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חורבת יואח )מזרח( :
שרידים מן התקופות הכלקוליתית עד הביזנטית

אלי ינאי

של  הצפונית-מערבית  הגדה  על  מנשה,  ברמת  שוכנת   )205950–6226/724800–5083 נ״צ  )מזרח;  יואח  חורבת 

בסקר   .)2  ,1 )איורים  סביבתה  מעל  מטרים  כשישה  של  לגובה  הנישאת  גבעה  על  בודד,  לעין  סמוך  בודד,  נחל 

שנערך באתר נלקטו ממצאים מן התקופות הכלקוליתית, הברונזה הקדומה והתיכונה 2, הברזל, הפרסית, הרומית 

והביזנטית )עולמי תשמ״א:46, אתר 70(. חורבת יואח )ח׳ אל-שּוקאק; עולמי תשמ״א:45–46, אתר 69(, המרוחקת 

הברונזה  הכלקוליתית,  התקופות  מן  ממצאים  בה  נלקטו  קטן;  תל  היא  צפון-מזרח,  לכיוון  מ׳  כ-300  האתר  מן 
התיכונה 2, הברונזה המאוחרת, הברזל וההלניסטית. 1

נחל בודד הוא מיובליו העליונים של נחל תות, הזורם ממעלה רמת מנשה במזרח לים התיכון במערב, ונמשך 

בחלקו לאורך התפר שבין סלעי הִקרטון מגיל האיאוקן הבונים את רמת מנשה לבין הכרמל הגבוה, הבנוי מסלעים 

איור 1. מפת איתור.
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איור 2. נחל בודד ועין בודד לרגלי חורבת יואח )מזרח( על רקע הכרמל הגבוה, מבט לצפון-מערב.

מגיל הקנומן והטורון. בין סלעי הִקרטון בסביבת האתר מרובדות שכבות חוואר בנטייה של 3–5 מעלות מצפון-

של  שפע  יצרה  החוואר,  שכבות  את  שחשפה  והבליה,  תהום,  מי  מוליכות  החוואר  שכבות  לדרום-מערב.  מזרח 

מעיינות בספיקה נמוכה. המים הזורמים מהמעיינות מתנקזים לוואדיות ויוצרים שפיעה עונתית באפיקי הנחלים. 

בתוך אפיקו של נחל בודד, מדרום-מזרח לגבעה שעליה שוכנת חורבת יואח )מזרח(, נחצבה בריכה המנקזת אליה 

והאוגרת בתוכה כמה מאות מטרים מעוקבים של מים מהמעיין הסמוך )איור 3(; מועד בנייתה של מערכת מים זו 

אינו ידוע. שוליה הדרומיים של החורבה נפגעו במהלך חפירת תעלה להנחת כבל תקשורת, ובעקבות הפגיעה נחפרו 

ארבעה חצאי ריבועים )A5–A2; תכנית 1( לצד תוואי התעלה, ממערב למזרח. ריבוע נוסף )A1( נפתח כמטר אחד 
2.A2 מדרום-מזרח לריבוע
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איור 3. מתקן לאגירת מים מדרום-מזרח לאתר, מבט לצפון-מערב.

אדריכלות וסטרטיגרפיה )תכנית 1(

רצפות מקוטעות  ונחשפו בה   ,I זהורה  ונחל  רבה  ואדי  IX שייכת לתרבויות  נחשפו תשע שכבות: שכבה  באתר 

ושברי כלי חרס; שכבות VI–VIII מתוארכות לתקופה הכלקוליתית המאוחרת, ונחשפו בהן שרידי קירות, רצפות 

 IV יוחס קבר חתום המתוארך לתקופת הב״ת 2א׳, ובו שברי כלי חרס ושרידי אדם; בשכבה V וכלי חרס; לשכבה

נמצא קיר שמשני צדיו מילויים, ובהם כלי חרס המתוארכים לתקופה הפרסית; בשכבה III נמצאו שני קירות ושברי 

כלים מן התקופה הרומית; בשכבה II נחשף קיר מהתקופה הביזנטית; ושכבה I היא שכבת פני השטח החרושים 

זה, נחשפה שכבה מעורבת של אבנים  ובה חרסים מעורבים. על סלע האם, מתחת לרצף  )0.10–0.15 מ׳ עובי(, 

קטנות ואדמת סחף בתולה, והיא לא קיבלה מספר שכבה. 

בנייה בשטח שנחפר,  הייתה  לא   )IV )שכבה  הפרסית  התקופות  ועד   )VI )שכבה  הכלקוליתית  התקופה  מסוף 

והאזור התמלא בחרסים ובאבנים שמקורם בפסולת יישוב ובערמות סיקול משולי היישוב. מילוי זה, שכיסה את 

 )24 איור  )ר׳   2 הב״ק  רבים מתקופות  חרס  כלי  הכיל שברי   ,V כחלק משכבה  בחפירה  ותועד   VI שרידי שכבה 

והב״ת 2א׳, ובהם שברי קערות, קנקנים, פכים ופכיות, וכן שברי כלים מן התקופות הפרסית והרומית הקדומה. כן 
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תכנית 1. השרידים האדריכליים, תכנית וחתכים.

II שכבהStratum

Stratum III שכבה

Stratum IV שכבה

Stratum VII שכבה

Stratum VI שכבה

Stratum VII שכבה

Stratum VIII שכבה
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נמצאו במילוי כלי נשק מברונזה המיוחסים לתקופת הב״ת 2א׳ וכמות גדולה של עצמות גפיים וגולגולות אדם. 3

לפי העצמות ומכלול הכלים נראה כי חלק מממצא זה הוצא מקברים. נראה, אם כן, כי בתקופות הפרסית והרומית 

הקדומה נהרסו בשטח סמוך קברים רבים מתקופת הב״ת 2, והממצאים מתוכם נזרקו אל תוך השפכים. להלן יתוארו 

השכבות מן הקדומה למאוחרת.

I תרבויות ואדי רבה ונחל זהורה :IX שכבה

נמצאו ארבעה קטעים של רצפות אבן: בריבוע L1040 ,L1039( A1; איורים 4, 5(, בריבוע A2 )L1041( ובריבוע 

 I איור 6(. במצבורים על הרצפות נמצאו שברי גוף קטנים של קנקנים מתרבויות ואדי רבה ונחל זהורה ;L1038( A5

)לא צוירו(, וכן שברי כלים מטיפוס Dark Faced Burnished Ware )לא צוירו(. כן נמצאו כלים השייכים לתרבויות 

אלו שלא באתרם בשכבות VIII ו-VII; מצב השתמרותם טוב יותר, והם עזרו בתיארוך השכבה )ר׳ איור 18(.

איור 4. חלקו המזרחי של ריבוע A1, מבט לדרום.

W24
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W16

W29

W23

L1039

W27
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איור 5. חלקו המזרחי של ריבוע A1, מבט למערב.

W16

W23

W24
W27

L1039

W29

איור 6. ריבוע A5, רצפה 1038 )שכבה IX( ושרידים סמוכים, מבט למערב.

W26

L1038
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שכבות VI–VIII: התקופה הכלקוליתית המאוחרת

ממצאים מקוטעים משכבות אלו נתגלו בכל הריבועים. בריבוע A1 נתגלה רצף שרידים המיוחס לשלוש שכבות 

יישוב, אך את השרידים בשאר הריבועים אפשר לייחס רק לשניים מהם. הממצא הקרמי מעיד כי זמנן של שכבות 

אלו התקופה הכלקוליתית המאוחרת )ר׳ איורים 19–23(.

ריבוע A1 )איורים 4, 5(. השרידים בריבוע A1 נתגלו בחלקו המזרחי של הריבוע, בשטח מצומצם שנתחם בשלושה 

 ,L1014 ;III להלן(, ובתחתית בור מדופן מהתקופה הרומית )שכבה ,W27 ,W24 ,W23( VI-ו VII קירות משכבות

להלן; איור 7( בחלקו המערבי של הריבוע. הקירות המאוחרים והקיר התוחם את הבור )W16( לא הוסרו, ועל כן 

לא נמצא קשר אדריכלי וסטרטיגרפי ישיר בין השרידים בשני חלקי הריבוע. עם זאת, ניכר כי השתכבות השכבות 

הקדומות זהה בשני חלקי הריבוע.

 ,)L1036( ורצפה עשויה עפר מעורב בגיר כתות )איור 4 ;W29( קיר VIII בחלקו המזרחי של הריבוע יוחסו לשכבה

VII נחשפו שני קירות מקבילים, שכיוונם מזרח–מערב: קיר 24, צמוד לדופן  שניגשה אל הקיר מצפון. משכבה 

הדרומית של הריבוע, וקיר 27, צמוד לדופן הצפונית שלו. מפלסי שני הקירות זהים, ונראה שהם שייכים למבנה 

VI יוחסו  אחד; מילוי שניגש אל שני הקירות )L1032( הכיל חרסים מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת. לשכבה 

יסודותיו של קיר 23, שפגע בקיר 24 והוקם על רצפה 1039 משכבה IX, ופן צפוני של קיר )W20; איור 7(, שנחשף 

בתחתית בור 1014 מן התקופה הרומית. לפי כיוונם של קירות 20 ו-23, נראה כי הם יצרו פינה בזווית ישרה, אך זו 

לא נחשפה בשל קיר 16, התוחם את הבור מן התקופה הרומית. אל קיר 23 ניגשה ממזרח רצפה עשויה עפר מהודק 

וגיר כתות )L1022(. מצפון לקיר 20 נמצאה רצפה עשויה גריסי אבן וחרסים )L1029(, ששויכה אף היא לשכבה זו. 

