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תקופת הברונזה הקדומה
בשער המאמר:
מבט לדרום־מזרח
השפלה מעל תל
צפית

(צילום :גריפין צילומי
אוויר ,באדיבות משלחת
החפירות תל צפית/גת,
אוניברסיטת בר־אילן)

בהתיישבות בשפלת יהודה בתקופת הברונזה הקדומה ,מאמצע האלף הרביעי ועד אמצע האלף
השלישי לפסה"נ ,חלו תהליכים מעניינים ,הראויים לבדיקה מקיפה וממצה .במאמר זה אציג את
הנתונים הארכאולוגיים שהצטברו על שפלת יהודה בתקופת הברונזה הקדומה ותמונה של המציאות
היישובית ,על סמך ממצאי החפירות הרבות שהתבצעו באזור והסקר הארכאולוגי הנרחב שנערך בו
(מפה .)1
התרבות החומרית בתקופת הברונזה הקדומה התפתחה בהדרגה וחוללה שינויים בתחומים מגוונים,
ואלה השפיעו על אופי היישוב ועל היקפו בכל חלקי ארץ־ישראל .הגיעו לידינו מן התרבות החומרית
בארץ־ישראל בתקופה זו ממצאים קרמיים ,חפצי אמנות ,כלי פולחן וממצאים ארכיטקטוניים ,וכל
אלה משמשים מקור עיקרי ללימוד התקופה ובסיס למחקרים רבים.
תקופת הברונזה הקדומה א ,בשנים  3100‑3650לפסה"נ ,מקבילה לסוף התקופה הקדם־שושלתית
ולראשית השושלת הראשונה במצרים; תקופה זו התאפיינה ביישובים כפריים .תקופת הברונזה
הקדומה ב ,בשנים  2900‑3100לפסה"נ ,מקבילה לשושלות הראשונה והשנייה במצרים; תקופה זו
התאפיינה בתהליכים שהביאו להתגבשותן של ערי ממלכה בארץ־ישראל .תהליכים אלה נמשכו
בתקופת הברונזה הקדומה ג ,בשנים  2500‑2900לפסה"נ ,המקבילה לשושלות השלישית‑השישית
במצרים .בסופה של תקופת הברונזה הקדומה ג מסתמן סיומה של תקופת העיור1.
תקופת הברונזה הקדומה נחלקת לשלושה שלבים .החלוקה הכרונולוגית של תקופה זו בארץ־
ישראל כפופה לכרונולוגיה המצרית ,אולם בעקבות תוצאות חדשות ומהפכניות שהתקבלו במחקרים
שהתבצעו במכון ויצמן ,נוצרה החלוקה הכרונולוגית החדשה ,המקדימה את סוף תקופת הברונזה

*

מאמר זה הוא גרסה מעודכנת של פרקים נבחרים מעבודת הדוקטור שכתבתי בהנחייתם של פרופ' אהרן מאיר
ופרופ' אברהם פאוסט (א' לוי־רייפר' ,תולדות ההתיישבות בשפלת יהודה בתקופת הברונזה הקדומה לאור
החפירות והסקר הארכיאולוגי' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן ,תשס"ה) .חובה נעימה היא לי להודות
לפרופ' אהרן מאיר ולפרופ' רוני רייך על הערותיהם .כמו כן ברצוני להודות לד"ר יצחק פז על הערותיו המועילות
ועל העזרה הרבה לאורך כל הדרך בכתיבת המאמר .מובן מאליו שתוכן מאמרי זה וניסוחו הם באחריותי בלבד.

1

י' יקותיאלי' ,תקופת הברונזה הקדומה 1א' בדרום מערב כנען :יישוב ,כלכלה וחברה' ,עבודת מוסמך ,אוניברסיטת
תל־אביב ,תשנ"ג; Y. Yekutieli, ‘The Early Bronze Age I Pottery in Southwestern Canaan’, G. Philip & D. Baird
;(eds.), Ceramics and Change in the Early Bronze Age of the Southern Levant, Sheffield 2000, pp. 129–152
R. Gophna, ‘From Village to Town in the Lod valley: A Case Study’, P. de Miroschedji (ed.), L’urbanisation de
la Palestine à l’âge du Bronze Ancien: Bilan et Perspectives des Recherches Actuelles (BAR, 527), Oxford 1989,
pp. 97–108; R. Gophna, ‘Early Bronze Age Canaan: Some Spatial and Demographic Observations’, T.E. Levy
(ed.), The Archaeology of Society in the Holy Land, London 1995, pp. 269–280; R. Gophna & Y. Paz, ‘From
Village to Town to Village Again: Settlement Dynamics in the Central Coastal Plain and Adjacent Shephelah
from the Late Early Bronze Age I to Early Bronze Age III’, Strata, 32 (2014), pp. 11–35; N. Getzov, Y. Paz & R.
Gophna, Shifting Urban Landscapes during the Early Bronze Age in the Land of Israel, Tel-Aviv 2001, pp. 14–21
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הקדומה ב־ 200שנה 2.תיארוך תקופת הברונזה הקדומה בדרום הלוונט נעשה בכלים מיקרו־
ארכאולוגיים ,ובכלל זה בחינה מחודשת של תוצאות בדיקות פחמן  14מאותה תקופה שנערכו
באתרים בארץ־ישראל — תל ירמות ,תל צפית ,תל מגידו ועוד.
ההקשרים הארכאולוגיים של יותר מ־ 400תאריכים שפורסמו בעבר נבחנו מחדש בחינה מדוקדקת
כדי לוודא את שיוכם לתת־תקופה זו או אחרת .רק כמחצית מן ההקשרים נמצאו ודאיים ונכללו
במודלים לחישוב זמני המעברים בין תת־התקופות .על פי התוצאות קיים פער התיישבותי בין סוף
התקופה הכלקוליתית המאוחרת ( 3900לפסה"נ בקירוב) לבין תחילת תקופת הברונזה הקדומה א1
( 3650לפסה"נ בקירוב) ,בעוד המעבר מתקופת הברונזה הקדומה א 2לתקופת הברונזה הקדומה ב
נשאר סביב התאריכים שהיו מקובלים בעבר .כמו כן התברר כי יש להקדים את המעבר מתקופת
הברונזה הקדומה ב לתקופת הברונזה הקדומה ג בכ־ 200שנה ,לשנת  2900לפסה"נ לערך ,וכן יש
להקדים את סוף תקופת הברונזה הקדומה ג בכ־ 200שנה ,לשנת  2500לפסה"נ לערך .לכרונולוגיה
חדשה זו השלכות רחבות ומשמעותיות על הבנת תהליכי ההתפתחות בדרום הלוונט ועל הבנת
הקשרים עם הארצות השכנות כגון מצרים 3.במאמר זה אעסוק בשלושת השלבים של תקופת הברונזה
הקדומה (א ,ב ,ג)4.

