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 קֻרנת ָחָרמייה )ראש העין(:
שרידי יישוב מתקופת הברזל ומן התקופות הפרסית–ההלניסטית

חגית טורגה ורינה אבנר

בשנים 1995–1996 ו־2000–2001 נערכו חפירות הצלה באתר המכונה קורנת חרמייה )קורנת אל־חרמייה; כוכבי ובית־

אריה תשנ״ד:52, אתר 89( ברחוב שבאזי שבשכונת מצפה אפק בראש העין )נ״צ 6040–6125/665920–195880; איור 

1(.1 האתר שוכן על מדרגת סלע המשתפלת בחדות דרומה, ובאופן מתון יותר מזרחה, בשולי המורדות המערביים 

של השומרון, כ־700 מ׳ מצפון־מזרח לחורבת מגדל אפק )מג׳דל יּבא; כוכבי ובית־אריה תשנ״ד:69, אתר 136(. האתר 

מרוחק כ־2 ק״מ מדרום לעזבת צרטה וכ־2 ק״מ מדרום־מזרח לתל אפק, אשר חלש על דרך הים שעברה בינו לבין האתר 

)גיחון 1990; ספראי ואחרים 1990(. כ־0.5 ק"מ מזרחה משתרע אתר גדול, אולי מתחם של הצבא האיובי, הנושא אותו 
שם )קורנת חרמייה; כוכבי ובית־אריה תשנ״ד:54, אתר 93(.2

האתר נסקר פעמים אחדות מאז שלהי המאה הי״ט, ונלקטו בו חרסים שזמנם למן תקופת הברזל עד התקופה הרומית 

)גופנא וכוכבי תשכ״ו; ברושי תשל״ב; כוכבי, פרנקל ופינקלשטיין תשל״ג; גרן תשמ״ד:94–95; כוכבי ובית־אריה 

גתות  לרבות  מתקנים,  מגוון  אותר  סמוכים  באתרים   .)Conder and Kitchner 1882:360  ;89 אתר  תשנ״ד:52–53, 

ובורות מים, וכן שתי מערות קבורה )כוכבי ובית־אריה תשנ״ד:52–54, אתרים מס׳ 88, 90–93(. ייתכן שכל אלה שייכים 

)הדד  כ־100 מ׳ מצפון־מזרח לחפירה הנוכחית  זה נחשפו  נוספים שאפשר שהשתייכו לאתר  ליישוב אחד; שרידים 

תשע״א( ומצפון מערב לה )עד 2007(. בסביבת האתר נחצבו בורות מים רבים, בשל היעדר מקור מים טבעי.

איור 1. מפת איתור ומיקום שטחי החפירה.
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שטחי החפירה

 ,D–A( האתר משתרע על פני שטח של כ־40 דונם, ומתוכם נחפרו כ־13 דונם. במהלך החפירה נפתחו שישה שטחים

 E2ו־ E1 נפתח כ־10 מ׳ ממזרח להם, ואילו שטחים C צמודים זה לזה, שטח Dו־ B ,A איור 1:ב(. שטחים ;E2 ,E1

ממוקמים כ־75 מ׳ ממערב לשטח A. בחפירה נחשפו שלוש שכבות: שכבה III — מתקופת הברזל 1; שכבה II, ובה 

שלושה שלבים שזמנם תקופת הברזל 2; ושכבה I — מהתקופות הפרסית–ההלניסטית הקדומה. השכבות והשלבים 

השונים אינם מיוצגים במלואם בכל השטחים )טבלה 1(. כן נמצאו על פני השטח חרסים מהתקופות הכלקוליתית, 

הרומית הקדומה והאיובית עד הממלוכית. בשטח C תועד קבר שיח׳.

הקרקע.  שכבות  להידוק  שגרמו  כבדים  מכניים  כלים  באמצעות  נרחבות  פיתוח  עבודות  נעשו  החפירה  בשטח 

 ,D רוב הקירות שנחשפו נבנו על הסלע, ורובם שרדו לגובה של נדבך אחד או שניים; במקומות ספורים בשטח 

שם פני הסלע נמוכים ועומק ההצטברות הגיע ל־3.5 מ׳, השתמרו הקירות לגובה של עד ארבעה נדבכים. מקצת 

הקירות השתמרו במקוטע, עובדה שהקשתה על קבלת תכנית מלאה של המבנים. בקירות הובחנו שתי שיטות בנייה 

ששימשו זו לצד זו בכל התקופות: קירות הבנויים משני טורי אבנים, וקירות הבנויים מטור אחד של אבנים. בכל 

הקירות שימשו אבני שדה או אבנים מהוקצעות גדולות ובינוניות, ובפינות הונחו אבנים גדולות. ברוב שטח האתר 

נוצלו פני הסלע לרצפות החדרים, ורק במקומות ספורים נמצאו רצפות עפר מהודק, רצפות העשויות מאבני שדה 

קטנות שביניהן אדמה או ריצוף בלוחות אבן. כל סוגי הרצפות שימשו בעת ובעונה אחת. 

לא תמיד ניתן היה להפריד בבירור בין השלבים השונים של שכבה II, משום שהיו רק מעט נקודות השקה בין 

הקירות והרצפות מן השלבים השונים. לכן, החלוקה לשלבים ברוב השטחים היא נסיבתית, ואין כמעט לוקוסים 

נקיים. שכבה I בשטחים B ,A ו־D מתאפיינת בתוספות בנייה ובתיקונים מעטים למבנים משכבה II, ואילו בשטחים 

E1 ו־E2 נמצאה שכבה I מעל השרידים של שכבה II. מאחר שבמרבית המבנים נוקו הרצפות ושימשו מחדש, נמצאו 

בחדרים מעט מאוד מכלולים קרמיים נקיים. אף על פי כן, הייחוס לשכבות השונות נעשה עד כמה שאפשר על סמך 

כלי החרס שנתגלו על הרצפות.

שטח A )תכניות 1, 2(

השתמרות השרידים בשטח הייתה חלקית מאחר שפני הסלע בשטח זה גבוהים וגולשים בחדות לכיוון מערב, וכן 

ואילו במזרח השטח ההשתמרות  ניתן לשחזר מבנים אחדים,  ובדרומו  בשל שוד אבנים מאוחר. במערב השטח 

הייתה מקוטעת ביותר, ועל כן קשה היה להבין את תכנית המכלולים שם. 

טבלה 1. שכבות היישוב בשטחי החפירה 

שכבה Iשכבה IIשכבה IIIשטח

A–2 ,1 שלבים+

B–3 ,2 שלבים+

C–3 ,2 שלבים+

D+3–1 שלבים+

E2 ,E1–3–1 שלבים+
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II שכבה

שלב 1. לשלב זה ניתן לשייך בוודאות רק את קיר 15 )איור 2(, שמעליו נחשפה רצפה משלב 2 )L28; להלן(. כן 

יוחסו לשלב זה ארבעה בדלי קירות )W275 ,W274 ,W255 ,W250(. קירות אלה נמצאים במרכז השטח, ואינם 

קשורים לממצא אדריכלי כלשהו. ייחוסם לשלב זה נעשה רק על סמך כיוונם הכללי, השונה מכיוונם של הקירות 

בשלב 2 ומזה של הקיר היחיד משכבה III )שטח D; להלן(. סמוך לפינת קירות 250 ו־255 נחשף חלק קטן מרצפת 

עפר מהודקת )L275(. על הרצפה נמצאו חרסים מעורבים מתקופות שונות. מתחת לרצפה )L309( לא נמצאו חרסים 

מתארכים.

שלב 2. זהו שלב הבנייה העיקרי בשטח זה. ניתן לזהות יחידות מגורים אחדות, שאפשר שהשתייכו לבתי ארבעה 

מרחבים, אף כי השתמרו רק קטעי חדרים ובדלי קירות )איורים 2, 3(. ברוב החדרים הללו שימש הסלע המוחלק 

רצפה. בחלק הצפוני של השטח נחשף חדר מלבני )L262; 2.0 × 7.5 מ׳; W5 ,W4 ,W2 ,W1(. מקיר 2 בולטת אבן 

למערב, אולי חלק מקיר מחיצה פנימי שלא השתמר. קירות 4 ו־5 מתחברים לקיר 3, השייך לשני החדרים שמדרום 

 ,L16/29( בחדר הדרומי .)Golani 2018: Fig. 1:6( נמצא חרוז )W5–W3 ,L6/15( להם. בחדר הצפוני מבין השניים

W1008 ,W19 ,W10 ,W3( השתמר בסיס עמוד. על רצפת החדר נמצאה ידית נושאת טביעה )איור 3:30(. בקירות 

10 ו־19 נוצל הסלע הגבוה למסד. קטע של רצפה )L28(, העשויה מאבני שדה קטנות שביניהן עפר מהודק, אותרה 

איור 2. שטח A: מראה כללי, מבט לדרום־מזרח. 
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בפינת קירות 10 ו־18, ככל הנראה עדות לחדר נוסף )L12/28( ממערב לחדר 16; בחדר זה נמצא אמפוריסקוס מן 

התקופה הפרסית )איור 4:29(. 

המשכו של קיר 10 מדרום לחדר 16/29 מפריד, ככל הנראה, בין חדר זה לבין מבנה נוסף, ששרדו ממנו ארבעה 

חדרים )איור 3(: חדר רוחב )L254( ושלושה חדרי אורך מדרום לו )L22/60 ,L44 ,L43(. הסלע המוחלק שימש 

רצפה בכל החדרים. ברצפת חדר הרוחב, סמוך לקיר 18, נחצב ספלול )0.26 מ׳ קוטר, 0.15 מ׳ עומק(. רצפת עפר 

מהודק )L60( הניגשת אל קצהו הדרומי של קיר 10 וקטע קיר בציר מזרח–מערב )W1022( מצפון לרצפה רומזים על 

חלוקת חדר האורך המזרחי לשני חדרי משנה, אך קירותיהם כמעט ולא השתמרו. על רצפה 60 נמצאו אבן שחיקה 

)איור 6:32( ומטבע של תלמי הב׳ )ר׳ Bijovsky 2018: No. 7(. קצהו המזרחי של קיר 18 נמוך מקיר 1008 שמעברו 

המזרחי של קיר 10, וכיוונו שונה מעט; על כן ייתכן כי קיר 1008 הוא תיקון מאוחר, אולם אי אפשר לתארכו. חדרי 

האורך במבנה הוקמו מעל מערה )L21(, אך בשל סכנת התמוטטות נחפרה רק הכניסה אליה. נראה שקיר 8, הנמשך 

ניקוי אבני קיר L46( 8( נמצאו שבר של  מעל המערה, נבנה במכוון ברוחב חריג כדי לכסות על פתחה. במהלך 

צלמית חרס, כנראה בדמות סוס ורוכב )ר׳ Kletter 2018: Fig. 1:3( ומשקולת דיג מברונזה )איור 7:33(. 

ממזרח לחלקו הדרומי של קיר 10 נמצא מבנה נוסף, הכולל חדר רוחב )L260; איור 4( ושניים או שלושה חדרים 

אורכיים מצפון לו )L47 ,L24/264 וכנראה L48(. קירות החדרים הללו )למעט קיר 23( משתלבים זה בזה, ולכן 

הם מיוחסים לאותו השלב. הכניסה לחדר 260 הייתה כנראה ממזרח, ברווח בקיר 36. בחלקו המזרחי של החדר 

איור 3. שטח A: מראה כללי של שכבה II שלב 2, מבט למזרח. 
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— עשר שקערוריות )4 ס״מ קוטר מוצע, 1 ס״מ עומק  נתגלה ספלול )0.2 מ׳ קוטר, 0.13 מ׳ עומק(, ומדרום לו 

ממוצע(. במילוי מעל רצפת חדר 260 נמצאה סיכת פיבולה )Golani 2018: Fig. 1:9(. בחלקו הדרומי של החדר 

המערבי )L264( שימש הסלע המוחלק רצפה. על הסלע נמצא מטבע מימי אלכסנדר מוקדון )330–320 לפסה״נ; 

ר׳ Bijovsky 2018: No. 5(. חלקו הצפוני של החדר )L24( רוצף בחלקו באבנים בינוניות שהונחו על עפר מהודק 

נתגלה  ומעל הרצפה  נתגלו חרסים מתארכים,  לא   24 לרצפה  פני הסלע. בחפירה מתחת  את  ס״מ(, שכיסה  )כ־5 

מכלול מעורב של חרסים מתקופות הברזל 1 )איור 6:20, 11(, הברזל 2 )איורים 7:21, 17; 1:25, 4, 23( והפרסית–

הלניסטית )איורים 9:27, 11; 9:29(. בחלק זה של החדר נחצבה תעלה קצרה וצרה )0.1–0.2 מ׳ רוחב, 0.1–0.2 מ׳ 

עומק(, המשתפלת מצפון לדרום לאורך 2 מ׳, מתעקלת מערבה ודרומה לאורך 0.7 מ׳ ולבסוף מתנקזת אל מקום 

שבו הסלע נמוך בכ־0.4 מ׳. רצפה 24 נתגלתה מכוסה במפולת מסיבית של אבני בנייה )L34(. בפינה הדרומית־

מזרחית של החדר המרכזי )L47( נמצאו על הסלע חרסים מעורבים מתקופות הברזל 1 )איור 5:20, 20(, הברזל 

2 )איורים 8:21, 9; 12:24, 14( ומן התקופה הפרסית–הלניסטית )איורים 11:28; 1:29, 2(, וכן ידית הנושאת תו 

יוצר )איור 4:30( ואבן שחיקה )איור 7:32(. בחלקו הדרומי של החדר המזרחי )L48( נחצב ברצפת הסלע אגן עגול 

)0.64 מ׳ קוטר, 3–22 ס״מ עומק(. על רצפת החדר נתגלו שברי כלי חרס רבים מתקופות הברזל 1 ו־2 ומהתקופות 

הפרסית–ההלניסטית הקדומה )איורים 6:27; 1:28, 2, 4–6(, וכן חותם קוני מאבן שחורה )ר׳ Keel 2018( וקרס 

של חכה )איור 6:33(. לרגלי קיר 23 נתגלו שני כלי ברונזה ווטיביים שעוצבו ככלי חרס זעירים: סיר בישול )איור 

13:33( ופך )איור 14:33(.

איור 4. שטח A: חדר 260 משכבה II שלב 2, ובו מתקן השייך לשכבה I, מבט לצפון. 
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 ,L257/285( ממזרח לחדר 260 היה כנראה מבנה נוסף. השתמרה ממנו שורת חדרים בציר כללי מזרח–מערב

L291 ,L284(. בחלקו הדרומי־מזרחי של החדר המערבי נמצא קטע של רצפת עפר מהודק )L285(, שעליה נחו 

הדרומית־ בפינה  מתארכים.  חרסים  נמצאו  לא   )L305( זו  לרצפה  מתחת  בחפירה  צוירו(;  )לא  מעורבים  חרסים 

מזרחית של החדר היה מעבר למרחב קטן יותר )L284; 1.3 × 2.1 מ׳(, שהונחה בו רצפת עפר מהודק; בבדיקה 

מתחתיה )L307( לא נמצאו חרסים מתארכים. מעבר נוסף, בקצה הדרומי־מזרחי של מרחב זה, הוליך למרחב קטן 

נוסף )L291(, וגם בו נמצאה רצפת עפר מהודק. הקיר המזרחי של מבנה זה )W7( נמצא קטוע בחלקו המרכזי, 

ומקצת מאבניו נמצאו במפולת ממזרח לתוואי הקיר. בקצהו הצפוני נמצאה אבן הפונה לכיוון מערב, ואפשר שזו 

הייתה שייכת לקיר שסגר את צדו הצפוני־מזרחי של המבנה שלו השתייכה סדרת החדרים. 

 .)L261/289 ,L7( מעברו המזרחי של קיר 7 משתרע מבנה נוסף, הכולל אולי מרחבי אורך של בית ארבעה מרחבים

במרחב המזרחי )L261/289( נחצבה בודדה — מתקן סחיטה שתעלה מוליכה אליו )המתקן — 0.32 מ׳ קוטר, 0.25 

מ׳ עומק; התעלה — 0.45 מ׳ רוחב, 2 ס״מ עומק(; במרחב זה נמצאה מחתה מברזל )איור 1:33(. ממזרח לקיר 

1302, התוחם מרחבים אלה מצפון, נמצאה בודדה נוספת חצובה במשטח סלע גבוה מסביבתו. בחלקו הדרומי של 

מבנה זה נחשפו שלושה קירות )W1270 ,W266 ,W260(, שתחמו כנראה מרחב קטן )L300(, אך השרידים אינם 

ברורים ואינם מצטרפים לכלל תכנית ברורה. בתוך קיר L263( 260( נתגלתה אבן שחיקה )קערית כתישה? איור 

9:32(. כ־5 מ׳ ממזרח לקירות אלו נמצא בור )L810; 1.1 מ׳ קוטר, 0.9 מ׳ עומק(, שלא נתגלו בו ממצאים, ושימושו 

אינו ברור. מצפון לו נחצבה בודדה )L809(, שלצדה נמצאה קערת בהט )איור 1:32(.

