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מכון הרצוג ,אלון שבות

מחקרים רבים עסקו במבנה הגיאוגרפי ובתנאי האקלים כגורמים להבדלים בתרבות
החומרית ובדגםהיישובביןאזורי ההרוהמישור .מחקרים אלההתייחסוהן לממד הכולל
של התופעה באגן הים-התיכון ( (Braudel, 1966והן לאזורים שונים במזרח-התיכון
e Coote
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~;1984
(1979, Rowton, 1973; 1976
 .(Whitelam, 1987; Finkelstein, 1992; 1993הקרבה אל הדרכים הבין-לאומיות,
העוברות  -בדרך הטבע  -באזורים מישוריים ,והסמיכות לנמלי הים יצרו במישור
ובעמקים תרבות פתוחה להשפעות חיצוניות ,שהייתה למעשה חלק אינטגרלי מתרבות
החוף בלבנט כולו .בהר המרכיי ,לעומת זאת ,נמצאה תרבות חימרית ,שהתאפיינה
בשמרנות ובהסתגלות אטית ביותר לחידושים .היטיב לנסח זאת ברודל" :הציביליזציה
האורבנית באזורים הנמוכים חדרה לעולם ההררי בצורה לא מושלמת ובקצב"סי,אנשי
אזורי ההריםמתנגדים למהלךההיסטורי עם הברכה ועם המעמסה שבו ,או שהם מקבלים
זאתבהסתייגות" .(Braudel, 1966, 381

ההר המרכזי של ארץ-ישראלאיננועשוי מקשה אחת,ויש לחלקוליחידות ,המבדילות
נין אזוריםהרריים ,הנהמיםעל-ידי עמקים רחבים ,שהנגישות אליהם קלהיותר והדרך
ןאזוריםהררייםאחרים,שהנגישותאליהם
מהם אלהמישורנוחהיותר(הריהשומרוני,יבי
קשה יותר והתנאים הגיאוגרפיים והאקלימיים השוררים בהם נוחים פחות(הרי יהודה).
חוקרים מעסיס עמדו על ההבדלים בתרבות החומריתביןהרייהודה להר שומרון,ביניהם
א' שטרן שכתב" :כבר בראשית התקופה הפרסית נחלקה הארץ מבחינת התרבות החומרית
לשני חבלים  -התחום ההררי של יהודה ועבר הירדן(ובמידה פחותה גם השומרון) מזה,
והגליל וחוףהים מזה .הגבולביןשניאזורי תרבות אלהלעיתים קרובות חד מאד ,כמעט
ןשתי ארצות",שטרן.)291 ,1984 ,
כמוגבולבי
להבחנהבין ההר למישוריש חשיבות רבהבניתוח ממצאיםשונים ,המתגלים בחפירות
ארכיאולוגיות .כפי שיובהר בהמשך לעתים מתפרש העדרו של ממצא מסוים על רקע
כרונולוגי ,ובהסתמך על כך מתקבלות מסקנותהיסטוריותשונות .לעומתזאת,התייחסות
אל מרכיב האזוריות כאל אחד המשתניםתוביל למסקנות ההיסטוריות שונות .רשימהזו
סוקרת את התהליכים ההיסטוריים והחברתיים שהתרחשו באלף השני לפני הספירה
ן ההרלמישור במהלך תקופה זו1.
ועומדתעל ההבדליםבי
! .מאמר זה מבוסס בחלקו הראשון על עבודת הדוקטור של המחבר(מייטליס ,תשנ"ח) .במאמר
זה לאניתןהיה להעמיק במערכת הראיותוהנימוקים ,המובאים בעבודת הדוקטור.

