דרום הרשחברון בתקופת הברזל ב לאור
ממצאיםמחפירות הדשות
שחר 4ך

יחידת קמ"ט ארכאולוגיהביהודהושומרון

מחקרייהודהושומרון כרךסו  -תשס"ו
דעת -אתרלימודייהדותורוח

הקדמה
בשנים האחרונות נחפרו מספר רב של אתרים בדרום הר-חברון,מפה 1ן .בחפירות האלה
נחשפו אתריסשניתן להגדירם חוות ומתקנים חקלאיים ,והם מתוארכים למאה השמינית
לפנה"ס .גל התיישבות דומה בהיקפו התרחש רק כאלף שנה מאוחר יותר ,בתקופה
הביזנטית .סקרים ארכאולוגיים בדרום הר-חברון נערכו כבר במאה ה ,19-בשנת ,1852
על-ידי רובינסון וממית (Robinson 11 Smith, 1857,ועל-ידי גרן (תשמ"ג) .לאחריהם
נערך סקר ארכאולוגיעל-ידי קונדר וקיצ'נר (Kitchener, 1883-1881וש .(Conder
בשנות ה 20-של המאה הקודמת נערכו מספר סקרים והתבצעו חפירותעל-ידי חוקרים
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כאולברייט ואלט(ליפשיץ ,תשס"ד .)285 ,הסקר המקיף ביותר והשיטתי ביותר היה סקר
חירום ,שנערך לאחר מלחמת ששת הימים ,בשנת ( 1968כוכבי ,תשל"ב ,יהודה.)91-19 ,
סקר ארכאולוגי משלים נערך באזורעל-ידי א' עופר החל משנת ( 1982עופר ,תש"ון תשנ"ג).
כמו-כן ,נערכו מספר חפירות באזור של אתרים מרכזיים ,כדוגמת תל בית-מרמים ,תל
חליף ,אשתמוע ,רבודויתיר .בשנים האחרונות נערכו חפירות באזורים הפתוחים של דרום
הר-חברון ,ומעטות מהן פורסמו.
המאמר הזה עוסק בממצאים מחפירות ומסקרים ארכאולוגיים ,שנעשו בשנים
האחרונות באזור הספר הדרומי של הר-חברון.י הממצאים האלה מאפשרים להבין את
ההתרחשויות באזור מן המאה השמינית ועד המאה השישית לפנה"ס .בעקבות המחקר
הזה ייתכן כי יהיה אפשר לשפוך אור הדש על השאלה ההיסטורית-מקראית בדבר
תיארוכה של רשימת הערים ,המופיעה בספריהושע פרק טו.

הרקעהגאוגרפי

אזור הספר הדרומי של הר-חברון ,המכונה גס 'נגב-ההר' (עופר ,חש"ן203 ,ן ,כולל את
היישובים שמדרום לקמר ד'הריה (מפה  .)1רצועת הספר הזאת גובלת בצפון עםיישובי גב
ההר בקו אל-בורג' ,דהריה ,אשתמוע (סמוע) ולוציפר ,במזרח  -עם ?פר מדבר יהודה,
בדרום  -עם בקעות באר-שבע ,ובמערב  -עם החלק הדרומי של השפלה .סלעי הנארי
יוצרים באזורנוףטרשי ,המפוצל לשלוחות מתונות .השלוחות נמצאותבין שלושת הנחלים
המרכזיים באזור :נחל חברון ,נחל אשתמוע (סמוע) ונחל ענים .האקלים באזור צחיח
למחצה,ויורדים בו כ 300-מ"מ גשם בשנה (מרקום ועמית ,תשמ"ט.)20-11 ,

הרקעההיסטורי

בדרום הר-חברון התיישבו במחצית השנייה של המאה ה 11-לפנה"ס קבוצות שבטיות,
כדוגמת הקינים והלויים .משפחות הקינים התיישבו כנראה בדהריה ובשכה ,המזוהה עם
חר' שויכה,והלויים התיישבו כנראה באשתמועוביתיר (עופר ,תשנ"ג ,)4:12-8 ,בארבעה
אתרים באזור הזה נמצאו ממצאים המתוארכים למאות ה 11-והעשירית לפנה"ס :בחורבת
רבוד ,המזוהה כדביר המקראית(כוכבי ,תשל"ג) ,באשתמוע(ייבין ,תשס"ה ,)83 ,בדהריה
( (Baramki, (934~1935ובתל חליף (.(Seger, 1983
תהליך ההתיישבות בהר-חברון הגיע לשיאו בשלהי המאה השמינית לפנה"ס .לאחר
כ 300-שנים של התפתחותיישובית חלעיבוי שלהיישוביםהקיימים ושל העורף החקלאי
שלהם (עופר ,תשנ"ג .)16-13 ,4 ,ההתיישבות הזאת ,על כל מרכיביה ,הגיעהלכדי דלדול
 .%החפירות נעשו מטעם קמ"ט ארכאולוגיה באזור יהודה ושומרון ,ובחלקןהייתי שותף :מצדות
יהודה  -יו"ש 912 ,927ן מחצבות טנא-עומרים  -יו"ש  ,973אזור סנטנה  -יו"ש  ;984חורבת
מתעייש  -יו"ש  .10%5חורבת חלת אם-צירה  -יו"ש  ,871נחפרהעל-ידי מראייל אהרונשטסן
בחפירותסייעו פליקס פרטנוב ,פאבל גרטובסקי ,יאנה בר-אשי(מדידות) ,מרים מנוקיאן(ציור
חרסים) ,שלומי עממי(צילום) ,אובי רובינשטיין(עיבוד מחשב)ויוסי נגר (אנתרופולוגיה).

