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צפוןהריחברוןבראשיתהאלףהשני

לפניהספירה
יצחקמייטליס
מעלהאלימים

מבוא

נצפוןהרי חברון נחשפו עשרות מערות קבורה ואתריישו
ב אחד מתקופת הברונזההתיכונה1
(1800-1950לפני הספירה) .במאמר זהיובאתיאורתמציתי שלהחפירות והממצאים ,שחלקם

פורטםבעבר ולחלקםזהופרסוםראשון .בהסתמךעלהתיאור שלהלןניתןללמודאודותתהליך
התפתחותה של התקופה בשלב המעבר מתקופתהברונזההביניימית לתקופתהברונזההתיכונה
ה.)1
ואודותהמאפייניםהחומרייםוהגיאוגופיים שלתושביאוורזה,מפ

המערהבוואדיא-אין

בעקבותידיעותשהגיעו אלרינאוויל באשר לשוד קברי0ן שאוצרותיהםהגיעו לשוקהעתיקות
בבית-לחם,הגיע גס הוא למערה בוואדי א-תין ,כחמישה קילומטרים מדרום-דרום-מזרח
לבית-לחם .נאוויל מצא מערהשדודה ,אך מצא בה מספר רב שלכליםתמימיםוכן שרטט את
תכניתה .עלפיעדותוזוהי מערהטבעיתולאנמצאו בה עצמות .החומר מהמערה פורסםעל-יד
האבוינסנט (1, 1947ח)8ח1וו).
גובה המערה עלפיהתכנית 2.70מי ,עומקה שבעה מטרים ורוחבה חמישה מסריס .וינסנט
טען ,שמערהזוהיא מערת קבורה ,אך פרט לעובדה שנמצאו בתכליםתמימיםרבים,כלי נשק
וסיכות רכיסה,אין בהשני מרכיבים חשובים,המאפיינים מערות קבורה:תכניתאופיינית
ועצמות ,לכן נראה ,שמערהזושימשהמערתמגוריםלרועים,שרעו את צאנםבאזור זה,
,,ממצא
במערההתגלוכלים מתקופת הברונזה הקדומה ,מתקופת הברונזההתיכונה1ומתקופת הברונזה
התיכונה.8לפיוינסנט1, 1947,ח)8ח/1ו) נמצאו במערה הכלים הבאים :בקבוקיםנטוליידיות
:1דע.וק) .הפכית((Fig. 3:3
 (Fig.4מתקופת הברונזההתיכונה 1וקערהעםצביעת צלב שחור0,
,

 1 1 - -פ ק מ טל ס
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שייכתגםהיא לתקופהזוונךכנראהגם הקערות:4,6,71וו.וק) .גרסטנבליטטוענת ,שגם הקנקן
הקטן בעלהידיות המאתנות(ג ;9 5ת)שייך לאותה תקופה ש,(Gerstenblith, 1983, 3אךהיא
מציינת,שאיןלומקבילות.
מפה:1האתריםבצפוןהריחברוןבראשית האלףהשנילפניהספירה
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צפון'הידה בראשית האלף השג(לפני העפירה

ייבוש

במערה שבוואדיא-תין ,הנמצאת במדבריהודה,חיו כנראהרועים .לאסבירלהניח ,שהמערה
שימשהבעיקר לקבורה.ייחודהבכך,שישבהכליםתמימיםהן מתקופתהברונזה הקדומהוהן
מתקופת הברונזה התיכונה  ,1הכלים המופיעים בה אינםכלים שכיחים ואיכותם גבוהה.
ם אלהבאיכותגבוהה באתרשוליבמדברמעוררתתהיות,
מציאותם שלכליםייחודיי

