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 1995 ' תשנ"ה - ה קובץ ושומרון יהודהמחקרי
 ורוח יהדות לימודי אתר -דעת

 בעיקר התרחש 1(, התיכונה הברונזה )תקופת הספירה לפני ה-20 המאה במהלך שהחל העיור,תהליך
 בעיקר השתמרו ששרידיהם נוודים, סבבו יהודה בהרי יהודה. להרי הגיע ולא החוףבמישור

 יהודה. בהרי זו מתקופה יישוב שרידי כמעט נמצאו לא עתה עדבקבריהם.
 צורת - פיר בקברי מתיהם את קברו התיכונה, הברונזה בתקופת יהודה בהרי שסבבוהנוודים,

 זו קבורה בצורת ההמשכיות הביניימית. הברונזה תקופת לה, שקדמה לתקופה אופייניתקבורה
 קבוצות באותן כנראה שמדובר כך, על מצביעה הספירה לפני ה-18 המאה ועד השלישי האלףמסוף

 ,Finkelstein). 1991 תשנ"הן )מייטליס,אוכלוסייה
 ובוצרו נבנו זו בתקופה הספירה. לפני ה-18 במאה החל ובשומרון יהודה בהרי העיורתהליך
 היישובים מעמד ועל הביצורים משמעות )על ובית-צור חברון, בית-אל, ירושלים, כגון שונותערים

 פרוזים יישובים גם נוסדו המבוצרים היישובים על נוסף ,Finkelstein). 1992 ראה:המבוצרים
 תשנ"ב( )מייטליס, זמרי נחל תשנ"ד(, )איזנברג, רפאים נחל תשנ"ד(, )אדלשטיין, מנחת כגוןגדולים
 תהליך בהשפעת קבע תושבי להיות הקדומים, ההר תושבי הנוודים, הפכו האם הללו?היישובים מייסדי היו מי הן: זה תהליך לאור המתעוררות השאלות תשנ"ה(. וגרינהוט, ,דה-גרוטומוצא
 דחיקת תוך הקבע יישובי את שבנו והם חדשים מתיישבים להר חדרו ואולי החוף? במישורהעיור
 הקדומים! התושביםרגלי

 להרי החורים חדירת על המרמז מחברון, הלוח )על בנושא משמעיות חד כתובות עדויותבהעדר
 קבוצות של המובהקים המאפיינים באחד להעזר יש תש"ן(, ענבר, ראה: זו, בתקופהיהודה

 שמרני מאפיין הן קבורה ששיטות היא, המקובלת ההנחה הקבורה. שיטות - שונותאוכלוסייה
 המחקרים ,Prag). )1974 אוכלוסין חילופי של תוצאה בדרך-כלל הוא אלה בשיטות ושינויביותר,

 חברון, ובהרי ירושלים בהרי בית-אל, בהרי שנערכו וחפירות(, )סקרים הרביםהארכיאולוגיים
 בנושא.ן רב מידעמספקים

 בהרי התגלו התיכונה הברונזה ומתקופת הביניימית הברונזה מתקופת קברים מ-1,800למעלה
 תקופת במהלך אולם, הנדונות. התקופות כל במהלך נרחב בשימוש שהיו פיר קברי רובםיהודה,
 חדש. מטיפוס קברים נחצבו ובמקומם הפיר קברי של משקלם התמעט 2 התיכונההברונזה

 על תשחד(, )עופר, חברון בהרי הסקר על תשרג(, ופינקלשטיין, )מגן בנימין סקר על מתבסס המידע .1
 של הדוקטור בעבודת המרוכזים נוספים, רבים נתונים ועל תשנ"ה( ,מייטליס, עציון מגוש הקבריםפרסום
 )בהכנה(.המחבר
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 הרב למאמץ בניגוד הקבר, בחציבת מועט מאמץ השקעת הוא החדש הטיפוס מן לקבריםהמשותף
 פשוטים, שוחה בקברי מאופיינות יותר המאוחרות הקבורה שיטות הפיר. קברי לחציבתשנדרש
 בתחום לרצפות מתחת בקבורה בקרקע, גדולים חללים בתוך שלדים( של רבות )עשרות רביםבקברי
 והעמקים, החוף מישור לאזורי אופייניות הללו הקבורה צורות בקנקנים. ילדים ובקבורתהיישוב
 במישור קיימות מאמץ, של רבה השקעה בהם שניכרת בקברים, קבורה ששיטות לציין, יש כיאם