דרום הר-חברון בתקופת הברזל ב לאור ממצאים מחפירות חדשות

וכליה בעת מסע סנחריב בשנת  701לפנה"ס .עדות להרס הרב שגרם מסע סנחריבניתן
למצוא בכל אחד מן האתריםהמרכזיים בדרום הר-חברון ,דוגמת תלבית-מרמים ,שכבה 4

( ,)860-Arieh, 2004, 209-210חורבת רבוד ,שכבה (118כוכבי ,תשל"ג) ,תל חליף ,שכבה
,18ה (Seger, 1983, 10-15; Hardin, 2001. 13-14ותל באר-שבע ,שכבה Aharoni,) 11
 .)1973; 1975מסקנות זהות עולות מן הסקר שערך עופר באזור ,וכן הוא העריךכי במאה
השביעית לפנה"ס האוכלוסייה ביהודה כולה מנתה כ 6,000-נפש ,לעומת כ 18,000-נפש
ערב מסע סנחריב .התהליכים האלה של דלדול האוכלוסייה נמשכו עד התקופה הפרסית,
ורק בשלהי התקופה הפרסית החלה התאוששותיישובית באזור .כנראה שההתאוששות
הזאת קשורה בהגעתם של האדומים לדרום הר-חברון(עופר ,תשנ"ג.)8-131 ,4 ,

המפרוסתהיישובית
הממצאים הארכאולוגיים שנמצאו בחפירות השונות מצביעים על התיישבות בשטחים
הפתוחיםסביב האתרים המרכזיים באזור .נוצר מדרגיישוביבין האתריםהמרכזייםלבין
אתרי העורף החקלאי שנבנו סביבם .בחפירות נמצאו מספר בתי חווה ובהם מתקנים
חקלאיים ,כגוןגתות,גרנות ומכלאות צאן .המערךהיישובי הזה ננטש כנראה בשלהי המאה
השמינית לפנה"ס .לאחר-מכן חדרה לשטח אוכלוסיית נוודים ,אשר רישומההיחיד הוא
קבורהארעיים בדמותרוגמים ,המתוארכים למאההשביעית לפנה"ס.
מבני

בתיחווה
בתי

חווה הם מבנים מבודדים בשטח ,מוקפים בקירות ,התוחמים חצר רבועה או חצר לא

רגולארית .בתוך החצר הוקם מבנה בודדלמגורים ולאחסון,ולעתים במקום המבנההייתה

שם מערה טבעית שהורחבה למטרות אלה .בסמוך לחצר או בתוכה נמצאו בור מים
ומתקניםשונים כמו מכלאות צאן ,שקתות ומתקנים חקלאייםאחרים.
דונם (נ"צ .)209787/585473
מצדות יהודה :במקום התגלה בית חווה ששטחו כשני
במרכזבית החווה מתנשא מגדל ( 3.7 % 2.5מ'),הבנוי מאבני שדה גדולות(איור  .)1;1באזור
בית החווה התגלו מערת מגורים ,מכלאת צאן ובור מיס .בית החווה מתוארך למאה
השמינית לפנה"ס(בץ ,תשס"ג.)84-82 ,
וג'ם רם חלת אל-ג'חש:שגידיביתחווה,הבנויסביב חצר רבועה ,נמצאו בראש מצוק,
בגדה הדרומית של נחל אשתמוע (נ"צ 202492/588103ן .הקירות החיצוניים של בית
החווה בנויים אבני גוויל לא מהוקצעות .מדרום לבית החווה נבנתה מכלאה .בפינה
הדרומית של בית החווה נמצא חדר () 7.8נ  7.0מ') .בחפירת שוד נחשפו ארבעת נדבכי
של החדר וגם מפלס הרצפה .הסוקרים של סקר תשכ"ח סברוכייש להגדיר
הקיר המערבי
את המקום הזה כמצד(כוכבי ,תשל"ב ,80 ,אתר  .)238אני ,לעומתם ,מחזיק בדעהכיהיה
זהבית חווה ,המתוארך למאה השמינית לפנה"ס(ארכיוןיו"ש,תיק 403ן).
שגום חלתאם-צירה:בית חווהבינוני ,ששטחוכשנייםוחצי דונם ,ממוקם ממזרח לנחל
חברון (נ"צ  .)197604/585814במרכז בית החווה שוכן בית ארבעת המרחבים(איור .)2:1
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טבלה ג:כלי חרס מתקופת הברזל ב,חפירות טנא-עומרימן
רישום