קבריךבתעופותהביונוההביניימיתוהמרוווההמילונה
באלעזרשבגושעציון
אלעזרעליון

ן המטהלארכיאולוגיהביהודהושומרון בשנת 1980
במסגרתחפירת הצלה ,שנערכה מטעםקצי
מצפוןליישובאלעזר ,ממערב~בישירושלים-חברון,נחפרו שמונהקבריפיר מתקופותהברונזה
הביניימית 1950-2200לפניהספירה)והברונזההתיכונה.החפירותנערכועל-ידיאילןשרוןואורנה
הס .הקברים נמצאים בחלקוהעליון של מדרון,היורד אלואדי אל-ביאר,שמעיין גדול,עין
אל-ביאר,נובעבו.הוואדי רחבונוהלעיבודחקלאי .כקילומטר אחדמדרוסלקברים נמצא אתר
המכונה רוג'ום א-סכית ,שבסקריםשונים נמצאה בו קרמיקה מתקופות הברונוההביניימית
והברונזההתיכונה(כוכבי,תשל"ב ,45,אתר .)54כ500-מ'צפונה נמצאתחירבתזכנדח,המזוההעם
פעור המקראית,שקרמיקה מתקופותהברונזההתיכונה(דווח ב~-פהעל-ידיא'עופר) ומתקופת
הברזל(כוכבי ,תשל"ב ,44 ,אתר  )46נמצאה בה .נראה ,שמערכת קבריםזוהייתה קשורה לאחד
ן 65
היישוביםהסמוכים.הקבריםהםקבריפירעגוליםבעלי תאקבסהאחד .קוטרהפיריםנעבי
ס"מ למטר אחד ועומקם כ 1.40-מ' ,קוטר תא הקבורה משתנהונעבין  1.50מ' ל 2.40-מ'.
בארבעה מהם נמצאושלדיםעלקרקעית תאהקבורה ובאחד מהס(קבר)4התגלתה גס קבורה
ה,1
בקנקן -קבורהאופייניתלתקופתהברונזההתיכונ
הדו"חהאנטרופולוגי,שנערךעל-ידיג'וזיאס מרשותהעתיקות,קובע ,שהעצמותהגיעו במצב
שלאאפשרזי מושלם .התוצאות שהתקבלוהינן:
הודישלארסמבוגר,וכןעצמותכבשאועז,
קבר  3של
קבר  - 4שלד של ילד בן חמש (עצמותיו נמצאו בקנקן ,ראה לעיל) ,עצמות ילד נוסף,
 -שגילוומינואינםניתניםלזיהוי,וכן עצמות אדםנוסף,שגילוומינואינםניתנים

עבר 5

יבר

6

לזיהוי(

 שלדשאינוניתןלויהוק -שלר שאעוביתןלויהוי.

בקברים  6ו ,8-בחלקהעליון שלהפיר ,התגלתה קרמיקה מתקופת הברזלם ,הכוללתשברי
קנקלים ,פערורים,שברקדרה,שפתפכיתובסיסגבוהשלנראופייני.

הממצאהערמי

הממצאהערמ אינו רב אךחשיבותו מרובה .ייחודו בכך ,שבקברים אלה נחשפו ממצאים
יפתהברונוההתיכונה- 1תקופהשאיננהמוכרתכמעטבהרייהודה .לשורתקברים
טיפוסייםלתקו

יצחקמייללים

זויש לקשר אתמערכתהקברים,שנחפרהעל-ידירבקהגונן כאפרת(להלח .מתוךהפרסוםהחלקי
שלהחפירות באפרתנראה,כי הקברים שםשייכים לאותןתקופות .עם זאתישלציין,שהכלים
באלעזר ובאפרתאינס מחופים וממורקים  -תכונההאופיינית לאותה תקופה במישור החוף.
נראהשהסיבההינהרגיונליתבעיקרה.ישלהעיר,שהחופריםבגשרקושרים אתהעדרהחיפוילכך
שמדובר בשלב קדום באותה בתקופה,גורפינקלובונפיל ,תש"ן) .נראה שהסברס נכוןלאזורי
העמקיםוהחוףואילובאזור ההראיןהחיפויוהמירוקקיימיםלאורךהתקופהכולה.
גםהכלים מתקופתהברונזההביניימיתאינסמהטיפוסיםהשכיחיםוסבירלהניח שהםשייכים
לשלהיהתקופה .תופעהייחודיתהיאהקבורהבקנקן,שנמצאבקבר .4קבורהזואופייניתלתקופה
הבאה ולא לתקופת הברונזההביניימית .העדויות מהחפירה באלעזר מצביעות עלכך ,שחלק
ממאפייני הקרמיקה של תקופת הברונזה התיכונה ) החלו להתפתח בשלהי תקופת הברונזה
הביניימית,וכךגםבנושאמנהגיהקבורה .הממצאמחפירהזו מחזק אתהדעה ,שתקופתהברומה
התיכונה)היא המשךישיר של התקופה שקדמהלהואיןהיא פרק חדשנפרד.נוסףעלכלים אלה
נמצאו גס מעטכלים,האופיניים לתקופת הברונזההתיכונה  .%למרבה הצער ,בהעדר רישום
מפורט לאניתן לבררמאיזה קבר הוצאו,כךשאין אפשרות לברר האסהיוכלים אלהיחד עם
כליםנוספיםאושהיו בקברנפרד.
בתקופת הברזל %שימש חלק מהקבריםבור אשפה(לאנמצאו בהםכליםשלמים אלאשבריס
בלבד) .נראה ,שהפעילות המחודשת קשורה בפעילות המחודשת בחירבת זכנדח (כנראה פעור

המקראייך.