מתודת המחקר
מאמר זה מבוסס על תיאור של  204אתרים מתקופת הברונזה הקדומה בשפלת יהודה ועל
ניתוחם .רוב הנתונים לקוחים מהסקר של יהודה דגן .מאז שנת  1977אסף דגן נתונים משטח
של כ־ 790קמ"ר ,וסקר  3,560אתרים 204 ,מהם מתקופת הברונזה הקדומה 5.נוסף על כך נעשו
2

3
4
5

J. Regev, P. de Miroschedji & E. Boaretto, ‘Early Bronze Age Chronology: Radiocarbon Dates and Chronological
Models from Tel-Yarmuth (Israel)’, Radiocarbon, 54, 3–4 (2012), pp. 505–524; J. Regev et al., ‘Chronology of the
Early Bronze Age in the Southern Levant: New Analysis for a High Chronology’, ibid., pp. 525–566; I. Shai et al.,
‘The Early Bronze Age Remains at Tell es-Safi/Gath: An Interim Report’, Tel-Aviv, 41 (2014), pp. 20–48
ראו ההפניות בהערה הקודמת וכן :א' בוארטו וי' רגב' ,תיארוך שינויים תרבותיים באמצעות תיארוך אבסולוטי:
הכרונולוגיה החדשה של תקופת הברונזה הקדומה' ,הרצאה בכנס 'חידושים בחקר אשקלון וסביבתה' 25 ,במאי .2014
הגדרת התקופות וחלוקתן הכרונולוגית החדשה נעשו על פי המפורט לעיל ,הערות .2‑1
הנתונים הארכאולוגיים המובאים במאמר זה לקוחים מעבודת הדוקטור שלי (לעיל הערה *) .במסגרת המחקר
נאספו ,עובדו ונותחו הנתונים הארכאולוגיים שהצטברו על שפלת יהודה בתקופת הברונזה הקדומה ,וכל יישוב נבחן
כחלק ממערך יישובי שלם (ניתוח ברמת המקרו) .במחקר בוצעה חלוקה טיפולוגית של הממצאים מהסקרים של דגן
ומהחפירות הארכאולוגיות באזור שפלת יהודה הנוגעים לשלבים השונים של תקופת הברונזה הקדומה( :א) נאסף כל
המידע הארכאולוגי הקיים על אודות האזור הנחקר :קופסאות הקרמיקה שנלקטה בסקרי השפלה של דגן; תיקי סקר —
שפלת יהודה; תיק ארכיוני — ארכיון רשות העתיקות ,ירושלים ,ללא תאריך; מפת בית־שמשY. Dagan, The Ramat :
 ;Bet Shemesh Regional Project: The Gazetteer (IAA Reports, 46), Jerusalem 2010מפת לכיש :י' דגן ,מפת לכיש
(( )98סקר ארכיאולוגי של ישראל) ,ירושלים תשנ"ב; מפת אמציה :י' דגן ,מפת אמציה (( )109סקר ארכיאולוגי של
ישראל) ,ירושלים תשס"ז; דו"חות חפירה; חפירות הצלה; סקרים ארכאולוגיים( .ב) נבדקו הנתונים מדו"חות חפירה
שפורסמו על אתרי השפלה ,מחפירות הצלה ומסקרים ארכאולוגיים ,וכן מוינה הקרמיקה מסקרי השפלה ,מאתרים
שבהם נמצאה קרמיקה מפרק הזמן הנדון( .ג) נותחו הממצאים מהסקרים ומהחפירות הארכאולוגיות באזור שפלת
יהודה .הקרמיקה מוינה בעיקר על פי החלוקה הקרמית שבדו"ח החפירות של דה מירושדג'י על תל ירמות ,ראו:
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מפה 2

מפה 3

מפה 4

מגֿ מעס6,

סקרים וחפירות ארכאולוגיות באתרים בשפלה שלא נכללו בסקר של דגן :אתר קנן
ח'רבת פתורה 7,אשתאול 8ותל חליף 9.ראוי לציין כי ב־ 20אחוז מתוך  204אתרי הסקר בוצעו