טיפוס
)ערה

1..160
"588/1

תיאור

תיארוך

מקבילות

(לפנה-ס)

המאה
חרס אדוםבהיר
)2.5YR 6/81חיפוי אדום השמינית

Abu-Musarrah:

&Yezerski, 2004
89טיפוס לוח 241

~Peleg

וערה

].130
"562/1

וערה

1..130
"962,1

קערה

1..157
*600/1

קדוח

סב.ש

לגין
פכית

צבוטה

פך

צבוט

פד

קנקן
קנקן

קנקן

2.511) 6/81ן

.135ק

ליבה עםגריסיםלבנים

.175ע

,א7אץ)5

חרס אדוםבהיר
)101) 7/81

"593,1

חרס אדום
)10%5/81

"519/1

חרס אדוםבהיר
2.5YR'6/81ן

.101ן
].157
"600/2

1..135
"576/2

].133
"561/2

קנקן

חרס אדוםבהיר

המאה

,%7/81יט

"567,3

"593/1

-

חרס אדמדסצהוב

שלהי המאה

1:ן Beer-Sheba
_1. 59:65ק Aharoni, 1975,
69

חרס ורוד

.175ק

סב.ש

חרס צהבהב אדום
)1)5/81ן5ן

שלהי המאה
השמינית

'Beer-Sheba 11
1. 64:1ק Aharoni, 1973,

].]33

חרס אדמדם צהוב

,1)7/61ר5ן

השמינית

השביעית
שלהי המאה

השמינית

שלהי המאה

השמינית

שלהי המאה

השמינית

1. 7:4ק Hardin, 2001,

1:ן Beer-~Sheba
1. 66:4ק Anaroni, 1973,
בית אריה:ריקלין,תשג,).
איור 1*12

שלהי המאה

1:ן Beer-Sheba
]. 71:17ק Aharoni, 1973,

השמינית

חרס ורוד
8/31א')51

הששנית

חרס ורון
)5 YR 8,1

שלהי המאה
השמינית המאה

1. 69:20ק Anaroni. 1973.

השמינית המאה

GezerVia:
1. 16:1ק , 1990,ת3])1
111:
1. 46:5ק -,ac~hish 1975,
Aharoni,

חרס אדוסבהיר

השביעית

שלהי המאה

401/1

חרס אדוסבהיר
2.5Y 641ן

"562/2

חרס אדוסבהיר
0.5 YR 6/81

שלהי המאה

].134

Tel HalifV~a:

שלהי המאה

השמינית R

"560/1

1:ן Beer-Sheba
_1. 69:13ק Aharoni, 1973,
14

Beer-Sheba 11:
1. 68:13ק Anaroni. 1973,

"561/1

].130

3:10

המאה

השמינית

)1)6/61ן2.5ן

].1_22

ערוער:11בירן וכהן ,תשם-א ,לוח

חרס אדוסבהיר

1מ6,ן2.51,ן

השביעית
המאה

השמינית

Beer-Sheba 11:

'Beer-Sheba 11
1. 58:32ק Aharoni, 1973,

סוף המאה
Lachish 11:
_1. 49:17ק Aharoni, 1975,
השביעית -
המאה החמישית
9ן
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לוח :1כלי חרס מתקופת הברזל ב(חפירותטנא-עומרימן

סנסנה :באזורהיישוב סנסנה (נ"צ  )190665/586066נסקרו שלוש שלוחות ,שבכל אחת
מהן נחפרבית חווה מטיפוס מעט שונה .המאפיין אתבתי החווה באזור הזה הוא שעיקר
הפעילות בהם התרכזה במערות המגורים ,וכנראה שהמבנים שימשו לאחסון תוצרת
חקלאית.
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להלןתיאור שלוש השלוחות:

 .1השלוחה המערבית  -בחלק המתון של השלוחה התגלהבית חווה מגודר ()25נ  27מ').

המתחם כולל ארבעה קירות(הצפונינפגען .במרכז האתר שוכנת מערה טבעית ששימשה
למגורים .בפינה הדרומית-מזרחית של המתחם נחפר ריבוע בדיקה ( ,)].1501וממנו
עולהכי קירות המתחם הוקמו במאה השמינית לפנה"ס .בתחום בית החווה נחפרה
מערה טבעית( 10% 14מק ,ששימשה למגורים.
 .2השלוחה המרכזית  -בראש השלוחה התגלה בית חווה ללא קירות תוחמים .בית
החווה כולל מערתמגורים ומעליה מבנה מלבני .במערה ()7נ  5מ') נחשפו מספרמפלסי
חיים ,והקדום שבהם ( )].1402מתוארך למאה השמינית לפנה"ס (על-פי ממצאי
החרסים בשכבה הזאת ,טבלה  ,2לוח  .)12 ,8 :2מעל המערה נחפר מגדל מלבני 5.5 %1
מתוארך למאה השמינית לפנה"ס (טבלה  2ולוח :2
4.0מ') ,אשרעל-פי הממצא הקרמי