אלעזותחתון
במהלךחציבתתוואיהנבישלידאלעזר שבגושעציוןנפגעוכעשר מערותקבורה,שנחפרו לאחר
מכן,בשנת ,1988על-ידייחידתקצין המטהלארניאולתיה.איןבידינותיעוד מלא שלהחפירה.

שורתקבריםזו נמצאתבמורדהמדרון ,כמאהמטרים ממזרחלמערותשנחפרובשנת .1980
מערתקבורהנוספתנחפרהעלידיד'עמיתכמאתייםמטריםמדרוםלקבוצתהקברים,שנחפרה
 .)64,1990 ,במערהזו,כמו
בשנת  1988מטעםקצין המטהלארכיאולוגיהביהודהובשומרון,עמית
במערותהצפוניותיותר ,נהרס החלקהמזרחי,שפיר הכניסההיהבו כנראה .תא הקבורהעגול,
קוטרו 2.1מ,ותבה תאהקבורה שבמרכזו כמטר אחד .בתא נמצאושרידיהם שלשישהנקברים;
זכר.מבוגר ,נקבה מבוגרת ,נערבן  15-13ושלושהילדיםבגילאים שונים .כן נמצאו במערה
עצמות שלשתיעזים,שהעצמות התחתונות שלגפיהן חסרות.כןנמצאובמערה קערהוקנקן.
בקבוצת קבריםזו בולטיםכלים מתקופת הברונזה התיכונהו ,אךמופיעים בה גםכליס
מאוחריםיותר.אין כל אפשרות לדעת ,האס נמצאו באותו קבר כלים מתקופות שומת או
שהמכלולבכל קברהיהבן תקופה אחת .השוואה עםהמכלול ,שנמצאבחפירתו שלשרון,מעלה
הבדלבולט אחד:העדרכליס מתקופתהברונזההביניימית .להעדרכלים מתקופהזויש משמעות
רבה משוס שהקברים הס כנראהקבריפירהאופייניים לתקופת הברונזההביניימית.קיימת
אמנם אפשרות,שבני תקופתהברונזה1פינו אתתכולתהקבריםלפני שקברו אתמתיהם,אךיש
מקוםלהעלות אתהסברה,שהקבריםנחצבו בתקופהזווהייתההמשכיותבחציבתקבריהפיר גס
בתקופתהברונזההתיכונה.1
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אפרת

היישוב אפרת נמצא כקילומטר אחד מדרום-מזרח לקבוצת הקברים באלעזר ,מעבר לוואדי
אל-ביאר ,במהלך הכשרת השטתלבנייתה שלהעיר אפרת אותרעלגבי אחת מגבעותהיישוב,
המכונההיום "גבעת התאנה" ,שדה קבורהובו למעלה מ30-קבריפיר .הקבריםנחפרו במסגרת
חפירת הצלה בראשותה של רבקהגונן מטעםקצין המטהלארכיאולוגיהביהודהושומרון,גונן,
תשמ"א.שניקבריםנוספיםנחפרועל-ידיד'עמית,עמית
.)1990,

תפירתה שלר'גונן

למעשהנהפוו שששהשטחים :שטח א -תלולית בראשהגבעה; שטחב -קבריםבמדרוןדרומי,
ושטחג -בורותבמרלוןהצפוני-מזרחי .בשטחג לאנחשף ממצאראוילציוןולכן לאנעסוקבו.

שטחא :בראש הגבעה נמצא מבנה אבןגדול,ששנישלביבנייה מתקופתהברונזההביניימית
ומתקופתהברונזההתיכונה,אובחנובועל-ידי ההופרת,תפקידוומהותו שלהמבנהאינםברורים
והחופרתמשערת,שהמבנהשימש מתקןפולחני.