איור 7. קיר 20 משכבה VII בתחתית הבור המדופן )L1014( משכבה III , מבט לדרום.

W20

W16

L1014
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ריבועים A5–A2. לשכבה VIII יוחסו רצפה )L1030( וקיר )W26( בריבוע A5, משום שנמצאו מעל רצפה 1038 

VI הוחדר לקרקע בקצהו המערבי של הריבוע )איור 8(. נראה כי  IX ונחתכו כשפיטס המיוחס לשכבה  משכבה 

ורצפה   )W25( קיר  יוחסו   VII 9(. לשכבה  איור   ;L1031(  A4 בריבוע  רצפה שנתגלתה  גם  יש לשייך  זו  לשכבה 

איור 8. ריבוע A5, מבט למערב.

W
2

L1030 6

איור 9. ריבוע A4, מבט לצפון-מערב.

L1031

W18
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איור 10. ריבוע A5, רצפה 1026 מכוסה בחרסים, מבט לצפון.

)L1025(, שניגשה אל הקיר מדרום, אשר נחשפו בריבוע A2 מעל רצפה 1401 משכבה XI. לשכבה זו יוחסו בריבוע 

A3 קיר )W22( ורצפה )L1021(, שניגשה אל הקיר ממזרח, ובריבוע A5 — רצפה )L1026; איור 10( שכיסתה את 

 ,)L1013( A2 גם יוחסה רצפת עפר מהודק בריבוע VI רוב שטח הריבוע ועליה נמצאו שברי כלי חרס רבים. לשכבה

 A4 ובריבוע )L1012( A3 שעליה נמצאו שברי חרס גדולים, ששימשו מעין ריצוף. רצפה זו נמשכה מערבה בריבוע

)L1010(, שם ניגשה מצפון לקיר 18. 

שכבה V: תקופת הברונזה התיכונה 

לשכבה זו יוחסו קטע רצפה )L1035(, שנתגלתה בריבוע A3 )לקערה שנמצאה על רצפה זו, ר׳ איור 2:26(, וקבר 

בנוי בן חדר אחד, שנתגלה בריבוע W14 ,L1033( A2; 2 × 2 מ׳; איור 11(. הקבר נמצא מכוסה בלוחות אבן גדולים 

וכבדים, ומעליהם סודרו אבני גוויל במעין כיפה, שבחלקה העליון נחשפה אבן ראשה באתרה )איור 12(. הקבר נבנה 

בתוך בור שנכרה אל תוך שכבות VI–IX. אף שברוב שטח הקבר העמיקה החפירה עד לרצפה, חלק קטן מפינתו 

הצפונית-מערבית לא נחפר עד תומו. בקבר נמצאו עצמות אדם פזורות, שתי גולגולות ועשרה כלי חרס )איור 13; 

תכנית 2(: שתי קערות שטוחות, שתי קערות מזוות, קנקן וחמישה פכים ופכיות )ר׳ איור 25(. רוב ההקבלות לכלים 

אלה נמצאו בקברים בשכבות XIII–XIV במגידו, ובהיעדר אתרים נוספים בני התקופה בסביבתה של חורבת יואח 

)מזרח(, יש לתארך את הקבר על פי הקבלות אלו לתקופת הב״ת 2א׳. עם זאת, הקבלות בין כלי החרס הללו לכלים 

מתל חפר )תל אל-אפשר;Marcus, Porath and Paley 2008( מלמדות כי אינם מחלקה הקדום של התקופה )שלבים 
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איור 11. קבר 1033, מבט לצפון; אחת מאבני הכיסוי באתרה.

איור 12. קבר 1033 לאחר הסרת אבני הכיסוי, מבט לצפון.
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איור 13. כלי חרס על רצפת קבר 1033, מבט לצפון.
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תכנית 2. מיקום הכלים בקבר 1033.

A ו-Bׂ בתל חפר(. כלים אלה מצביעים, אם כן, על זמנו של הקבר למרות המיקום הסטרטיגרפי שלו, אולם אי אפשר 

לקבוע אם הם הוכנסו לקבר לאורך פרק זמן ארוך או באירוע קבורה אחד. נראה כי קבר זה השתייך לבית קברות 

נרחב יותר שהתקיים מחוץ לתחום היישוב בתקופת הברונזה התיכונה ופגע בשרידי יישוב קדומים. שרידים מבית 

קברות זה נמצאו שלא באתרם במילויים ובלוקוסים מעורבים אחרים, שכללו, בין היתר, שרידי עצמות אדם ושברי 

כלי חרס מהתקופה הב״ת 2א׳ )ר׳ איור 26(.



חורבת יואח )מזרח(: שרידים מן התקופות הכלקוליתית עד הביזנטיתחורבת יואח )מזרח(: שרידים מן התקופות הכלקוליתית עד הביזנטית 12

שכבה IV: התקופה הפרסית?  

בריבוע A5 נחשף קיר )W13; איורים 14, 15; תכנית 3( הנמשך בכיוון צפון–דרום, ואליו ניגשה ממזרח רצפת עפר 

)L1009(; פני הקיר אינם סדורים, והוא דומה לערמת אבנים מוארכת. הקיר יוחס לשכבה IV משום שמכסה עליו 

רצפת עפר )L1007( שניגשה אל קירות 11 ו-21 משכבה III )להלן(. זמנו של הקיר אינו ברור, אך במילויים משני 

צדיו נמצאו כלים מהתקופה הפרסית )L1017; ר׳ איור 2:27( כמו גם על רצפה 1007 שמעליו )להלן(. לפיכך, דומה 

שאפשר לתארכו לתקופה הפרסית. 

W12
W21

W13

איור 14. ריבועים A4 ו-A5, מבט למערב.

איור 15. ריבועים A4 ו-A5, מבט לצפון.

W12
W13

W21

W11
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שכבה III: התקופה הרומית

 ;W16 ,L1014( A1 לשכבה זו יוחסו שרידים אחדים, שאין ביניהם קשר סטרטיגרפי ברור: בור מדופן אבן בריבוע

איורים 7, 16(; בור שמולא באבנים )L1023( בריבוע A2; ושני קירות ניצבים זה לזה )W21 ,W11; 0.7 מ׳ רוחב; 

איורים 14, 15; תכנית 1: חתך 2–2( בריבוע A5. שני הקירות נבנו מאבני גוויל בשלושה נדבכים, וראשם פולס 

היטב להנחת לבנים )איור 17(. אף שניכר כי קיר 11 נבנה קודם לקיר 21, הם יוצרים פינה, וניגשת אליהם רצפת עפר 

)L1007(. על הרצפה נמצאו כלים מהתקופות הפרסית )ר׳ איור 1:27, 3, 4, 8( והרומית )לא צוירו(. נראה, אם כן, כי 

זמנו של המבנה הוא התקופה הרומית. 

שכבה II: התקופה הביזנטית

מתחת לשכבת פני השטח בריבוע A5 נחשף קטע מקיר )W12; כ-01 מ׳ רוחב, כ-1 מ׳ אורך; איור 14; תכניות 1: 

חתך 1–1; 4( שנבנה על גבי קיר 21 משכבה III. קיר 12 נבנה משתי שורות של אבני גוויל מהוקצעות בגסות בצדן 

החיצון, ומילוי של אבני גוויל ביניהן. לא נמצאו רצפות או קירות כלשהם הנקשרים לקיר. לצד יסודותיו של קיר 

12, משני עבריו, נמצאו מילויים ובהם חרסים מהתקופות הרומית המאוחרת – הביזנטית )לא צוירו(. דומה, אם כן, 

שיש לתארך קיר זה לתקופה הביזנטית.

שכבה I: פני שטח

פעילות חקלאית באתר פגעה בשרידים. אולם, הכמויות הגדולות של אבנים ושל סלעים בשטח מנעו מהחקלאים 

לחרוש חריש עמוק, ועומק הפגיעה המרבי הוא 0.15 מ׳.

188.56
187.83

L1009
L1010

31
W

0 1
מ׳ m

188.45
187.49

.)IV תכנית 3. קיר 13 )שכבה



חורבת יואח )מזרח(: שרידים מן התקופות הכלקוליתית עד הביזנטיתחורבת יואח )מזרח(: שרידים מן התקופות הכלקוליתית עד הביזנטית 14

איור 17. קיר 21, מבט לצפון. 

איור 16. בור 1014, מבט למזרח. 

L1017

12
W

188.43

0 1
מ׳ m

.)III תכנית 4. קיר 21 )שכבה
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הממצאים

כלי חרס

להלן מוצגים כלי חרס מכל התקופות )למעט הרומית המאוחרת – הביזנטית( שנתגלו בחפירה. חלק מכלים אלה 

לתקופת   ,)VI–VIII )שכבות  המאוחרת  הכלקוליתית  לתקופה  המיוחסים  ובשרידים  בשכבות  באתרם:  נמצאו 

הב״ת 2א׳ )שכבה V(, לתקופה הפרסית )שכבה IV( ולתקופה הרומית )שכבה III(. עם זאת, כלי חרס רבים נמצאו 

במילויים ובלוקוסים מעורבים; מקורם הן בתקופות המיוצגות בשרידים האדריכליים והן בשרידי יישוב וקברים 

קדומים שהופרעו בתקופות הפרסית והרומית, מבלי שנותרו מהם שרידים אדריכליים כלשהם. אלה כוללים כלים 

I ומתקופת הב״ק 2; הממצא מתקופת הב״ת 2א׳ שייך אף הוא ברובו לקברים  מתרבויות ואדי רבה ונחל זהורה 

שהופרעו בתקופות מאוחרות יותר. 