,
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תקופתהברונזההשיפונה 1800-2000( 1לפניהתפירה)

תקופהזו מתוארת במחקר כתקופת התחדשותהעיור בארץ-ישראל .בתקופהזוהתקיימו
עריםגדולותכגון חצור,מגידו,כברי ,תל אפקוגזר,וכלי החרסהיו ברמה גבוההוהתאפיינו
במירוקובחיפוי בולטים .שיטות הקבורה בתקופהזו השתנו מקבריפיר לקבורה בשיטות
שונות ומגוונות(אהרוני.)91-90 ,1978 ,

אולם בהרהייתה מגמת התהליך הפוכה .גםהיישובים המעטים,שהיוקיימים בשלהי

האלף השלישילפני הספירה ,נטשו בתקופה זו .ההתיישבות בהר המרכזי הייתה דלילה
ביותר ובהר סבבו כנראהנוודים,שהיו צאצאיהם של תושבי תקופת הברונזההביניימית.
ניתן להגיע למסקנהזו בהסתמך על המשך הקבורה בקבריפיר  -שיטת הקבורה הנפוצה
בשלהי האלף השלישי לפני הספירה(מייטליס ,תשנ"ו ,תשנ"ח2.)166-165 ,כלי החרס
שנוצרו בהר דומים לכלים שנוצרו בתקופה זו במישור ,אך ללאסימני החיפוי והמירוק
(מייטליס ,תשנ"ח152 ,ן.

נראה אםכן ,שבארץ-ישראל התרחשו בתקופהזושניתהליכים מנוגדים .במישור החוף
חלה התפתחות מרשימה ,שמקורה כנראה בגורמיםאתניים חדשים ,שחדרולמישור החוף.
גורמים אלה הביאו עמם תרבותעירונית מפותחת ,מסורת קרמית ברמה גבוהה ושיטות
קבורה מגוונות .לעומת זאת,בהרייהודה התרכזושרידיו שלהיישוב האוטוכטוני מן האלף
השלישי לפני הספירה ,ששמר על אורחחייו וקיבל את הסגנון החדש של כלי החרס
בהסתייגות .ניתן אפוא לומר ,שתקופת הברונזההביניימית המשיכה להתקיים במובן
מסויםבהרייהודה גם בראשית האלףהשנילפני הספירה.
השינוי המשמעותי בתהליך ההתיישבות בהר חל כמאתיים שנים מאוחריותר ,בראשית
המאה ה 18-לפני הספירה .נראה,כי השפעתו של המישור התגברה בתקופה זו ומרכיבי
העיור ושיטות הקבורה חדרו גם לאזור ההר ,אםכי בצורה חלקית.

תקופתהברונזההתיכונה 1550- 1800( 2לפני התפירה)

עיורוביצורים

תהליך העיורהגיע בארד-ישראל בתקופהזו לשיא חסר תקדים .במישורים התפתחוערים
גדולות ביותר ומבוצרות כגון תל דן ,מגידו ,עכו ,אשקלון ,כברי ואפק .גם בהר התפתחו
ערים מרכזיות ,אך בעוד ששטחערי המישורנעבין  100דונם(מגידו) ל 800-דונם,חצור),נע
שטח הערים המבוצרות בהר המרכזיבין  15דונם (בית-אל וחברון) ל 70-דונם(ירושלים,
.
מייטליס ,תשנ"ז).

הסוללות והחלקלקות ,המאפיינות את הביצורים האדירים שלערי התקופה ,התגלו
אמנם גם בשומרון (שילה ושכסן ,אך הביצור השכיח בהרי יהודה הוא חומת אבן עבה
,ירושלים ,בית-צור וחברון) .נראה ,שבאזור ההררי המסולע של הרי יהודה קשה היה
לאסוףכמויות עפר גדולותלצורכיבניית סוללות או חלקלקות.

 .2המחקר הארכיאולוגי דן ארוכות בשאלה האם תושבי ארץ-ישראל בראשית האלף השנילפני
הספירה הם צאצאי האוכלוסייה שחיה בארץ בשלהי האלף השלישי ,או שהאוכלוסייה בתקופה
זו היא אוכלוסייה חדשה ,שהגיעה מאזורים צפוניים לארץ-ישראל ,הדיעותבעניין זה חלוקות
(ראה סיכום הראיותלדיעות השונות אצל:מייטליס ,תשג-ח) .הוויכוח נובע מהעובדה ,שחוקרים
שונים התייחסו לארץ-ישראל כולה כאל יחידה אחת ,אך התייחסות אל כל חבל ארץ בנפרד
מלמדת ,שבכל אחד מהם התרחש תהליך שונה.