6
7
8
9

11
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)P. de Miroschedji, Yarmouth 1: Rapport sur les trois premieres campagnes de fouilles a Tel Yarmouth (Israel
(1980–1982) (Memoire [Recherche sur les Civilisations], 76), Paris 1988; idem, ‘An Early Bronze Age III
Pottery Sequence for Southern Israel’, G. Philip & D. Baird (eds.), Ceramics and Change in the Early Bronze
 ;Age of the Southern Levant, Sheffield 2000, pp. 315–345וכן על פי החלוקה שבדו"ח של בית־אריה על תל
עירא ,ראו :י' בית־אריה' ,שכבת הברונזה הקדומה ג' בתל עירא' ,ארץ־ישראל ,כא (תשנ"א) ,עמ'  .79‑66קרמיקה
משלבי תקופת הברונזה הקדומה א מוינה על סמך החפירות של בראון באתרי דרום הארץ ,ח'רבת עילין תחתית
ועוד .ראו :א' בראון' ,חירבת עילין (תחתית)' ,חדשות ארכיאולוגיות ,צט ( ,)1993עמ'  .72‑71על פי מחקרים אלה
בוצעה חלוקה טיפולוגית לשלבים השונים של תקופת הברונזה הקדומה; ראו לעיל הערות ( .2‑1ד) זוהו דגמי היישוב
השונים שהתקיימו בשלב העירוני של תקופת הברונזה הקדומה בארץ־ישראל( .ה) נבחנו תהליכי התיישבות בתקופת
הברונזה הקדומה בארץ־ישראל( .ו) כל האתרים והיישובים מוקמו על מפות תפרוסת יישובית( .ז) בוצע ניתוח יישובי
ונבחנה התפרסות היישובים מן הדגמים השונים בשפלת יהודה בשלבים השונים של תקופת הברונזה הקדומה( .ח) זוהו
היחידות הפוליטיות שהתקיימו בתקופת הברונזה הקדומה על שלביה השונים ונבחנה ההייררכייה היישובית בכל שלב
ושלב( .ט) נותחה יחידה פוליטית אחת — עיר הממלכה ירמות והעורף החקלאי שלה .ראוי לציין כי לא חידשתי דבר
באשר לחלוקת הקרמיקה בדרום הארץ ,אולם בחינתם של כלי החרס ובניית טיפולוגיה קרמית של הממצא מהסקר
הארכאולוגי הרחב שהתבצע בשפלת יהודה ,אפשרו ליצור מפות תפרוסת יישוב של אתרי השפלה בשלבי הברונזה
הקדומה (מפות .)11 ,10 ,9 ,1
לוי־רייפר (לעיל הערה *) ,עמ' .232
Y.A. Baumgarten, A. Gorzalczany & A. Onn, ‘Petura’, NEAEHL, V, p. 1995
א' גולני וד' סטורצ'ן' ,אשתאול :דוח ראשוני' ,חדשות ארכיאולוגיות ,)2009( 121 ,עמ' .121
J.P. Dessel, Lahav I, Pottery and Politics: The Halif Terrace Site 101 and Egypt in the Fourth Millennium B.C.E.,
Winona Lake, IN 2009
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חפירות הצלה וחפירות ארכאולוגיות יזומות ,דבר המעלה את מהימנותם
של הנתונים .ומכל מקום שפע נתונים זה חריגים בארכאולוגיה של ארץ־
ישראל (מפה 10.)5
תיארוך שלבי התקופה ,חלוקת היישובים בשפלת יהודה לפי שלבים
אלה וקביעת הקריטריונים להגדרות היישוביות נעשו בשני שלבים .בשלב
הראשון נבדקו כל החרסים מהסקר המקיף של דגן ואותרו כל השברים
שתוארכו לתקופת הברונזה הקדומה לשלביה ,ללא קשר לוודאות הזיהוי.
בשלב השני מוינו השברים לטיפוסי כלים לפי הטיפולוגיה המקובלת
במחקר הארכאולוגי באשר לתקופות אלו 11ולאור הכרונולוגיה החדשה
של תקופת הברונזה הקדומה 12,ונספרו בבדיקה כמותית13.
ההבדלים בהגדרות האתרים שנמצאו בחפירות ארכאולוגיות בארץ
נובעים בין השאר מבעיות הכרוכות באיסוף הנתונים בזמן הסקר.
הבדלים בצורות הרישום בסקרים ובחפירות ארכאולוגיות מקשים מאוד
את עיבוד הנתונים ,ולעתים אף יוצרים עיוותים של התוצאות .עיקר
הבעיה נובע משימוש בשיטות לקויות ,מהיעדר פרסומים ,מהיעדר
מידע על שיטת הסקר ועל הנתונים שנאספו ומחוסר התייחסות לנתוני
הטבע והאקולוגיה 14.חשוב לזכור כי סקר האתר היחיד וסקר רגיונלי
הם צעדים ראשונים וחשובים בכל מחקר אזורי ומקדימים כמעט כל
חפירה ארכאולוגית15.
10