ההקבלות לכלי החרס מחורבת יואח הובאו מאתרים משוכבים וקרובים ככל האפשר, כגון מגידו, יקנעם ועין אסור. 

הקבלות לממצאים מתרבות ואדי רבה נמצאו בעיקר בנחל זהורה )Gopher 2012(. שכבות מן התקופה הכלקוליתית 

 Smithline( מאשרת )Yannai 2006( לא נתגלו במגידו וביקנעם, ועל כן רוב ההקבלות לכלים מתקופה זו הן מעין אסור

2001( ומחורבת אושה )Pailstöker 2006(. אף שלאתרים כלקוליתיים מדרום לאגן הירקון קשר רופף עם התרבות 

אתרים  שני  רק   .)Bourke et al. 1995( ע׳סול  מתולילאת  ממצאים  כמה  בהקבלות  נכללו  השרון,  בצפון  החומרית 

מתקופת הב״ק 2 נחפרו בסביבתה של חורבת יואח — תל קשיש )Ben-Tor, Ben-Ami and Livneh 2005( וקריית אתא 

 .)Smithline 2001( הקבלות ספורות לכלים מתקופה זו אותרו גם בממצאים ממערות קבורה באשרת ;)Golani 2003(

יישוב ומקברים  נוספים מתקופת הב״ת 2 נמצאו במכלולים משכבות  הקבלות לכלי החרס מקבר 1033 ולממצאים 

בתלים גדולים, דוגמת תל יקנעם )תקופת הב״ת 2ב׳; Livneh 2005(; תל פרעה )צפון(, שם נמצאו הקבלות אחדות 

 Loud( שם הותקנו קברים בשכבות יישוב ,)Guy and Engberg 1938( ומגידו ;)de Vaux and Stève 1949( מקברים

1948(, ועל כן ההקבלות לקבר 1033, שפגע בשכבות יישוב קדומות יותר, חשובות במיוחד. 

תרבויות ואדי רבה ונחל זהורה I )איור 18( 

חרס  כלי  שברי  נמצאו  כן   .I זהורה  ונחל  רבה  ואדי  לתרבויות  יוחסו   IX בשכבה  שנתגלו  המעטים  החרס  שברי 

המיוחסים לתרבויות אלו במילויים של שכבות VIII ו-VII, והשתמרותם הייתה טובה יותר מזו של הכלים בשכבה 

IX. לפיכך, במכלול המוצג כאן מופיעים שפות, ידיות, ושברי גוף שלא נמצאו באתרם, אך אופייניים לתרבויות 

אלו. שברים אלה עשויים מחרס כתום-ורוד, וליבתם אפורה בהירה. החסמים חומים, שחורים אדומים ואפורים, 

)שכבות  וחסמי הצור שנמצאו בכלים המיוחסים לתקופה הכלקוליתית המאוחרת  הגיר הלבנים  שלא כמו חסמי 

VI–VIII(. הכלים ממורקים בגוון אדום בהיר-כתום; פני הכלים מורקו בחלקם במירוק צפוף, בשונה משברי הגוף 

מן התקופה הכלקוליתית המאוחרת שאינם ממורקים כלל. 

קערות )איור 1:18–5(.— קערה 1 זקופת דופן, וקוטרה קטן. לקערה הקבלות בשכבות מתרבות ואדי רבה בנווה ים 

)גלילי 2005: איור 15:39, 16( ובנחל זהורה II )Gopher and Eyal 2012: Fig. 10.43:2(. לקערה 2 דופן ישרה וצורה 

 Gopher and Eyal( II דמוית עציץ; דופנה הפנימית מחורצת. יש לה הקבלה בשכבה מתרבות ואדי רבה בנחל זהורה



חורבת יואח )מזרח(: שרידים מן התקופות הכלקוליתית עד הביזנטיתחורבת יואח )מזרח(: שרידים מן התקופות הכלקוליתית עד הביזנטית 16

.I איור 18. כלי חרס מתרבויות ואדי רבה ונחל זהורה

2 3
1

4 5

7
86

9
10

12 13 14
11

100

סל לוקוס הכלי מס׳ סל לוקוס הכלי מס׳

10078/3 1036 קדרה 8 10087/7 1031 קערה 1

10034 1014 קדרה 9 10070/8 1026 קערה 2

10078 1036 קדרה 10 10068 1029 קערה 3

10087/6 1031 קנקנית 11 10032 1012 קערה 4

10043/5 1013 קנקנית 12 10087/5 1031 קערה 5

10070/5 1026 עיטור מחורץ 13 10043 1013 קדרה  6

10070/3 1026 עיטור מחורץ 14 10071/7 1031 קדרה 7

Fig. 10.43:34 :2012(. קערות 3–5 עמוקות, ושפתן מעוגלת חוצה. יש להן הקבלות בשכבה מתרבות ואדי רבה בנווה 

.)Garfinkel and Matskevich 2002: Fig. 3:10( ובחפירותיו של ז׳אן פרו באבו זוריק )ים )גלילי 2005: איור 25:39

קדרות )איור 6:18–10( .— לקדרות 6–8 דפנות דקות ושפת פערור. יש להן הקבלות בשכבות מתרבות ואדי רבה בנווה ים 

)גלילי 2005: איור 12:39( ובנחל זהורה II )Gopher and Eyal 2012: Fig. 10.48:16, 18, 20, 22(. קדרה מס׳ 9 קטנה, ולה 

דופן עבה, שפה זקופה וגימור חתוך. קדרה דומה נמצאה בשכבה מתרבות ואדי רבה בנווה ים )גלילי 2005: איור 13:39(, 

 Gopher and Eyal( II ובנחל זהורה )Garfinkel and Matskevich 2002: Fig. 7:9, 10( בחפירותיו של ז׳אן פרו באבו זוריק

Fig. 10.48:14 :2012(. קדרה 10 גדולה, ולה דופן דקה ושפה מעוגלת וגדולה. הקבלה לה נמצאה בשכבות מתרבות ואדי 

.)Gopher and Eyal 2012: Fig. 10.76:6( I ובנחל זהורה )רבה בנווה ים )גלילי 2005: איור 24:39
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קנקניות )איור 11:18, 12(.— בשבר 11 ניכר החיבור בין הגוף לצוואר, האופייני לקנקנים קטנים או לקנקניות; 

)Gopher and Eyal 2012: Fig. 10.81:1, 12, 18(. לקנקנית 12 שפת קשת,   I שברים דומים נמצאו בנחל זהורה 

.)Garfinkel 1999:133( שכמותה נמצאו בכל המכלולים מתרבות ואדי רבה

שונות )איור 13:18, 14(.— שבר גוף 13 מעוטר בקבוצות של קווים חרותים ישרים. הקבלות לו נמצאו בשכבות 

 Gopher and Eyal( II ובנחל זהורה )Garfinkel and Matskevich 2002: Fig. 11:5( מתרבות ואדי רבה באבו זוריק

Fig. 10.63:9, 11, 18 :2012(. לשבר גוף 14 דופן דקה, והוא מעוטר בדיקור. שברי כלי חרס מעוטרים בדיקור נמצאו 

 ,)Garfinkel and Matskevich 2002: Fig. 11:12, 13( באתרים רבים השייכים לתרבות ואדי רבה, כגון תל אבו זוריק

.)Gopher and Eyal 2012: Fig. 10.62:13, 16( II ונחל זהורה )נווה ים )גלילי 2005: איור 19

התקופה הכלקוליתית המאוחרת )איורים 19–23(

כלי החרס מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת נתגלו בשכבות VI–VIII. הם עשויים מחומר צהוב בהיר, ורוד בהיר 

או כתום בהיר. החסמים כוללים שבבי גיר רבים, מעט צור ושבבים שחוקים של בזלת. פני הכלים מחופים ברובם 

בצהוב, בוורוד, באדום כהה ובסגול כהה; שברי גוף אחדים נמצאו מחופים בחום כהה. גוון נוסף של חיפוי הוא 

בצבע הכלי, והוא נעשה בטבילת הכלי בתרחיף. החיפויים הצבעוניים נעשו במכחול עבה.

שכבה VIII )איורים 19, 20(

קערות )איור 1:19–8(.— לקערות 2–4 דופן ישרה, קוטרן בינוני ומתארן שטוח. הקבלות נמצאו במערות באשרת 

 Smithline( לקערה 5 דופן ישרה וקוטר גדול, והקבלות לה נמצאו במערה באשרת .)Smithline 2001: Fig. 5:1–3(

 van den( לקערה 6 דופן ישרה וקוטר בינוני, והקבלות לה נמצאו במערות קבורה בשער אפרים .)2001: Fig. 5:9

Brink 1998: Fig. 27:3; 2011: Fig. 37:1–7(, במערת קבורה בחדרה )Sukenik 1937: Fig. 6:c(, במערת קבורה 

בטייבה )Yannai and Porath 2006: Fig. 8:2–6( ובמבנה המבודד בפצאל )Porath 1985: Fig. 3:1, 2(. לקערה 8 

.)Porath 1985: Fig. 3:3( קוטר בינוני ושפה מעוגלת חוצה, והקבלה לה נמצאה במבנה המבודד בפצאל

 Smithline( לאגן 9 דופן עבה וישרה, וקוטרו גדול. הקבלה נמצאה במערה 2 באשרת —.)אגנים )איור 9:19–12

Fig. 7:4, 5 :2001(. לאגן 12 דופן עבה ושפה מעובה, ולה חתך דמוי קרדום. גם לכלי זה הקבלה במערה מס׳ 2 

.)Smithline 2001: Fig. 8:2( באשרת

פיטסים )איור 1:20, 2(.— שפת פיטס 1 מעוגלת חוצה; פיטס ולו שפה דומה נמצא בשכבה VII )ר׳ איור 12:21(. 