שטחבזמתוך 31קבריפיר שאותרונחפרו  .15השארהיושדודיםונלקחו מהםדגימותיורמיות
בלבר .באובעהפירים שנמצאובשולי שדההקבורה לאנמצא תאקבורהוהחופרתמשערת ,שהם
נועדו לסמן את בית-הקבעות(גונן ,תשמ"א.)27,ישלהעיר ,שגםבחפירתו שלדייויסלידגבעון
(מייטליס ,בפרסום) נמצאושניפירים ללא תא קבורה .לא ברור האםהייתהלפירים ללא תא
קבורהמשמעותמיוחדתאושהעדר תאהקבורהנונעמאיסיוםהעבודה.
ל%הפירים(להוציאהארבעה)היהפיו >UYוהדרקבורה,ואבןגדולה חסמה אתפתחו של %
,כלומרהשימושבהםהיהחדתקופתי:בתקופת
תאקנורה .בממישהקבריםלאהיהשימושישני
הברונזההביניימיתבלבד.בקבריםהחדתקופתייםהתגלועצמותיהםשל 26מתים,ולדעתהחופרת
הייתה ח קבורהישנית ,בקברים נמצאוקנקן קטןבעלשתיידיותזסבבסיסהצוואר,קנקנים
י בתקופת
גדולים,נרות עם ארבעהפיות ,קערותוספלים .כ 22-מהקברים נעשהשימושישנ
הבוונזה התיכונה .לדעת החופרת חצבו אנשי התקופהפיריכניסה חדשים ,מהםמלבניים,
ובמקריםאמדיםחיברוקברים מספריחדויכרזמערכותשלפיריסאחדים עסתדריםאחדים.
בחמישהקבריסניתןהיהלהבחין ברצפתאבן,שיצרההפרדהסטרטיגרפיתביןתקופתהברונזה
הביניימית שמתחת לרצפהובין תקופתהברונזההתיכונה .מתקופהזונמצאו 97נקברים,ביניהם

17ילדים.

הממצא הקרמיעשירלמדי ולדעת החופרת הואשייךלשלהי

תקופת הברונזה התיכונה1

ולראשית תקופתהברוננההתיכונהם.היאמציעת ,שהכליםהנפוצים הםקנקניםבעליארבע
 ,קערות מזוות סגורות,פכיות ,מעטפכים וקערות פתוחות .הנרות,לעומת זאת,בולטים .
ידיות
בהעדרם .נוסףעל הממצאהקרמי נמצאוסיכותרכיסה,מסמרים,להביפגיונותוסכינים ,ראש
רומח ,טבעותועגילים ,שלושחרפושיות,תפוחיניצב שלאבן.בהט ושנהבלפגיונות,פיסות עצם
ייענים,חרוזיםרבים,חתיכותביטומןואבןמשחזת.
לשיבוץחפציעץ,קליפות שלביצ
ובעזרת
דו"חהחפירה לאפורסםעדיין אךעלפיתצלומיםהמצורפים למאמרעונן,

תשמטי

ק
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הקבלהלמערכת הקבורהבאלעזר,שהשתייכהכנראה לאותה מערכת קבורה,ניתןלהוסיףפרטים
מספר .בתמונההמופיעה בדו"ח(גונן ,תשמ"א) בעמוד  29נראותסיכותרכיסה,רובן בעלות ראש
פשוטוחלק,האופייניות לתקופתהברונזההתיכונהם,אךמופיעהבתמונהזו גססיכהבעלת ראש
מעובה,האופייניתלתקופתהברונזההתיכונה .1בתמונתהקים מקבר,11המופיעתבעמודהאחורי
של כתב העת,גונן ,תשמ"4ל,נראיםכלים מתקופתהברונזההביניימית,קנקנים,נרבעל ארבעה
פיותוכןכלים מתקופתהברונזההתיכונה 1בהםקנקנים(חלקם ללאצוואר) קערהמזווהופכית
שפתצווארון ,הדומהביותרלפכית שנמצאהבאלעזר .בתמונה נראהבבירור ,שגס באתר זה לא
היוהכליםמתופיםבניקודלמקובלבמישורהחוף.