11

12
13

14

15

קרמיקה הנאספת בסקר ארכאולוגי כוללת בדרך כלל שברים קטנים ושחוקים .לפיכך זיהוי קרמיקה כזו הוא תהליך
ארוך ,קשה ומורכב ביותר .הדבר בולט במיוחד במחקרים המנסים לזהות תתי־שלבים של תקופות שונות ,כפי שנעשה
בעבודה זו .לכן יש חשיבות רבה לכך שב־ 20אחוז מהאתרים בוצעו חפירות הצלה וחפירות ארכאולוגיות יזומות.
ר' עמירן ,הקרמיקה הקדומה של ארץ ישראל מראשית התקופה הנאוליתית ועד חורבן הבית הראשון ,ירושלים תשל"א,
עמ'  ;98‑55בית־אריה (לעיל ,הערה  ;)5יקותיאלי ,עבודת מוסמך (לעיל ,הערה P. de Miroschedji, ‘The Late EBIII ;)1
Palace: B1 at Tel Yarmuth’, Eretz-Israel, 27 (2003), pp. 153–170
ראו לעיל ,הערה .2
חשוב לציין כי הניתוח הקרמי נעשה לאחר פתיחת כל קופסאות הקרמיקה שנאספו במהלך הסקר המקיף של דגן .המיון
הקרמי נעשה בצורה יסודית ולאחר התייעצות עם מומחים העוסקים בקרמיקה של התקופה .נוסף על כך צוירו מאות
כלים מאתרי השפלה ,צולמו עשרות כלים ,ונבנו לוחות קרמיקה מכל אתרי השפלה מהתקופה הנדונה ,ובהם דוגמאות
לטיפוסים השונים משלביה השונים של תקופת הברונזה הקדומה .בכרטיסי האתר צוינו טיפוסי הכלים שהתגלו באתרים
השונים .ראו :לוי־רייפר (לעיל הערה *) ,עמ'  233‑57 ,37‑12ואיורים .2‑1
אפשר להתגבר על כך על ידי בניית מערכת אחידה של סימנים מוסכמים בטפסים ,קביעת שיטות רישום קבועות
שייושמו בחפירות ובסקרים בארץ־ישראל ,הדגשת נתוני הטבע וחיוב בפרסום מלא של הסקרים בתוך פרק זמן מוגבל
מסיום ביצוע הסקר .כל זאת כדי שנתוני הסקר הארכאולוגי יהיו מהימנים ויאפשרו נגישות למידע מסקרים רבים ככל
האפשר.
ראו למשל את מחקרה של מגנס המשלב תוצאות סקרים וחפירות בניסיון לשחזר את פרישׂ ת היישוב בנגב בתקופה
המוסלמית הקדומהJ. Magness, The Archaeology of the Early Islamic Settlement in Palestine, Winona Lake, :
 .IN 2003במחקרה נבחנו אופן השימוש בקרקע ,השפעת האקלים ,המבנה הגאוגרפי והגאולוגי ,החקלאות ,גודל
אוכלוסייה וחיי נוודים מול יושבי הקבע ,והוא גם מחקר אתנו־ארכאולוגי.
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איור 1

איור 2

במחקרי התייחסתי לכל הפרסומים של חפירות ארכאולוגיות במרחב שפלת יהודה ולנתונים
שהוצגו באשר לגודל האתרים במרחב זה .כמו כן התייחסתי לנתונים מתיקי הסקר של דגן ואחרים
שהתקיימו במרחב השפלה ,לרבות מפות הסקר של דגן בשפלה (מפת בית־שמש ,מפת לכיש ומפת
אמציה) 16.בחישוב הסופי של הערכת גודל האתר הבאתי בחשבון את שיטתם של אבי עופר וישראל
פינקלשטיין 17,כדי למזער את הפער המתקבל בין נתוני סקר לבין נתוני חפירה ולהציג מידע אמין
ככל האפשר 18.ספרתי את כל שפות הכלים שנלקטו בכל אתר ואתר ומיינתי אותן לפי התקופות
שאליהן שויכו .לאחר חישוב שיעורן של השפות מכל תקופה (באחוזים) בכל אתר שקללתי נתון זה
על פי אורכה של כל תקופה שזוהתה באתר ,וכן התייחסתי למיקומה בשיכוב באתר .בבדיקת הנתונים
הובאו בחשבון גם הנתונים הסביבתיים ,נתוני הטבע והאקולוגיה 19,כמות השרידים הארכאולוגיים,
פיזור ארכיטקטוני ביישוב ,מידע אתנוגרפי ,חלוקת האתר לשדות סקר ,ביצוע סקר חפירה וביצוע
סקר ברזולוציה גבוהה .כל אלה מאפשרים לאמוד את גודל האתר בהתחשב במגבלות הנובעות
מאיסוף נתונים של תקופות קדומות.

16

17
18

19
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ראו לעיל ,הערה  .5הנתונים נותחו בעזרת מודלים מתחום מדעי החברה ,בעיקר מודלים גאוגרפיים .החלוקה הקרמית
סייעה לשחזר את המערכת היישובית ,החברתית והכלכלית שהתקיימה בשפלת יהודה בתקופת הברונזה הקדומה ב‑ג
בהשוואה לאזורי התיישבות אחרים בארץ־ישראל.
א' עופר' ,הר יהודה בתקופת המקרא' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת תל־אביב ,תשנ"ג ,עמ' I. Finkelstein, The ;163
Archaeology of the Israelite Settlement, Jerusalem 1988, p. 123
'אמנם אפשר לטעון כי סחף במדרון יכול לפזר שברים על פני השטח באופן שאינו קשור להיקף הפעילות בתקופות
השונות ,אך הוכח באמצעות חפירות באתר כי היקף הפעילות בו אכן תואם את תוצאות החפירה ,כפי שעולה גם מן
הסקר .מכאן שזו שיטה אמינה ,לפחות בכל הנוגע לתל צפית' (A.M. Maeir, ‘The Tell es-Safi/Gath Archaeological
Project 1996–2010: Introduction, Overview and Synopsis of Results’, idem (ed.), Tell es-Safi/Gath, I: The
.)1996–2005 Seasons [Ägypten und Altes Testament, 69], Wiesbaden 2012, p. 87
מילוי אדמות אלוביאליות (הצטברות סחף נחלי) — בבדיקות שנעשו בשפלה נמצאו אתרים ארכאולוגיים הקבורים
מתחת למילוי אלוביאלי .עם זאת ברוב המקרים הממצא הקרמי בסקרי השטח הוא אינדיקציה טובה למה שנמצא מתחת
לפני שטח .נוסף על כך סביר שהמילוי האלוביאלי/קוליאבלי (הצטברות סחף מדרוני) כיסה אתרים בשפלה בתקופת
הברונזה הקדומה א‑ג וכן בתקופות נוספות ,ולכן גם אם הסקרים הארכאולוגיים לא גילו את כל האתרים ,הנתונים
משקפים את המגמה הכללית .ראוA.M. Rosen, Civilizing Climate: Social Responses to Climate Change in the :
Ancient Near East, Lanham, MD 2007