.)Smithline 2001: Fig. 12:1( לפיטס 2 שפה מעוגלת חוצה, והקבלה לו נמצא במערה מס׳ 2 באשרת

קנקנים )איור 3:20, 4(.— לשני הקנקנים שפה מעוגלת מעט כלפי מעלה וכתף מעוגלת. קוטר השפה דומה לזה של 

שפות פערורים שקוטרן בינוני. לקנקנים אלה הקבלות מן התקופה הכלקוליתית המאוחרת בשכבות VA ו־IV בעין 

)Yannai 2006: Figs. 4.22:8, 9, 11; 4.30:13( אסור



חורבת יואח )מזרח(: שרידים מן התקופות הכלקוליתית עד הביזנטיתחורבת יואח )מזרח(: שרידים מן התקופות הכלקוליתית עד הביזנטית 18

.VIII איור 19. כלי חרס מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת משכבה

סל לוקוס הכלי מס׳ סל לוקוס הכלי מס׳

10052 1015 קערה 7 10058 1022 קערה 1

10087/37 1031 קערה 8 10087/8 1031 קערה 2

10071/12 1031 אגן 9 10087/10 1031 קערה 3

10089/1 1031 אגן 10 10087/15 1031 קערה 4

10090 1031 אגן 11 10071/5 1031 קערה 5

10087/2 1031 אגן 12 10071/21 1031 קערה 6

2 3 4
1

5 6

7

8

9

10

11

12

100
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.VIII איור 20. כלי חרס מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת משכבה

סל לוקוס הכלי מס׳ סל לוקוס הכלי מס׳

10087/3 1031 קנקן שפת פערור 9 10087/21 1031 פיטס 1

10087/25 1031 קנקן שפת פערור 10 10071/17 1031 פיטס 2

10087/20 1031 קנקן שפת פערור 11 10078/3 1036 קנקן 3

10058 1032 קנקן שפת פערור 12 10078/7 1036 קנקן 4

10087/12 1031 קנקן שפת פערור 13 10087/20 1031 קנקן שפת פערור 5

10087/36 1031 ידית נקב 14 10071/22 1031 קנקן שפת פערור 6

10087/6 1031 זרבובית 15 10071/13 1031 קנקן שפת פערור 7

10087/38 1031 מקטר 16 10071/4 1031 קנקן שפת פערור 8

1
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קנקני שפת פערור )איור 5:20–13(.— לקנקני שפת פערור 5–9 שפות דקות בקוטר גדול ובינוני, שהקבלות להן 

נמצאו מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת בשטח H-II בתולילאת ע׳סול )Bourke et al. 1995: Fig. 9:1( ובמערה 

מס׳ 2 באשרת )Smithline 2001: Fig. 11:1(. לקנקני שפת פערור 10–13 שפות שקוטרן קטן. לכלי 13 שפה מעט 

 Bourke et al.( בתולילאת ע׳סול H-II מעוגלת, וגם לו נמצאו הקבלות מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת בשטח

 .)Hennessy 1969: Figs. 6:5; 8b:8( ו-E מחפירותיו של הנסי בתולילאת ע׳סול   B Fig. 5:13 :1995( ובשלבים 

.)Smithline 2001: Fig. 11:2( לקנקנים 10, 11 ו-13 הקבלות במערה מס׳ 2 באשרת

שונות )איור 14:20–16(.— שבר 14 הוא ידית נקב. ידיות נקב על שברי גוף של קנקנים קטנים נמצאו במערה מס׳ 

 Yannai( זרבובית 15 היא חלק מכלי אחסון גדול, ככל הנראה קדרה פתוחה .)Smithline 2001: Fig. 13( 2 באשרת

 van den Brink 2011: Fig.( לזרבובית נמצאו הקבלות במערות קבורה בשער אפרים .)and Porath 2006: Fig. 4, 5

8–38:6(. בשבר 16 ניכר חלק מטבעת תחתונה ומרגל תומכת של קערה במקטר. מקטרים מעין אלה נמצאו במערת 

.)Yannai and Porath 2006: Fig. 9:1–6( קבורה בטייבה

שכבה VII )איור 21(

קערות )איור 1:21–10(.— פרטים 1 ו-2 הם קערות דמויות עציץ שקוטרן קטן. הקבלות נמצאו במערות קבורה 

בשער אפרים )van den Brink 1998: Fig. 27:1, 2(, במערת קבורה בחדרה )Sukenik 1937: Fig. 6:a, b(, במערת 

 )Yannai and Porath 2006: Fig. 8:7–14( במערת קבורה בטייבה ,)Porath 2006: Fig. 6:1–7( קבורה במעברות

ובמערה מס׳ 2 באשרת )Smithline 2001: Fig. 5:1, 2(. לקערה 8 דופן ישרה, וקוטרה גדול. הקבלות נמצאו בשלב 

 Smithline 2001:( ובמערה מס׳ 2 באשרת )Hennessy 1969: Fig. 7a:7( בחפירותיו של הנסי בתולילאת ע׳סול B

.)Fig. 6:8, 10

בתקופה  נפוצים  הם  ואין  הניאוליתיות,  בתרבויות  כבר  שהחלה  מסורת  ממשיכים  אגנים   —.)11:21 )איור  אגן 

.)Yannai 2006: Fig. 4.20:11, 12( בעין אסור IV הכלקוליתית המאוחרת. אגנים דומים נמצאו בשכבה

פיטסים )איור 12:21, 13( לפיטס 13 דופן עבה ושפה מעוגלת מעלה. הקבלה נמצאה בשכבה 15 בחורבת עוצה 

.)Getzov 2009: Fig. 2.57:2(

 Yannai 2006: Fig.( בעין אסור IV לקנקן 14 שפה זקופה, והקבלות לו נמצאו בשכבה —.)קנקנים )איור 14:21, 15

16–4.122:14(. קנקן 15 לא נפוץ, ולכן אין לו הקבלות.

.)Yannai and Porath 2006: Fig. 8:15–19( לשבר הבזיך הקבלות במערת קבורה בטייבה —.)בזיך )איור 16:21

 Smithline( ובמערה מס׳ 2 באשרת )ר׳ איור 14:20( VIII לידית נקב 17 הקבלות בשכבה —.)שונות )איור 17:21–19

Fig. 13 :2001(. ידית 18 היא ידית נקב קטנה של מחבצה קטנה. לשבר מס׳ 19 סימני חבלים ששימשו לייצוב הכלי  

.)Smithline 2001: Fig. 14:4( במהלך הייצור, והקבלות לו נמצאו במערה מס׳ 2 באשרת )?פיטס(
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4איור 21

שכבה VI )איור 22(

קערות )איור 1:22–5(.— קוטרה של קערה מס׳ 1 קטן, ודופנה ישרה. קערות מעין אלו נמצאו במערות קבורה בשער 

אפרים )van den Brink 1998: Fig. 27:1( ובמערת קבורה בחדרה )Sukenik 1937: Fig. 6:a, b(. קוטרה של קערה 2 

 Smithline 2001:( בינוני, ודופנה ישרה. קערה 3 עמוקה וקוטרה בינוני, והקבלה לה נמצאה במערה מס׳ 2 באשרת

Fig. 5:4(. קוטרן של קערות 4 ו-5 גדול; קערה 4 פתוחה מאוד, ואילו קערה 5 סגורה יותר. קערות דומות נמצאו 

 .)Porath 2006: Fig. 6:10( ובמערת קבורה במעברות )Smithline 2001: Fig. 5:10, 11( במערה מס׳ 2 באשרת

 Hennessy 1969:( זהו קנקן קטן, ושפתו מעוגלת מעלה. הקבלה נמצאה בתולילאת ע׳סול —.)קנקן )איור 6:22

.)Fig. 5:9

כלים שלא באתרם )איור 23(

כלים אלה תוארכו לתקופה הכלקוליתית המאוחרת אך נמצאו בלוקוסים שלא שויכו לתקופה זו. הקבלות לקערה 1 

נמצאו במערה מס׳ 2 באשרת )Smithline 2001: Fig. 5:1, 2(; קערה 2 דומה לקערה באיור 5:22.

תקופת הברונזה הקדומה )איור 24(

ממצאים מתקופה זו נמצאו במילויים מעורבים מעל שכבה VI; הם אופייניים ליישוב מתקופת הב״ק 2.

קערות )איור 1:24–3(.— קערה 1 עמוקה, והדופן והשפה מעוגלות פנימה כמדף; הקבלות נמצאו בשכבה I בקריית 

I בקריית אתא  אתא )Golani 2003: Fig. 4.24:19(. קערה 2 פתוחה, ואפשר שהיא טס; הקבלות נמצאו בשכבה 

)Golani 2003: Fig. 4.27:1(. לקערה 3 שפה מעוגלת מעלה וגימור מחודד; הקבלות נמצאו במערה מס׳ 4 באשרת 

.)Smithline 2001: Fig. 24:5, 9(

סל לוקוס הכלי מס׳ סל לוקוס הכלי מס׳

10064/1 1026 אגן 11 10070/9 1026 קערה 1

10064/6 1026 פיטס 12 10070/2 1026 קערה 2

10088/4 1026 פיטס 13 10070/9 1026 קערה 3

10088/3 1026 קנקן 14 10070/4 1026 קערה 4

10070/7 1026 קנקן 15 10064/2 1026 קערה 5

10064 1026 בזיך 16 10070/13 1026 קערה 6

10064/9 1025 ידית נקב 17 10064 1026 קערה 7

10088/6 1026 ידית נקב של מחבצה 18 10072/2 1032 קערה 8

10064/3 1026 שבר פיטס? 19 10070/1 1026 קערה 9

10072/1 1032 קערה 10
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.VI איור 22. כלי חרס מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת משכבה

סל לוקוס הכלי מס׳ סל לוקוס הכלי מס׳

10035 1013 קערה 5 10058 1022 קערה 1

10045 1010 6 קנקן 10068 1029 קערה 2

10044 1012 פיטס 7 10048 1015 קערה 3

10050 1022 קערה 4

איור 23. כלי חרס מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת שלא באתרם.