חפירתושלד'עמית

בעקבותפגיעהבשניקבריפיר ,שנחצבו בשכבתחווארקירטונית(תצורתבית-מאיר),במהלכן של
עבודותעפר,נחפרוהשנייםעל-ידידודעמית(מטעםקצין המטהלארכיאולוגיהביהודהושומרוח.
המערההדרומיתמעוגלת,קוטרה2.6מ',גובהה 1.3מ'ובמרכזהנמצאקנקןבודדהשייךלתקופת
הברוניההתיכונה)וכן מעטעצמות .קנקןבעל מתארגוףדומה נמצאבחירבתכופין(להלח.
לקברהצפוני תא קבורהבעלצורהסגלגלה(2א 3.5וגובהוהמרבי 0.9מ' .במרכוהמערה,
עלגבימצעעפרלבן ,נמצאקנקןמאורךבעלשתיידיותבגוףהכלי,ללאצווארוללא שפה(עמית,
,1990ציור 84ב) ,החופר מתארך אתהקנקןלתקופתהברונזההתיכונה,1אךבהעדרצווארושפה
לאניתן לתארכובוודאות .העפרהלבןכיסהעצמותנפייס שלבוגר,שהונחועלגבי משטחעשוי

מ"

אבנים.
הקבריםהללו שבאפרתשוניםמןהקבריםבאלעזרבכךשיש בהםאךורקקנקנים .החופראינו
מציין הימצאות עצמות בתוך הקנקניםולכן נראה ,שלאשימשו לקבורה .המכלולהאחיד של
ילקבריהתקופה.
הכלים,קנקניםבלבד)בקברים אלהאינואופיינ

החפירותבקבריםשל חשבתתופין

חירבתכופין נמצאת כ 11-ק"מ צפונהלחברון(בקואווירי) ,כארבעהקילומטרים מצפוןלחירבת
טביקה,היאבית-צור ,וכ 4.5-ק"מ דרומה לבית-הקברות באפרת(שוב ,בקואווירי) .הקברים
נמצאים על המדרוןהמערבי שלגבעה ,הנמצאת ממערבוסמוךלכבישירושלים-חברוןומצפון
לכביש המוביל לבית-אומר .כשני קילומטרים ממערב לאתר נובעמעיין גדול,עין אל-ערוב.
האסלע במדרוןקירטוניורךוזו הסיבה לכך שנבחר לשמשאזור קבורה ,בדומהלאגורי הקבורה
באפרת,באלעזרובמקומותנוספים ,עלפני הסלעהבחיןהחופרבספלוליםבמידותשונות ,חלקם
בסמוךלפתחיהקברים (.(Smith, 1962
ןאךנראה,כיהקבריםהינםקבריפירעגולים .בשדה קבורה
תכניותהקבריםאינןברורותדיי
זהנחסרוארבעהקבריםולהלןתיאורם(כפישעולהמתוךהדו"חן.
קבר 1

בקבר זה נמצאו עצמות אחדות וגולגולת אחת ,וסמוךאליה קבוצת כליםהשייכים לתקופת
הברונזה הקדומה .1עצמות נוספות נמצאו במרחק מסוים מהכלים ולדעת החופר הןשייכות

לקבורהמספתללאכלים.

צפוןיחיהבראשית חאלרהשנילפניהספירה
קבר 2

בקבר זה נמצאו עצמות במצב,שאינו מאפשרזיהוי .הקרמיקה ,לעומת ואת,שייכת לתקופת
הברונזההביניימיתוהמכלולהקרמיבוללקנקניםמסורקיםונרותבעליארבעהפיות.סמיהטוען
,(Smith, 1962, 10-11,שניתן לחלק את הקרמיקה שנמצאה בקבר לשלוש קבוצות,המייצגות
שלושהשלביםכרונולוגייםשונים של הטמנה .כל הטמנה כללהקנקן אחדאושנייםוכןנר אחד

אושניים.
קבר 3

קבר זה ,החשובמבין הקברים ,נמצא בקצה הדרומי של הטרסה .הוא מורכב משמונהחדרי
קבורה וכנראה מארבעהפירים(סביריותרלהניח שבשלב מאוחרחוברוקברים מספריחף .רק
פיר אחד(מס')5נחפר במלואו .קוטרו  1.30מ'ועומקו מטראחד.חדריהקבורהעגולים וקוטרם
נעבין  1.80מ'ובין 2.20מי.רוב הממצאהתגלהבחדרים6 ,4,3ו .7-החופרהבחיןבשתישכבות.
הקרמיקה שבשכבההתחתונהשייכת לתקופתהברונזההביניימית,אךהעצמותפונוורוכזובפינת
תאמסי,4כנראה בעתחידוש הקבורה במערה בתקופה המאוחותיותר.חידוש הקבורה נעשה
בתקופתהברונזההתיכונה(1השכבההעליונה) .המכלולהקרמיעשירלמדיוכוללקנקניםבעלי
בסיסשטוח,פכיתדליה,פכיתע0בסיסכפתור,קערהמתוהעםבסיסדיסקוסדקוקערותפתוחות
שחלקן מחופה בצבע אדום,החיפוינדיר באזור ההר גם בתקופהזז) .כן נמצאו שלושהגרזנים,
חרבות,מסרקיםוכלי אלבסטר.
קבר 4