תרבות ההר מול תרבות המישור באלף השנילפני הספירה

קבורה
גם בתקופה זו המשיכו לקבור בהר בקבריפיר ,אך סמוך לערים המרכזיות (כירושלים)
נמצאו קברים לא רבים מטיפוס חדש .סגנון הקבורה החדשמתאפיין במגוון של קברים
שוחה פשוטים ,קבורה מתחת לרצפות הבתים וקבורת רבים בתוך מערות.
כגון קברי
המשותף לשיטות הקבורה החדשות הוא השקעה מעטה יחסית בקבורה והעדר שטחים
מוגדרים לצורך זה .גישהזו מנוגדתבתכליתלגישת האוכלוסייה הקדומה ,שראתה בקבורה
עניין חשוב ,הקצתה לה שטחים מוגדרים מחוץליישוב וחצבה את קברי הפיר,היוצרים
בתי-קברות הפזורים ברחבי ההר המרכזי.
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ניתוח סגנונות הקבורה השונים ברחבי
קבורה חדשים ושונים מן המישור להר ,אך קברים ברמת השקעה גדולה ,הקיימים
במישורים ,לא נמצאו בהרהמרכזי(מייטליס ,תשנ"ו).

קרמיקה
בנושא הקרמיקה ניכרים הבדלים בולטיםבין ההר למישור וכןבין הרי יהודה להרי
השומרון .הקרמיקה שנמצאהבהרי יהודה היא ברובה מקומית ,דומה לקרמיקה במישור
אך אין בה כמעט כלים ממורקים ומחופים וכלים מעוטרים בצבע (קרמיקה דו גוניתן.
טיפוסיםשונים שלסיריבישול,קנקניםופכיות,השכיחיםבמישורים ובשומרון ,לא נמצאו
בהרי יהודה .כמות מעטה שלכלי יבואקיסריים נמצאו בהרי השומרון(שילה) ,אך בהרי
יהודה לא נמצאו עד כהכליםקיפריים מתקופת הברונזה התיכונה.
בדיקות פטרוגרפיות שנערכו כעשרות כלים שנמצאו באתרים שונים בהרי יהודה
מלמדות ,שכל הכלים נעשו מחומר גלם זהה (חוואר מוצא וחול דולומיטי) .לעומת זאת,
בבדיקה של שמונה כלים בלבד משילה נמצאו  W1>Wקבוצות של חומר גלם ,ששימשו
לעשיית הכלים(מייטליס ,תשנ"ח .)156-152 ,נראה,כי אל היישובים שמדרום לבית-אל
לאהגיעוכלים מהמישור ,לאכליםמקומיים ואף לאכלייבוא.
להעדרם שלכלייבואבהרי יהודהיש חשיבות רבה לשחזורם שלתהליכיםהיסטוריים.
חוקרים שונים פירשו את העדרם שלכלייבוא(המאפיינים את סופה של תקופת הברונזה
התיכונה) באתריםשונים בהרכגבעון ,שכםויריחו ,כהוכחה לכך ,שאתרים אלה חרבולפני
חדירת כליהייבוא לארץ-ישראל(בונימוביץ ,תש"ן) .המסקנה ההיסטורית העולה מנתונים
י גישהזו היא ,שתהליך חורבןהיישובים בהר נמשך זמן רב ולא נגרם כתוצאה
אלה עלפ
ממסע המלחמה של תחותימס השלישי,כפי שהיה מקובל במחקר עדלפני שנים ספורות.
אם מקבלים דיעה זויש לחפש גורם אחר לחורבנם של אתרי ההר ואמנם ,חוקרים
שונים ניסו לענות על כך (ראה סיכום של הדיעות השונות אצל :בונימוביץ ,תש"ון
, 1994ת8~18י8א) .אך לאור העובדהשצוינהלעיל בדבר העדרם שלכליהייבוא כתוצאה
מאופיים השמרני שליושבי ההר אין כל ראיה שהיא לתהליך מתמשך של חורבן אתרי
ההר .לכןניתן לחזור ולקשור את חורבןהיישוביםלעלייתה של הממלכה החדשה במצרים
ולמסעו של תחותימסהשלישי לארץ-ישראל .עם זאתישלציין ,שהכליםהאינדיקטיביים,
המאפיינים את סופה של תקופת הברונזה התיכונה ואת ראשית תקופת הברונזה
המאוחרת ,הם הכלים הדוגוניים .כלים אלהנדירים בהר ונפוצים במישור החוף .נתון זה
מקשה על קביעת תאריך סיומה של התקופה .לא מן הנמנע ,שגם תקופת הברונזה
התיכונהמסתיימתבהרייהודה מאוחריותר מאשר במישור החוף.
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13נ11,1צמצרית