100

1
2

3

סל לוקוס הכלי מס׳

10054 1017 קערה 1

10054 1017 קערה 2

10078/5 1038 קדרה 3



חורבת יואח )מזרח(: שרידים מן התקופות הכלקוליתית עד הביזנטיתחורבת יואח )מזרח(: שרידים מן התקופות הכלקוליתית עד הביזנטית 24

21

4

3

5 6

7 8

9 10

11

13
12

14

איור 24. כלי חרס מתקופת הברונזה הקדומה 2.

100

סל לוקוס הכלי מס׳ סל לוקוס הכלי מס׳

10066 1022 קנקן שפת פערור 8 10042 1016 קערה 1

10019/2 1005 קנקן שפת פערור 9 10036 1010 קערה 2

10041/5 1018 פיטס 10 10045 1017 קערה 3

10041/5 1018 פיטס 11 10041/3 1018 טס 4

10074/3 1035 פיטס 12 10049 1019 טס 5

10036 1010 קנקן )מתכתי( 13 10046/30 1017 טס 6

10052 1015 שבר גוף )מתכתי( 14 10060 1030 קדרה 7

טסים )איור 4:24–6(.— לשפות הטסים חתך משולש, והן מקופלות מעלה. הקבלות רבות נמצאו בשכבה I בקריית 

.)Golani 2003: Fig. 4.25:13–16( אתא

קדרה )איור 7:24(.— נמצא שבר של שפה מקופלת פנימה, שאפשר שהשתייכה לקערה עמוקה או לקדרה. כלים 

 Golani 2003: Fig. 4.24:20;( I בקריית אתא  נמצאו בשכבה  קטן,  קוטר  ולאחרים  גדול  קוטר  דומים, שלחלקם 

.)4.27:13
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קנקני שפת פערור )איור 8:24, 9(.— לשבר 8 גימור ללא עיבוי, ואילו לשבר 9 גימור מעובה. שני הכלים עשויים 

.)Golani 2003: Fig. 4.28:1–3, 11( בקריית אתא I מחומר של סירי בישול. לשפות אלו הקבלות בשכבה

 Golani( בקריית אתא   I להן הקבלות אחדות בשכבה  יש  חוצה.  10:24–12(.— השפות מעוגלות  )איור  פיטסים 

 .)2003: Fig. 4.30:10–16

שברי כלי חרס מתכתיים )metallic ware; איור 13:24, 14(.— שבר 13 הוא שפה של קנקן; יש לו הקבלות בשכבה 

I בקריית אתא )Golani 2003: Fig. 4.31:11, 12(. שבר גוף 14 שייך לפך, שהקבלות לו נמצאו בכל אתרי תקופת 

 Golani( בקריית אתא I ושכבה )Smithline 2001: Fig. 27:3( הב״ק 2 בצפון הארץ, למשל מערה מס׳ 4 באשרת

.)2003: Fig. 4.29:7, 12

תקופת הברונזה התיכונה )איורים 25, 26(

V )איור 25(, וכן על  הממצאים מתקופה זו נתגלו בשלושה הקשרים: בקבר 1033, שנמצא חתום ויוחס לשכבה 

רצפה 1035 ובמילויים מעורבים, שמקורם ככל הנראה בקברים סמוכים שהופרעו )איור 26(. כל הממצא תוארך 

לתקופת הב״ת 2א׳.

קבר 1033 )איור 25( 

)איור 1:25–4(.— לקערה 1 בסיס דיסקוס קמור, דופן דקה, מעוגלת מעט, ושפת טבעת פנימית. יש לה  קערות 

לה  יש  ופתוחה.  עמוקה  מזווה,   3 קערה   .)Loud 1948: Pl. 21:15( במגידו   XIII בשכבה   4088 בקבר  הקבלות 

XII במגידו  ומירוק. הקבלות לה נמצאו בקבר 5242 בשכבה  בסיס דיסקוס ושפה מעוגלת חוצה; אין לה חיפוי 

)Loud 1948: Pl. 28:8(. לקערה 4 מתאר סגור, בסיס שטוח, גוף מזווה ופחוס ושפה רחבה ומעוגלת מעט חוצה; 

 )Gershuny and Eisenberg 2005: Fig. 3:4( החלק העליון מחופה ללא מירוק. הקבלה לה נמצאה בקבר בטורעאן

.)Loud 1948: Pl. 19:3( במגידו XIII–XIV ובקברים 5152 ו-5252 בשכבות

קנקן )איור 5:25(.— לקנקן אין ידיות, בסיסו שטוח ולו קוטר קטן מאוד. גופו דמוי ביצה, צווארו רחב ושפתו דקה 

 Loud( XIV במגידו  ניכרים סימני סירוק על אבניים. קנקן דומה נמצא בקבר 5121 בשכבה  ומקופלת. על הגוף 

.)1948: Pl. 12:18

פך )איור 6:25(.— לפך בסיס טבעת שטוח, גוף אגסי, שחלקו התחתון חורג למטה מהבסיס, צוואר צר וידית כתף. 

ידיות כתף מאפיינות פכים מראשית תקופת הב״ת 2 שגופם כדורי או אגסי. לפך חיפוי אדום ומירוק אנכי על הגוף. 

 XIII–XIV ובקברים בשכבות )Gershuny and Eisenberg 2005: Fig. 6:3–5( הקבלות לו נמצאו בקבר בטורעאן

.)Loud 1948: Pl. 10:1, 4, 5( במגידו

פכיות )איור 7:25–9(.— לפכית 7 גוף דו-קוני, בסיס שטוח, גוף מזווה, שחלקו התחתון קצר וחלקו העליון ארוך, 

במגידו   XIII–XIV בשכבות  ו-5275   5518  ,5270 בקברים  נמצאו  לה  הקבלות  חוצה.  מעוגלת  ושפה  צר  צוואר 
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סל לוקוס הכלי מס׳ סל לוקוס הכלי מס׳

10082 1033 פך 6 10083 1033 קערה 1

10092 1033 פכית 7 10093 1033 קערה 2

10087 1033 פכית 8 10081 1033 קערה מזווה 3

10091 1033 פכית 9 10095 1033 קערה מזווה 4

10080 1033 קנקן 5
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)Loud 1948: Pl. 11:7, 8; 17:12(. לפכית דליה 9 בסיס שטוח שקוטרו קטן מאוד, גוף דמוי ביצה, צוואר מעט קוני 

 Loud( XIV–XV במגידו  נמצאו בקברים בשכבות  לה  וממורקת. הקבלות  סגלגלה; הפכית מחופה אדום  ושפה 

.)1948: Pls. 7:23, 25; 12:3, 5

רצפה 1035 ומילויים מעורבים )איור 26(

קערות )איור 1:26–6(.— לקערה 1 הקבלות בקבר 2130 בשכבה XI במגידו )Loud 1948: Pl. 37:15(. לקערה 2 

הקבלות בקברים בשכבה XIII במגידו )Loud 1948: Pl. 22:3(. לקערה 4 ידית בריח וגוף מחופה וממורק; הקבלה 

איור 26. כלי חרס מתקופת הברונזה התיכונה.
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לה נמצאה בשכבה XXV ביקנעם )Livneh 2005: Fig. II2:6(. לקערה 6 הקבלה בקברים בשכבות XII–XV במגידו 

.)Loud 1948: Pls. 9:8; 14:29(

 .)Livneh 2005: Fig. II.8:4( ביקנעם   XXIVa בשכבה  הקבלות   7 בישול  לסיר   —.)10–7:26 )איור  בישול  כלי 

 Livneh( ביקנעם XXIVb–a ובשכבות )Loud 1948: Pl. 46:5, 6( במגידו X לסירי בישול 8 ו-9 הקבלות בשכבה

 Livneh 2005: Fig.( ביקנעם XXIV-ו XXV לקדרת בישול 10 הקבלות בשכבות .)2005: Figs. II.7:14; II.11:4, 5

.)II.2:19; II.13:13

.)Livneh 2005: Figs. II:8:5; II.9:7( ביקנעם XXIVa הקבלות לפיטס נמצאו בשכבה —.)פיטס )איור 11:26

 Loud 1948: Pl.( במגידו XIV לקנקן 12 הקבלות בקבר מתקופת הב״ת 2א׳ בשכבה —.)קנקנים )איור 12:26–16

XXII ביקנעם )Livneh 2005: Fig. II.22:5, 6(. לקנקן 14 הקבלות בקברים  12:20(. לקנקן 13 הקבלות בשכבה 

בשכבות XII ו-XI במגידו )Loud 1948: Pl. 35:3(. לקנקן מס׳ 15 הקבלה משכבה מתקופת הב״ת 2ב׳ בתל פרעה 

 Livneh 2005: Figs.( ביקנעם XXIIIb-ו XXIVb ,XXV ובשכבות )de Vaux and Stève 1949: Fig. 10:1 ;צפון(

II.2:28; II.6:13; II.16:2(. שבר מס׳ 19 שייך כנראה לקנקן מיובא.