בשטח נמצאו בדלי קירות אחדים )W1206 ,W273 ,W272 ,W267 ,W262 ,W257 ,W256 ,W252( שנבנו על 

הסלע, ואינם שייכים למבנים שתוארו לעיל, אך מיוחסים לשלב זה על סמך כיוונם. ממזרח לקיר L269( 252( נמצא 

מקל כחל מברונזה )איור 8:33(, מדרום לקיר 257 )L268( נמצא קשקש שריון מברונזה )איור 12:33( ומדרום לקיר 

L282( 272( נמצא מגל מברזל )איור 2:33(. 

באזור הפתוח שמצפון למבנים משלב זה וממזרח להם נמצאו מתקנים ששיוכם לשכבה II אינו ודאי. אלה כוללים 

שש בודדות )מתקני סחיטה(, 11 ספלולים, 19 שקערוריות, אגן, וכן בור לא מטויח )L302; 0.9 מ׳ קוטר, 1.5 מ׳ 

עומק(, שדופנו הצפונית־מערבית נבנתה באבנים. בתוך הבור נמצא פקק מחרס )איור 1:31(. הבור נחצב במרכז 

בפינותיו   .)W1264  ,W1263( כפול  בקיר  ומצפון־מזרח  ממזרח  התחום  מ׳(,   3  ×  2( בסלע  חצוב  מלבני  משטח 

 A הדרומיות של המשטח חצובים שקעים; מן השקע המערבי מובילה תעלה אל תוך הבור. כ־7 מ׳ מדרום לשטח

 )L32( W19 במתקן שנחצב ממזרח לקיר .)נסקר, אך לא נחפר, בור מים חצוב בסלע )קוטר הפתח 1 מ׳; לא בתכנית

נתגלה סכין ברונזה )איור 5:33(.

I שכבה

בשכבה זו נמשך השימוש במבנים של שכבה II שלב 2, לצד תוספת של חדרים קטנים וחלוקה פנימית. סמוך לפינה 

הצפונית־מערבית של חדר 262 נוסף מתקן )L255( שכלל ספלול חצוב בסלע )0.3 מ׳ קוטר, 0.14 מ׳ עומק( מוקף 

II. סמוך לספלול נתגלו חרסים רבים מהתקופה הפרסית )לא  בקיר מעגלי )W37(, שנבנה על קיר 1271 משכבה 

 .)W1206( II ממזרח לחדר 262, שנבנה כנראה על גבי קיר של שכבה )W1205( מיוחס גם בדל קיר I לשכבה .)צוירו

בחדר 254 נבנה תא מלבני )L10; 1.0 × 1.5 מ׳; איור 2(, שרצפתו עשויה מאבני שדה קטנות; בתא נמצא שבר של 
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צלמית חיה, ככל הנראה סוס )ר׳ Kletter 2018: Fig. 1:4(. שניים מקירותיו )W1009 ,W9( נסמכים לקירות 10 ו־16 

משכבה II. קיר הנמשך מדרום לו )L38( הקטין את שטחו של חדר 22 משכבה II, וקיר 40 חילק את חדר 24/264 

לשניים. בלוקוס 264 חוזקו ותוקנו הקירות סביב המרחב החדש שנוצר. קירות 10 ו־20 חוזקו בהוספת שורה של 

אבנים קטנות בפן הפנימי. נראה כי בשכבה זו הותקן בצדו המערבי של חדר 260 משכבה II מתקן ששימושו אינו 

ברור )איורים 4, 5(. מן המתקן שרדה אבן עגולה שבמרכזה חור מפולש עגול, שמשני צדיו שקערוריות; תעלה 

מוליכה מכל אחת מן השקערוריות אל החור המרכזי )1.7 מ׳ קוטר האבן, 0.4 מ׳ גובה, 0.3 מ׳ קוטר החור, 0.13 מ׳ 

קוטר השקערוריות(. המתקן יוצב באמצעות אבנים בינוניות שהונחו בינו לבין קיר 24; בפירוק אבני החיזוק נתגלו 

מעט שברי גוף של קנקן שק מן התקופה הפרסית )לא צויר(.

לתקופת קיומה של שכבה זו יש לייחס קערה תמימה )איור 10:27(, שנתגלתה בקצה הדרומי־מערבי של שטח 

החפירה )L26(, וטטרדרכמה מן המאה הד׳ לפסה״נ )ר׳ Bijovsky 2018: No. 1(, שנמצאה בתעלה של הבודדה 

.II במרחב 261/289 משכבה

שטח B )תכניות 1, 3; איורים 6, 7(

והבנייה הותאמה למדרגות סלע  זה, בדרום־מזרח האתר, משתפלים דרומה במדרגות טבעיות,  פני הסלע בשטח 

אלו. היעדר קשר פיסי בין הקירות בשטח זה לקירות בשטחי החפירה האחרים מקשה על יצירת מתאם בין שלבי 

 A הוא שלב הבנייה העיקרי בשטחים II בשטחים השונים. אולם, מכיוון ששלב 2 של שכבה II המשנה של שכבה

ו־D )להלן(, יוחס גם שלב הבנייה העיקרי בשטח B לשכבה II, שלב 2. 

איור 5. שטח A: המתקן משכבה I בחדר 260, מבט לדרום.
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II שכבה

 ,L78 ,L53/67( שלב 2. נחשפו שתי שורות של חדרים בציר מזרח–מערב; תכניתה של השורה הצפונית ברורה יותר

L82 ואולי L90(. הסלע המוחלק שימש רצפה בחדרים 53/67 ו־78, ואילו רצפת חדר 82 הותקנה מאבנים בינוניות. 

על הרצפות נתגלו מפולות של אבנים גדולות, שמקורן בקירות המבנה. על רצפה 67 נמצא חרוז מכחול מצרי )ר׳ 

Golani 2018: Fig. 1:7(. בקיר התוחם שורת חדרים זו מדרום )W62( ניתן לזהות שתי אבני סף )0.55 × 1.00 מ׳(, 

המלמדות כי הכניסה לחדרים 78 ו־82 הייתה כנראה מדרום.

שורת החדרים הדרומית כוללת מרחב ארוך )L114–L116; 1.3–4.4 × 17.4 מ׳(. נראה כי במקור היה מרחב זה 

ארוך יותר, כעדות אבנים אחדות הממשיכות את קיר האורך הדרומי מזרחה, מעבר לקיר 1052 משלב 3 )להלן(, 

התוחם את המרחב ממזרח. מקיר זה )W72 ,W71(, שנקבע בו כנראה פתח, בולטות כמה אבנים אל פנים המרחב, 

אולי שרידי פינות. נראה, אפוא, כי המרחב נחלק במקורו ליחידות משנה באמצעות קירות מחיצה שלא השתמרו. 

.B תכנית 3. שטח
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איור 6. שטח B: מראה כללי, מבט למערב. 

איור 7. שטח B: מראה כללי, מבט למזרח.
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בדרום־מזרח המרחב )L115( נתגלו שישה ספלולים קטנים חצובים בסלע; בחלקו המערבי )L116( נשתמרו קטעים 

של ריצוף מלוחות אבן, הניגשים לקיר 72; ובקצה המערבי של המרחב )L114( שרדו קטעי ריצוף אבן, הניגשים 

לקיר המערבי )W117(. על ריצוף 114 נמצאו שברי כלי חרס מתקופת הברזל 2 )איורים 20:21; 1:23, 6; 5:24; 

9:25; 1:26( ושבר של ידית הנושאת חריתות )איור 5:30(, ומתחת לריצוף 114 )L166( נתגלו חרסים שחוקים שאי 

אפשר היה לתארך, למעט שניים שזמנם המאות הח׳–הז׳ לפסה״נ )איורים 7:23; 10:24(. 

נראה שקיר 72 נמשך מערבה עד לקיר 67, אף שפינת הקירות לא השתמרה. לפיכך, אפשר להניח כי החדרים 

 )W96 גם  ואולי   W67  ,W66( אותו  התוחמים  והקירות   )L111( ביותר  L119(, החדר המערבי   ,L109( שלאורכו 

שייכים לשלב זה. על רצפה 109 נמצאו שברי כלי חרס מתקופות הברזל 1 )איור 14:20( והברזל 2 )איורים 21:21, 

23; 2:23, 4; 22:24; 21:25(. מקיר 66 בולטת אבן אחת לעבר קיר 100 שמצפון לו, ונראה על כן כי שני קירות אלה 

היו מחוברים ותחמו את המרחב הצפוני־מערבי )L90; 1.1 × 2.0 מ׳(. קיר 100 משולב בקיר 103, הנמשך מזרחה. 

ייתכן שקיר 103 היה המשכו של קיר 55, אך הקיר נקטע בשל בנייה בשלב 3 )להלן(. רצפת הסלע במרחב 90 נמצאה 

מכוסה במפולות גדולות של אבני בנייה מן הקירות המקיפים אותה. 

שלב 3. בשלב זה נערכו תיקונים ושינויים בחדרים שהוקמו בשלב 2, ואפשר שיחידה אדריכלית נוספה להם מצפון. 

חדר 53/67 נחלק לשניים באמצעות קיר )W52(, שנתגלו בו שברי גוף אחדים של כלים מתקופת הברזל 2 )לא 

  )W1052( קיר נוסף .)W1053( הקיר שתחם את חדר 67 מדרום פורק, ובמקומו הונחה אבן גדולה ומוחלקת .)צוירו

הקטין וסגר את מרחב 115 ממזרח. בתוך חלקו המערבי של מרחב 115/116 נבנה קיר מתעקל )W1311(, שמטרתו 

אינה ברורה. ממזרח לו נמצאה על הרצפה אבן רבועה ושטוחה, ככל הנראה בסיס לעמוד. 

ייתכן שקיר שצירו הכללי מזרח–מערב )W55d(, אשר נבנה בקצה המזרחי של השטח, הוא תיקון של קיר 55. 

אולם אפשר שזהו שריד מקיר דרומי של יחידת מגורים נוספת שהשתרעה צפונה, אל מחוץ לשטח החפירה, שלה 

יש לייחס גם שורה של אבנים גדולות שהונחו לאורך קיר 55c( 55(, על מדרגת סלע גבוהה יותר. חיזוק להשערה 

 ,W78 ,W76 ,W58 ,W51 ,W50 ;L76 ,L52( זה בחלקו הצפוני־מערבי של השטח זו היא מבנה שהוקם בשלב 

W118(. קיר 50 חתך את קיר 103 משלב 2, עדות כי המבנה שייך לשלב 3. 

בשלב זה נוסף גם קיר הבנוי שתי שורות של אבנים גדולות עם אבנים קטנות בתווך )W77(, אך אין הוא משתלב 

עם הקירות הסמוכים משלב W117 ,W75 ,W62( 2(. בקצהו המערבי של קיר 77 בולטת אבן לכיוון צפון, המעידה, 

 ,)L75( גדולה של אבנים  נמצאה מפולת  בין שני הקירות  76 במבנה החדש.  קיר  אותו עם  קיר שקשר  על  אולי, 

שמקורה, אולי, בקיר 77; המפולת נחה על רצפת סלע )L120(. מפולת אבנים נוספת )L74( נמצאה מצפון־מזרח 

למבנה החדש, על רצפת סלע )L118(. על רצפה זו נמצאו שברי כלי חרס אחדים מתקופת הברזל 2 )איור 19:22(. 

מתקנים. נוסף על שרידים אלה נמצאו מצפון לשטח B בור מים ושני אגנים )L51 ,L50(, שלא נחפרו. מדרום לשטח 

B תועדה מערה )L45/55; לא בתכנית( שפתחה היה חשוף; אפשר היה להבחין בה בקטע מפרוזדור שחצובות בו 

11 מדרגות. בפתח המערה נמצאה ידית נושאת טביעה )איור 6:30(. מדרום־מזרח למערה אותרו שתי מדרגות סלע 

ועליהן סימני חציבה )L60b(. ייחוסם הסטרטיגרפי של מתקנים אלה אינו ברור, אך מאחר ששכבה II מייצגת את 

השלב היישובי העיקרי באתר, נראה שאפשר לשייכם לשכבה זו.
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I שכבה

משכבה זו השתמרו רק בדלי קירות, אך הם מעידים על תיקונים קלים. במזרח השטח נבנה קיר )W56( שעיבה את 

קיר 54 ויצר פינה עם קיר 53. בפירוק קיר 56 התגלו בתוכו שברי גוף של קנקן מהתקופה הפרסית ובסיס טבעת 

האופייני לתקופות הפרסית–ההלניסטית )לא צוירו(. קיר נוסף )W378( עיבה את קיר 52, ובפירוקו נתגלו שברי גוף 

אחדים של קנקנים מהתקופה הפרסית )לא צוירו(. בחלקו המערבי של השטח שרדו שני קירות )W73 ,W70( שנבנו 

II. שני בדלי קירות  ברישול מאבני שדה קטנות; יסודותיהם נמצאו כ־0.5 מ׳ מעל רצפה 109, המיוחסת לשכבה 

ממערב להם )W69 ,W68( יוחסו אף הם לשכבה I, שכן יסודותיהם נמצאו אף הם כ־0.5 מ׳ מעל לרצפות משכבה 

 .)L119 ,L91( II

שטח D )תכניות 1, 4; איור 8(

 II השתמרות השרידים בשטח זה הייתה הטובה ביותר מכל שטחי החפירה: הובחנו בהם שלוש שכבות, ובשכבה

הובחנו שלושה שלבי בנייה. ברוב המבנים שימש הסלע לרצפה, ומאחר שהרצפות נוקו ושימשו לאורך שלבים 

אחדים, מתבססת ההפרדה לשלבים בעיקר על תיקונים ושינויים שנערכו בקירות ועל היחס בין הקירות. 

III שכבה

 .)L126/136( בחלקו המזרחי של השטח ואת רצפת הסלע שלידו )W200( לשכבה זו ניתן לייחס רק בדל קיר אחד

 II המשויכים לשלב 1 של שכבה )L609( ורצפה )W87 ,W86( שרידים אלה יוחסו לשכבה זו משום ששני קירות

)להלן( נבנו מעליהם. על רצפה 126/136 נמצאו מעט מאוד שברי כלי חרס, כולם מתקופת הברזל 1 )איור 9:20, 

יותר ובמילויים  זו נמצאו בתוך חריצים ברצפות הסלע ששימשו במבנים המאוחרים  10(. חרסים רבים מתקופה 

מעורבים בין הרצפות השונות.

איור 8. שטח D: מראה כללי, מבט לדרום. 
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תכנית 4. שטח D, תכנית וחתכים.
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 II שכבה

שלב 1. רוב השרידים שיוחסו לשלב זה נמצאו בצפון־מזרח השטח. אלה כוללים קטעי בנייה היוצרים שני חדרים 

שמתארם לא ברור )W92 ,W91 ,W84 ,W82 — L138/160 ;W93 ,W90 — L157(, פינות של חדרים סמוכים 

וחדר מלבני מדרום־מערב להם )W88 ,W83/94 ,W81 ,W64 ;L133(. בחתך לצד קיר 88 אפשר היה להבין כי 

ניגשת אליו ממערב רצפת עפר )L122(. הפתח לחדר 138/160 היה כנראה בפינתו הצפונית־מערבית, ורצפתו הייתה 

עשויה עפר מהודק ומפולס על מילוי של אבני שדה קטנות. במרכז החדר נחשף טבון )L142; 0.65 מ׳ קוטר, 0.46 

מ׳ גובה השתמרות, כ־1 ס״מ עובי הדפנות; איור 9(. קיר 84 השתמר לגובה של שלושה נדבכים נטויים לכיוון מזרח. 

אינדיקטיביים. ממערב  נתגלו חרסים  לא  )L159(; בבדיקה מתחתיה  רצפת עפר מהודק  ניגשת ממערב  אל הקיר 

לה, במילוי על הסלע )L150( נמצאו כלי חרס מתקופות הברזל 1 )איור 2:20( והברזל 2 )איורים 1:22, 17; 7:25; 

3:26(. יסודות הקירות בחדר 133 נבנו מעט מעל לסלע. רצפת החדר עשויה עפר מהודק, ועליה נתגלה מספר רב של 

שברי גוף של קנקנים )לא צוירו(. בין קירות 83 ו־84 הפרידה רצפת עפר מהודק )L140(, שעליה נתגלה שבר ידית 

הנושא טביעה של שלושה שקעים עגולים )איור 2:30(. לשלב זה שייכים גם קירות 86 ו־87 אשר נבנו מעל קיר 200 

משכבה III, וכן רצפת סלע )L130( ושתי רצפות עפר מהודק )L139 ,L134(, הניגשות כולן לקירות 82, 89 ו־94. 

תכנית 4. )המשך( 
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אולם, כפי שמעיד המכלול הקרמי המעורב שנתגלה עליהן )רק הממצא מתקופת הברזל 2 צויר — איורים 6:21, 

21, 18, 22; 6:22, 10, 11; 1:24, 3, 15; 22:25; 2:26( רצפות אלה שימשו לאורך פרק זמן ארוך; על רצפה 130 

נמצאו גם מטבע מימי תלמי הא׳ )ר׳ Bijovsky 2018: No. 6( וידית נושאת חותם )איור 1:30(.