ממצאים מצריים שונים ,שהתגלו ברחני ארץ-ישראל מתפרשיםעל-ידי חוקרים שונים
כראיה לשליטה מצרית בארץ-ישראל (נאמן  .)142-141 ,1982גם בהר המרכזי התגלו
י בהטוחרפושיות) אולם ,בכלאזורי ההר לא התגלה ממצא
ממצאים שמקורם במצרים,כל
שאופיו מלכותי .בשפלה ,לעומת זאת ,התגלו חרפושיות מלכותיות (עלריכוז של ממצא
החרפושיות בהר ראה:מייטליס ,תשנ"ח .)175-174 ,ניתן אם כן להסיק ,שהמצרים לא
שלטו בהר שליטהממשית ,שליטתםהייתהפורמלית בלבד(עלכתבי המארות ,שמשתמע
מהםכי המצרים שלטו גס בהר ,ראה :נאמן,)146 ,1982 ,ולכן נראה ,שגם בתקופהזוהיה
אורח.החיים בהר שונה משמעותית מאורחהחייםבמישור למרות הקשריםביניהם.

תקופתהברונזה המאוחרת 1150/1300- 1550לפניהתפירה

בתקופה זו השתלטה מצרים על ארץ-ישראל כולה ,גם על אזור ההר .במכתביו של
עבדחייבה ,מלךירושלים ,מוזכריםחייליםנוביים (מדרום מפריסן והמפקחים מטעם המלך
(הרביצו) ,ששהו בירושלים (אל עמארנה ,מכתב מס'  .)287הממצא הארכיאולוגי מאשר
זאת,בירושלים התגלו ממצאים מצריים (ברקאי ,תשנ"א) ,במנחת התגלו חרפושיות של
אמנחותפהשלישי(אדלשטיין ,תשנ"ד) ובמקומות שונים בהרכגוןבית-צור ,חברוןושילה
התגלוחרפושיות מלכותיות מצריות(מייטליס ,תשנ"ח.)175 ,
.
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המצרי
בימי השושלות ה 18-וה 19-כפה את עצמו על ארץ-ישראל כולה ,עובדה שלא אפשרה
לאוכלוסיות השונות להביא אתמנהגיהןלידיביטוי .אזורימישור החוף והעמקיםעניינו,
באופן טבעי ,אתשליטי מצרים יותר ולכן ניכרות "טביעות אצבעותיהם" באזורים אלה
יותר מאשר באזור ההר.
ישלציין ,שהממצאים המצריים מתקופת שלטונה של השושלת ה 20-מרוכזים בעיקר
,)29-19 ,1996 ,בניגוד לתפרוסת
במישורים ,בשפלה ובעמקים,ואינם נמצאים בהר,ינאי
הממצאים מתקופת שלטונה של השושלת ה .18-נראה,כי בשלהי התקופה הצטמצמה
נוכחותה של מצריםלמישור החוף בלבד.
עם זאת בדומה לשאר אזורי הארץ התמעטויישובי הקבע בהר בתקופה זו בצורה
משמעותית ,ושטחהיישובים שנותרוהיה קטן מאודביחס לתקופת הברונזה התיכונהגנן
ביחסליישובי תקופת הברונזה המאוחרת במישורים .רק בנושא הקבורהניתן להבחין
בהבדלים של ממשבין קבוצות אוכלוסייה שונות בארץ .מחקרה של ר'גונן על הקבורה
בכנען בתקופה זו מלמד ,שאוכלוסיית הארץ נחלקה לשתי קבוצות :קבוצת ההר
המסורתית ,שהמשיכה לקבור את מתיה בקבורת רבים במערות קבורה ,וקבוצתיושבי
העמקים והמישורים,שהייתה פתוחה לקלוט חידושים והשפעות ונהגה לקבור את מתיה
בקבורתיחידים בבורות .כן נמצאוריכוזי קברים בדרום מישור החוף ובצפון-מערב הנגב
המעידים על בואן של קבוצות אנשים קטנות ממקומות שונים ברחבי האזור כגוןיוון,
קפריסיןואנטוליה(גונן ,תשל"ד.)238-231 ,
נראה אםכן ,שהשלטון המצרי ההדוק על הארץ כולה צמצם במידה רבה אתהשינות
בתרבות החומריתבין אזורי הארץ השונים ,אםכי לא ביטלה לחלוטין .היסוד השמרני
באוכלוסייה נשאר מרוכז באזור ההר .עם זאתיש לזכור ,שהממצא הארכיאולוגי יכול
ללמד אך ורק עלשינות בתרבות החומרית .לעומת זאת ,המקורות ההיסטוריים של
התקופה(מכתבי אל-עמארנהן מלמדיםעלפיצולפוליטיבין הר שומרון (ממלכת שכם)ובין
הרייהודה (ממלכתירושלים) תחת השלטון המצריבימי השושלת ה.18-