 בחירבת הקברים את כוללת שאיננה בטבלה, מרוכזים ביהודה הקברים נתוני בהר. לא אךהחוף,
 הללו. הקברים בתארוך בעיות בשל - פיר קברי מ-800 למעלה - חברון הר שבדרוםכרמיל

 תקופת וכין הביניימית הברונזה תקופת בין יהודה בהרי שנמצאו הקברים מספר התפלגותטבלה:
 התיכונההברו-נזה

 פירקברי
קברים

ה
מ "תשן תיזעקבעקמת

קייייע

18084290574143 בית-אלהרי

563229288416 ירושליםהרי

791240131103 חברוף הרצפון

3159956099315719מך-הכל

 הנתוניםניתוח
 כי אם התיכונה, הברונזה בתקופת גם קבורה המשכיות קיימת הפיר בקברי כי מלמד, בטבלהעיון
 )מפה( השונות הקבורה צורות של הגיאוגרפית התפרוסת בדיקת ומתמעט. הולך הקבריםמספר
 יישובי של הגדול שהריכוז אזור - ירושלים בהרי מתרכזות החדשות הקבורה ששיטותמעלה,
 מועט 2 התיכונה הברונזה תקופת קברי שמספר הוא, מהטבלה העולה בולט נתון בו. נמצאהקבע
 הברונזה בתקופת היישובים מספר בעוד הבינימית, הברונזה מתקופת לקברים בהשוואהביותר

 הפשוטות הקבורה צורות לאור לה. שקדמו לתקופות בהשוואה שיעור לאין עלה 2התיכונה
 הברונזה בתקופת נהוגים שהיו הפשוטים שהקברים להניח, יש יהודה, בהרי שנחשפו זו,בתקופה
 התגלו. שטרם או השתמרו לאהתיכונה
 המדבר, ספר באזורי מרוכזים הפיר קברי היו 2 התיכונה הברונזה שבתקופת מוכיח, במפהעיון
 ההר, בגב שנמצאו 1, התיכונה הברונזה ומתקופת הביניימית הברונזה מתקופת הפיר קבריואילו
 ,Pritcahrd). 1963 לגבעון, )פרט 2 התיכונה הברונזה תקופת בראשיתנטשו

 בשל פיר, קברי מ-800 למעלה הכוללים חברון, הר שבדרוס כרמיל בחירבת הקברים נכללים לאבטבלה2.
 הללו. הקברים בתארוךבעיות
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 יהודה בהרי התיכונה והברונזה הביניימית הברונזה קברי תפרוסתמפה:
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סיכום
 אתניים גורמים שומרון( להרי גם הנראה )וכפי יהודה להרי חדרו הספירה לפני ה-18 המאהבמהלך
 הקימו אלה אתניות קבוצות המדבר. ספר אזור אל האוטוכטונית האוכלוסייה את שדחקוחדשים,
 ולידם גדולים, לא מבוצרים מיישובים המורכבת למדי, מפותחת יישובית מערכת יהודהבהרי
 המבוצרות. הערים של חקלאי עורף כנראה ששמשו פרזות,יישובי



 מייטליסצחק26

 החוף מישור העמקים, מאזורי כנראה שמוצאה החדשה, האוכלוסייה של עולמהתפיסת
 זה. ארץ חבל של הקדומים התושבים של העולם מתפיסת לחלוטין שונה הייתהוהשפלה,
 באזור זאת ועשו הבודד האדם בקבורת רב מאמץ השקיעו יהודה הרי של הקדומיםהתושבים
 בו להשקיע שאין נושא בקבורה ראו זאת, לעומת החדשים, התושבים בו. רוכזו שהקבריםמוגדר
 החדשות הקבורה שיטות להם. ובסמוך היישובים בתוך פזורים היו הפשוטים וקבריהם רבמאמץ

 הקבורה ,על כנען בארץ הבלעדיות לשיטות הפכו המאוחרת הברונזה ובתקופת באזור,התפשטו
 תשל"ט(. גונן, ראה: המאוחרת הברונזהבתקופת
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