שלב 2. על רצפה 134 )שלב 1(, בחלקו הצפוני־מזרחי של השטח, הוקם מתקן סגלגל )L149; מידות פנימיות 0.40 

× 0.95 מ׳(; חלקו המזרחי נבנה הישר על הרצפה, ואילו חלקו המערבי — בגובה של כ־10 ס״מ מעליה. המתקן בנוי 
מאבני שדה בינוניות שביניהן עפר; האבנים סדורות בשורה אחת מדרום ובשתי שורות במערב. אל המתקן ניגש 

ממערב קטע מריצוף עשוי לוחות אבן )L156(, שהקיף כנראה את המתקן. בין אבני הריצוף נתגלתה משקולת פלך 

מחרס )איור 3:31(. ממערב למתקן נמצאו פזורים חלקי טבון, ועל כן ייתכן ששימש בסיס לטבון. כ־4 מ׳ ממערב 

למתקן נחשף הפן הדרומי של קיר )W322( הנמשך בציר מזרח–מערב, שאליו ניגשת מדרום רצפת עפר )L715(. על 

רצפה זו נמצא אמפוריסקוס מן התקופה הפרסית–הלניסטית )איור 3:29(, ומדרום לה, על פני הסלע, נמצא מטבע 

.)Bijovsky 2018: No. 3 ר׳ ;L717( מהרבע השני של המאה הד׳ לפסה״נ

 )L125( 56 בליבת קיר .)W206 ,W56( מדרום למתקן, בחלקו המזרחי של השטח, נחשפו שני קירות היוצרים פינה

שולבה קערת בזלת )איור 3:32(, ובהצטברות )L145( מעל רצפה )L146( המשתרעת ממזרח לקיר זה נתגלה כדור 

עשוי אבן גיר )אבן בליסטרה? איור 5:32(. שני הקירות שייכים למכלול בנייה, ובו חצר, המשתרעת ממערב לקיר 

יותר.  ותוספות מאוחרות  ניכרים לפחות שני שלבי תיקון  206, ומבנה )L632(, המשתרע מדרום לחצר. במכלול 

נראה כי החצר נחלקה ליחידות משנה: מרחב 615, מצפון לקיר 208; המרחב שיוצרים לוקוסים 608 ו־651, מדרום 

לקיר 208; והמרחב שיוצרים לוקוסים 610 ו־650, מצפון לקיר 214. הרצפה במרחב האמצעי עשויה עפר מהודק. 

בחלקו המזרחי )L608(, סמוך לקיר 206, נתגלו טבון ולצדו משקולת פלך )איור 2:31( וחרחור )איור 4:33(, ומעל 

חלקו המערבי )L613( נמצא חישוק של עגיל )Golani 2018: Fig. 1:2(. על רצפה 610 נתגלה ראש חנית מברונזה 

)איור 11:33(. על רצפה זו הותקנו שלושה טבונים. הם נמצאו במצב השתמרות גרוע, מתחת למפולת של אבנים 

איור 9. שטח D: טבון 142, מבט לצפון־מערב. 
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איור 10. שטח D: מבנה 632, מראה כללי, מבט לצפון.

מקיר 207 משלב 3 )להלן(. בבדיקה מתחת לרצפה 610 נתגלתה אבן שחיקה )L620; איור 8:32(. מרחבים אלה 

תחומים ממערב בקיר 223/231, ונראה שנקבע בו פתח; אל קיר זה ניגשת ממערב רצפת עפר מהודק )L705(. ייתכן 

ו־224 בדרום, ובבדל קיר 260 במערב; גם  שמדרום לה השתרע חדר נוסף )L719(, שנתחם בקירות 223 במזרח 

לחדר זה הייתה רצפת עפר מהודק. 

בחצר נחשפה מערכת מים שנמשכה מערבה: תעלה חצובה )L718/728; 5.5 מ׳ אורך, כ־0.3 מ׳ רוחב(, שחצתה 

את החצר ממערב למזרח והמשיכה מזרחה מעבר לחצר, לאחר שעברה מתחת לקירות 223 ו־260. התעלה קורתה 

בלוחות אבן, אך אלה לא השתמרו בחלקה המרכזי )תכנית 4: חתכים 4–4, 5–5(. המשכה של התעלה מעבר לקיר 

260 הוא צניר סלע עמוק המוליך לעבר שקע חצוב בסלע, מעין בריכה )L726; 1.8 × 2.8 מ׳( שבמרכזה נחצב בור 

.)W324 ,W323( את הבריכה תוחמים שני קירות .)L729(

אולם  כולל  המבנה   .)10 )איור  זה  בשלב  ביותר  הברור  הוא  לחצר,  מדרום  המשתרע   ,632 מבנה  של  מתארו 

)L632/648; 5.5 × 5.7 מ׳( שנסמכים אליו ממערב שני חדרים )L640 ,L635; איור 11( מרוצפים בלוחות אבן. כל 

קירות המבנה נבנו משורה אחת של אבנים גדולות. הכניסה למבנה הייתה מצפון, דרך פתח )רוחב 1.1 מ׳( שנקבע 

בקיר 214. אפשר שהיה פתח נוסף בקיר 221/226, אך זה לא שרד. נראה שאולם 632/648 נחלק לשניים בשורה 

של שלושה עמודים, כעדות שלוש אבנים שטוחות ורבועות — ככל הנראה בסיסים לעמודים. באולם נמצאו פכית 

כישור מן התקופה הפרסית או ראשית התקופה ההלניסטית )איור 5:29( ושבר של פריט מתכת, ככל הנראה עגיל או 

.)Golani 2018: Fig. 1:1 תכשיט דומה )ר׳
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בחלקו הדרומי של חדר 632/648, מצפון לקיר 221, נתגלו שני מתקנים עגולים חצובים בסלע )L656a — 0.8 מ׳ 

קוטר, 0.74 מ׳ עומק; L656b — 0.6 מ׳ קוטר, 0.25 מ׳ עומק(. במתקן 656a נתגלו שני מגלים מברזל )איור 3:33(. 

קיר 221, התוחם את החדר מדרום, נמשך מעט מזרחה לקיר 211, אולי עדות לחדר נוסף שפורק בשלב מאוחר 

יותר. אל הפן הדרומי של קיר 221 צמוד מתקן עגול למחצה, הבנוי אבנים קטנות )L645( ותחום ממזרח בקיר קצר 

)W232(. בדרום השטח נתגלתה פינה )W603 ,W602( וממזרח לה בדל קיר )W600(, אשר יחד תוחמים רצפת 

סלע )L803(. על הרצפה נמצא חרוז עשוי קוורץ )ר׳ Golani 2018: Fig. 1:5(. יחידה זו מבטלת את הכניסה למבנה 

מדרום, ולכן נראה כי היא מאוחרת לשלב הקדום של המבנה.

ניגשת אל שלושת  זה  )L722; איורים 12, 13(. רצפת העפר של מרחב  גדול  שלב 3. בצפון השטח הוקם מרחב 

הקירות התוחמים אותו )W289 ,W263 ,W255(, והיא מונחת מעל רצפת עפר 122 משלב 1. קיר 255 בנוי על רצפה 

זו ומבטל את קיר 322 משלב 2 )תכנית 4: חתך 2–2(. כן נערכו תיקונים בקירות שלב 2. קיר 206 חוזק בבנייה לאורך 

הפן המערבי שלו )W207(; העיבוי יצר מעין קיר כפול. לא ברור מתי נעשה חיזוק זה ומה הייתה מטרתו, אולם 

כמה נתונים מצביעים על כך שיש לייחסו לשלב המאוחר ביותר בשכבה II. קיר 207 נבנה על רצפה 610 משלב 2, 

ועליה, כאמור, נתגלתה מפולת אבנים. כלי החרס המעורבים שנתגלו על הרצפה ומתחת למפולת )לא צוירו בשל 

מצב השתמרות גרוע( מעידים כי הרצפה שימשה גם בשלב 3. בקיר 207 משולב קיר הנמשך מערבה, שהשתמרו 

ממנו רק אבנים אחדות )W210(. שני קירות הנמשכים מזרחה לקיר 211 )W327 ,W220( יוחסו אף הם לשלב זה. 

איור 11. שטח D: חדרים 635 ו־640, מבט לדרום.
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איור 12. שטח D: מרחב 722 וחדרים סמוכים, מבט לדרום.

איור 13. שטח D: מרחב 722 משכבה II וטבון 723 משכבה I, מבט לדרום־מערב.
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אל תחתיתם ניגשת רצפה העשויה עפר מהודק ומעט אבני ריצוף )L627; איור 14(, שנמצאו עליה כלי חרס רבים 

למדי מתקופת הברזל 2 )איורים 8:22, 20; 17:24, 18; 2:25, 8, 11, 13(. 

לשייכם  הוחלט   ,B לשטח  בדומה  ברור.  אינו  הסטרטיגרפי  ששיוכם  אחדים  מתקנים  נמצאו   D בשטח  מתקנים. 

ספלולים  שלושה  כוללים  המתקנים  באתר.  העיקרית  ההתיישבות  תקופת  את  מייצגת  זו  שכבה  שכן   ,II לשכבה 

נתגלה  כן   )L730( פי הבור  בור מים שבראשו חוליית  נתגלה  ו־632. במערב השטח  שנחצבו ברצפות 130, 615 

במזרח השטח מתקן סגלגל למחצה )L625(, ששימושו אינו ברור. המתקן בנוי משתי שורות של אבנים, שביניהן 

מילוי באבנים קטנות; גובהו נדבך אחד ובראשו אבן גדולה מוחלקת, עגולה למחצה. שתי בודדות נחצבו במשטח 

סלע מוגבה: האחת )L804; תכנית 4: חתך 6–6( כוללת משטח סחיטה וצינור צר המוביל אל בור איגום שמתארו 

משולש; השנייה )L621; תכנית 4: חתך 5–5; איור 15( זהה בתכניתה, אך חצובים סביבה שישה ספלולים ושני 

אגנים. במזרח השטח, בתוך צנירים בסלע, נתגלו מעט חרסים שחוקים מן התקופה הכלקוליתית, ובהם שבר מחבצה 

ושברי גלוסקמה )לא צוירו(.

I שכבה

בשכבה זו זוהו רק בדלי קירות ורצפות. שני קירות בצפון־מערב השטח )W267 ,W259( נבנו כמקשה אחת, וביניהם 

נתגלה ריצוף אבנים )L727( ועליו ממצאים רבים מן התקופה הפרסית )לא צוירו(. בתוך מרחב 722 משכבה II שלב 

2 נעשו שינויים אחדים, שעיקרם הנחת רצפת עפר מהודק )L724( ובניית ספסל אבן צמוד לפן הצפוני של קיר 255. 

בקצהו המערבי של הספסל נמצא מעין קיר מחיצה בנוי מאבנים בצורה מרושלת. ברצפת העפר ועליה נמצאו שברי 

כלי חרס רבים, המיוחסים לכל תקופות קיומו של היישוב באתר: תקופות הברזל 1 )איור 1:20, 8( הברזל 2 )איורים 

19:21; 2:22, 9, 14, 15, 18; 2:24, 4, 11( והפרסית–הלניסטית )איורים 7:27, 8; 7:28(. בפינתו הדרומית־מערבית 

של חדר זה נבנה טבון )L723; איורים 12, 13, 16(, שבתוכו נמצאו שברים רבים של כלים מן התקופות הפרסית–

איור 14. שטח D: רצפה 627, מבט למערב.
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איור 15. שטח D: בודדה 621, מבט למזרח.

איור 16. שטח D: טבון 723 ובתוכו שברי כלי חרס, מבט למזרח.
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ההלניסטית הקדומה; אלה כללו שברי אמפורה מיובאת מהאי קוס )איור 7:30(. במילוי )L707( שבין ראש קיר 255 

לקיר 322, הקדום לו, נמצאו קערת בהט )איור 2:32(, כלי אבן מפומיס )מגרדת? איור 4:32( ושני מטבעות מהרבע 

 .)Bijovsky 2018: Nos. 2, 4 השני של המאה הד׳ לפסה״נ )ר׳

קיר 206 עובה שוב בקיר, הפעם בקיר שנבנה בדגם אידרה )W204; 0.4 מ׳ רוחב(, לאורך הפן המזרחי שלו. בעת 

פירוק הקיר נמצאו שברי גוף של קנקנים מהתקופה הפרסית )לא צוירו(; פכית כישור תמימה נתגלה במרווח שבין 

הקיר לבין קיר L606( 206; איור 6:29(. בחדר 632/648 נבנה קיר )W212( במקום שורת העמודים. על רצפה 648 

נמצא מטבע של תלמי הב׳ )ר׳ Bijovsky 2018: No. 8(. קיר 220 בוטל, ורצפה חדשה )L618( הונחה על רצפה 627; 

על רצפה זו נמצא ראש שבור של צלמית ׳אשדודה׳ )ר׳ Kletter 2018: Fig. 1:1(. על רצפה 704, ממערב לקיר 231, 

נבנו קירות 251 ו־257 שהקיפו טבון, וסביבו נמצאו שברי חרסים מן התקופה הפרסית )לא צוירו( ומחט מברונזה 

)איור 10:33(. ממערב למבנה נמצאו בדל קיר )W229( ושני קירות שיצרו פינה )W255 ,W222(. על הסלע בין 

 )L703( 229 מצפון וצמוד לקיר .)( נמצא נר מן התקופה הפרסית–הלניסטית )איור 7:29L634( 229קירות 222 ו־

נמצאה ספטולה )איור 9:33(.

שטח C )תכנית 5(

שטח זה, שניצב בו קבר שיח׳, ממוקם על מדרגת סלע נמוכה ושטוחה למדי בחלקה הדרומי־מזרחי של החפירה, 

3.6 מ׳ אורך חשיפה(,   ;W14( B. מתחת לקיר הדרומי של קבר השיח׳ נחשף בחלקו קיר קדום  כ־10 מ׳ משטח 

המושתת על הסלע. על הסלע מדרום לו נמצאו שברי כלי חרס מתקופות הברזל, הפרסית וההלניסטית )לא צוירו(. 

 ,W17( קדומים  קירות  שני  של  פינה  נחשפה  בדיקה.  ריבוע  נחפר  השיח׳  קבר  של  הדרומית־מזרחית  הפינה  ליד 

W102(. מקיר 17 שרד נדבך אחד של אבנים מהוקצעות, והוא ממשיך מתחת לקיר המזרחי של קבר השיח׳. קיר 102 

נקטע במזרח בשל תעלה מודרנית. לצד קיר 17 נמצא קטע ריצוף )L503(, שבחפירתו נמצאו מעט חרסים מתקופת 

.II הברזל 2 )לא צוירו(. נראה לפיכך כי יש לייחס שרידים אלה לשלב 2 או לשלב 3 של שכבה

.C תכנית 5. שטח
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שטחים E1 ו־E2 )איור 17; תכניות 6–8(3

שטח E1 ממוקם על סלע מפולס שהשתמרות השרידים עליו הייתה ירודה, למעט בצדו המערבי, שם משתפל הסלע 

במדרגות תלולות. פני הסלע בשטח E2 היו עמוקים יותר, ולכן השתמרות השרידים שם הייתה טובה יותר. בנקודה 

אחת בדרום שטח E1 נתגלו על הסלע )L1022( מספר שברי גוף שחוקים של כלי חרס ומקטר בזלת מן התקופה 

.)van den Brink 2006; 2018 הכלקוליתית )ר׳

II שכבה

שלב 1. לשלב זה בשטח E1 יוחס מתקן סחיטה )L1241( במזרח השטח, הכולל ספלול )0.2 מ׳ קוטר, 0.22 מ׳ 

× 0.6 מ׳(. השרידים משלב זה בשטח E2 רבים יותר. בדרום־מערב השטח נחשפו  עומק( ומשטח מיושר )כ־0.4 

שני קירות )W2048 ,W2047( מקבילים זה לזה. בצפון־מזרח השטח, על הסלע הטבעי, נתגלו מתקן סגלגל הבנוי 

מאבנים קטנות )L2036a(, ולידו מתקן שנשתמר באופן חלקי )L2036b(. בצפון־מערב השטח, על רצפת עפר מהודק 

L2038b( צמודים זה לזה. המתקן האחד בנוי מאבנים גדולות שהונחו   ,L2038a( )L2038(, נחשפו שני מתקנים 

על צדן, והאחר — מאבנים קטנות; לא ברור למה שימשו. ייתכן שיש לייחס לשלב זה גם קטע של ריצוף אבנים 

שטוחות )L2028( ואבן גדולה, אולי בסיס עמוד; ריצוף זה נתגלה בבדיקה מצומצמת, ולכן ייחוסו לשלב 1 אינו 

ודאי. על הריצוף נתגלו חרסים מתקופות הברזל 1 )איור 4:20, 17, 18( והברזל 2 )איורים 13:22; 6:25(; מדרום־

איור 17. שטח E1: מראה כללי, מבט לדרום. 
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.E2ו־ E1 תכנית 6. תכנית סכמתית של שטחים
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תכנית 7. שטח E1, תכנית וחתכים. 
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.E2 תכנית 8. שטח
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מערב לריצוף 2028 הונחה רצפת עפר מהודק )L2026(, שנתגלו עליה חרסים מתקופת הברזל 2 )איורים 4:22, 5; 

16:24, 21(. מדרום־מערב לרצפה זו הונחו על צדן כמה אבנים בינוניות, שטוחות, ויצרו מעין תעלה, ככל הנראה 

לניקוז. 