.
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תקופתהברזל 1000-1150/1300( 1לפניהשפירה)

ראשיתה של התקופה

אחד הנושאים המרכזיים ,שעמדו על סדר היום של המחקר הארכיאולוגי בשנים
האחרונות ,היה בעיית תיארוכה של ראשית תקופת הברזל .הנתונים הארכיאולוגים
שהצטברו לא הצביעו על תאריך מוגדר .נתונים מסוימים הצביעו עלכך,שיש לאחר את
ראשית התקופה לאמצע המאה ה 12-לפני הספירה (נאמן ופינקלשטיין )1990 ,ואילו
נתונים אחרים הראו wtwסימנים לראשיתה של התקופה כבר בראשית המאה ה 13-לפני
הספירה (ערטל .)1990 ,סיווג הנתונים השונים עלפי התפרוסת הגיאוגרפית מלמד,
שהנתונים המצביעים על אמצע המאה ה2-ן לפני הספירה מקורם מאזורי המישורים
והשפלה .מדוברבעיקר בממצאיםמצרייםמלכותיים ,המלמדים על המשך השלטון המצרי
י רעמסס ה( 11-למשל ממצאים מלכישן
במישורים עדימי רעמססהשישיואולי אף עדימ
 Ussishkin, 1985וכןסינזם הממצאיםהמצרייםהמלכותיים מהשושלת ה 20-אצל:ינאי,
 .)238-231 ,1996לעומת זאת הנתונים המקדימים נמצאו באזורים הפנימיים של
בשיפולים המערביים,
ארץ-ישראל :בהר המרכזי ,באתרים כגון הר עיבל (זרטל,
ובנגב)1990 ,י
בתל-משוש(קמפינסקיוחובריו,
בעזבת צרטה ובאפק(פינקלשטיין293-285 ,1986 ,ג
תשמ"א .לדעתם של בקוכוכבי חל גם חורבן חצור בראשית המאה ה 13-לפני הספירה(
s(~eck

~Kocahvi, 1985נ

לאור זאתניתךלהציע את השחזור ההיסטורי הבא :בראשית המאה ה13-לפני הספירה
חדרו גורמים חדשים להר(בני ישראל),שיצרו אורחחייםמסוים ,הבאלידיביטוי בממצא
הארכיאולוגי הכולל :צורותייחודיות שלמבנים(בתיעמודים) ,ממגורות חפורות,כלי חרס
מיוחדים(פיטמי שפת צווארוןוסיריבישול עם שפת קרדום),אתרי פולחןייחודיים (דוגמת
הרעיבל) ותפרוסתיישובייחודית(יישובים קטנים ורבים על ראשי הגבעות ,ללאיישוב

מרכזיבולגן).
בשפלה ובמישור החוף המשיכה התרבות הכנענית להתקיים תחת שלטון מצרי .רק
יהים לארץ-ישראלונסיגת המצרים ממנה,
בסוף המאה ה12-לפני הספירה ,עם חדירתגוי