איור  :1כלים
מתקופת הברונזה
הקדומה א
איור  :2כלים
מתקופת הברונזה
הקדומה ב‑ג
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אזור שפלת יהודה ומאפייניו הטופוגרפיים
שפלת יהודה היא אזור ביניים בין מישור החוף הדרומי לבין חבל ההר המרכזי 20.זו יחידה גאוגרפית
עצמאית בעלת מאפיינים משלה מבחינת הרכב הקרקע ,מבחינה גאולוגית ,מבחינת מקורות המים
ואף מבחינה בוטנית ואקולוגית21.
גבולה הצפוני של שפלת יהודה הוא
האזור שבין עמק איילון לבין נחל שורק
באזור נחל נחשון .גבול זה אינו מאופיין
בקווי מעבר ברורים או בשינויים ליתולוגיים
חריפים .כגבול המזרחי משמשת רצועת
העמקים שנוצרו בקו הגבול בין סלעי
הקרטוֹ ן של השפלה לבין סלעי הגיר הקשים
ִ
של הרי חברון .גבול זה מוגדר באמצעות
קווי המדרון של המתלול המערבי של הרי
חברון .הגבול הדרומי עובר באגן הניקוז של
נחל שקמה ,הגובל בצפון הנגב באזור בקעת
באר־שבע ,סמוך לאזור להב .כגבול המערבי
משמש רכס הכורכר החמישי ,המזרחי
ביותר ,שעליו מצויים תל צפית ותל ערני,
בקצה תחום הסלעים הקרטוניים ,במעבר
לאדמת הסחף של מישור החוף 22.גבול זה
מובהק פחות מבחינה טופוגרפית ומבחינה
גאולוגית ,והוא מאופיין בקו מגע הדרגתי
בין מישור החוף לבין הגבעות שממזרח לו.
המאפיין העיקרי של השפלה מבחינה
גאוגרפית הוא היותה אזור מעבר .הדבר
מתבטא בהבדלים טופוגרפיים בין מזרח
השפלה למערבה ובשינויים אקלימיים בין צפון השפלה לדרומה .אורכה של השפלה כ־ 50ק"מ,
רוחבה כ־ 16ק"מ ,ושטחה הכולל כ־ 800קמ"ר .האזור מחולק לשתי רצועות אורך — השפלה הגבוהה,
המזרחית ,מתנשאת לגובה  400מ' בצפון ו־ 500מ' בדרום ,והשפלה הנמוכה ,המערבית ,מתנשאת לגובה
 350‑120מ'.
כל הזכויות שמורות למחלקת המדידות ,מרכז למיפוי ישראל

מפה  :6מפה
גאולוגית ,אזור
שפלת יהודה

 20מ' הראל וד' ניר ,גיאוגרפיה של ארץ ישראל ,מהדורה חדשה ,מתוקנת ומורחבת ,תל־אביב תשנ"ג ,עמ' .72
 21א' שטרן' ,דרום השפלה — גבולות והגדרה גיאוגרפית' ,ד' אורמן וא' שטרן (עורכים) ,אדם וסביבה בדרום השפלה,
גבעתיים  ,1988עמ' .16‑12
 22ד' ניר ,גיאומורפולוגיה של ארץ ישראל ,מהדורה חדשה ,ירושלים תשמ"ט ,עמ'  ;203‑202ב' בוכבינדר ,מפה גיאולוגית
של אזור השפלה ,ישראל ,ירושלים .1969
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המבנה הגאומורפולוגי ,המבנה הגאולוגי והמסלע של שפלת יהודה
האיאוקן ,המצופים בקרום קלציטי עבה המכונה
השפלה היא קער הבנוי מסלעים קרטוניים ,רובם מתקופת ֵ
נארי (מפות  .)7 ,6נוף הגבעות המעוגלות המאפיין את האזור קשור לתכונות המורפולוגיות ולרגישות
של סלעי הקרטון והנארי וכן לתהליכי בלייה ,סחיפה ושטיפה .צורתה של השפלה מעידה על התרחבות
יחידות הנוף של מרכז ארץ־ישראל
כלפי דרום .הקרקעות הנפוצות
בשפלת יהודה הן ֶרנדזינה בהירה
(נוצרה על קירטון) ,רנדזינה חומה
(נוצרה על קרום הנארי) וקרקעות
אלוּביאליות (סחף חרסיתי שקוע
בעמקי נחלים) .תכונות של קרקעות
הרנדזינה השפיעו על התפתחות
חקלאות ,שהתבססה על גידולי
תבואה ודגנים בעמקים ועל כרמי
זיתים במדרונות ובערוצים המשניים.
הקרקעות האלוביאליות הן האדמות
הפוריות והעמוקות ביותר בארץ,
והמתאימות ביותר לחקלאות23.