רצפות  ושתי   )W1200  ,W907  ,W905b  ,W905a( קירות  נתגלה חלק ממבנה: שלושה   E1 בצפון שטח  שלב 2. 

— בפינה שבין קירות 905b ו־L1225( 1200( ומצפון לקיר 907 )L1232(. על רצפה 1225 נמצאו שברי כלי חרס 

מתקופת הברזל 2 )איור 12:25(, ואילו על רצפה 1232 נמצאו כלי חרס מכל תקופות קיומו של היישוב: תקופות 

הברזל 1 )איור 3:20, 13, 15(, הברזל 2 )איור 10:25, 20( והפרסית–הלניסטית )איורים 1:27, 3; 3:28(. השרידים 

 ,W925 ,W922( ואינם מצטרפים לכלל תכנית ברורה: קטעי קירות  זה בדרום שטח E1 מקוטעים מאוד,  משלב 

W928 ,W926( ורצפת הסלע בין הקירות, שהוחלקה ונחצב בה אגן סגלגל גדול ורדוד )L1242; 0.90 × 1.25 מ׳, 

0.18 מ׳ עומק(, שדופנותיו משופעות במתינות כלפי פנים. בפינה בין קירות 925 ו־928 )L1015( נמצאו שברי כלי 

חרס רבים מתקופת הברזל 2 )איורים 11:21, 13; 12:22; 3:25; 4:26(. על משטח הסלע המשתרע מצפון לקיר 928 

נתגלה מפלס של אבנים קטנות )L1220 ,L1211 ,L1215(, אולי תשתית לרצפה. בחפירה מתחת למפלס האבנים 

בלוקוס 1211 נמצא מילוי של אבנים ואדמה )L1216(, ובתוכו חרסים מתקופת הברזל 2 )לא צוירו(. 

 ;L2032/2033( חדר גדול :)איור 18( בשטח E2 השתמר חלק ממבנה, שנחשפו ממנו לפחות שלושה חדרים 

W2023 ,W2018 ,W2017( ושני חדרים ממערב לו )L2040 ,L1240(, שביניהם הפריד קיר )W2025(. קיר 2023 

נבנה מאבנים גדולות ומוחלקות; בחלקו הצפוני הונחה אבן שטוחה ששימשה אולי סף לפתח. קירות 2017 ו־2018 

נבנו מאבנים מוחלקות גדולות בשילוב עם אבנים קטנות, והם השתמרו לגובה של עד חמישה נדבכים. חדר 1240 

רוצף בחלקו באבני שדה קטנות ובחלקו בעפר כבוש, ואילו חדר 2040 רוצף ברובו באבנים גדולות למדי; במרכז 

איור 18. שטח E2: מבנה משכבה II, שלב 2, מבט למערב.
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 ,L2027 ,L2012( החדר, שם פני הסלע גבוהים יותר, הם נותרו חשופים. סביב שרידי המבנה נחשפו ריצופי אבן

L2051(. על רצפה 2012 ובמפולת שמעליה )L2029( נמצאו שברי כלי חרס רבים מתקופות הברזל 1 )איור 7:20(, 

והפרסית–  )19  ,17  ,15  ,14  ,5:25  ;20  ,19  ,9–6:24  ;5  ,3:23  ;21  ,3:22  ;16  ,14  ,4–1:21 )איורים   2 הברזל 

ההלניסטית )איור 8:28(. בצפון שטח E2 השתמרו שני קטעי קירות )W2044 ,W2046( ולידם רצפות אבן על מסד 

 .)L2050 ,L2045 ,L2043( של עפר מהודק

שלב 3. שלב זה, שנתגלה רק בשטח E2, מתאפיין בהרמת מפלסי רצפות בחדרים שהוקמו בשלב 2. מעל הרצפה 

נוספת  אבנים  רצפת  החדר.  לקירות  היא  אף  שניגשה   ,)L2039  ,L2010( אבנים  רצפת  הונחה   2032/2033 בחדר 

)L2021( הונחה לצד קצהו הדרומי של קיר 2018. על רצפה זו נמצאה משקולת פלך מחרס )איור 4:31( ומשקולת 

מבזלת )איור 10:32(. על רצפה 2040 הונח ריצוף אבן )L2024; איור 19(, שניגש אף הוא אל קירות 2023 ו־2025. 

מעל קיר 2044, בצפון השטח, הוקם מתקן )L2052(: רצפת עפר שבמרכזה מעט אפר וסביבה מעגל של אבנים 

)איור   1 נתגלו כלי חרס אחדים מתקופות הברזל  בינוניות. מעל מפולת 2029 הונח ריצוף אבן )L2006(, שעליו 

19:20(, הברזל 2 )איורים 5:21, 10, 15; 16:22; 13:24( והפרסית–הלניסטית )איור 4:27(. 

איור 19. שטח E2: רצפה 2024, מבט לדרום.
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I שכבה

 E1 וברוב שטח E2 במזרח שטח ;E2ו־ E1 שרידי הבנייה העיקריים משכבה זו נחשפו בחלקם המערבי של שטחי

נמצאו רק מילויים ומפלסי אבנים ואדמה. לאורך שטח E נמשך קיר )W900/921/2003; 13.5 מ׳ אורך חשיפה; 

איור 17(, הבנוי מאבנים גדולות מוחלקות ומאבני שדה קטנות, שהשתמרו לגובה של עד ארבעה נדבכים )כ־0.8 

 .)L1018 ,L1010( אל חלקו הדרומי של הקיר, משני עבריו, ניגשו רצפות של עפר מהודק ואבני שדה קטנות .)מ׳

בחפירה מתחת לרצפה L1019( 1018( נתגלו חרסים מן התקופה הפרסית, הכוללים שברים של קערות מורטריה, 

סירי בישול וקנקני שק )לא צוירו(. 

אל הקיר נסמכים ממערב שני חדרים שנבנו בציר דרום־מזרח–צפון־מערב, בהתאמה לקיר ולמדרון הטבעי של 

3.5 מ׳( רצפה עשויה אבנים קטנות ופיסות של טיח לבן, גס.   × 2.0 ;L1205( לחדר הדרומי .)E1 הגבעה )שטח

בחפירה מתחת לרצפה ועד הסלע )L1209( התגלה מילוי של אבנים בינוניות שהונחו בכמה מפלסים, ובתוכו חרסים 

מעורבים מתקופת הברזל 2 ומן התקופה הפרסית )לא צוירו(. לחדר הצפוני )L1219( רצפת עפר מהודק. קירות 

החדרים נבנו ברישול, ונראים כגיבובי אבנים. מאחר שרצפות החדרים הונחו בגובה ראשי הקירות, יש להניח שאלה 

היו היסודות, וכי הקירות עצמם לא השתמרו. נראה, אפוא, כי בנייה זו הייתה מעין הגבהה של כל שיפולי הגבעה 

על מנת ליצור מסד נוח ויציב למבנה עילי כלשהו, אך זה לא השתמר. 

מעל רצפה 2006 משכבה II, שלב 3 בשטח E2 נחשפה רצפה )L2001(, ועליה שברי כלי חרס מתקופות הברזל 1 

)איור 12:20, 16(, הברזל 2 )איורים 7:22; 18:25( והפרסית–הלניסטית )איורים 2:27, 5; 9:28, 10(. בצפון־מערב 

שטח זה נחשף מתקן מעוגל או סגלגל )L2031(, שנבנה מאבנים קטנות; בראשו הונחה אבן מוחלקת גדולה. בחתך 

נראה כי דופן המתקן מתעגלת כלפי מעלה כעין כיפה. מתקן זה חתך את כל הרצפות מן השלבים הקודמים והעמיק 

עד הסלע. חלק מן המתקן נפגע קודם לחפירה, ועל כן מתארו המלא והשימוש בו אינם ברורים. 

כלי החרס

השימוש במבנים לאורך פרק זמן ארוך מאוד גרם לניקוי הרצפות ולשימוש חוזר בהן. זו הסיבה שנמצאו רק מעט 

לוקוסים נקיים. לפיכך, הדיון הקרמי שלהלן מציג את טיפוסי הכלים הרווחים בכל תקופה באתר.

תקופת הברזל 1 

קערה )איור 1:20(.— קערה שטוחה שדופנה דקה ושפתה ישרה ונושאת פס דק של צבע אדום. לקערה מקבילות 

 Finkelstein( ובעזבת צרטה )Wolff 2000:531, Pl. I:1( ברמת הנדיב ,)Finkelstein 1993:191, Type 14( בשילה

Fig. 6:5 ,1986:41(, שם הן תוארכו למאות הי״א–הי׳ לפסה״נ.

 Finkelstein( לקדרה שפה שטוחה עם רכס דק בצדה הפנימי. לקדרה מקבילות בעזבת צרטה —.)קדרה )איור 2:20

Fig. 6:4 ,1986:41( ובשילה )Finkelstein 1993:169, Type 5(, שם הן תוארכו למאה הי״א לפסה״נ.
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סירי בישול )איור 3:20–8(.— לסירים שפה ישרה או נוטה פנימה ורכס אופקי הבולט חוצה בתחתיתו. טיפוס זה 

היה נפוץ מאוד, ולו מקבילות באתרים כגון תענך )Rast 1978:203–205, Types 16, 24, 28(, ג׳ת )פורת, ינאי וכשר 

 Zarzecki-Peleg,(  XVII ויקנעם שכבה   )Finkelstein 1993:176, Type 12( 7(, שילה   ,6  ,5:9 איור  תשנ״ט:12, 

Cohen-Anidjar and Ben-Tor 2005: Fig. I.20:17(, שם הן תוארכו למאות הי״א–הי׳ לפסה״נ. 

איור 20. כלי חרס מתקופת הברזל 1.
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פיטסים )איור 9:20, 10(.— הפיטסים הם מטיפוס ׳שפת הצווארון׳. לכלים אלה שפה מעובה ורכס בולט בתחתית 

 Golani and Yogev 1996:52, Fig.( השפה; לכלי מס׳ 9 מעט סימני אבניים על השפה. כלים דומים נתגלו בסאסא

.)Zarzecki-Peleg, Cohen-Anidjar and Ben-Tor 2005:44, Fig. I.6:26( XVIII וביקנעם שכבה )6:4

פערור )איור 11:20(.— לשפת הכלי עיבוי הבולט חוצה; מקבילה שתוארכה למאות הי״ג–הי״א לפסה״נ נמצאה בעזבת 

.)Finkelstein 1986:49, Fig. 8:8( III צרטה שכבה

קנקנים )איור 12:20–19(.— לקנקנים מס׳ 12–14 שפה שבתחתיתה רכס חד הבולט חוצה; לקנקן 12 מקבילה בלכיש 

שכבה Zimhoni 1997:124, Type 9( V(. למס׳ 15 צוואר קצר עם שני רכסים שקועים; השפה מעובה מעט חוצה. כלי 

)Wolff 2000:534, Pl. III:1(. למס׳ 16 יש רכס בולט בתחתית  זה תוארך ברמת הנדיב למאות הי״ג–הי״ב לפסה״נ 

 ,)Finkelstein 1986:51, Fig. 9:3( לפסה״נ  הי״ג–הי״א  למאות  כלי שכזה  תוארך   III צרטה שכבה  בעזבת  הצוואר. 

 Wolff( למס׳ 17 מקבילות ברמת הנדיב .)Wolff 2000:534, Pl. III:6( וברמת הנדיב — למאות הי״ב–הי״א לפסה״נ

4איור 20

תיאורסללוקוסשטחכלימס׳

טין כתום; חסמים אפורים קטנים; פס דק של חיפוי אדום על השפהD7245639/2קערה1

טין חום-כתום; מעט חסמים לבנים; פטינה אפורהD150753קדרה2

טין אפור; ליבה כהה; חסמים לבנים חומים ואפורים רביםE123212106/2סיר בישול3

טין חום כהה עד שחור; ליבה כהה מאוד; חסמים לבנים ואפורים רבים במגוון גדליםE202820047/2סיר בישול4

טין חום; ליבה אפורה כהה; חסמים לבנים רבים מאודA47508/1סיר בישול5

טין חום; ליבה אפורה כהה; חסמים לבנים רבים מאוד A24360/2סיר בישול6

טין אפור; חסמים רבים לבנים, חומים ואפורים במגוון גדליםE202920076/3סיר בישול7

טין חום-אדום; ליבה כהה; חסמים לבנים חומים ואפורים רבים D7245612/6סיר בישול8

פיטס שפת 9

צווארון

D126700/1

פיטס שפת 10

צווארון

D136471טין ירקרק-אפרפר; ליבה ורודה-אפורה; חסמים לבנים גדולים ומעט שחורים קטנים

טין כתום; חסמים לבנים רבים וגדולים ומעט אפורים וחומיםA24360/1פערור11 

טין חום-ורוד; ליבה אפרפרה; חסמים לבנים רבים במגוון גדלים; צריפה לא אחידהE200120001/2קנקן12

טין כתום; חסמים לבנים רבים במגוון גדלים הנראים על פני הכליE123212098/2קנקן13

טין כתום; חסמים לבנים חומים ואפורים רבים במגוון גדליםB109233/1קנקן14 

טין כתום; חסמים לבנים רבים; פני הכלי בצבע קרם-ורדרד; צריפה לא אחידה  E123212098/3קנקן15

טין חום-אדמדם; ליבה אפרפרה; חסמים לבנים, חומים ואפורים במגוון גדלים E200120001/5קנקן16

טין חום בהיר; ליבה אפרפרה; חסמים לבנים וחומים רבים וקטניםE202820047/4קנקן17

טין חום כתום; ליבה אפרפרה; מעט חסמים לבנים גדוליםE202820063/2קנקן18

טין חום-אפור; חסמים רבים קטנים לבנים, חומים ואפורים E200620005/8קנקן19

טין ורדרד; חסמים חומים לבנים ואפורים רבים; פסי צבע באדום ובשחורA47558/15צפחת20
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 Zarzecki-Peleg, Cohen-Anidjar and Ben-Tor 2005:58, Fig. I.16:( XVII וביקנעם שכבה )2000:534, Pl. III:3

 Wolff( וברמת הנדיב )5(. למס׳ 18 שפה נוטה חוצה וצוואר קצר, ולו מקבילות בתל חרסים )ענבר 1995: איור 5:13

 Golani( שם הן תוארכו למאות הי״ב–הי״א לפסה״נ. למס׳ 19 צוואר גבוה, ולו מקבילות בסאסא ,)2000:534, Pl. III:5

 Zarzecki-Peleg, Cohen-Anidjar and Ben-Tor 2005:48,( XVII ביקנעם שכבה ,)and Yogev 1996:49, Fig. 4:5

.)Finkelstein 1986:59, Figs. 8:16; 13:19, 49( III ובעזבת צרטה שכבה )Fig. I.9:13

צפחת )איור 20:20(.— לצפחת זו שני פסים שחורים מתחת למקום החיבור של הידית לגוף; הגוף מחופה אדום. צפחות 

דומות נמצאו בתל דור )Gilboa 1995: Fig. 3:4( וברמת הנדיב )Wolff 2000:534, Pl. III:19(, שם הן תוארכו לאמצע 

המאה הי״א לפסה״נ. 

תקופת הברזל 2 

קערות )איורים 21, 22(.— לקערות באיור 1:21–9 שפה ולה עיבוי הבולט חוצה. מס׳ 1–4 חסרות חיפוי; מס׳ 5 מחופה 

אדום ונושאת מירוק פרוע, למס׳ 6 חיפוי ומירוק על השפה בלבד, ולמס׳ 7–9 שפה מקופלת פנימה וחוצה וחיפוי אדום 

 Zimhoni 1997:103, Types 1, 5, 7; 105,( למאות הי׳–הט׳ לפסה״נ V על כל הכלי. קערות אלו תוארכו בלכיש שכבה

Zarzecki-Peleg, Cohen-( למאה הט׳ לפסה״נ XII וביקנעם שכבה )Types 1, 4; 108, Types 1, 9; 109, Type 4 

Anidjar and Ben-Tor 2005:194, Fig. I.79:3(. בחפירות אחרות, כגון בית אריה )ריקלין תשנ״ז:13, איורים 14:9, 

18; 11:10(, תל גזר )Gitin 1990: Pl. 21:8( וא־ראס )אדלשטיין תשס״א: איור 20:10, 24, 25(, הם תוארכו בעיקר 

למאות הח׳–הו׳ לפסה״נ. 