החלה להתפתח תרבות תקופת הברזל גם במישור החוף ובעמקים(זינגר .)1990 ,שחזור זה

תואם במידה מסוימת ,את דעתם של אהרוני ( )137 ,1978ושל קמפינסקי (תשנ"ה,)60 ,
ששבטי ישראל חדרו לכנען כבר במאה ה 14-לפני הספירה,וכי במשך זמן רב הייתה
"חפיפה תרבותית"בין הישראליםובין הכנענים (קמפינסקי ,תשמ"ה) .תמונה דומה עולה
גס מהמקרא :ראשיתו של ספר שופטים עוסקעדיין במאבק עם הכנענים ,וגםנדידת שבט

דן נובעת מלחץ האמורים ולא מלחץ הפלישתים .א' בירן סבר ,שהממצאים מתל-דן
דן באתר בשנת  1200לפני הספירה לערך(בירן992 ,ן.)122 ,
מעידים על התיישבותבני
ניתן אפואלהניח ,שהאמוריםהיו הגורם החזקבמישור החוףעד אותה תקופה.
דומה אם כן ,שתהליך המעבר מתקופת הברונזה המאוחרת לתקופת הברזל בהרים
ובנגבהיה שונה מן התהליךבמישור החוףובעמקים.

 .3בקוכוכבי ((Beck 4 Kochavi, 1985בונים את מסכתטיעוניהם'על הקבלותבין הקרמיקה של
אפק לקרמיקה של שכבת החורבן בחצור .גם במקרה זהישלהיזהר ולבחון ,האםאיןהשינויים
בין אפק לחצור ,שהמחברים הצביעו עליהם ,נובעים מסיבות רגיונליות ולא מסיבות

כרונולוגיות.
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יצחק מייטליס

מאפייני התרבות החומרית בהרובמישורים

בתקופת הברזל 1

עלפי המקראחיו בתקופהזושני גורמים מרכזיים האחד סמוך למשנהו :בהרחיו שבטי
ישראל ובמישורים  -הפלישתים ,ואין ספק ,שלכל קבוצה אתנית הייתה תרבות שונה.
במהלך התקופה התחוללו מלחמותבין קבוצות אלה .השאלה הנשאלת היא ,כיצד בא
הדברלידיביטוי בתרבות החומריתז בדיקת הממצאיםהארכיאולוגיים מלמדת עלשינויים
גדולים ,אך מן הראוילציין ,שהתמונה המצטיירת בתקופהזו עולה בקנה אחד עם תמונת

המצב בתקופות קודמות .ההשוואה מובאת בטבלה .1
לסיכוםהדיון בתקופת הברזל איש להדגיש ,שבדומה לתקופות הקודמות גם בתקופת
הברזל אניתן למצוא הפרדהביןשני האזורים .עם זאתיש להבחיןביןהשינויים שהינם
תוצאה של ההיבט הגיאוגרפי (גודליישובים)וביןהשינויים הקשורים למערכת המנהגים
והאמונות,שאינם קשוריםלהיבט זה(גידולחזירים וצורת המקדשים).
בדומה לתקופת הברונזה המאוחרת גם בתקופהזואין הארכיאולוגיה מצליחה לעמוד
עלשינויים בולטיםבין השומרוןליהודה (ראה אצל :זרטל,1990 ,המציין קערותייחודיות
לאזור הר שומרון ,המכונות על-ידו "קערות מנשיות") .אך המקורות הכתובים (ספרי
שופטים ושמואל) מלמדים עלפיצולפוליטיבין אזור השומרון(אפרים ומנשה)וביןבנימין

ויהודה.

מגלה  :1השוואהבין תרבות אזור ההרלזו שלאזורי המישור והעמקים
אזורי המישור והעמקים
אזור ההר
)טניס ,שגודלם עשרותדונמים ,ללא ערים גדולות עםביצורים:
ישובים
אשדוד  -כ 300-דונם
~ערים ,עםביצוריםדלים

992 ,נ)
אשקלון  -כ 600-דונם,סטייגר

מבנים

:תי עמודים שכיחים

)רמיקה

!שוטה ,ללאעיטורים ,מגוון מצומצכ קרמיקה מעוטרת ומגוונתוכלים
שלכלים ,בשומרון  -מאפיינים
דו-גוניים
 o))lwבהשוואה לשאר אזורי הארץ

מבנים מטיפוסים אחרים ,ללא

אחידותבתכנית הבתים

זרטל1990 ,ן.