פרעה  בתל  2ב׳  הב״ת  מתקופת  בשכבות  ובקברים  יישוב  בשרידי  הקבלות  לפכיות   —.)19–17:26 )איור  פכיות 

)צפון; de Vaux and Stève 1949: Figs. 10:5, 6; 14:2; 16:3; 17:4, 6, 7(. הקבלות רבות נמצאו בקברים בנויים 

וחפורים בשכבות XIII ו-XII במגידו )Loud 1948: Pls. 17:4, 5, 7; 19:29, 30( ובקברים בשכבה XXI ביקנעם 

 .)Livneh 2005: Fig. II.32:4–6(

התקופה הפרסית: שכבה IV )איור 1:27–12( 

 Avissar 1987: Fig.( לקערות הקבלות בשכבות מהתקופה הפרסית בתל קירי —.)קערות מורטריה )איור 1:27, 2

 .)Stern 1978: Fig. 4:18, 20( ובתל מבורך )9 ,3:1

סל לוקוס הכלי מס׳ סל לוקוס הכלי מס׳

10039 1009 פיטס 11 10042 1030 קערה 1

10059/3 1024 קנקן 12 10052/4 1035 קערה 2

10059/2 1024 קנקן 13 10059/7 1024 קערה 3

10052/9 1015 קנקן 14 10052/3 1015 קערה 4

10096/2 1025 קנקן 15 10052/1 1002 קערה 5

10052/8 1015 פכית 16 10007/1 1002 קערה 6

10017 1002 פכית 17 10038 1007 סיר בישול 7

10017 1002 פכית 18 10053 1020 סיר בישול 8

10031/1 1001 קנקן  19 10046 1017 סיר בישול 9

10053 1020 קדרה 10
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איור 27. כלי חרס מהתקופות הפרסית והרומית.
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סל לוקוס טיפוס מס׳ סל לוקוס טיפוס מס׳

10076 1010 סיר בישול 9 10038 1007 מורטריה 1

10021 1010 סיר בישול 10 10046/21 1017 מורטריה 2

10078 1036 סיר בישול 11 10038/2 1007 קנקן 3

10052/5 1015 סיר בישול 12 10025/7 1007 קנקן 4

10030/1 1010 קנקן 13 10078/4 10036 קנקן 5

10076/3 1010 קנקן 14 10024/1 1008 סיר בישול 6

10030/2 1010 קנקן 15 10024/2 1008 סיר בישול 7

10024/4 1008 קנקן 16 10023/2 1007 סיר בישול 8



חורבת יואח )מזרח(: שרידים מן התקופות הכלקוליתית עד הביזנטיתחורבת יואח )מזרח(: שרידים מן התקופות הכלקוליתית עד הביזנטית 30

 )Stern 1978: Fig. 7:2( לקנקנים 3 ו-5 הקבלות בשכבות מהתקופה הפרסית בתל מבורך —.)קנקנים )איור 3:27–5

ובמבנה מהתקופה הפרסית בנחל תות )Alexandre 2006: Fig. 50:8(. לקנקן 4 הקבלה מהתקופה הפרסית בנחל 

 .)Alexandre 2006: Figs. 50:6; 52:10–12( תות

 Stern 1978: Fig.( לסיר בישול 6 הקבלות בשכבה מהתקופה הפרסית בתל מבורך —.)סירי בישול )איור 6:27–12

2:5(. לסירי בישול 7 ו-8 הקבלות בשכבות מהתקופה הפרסית בתל קירי )Avissar 1987: Fig. 1:26( ובתל מבורך 

 Avissar 1987: Fig.( לסירי בישול 9–11 הקבלות בשכבות מהתקופה הפרסית בתל קירי .)Stern 1978: Fig. 2:4(

 .)Stern 1978: Fig. 2:6, 7( ובתל מבורך )1:18

התקופה הרומית: שכבה III )איור 13:27–16(

ובשכם   )Johnson 1988: Fig. 7-54:812( לקנקן 13 הקבלות בג׳למה  נמצאו שפות של ארבעה טיפוסי קנקנים: 

)פלביה-ניאפוליס; מגן תשס״ה: לוח 17:32(. לקנקן 14 הקבלה בג׳למה )Johnson 1988: Fig. 7-52:794(, וכך גם 

לקנקן Johnson 1988: Fig. 7-52:785( 15(. לקנקן 16 הקבלות בג׳למה )Johnson 1988: Fig. 7-52:795(, בשכם 

)פלביה-נאפוליס; מגן תשס״ה: לוח 12:5( ובהרודיון תחתית )Bar-Nathan 1981: Pl. 1:4(. על פי ההקבלות, זמנן 

של שפות הקנקנים שנתגלו בשכבה III הוא המאות הב׳–הג׳ לסה״נ.

חפצי אבן )איור 28(

פריט 1 מזוהה בדרך כלל כאבן קלע )Rosenberg 2009, ור׳ שם בבליוגרפיה(; יש ליחסו לתרבות ואדי רבה, אך 

הוא לא נמצא באתרו. פריטים 2 ו-3 הם דסקיות מחוררות מאבן גיר רכה; הקבלות להם נמצאו בשכבה 15 בחורבת 

.)Getzov 2009: Fig. 5.59:8, 9( עוצה, שזמנה התקופה הכלקוליתית המאוחרת

איור 28. כלי אבן.

1 2 3

100

סל לוקוס הכלי מס׳

10088/2 1020 אבן קלע 1

10077 1031 אבן מחוררת 2

10056/2 1022 אבן מחוררת 3
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סיכום

בשרידי היישוב הקדום )שכבה IX( בחורבת יואח עדות קרמית לשתי תרבויות: ואדי רבה ונחל זהורה I; ממצאי 

התרבויות הללו, שזמנן התקופה הכלקוליתית הקדומה, מתגלים בדרך כלל מעורבים זה בזה. אנשי תרבויות ואדי 

גבוהה למדי. במפת סקר דליה, שבתחומה  I אכלסו את גבעות הגיר של רמת מנשה בצפיפות  זהורה  ונחל  רבה 

פי הממצא  על  )עולמי תשמ״א:יד(;  והכלקוליתית  הניאוליתית  אתרים מהתקופות   33 זוהו  יואח,  חורבת  שוכנת 

שלוקט בהם נראה כי חלק מהאתרים הללו מקבילים לאתר נחל זהורה I. בשכבה IX נמצאו כמה חרסים מחורצים 

ודקורים במסרק, כמה שפות קשת, עיטורי חבל גסים וקערות שלהן דפנות ישרות ועל שפתן פס אדום, רחב, המכסה 

 Dark Faced Burnished רבה. החרסים מסוג  ואדי  כלים אלה שייכים לתרבות  כל הדופן החיצונית;  לעתים את 

Ware שנמצאו בשכבה זו דומים לחרסים מתרבות ואדי רבה, אך מחופים בגוני חום כהה וחום-כתום כהה ומירוקם 

מט. טכנולוגיה זו מאפיינת את תרבות נחל זהורה I, המאוחרת מעט לתרבות ואדי רבה, אך קדומה לתרבות נוספת 

.)Orrelle 1993( שהתקיימה באזור זה בתקופה הכלקוליתית הקדומה — התרבות הנצורית

התרבות הנצורית זוהתה לראשונה באתר חורבת נצור )ינאי תשס״א; Gilead 2007; 2009(, מעט מזרחה לקיבוץ 

ברקאי, ועל שמו היא נקראת. חורבת יואח נמצאת בתחום תפוצתה של התרבות הנצורית; היא נחשפה באתרים 

 Gopher and Eyal 2012:( שברמת מנשה המזרחית II ונחל זהורה )Yannai 2006:181( Vc דוגמת עין אסור, שכבה

Figs. 10.76–10.79(. חרסים וממצאים אחרים מתרבות זו אסף מיכאל מאיר ז״ל באזור קיבוץ גלעד )מאיר תש״ל; 

תשל״ו(. על פי פריסת היישובים ברמת מנשה ובצפון מישור החוף, ייתכן שייתגלו בעתיד כלי חרס או כלי צור של 

התרבות הנצורית גם בחורבת יואח, אך בחפירה לא נמצאו שרידים כלשהם שאפשר לייחס לתרבות זו. עם זאת, 

אחת התופעות הבולטות ביותר של התרבות הנצורית היא היעדר מוחלט של פיטסים, ובשכבה IX בחורבת יואח 

לא נמצאו פיטסים כלל; ייתכן שהיעדר זה מלמד על נוכחותה של התרבות הנצורית באתר. 

אסור  בעין   IV–Va לשכבות  מקבילות  אלה  שכבות  המאוחרת.  הכלקוליתית  מהתקופה  הן   VI–VIII שכבות 

או  טיפולוגיים  היה להבחין בהבדלים  ואי אפשר  ומצומצם,  קטן  יואח  )Yannai 2006(. השטח שנחפר בחורבת 

מורפולוגיים מהותיים בין כלי החרס שנמצאו בכל אחת משלוש השכבות הללו. ממצאים דומים נמצאו באשרת 

 15 ובשכבה   )Peilstöker 2006( אושה  בחורבת   ,)Frankel and Gophna 1980( סנאן  באבו   ,)Smithline 2001(

בחורבת עוצה )Getzov et al. 2009(. היישוב בחורבת יואח מוסיף אתר נוסף למפת תפרוסת היישוב של התקופה 

הכלקוליתית המאוחרת בחבליה הצפוניים של ארץ ישראל. תפרוסת יישובית זו משתלבת במפת התפוצה של אתרי 

.)van den Brink 1998( הקבורה מתקופה זו בצפון הארץ

מעל שכבה VI נמצא מילוי ובו אבנים וממצא מעורב, שכלל חרסים מתקופת הב״ק 2. אלה כוללים קערות, טסים, 

קנקני פערור ופיטסים, המאפיינים שכבות יישוב ולא מנחות קבורה. לפיכך, נראה כי חורבת יואח הייתה מיושבת 

בתקופת הב״ק 2, אך שרידי היישוב משתרעים מחוץ לשטח שנחפר. רבים מן החרסים הללו הם מטיפוס מתכתי 

)metallic ware( שיוצר באזור החרמון, עדות כי לתושבי חורבת יואח היו קשרים עם פעילות הסחר לאורך הדרכים 

המרכזיות בצפון הארץ. 