לקערות באיור 10:21–23 שפה דקה הבולטת מעט כלפי חוץ וזיווי עדין במרכז הדופן. הן נושאות חיפוי אדום במגוון 

צורות: חיפוי מלא, חיפוי בצדה הפנימי של השפה, חיפוי על השפה ועל פני הכלי החיצוניים וחיפוי על השפה ועל פנים 

הכלי. לכלים אלה הייתה תפוצה רחבה לאורך כל תקופת הברזל, החל במאות הי׳–הט׳ לפסה״נ. מקבילות להן נמצאו 

 Zimhoni 1997:79, Type 20; 83, Types 3–5; 84, Type, 4; 86,( IV ברוב האתרים בני התקופה, למשל לכיש שכבה

 Zimhoni 1997:16,( יזרעאל ,)Type 1; 87, Types 9, 10; 92, Type 5; 93, Type 2; 102, Type 6; 142, Type 13

Types 12, 13; 17, Type 9; 21, Types 1, 2(, תל בית מרסים )Cadbury 1932:158, Figs. 64a:8; 65a:24( ותענך 

 Zimhoni 1997:219,( רק קערה מס׳ 15 תוארכה בלכיש למאה הח׳ לפסה״נ ;)Rast 1978:155, Type 5; 199, Type 9(

 .)Types 12, 17

לקערות המזוות באיור 1:22–6 טיפוסי משנה אחדים. לקערות מס׳ 1 ו־2 דופן דמוית האות S ושפת מדף בולטת פנימה 

 ,)Aharoni 1964: Fig. 11:4( וחוצה; למס׳ 2 שני פסים שחורים על השפה. מקבילה לכלים אלה ניתן למצוא ברמת רחל

שם היא תוארכה למאות הח׳–הז׳ לפסה״נ. לקערות מס׳ 3–6 זיווי חד במרכז הדופן ורכסים בתחתית השפה. לקערה מס׳ 

3 שני רכסים בתחתית השפה, והיא תוארכה ביזרעאל למאה הט׳ לפסה״נ )Zimhoni 1997:22, Type 8(. לקערה מס׳ 

4 שלושה רכסים בתחתית השפה, והיא תוארכה בטייבה למאה הי׳ לפסה״נ )ינאי תשס״ג:35, איור 7:4(. קערה מס׳ 5 

קטנה יותר, ולה רכסים גם על הזיווי; מקבילה לה נמצאה בתל חרסים )ענבר 1995: איור 2:12(, שם היא תוארכה למאות 

הי׳–הט׳ לפסה״נ. לקערה מס׳ 6 שפה הנוטה בחדות כלפי מעלה וחוצה, והיא תוארכה בתל חרסים למאות הי׳–הט׳ 

לפסה״נ )ענבר 1995: איור 13:11(. 
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איור 21. קערות מתקופת הברזל 2.
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הקערות באיור 7:22–21 ממחישות את מגוון הקערות בנות התקופה באתר. קערה מס׳ 7 מתוארכת למאות ההי׳–הט׳ 

 .)Zimhoni 1997:80, Type 3( V ובלכיש שכבה )Zimhoni 1997:17, Type 13( לפסה״נ, וכמותה נמצאו ביזרעאל

.)Zimhoni 1997:105, Type 1( V לקערה מס׳ 8 חיפוי ומירוק אדום כהה על כל הכלי; נמצאו לה מקבילות בלכיש שכבה 

קערה מס׳ 9 עמוקה, ולה דופן עבה וזיווי עדין, והיא מחופה כולה בצבע חום־אדום. כלים דומים נתגלו בלכיש שכבה 

Zarzecki-Peleg, Cohen-( וביקנעם   )Zimhoni 1997:21, Type 2( ביזרעאל   ,)Zimhoni 1997:97, Type 21(  IV

Anidjar and Ben-Tor 2005:120, Fig. I.42:4(, שם הם תוארכו למאות הי׳–הט׳ לפסה״נ. לקערה מס׳ 10 זיווי מתחת 

4איור 21 

תיאורסללוקוסשטחמס׳

1E201220011/1 טין ורדרד; ליבה אפורה כהה; מעט חסמים לבנים; שרידים קלושים של חיפוי ומירוק אדום על

השפה

2E202920050/1 טין כתום בהיר; ליבה אפורה; חסמים שחורים קטנים רבים ומעט לבנים; שרידי חיפוי אדום על

השפה

3E201220011/13טין כתום בהיר-אפרפר; ליבה אפרפרה; מעט חסמים לבנים גדולים והרבה חומים ואפורים קטנים

4E201220011/12טין ורדרד; ליבה אפרפרה; חסמים אפורים רבים ומעט חומים; שרידי חיפוי ומירוק אדום על השפה

5E200620005/2טין אפרפר; מעט חסמים אדומים; חיפוי אדום ומירוק פרוע

6D139494טין כתום בהיר; חסמים לבנים ואפורים במגוון גדלים; שפה ממורקת

7A24371/1טין כתום; חסמים לבנים; חיפוי אדום

8A47640/8 טין אפור; חסמים חומים רבים ומעט אפורים ולבנים; ליבה אפורה; חיפוי חום כהה על השפה ועל

חלקו החיצון של הכלי

9A47568/10טין אפרפר; מעט חסמים לבנים קטנים; חיפוי ומירוק אדום

10E200620005/4טין חום-כתום; ליבה אפרפרה; חסמים עדינים לבנים רבים במגוון גדלים

11E101510052/8טין כתום בהיר; חסמים לבנים חומים ומעט אפורים; שרידי מירוק אדום-כתום בהיר על השפה

12D139473  טין ורדרד; חסמים לבנים וחומים קטנים 

 13E101510052/3טין בצבע קרם; חסמים אפורים ולבנים קטנים 

14E202920050/3טין חום-אדום; ליבה אפורה; מעט חסמים שחורים

15E200620005/10טין חום-אפור; ליבה אפורה כהה; מעט חסמים אפורים קטנים

16E201220011/4טין כתום-ורדרד; ליבה אפורה; מעט חסמים כהים

17A24332/1טין בצבע קרם בהיר; מעט חסמים לבנים וחומים גדולים; חיפוי אדום

18D139473/3טין כתום; מעט חסמים אפורים ולבנים; חיפוי אדום

19D7245622/2 טין חום; ליבה כהה; מעט חסמים לבנים ואפורים קטנים; חיפוי אדום-חום ומירוק פרוע; סימני

אבניים רחבים

20B114415טין ורדרד; הרבה חסמים לבנים קטנים ומעט חסמים חומים; חיפוי אדום על השפה

 21B109289/5טין כתום בהיר; חסמים לבנים קטנים; חיפוי אדום-חום על השפה וחלקו החיצון של הכלי

22D139473/1 טין מפולם היטב בצבע קרם; חסמים לבנים ואפורים; חיפוי חום-אדום על השפה ועל חלקו הפנימי

של הכלי

 23B109283/8 טין כתום מפולם היטב; מעט מאד חסמים; חיפוי אדום על חלקו החיצון של הכלי, וחיפוי שחור על

חלקו הפנימי
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איור 22. קערות מתקופת הברזל 2.
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לשפה; היא מחופה וממורקת אדום, ועל שפתה חיפוי אדום כהה עד שחור. קערה זו הייתה נפוצה לאורך כל תקופת 

הברזל, ולה מקבילות בשילה שכבה Finkelstein 1993:188:7( IV(, ביזרעאל )Zimhoni 1997:17, Type 12( ובלכיש 

שכבה Zimhoni 1997:79, Type 6( V(. קערה מס׳ 11 עמוקה, שפתה מתעגלת פנימה ולה עיבוי הבולט חוצה, והיא 

 Gitin( ובגזר )Rast 1978:151, Type 1( נושאת מירוק כתום על השפה ועל הדופן הפנימית. מקבילות לה נמצאו בתענך

Pl. 27:27 :1990(, שם הן תוארכו למאות הז׳–הו׳ לפסה״נ. קערה מס׳ 12 עמוקה, ולה בסיס טבעת; הקערה מחופה 

כולה באדום. קערה זו תוארכה באל־ערוב למאות הח׳–הז׳ לפסה״נ )יזרסקי תשנ״ז:22, איור 19:2(. למס׳ 13 שפת מדף 

וזיווי עדין, כמעט בלתי מורגש; לקערה זו מקבילה מבית אריה שתוארכה לתקופת הברזל 2 )ריקלין תשנ״ז:13, איור 

 Zarzecki-Peleg, Cohen-Anidjar and Ben-Tor( שתוארכה לתקופת הברזל 2א׳ ,XV ומקבילה מיקנעם שכבה ,)3:9

Fig. I.64:16 ,2005:158(. קערה 14 עמוקה אף היא. היא נושאת חיפוי אדום ומירוק פרוע, ולה שפה מתעגלת הנוטה 

4איור 22 

תיאורסללוקוסשטחמס׳

1D150721/9 טין חום בהיר; ליבה אפורה כהה; חסמים לבנים גדולים

2D7245622/1טין חום-אדמדם; מעט חסמים קטנים לבנים ואפורים; שני פסים שחורים על השפה

3E201220024/2טין אפור כהה; ליבה אפורה כהה; חסמים ספורים

4E202620037/1טין חום כתום בהיר; ליבה אפורה כהה מאוד; חסמים חומים ואפורים מעטים במגוון גדלים

5E202620037/2טין בצבע קרם; ליבה חומה בהירה; מעט חסמים לבנים גדולים והרבה חומים ואפורים קטנים

6D139487/2טין ורדרד; הרבה חסמים לבנים וחומים קטנים 

7E200120001/11טין חום-אדמדם; ליבה אפרפרה; הרבה חסמים לבנים וחומים קטנים ובינוניים

8D6275187/15טין אדמדם; מעט חסמים לבנים ואפורים

9D7245639/1טין ורדרד; חסמים לבנים ואפורים קטנים מאוד; חיפוי אדום-חום

10D134450 טין אדמדם; ליבה אפורה כהה וחסמים לבנים ואפורים קטנים; חיפוי אדום ומירוק על הכלי, וחיפוי

שחור על השפה

11D139454טין ורדרד-צהבהב; חסמים לבנים, חומים ואפורים במגוון גדלים; מירוק על השפה

 12E101510052/1טין אפרפר בהיר; חסמים לבנים ואפורים; חיפוי אדום

13E202820047/5טין חום-אדום; ליבה אפרפרה; חסמים לבנים רבים במגוון גדלים

14D7245622טין חום; מעט חסמים לבנים ואפורים קטנים; חיפוי אדום ומירוק פרוע

15D7245619/8טין אפרפר; חסמים לבנים רבים; חיפוי חום ומירוק פרוע

16E200620005/9טין צלהב; ליבה אפרפרה בהירה; חסמים אפורים רבים במגוון גדלים ומעט חומים קטנים

 17D150726/4טין כתום מפולם היטב; מעט חסמים לבנים; חיפוי אדום ומירוק

18D7245612/3טין חום בהיר; חסמים לבנים אפורים וחומים מעטים 

19B118417/1 טין אדמדם-חום מפולם היטב; חסמים לבנים ואפורים קטנים; חיפוי אדום ומשח פסים חום בחלקה

הפנימי, שרידי חיפוי אדום כהה בפן החיצון

20D6275187/11 טין כתום מפולם היטב; ליבה אפורה; מעט חסמים לבנים קטנים; חיפוי אדום על הפן החיצון של

הכלי 

21E202920053 טין אפור; מעט חסמים לבנים ושחורים קטנים; דופן דקה; חיפוי אדום



37חגית טורגה ורינה אבנר

 ,)Rast 1978:119, Type 2( ונמצא בתענך  הי׳–הט׳ לפסה״נ,  נפוץ מאוד במאות  היה  זה  טיפוס  ומעלה.  מעט חוצה 

 V ובלכיש שכבה )Zarzecki-Peleg, Cohen-Anidjar and Ben-Tor 2005:122, Fig. I.43:10( XIV ביקנעם שכבה

 .)Zimhoni 1997:86, Type 4(

קערה מס׳ 15 מחופה אדום, צורתה דמוית פעמון עמוק. קערות אלו נפוצו לאורך כל תקופת הברזל, החל מן המאות 

 Rast 1978:199,( בתענך ,)Finkelstein 1993:180, Type 2( IV הי׳–הט׳ לפסה״נ. מקבילות לה נמצאו בשילה שכבה

Type 11; 201, Type 3( ובלכיש שכבה IV )Zimhoni 1997:75, Type 16(. לקערה מס׳ 16 שפה ישרה, שמתחתיה 

 Zimhoni 1997:81,(  V שני רכסים עדינים. קערה דומה, שתוארכה למאות הי׳–הט׳ לפסה״נ, נמצאה בלכיש שכבה 

Type 4(. קערות מס׳ 17 ו־18 עמוקות ודופנותיהן דקות, ישרות ונוטות מעט חוצה; מס׳ 17 מחופה וממורקת. קערות 

 XV וביקנעם שכבה )Finkelstein 1993:188, Fig. 6.66, Type 8( IV אלו תוארכו לתקופת הברזל 2 בשילה שכבה

)Zarzecki-Peleg, Cohen-Anidjar and Ben-Tor 2005:160, Fig. I.65:6(. קערה מס׳ 19 היא חיקוי לקערה אשורית: 

מעטר  חום  פסים  ומשח  החיצונית,  דופנה  על  ניכרים  כהה  אדום  חיפוי  שרידי  מאוד.  דקה  ודופנה  מזווה  קטנה,  היא 

)Gitin 1990: Pls. XV:6; 27:19(, שם היא תוארכה לתקופת הברזל  את דופנה הפנימית. מקבילה לה נמצאה בגזר 

זיווי עדין במרכז הגוף וחיפוי אדום בצדה החיצון.  נוטה חוצה, שפה משתפלת מעט חוצה,  2. לקערה מס׳ 20 דופן 

מקבילה שנמצאה בלכיש שכבות Zimhoni 1997:150, Type 2( IV–V( תוארכה למאות הי׳–הט׳ לפסה״נ, ומקבילה 

 Zarzecki-Peleg, Cohen-Anidjar and Ben-Tor 2005:201, Fig.( תוארכה לתקופת הברזל 2ב׳ XIIb מיקנעם שכבה

I.82:25(. קערה מס׳ 21 קטנה, דופנה דקה, נוטה מעט חוצה, והיא מחופה אדום. קערה דומה נתגלתה ביקנעם שכבה 

Zarzecki-Peleg, Cohen-Anidjar and Ben-Tor 2005:180, Fig. I.75:8( XIII(, שם היא תוארכה לתקופת הברזל 2. 

קדרות )איור 23(.— לקדרות מס׳ 1–4 ו־6 גוף מזווה ושפה עגולה הנוטה חוצה. לקדרה מס׳ 1 שתי ידיות, והיא נפוצה 

במאות הח׳–הז׳ לפסה״נ. מקבילות לה נמצאו בתענך )Rast 1978:175, Type 3(, בגזר )Gitin 1990: Pl. 1:6( וברמת 

 Zimhoni 1997:103,( V קדרה מס׳ 2 חסרת ידיות; מקבילות לה נמצאו בלכיש שכבה .)Aharoni 1964: Fig. 27:3( רחל

 Finkelstein(  IV שכבה  בשילה  נמצאו  להן  מקבילות  חיפוי;  חסרות  והן  ידיות,  ו־4   3 מס׳  לקדרות   .)Types 5, 7

 XII 1993:188(. לקדרות מס׳ 5 ו־6 שפה מעובה וחיפוי אדום. מקבילה למס׳ 5 נמצאה ביקנעם שכבה, Fig. 6.66:9, 11

)Zarzecki-Peleg, Cohen-Anidjar and Ben-Tor 2005:190, Fig. I.77:26(, שם היא תוארכה לתקופת הברזל 2ב׳. 

מקבילה למס׳ 6 נמצאה בלכיש שכבה Zimhoni 1997:108, Type 4( V(. כל הקדרות תוארכו למאות הי׳–הט׳ לפסה״נ, 

לפסה״נ  הט׳  למאה  ביזרעאל  תוארכה  לה  שדומה  ופנימה,  מעלה  כלפי  ונוטה  מעובה,  ששפתה   ,7 מס׳  קדרה  למעט 

.)Zimhoni 1997:22, Type 17(

סירי בישול )איור 24(.— לסירים מס׳ 1–4 רכס בולט מתחת לשפה. למס׳ 1 שפה הנוטה מעט מטה. כלים דומים נמצאו 

 Zarzecki-Peleg, Cohen-Anidjar and Ben-Tor 2005:127, Fig.( XIV ביקנעם שכבה ,)Rast 1978:123:5( בתענך

I.46:22( ובלכיש שכבה V )Zimhoni 1997: Fig. 128:1(, והם תוארכו למאות הי׳–הט׳ לפסה״נ. לכלים מס׳ 3 ו־4 

 Zarzecki-Peleg, Cohen-Anidjar( XII דופן אנכית. טיפוס סירים זה היה נפוץ מאוד, וכמותו נמצאו ביקנעם שכבה

and Ben-Tor 2005:190, Fig. I.77:28( ובלכיש שכבה IV )Zimhoni 1997: Figs. 125:4, 128:4(, שם הם תוארכו 

למאות הי׳–הט׳ לפסה״נ. לסירים מס׳ 5–9 שפה מרוכסת בחלקה העליון, ולעתים כמה רכסים צרים על השפה, וחתך 
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איור 23. קדרות מתקופת הברזל 2. 