מקדשים

:א נמצאו מקדשים,אתרי הפולחן
)תותים

נמצאו מקדשים באתריםשוניתן

משקחי

בקר וצאן(רוזן1990 ,ן

ם(סטייגר)1992 ,
בקר ,צאןוחזירי

לאניכרות בתרבות החומרית

השפעות מאזוריוון ומצריםניכרות
בקרמיקה ,בארכיטקטורה ובקבורה.

השפעות

חיצוניות

 .4גילמור  (Gilmour, 19951חילק את אתרי הפולחן בארץ-ישראל מתקופת הברזל א על בסיס
י חלוקתוניתן להבחיןבקווי היכרייחודיים לאתרים בהר המרכזי בהשוואה לאלה
אזורי .עלפ
שבעמקיזרעאל ,בעמק בית-שאן ובפלשת.
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סינר

המסגרתהכרונולוגית שנקבעה למאמר זהמפתיימת בתקופת הברזל .1שינוי של ממש חל
רק לאחר מכן ,בראשית האלף הראשוןלפני הספירה ,עם ראשית תקופת הברזל  .2בפעם
הראשונה בתולדותיה של ארץ-ישראל השתלט גורם מקומי הררי על כל חלקיה (תקופת
הממלכה המאוחדת) ,והדבר באלידיביטוי בממצא החומרי.ניסיון זה החזיק מעמד במשך
זמן קצר בלבד ולאחר עשרות שנים אחדות נוצרה שוב חלוקה בין הרי יהודה ובין
המישורים והשומרון (ממלכתישראל ,ממלכתיהודה והערים הפלישתיות שבמישור החוף).

רשימת מקורות
אדלשטייןג' ,תשנ"ד;

"מנחת-כפר מתקופת הברונזה בדרום-מערבירושלים",קדמוניות,104-103 ,עמ' .102-96

אהרוניי'
;1978 ,
הארכיאולוגיה שלארץ-ישראל,ירושלים.
בונימוביץ ש' ,תש"ון
"תהליכיםתרבותיים ותמורותחברתיות-פוליטיות בהרהמרכזי של ארץ-ישראל ערב ההתנחלות
'פינקלשטיין(עורכים) ,מנוודות למלוכה,ירושלים ,עמ' .283-257
הישראלית",בתודיגי נאמןוי

ביר
ן א';1992 ,

דן 25 ,שנותחפירות בתלדן ,תל-אביב.
ברקאיגי ,תשנ"א;
מתקופת הברונזה המאוחרתבירושלימז",ארץ-ישראל ,כא,עמ' .106-94
"מקדשמצרי
גונןר' ,תשל"דן
הקבורה בכנען בתקופת הברונזה המאוחרת כבסיס לחקר האוכלוסייהוהיישובים ,עבודה
לשם קבלת תואר דוקטורבפילוסופיה שלהאוניברסיטה העברית,ירושלים.
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"מצרים ,כנענים ופלישתים בתקופת ההתנחלות והשופטים" ,בתוך :נ' נאמןוי' פינקלשטיין
(עורכיסן,מנוודות למלוכה,ירושלים ,עמ' .402-348
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"'בארץ הפרזי והרפאים'  -על ההתנחלותהישראלית בהר-מנשה" ,בתוך:נ' נאמןוי'פינקלשטיין
(עורכים) ,מעודות למלוכה,ירושלים ,עמ' .100-53
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השושלת המצרית ה1130- 1200( 20-
היבטים של התרבות החומרית בארץ-ישראלבימי
לפניהספירה) ,עבודהלשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה של אוניברסיטת תל-אביב,

תל-אביב.
מייטליסי'
 ,תשנ"ון
"צורות קבורה כאמצעילזיהוי גורמיםאתנייםשוניםבהרי יהודה בתקופת הברונזה התיכונה",
' אשל(עורךן,מחקרייהודה ושומרון,דברי הננסהחמישי ,המכללה האקדמית יהודה
בתוך:י
ושומרון ,עמ' .26-23
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עמ' .16-11
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מייטליסי' ,תשנ"ה
הרי יהודה בתקופת הבנתזה התיכונה ,עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה של
.

אוניברסיטת תל-אביב ,תל-אביב.
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