 .)5בסמוך למבנה התגלתה גת קטנה.
 .3השלוחה המזרחית  -סמוך לשיא השלוחה התגלה בית חווה ,שבו מערת מגורים,
ומדרום למערה התגלה מכלול של מגדל ,גת משוכללת ומחסן שנבנה סמוך לגת .למערה
()16נ  13מקיש פתחכניסה מזרחי ובו גרם מדרגות ,ובחלקה התחתון נמצא בורמטויח
( 3 % 3מ') ,אשר נועד לאגירת נוזלים(איור  .)2 :2חפירת המערה חשפה מספר מפלסי
חיים ,המתוארכים למאה השמינית לפנה"ס .שתי רצפות העפר הקדומות במערה
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דרום הר-חברון בתקופת הברזל ב לאור ממצאים מחפירות חדשות

טבלה :2כלי חרספתוחים מתקופת הברזל ב,חפירות סנטנה)

טיפוס

רישום

תיאור

תיארוך

(לפנה-ס)

המאה

קערה 1..405

חרס אדמדם צהוב
)5 YR 7/81חיפוי אדום

קערה 1,.405

המאה
חרס אדוםבהיר
)2.5 YR 6/81חיפוי אדנם השמינית

"2/3

*22/4

קערה

].405
"22/2

קערה 1..701
*38/1

קערה

חרס אדמדם צהוב(YR 5
6/8ןחיפוי אדום כהה
חרס אדום צהבהב
5YR 7/61ןחיפוי אדום

 ].1407חרס צהבהב אדום
)5 YR 6/6, *118/2

קערה  1..1503חרס אדום צהבהב
)5 YR 7/8( *129/1חיפוי אדום

קערה1,.906 -
"166,1

חרס צהבהב אדום

,1)5/81ר5ן

קערה  1..1402חרס צהבהב אדום

השמינית

המאה

מקבילות
Abu-Musarrah:
יזרסקי ולנדר ,תשס"ג ,טיפוסלוו
,:23:26

"ו16

Abu-MusalTah:

-Musarrah: Ibidט16

השמינית
המאה

Abu-MusaITah: Ibid

השמינית
-Musarrah: Ibidט)6

המאה

השמינית
המאות

השמינית-
העשירית
שלהי המאה
השמינית

/:ו Lachish
]. 41:4ק Aharoni, 1975,
Beer-Sheba 11:
1. 64:1ק 4haroni, 1973,

המאה

Beer-Sheba 11:
], 64:1-6ק 4haroni, 1973,

קערה .1110ץ חרס אדוםבהיר
)2.5 YR 6
,81 "123/10

שלהי המאה

3eer-Sheba 11:
. 64:1-6וק 4haroni, 1973,

קערה  1,.1104חרס צהבהב אדום
)5 YR 5/81חיפוי אדום
"53/ 1

שלהי המאה

"leer-Sheba 11:161

97/5

קערה

].904
"142/4

"5YR 6/ן

חרס צהבהב אדום

5YR 5/8,ן

קדרה  1..1402חרס ורוד
)5 YR 7
/4, "97/2

ליבה עםגריסיםלבנים

שלהי

השמינית
השמינית

השמינית

המאה

leer-Sheba 11:
1. 64:14ק iharoni, 1973,

שלהי המאה

.achish 111: Aharoni, 1975,
]:44:12; Beer-Sheba 11:
1. 69:13ק 1973,~haroni,
4

שלהי
השמינית

השמינית

.907,ע.903 ,ע) מתוארכות למאה השמינית לפנה"ס .התיארוך מסתמך על הממצא
הקרמי שנמצא בתשתית הרצפות ועל הכלים שנמצאו על-גבי הרצפות האלה (טבלה
ולוח  ,7:2טבלה  3ולוח  .)2-1:3גם המגדל המלבני ,הגת והמחסן ,מתוארכים למאה
השמינית לפנה"ס.
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טבלה :3כלי חרססגורים מתקופת הברזל ביחפירות סנסנהן
מס' טיפוס
!