כל הזכויות שמורות למחלקת המדידות ,מרכז למיפוי ישראל

משקעים ושחזור אקלים
בשפלה
שפלת יהודה ,פרט לאזור גבולה
הדרומי ,מצויה בתחום האקלים הים
תיכוני (מפה  .)8ברוב חלקיה של
השפלה שורר אקלים צחיח למחצה,
שכמות המשקעים הממוצעת בו  400‑350מ"מ בשנה .החלק הצפוני של השפלה מצוי באזור לח למדי,
שכמות המשקעים הממוצעת בו  600‑500מ"מ בשנה ,ואילו החלק הדרומי ,אזור להב ,מצוי באזור
צחיח ,שכמות המשקעים השנתית בו אינה עולה על  300מ"מ בשנה 24.כאמור בחתך מצפון השפלה
 23י' דן' ,קרקעות דרום השפלה' ,אורמן ושטרן (לעיל ,הערה  ,)21עמ'  ;58‑50י' דן ואחרים ,קרקעות ישראל (בולטין
[המכון הלאומי והאוניברסיטאי לחקלאות ,רחובות] ,)168 ,בית־דגן B. Buchbinder, Geological Map of ;1977
Hashephela Region, Israel, Jerusalem 1969
O. Ackermann, A.M. Maeir & H.J. Bruins, ‘Unique Human-Made Catenary Changes and Their Effect on 24
Soil and Vegetation in the Semi-Arid Mediterranean Zone: A Case Study on Sarcopoterium Spinosum
Distribution near Tell es-Safi/Gath, Israel’, Catena, 57 (2004), pp. 309–330; B. Schilman et al., ‘Sea-Land

מפה  :7מפת
קרקעות ,אזור
שפלת יהודה
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מפה  :8מפת משקעים
בשפלת יהודה

לדרומה ניכרים הבדלים אקלימיים .המחקרים על תקופת ההולוקן ,כלומר  10,000השנים האחרונות,
נערכו בתחומי מחקר מגוונים — גאולוגיה ,גאוארכאולוגיה ,גאומורפולוגיה (היווצרות הנוף ועיצובו),
פלאונטולוגיה (חקר מאובנים) ,פלינולוגיה (חקר אבקת הפרחים והנבגים)ֶ ,דנדרוכרונולוגיה (תיארוך
על פי טבעות עצים) וקידוחי ים .מחקרים אלה הניבו תוצאות שונות ולעתים אף סותרות .בטינה
שילמן ועמיתיה ,שמדדו נתונים באזור סמוך לאזור המחקר שלי ,הצליחו להעריך את כמות המשקעים
השנתית הממוצעת בעת העתיקה על פי ההרכב האיזוטופי של החמצן ושל הפחמן בנטיפים ובזקיפים
במערת שורק ובמשקעים בים התיכון 25.מבדיקת הנתונים של מחקרים אלה נראה כי במחצית
הראשונה של האלף השלישי לפסה"נ היו כמויות המשקעים באזור גדולות מאלו השכיחות כיום.
Paleoclimate Correlation in the Eastern Mediterranean Region during the Late Holocene’, IJES, 51 (2002), pp.
90–181
 25שילמן ואחרים (שם).
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מגמות במחקר הארכאולוגי של ההתיישבות העירונית והכפרית
בתקופת הברונזה הקדומה בארץ־ישראל
הקריטריונים להגדרת עיר וממילא גם להגדרת כפר משתנים מתרבות לתרבות ,מאזור לאזור
ומתקופה לתקופה .רוב החוקרים סבורים שבכל התרבויות קיימת במקרים רבים דיכוטומיה ברורה
בין העיר לבין הכפר .הדעה הרווחת בקרב גאוגרפים היא שהקריטריונים להגדרת עיר וכפר צריכים
להתבסס על נתוני הנוף ועל השימוש בקרקע ,כלומר על היחס בין המבנים לבין השטח הפתוח26.
לעומתם יש הסוברים שהחלוקה צריכה להתבסס בעיקרה על הבדלים באורח החיים ,בהרכב
האוכלוסייה ובריבוד החברתי 27.לדעתי חשובה בעיקר הגישה הסוציולוגית ,המתמקדת באדם,
והעוסקת בתכונות חברתיות ,כלכליות ותרבותיות .אפשר לשלב את שתי הגישות הללו בקביעת
קריטריונים להגדרת עיר וכפר ,אך אין להישען על הגישה הגאוגרפית בלבד .במחקר זה התבססתי
על שתי הגישות.
ראוי לציין את וֶ ַרה גורדון צ'יילד ,אשר היה הראשון שהניח יסודות לגישה האבולוציונית,
ושפירט מאפיינים פיזיים של תופעת העיור 28.כמו כן היו שראו במוקדי הציוויליזציה הקדומים
במצרים ובמסופוטמיה את המקור הראשוני לתופעת העיור .לורנס א' סטייגר שילב ניתוח של
יסודות כלכלת התקופה עם עדויות לקשרים בין מצרים לדרום ארץ־ישראל 29.לשיטתו הגישה
ההיסטורית קושרת את העיור בדרום הלוונט להתפתחויות פוליטיות שחלו במצרים בזמן זה30,
והגישה הנאו־אבולוציונית שמה דגש על גורמים ועל מסלולי התפתחות מקומיים ,כמו גידול
דמוגרפי ,שהובילו להופעת יישובים עירוניים ברחבי ארץ־ישראל 31.יש מחקרים על העיור אשר
ניתקו את התלות בין העירוניות במסופוטמיה לצמיחתה באזורים אחרים ברחבי המזרח הקדום,
והכירו בקיום צורות שונות של ארגון עירוני ובמסלולים שונים של התפתחות עירונית 32.לדעת
זאב הרצוג ערי הברונזה הקדומה שייכות לטיפוס הכולל משק בית מלכותי ומרכז טקסי־פולחני33.
26
27