תיאורסללוקוסשטחמס׳

1B114427 טין אדמדם; ליבה אדומה כהה; חסמים לבנים, חומים ואפורים רבים במגוון גדלים; צריפה לא אחידה

2B109283/10טין כתום; מעט חסמים קטנים חומים ואפורים

3E201220011/2טין כתום בהיר; ליבה אפורה; חסמים חומים ואפורים רבים, ומעט לבנים

 4B109283/2 טין כתום; חסמים לבנים ואפורים קטנים

5E201220011/7טין כתום; ליבה אפורה; חסמים חומים ואפורים מעטים; חיפוי אדום כהה ומירוק פרוע

 6B114420/1טין כתום; חסמים לבנים, חומים ואפורים במגוון גדלים; חיפוי אדום

 7B166792/2טין כתום; ליבה כהה; חסמים רבים חומים גדולים ומעט אפורים ולבנים

 Tal 1999:295, Fig.( ובאפולוניה )Wolff 2000:531, Pl. II:13( מעובה הנוטה חוצה. טיפוס זה נמצא ברמת הנדיב

I.II:21(, שם הוא תוארך לסוף המאה הט׳ ולמאה הח׳ לפסה״נ. לסירים מס׳ 10–20 שפה מעובה ומרוכסת. כלים 

 Finkelstein 1986:171,( II אלה נמצאו בכמות רבה בחפירה, והם נפוצים בכל רחבי הארץ, למשל בשילה שכבה

Type 9( ובאפולוניה )Tal 1999:295, Fig. II.1:18(, שם הם תוארכו למאות הט׳–הח׳ לפסה״נ. לסיר בישול מס׳ 21 

שפה נוטה מעלה ומעט חוצה. כלי זה נמצא בלכיש שכבה Zimhoni 1997:123, Type 6( V(, שם הוא תוארך למאות 

הי׳–הט׳ לפסה״נ. סיר מס׳ 22 קטן ובעל צוואר זקוף. באפולוניה הוא תוארך למחצית השנייה של המאה הח׳ ולמאה 

 .)Tal 1999:295, Fig. II.1:20( הז׳ לפסה״נ
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איור 24. סירי בישול מתקופת הברזל 2.
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קנקנים )איור 1:25–19(.— לקנקן מס׳ 1 שפה מחורצת, נוטה חוצה וארבע ידיות. כלים דומים, אך לא זהים, נמצאו 

באפולוניה )Tal 1999:295, Fig. II.1:23( שם הם תוארכו למאות הח׳–הז׳ לפסה״נ. קנקן מס׳ 2 עשוי ברישול, ולו רכס 

 Zimhoni 1997:20,( וביזרעאל )Gitin 1990: Pl. 12:5( בולט בתחתית הצוואר ופתח רחב. לקנקן זה מקבילות בגזר

Type 9(, שתוארכו למאה הט׳ לפסה״נ. לקנקן מס׳ 3 שפה בולטת ומשתפלת חוצה וצוואר ארוך הנוטה חוצה. כלים 

 XIII שכבה  וביקנעם   )Zimhoni 1997:20, Type 10; 22, Type 16( ביזרעאל  לפסה״נ  הט׳  למאה  תוארכו  דומים 

תיאורסללוקוסשטחמס׳

1D139487 טין חום; חסמים לבנים רבים

2D7245622 טין חום כהה; ליבה אפורה כהה; חסמים לבנים קטנים רבים

3D134731 טין חום; חסמים לבנים רבים

4D7245608/11טין אפור; חסמים לבנים

5B114407/4טין חום-אדום;  ליבה כהה; חסמים לבנים רבים במגוון גדלים

6E201220011/11טין חום-אדום; ליבה כהה; חסמים לבנים רבים, ומעט חומים ואפורים

7E201220011/15טין חום-אדמדם; חסמים לבנים רבים במגוון גדלים, ומעט חומים ואפורים; צריפה גרועה

8E201220011/5 טין חום-אדמדם; ליבה אפורה כהה; חסמים לבנים רבים במגוון גדלים

9E202920076/4טין אפור; חסמים לבנים רבים

10B166792/3 טין חום-אדום; ליבה כהה; חסמים לבנים רבים, ומעט אפורים

11D7245608/2 טין אדום-חום; ליבה כהה; חסמים לבנים רבים, ומעט אפורים וחומים

12A47544/1 טין אדמדם; ליבה אפורה; חסמים לבנים, אפורים וחומים רבים

13E200620005/6טין חום-אדמדם; ליבה אפורה כהה; חסמים לבנים רבים, ומעט אפורים

14A47554 טין חום-אדמדם; ליבה אפורה; חסמים לבנים רבים

 15D134743/1טין חום; ליבה כהה; חסמים רבים לבנים ומעט אפורים וחומים

16E202620037/3טין חום-אדום; ליבה אפורה כהה; חסמים לבנים רבים, שחלקם בולטים על פני הכלי

17D6275204/4טין חום-אפור; חסמים לבנים רבים

18D6275179/3טין חום-ורדרד; חסמים לבנים, אפורים וחומים רבים במגוון גדלים

19E201220011/9 טין חום-אדמדם; ליבה אפורה כהה; חסמים לבנים רבים

20E202920076/1 טין חום-אדמדם; ליבה אפורה; חסמים קטנים שחורים, חומים ולבנים

21E202620037/5טין חום; ליבה כהה; חסמים לבנים רבים בגודל בינוני

 22B109281/9טין כתום; חסמים לבנים רבים במגוון גדלים

איור 24. )המשך( 
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איור 25. כלי חרס מתקופת הברזל 2. 

)Zarzecki-Peleg, Cohen-Anidjar and Ben-Tor 2005:179, Fig. I.73:46(. קנקן מס׳ 5 תוארך ברמת הנדיב לתקופת 

Zimhoni 1997:19–( לקנקנים מס׳ 6 ו־7 צוואר ישר; כמותם נמצאו ביזרעאל .)Wolff 2000:532, Pl. II:16( הברזל

Type 7 ,20( וביקנעם )Zarzecki-Peleg, Cohen-Anidjar and Ben-Tor 2005:154, Fig. I.62:11(, שם הם תוארכו 

למאות הי׳–הט׳ לפסה״נ. לכלי מס׳ 8 רכס עדין על הצוואר, ומעט חריצים מעליו ומתחתיו. מקבילות לו נמצאו ביזרעאל 
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4איור 25 

תיאורסללוקוסשטחכלימס׳

טין ירקרק; חסמים קטנים לבנים, אפורים וחומיםA24317קנקן1

טין ורדרד; ליבה אפורה; חסמים לבניםD6275179/1קנקן2

טין כתמתם. חסמים לבנים חומים ואפורים רביםE101510052/7קנקן3 

טין כתום; חסמים גדולים ובולטים, לבנים וחומיםA24356/1קנקן4 

טין כתום בהיר; ליבה אפורה; חסמים רבים חומים, ומעט אפורים ולבנים גדוליםE201220011/14קנקן5

טין חום; ליבה אפורה; חסמים רבים קטנים לבנים וחומיםE202820047/1קנקן6

טין ורדרד; חסמים קטנים רבים, לבנים, חומים ואפורים; צריפה גרועהD150270קנקן7

טין כתום בהיר; חסמים חומים ואפורים במגוון גדליםD6275187/2קנקן8

טין ורדרד; חסמים רבים לבנים קטנים  D114415קנקן9

טין ורדרד; חסמים לבנים רבים במגוון גדלים, שחלקם נראה על פני הכליE123212093/1קנקן10

טין אפרפר; חסמים לבנים גדוליםD6275212/4קנקן11

טין אפרפר; חסמים לבנים רבים במגוון גדלים, שחלקם נראה על פני הכלי;  צריפה לא E122512072/2קנקן12

אחידה

טין חום-כתום בהיר; חסמים לבנים גדולים בולטים על פני הכלי, ומעט חסמים אפורים D6275204/3קנקן13

קטנים; צריפה לא אחידה

טין כתום בהיר; ליבה אפורה; חסמים חומים רביםE201220011/6קנקן14

טין כתום בהיר; ליבה אפורה. מעט חסמים לבנים ושחורים; צריפה גרועהE202920050/2קנקן15

טין ורדרד; חסמים לבנים רבים במגוון גדלים שחלקם נראה על פני הכלי E122512071/1קנקן16

טין כתום; ליבה אפרפרה; מעט חסמים לבנים גדולים, וחומים ואפורים קטניםE201220011/10קנקן17

טין חום-ורדרד; ליבה אפורה כהה; חסמים חומים ואפורים קטנים רבים, ומעט לבנים E200120001/4קנקן18

גדולים 

טין צהבהב; ליבה אפורה; חסמים אפורים וחומים רבים, ומעט לבניםE201220011/3קנקן19

טין חום-אדמדם; חסמים לבנים, חומים ואפורים רביםE123212106/3פערור20

טין חום-אדמדם; הרבה חסמים לבנים ואפורים במגוון גדליםB109283/7פערור21 

טין אפורD139434פערור22

 טין כתום בהיר-ורדרד; ליבה אפורה; חסמים לבנים קטנים רביםA24343/1פערור23

 Zarzecki-Peleg, Cohen-Anidjar and Ben-Tor 2005:174,( XIVb וביקנעם שכבה )Zimhoni 1997:20, Type 8(

Fig. I.71:9(, שם תוארכו למאה הט׳ לפסה״נ. לקנקנים מס׳ 9 ו־10 שפה משתפלת חוצה וצוואר נוטה פנימה. כלים 

אלה תוארכו למאה הט׳ לפסה״נ בגזר )Gitin 1990: Pl. 15:12( וביזרעאל )Zimhoni 1997:19–20(. קנקנים מס׳ 11 

 Zarzecki-Peleg,( XIV וביקנעם שכבה )Zimhoni 1997:23, Type 4( ו־12 תוארכו למאות הי׳–הט׳ לפסה״נ ביזרעאל

Cohen-Anidjar and Ben-Tor 2005:149, Fig. I.59:17(. לקנקנים מס׳ 13 ו־14 שפה משתפלת חוצה; הם תוארכו 

ביזרעאל למאה הט׳ לפסה״נ )Zimhoni 1997:20, Types 6, 9, 10(. לקנקן מס׳ 16 שפה משתפלת חוצה וצוואר ארוך 

הט׳  למאה  מתוארך   17 מס׳  קנקן   .)Zimhoni 1997:21, Type 7( לפסה״נ  הט׳  למאה  ביזרעאל  תוארך  והוא  וישר, 

לפסה״נ, וכמותו נמצאו ביזרעאל )Zimhoni 1997:22, Type 16(. לקנקן מס׳ 18 שפה מעוגלת פנימה, והוא תוארך 

בתל חרסים למאות הי׳–הט׳ לפסה״נ )ענבר 1995: איור 11:13(. לקנקן מס׳ 19 שפה מעוגלת ורכס קל על הצוואר, והוא 

 .)Zimhoni 1997:21, Type 11( תוארך ביזרעאל למאה הט׳ לפסה״נ
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פערורים )איור 20:25–23(.— לכלים אלה שפה נוטה חוצה ומעלה, הנושאת שלושה רכסים. למס׳ 20 רכס נוסף בחלקו 

)Aharoni 1964: Fig. 12:4(. למס׳ 21 סימנים לחיפוי אדום,  העליון של גוף הכלי; מקבילות לו נמצאו ברמת רחל 

וכמותו נמצא ברמת הנדיב )Wolff 2000:531, Fig. I:17(. פערורים אלה תוארכו למאות הח׳–הז׳ לפסה״נ. 

1 פשוטה,  רק שפות ספורות. פכית מס׳  אולם  פכיות,  רבים של  גוף  נתגלו שברי  2(.— בחפירה   ,1:26 )איור  פכיות 

 Zimhoni( ותוארכה שם למאה הח׳ לפסה״נ ,III ולה ידית הנמשכת משפת הכלי. פכית דומה התגלתה בלכיש שכבה

מרסים  בית  בתל  למשל  הארץ,  ברחבי  הוא  אף  נפוץ  שהיה  טיפוס  שחורה,  פכית  היא   4 מס׳   .)1997:223, Type 9

 .)Cadbury 1932:162, Fig. 68:1–32(

קובעת )איור 3:26(.— נמצא רק שבר אחד של קובעת. לטיפוס זה רגל חלקה, והוא היה נפוץ ברחבי הארץ במהלך 

 .)Zimhoni 1997: Fig. 191:15( ובתל עיטון (Rast 1978:251, Type 3( Ia תקופת הברזל, למשל בתענך שכבה

נר )איור 4:26(.— מעט מאוד נרות נתגלו בחפירה, ורובם היו שברים זעירים. נר זה אופייני לתקופת הברזל, ומקבילה 

 .(Rast 1978:229, Type 3( לו ניתן למצוא, למשל, בתענך

התקופות הפרסית וההלניסטית הקדומה

קערות )איור 27(.— קערות מס׳ 1–5 הן מטיפוס המורטריה, ששפתן מעובה וגופן מחורץ; הן נפוצו מאוד ברחבי הארץ, 

 Singer-avitz 1989a: Figs. 9.1:12, 16–18;( ובתל מיכל )Stern 1995:54, Fig. 2.2:3, 10, 11( לדוגמה בתל דור

2 ,9.7:1 ;2 ,9.2:1(, שם הן תוארכו לשנים 550–325 לפסה״נ. 

קערות מס׳ 6–11 הן קערות יבוא אטיות. מס׳ 6 היא קערת דגים, שלה שפה מזווה בחדות כלפי מטה, בסיס טבעת 

 )Stern 1995: Photo 6.7, Type BL4b( רחב וחיפוי שחור; במרכז הכלי שקע עגול. מקבילות לה נמצאו בתל דור 

איור 26. כלי חרס מתקופת הברזל 2.

100
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1

2

תיאורסללוקוסשטחכלימס׳

טין ורדרד; חסמים לבנים קטנים רביםB114407/1פכית1

טין אפור כהה; חסמים לבנים רביםD130774פכית2

טין ורוד-כתום בהיר; ליבה אפורה; חסמים לבנים ואפורים רביםD150743קובעת3

טין ורדרד; חסמים לבנים, חומים ואפורים קטנים ורביםE101510055/6נר4 
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וביקנעם )Avissar 1996:49, Fig. X.1:16(, שם הן תוארכו למאות הד׳–הב׳ לפסה״נ. מס׳ 7 ו־8 הן טיפוס מאוחר יותר 

של קערות דגים; לקערות אלו אין שקע במרכזן, והן נושאות חיפוי בצבע חום־שחור או שחור. כלים דומים נתגלו בתל 

 Fischer and( ובאפולוניה )Fischer 1989: Fig. 13.1:8( בתל מיכל ,)Stern 1995:293, Photo 6.9, Type BL5b( דור

Tal 1999:244, Fig. 5.12:3, 4(, שם הם תוארכו למאה הג׳ לפסה״נ. קערה מס׳ 9 שטוחה, ולה שפה מעוגלת ובסיס 

איור 27. קערות מהתקופות הפרסית–ההלניסטית הקדומה.

תיאורסללוקוסשטחמס׳

1E123212106/1 טין כתום בהיר; חסמים לבנים וחומים, ומעט אפורים

2E200120001/3טין צלהב; ליבה בהירה; חסמים חומים ואפורים קטנים

3E123212098/1 טין כתום בהיר; מעט חסמים לבנים וחומים

4E200620005/7טין ורדרד; ליבה אפרפרה; חסמים גדולים לבנים וחומים

5E200120001/6 טין אפרפר-ירקרק; ליבה אפורה; חסמים רבים חומים, אפורים ולבנים

6A48511 טין ורדרד מפולם היטב; חיפוי שחור על כל הכלי

7D7245628/7 טין כתום בהיר מפולם היטב; מעט חסמים לבנים; חיפוי חום-שחור

8D7245628/4 טין כתום בהיר מפולם היטב; מעט חסמים לבנים; חיפוי שחור

9A24370טין ורדרד מפולם היטב; חיפוי שחור-חום

10A26313טין ורדרד; חיפוי שחור וחום בחוץ וחיפוי שחור בפנים

11A24317/18טין ורדרד מפולם היטב; חיפוי אדום ושחור בחוץ, ושחור בפנים
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טבעת שטוח ורחב. הקערה מחופה במלואה בגוון חום־שחור, ודגם פלמטות מוטבע בקרקעיתה. עיטור זה מוכר היטב 

  Fischer and Tal 1999:145, 176,( מן תקופות הפרסית וההלניסטית הקדומה. מקבילות לטיפוס זה נמצאו באפולוניה

Figs. 4.27:1; 4.42:1( ובתל מיכל )Marchese 1989:148, Fig. 10.2:13, 14, 23, 24(, שם הן תוארכו לסוף המאה 

הו׳ ולמאה הה׳ לפסה״נ. קערה מס׳ 10 נושאת חיפו בגוון חום־שחור, ואילו קערה מס׳ 11 מחופה בצבעים שחור ואדום. 