רישום

שלהי המאה

פכית

].904

שחורה

"!12/2

2.5/1,א)י)2.5

השמינית

"142/1

חרס אדוםבהיר
)2.5 YR 7/61

שלהי המאה

2

פד

צבוט

1..904

3

צבוט

פד

"22/2

4

פד

.1410ן

5

פך

6

פך

7

פך

1..405

"122/1

(לגיון

לגין
8

תיאור

תיארוך
,לפנה"ס)

'p'p

9

קנקן

10

lplp

11

קנקן

12

].1501

חרס ורוד

)8/31ו,י)5
חרס אדמדם צהוב

)1)6/61י)5

חרס אדמדכ צהוב

"126/1

"119,1

חרס אדוםבהיר
)2.5YR 6/6

1..901

].901
"41/1

T~eer-Sheba 11:
1. 62:126-ק Aharoni, 1973,

127

,1)7/81י)5

חרס חוםבהיר
7.5YR 6/31ן
עםגריסיםלבנים קטנים

השמינית

שלהי המאה

השמינית
המאז

השמינית
שלהי המאה

השמינית

800]-Sheba 11:

1. 68:18ק יAharoni, 1973

/18:יITelHalif

1. 3:3ק , 2001,ת]41שא

Beer-Sheba 11:
1. 56:8ק Aharoni, 1973.
Beer-Shebafl:

1. 64:13ת Aharoni, 1973,

השביעית

Lachish 11:
1. 49:7ק Aharoni, 1975,

השביעית

Abu-Musarra:
,Yezerski, 2004
Peleg 8

המאה

המאה

טג

טיפוס  ,8לוח 21:7

חרס אדוםבהיר

אמצע המאה
התשיעית המאה

]405

חרס אדוסבהיר
411א? )2.5

אמצע המאה

השמינית

TelHalifV~B:
1. 1:2ק Hardin, 2001,

].1108

חרסאדוסבהיר

אמצעהמאה

"101/1

)2.5 1)1)6/81

GezerVia:
1. 15:12ק , 1990,ח31)1

].405

"22,5

"7/1

].1101
"95,1

)1)7/61ר )2.5

עם גריסיםלבנים
חרסאדוסבהיר

2.51,1.6/6,ן

עם עריסיםלבנים

קנקן

1..1004

למלך

"81/1

חרס אדוסבהיר
()2.5 YR 6/8

].407

חרס אדוםבהיר
)2.5 YR 7/61

13

קנקן
דרום

"28/2

14

קנקן

.202ן
"126/2

-

חרס שחור

מקבילות

חרס אדמדפ צהוב
)5 ?1)7/8,

Gezer Via:
1. 12:5ק , 1990,ח)3111

השמינית

השמינית

אמצעהמאה

השמינית
אמצע המאה

השמינית

שלהי המאה

השמינית
המאה

השביעית

GezerVia:
1. 16:1ק , 1990,ת31)1

GezerVia:
1. 17:1ק , 1990,ח)1ו3

Beer-Sheba 11:
1. 68:21ע Aharoni, 1973,

Lachish 11:
1. 50:9-11ק Aharoni, 1975,

דרום הר-חברון בתקופת הברזל ב לאור ממצאים מחפירות חדשות

[,ע ),

6

י

",.

7

6

ףן

ק

5

4

.
'

4

12

י

,

4

11

ן

לוח :3כלי חרססגורים מתקופת הברזל ב,חפירות סנטנה)

מתקניםחקלאיים
המתקנים ההקלאייס הם עדות מוחשית לאופיה החקלאי שלההתיישבות באזור של דרום
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הר-חברון .התוצרת החקלאית של היישובים באזור הזה נצרכהעל-ידי תושבי האתרים
המרכזיים ,סביב האתרים המרכזיים הוקמו בתי החווה השונים .מן הממצאים
הארכאולוגיים עולהכי ענפי החקלאות באזורהיו גידול גפנים וייצוריין ,גידול דגנים
ומרעה .יש לציין כי במאה השמינית לפנה"ס הגיעה לשיאה ההתפתחות
הכלכלית-חקלאית באזור הזה ,אךהייצור היה במסגרת משקי בית פרטיים ולאייצור
ממלכתי(כץ ,תשנ"ז).
:בחפירות שערכתי באזורהיישוב סנסנה (מפה1ן נחשפה מערכת
גידולגפנים והפקתיין
ענפה של בתי חווה ,שהבסיס הכלכלי שלהם הושתת על גידול גפןוייצוריין .בכלבית
חווה התגלו טבסית לעיבוד חקלאי ,וסמוך להן גתות .בבית החווה המזרחי בסנסנה