28
29
30

31
32
33

ד' גרוסמן וי' כץ' ,דגמים של התיישבות כפרית בארץ ישראל' ,מגא"י ,יד (תשנ"ד) ,עמ' K. Stone, ‘Further ;185‑175
Development of a Focus for the Geography of Settlement’, Professional Geographer, 18 (1966), pp. 208–209
א' פאוסט' ,מבנה החברה בממלכות ישראל ויהודה במאות ה־ח'‑ז' לפנה"ס לאור הממצא הארכיאולוגי' ,עבודת
דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן ,תש"ס ,עמ' Y.V. Andreev, ‘Urbanization as a Phenomenon of ;145 ,120‑119
Social History’, OJA, 8 (1989), pp. 167–177
V.G. Childe, ‘The Urban Revolution’, TPR, 21 (1950), pp. 3–17
L.E. Stager, ‘The First Fruits of Civilization’, J.N. Tubb (ed.), Palestine in the Bronze and Iron Ages: Papers in
Honour of Olga Tufnell, London 1985, pp. 172–187
ראו למשלI. Beit-Arieh, ‘New Evidence on the Relations between Canaan and Egypt during the Proto- :
Dynastic Period’, IEJ, 34 (1984), pp. 20–23; D.L. Esse, ‘Secondary State Formation and Collapse in Early
’ ,Bronze Age Palestineדה מירושדג'י (לעיל ,הערה  ,)1עמ' A. Ben-Tor, ‘New Light on the Relations ;93‑81
between Egypt and Southern Palestine during the Early Bronze Age’, BASOR, 281 (1991), pp. 3–10
ראו למשלA.H. Joffe, Settlement and Society in the Early Bronze Age I and II, Southern Levant: Complementarity :
 ;and Contradiction in a Small-Scale Complex Society, Sheffield 1993דה מירושדג'י (שם).
R. Greenberg, Early Urbanizations in the Levant: A Regional Narrative, London & New York 2002
Z. Herzog, Archaeology of the City: Urban Planning in Ancient Israel and Its Social Implications, Tel-Aviv
1997, p. 7
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מרדית ס' צ'סון וגרהם פיליפ טענו כי היישובים המבוצרים מתקופת הברונזה הקדומה בדרום
הלוונט מייצגים חברה שעדיין לא הייתה בה הפרדה ברורה בין קהילות עירוניות לכפריות.
לטענתם אין ביישובים המבוצרים מתקופת הברונזה הקדומה בדרום הלוונט עדויות לקיום חברת
עילית ממוסדת .הם הציעו לראות בהם 'כפרים מאוגדים ,שיש בהם שותפות בניהול המשאבים
ובחלוקת מוקדי הכוח' 34.אלכסנדר יופה טען על סמך ניתוח של הייררכייה בדגמי יישוב אזוריים
שהעירוניות בעולם האגאי וזו של דרום הלוונט התפתחו במסלולים שונים עקב הבדלים ומאפיינים
מקומיים־אזוריים 35.לדברי יובל פורטוגלי יש לבחון את תופעת העיר כמערכת קשרים מורכבת
של ישויות המשתרעות בזמן ובמרחב ,ואשר בנקודה מסוימת של זמן ומרחב נתפסו כערים בזכות
מאפיינים מסוימים משותפים 36.שרית פז הציעה גישה דינמית רחבה להגדרת העירוניות ,גישה
המשלבת את תאוריית הארגון העצמי עם רעיון ההביטוס 37.חקר ההביטוס בארכאולוגיה באמצעות
ניתוח ממצא חומרי ,ארכיטקטורה ,חלוקות פונקציונליות ועוד ,מרמת הבית הבודד ועד רמת
המערכת היישובית ,מאפשר למלא פערים בהסברים סכמטיים של תהליכים ושל תופעות חברתיות.
לטענת פז יישום רעיון ההביטוס בחקר היישובים העירוניים המבוצרים מתקופת הברונזה הקדומה
מאפשר לזהות את המאפיינים הייחודיים של אורח החיים העירוני בתקופה זו ואת השוני בינו לבין
אורח החיים הכפרי שקדם לו .פז הציגה במחקרה המקיף על העירוניות את ההבחנה הבולטת ביותר
באשר לראשית החיים העירוניים בארץ־ישראל ,והיא שהעירוניות בתקופת הברונזה הקדומה ב
לא הייתה המשך של ההתיישבות הכפרית בתקופת הברונזה הקדומה א .לטענתה בכל האתרים
שבדקה ניכר בבירור כי היישובים והבתים מתקופת הברונזה הקדומה ב אינם מייצגים התפתחות
של היישובים מתקופת הברונזה הקדומה א .בדומה לחוקרים אחרים קבעה פז שהעירוניות הייתה
דרך חיים חדשה ושונה מאורח החיים הכפרי שקדם להופעתה38.
תהליך העירוניות התפתח בהדרגה ולא היה בו־זמני בכל אתרי התקופה .למעשה מתקופת הברונזה
הקדומה עד תקופת הברזל היו בארץ־ישראל תקופות עירוניות במחזורים שונים .בין מחזורים אלה
התרחשו משברים שהביאו לדעיכת מערכות היישוב העירוניות ואף לקריסתן המוחלטת .אציין כי
רוב המחקרים בנושא העירוניות מתאפיינים בהסתכלות רחבה ובוחנים באופן סכמטי את התפתחות
העיור ,וחסר בהם דיון פרטני במאפייני התרבות העירונית עצמה ובמרכיביה.

