועוד.
באתרים אחרים ,כדוגמת לכיש ,התגלו שרידים בהיקף
מצומצם יחסית )אוסישקין  ,(– :וברור כי היישוב
לא חזר להיקפו הקודם.
שונים פני הדברים בהרי יהודה .כאן אמנם נהרסו אתרים
רבים בשלהי המאה הח' ,אך רובם ככולם שוקמו במאה הז'
לפני הספירה .כך למשל יש בתקופה זו התיישבות בח' רבוד
)כוכבי  ;תשנ"ג( ,חברון )איזנברג ונגורסקי תשס"ב(,
בבית צור )סלרס ואחרים  ;פונק תשנ"ג( ,ברמת רחל
)אהרוני תשנ"ג; ברקאי  ;ליפשיץ ואחרים תש"ע( ועוד.
יתרה מזו ,בדרך כלל אף עלה היישוב המאוחר בהיקפו על זה
מן המאה הח' לפני הספירה )ביחס לח' רבוד ,ראו למשל כוכבי
 ;לדיון נרחב ראו פאוסט .(
נראה אפוא שהשפלה ספגה מכה אנושה במסעות
האשוריים ,ובעיקר במסע סנחריב ,שככל הנראה התמקד
באזור זה .העברת חלק מהאזור לידי הפלשתים — תוצאת מסע
סנחריב — וגם ההרס והירידה הדמוגרפית בעקבות המסעות,
מנעו בוודאי את התאוששות האזור במאה הז' והוא שוקם
באופן חלקי בלבד.
מעניין שהמציאות היישובית בתל עיטון ובאתרים השכנים
לה ,תל בית מרסים וח' אל־קום ,תואמת את זו של השפלה
ושונה מזו שבהר יהודה .הדבר מלמד שעמק התלם היה
בתקופה זו חלק מהשפלה ולפיכך גורלו היה כגורלה.

סיכום ומסקנות
במאה הח' לפני הספירה התקיימה בתל עיטון שבעמק התלם
עיר גדולה וכנראה אף מתוכננת .עיר זו חרבה בחורבן עז
בשלהי המאה ולא שוקמה ,למרות עדויות מקומיות ליישוב
דל שהתקיים על החורבות.
המכלול הקרמי העשיר שהתגלה בחפירות דומה מאוד לזה
שנמצא בשכבה  IIIבלכיש הסמוכה ,אך יש רמזים שהוא אולי
מעט קדום יותר .רק המשך החפירות יאפשר להכריע בסוגיה
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זו ,ולפי שעה נראה לנו שעדיין ראוי לייחס ,אם כי בזהירות,
את החורבן למסע סנחריב.
ההיסטוריה של תל עיטון ,השוכן בתפר בין השפלה להר,

מלמדת שהעיר הייתה חלק מהשפלה בתקופה זו ,ונראה
שכמו מרבית האתרים בשפלה ,היישוב נפגע אנושות במסעות
האשוריים ולא שוקם עוד.

הערות












החפירות )רישיונות מספר G/ ,G/ ,G/
ו (G/-והסקר ),S/ ,G/ ,G/
ו (S/-נוהלו בידי אברהם פאוסט מאוניברסיטת בר־אילן.
חיה כץ מנהלת את שטח  Bמאז תחילת החפירות ואחראית על עיבוד
הקרמיקה .הרפאות נעשתה בידי דינה קסטל וציור הכלים בידי יוליה
רודמן .החפירה בוצעה בעזרת סטודנטים מאוניברסיטת בר־אילן,
האוניברסיטה הפתוחה ,מכללת ויטון ובני נוער מחוגי סיור .משלחת
החפירה קיבלה סיוע רב מהמועצה האזורית לכיש ומן העומד
בראשה ,דני מורביה ,מעוזרו מאיר דהן ,מקצין הביטחון ירון משולם
ומהאחראי על התחבורה אבי כהן .כן הסתייענו רבות בתושבי האזור,
ובעיקר בגדי אילון ואיתן רוזנבלט ,תושבי מושב שקף.
בכתיבת מאמר זה הסתייענו במענק מחקר מטעם הקרן הלאומית
למדע )מענק מספר .(/
שכבה  VIIתוארכה בדוח החפירה לסוף המאה הח' עד המחצית
הראשונה של המאה הז' לפני הספירה )בית־אריה  ; :פרויד
 ,(– :אולם כיום מקובל להקדים את השכבה ולתארכה
למחצית השנייה של המאה הח' לפני הספירה במקביל לשכבה III
בלכיש ולשכבה  IIבבאר שבע )טהרני־סוסלי  ; :פרויד,
בע"פ(.
המונח "המאה הח' לפני הספירה" הוא כללי ,וכולל את האופק הקרמי
שהתקיים במאה זו ,ואשר מוכר בעיקר במחציתה השנייה .כמובן
שהכלים המשיכו לראשית המאה הז' ,וראו גם פינקלשטיין ונאמן
.
קדרות דומות לאלו נתגלו בתמנה בשכבות ) III–VIמזר ופניץ־כהן
 .(KR  ,הן מאפיינות בעיקר את המכלול של שכבה ,IV
להוציא  שברים שהתגלו בשכבה  .IIIעם זה ,אף לא שבר אחד
מהם נתגלה בשכבת החורבן ) IIIשם.( ,
בריבועים שחפרה משלחת לכיש לתל עיטון זיהינו ,כאשר ניקינו
מחדש את השטח ,קיר מאוחר החודר לתוך קירות שנראים שייכים
לשכבת החורבן שחשפנו בחפירתנו .אילו היה זיהוי זה ברור ,היה
הדבר עשוי ללמד שאכן יש שלב בנייה מאוחר לחורבן שחשפנו ,אלא
שכמה בעיות מטילות צל על יחס סטרטיגרפי זה .ראשית ,מדובר
במבנים אחרים ,שכן כל הריבועים שחפרנו ואשר הגענו בהם לרצפות
שייכים למבנים אחרים מאלו שחפרה משלחת לכיש .עניין זה מקשה
להשתמש בקיר שצוין לעיל כדי ללמוד על הסטרטיגרפיה בשטח
 .Bעניין נוסף קשור לכך שחלפו כ -שנה מאז חפירת משלחת
לכיש ,שנים שבהן השטח עמד חשוף .העובדה שיחס הקיר לשאר
הקירות שחשפה משלחת לכיש אינו תואם את מה שפורסם מחזקת
את האפשרות שאכן חלו שינויים בשטח וקירות התמוטטו .נראה
אפוא שיחסים סטרטיגרפיים המבוססים על קירות שעמדו חשופים
עשרות שנים הם בעייתיים מאוד.
בעונת  הרחבנו את החפירה לשטח הצמוד לחפירת משלחת
לכיש מדרום והממצאים מלמדים בבירור כי בשטח זה לא השתמרה
שכבת החורבן שחשפנו בריבועים האחרים .הממצאים תומכים לפיכך
בהצעה כי היעדר העדויות לשכבת חורבן בשכבה ) Iשל משלחת
לכיש( נובע מכך שהחפירה התמקדה במקרה בשטח שלא השתמרה