בקברזהנמצאהקרמיקה מהתקופההרומיתהעדומהאךעלפי שקתותהקבורהשנמצאובמערה
טועןהחופר(,(Smith,1962, 32שהקברנחצבכברבסוף תקופתהברזל.

יגע

לממצא

קבר 3הינובעלחשיבותמרובה.הימצאותקרמיקה מובהקת מתקופתהברונזההתיכונה1מהווה
עדותווספתלפעילות בתקופהזובהויחברון .בשלבזה של המחקר נראה ,שקבוזה הואעדות
לפעילותו שלגורם בצפוןהריחברון ,אך בממצא הקרמיישהינטיס חשובים אחדים,השגעים
להבנתתהליך ההתיישבות בהר .בלוח א;  1שבדו"ח  (Smtth, 19621נואה קנקן,השייך לתקופת
ת לתקופת הברומההתיכונה.1
הברונזההביניימית ,אך שפתוקעורה מעט  -צורת שפההאופייני
תופעהדומה נמצאהבחפירות שלשרוןבאלעזר(לעיל .בלוח))א7 ,6,1:נראיםקנקנים מתקופת
הברונזההביניימית אך שפתם משולשתואופייניתלתקופתהברונזהחתיכונהו .גסבאלעזרנמצא
קנקןכזה,לוח קעת;ש .בלוח0נ11 :נראית קערה בעלתזעוי קלהנואית כמבשרת אתהמילת
הקערותהמזוותבתקופתהברונזההבינונה).
כלים אלהמצביעיםעלכךשהשימוש הראשוניבקברהיהבשלהיתקופתהברונזההביניימית/
ראשית תקופתהברונזההתיכונה .1ממספרכליםהמובאיםבדו"חניתןלהסיק,שהשימוש נמשך
גםבראשית תקופתהברונזההתיכונהם.גרזןהפותה ,המובא גם הואבדו"ח(לוח ,)40:WJHנראה
נגרזןמאומר,האופייני לתקופתהברונזההתיכונהפ .מקבילהלמוזןזה נמצאה במנחת(אדלשטיין
וגרינהוט .%8 ,1988 ,הגרזן מסווגעל-ידימירוןכטיפוס בהשייך-לתקופת הברונזה התיכונה ם
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(מירון,תשמ"ז ,)75 ,נוסףעלהגרזןנמצאוקערותפתוחותאחדות,השייכותגםהןלתקופתהברונזה
התיכונהת(לוח,ען.)19,18 :