שתיהן עמוקות למדי עם פתח צר, שפה מתעגלת כלפי פנים ובסיס טבעת. כלים אלה נמצאו באפולוניה, שם הם תוארכו 

 Tal 1999:166, Fig. 4.15:6; Fischer and Tal 1999:233, 244, Figs.( למן המאה הו׳ עד ראשית המאה הג׳ לפסה״נ

 .)5.7:7; 5.12:11

 Roll and Tal 1999:115,( הכלי מחופה שחור מפנים ומחוץ. מקבילה לו נמצאה באפולוניה —.)סכיפוס )איור 1:28

Fig. 4.14:6(, שם היא תוארכה למן המאה הו׳ עד שנת 450 לפסה״נ. 

 Roll and Tal 1999:177, Fig.( הכלי מחופה שחור מפנים ומחוץ. מקבילה לו נמצאה באפולוניה —.)ספל )איור 2:28

4.43:2(, שם היא תוארכה למן המאה הו׳ עד תחילת המאה הד׳ לפסה״נ.

ידיות. כלי זה תוארך בתל דור לתקופה   — לאמפורה שפה משתפלת חוצה, ומתחתיה  )איור 3:28(.—  אמפורה 

 .)Gilboa 1995: Pl. 2.3:2( הפרסית

איור 28. כלי חרס מהתקופות הפרסית–ההלניסטית הקדומה.
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קנקנים )איור 4:28–11(.— לקנקן מס׳ 4 שפה מעובה משתפלת חוצה ומעלה, שבמרכזה רכס; שני רכסים נוספים 

 Singer-Avitz 1989a:123, Fig.( VIII מעטרים את תחתית הצוואר הארוך. מקבילה לה נמצאה בתל מיכל שכבה

הפרסית  בתקופות  מאוד  נפוצים  היו  הם  רבועה;  ששפתם  השק,  קנקני  מטיפוס  הם   11–8 מס׳  קנקנים   .)9.4:12

 Fischer and Tal( באפולוניה ,)Singer-Avitz 1989a:117, Fig. 9.1:9( XI וההלניסטית, למשל בתל מיכל שכבה

 .)Avissar 1996:56, Fig. X.6:1( וביקנעם )1999:247, Fig. 5.15:2

אמפוריסקוי )איור 1:29–4(.— לכלי מס׳ 1 ידיות כפולות ושרידי צבע אדום על הגוף; מקבילה לה נמצאה בתל מיכל 

שכבה Singer-Avitz 1989a:120, Fig. 9.2:11, 12( IX(, שם היא תוארכה למאה הה׳ לפסה״נ. למס׳ 2 ידיות מקופלות 

המשוכות כלפי מעלה; מקבילה לה נמצאה בתל דור )Stern 1995:66, Fig. 2.12:1, 2(, שם היא תוארכה למאות הה׳–

הד׳ לפסה״נ. שרידי צבע על כלי מס׳ 3 מלמדים כי חלקו העליון של הגוף עוטר בפסים. מס׳ 4 אינו צבוע; מקבילות לכלי 

זה נמצאו בתל מיכל שכבה Singer-Avitz 1989a:120, Fig. 9.2:7( IX(. נראה כי כלים אלה הם חיקוי ליבוא קיפרי. 

פכיות כישור )איור 5:29, 6(.— פכית 6 עשויה ברישול. פכיות כישור אופייניות לתקופה הפרסית עד ראשית התקופה 

ההלניסטית, והן שכיחות מאוד ברחבי הארץ. הן נמצאו, למשל, בתל דור )Stern 1995:305, Fig. 6.26, Type c( ובתל 

 .)Singer-Avitz 1989a:136, Fig. 9.13:13( מיכל

נרות )איור 7:29–9(.— נר מס׳ 7 הוא מיצור מקומי, ולו בסיס טבעת וסימני אבניים עדינים. מקבילה לו נמצאה באפולוניה 

 Roll and( נר מס׳ 8 הוא יבוא אטי מחופה שחור, שלו מקבילות באפולוניה .)Roll and Tal 1999:143, Fig. 4.26:17(

Tal 1999:178, Fig. 4.44:8, 9(. נר מס׳ 9 סגור, ולו פייה בולטת. זהו טיפוס מקומי המחקה את הנרות האטיים; ראשית 

הופעתו במהלך התקופה הפרסית, אך הוא המשיך להופיע גם בתקופה ההלניסטית. מקבילות לו נמצאו ברמת הנדיב 

 .)Singer-Avitz 1989a:129, Fig. 9:9, Type 5( ובתל מיכל )Silberstein 2000:445, Pl. XIII:7(

4איור 28 

תיאורסללוקוסשטחכלימס׳

טין ורדרד מפולם היטב; חיפוי שחורA48502סכיפוס1

טין ורדרד מפולם היטב; חיפוי שחורA4862/6ספל2

טין כתום בהיר; חסמים חומים רביםE123212093/2קנקן3

טין צלהב; חסמים לבנים, חומים ואפורים קטנים רביםA48510קנקן4

טין ורדרד; חסמים לבנים רביםA48527קנקן5

טין ורדרד; חסמים לבנים, חומים ואפורים קטנים רבים; צריפה גרועה; בועות בדפנותA48524/13קנקן6

טין לבנבן; מעט חסמים לבנים, חומים ואפורים D7245628/3קנקן7

טין צהבהב; ליבה אפורה; חסמים שחורים קטנים רבים, ומעט לבנים גדוליםE202920050/4קנקן8

טין צלהב; ליבה אפרפרה; חסמים לבנים זעירים רביםE200120001/12קנקן9

טין קרם-ורדרד; ליבה חומה בהירה; חסמים חומים ואפורים קטנים רביםE200120001/9קנקן10

טין כתום בהיר; ליבה אפורה; חסמים רבים מאוד A47551קנקן11
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איור 29. כלי חרס מהתקופות הפרסית–ההלניסטית הקדומה.

100

תיאורסללוקוסשטחכלימס׳

טין חום-קרם; חסמים לבנים, חומים ואפורים קטנים רבים; שרידי צבע אדוםA47570אמפוריסקוס1

טין ורדרד-קרם; חסמים לבנים, חומים ואפורים קטנים רביםA47544אמפוריסקוס2

טין ורדרד-כתום בהיר; חסמים אפורים וחומים רבים ומעט לבנים; פסים אדומים על חלקו D7155577אמפוריסקוס3

העליון של הכלי

טין כתום בהיר; חסמים חומים ואפורים רביםA1275אמפוריסקוס4

טין ורדרד; חסמים לבנים קטנים רבים; צריפה לא אחידהD6485262פכית5

טין כתום בהיר; חסמים לבנים וחומים רביםD6065047פכית6

טין ורדרד מפולם היטב; חסמים לבנים קטנים רביםD6345196נר7

פני Eנר8

שטח

טין כתום מפולם היטב; מעט חסמים לבנים; חיפוי שחור2000

 טין חום-ורדרד; ליבה אפורה; חסמים לבנים במגוון גדלים A24319נר9
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ידיות הנושאות טביעות וחריתות

בחפירה נתגלה מספר ניכר של ידיות הנושאות טביעות, ומבחר מהן מוצג להלן )איור 30(. ידית מס׳ 1 עשויה מטין 

גס, והטביעה מטושטשת: ככל הנראה שני בעלי חיים מקרינים, העומדים גב אל גב במהופך. בעלי החיים מופיעים 

בשיקוע, וביניהם מפריד תבליט לא ברור, אולי עץ או עקרב. מוטיבים אלה ידועים בחותמות מתקופת הברזל 1. לא 

ידית מס׳ 2 )Shuval 1990(. על  J של שובל  זו, אולם היא דומה לטביעות מקבוצה   נמצאה מקבילה זהה לטביעה 

מוטבעים שלושה שקעים עגולים הסדורים בשורה לרוחב הידית. טביעה זו נפוצה באתרים רבים בארץ, אם כי בסידור 

איור 30. ידיות נושאות טביעות וחריתות.

סללוקוסשטחמס׳

1D130757

2D140734

3A29358

4A47560

5B114407

6 B 55145

7D7235607/1
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 Finkelstein 1993:181, Fig. 6.61:5,( שונה: לאורך הידית או בתבנית משולשת. בשילה נמצאו שתי טביעות זהות

46(. טביעות אלה נפוצות לאורך כל תקופת הברזל, אולם לפי צורת הידית והטין שממנו היא עשויה יש לתארכה 

לתקופת הברזל 2. ידית מס׳ 3 נושאת טביעה של מעגלים חד־מרכזיים. דגם זה נפוץ למדי על ידיות של קנקני ׳למלך׳, 

ויש לתארכה למאה הח׳ לפסה״נ, כמו למשל ידית מתל בטש )Mazar and Penitz-Cohen 2001:195(. ידית מס׳ 4 

נושאת תו יוצר — שני קווים מצטלבים, או האות העברית ת׳ — שנחרת קודם לצריפה. דגם זה נפוץ מאוד באתרים 

 XII באשדוד שכבה ,)Zimhoni 1997:222, Nos. 2, 4; 2004:1810, Fig. 26.1:2( מתקופת הברזל בארץ, למשל בלכיש

)Dothan and Porath 1993:215, Fig. 35:12( ובתענך )Rast 1978:103, No. 3; 129, No. 3(. על ידית מס׳ 5 נחרתו 

 Zarzecki-Peleg, Cohen-Anidjar( קודם לצריפת הכלי שלושה קווים אלכסוניים קצרים. דגם דומה נתגלה ביקנעם

and Ben-Tor 2005:310, Fig. II.36:11( ובלכיש שכבה II )Zimhoni 1997: Fig. 246:3(. הטביעה על ידית מס׳ 6 

רבועה, ובה סימנים הנראים כמו האותיות EYK. ידיות אלו מזוהות עם טיפוסים פרוטו־רודיים קדומים, המתוארכים 

 Dothan 1971: Fig.( למאות הה׳–הד׳ לפסה״נ. לא נמצאה מקבילה זהה לידית זו, אך ידיות דומות נתגלו באשדוד

9:20( ובתל באר שבע )Coulson, Mook and Rehard 1997:52–53(. טביעה מס׳ 7 הוטבעה על אחת משתי ידיות 

כפולות של אמפורה. תבניתה רבועה, ובתוכה נתון דגם של סרטן. לצדה נראה קצה מסגרת של טביעה נוספת, שבה 
נתונה כנראה אות כלשהי. הידית שייכת לאמפורה שיובאה בתקופה ההלניסטית מן האי קוס.4

שונות

פקק )איור 1:31(.— הפקק עשוי ברישול מטין. קוטר חלקו התחתון )1.5 ס״מ( מעיד כי שימש לסגירת כלי שפתחו 

צר למדי, אולי פך, אולם משקלו )241 גרם( מרמז כי לכלי הייתה דופן עבה. בלכיש התגלו פקקים שעוצבו באבן 

 III פקקי האבן מלכיש שכבה .)Zimhoni 1997:256, Fig. 5.36:7( או משברים של כלים חרס, כמו קערות או נרות

)Zimhoni 1997:214, Fig. 5.2:8, 9( ומיקנעם )Ben-Ami 2005:381, Photo III.30( דומים לזה שלנו, ועל כן ייתכן 

שהוא חיקוי לכלי אבן. 

איור 31. פקק )1( ומשקולות פלך )2–4(. 

תיאורסללוקוסשטחכלימס׳

טין ורדרד; חסמים חומים ולבנים רבים במגוון גדלים D3022228פקק1

טין ורדרד; חסמים לבנים גדולים D6082052משקולת פלך2

טין ורדרד-אפרפר; עם חסמים לבנים ואפורים רבים במגוון גדליםD156782משקולת פלך3

טין חוםE202120004משקולת פלך4
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איור 32. כלי אבן.

למשקולות פלך מס׳ 2 ו־3 קוטר זהה )4.5 ס״מ(; משקולת מס׳ 4 קטנה יותר.  )איור 2:31–4(.—  משקולות פלך 

 Sass 2004:2007,( משקולות פלך דומות, העשויות אף הן חרס, נתגלו בחפירות רבות ברחבי הארץ, למשל בלכיש

Fig. 28.10:9, 10( וביקנעם )Ben-Ami 2005:381, Fig. III.23:12, 28, ור׳ הפניות שם(. 

כלי אבן

בחפירה נתגלו מעט כלי אבן )איור 32(; רובם אבני שחיקה. פריטים מס׳ 1 ו־2 הם קערות תמרוקים עשויות מבהט. קערות 

דומות נתגלו בתל מיכל )Clamer 1989:346, Fig. 30.1:4, 5( וביקנעם )Ben-Ami 2005:381, Photo III.29(, שם הן 

תוארכו לתקופה הפרסית. שטרן )תשל״ג:151( ייחס קערות אלה לייבוא ממצרים. קערה מס׳ 3 עשויה בזלת; היא רדודה 

ולדופנותיה חתך מרובע. קערה דומה נתגלתה בתל מיכל )Singer-Avitz 1989b:353, Fig. 31.3:15(, שם היא תוארכה 

לתקופה הפרסית. כלי מס׳ 4 עשוי מפומיס — אבן קלה מאוד שמרקמה ספוגי ופניה מחוספסות. חלקו העליון של הכלי 

 Sass( קטן מעט מחלקו התחתון, ומאפשר אחיזה טובה; נקב בחלק העליון מאפשר תלייה. כלי דומה נתגלה בלכיש 

Fig. 28.8:2 ,2004:2003(, שם הוא זוהה כמגרדת )grater(. פריט מס׳ 5 עשוי מאבן גיר, צורתו כדורית )13 ס״מ קוטר( 

אך לא סימטרית, ופניו מוחלקת ללא ברק שימוש, אולי אבן בליסטרה. פריטים מס׳ 6–9 הם כלי שחיקה וכתישה, שלהם 

מקבילות רבות מתקופת הברזל ומן התקופה הפרסית )למשל, Singer-Avitz 1989b:357, Fig. 31.7:29–38(. כלים אלה 

עשויים מאבן גיר, למעט מס׳ 8 העשוי בזלת. כלי מס׳ 10 הוא משקולת עשויה בזלת.
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כלי מתכת

בחפירה נתגלה מגוון של כלי מתכת )איור 33(: כלי עבודה )מס׳ 1–10(, כלי נשק )מס׳ 11, 12( וכלים ווטיביים )מס׳ 

13, 14(; כן נתגלו תכשיטים )ר׳ Golani 2018(. פריט מס׳ 1 הוא מחתה נדירה מברזל; לא נמצאו לה מקבילות בנות 

התקופה, אלא רק מהתקופה הרומית ואילך. אולם, שלא כמו המחתות מן התקופה הרומית, זו אינה כפופה כלפי 

 Sass 2004:2015, Fig.( מעלה בשני צדיה. מס׳ 2 ו־3 הם מגלים מברזל. כלי זה נפוץ בכל רחבי הארץ, למשל בלכיש

28.13:6( ובתל בטש )Mazar and Penitz-Cohen 2001:159, Pl. 78:19(. כלי מס׳ 4 זוהה כחרחור )ר׳ למשל, משנה 

כלים י״ג, ג׳(, המיועד לחיתוך שורשים המפריעים בעת החריש ולניקוי בוץ מן המחרשה; לכלי ידית הנמשכת בקו 

ישר מן הלהב. לא נמצאו מקבילות לכלי זה, אולם כלים דומים משמשים עד היום. מס׳ 5 הוא סכין שהשתמר רק 

בחלקו. כלי דומה נתגלה באשדוד )Dothan and Porath 1993:179, Fig. 17:17(. מס׳ 6 הוא קרס חכה; קרס דומה, 

 .)Alexandre 2006:161, Fig. 52: 4( אך לא זהה, נתגלה בחפירות נחל תות, שם הוא תוארך למאה הד׳ לפסה״נ

פריט מס׳ 7 הוא משקולת דיג, המיוחסת אף היא לתקופה הפרסית. שני פריטים אלה מרמזים על דיג, אולי במעיינות 

ראש העין הסמוכים. מס׳ 8 הוא ָמרית )ספטולה(, מכלי המתכת הנפוצים הן בתקופת הברזל והן בתקופה הפרסית. 

מקבילה לה נמצאה בתל מיכל )Muhly and Muhly 1989:291, Fig. 25.14:284(. מס׳ 9 ו־10 הם מחטים משני 

טיפוסים שונים. מחט מס׳ 9 צרה וארוכה, וכמותה נמצאו באתרים רבים מתקופת הברזל ומהתקופה הפרסית, למשל 

לכיש )Sass 2004:2015, Fig. 28.13:2, 4(. מחט מס׳ 10 עבה, ומקבילה לה נמצאה בתל מיכל, שם היא תוארכה 

לתקופה הפרסית )Muhly and Muhly 1989:275, Fig. 25.4: 68(. פריט מס׳ 11 הוא ראש חנית, המיוחס לתקופה 

הפרסית; ראש חנית דומה נתגלה בתל מיכל )Muhly and Muhly 1989:270, Fig. 25.1: 29(, ובנחל תות תוארך 

ראש חנית דומה למאה הד׳ לפסה״נ )Alexandre 2006:161, Fig. 57:4(. פריט מס׳ 12 הוא לוחית ברונזה ששימש 

קשקש שריון. קשקשים דומים נמצאו בלכיש )Sass and Ussishkin 2004:1972, Fig. 27.24:1(, שם הם תוארכו 

לתקופת הברזל 2. כלים מס׳ 13 ו־14 הם סיר בישול ופך ווטיביים, והם עוצבו מעלה דק של ברונזה. פכית דומה לפך 

מס׳ 14, אך גדולה יותר, נתגלתה בתל א־נצבה )שטרן תשל״ג:147, צילום 239(.