לצד שברי כלי החרס מתקופת הב״ק 2 נמצאו במילוי עשרות חרסים מתקופת הב״ת 2א׳. למעט שבר אחד של 

פיטס, כל השברים מתקופה זו היו של קערות, סירי בישול, קנקנים ופכיות. כן נמצאו מעורבים במפולת ובשפכים 



חורבת יואח )מזרח(: שרידים מן התקופות הכלקוליתית עד הביזנטיתחורבת יואח )מזרח(: שרידים מן התקופות הכלקוליתית עד הביזנטית 32

כלי נשק מברונזה המיוחסים לתקופת הב״ת 2א׳ ועשרות עצמות אדם ושיניים. לפיכך נראה כי מקור הכלים, או 

לפחות המקור לרובם, הוא בקברים שהשתייכו לבית קברות גדול מתקופת הב״ת שהשתרע באזור זה ונפגע קשות. 

דומה כי קבר 1033 )שכבה V(, שזמנו תקופת הב״ת 2א׳ השתייך לבית קברות זה, אך מאחר שבשכבה V לא נמצאו 

שרידים אדריכליים נוספים, למעט קטע קטן של רצפה, הגדרתה כשכבה אינה פשוטה. הקבר חדר מפני השטח, 

הרס את כל השכבות מהתקופות הכלקוליתית והגיע עד לסלע הטבעי. מאחר שהקבר לא נחפר מתוך שכבת יישוב 

ברורה מתקופת הברונזה התיכונה ולא נמצא קשר סטרטיגרפי בינו לבין שרידי בנייה כלשהם מתקופה זו, אין ספק 

שהוא נבנה מחוץ לתחום היישוב. קברים דומים נמצאו בדן ובאתרים אחרים, אך אלה נמצאו בתוך היישובים ולא 

מחוץ להם. ארבעה קברים בנויים נוספים מתקופת הברונזה התיכונה נחשפו לאחרונה ממערב לחורבת יואח, באזור 
שהשתרע מחוץ לשטח היישוב בתקופה זו )אלה נגורסקי, מידע בעל פה(.4

חורבת יואח נותרה נטושה עד סוף תקופת הברזל, והיישוב באתר התחדש רק בראשית התקופה הפרסית )שכבה 

IV(; ליישוב זה יש לייחס קיר יחיד )W13(. נראה כי יש לקשור יישוב זה למערך היישובים שהתפתח לאורך הדרך 

שעברה בנחל תות והוליכה לעמק יזרעאל )Alexandre 2006(. שכבות מתקופה זו נחשפו בכל התלים הסמוכים: 

 ,)Ben-Tor, Zarzecki-Peleg and Cohen-Anidjar 2005( ביקנעם   ,)Ben-Tor and Portugali 1987( קירי  בתל 

במגידו )Lamon and Shipton 1939( ובעשרות אתרים אחרים שנתגלו בסקרים. אלה מלמדים כי בתקופה הפרסית 

היה היישוב בחורבת יואח חלק ממארג יישובי צפוף שהתקיים בשוליים המזרחיים של הרי מנשה ונקשר כנראה 

ליישוב המרכזי בתל דור.

התקופה הבאה שבה הייתה בנייה בשטח שנחפר היא התקופה הרומית )שכבה III(: פינת מבנה ורצפה, שעליה 

נמצא ממצא קרמי, בור שמולא באבנים ובור שדופן באבנים. ממצאים מהתקופה הרומית, בעיקר קברים, נמצאו 

והחשוב במישור החוף הביא  והפיכתה למרכז היישובי הגדול  ברחבי רמות מנשה. אפשר שייסודה של קיסריה 

להתפתחות המערך היישובי בעורף החקלאי ברמות מנשה, ובכלל זה להיאחזות מחודשת בחורבת יואח. דומה כי 

פעילות הבנייה בתקופה הרומית פגעה בקברים הקדומים, הרסה אותם, ופיזרה את עצמות האדם והממצאים על 

פני השטח.

מעל הפינה הבנויה משכבה III נמצא שריד של קיר קטן. חרסים שנתגלו לצד יסודותיו מרמזים כי זמנו התקופה 

הביזנטית.

נספח 1. רשימת לוקוסים

איורים הערות שכבה תיאור גבהים )מ׳ מעפה״י(  ריבוע לוקוס

תחתון עליון

לא בתכנית I ניקוי פני השטח 188.78 189.65 A1 1000

איור 19:26 I ניקוי פני השטח 188.97 189.10 A2 1001

איור 5:26, 6, 17, 18 I ניקוי פני השטח 189.92 192.24 A3 1002

I ניקוי פני השטח 189.28 189.40 A4 1003

לא בתכנית II ניקוי ראש קיר 10 189.01 189.05 A1 1004

איור 9:24 לא בתכנית II W10-מדרום ל 188.78 189.20 A1 1005

איור 6:27, 716 לא בתכנית II W10-מצפון ל 188.90 189.26 A1 1006

איורים 7:26;1:27, 3, 4, 8 III W11-רצפה מצפון ל 188.42 188.77 A5 1007
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נספח 1. )המשך(.

איורים הערות שכבה תיאור גבהים )מ׳ מעפה״י(  ריבוע לוקוס

תחתון עליון

III W11-מדרום ל 188.63 189.70 A5 1008

איור 11:26 IV W13-ל W21 בין 187.81 189.70 A4 1009

איורים 7:22; 2:24, 13; 9:27, 10, 13–15 VI W13-ממזרח ל 187.77 189.70 A4 1010

III L1008 מתחת ,W11-מדרום ל 188.25 188.63 A5 1011

איורים 4:18; 6:22 VI L1002-מתחת ל 187.81 189.92 A3 1012

איורים 6:18, 12;5:22 VI L1001-מתחת ל 187.20 188.97 A2 1013

איור 9:19 III בור עגול מדופן אבן  186.61 188.26 A1 1014

איורים 7:19; 3:22; 14:24; 4:26, 14,  VI L1014-וממזרח ל W10-מדרום ל 187.50 188.78 A1 1015

12:27 ;16

איור 1:24 לא בתכנית VI W15-מדרום ל 187.12 188.78 A1 1016

איורים 2:23, 3; 3:24, 6; 9:26; 2:27 IV מתחת לרצפה 1007 חסר 188.42 A5 1017

איור 4:24, 10, 11 V מעל L1024 בקבר 1033 187.39 188.97 A2 1018

איור 5:24 לא בתכנית III W10 פירוק 187.50 חסר A1 1019

איורים 8:26, 10; 1:28 VII A4–A3 פירוק מחיצה 187.58 187.84 A4–A3 1020

VII W22-ממערב ל 187.77 187.82 A3 1021

איורים 1:19; 1:22, 4; 8:24; 3:28 VI L1015-מתחת ל 187.12 187.50 A1 1022

III בור מלא באבנים 186.99 189.36 A2 1023

איור 3:26, 12, 13 V הצטברות בקבר 1033 187.42 188.12 A2 1024

איורים 17:21; 15:26 VII כל הריבוע 186.99 187.84 A2 1025

איורים 2:18, 13, 14; 1:21–7, 9, 11–16,  VII )W11-ל W21 בין( W1017-מתחת ל 187.68 188.05 A5 1026

19 ,18

IV W13 פירוק 187.93 188.40 A4 1027

V W14 פירוק 187.42 חסר A2 1028

איורים 3:18; 2:22 VI W20-בבור 1014, מצפון ל 186.56 186.61 A1 1029

איור 1:26 VIII L1026-רצפה מתחת ל 187.56 187.68 A5 1030

איורים 1:18, 5, 7, 11; 2:19–6, 8–12;  VIII L1012-מתחת ל 187.29 187.77 A3 1031

2:28 ;16–13 ,11–5 ,2 ,1:20

איורים 12:20; 8:21, 10 VII W24-ומצפון ל W23-רצפה ממזרח ל 186.69 187.15 A1 1032

איור 25 V קבר 186.59 186.89 A2 1033

VII מתחת לקרקעית בור 1014 186.34 186.63 A1 1034

איורים 12:24; 2:26 V W22-ממזרח ל 187.65 187.65 A3 1035

איורים 8:18, 10; 3:20, 4; 5:27, 11 VIII W1032-מתחת ל 186.42 186.69 A1 1036

IV W13-מתחת ל 187.05 187.48 A4 1037

איור 1:23 IX W1026-מתחת ל 186.90 187.15 A5 1038

IX L1026-מתחת ל 186.26 186.42 A1 1039

IX L1034-מתחת ל 186.24 186.34 A1 1040

IX L1025-מתחת ל 186.76 186.99 A2 1041
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הערות

אני מודה למר שלמה מנדל, חבר קיבוץ רמת השופט, שביקר בחפירה ויידע אותי כי ממצאים מפני השטח בחורבת יואח נמצאים כיום באוסף 1  

בקיבוץ רמת השופט.
החפירה נערכה בחודשים דצמבר 2007 – ינואר 2008. את החפירה )הרשאה מס׳ A-5292( ניהל אלי ינאי מטעם רשות העתיקות. השתתפו 2  

בה 15 פועלים מהכפר ערערה, וסייעו יוסף לבן )מנהלה(, טטיאנה מלצ׳ן )מדידות(, קלרה עמית )צילום ממצאים(, אירנה לידסקי-רזניקוב )ציור 

ממצאים(. צילומים ושרטוטים של חלק מהתכניות נערכו בידי המחבר. תודה מיוחדת למר משה מזרחי, בעל השטח שבו נערכה החפירה, על 

הסיוע הלוגיסטי במהלך החפירה.
אין תיעוד של כלי הנשק, ושרידי העצמות לא נבדקו.3  
תודה לאלה נגורסקי על הרשות לציין מידע זה.4  

הפניות

ציוויליזציה  יישוב,  וא׳ ברוך, עורכים.  ינאי א׳ תשס״א. החפירה באתר מהתקופה הכלקוליתית הקדומה ממזרח לקיבוץ ברקאי. בתוך א׳ מאיר 

ותרבות: דברי הכינוס לזכרו של דויד אלון. רמת גן. עמ׳ 61–65.