בו שכבה זו .שכבת החורבן ברצועת הריבועים של משלחת לכיש
)וכנראה גם באזור שמדרומה( נפגעה בשל פעילות מאוחרת )ראו גם
פאוסט בדפוס(.
לא רק שמסוכן להוציא מסקנות כלליות על־סמך השטח המוגבל
שחפרה משלחת לכיש ,אלא שלאיילון היו הסתייגויות מ"דלות"
הבנייה ,למשל בגלל בניית גזית שזוהתה בשלב זה )איילון :
 .(יתרה מזו ,מבחינות רבות נראית הבנייה בשלב המאוחר של
חפירת משלחת לכיש נאה יותר מאשר בשלב הקדום ,למשל העובדה
שנבנה קיר כפול שהפריד בין המבנים ,הוגדלה החצר ועוד )איילון
.(
הטיפול החיצוני בכלים בתקופת הברזל  IIבא לידי ביטוי גם בחיפוי
האדום ,המאפיין בעיקר את הקערות .אחוז הקערות המחופות ביחס
לכלל הקערות משמש גם הוא אינדיקציה לתיארוך המכלול .בלכיש
שכבה  Vהקערות המחופות הן  %מכלל הקערות ,בשכבה  IVהן
 ,%ואילו בשכבה  IIIיורד מספרן לכדי  %–%בלבד )צמחוני
א ; ,– :א .(– :גם בתמנה ניכרת
ירידה באחוז הקערות המחופות לאורך ציר הזמן % :בשכבה ,IV
 %בשכבה  IIIורק  %בשכבה ) IIמזר ופניץ־כהן , :
טבלה  .(בשכבות  I–IIבתל עיטון )חפירת משלחת לכיש( מצאה
צמחוני כי  %מן הקערות הן מחופות ) ; :ב,( :
אך במכלול הקערות מן החפירה החדשה בתל עיטון עומד אחוז
הקערות המחופות על  %בלבד .מבחינה זו אפוא תואם המצב
בתל עיטון את המציאות בשלהי המאה הח' לפני הספירה בלכיש
ובתמנה.
אמנם ציינו לעיל כי בניסיון לתארך את החורבן יש להתייחס רק
לכלים שלמים ,אך ביחס לטביעות "למלך" יש חשיבות גם לבדיקת
השברים ,שכן היעדרן של הטביעות על כלים שלמים עשוי להיות
מקרי )בשל היקפה המצומצם של החפירה( ,ואילו היעדר טביעות
גם על הידיות השבורות מחזק את ודאות חסרונו של ממצא מסוג
זה .עם זה ,ראוי להדגיש כי אין מדובר בראיה של ממש אלא בעדות
מצטברת.
ומבחינה זו תואם יותר את התזה של פינקלשטיין ונאמן ) (אך
לא את ניסיונם לאחר את המכלול שהתגלה לראשית המאה הז' לפני
הספירה.
פרסומים קודמים תיארכו את השכבה העיקרית למאה הז' ,אך
מסתבר שהם התבססו על התיארוך השגוי של שכבה  IIIבלכיש
)דפונזו .(– :
לדעת החופרים ,בבית שמש לא התגלו כלל שרידים מן המאה הז'
לפני הספירה ,להוציא בתוך מפעל המים ,והם סבורים שמדובר
בניסיון ליישוב שכשל ולא ביישוב של ממש .אך גם אם הייתה
התיישבות כלשהי באתר ,אין ויכוח על כך שהשרידים הם דלים ביותר
)וראו גם שטרן .(– :
בלא קשר לוויכוח בדבר התיארוך המדויק של היישוב מחדש בתל
בית מרסים ,ברור כי גם אם התקיים במאה הז' יישוב במקום ,הוא
היה מצומצם בהיקפו.
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