התגלתה מערכת שכללה גת ,מחסן ומערה לאחסון התוצרת החלקאית .סנסנה נמצאת
כ 3.6-ק"מ מתל חליף ,שהיה האתר המרכזי באזור במאה השמינית לפנה"ס )Hardin,
 .)2001בגת נמצא משטח דריכה מטויח(2.5 % 3.5מ'.1103 ,ע) ,המתוחםעל-ידיאבניגוויל
לא מהוקצעות(איור  .)3מן החלק הדרומי של משטח הדריכה הובילה תעלה פתוחה אל
בור איגום אובאליומטויח ,שנפחו כ 4.5-מ' מעוקב (.1110ע) .אלבורהאיגוםירדו בארבע
ן בקנהמידה
מדרגות חצובותומטויחות .הגת הזאת,מן הגדולותבאזור,מעידהעלייצוריי
ן לא במסגרת ממלכתית .בסמוך לגת ,מצד צפון ,התגלו מחסן (,)].1101
מסחרי ,אךעדיי
ובסמוך לו מבנה מגורים או מחסן לתוצרת חקלאית (3.2 % 3.4מין  .)].1000מתקן נוסף,
השייך ככל הנראה לגת ,הוא בור מטויח ,שהתגלה במערת המגורים השוכנת כ 20-מ'
מצפון לגת .הבור הזה )].906,הוא בעל קיבולת של כ 10.5-מ' מעוקב .המכלול הזהמעיד
על תכנוןובנייהלייצורתעשייתי ,שכלל את הגת עצמה,מבני אחסון ושמירה על התוצרת
ן  .)].10001מיקום המערה
החקלאית בשלביההשונים ,וגם מקום שבוניתן לאחסןקנקנייי
וכריית בור מטויח בתוכהמעידים גם הםכי למערההיה תפקיד מרכזי בתהליך שלייצור
היין במקום .על-סמך החרסים שהתגלו במכלול הגת ,הוא מתוארך למאה השמינית
לפנה"ס (טבלה  2ולוח 10-9:2ן טבלה  3ולוח .)12-10:3
בבית החווה המרכזי נחשפה גת קטנה ,ובה בור איגום שנפחו כ 0.62-מ' מעוקב .גתות
פשוטות יותר התגלו בחורבתמתעייש ,הסמוכה לתל בית-מרסים .במחצבת טנא-עומרים
התגלו גתות חצובות ,המתוארכות למאה השמינית לפנה"ס.
גידולדגנים :במספר אתרים שנחפרו בדרום הר-חברון התגלו גרנות ,המעידות שבאזור
גודלו דגנים .ואולם מרבית הגרנות שנמצאו לא השתמרו במצב טוב ,ולא היה אפשר
לתארך אותן .המצבהיה שונה בחפירות סנסנה ,שכן שם התגלתהגורן המתוארכת למאה
השמינית לפנה"ס .ישלצייןכי גםהיום מרבית השדות בדרום הר-חברון הם שדותדגנים.
מרעה! העדויות לקיומו של ענף המרעה ,בעיקר של צאן ,מקורן הן בחשיפת מכלאות
שונות והן בממצא ארכאולוגי של עצמות צאן במפלסי החיים בשטחי החפירות .במספר
אתרים התגלו מכלאות צאן בגדלים שונים .המכלאות האלה בנויות אבני שדה לא
מהוקצעות ,רובן בעלות צורה אובאלית .אחת המכלאות מן הסוג הזה התגלתה בבית
החווה של מצדותיהודה.

יש~
.י
איור  :3התכנית של מכלול הגת בסנסנה

,קשי

בשלהי המאה השמינית לפנה"ס ,בעת מסעו שלסנחריב בשנת  701לפנה"ס ,ננטש האזור
של דרום הר-חברון .בתי החווה הללו חרבו ,ולא חזרו לתפקד מאותשנים לאחר מכן.
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קבורהברוגמים
במאה השביעית לפנה"ס ,לאחר מסע סנחריב ,אתרי ההתיישבות החקלאית באזור חרבו,
ובאזור התיישבה ,ככל הנראה,אוכלוסייתנוודים ,שהתגוררה ארעית במתקנים של השלב
הקודם .האוכלוסייה הזאת הותירה אחריהמבני קבורה ,המכונים 'רוגמים' .הרוגם הוא
מבנה מעוגל ,הכוללשנימעגלי קירות,וביניהםישמילוי אבנים ועפר .במרכז הרוגם נבנה
חלל לקבורה ,ולעתים שני חללים ,המחולקים במחיצת אבן (איור  .)4לאחר הקבורה
הראשונית הונחו על הרוגמים אבנים קטנות ובינוניות ,עד שנוצרה ערמה שכיסתה את
הקבר .הרוגמים האלה נמצאים בכל אזורי הקפר ובדרום הר-חברון .בכל החפירות
שנערכו באזור התגלורוגמים וחלקם נחפר .במרביתהרוגמים שנחפרו לא נמצאו ממצאים,
אבל במיעוטם נתגלו ממצא קרמי ,עצמות ופריטים אחרים ,כמו מחרוזותביצייען (ראו
להלן).
בחפירות במצדותיהודה התגלו שלושה רוגמים ,ללא ממצאהיכול להעיד על תיארוכם
(בץ ,תשס"ג .)82-81 ,על-סמךדמיונםלרוגמיםזהים שהתגלובחפירות סנסנהיש לשערכי
הרוגמים הללו הם מן המאה השביעית לפנה"ס .בחפירות מחצבת טנא-עומרים התגלו
מספר רוגמים ,אשר תוארכו ,על-סמך הממצא הקרמי ,למאה השביעית לפנה"ס (טבלה 1
ולוח .)12-11:1
בחפירה בסנסנה נחשפו  12רוגמים ,אבלסימני קבורה התגלובשנירוגמים בלבדוברוגם
מאולתר שנבנה בפתח של מערת מגורים .ברשימה הזאת אתמקד בשני רוגמים ,שאחד
מהם נמצאבחפירה בסנסנה בפתח של מערת המגורים .רוגם 2בנוי בצורה אובאלית,ויש
בו קירחיצוני הבנוי אבני שדה .בתוך הקירישמילוי של אבנים קטנותובינוניות ועפר
ר  .)4בחלקו המערבי של הרוגםנבנושני תאיםאובאליים(גודלם הממוצע כ1.1% 1.3-
,איו
מ' .)].202 ,].201 ,בתוך התאים האלה הונחו הנפטרים ,ומעליהם נערמה ערמת אבנים
שכיסתה את הקבר.