גלילי א׳ 2005. ישובים מוצפים מהאלף התשיעי לפני זמננו בחוף הכרמל. עבודת דוקטור, אוניברסיטת תל אביב. תל אביב.

נספח 2. רשימת קירות

הערות שכבה תיאור )מידות במ׳( כיוון ריבוע קיר

לא בתכנית III אבני גוויל גדולות )0.4 × 0.6( מערב–מזרח A1 10

III אבני גוויל קטנות )0.2 × 0.3( מערב–מזרח A5 11

II אבני גוויל קטנות )0.2 × 0.3( צפון–דרום A5–A4 12

IV אבני גוויל קטנות )0.2 × 0.3( צפון–דרום A4 13

V אבני גוויל קטנות )0.2 × 0.3( צפון–דרום A2 14

לא בתכנית III אבני גוויל גדולות )0.4 × 0.6( מערב–מזרח A1 15

III אבני גוויל קטנות )0.2 × 0.3( מקיף את בור 1014 A1 16

VI אבני גוויל בינוניות )0.3 × 0.3( מערב–מזרח A2 17

VI אבני גוויל בינוניות )0.3 × 0.3( מערב–מזרח A3 18

לא בתכנית - - מערב–מזרח A1 19

VII אבני גוויל בינוניות )0.3 × 0.3( מערב–מזרח A1 20

III אבני גוויל קטנות )0.2 × 0.3( צפון–דרום A5 21

VII אבני גוויל קטנות )0.2 × 0.3( מערב–מזרח A3 22

VI אבני גוויל קטנות )0.2 × 0.3( צפון–דרום A1 23

VII אבני גוויל קטנות )0.2 × 0.3( מערב–מזרח A1 24

VI אבני גוויל קטנות )0.2 × 0.3( מערב–מזרח A2 25

VIII אבני גוויל קטנות )0.2 × 0.3( מערב–מזרח A5 26

V אבני גוויל קטנות )0.2 × 0.3( מערב–מזרח A1 27

לא בתכנית V אבני גוויל קטנות )0.2 × 0.3( מערב–מזרח A2 28

VIII אבני גוויל קטנות )0.2 × 0.3( מערב–מזרח A1 29
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Horvat YoaH (East): rEmains from thE ChalColithiC to thE BYzantinE PEriods

Eli Yannai

The site of Horbat Yoah (East) is located in Ramat Menashe (Menashe Hills; map ref. 205950–6226/ 

724800–5083), on the northwest bank of Nahal Boded, near ‘En Boded, about 300 m to the southeast of a 

small tell known as Horbat Yoah (Kh. al-Shuqqaq). The ruin is situated on a hill that rises approximately 

six meters above its surroundings (Figs. 1, 2). In the nearby streambed of Nahal Boded is a hewn water 

pool of unknown date (Fig. 3). A survey of the ruin yielded finds from the Chalcolithic period, the Early 

Bronze Age, the Middle Bronze Age II, the Iron Age and the Persian, Roman ad Byzantine periods. The 

southern fringes of the ruin were damaged when a communications-cable trench was cut, leading to the 

excavation of four half squares (A2–A5; Plan 1) set along the east–west axis of the trench. Another square 

(A1) was opened about one meter southeast of Square A2. Nine strata (IX–I) were exposed at the site.

Stratum IX yielded floor fragments (Figs. 4–6) and potsherds ascribed to the Wadi Rabah and Nahal 

Zehora I cultures (Fig. 18); remains of these two early Chalcolithic cultures are commonly found together 

at sites in the Menashe hills. The site yielded no clear traces of a third culture known in this region, the 

Nazurian culture, which is slightly later than the Nahal Zehora I culture; however, since not even one early 

chalcolithic pithos sherd was found at the site, Stratum IX may have had some affinity to the Nazurian 

culture, which is characterized by the complete absence of pithoi.

The fragmented architectural remains unearthed in Strata VIII–VI (Figs. 4, 5, 7–10) date from the 

late Chalcolithic period (Figs. 19–23). Horbat Yoah (East) fits in well with the know distribution of late 

Chalcolithic settlements and burial sites in northern Israel. 

From the end of the Chalcolithic period (Stratum VI) to the Persian period (Stratum IV) no structures 

were built in the excavated area; instead, it was filled with potsherds from domestic waste and stone 

clearance heaps and was apparently located on the outskirts of the settlement. This fill, which covered 

the remains of Stratum VI and appears in the excavation report as part of Stratum V, contained a large 

quantity of potsherds from Early Bronze Age II (Fig. 24), evidence that the site was occupied during this 

period, although beyond the limits of the excavation area. The ceramic finds, which include metallic-

ware potsherds, show that the site’s occupants were linked to the contemporaneous trading network that 

flourished along the main roads in the north of the country. 

A floor section and a built burial tomb (found sealed; L1033; Figs. 11–13) from the Middle Bronze Age 

II were attributed to Stratum V. The tomb was built inside a pit dug into Strata IX–VI. It contained human 

bones and potsherds (Fig. 25; Plan 2); it is impossible to determine whether these were placed in the 

tomb over some time or with a single burial. Additional human remains and pottery from this period (Fig. 
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26) were discovered in the fill covering Stratum VI, an indication that the tomb was part of an extensive 

cemetery that was severely damaged due to construction in the Persian and Roman periods. 

The site remained abandoned until the end of the Iron Age and was only reoccupied early in the Persian 

period (Stratum IV). The single wall that can be attributed to this occupation period (W13; Figs. 14, 15; 

Plan 3) had fills on both sides containing pottery dating to the Persian period (Fig. 27:1–12). It would 

seem that at this time, the settlement at Horvat Yoah (East) was part of a dense settlement fabric along the 

eastern fringes of the Menashe hills, which was probably associated with the main settlement at Tel Dor.

Scant remains were attributed to the Roman period (Stratum III; Figs. 7, 14–16, 27:13–16). These, along 

with contemporaneous sites in the region, suggest that the founding of Caesarea and its transformation 

into the largest and most important urban center on the coastal plain led to the development of an extensive 

agricultural hinterland in the Menashe Hills, to which Horvat Yoah (East) belonged. The remains of a 

small wall (Stratum II; W12; Plans 1: Section 1–1; 4) were exposed above a built corner belonging to 

Stratum III. Potsherds found next to its foundations (not drawn) suggest that it dates from the Byzantine 

period. Stratum I was the plowed topsoil that contained mixed potsherds. 

CaPtions to illustrations 

Fig. 1. Location map.

Fig. 2. Nahal Boded and ‘En Boded at the foot of Horvat Yoah (East) with the upper Carmel hills in the 

distance, looking northwest.

Fig. 3. Water reservoir to the southeast of the site, looking northwest.

Plan 1. The architectural remains, plan and sections.

Fig. 4. The east part of Square A1, looking south.

Fig. 5. The east part of Square A1, looking west.

Fig. 6. Square A5, Floor 1038 (Stratum IX) and adjacent remains, looking west.

Fig. 7. Wall 20 (Stratum VII) at the bottom of the stone-lined pit (L1014; Stratum III), looking south.

Fig. 8. Square A5, looking west. 

Fig. 9. Square A4, looking northwest.

Fig. 10. Square A5, Floor 106 covered with potsherds, looking north.

Fig. 11. Tomb 1033, looking north; one of the covering slabs is in situ.

Fig. 12. Tomb 1033 after the covering slabs were removed, looking north.

Fig. 13. Pottery on the floor of Tomb 1033, looking north.

Plan 2. Location of vessels in Tomb 1033.

Fig. 14. Squares A4 and A5, looking west.

Fig. 15. Squares A4 and A5, looking north.
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Plan 3. Wall 13 (Stratum IV).

Fig. 16. Pit 1014, looking east. 

Fig. 17. Wall 21, looking north.

Plan 4. Wall 21 (Stratum III).

Fig. 18. Pottery from the Wadi Rabah and Nahal Zehura I cultures.

Fig. 19. Late Chalcolithic pottery from Stratum VIII.

Fig. 20. Late Chalcolithic pottery from Stratum VIII.

Fig. 21. Late Chalcolithic pottery from Stratum VII.

Fig. 22. Late Chalcolithic pottery from Stratum VI.

Fig. 23. Late Chalcolithic pottery found out of context.

Fig. 24. Early Bronze Age II pottery.

Fig. 25. Pottery from Tomb 1033.

Fig. 26. Middle Bronze Age pottery.

Fig. 27. Pottery from the Persian and Roman periods.

Fig. 28. Stone tools.