תלחברון

חברון הקדומה ממוקמת על שלוחההיורדתמג'בלרומידהלכיווןדרום-מזרחולמרגלותיהנובע
ןאל-ג'דידה .בשל העדר שם לאתר נשתמש בשם "תלחברון",שניתןלועל-ידי החופר
מעייןעי
האחרוןשלוועופר190,1990,י.
בשנים  1967-1964נערכה באתרובסביבתוחפירה רחבת היקףעל-ידי משלחת אמריקנית
בראשותו של המונד ,שתוצאותיההכלליות סוכמובעבודת דוקטור שנעשתהעל-ידיג'צ'דוויק,
המתבססתעלחפירהזו  ,(Chadwick, 19921בעבודתומצייןצ'דוויק,כיבשטחיהחפירההשונים
התגלוקטעיקירותורצפותעשוייםחוואר צהבהב מתקופתהברונזההתיכונה .1בקרסום לאנכלל
דיוןקרמי(לאלוחותקרמים ולאחתכיםמפורטים שלהשכבותהשונוחהכך שהעבודההינהדיווח
ראשוני מפורט שלאניתן להעריך את מסקנותיו ולהתמודד עמן .תוצאות החפירה מלמדות,
שבאתרהתקייםיישובפרזות נרחבלמדי ,שהשתרעעדמעייןעיןאל-ג'דידה שבמזרח התל.אין
ן תקופתהברונזההתיבונה1
באתרסימן כלשהוליישוב מתקופת הברונזההביניימית .המעברבי
לתקופתהברונזההתיכונהםהיההדרגתיואיןעדותלמשברכלשהו .בתקופתהברונזההתיכונהפ
נבנתה חומהעבה מאבניםגדולות עם קדמותונסגות(התגלתה בשטח.)13מבניס שנשארו מחוץ
לחומהנטשו.
סמוךלתל נמצאומערותטבעיותששימשולקבורה .באחת מהן התגלהקבר,שהחופר לבחןבו
שתיפזות מתקופתהברונזההתיבונה1ומתקופתהברונזההתיכונהוו .בקברנמצאוארבעגולגלות,
סיכותרכיסה,פיגיון ו104-כליםהכולליםקערותמזוות,קערותפשוטותפתוחות,קנקנים,כליתל
יהודיהוחרפושית מאבןגיר עםעיטורסלילרץ(חרפושיתהיקסוסית).שתיקבורותנוספותנמצאו
ברצפת אחדהחדרים בשטח המסומןא(.(Chadwick, 1992, 61
י השטחהמיושב הצטמצם.
אם
ת
חומתהעירהמשיכה לתפקדגסבתקופתהברונזה המאוחר כ
ביןהממצאים מתקופהזוראוייםלציוןכליםקפריםוחרפושית של רעמססהשני.

חפירתושלא'עופרבתלחברון

בשנים  1987-1984התחדשה החפירה בתל חברון מטעםקצין המטהלארכיאולגיה,במימונו
ובשיתוףהמכוןלארכיאולוגיה שלאוניברסיטתתל-אביבוהחברהלחקירתארץ-ישראלועתיקותיה
ן אךדיווחים מפורטיםלמדי כבר פורסמו
בראשותו של א'עופר .הדו"חהסופי לא פורסםעדיי
(עופר1990 ,ותש"ן,תשנ"דן.כן התנהלושיחותבעל-פהביןכותבהעבודהביןהחופרכך שהתמונה
הכלליתשלחפירהזונהירהלמדי.

תיאורהחפירה

בחפירת תלחברון התגלו ממצאים מתקופותשונות ,אך בסקירהזונתייחס לתקופת הברונזה
התיכונהבלבד.
שטחהחפירההעיקריהואחתך,5העובר מראשהתלעדתחתיתו.בחתךזה מצאהחופרעדכה
שמונהשכבות,החופרלאהעמיקלתוךשכבותהברונזההקדומה.

החתך נמצא סמוך לשטח ,13שבו מצאהמונד אתהקירהמקיף מתקופתהברונזההתיכונה.
בחפירתו שלעופוהורהב השטתוחתךרוחבמחבר אתתתך 5עם שטה.13מערבה לשטם13נחפר
שטח 1ם וקטענוסף שלהקירהמקיף,הכוללפינה של קדמה,נחשףבו.כן נמצא קטע קטן של
חלקלקה .בשטחץהתגלה קטעקירנוסףובונסגהאופיינית.
נוסף %חשיפתקטעים מהחומהנחשףבצמודלחומה חלק ממבנהממרים,מבנה .)230באחד
מחדריו (לוקוס 265ן נמצאומילויים ללא רצפה .החופרזיההבמילויחרסים מתקופתהברונזה
התיכונהומתקופתהברונזההקדומהוכןעצמותרבות שלבשי-חייםותעודההכתובהבכתביתדות.
בחדר סמוך)262 V1pI>lנחשף קטע רצפהועליה מעטשבריקנקנים מתקופתהברונזההתיבונה
וגרזןפותההשכיחבתקופתהברונזההתיכההם.

ממצאהחרסים

מחקרכלי החרס לאנעשהעדיין אךבעקבותשיחהעםהחופרובדיקת חלקניכר מהחומרהקרמי
נראה,כיבאתר נמצאתקרמיקה מתקופותהברומההתיכונה,1בלוקוס)265והברונזהתתיכונהם.