איור  :4רוגםבנוי בסנסנה

דרום הר-חברון בתקופת הברק ב לאור ממצאים מחפירות חדשות

כאשר חשפו את רוגם  2הואהיה מכוסה חלקית בערמת האבנים כזאת ,שהגיעהלכדי
מטר ומחצה מעל מפלס הקבורה .בתוך תאי הקבורה התגלו עצמות הנקברים,וביניהן
זוהתה אחת כזכרבגיל  20-15שנים 3.בתאי הקבורה התגלו מספר חרסים ,ואחד מהם
מתוארך למאה השביעית לפנה"ס (טבלה  3ולוח  ,)14 : 3כמו-כן התגלו בתא הקבורה

מחרוזותעשויותביצייען.
הרוגם השני ,שהתגלה בו ממצא מתוארך
למערה הזאת הייתה כניסה ממזרח וגרם מדרגות .הממצא הקרמי שנמצא במערה
מתוארך למאה השמינית לפנה"ס .לאחר נטישת המערה ,ככל הנראה עקב מסע סנחריב,
,ואולי משום כך שימשה הכניסה למערה
לא שימשיותר המקום למגורים או לאגירתיין
מקום קבורה במאה השביעית לפנה"ס .הקבורה נעשתה על-גבי פתח הכניסה למערה
 .)].905 ,].9011הקבר נבנהעל-גביאבני שדה ,ומעליהן נבנה תא הקבורה בעזרת אבנים
קטנותועפר ,בטכניקה זההלזו שלרוגמים אחרים .בתוך תא הקבר התגלו עצמות של פרט
בוגר ,שלא היה אפשר לקבוע את גילו .כמו-כן התגלו מחרוזת שלביצייען וחרסים,
מסוקס בכניסה למערת המגורים(איור .)2:2

המתוארכים למאההשביעית לפנה"ס,טבלה  3ולוח .)7-6 :3
מבדיקת החרוזים העשוייםביצייען ,שנמצאו בשני הרוגמים ,עולהכי לצד כל נקבר
הונחה מחרוזת נפרדת ,ולכל מחרוזתהיו חרוזים שונים 4.השוני בחרוזים באלידיביטוי
בצורת הנקב במרכז החרוז ובאופן עיבוד החומר(איור  .)5הממצא הזה מאפשר לתארך
ן למאההשביעית לפנה"ס.
חרוניםזהיםהעשוייםמביצייע

איור  :5חרוזיםמביצייען
' נגר .תוצאות
 .3העצמות מן החפירות האלה נבדקועל-ידי אנתרופולוג רשות העתיקות ,ד"רי
הבדיקהנכללותבתיקהחפירהיו"ש .984

 .4החרוזים נבדקועל-ידירי קהתי מרשות העתיקות .הדוח המלא של בדיקת החרוזים שלביצי
היעןמופיעבתיק החפירהיו"ש ( ,984הואעתיד לראות אור בפרסוםהסופי שלהחפירה
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הממצא הקרמי

המכלולים הקרמיים שנחשפו בחפירות שנסנה ,במחצבת טנא-עומרים ובמצדות יהודה,
זהים ברובם למכלולים הקרמיים שנחשפו באתרים המרכזיים באזור ,בשכבות החורבן
שזרע מסע סנחריב .המכלולים הקרמיים מתוארכים למאה השמינית לפנה"ס .מעיון
בטבלאות הקרמיות אפשר ללמודכי מרבית ההקבלות הן מבאר-שבע שכבה  ,11לכיש
שכבה  ,111ותל חליף שכבה  .VIBשכבות החורבן האלה תוארכו בוודאות למסעו של
שנחריב .קרמיקה מועטה ,שמקורה לרוב ברוגמים ,מתוארכת למאה השביעית הלפנה"ס.