4איור 32 

תיאורסללוקוסשטחכלימס׳

בהט; עשויה במחרטהB8097044קערה1

בהט; עשויה במחרטהD7075545קערה2

בזלת; שבר; בסיס בולט מעט כלפי חוץ, ומדרגה נוספת לכיוון מרכז הבסיסD125461קערה3

פומיסD7079919מגרדת?4

אבן גירD145727אבן בליסטרה?5

בזלתA60156אבן שחיקה 6

אבן גיר; שני שקעים לאחיזה, אחד בכל צד; ברק שימוש בבסיס הכלי A47590אבן שחיקה 7

אבן גירD6205130אבן שחיקה 8

אבן שחיקה/9

קערית כתישה?

A263655בזלת; הכלי מוחלק בהיקפו ובחלקו התחתון; בחלקו העליון שקע קטן

בזלת; סימן שחוק שלא ניתן לזיהויE202120032משקולת 10
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איור 33. כלי מתכת.
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איור 33. )המשך( 

תיאורסללוקוסשטחכלימס׳

ברזלA261606מחתה1

ברזלA2822101מגל2

ברזלD656a5274מגל3

ברזלD6085064חרחור4

ברונזהA32363סכין5

ברונזהA48513קרס חכה6

ברונזהA46514משקולת דיג7

ברונזהA2692017מקל כחל8

ברונזהD7035596מחט9

ברונזהD7045524מחט10

ברונזהD6105106ראש חנית11

ברונזהA2682100קשקש שריון12

ברונזהA W232001סיר בישול13

ברונזהA W232000פך14
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סיכום

כי היישוב שנחשף  נראה  על פי השרידים האדריכליים, המתקנים הרבים הפזורים בין המבנים והממצא הקרמי, 

בקורנת חרמיה היה כפרי באופיו, ככל הנראה לאורך כל תקופת קיומו )Faust 1999:240, ור׳ מקבילות שם(; עם 

זאת, השרידים המעטים מתקופת הברזל 1 אינם מאפשרים לקבוע בוודאות את גודלו ואת אופיו בשלב זה. היישוב 

בתקופת הברזל 2 כלל מבני מגורים אחדים, חלקם בתי ארבעה מרחבים, אך כולם צנועים בגודלם, לצד בית עמודים 

היו  על אלה  נוסף   .)Dar 1986:36, 38 דר תשמ״ו;  ריקלין תשנ״ז:7;   ;239–238:2003 גדות  גם  )ר׳  גדול  מרכזי 

ביישוב יחידות שבהן נמצאו טבונים, בורות ניקוז וניקוי, בורות מים חצובים, ריכוזים של מתקנים חקלאיים )לדיון 

בתופעה זו, ר׳ Faust 1999:246(, מערות ששימשו אולי לאחסון ואזור של יחידות מחסנים )ר׳ גם הרצוג תשמ״ז(. 

תושבי האתר עסקו בעיקר בחקלאות. אזור הטבונים בשטח D, אגני השחיקה הרבים, המגלים והחרחור מעידים 

על גידול חיטה. הגתות שנסקרו בסביבת האתר )כוכבי ובית אריה תשנ״ד:52( מעידות על כרמים, ובתי הבד מעידים 

)פינקלשטיין  חיטה  לגידולי  מתאים  לאתר  שממערב  האלוביאלי  המישור  ואכן,   .)Eitam 1979( זיתים  גידול  על 

Kochavi(, והמסלע הגירני בסביבתו מתאים לכרמי גפן ולמטעי זיתים )עיטם 1980(. קרס   2000:1 תשמ״ט:26; 

החכה ומשקולת רשת הדיג מעידים על עיסוק בדיג, מן הסתם במעיינות ראש העין. 

והמתקנים  המבנים  של  גודלם  מעידים  כך  על  אחדות;  גרעיניות  משפחות  כנראה,  כללה,  באתר  האוכלוסייה 

לתצרוכת  ספורים  מתקנים  כללו  אלה   .)Faust 1999:246–247  ;1997 וספראי  דר  תשנ״ו;  דר  )השוו:  החצובים 

ביתית, ומקבצי מתקנים בשטחים פתוחים בין מבנים, שאפשר כי היו משותפים לכמה משפחות. כל מתקני הסחיטה 

לשמן ממוקמים בין המבנים, ואילו הספלולים והאגנים נמצאים הן ברחבות והן במבני המגורים.

האתר נכלל, כנראה, בתחומי ממלכת ישראל, בדומה לאפק ולגזר הסמוכות. השרידים המקוטעים מראשית תקופת 

הברזל 2 )שכבה II, שלב 1( אינם מאפשרים לדעת מה היה גודלו של היישוב ומה עלה בגורלו במסע שישק, שהביא 

הכיבוש האשורי  לאחר   .)Kochavi 2000:18  ;1990 כוכבי  )מזר תשל״ד:224–234;  לחורבנה של אפק הסמוכה 

III ו־II ולרמת  נכלל האזור בתחום פחוות שומרון )קלטר תשנ״ה:44(. מעט המקבילות הקרמיות ללכיש שכבות 

רחל אינן עדות מוצקה דיה לקשר בין האתר לבין ממלכת יהודה, מה גם שלא נתגלו בו ידיות ׳למלך׳. 

נראה כי בין תקופת הברזל 2 לבין התקופה הפרסית היה פער יישובי. זמנם של החרסים שנמצאו במפולות הוא 

המאה הח׳ לפסה״נ ואולי גם המאה הז׳ לפסה״נ, אך לא נמצאו חרסים מן המאה הו׳ לפסה״נ. תופעה דומה זוהתה 

נגרמו בחורבן  גם אם המפולות הללו   .)Finkelstein and Naaman 2004( ובנגב  גדול מן התלים בשפלה  בחלק 

 Finkelstein( אלים, הרי שהוא היה מצומצם בהיקפו ולא לווה בשרפה. אפשר גם שהמפולות נגרמו ברעידת אדמה

 .)and Naaman 2004:65

במאה הה׳ לפסה״נ התחדש היישוב במקום והתקיים לאורך כל התקופה הפרסית ובחלקה המוקדם של התקופה 

ההלניסטית. כלי היבוא שנתגלו בשכבה I מעידים על אוכלוסיית סוחרים אמידה למדי, שלה קשרים לאזור החוף. 

זו. האתר חדל להתקיים בחלקה המוקדם של  עם זאת, אין בממצאים אלה עדות למוצאה האתני של אוכלוסייה 

התקופה ההלניסטית או באמצעה, ככל הנראה באמצע המאה הג׳ לפסה״נ. 
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הערות

1 החפירות )הרשאות מס׳ A-2360 ]אבנר־לוי וטורגה תשנ״ז[, A-3608 ,A-3386 ,A-2474( נערכו בעקבות פגיעה בעתיקות בעת הקמת בית 

ספר ׳אשכול׳. את החפירות ניהלו המחברות עם יחיאל זלינגר. השתתפו בהן עוזי עד )חפירת בדיקה בשטחי E(, רחל סגיר, אמיר גולני וורדה 

שלומי )ניהול שטחים(, דוד מוס, הארי אלנקווה, שלמה יעקב־ג׳ם, גיא נגר, חזי דנגור וראיד אבו ח׳לף )מנהלה(, אבי הג׳יאן, ישראל וטקין, פבל 

גרטופבסקי, ואדים אסמן ווצ׳יסלב פרסקי )מדידות(, נטליה זאק וא׳ ברין )שרטוט תכניות(, צילה שגיב וסנדו מנדריאה )צילום שטח(, קלרה 

עמית )צילום סטודיו(, אלינה פיקובסקי ומרינה שוסקייה )ציור ממצא(, אלה אלטמרק )מעבדת מתכת(, וכן רוני גת, לודה מרגוליס ואלישבע 

קמייסקי )רפאות(. את המאמר ערכו צבי גל, איילת דיין ודפנה שטראוס.

נראה כי מקור שמו של האתר שנערכה בו חפירתנו הוא באתר הגדול הנושא את אותו שם, השוכן ממזרח לו; קרבתם והשמות הזהים היו מקור   2

לבלבול. נראה כי האתר שנערכה בו החפירה )כוכבי ובית אריה תשנ״ד: אתר מס׳ 89( סומן בטעות במפת הסקר של כוכבי ובית־אריה כ־500 מ׳ 

צפונה מדי. הטעות מתבררת למקרא תיאור האתר בסקר, הכולל גם את קבר השיח׳ אשר נמצא, כמסתבר, בשטח C בחפירה הנסקרת בזה.

.E2 התיאור שלהלן כולל גם את הממצא מחפירת הבדיקה שערך עוזי עד לקראת פתיחת שטח  3

את הטביעה זיהה ג׳רלד פינקלשטיין, ועל כך תודתנו.   4
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Qurnat Haramiya (rosh ha-ʻAyin): 
remains of a settlement from the iron age  

and the Persian–hellenistic Periods

hagit torgë and rina avner 

In 1995–1996 and 2000–2011, salvage excavations were conducted at Qurnat Haramiya (map ref. 

195880–6125/665920–6040; Fig. 1), prior to the construction of a school in Rosh Ha-ʻAyin’s Mizpe Afeq 

neighborhood. The site (40 dunams) is located on a rock terrace on the fringes of the western slopes of 

Samaria. Six excavation areas were opened (A–D, E1, E2; totaling 13 dunams; Fig. 1). The site’s name 

probably derives from a large site bearing the same name that may have been an Ayyubid military camp, 

located c. 1 km to the east. (This is probably the reason that the excavated site is mistakenly marked c. 

500 east of its location on the Archaeological Survey of Israel map.) 

Three Strata were exposed: Stratum III, dated to the Iron Age I; Stratum II, which included three phases 

that were sometimes difficult to distinguish, dated to the Iron Age II; and Stratum I, dated to the Persian–

Early Hellenistic periods. Only Area D yielded a full sequence of remains from these strata and phases 

(Table 1). As the remains were only partially preserved, it was difficult to obtain a full layout of the 

buildings uncovered at the site. Most of their walls were founded on the bedrock and preserved to the 

height of a single course; in a few places in Area D, where the bedrock surface is deeper, the walls were 

preserved up to four courses. The floors of most of the buildings had been cleaned and reused, leaving 

very few chronologically homogeneous ceramic assemblages in the rooms. 

Only one fragmentary wall in Area D (Plans 1, 4) was attributed to Stratum III, although an abundant 

of Iron Age I pottery was found (Fig. 20). A village containing several buildings, all modest in size, was 

ascribed to Stratum II (Iron Age II). The three phases identified in the buildings consisted mainly of 

wall repairs and the elevation of floors in existing buildings. Tabuns were found both insite and outside 

the buildings. Various built and rock-hewn installations, including a bodeda, were exposed between the 

buildings, whereas cupmarks and basins were discovered both inside buildings and between them. A few 

caves that may have been used for storage were also located. Four-roomed structures were identified in 

Area A (Plans 1, 2; Figs. 2–4). An east–west row of rooms was unearthed in Area B (Plans 1, 3; Figs. 6, 

7). In the south part of Area D (Plans 1, 4; Figs. 8–15), a building larger than the others was exposed. It 

contained a chamber divided in two by a row of pillars, a large courtyard with tabuns and a covered water 

channel. Another series of rooms was discovered further to the north. Area C (Plan 5) contained meager 

architectural remains. In Areas E1 and E2 (Plans 6–8; Figs. 17–19) sections of buildings containing stone-

paved rooms were exposed (E2). The Iron Age II pottery was rich and varied (Figs. 21–26).
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In the Persian and Early Hellenistic periods, occupation probably continued in the Stratum II buildings 

in Areas A (Fig. 5), B and D (Figs. 12, 13, 16), but they were repaired, and installations were added. In 

Area E, part of a building was preserved, consisting of a long wall (W900/921/2003) with adjoining 

rooms and abutting floors. The pottery finds from these periods included a selection of local and imported 

wares (Figs. 27–29).

The excavation yielded a rich assemblage of small finds attributed to the Iron Age and the Persian–

Hellenistic periods: handles bearing stamped imprints and incisions (Fig. 30); a clay stopper and spindle 

whorles (Fig. 31); clay figurines, including an ‘Ashdoda’ figurine (see Kleter 2018); a conical seal (see 

Keel 2018); stone vessels, including alabaster bowls (Fig. 32); metal implements, including iron sickles 

and an iron plowstaff, a bronze hook and weight that were probably used for fishing, a bronze weapons 

and miniature vessels made of bronze (Fig. 33); as well as jewelry (see Golani 2018). Also found were 

eight Persian and Hellenistic coins (see Bijovsky 2018: Nos 1–8). A basalt bowl from the Chalcolithic 

period (see van den Brink 2018), potsherds from the Early Roman and Ayyubid–Mamluk periods, and 

an Ayyubid coin were found on the surface (see Bijovsky 2018: No. 9). A sheikh’s tomb was located in 

Area C.

The architectural remains, the numerous installations, the ceramic assemblages, as well as the stone and 

metal finds, all indicate that the settlement at the site was agricultural and rural in nature, and its economy 

was based on grain crops and fishing, probably in the springs of Rosh Ha-ʻAyin. Wine and olive presses 

surveyed in the vicinity attest to the cultivation of grapevines and olive trees. The size of the buildings 

suggests that the population consisted of several nuclear families. The installations were apparently used 

for domestic needs; those set in the open areas between the buildings may have served several families.

The site was probably included within the Kingdom of Israel, as were the nearby sites of Afeq and Gezer. 

The fragmentary nature of the Iron Age II remains precludes any estimation of the size of the settlement or 

understanding of its fate during the Shishak campaign, which led to the destruction of nearby Afeq. After 

the Assyrian conquest, the area became part of the province of Samaria. The few ceramic parallels with 

Ramat Rahel and Strata III and II at Lakhish do not provide sufficiently solid evidence for a connection 

between the site and the Kingdom of Judah, especially since no lmlk jar handles were discovered. 

There was apparently a lapse in occupation between Iron Age II and the Persian period. Potsherds found 

in the collapses were dated to the eighth and possibly the seventh centuries BCE, but no potsherds dating 

to the sixth century BCE were found. Even if the collapses were caused by a violent destruction, it was 

limited in size and was not accompanied by fire. They may also have been caused by an earthquake. 

In the fifth century BCE, the settlement was reoccupied, and it continued to exist throughout the Persian 

period and into the early Hellenistic period. The imported wares discovered in Stratum I attests to a 

somewhat affluent trading population that had contacts with coastal settlements. However, the findings 
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give no indication as to the population’s ethnic identity. The site was abandoned in the early or mid-

Hellenistic period, probably in the mid-third century BCE. 

caPtions to illustrations

Fig. 1. Location map and location of excavation areas.

Plan 1. Schematic plan of Areas A, B and D. 

Plan 2. Area A, plan and sections. 

Fig. 2. Area A: general view, looking southeast. 

Fig. 3. Area A: general view of Stratum II Phase 2, looking east. 

Fig. 4. Area A: Room 260 from Stratum II Phase 2, containing an installation belonging to Stratum I, 

looking north. 

Fig. 5. Area A: Stratum I installation in Room 260, looking south.

Plan 3. Area B.

Fig. 6. Area B: general view, looking west. 

Fig. 7. Area B: general view, looking east.

Fig. 8. Area D: general view, looking south. 

Plan 4. Area D, plan and sections.

Fig. 9. Area D: Tabun 142, looking northwest. 

Fig. 10. Area D: Building 632, general view, looking north.

Fig. 11. Area D: Rooms 635 and 640, looking south.

Fig. 12. Area D: Room 722 and adjacent rooms, looking south.

Fig. 13. Area D: Room 722 from Stratum II and Tabun 723 from Stratum I, looking southwest.

Fig. 14. Area D: Floor 627, looking west.

Fig. 15. Area D: Bodeda 621, looking east.

Fig. 16. Area D: Tabun 723 with potsherds, looking east.

Plan 5. Area C.

Fig. 17. Area E1: general view, looking to south. 

Plan 6. Schematic plan of Areas E1 and E2.

Plan 7. Area E1, plan and sections. 

Plan 8. Area E2. 

Fig. 18. Area E2: Stratum II, Phase 2 building, looking west.

Fig. 19: Area E2: Floor 2024, looking south.

Fig. 20. Iron Age I pottery.

Fig. 21. Iron Age II bowls.
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Fig. 22. Iron Age II bowls.

Fig. 23. Iron Age II kraters. 

Fig. 24. Iron Age II cooking pots. 

Fig. 25. Iron Age II pottery. 

Fig. 26. Iron Age II pottery.

Fig. 27. Persian–Early Hellenistic-period bowls.

Fig. 28. Persian–Early Hellenistic-period pottery.

Fig. 29. Persian–Early Hellenistic-period pottery.

Fig. 30. Handles bearing imprints and incisions.

Fig. 31. Stopper (1) and spindle whorels (2–4). 

Fig. 32. Stone vessels.

Fig. 33. Metal objects.
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