ווילונך
מהפירות תלחברון מתבור,שבראשית האלףהשנילפניהספירההתקיים בתלחברוןיישובקבע,
כנראהלידמעייןעיןאל-ג'דידה .מסקנהזונובעתבעיקרה מהממצאהקרמי שנחשףבחפירתו של
א'עופר .עם זאתישלציין ,שעד עתה לאניתןלהצביעבוודאותעל אלמנטארכיטקטוניכלשהו,
השייךלתקופהזו(כפישצויןלעילאיןהדו"ח שלציוויק מבוססכראויולכןישלהיזהרבשימוש
במסקנותיו) .נראה,כי התפתחותהוביצורה שלהעיר התרחשו רק במהלך המאה ה18-לפני
הספירה .גם אסהיההיישובבחברוןבראשית האלףהשנילפניהספירה קטןזוהיעדותיחידה
(בשתזה של המחקר)ליישובקבעכלשהובתקופהזובאזורזה.

13קוקנות
היכולתלהבחין בקיומה של תקופת הברונזה התיכונה 1מבוססתבעיקר עלהחפירה בקבר 3
שבחירבתכופין ,על החפירה בקברים שבאלעזר ( 5.5ק"מ מצפון לח'רבתכופיחיעל החפירה
 ,נמשכה
בקברים שבאפרת .בשלושתהאתרים החלההפעילותבשלהי תקופת הברונזההביניימית

בתקופת הברונזה התיכונה 1והסתיימה בראשית תקופת הברונזההתיכונה .11למרות הקרבה
הגיאוגרפית שונה המכלול הקרמי מתקופת הברונזה התיכונה  1בחירבתכופין מן המכלולים
הקרמיים שבאלעזר ובאפרת .השוני הבולט הואהחיפויותמירוק שנמצאו על הכלים בח'רבת
כופיןואינםמצוייםעלהכליסשנמצאו באפרתובאלעזר .גםלקנקנים מתקופתהברונזההתיכונה
ג בקברים שבאלעזר .לעומת זאת נמצאו באלעזר קנקנים,
 ,1שנמצאו בחרבתכופין,איןייצו
האופייניים לתקופת הברונזההתיכונה1ואף לתקופתהברוניההתיכונהם ,שלא נמצאו כמותם
בח'רבתכופין.ייתכן שתשונינובע מכך ,שהקברים באלעזרהיו בשימוש בשלב מאוחריותר
בתקופתהברונזההתיכונה 1מאשר בחשבתכופין ,אךקיימתגם אפשוותנוספת:ייתכןשמדובר
כשתי קנוצות אתניות שונות ,שהאחת מוצאה ממישור החוףוהיא השתמשהבכלים ממורקים
ומחופיםואילוהשנייה מוצאה מן ההרוכליההיו חסרי מירוקוחיפוי .כלי הבהט שנמצאו
בחירבתכופין ,שמוצאם כנראה ממצרים ,מרמזים על אפשרות זו; לאחר פער של כאלףשנים,
בשלהיתקופתהברזל,התחדשההפעילותבמקום.
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קרובלוודאי שהאתרים באפרת ובאלעזר הם אתר קבורה אחד ,שכ50-קבריפיר ששימשו
לקבורה החל מתקופתהברונזההביניימיתועדראשית תקופתהברונזההתיכונהםנחפרובו .נראה,
ששדות הקבורההיושייכיםלאוכלוסייה פסטורלית ,שתחוסמחייתההיה באזור זהופעילותה
פסקהעם התפתחותהעיורבהרבראשית המאה ה18-לפניהספירה .בתקופהזו החלהברחביההר
התיישבות נרחבתלמדי שלערים מבוצרותכגון שכם,שילה,בית-אל,ירושלים,חברון ,ומאוחר
מעטיותרהמצודהבבית-צור .התקופההנדונההיא אחתהדוגמאותהבולטותלפערביןההרובין
המישור ,באותה תקופה התפתחהבמישור החוף מערכתעירוניתובה חומותוארמונותמפוארים
כמן באפקשלידראש-העין,בנברי ובמקומותנוספים,שתושביהם השתמשובנלי חרסמחופים
וממורקים ,באותה תקופההתקיימה בהראוכלוסייהנוודיתוהיו בויישוביםפרוזים קטנים,
שתושביהםייצרוכליס ללאחיפויוללאמירוק.
תהליךהעיורהגיעלהר רקכמאתייםשנים מאוחריותר ,והשאלה הנשאלתהיא :האםהיו אלה
תושביההרשפיתחו אתערי ההר בהשפעתהעריםשבמישורואוליחדרלהרגורם חדשוהוא שבנה
אתהעריסשם.
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