דיון

ההתיישבות באזור של דרום הר-חברון בתקופת הברזל החלה במאות ה 11-והעשירית
לפנה"ס .בתקופה הזאת נבנו מספר אתרים מרכזיים ,כמו דביר ,אשתמוע ,דהריה ,תל
חליף ,בית-מרסיס ,ואולי אף חורבתיתיר וחורבתענים(יזרסקי ולנדר ,תשס"ג) .תהליך
ההתיישבות בהר-חברוןהגיע לשיאו בשלהי המאה השמינית לפנה"ס .סביב כל אחד מן
האתרים המרכזיים באזור ,בעורף החקלאי ,הוקמויישובים .מעיון בתפרוסתבתי החווה
ובמתקנים החקלאיים מן המאה השמינית לפנה"ס ,אפשר לעמוד על הקשרים האלה .אתר
חורבת מתעייש הוא חלק מן העורף החקלאי של חורבת בית-מרסים ,והמרחק ביניהם
הוא כ 1.8-ק"מ .אתרי סנסנה נבנו בעורף החקלאי של תל חליף ,השוכן כ 3.6-ק"מ
מערבית לסנסנה .בית החווה במחצבת טנא-עומריםהיה קשור לדהריה ,ושכן כ 3.8-ק"מ
מצפון לו .כך לגבי חלת אם-צירה ויתיר ,רוגום ואדי א-ג'חש ואשתמוע ,מצדות יהודה
והאתר של חורבתענים.יש לשער שתושבי האתרים המרכזייםהיו אלה שיצאו לשטחים
החקלאיים (שהיושייכים להם) ,ובנו שם אתבתי החווה .ישלצייןכי האזור של דרום

הר-חברון לא התאושש לאחר מסעסנחריב.
לאחר המאה השמינית לפנה"ס לאהייתה עודהתיישבות באתרים שננטשו ,ולא הוקמו
באזור מתקניםחקלאייםנוספים .במקומם אנועדים לחדירה שלאוכלוסייתנוודים ,אשר
השאירה אחריה בשטח רק מבני קבורה בצורת רוגמים .אוכלוסיית הנוודים הזאת
השתמשה במתקנים ובמערות מן השלב הקודם  -המאה השמינית לפנה"ס  -כבסיס
להקמת קבריהם .דוגמה מאלפתהיא קבר בסנסנה מן המאההשביעית לפנה"ס ,הממוקם
בפתחכניסה למערת מגורים ,המתוארכת למאה השמינית לפנה"ס.
החפירות החדשות באזור של דרום הר-חברון שופכות אור על שאלת התיארוך של
רשימת ערי יהודה בספר יהושע פרק סו .הרשימה הזאת מחולקת ל 12-מחוזות ,והיא
המקור הטופונימי המפורט ביותר במקרא( .עופר ,תשנ"ג .)76-74 ,1 ,האזור של דרום
הר-חברון כלל את המחוז החמישי (דביר (יתיר) ואת המחוז השביעי (מעון ,כרמל,זיף
ויוטה) .המחוז הראשון ,מחוזהנגב ,השתרע מדרום לקוהיישוביםיתי
רוענב(קלאי ,תשכ"ז,
.)295-275

התיארוך של רשימתערי יהודה אינו חד-משמעי,וישנן כמה אסכולות בנושא (עופר,
תשנ"ג .)93-88 ,1 ,רוב החוקרים מתארכים את זמנה של הרשימה הזאת לימיו של
יאשיהו ,כלומר למאה השביעית לפנה"ס .מנגד ישנם חוקרים ישראלים הסבורים
שהרשימה קדומה יותר :יוחנן אהרוני סבר שהיא מימי עוזיהו ,כלומר תחילת המאה
השמינית לפנה"ס ,אהרוני ,תשמ"ז ,)277-268 ,וקלאי סבר כי הרשימה משקפת את
ההתיישבות בימיו של חזקיהו ,כלומר בשלהי המאה השמינית לפנה"ס (קלאי ,תשכ"ז,
334-313ן .נראהכי רק חפירות ארכאולוגיות יוכלו לענות על השאלה האת .החפירות
בדרוס הר-חברון מצביעות באופן חד-משמעי על כך כי בתי החווה והעורף

*

דרום הר-חברון בתקופת הברזל ג לאור ממצאים מחפירות חדשות

החקלאי-כלכלי שלהם משקפים אתימיו של חזקיהן,וכי לאחר מסעסנחריב ננטש האזור.
לפיכך הן מחזקות את הצעתו של קלאי.

היכלכל

בעקבות החפירות הארכאולוגיות שנערכובשנים האחרונות באזור של דרום הר-חברוןניתן
לקבועכי שיאו של הגל ההתיישבותי באזור הזה היה בתקופת הברזל (המאה השמינית
לפנה"ס) .היישובים המרכזיים באזור של דרוס הר-חברון החלו להתפתח במאההעשירית
לפנה"ס .החפירות הארכאולוגיות חשפו כי במהלך המאה השמינית לפנה"ס חלה

התפתחות של ממש ,שבאהלידיביטויבבניית חוות חקלאיות ומתקנים חקלאיים .החוות
האלה נבנו בעורף החקלאי של האתרים המרכזיים .ההתיישבות הגדולה הזאת נפגעה
במהלך מסע סנחריב בשנת  701לפנה"ס .לאחר נטישת בתי החווה חדרה אל השטח
אוכלוסיית נוודים ,אשר רישומה בשטח באלידיביטוי במבני קבורה בלבד .האוכלוסייה
הזאתהגיעה לאזור במאותהשביעיתוהשישית לפנה"ס.
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