34
35
36
37

38

M.S. Chesson & G. Philip, ‘Tales of the City? “Urbanism” in the Early Bronze Age Levant from Mediterranean
and Levantine Perspectives’, JMA, 16, 1 (2003), pp. 12, 108
A.H. Joffe, ‘Athens and Jerusalem in the Third Millennium: Culture, Comparison, and the Evolution of Social
Complexity’, JMA, 17, 2 (2004), pp. 247–267
J. Portugali, Self-Organization and the City, Berlin 2000, pp. 11–13
הביטוס — הכוונה למסגרת תאורטית רחבה ולמערכת של סכמות פעולה ,קליטה והערכה ,אשר הוטמעו במהלך תהליך
החברוּ ת .ההביטוס נלמד ונרכש דרך תנועות גוף יום־יומיות ,הבחנות וחיקוי .ראוP. Bourdieu, Outline of a Theory :
ִ
of Practice, Cambridge 1977 ; C. Gosden, Archaeology and Anthropology, London 1999, p. 126
ש' פז' ,החיים בעיר :הולדת ההביטוס העירוני בארץ ישראל בתקופת הברונזה הקדומה' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת
תל־אביב.2010 ,
ק ת ד ר ה  ,1 6 1ת ש ר י ת ש ע " ז  ,ע מ ' 3 6 - 7

תהליכי התיישבות בתקופת הברונזה הקדומה בשפלת יהודה

הגדרות יישוביות במרחב ארץ־ישראל בתקופת הברונזה הקדומה
היישוב העירוני הנדון במחקר הנוכחי הוא יחידה בעלת מבנה פיזי מוגדר ששימשה מרכז כלכלי־
פוליטי לאזור שסביבה 39.במרבית היישובים העירוניים הייתה מערכת ביצורים .ברוב המקרים לאחר
בניית החומה נבנה בתחום היישוב רחוב היקפי צמוד לחומה ,כנראה מטעמי הגנה ,ולעתים נבנו
ברחוב זה מתקנים שונים .כמו כן הייתה ביישוב העירוני בנייה ציבורית ומונומנטלית מרשימה.
הבנייה הייתה בדרך כלל צפופה יותר מאשר במגזר הכפרי וכפופה לעתים לתכנון 40.מצדו הפנימי של
הרחוב ההיקפי ,בתוך התחום המבוצר ,נבנו בתים ,לרוב בגושים שחולקו באמצעות רחובות מצטלבים
כמו בעיר ערד .הבדלים בין רובעי המגורים מעידים על הבדלי מעמדות ביישוב העירוני 41.בעיר היו
גם מתקנים חקלאיים ומתקני ייצור ,לרוב תעשייתיים .החברה ביישובים אלה הייתה הטרוגנית; הייתה
זו חברה יצרנית שהייצור בה עלה על הצריכה ,ולפיכך היה בה ריבוד מקצועי ,כלכלי וחברתי42.
ביישובים עירוניים גרו משפחות גרעיניות רבות שלא היה ביניהן בהכרח קשר שארות43.
ההתיישבות הכפרית בארץ־ישראל הייתה ברובה חקלאית ,והייתה מורכבת מיישובי קבע — כפרים
גדולים ,כפרים ובתי חווה .מלבד אלה היו אתרי חנייה עונתיים של ציידים ושל רועים ויישובים
עונתיים של חקלאים .היו גם קבוצות של נוודים ושל נוודים למחצה ,והיו אף מי שהתגוררו במערות
טבעיות .כל דפוסי היישוב שפורטו לעיל התקיימו לאורך כל התקופה הנדונה 44.ביישוב הכפרי
הייתה הצפיפות של מבני המגורים ושל האוכלוסייה מועטה מזו שבערים ,איכות בניית הבתים הייתה
ירודה ,וסגנון בניית הבתים היה לא אחיד.
רוב האתרים מתקופת הברונזה הקדומה א הם פרוזים ,אם כי יש אתרים יוצאים מן הכלל שיש
בהם חומה ,כדוגמת תל ערני וג'אוה ,ויש אף יישובים שהבנייה בהם הייתה מתוכננת ,ושניכרת בהם
ארכיטקטורה משמעותית ,כדוגמת אשתאול 45.לקראת סוף תקופת הברונזה הקדומה א 2התחילה
התמחות מקצועית ,והראיה לכך היא ממגורות עגולות ופיטסי ענק לאחסון תבואה מתקופה זו וכן
תעשיית להבים כנעניים .כמו כן עסקו בתקופה זו בהפקה ובעיבוד של מתכות וייצרו כלי נשק
39
40
41
42
43
44
45

ד' גרוסמן ,פרקים בגיאוגרפיה כפרית ,תל־אביב  ,1994עמ' .1
C. Kramer, Village Ethnoarchaeology: Rural Iran in Archaeological Perspective, New York 1982, pp. 155–181
ר' עמירן ,א' אילן ומ' סבן ,ערד הכנענית :עיר שער למדבר ,ירושלים Z. Herzog, ‘The Fortress Mound at Tel ;1997
Arad: An Interim Report’, Tel-Aviv, 29 (2002), pp. 1–103
פאוסט (לעיל ,הערה  ,)27עמ'  ;45אנדרייב (לעיל ,הערה .)27
פאוסט (שם) ,עמ' L.E. Stager, ‘The Archaeology of the Family in Ancient Israel’, BASOR, 260 (1985), ;145 ,16‑8
pp. 1–35
בדפוסי יישוב הכוונה לצורת חיים ולסגנון מגורים.
באתרים מעטים בארץ־ישראל המתוארכים לתקופת הברונזה הקדומה א 2התגלו סממני שלטון המעידים על תחילת
העיור בארץ־ישראל ומחוץ לה .כך למשל באתר ג'אוה בעבר הירדן .ראוS.W. Helms, Jawa: Lost City of the Black :
 ; Desert, London 1981א' גולני' ,חפירות אשתאול' ,חדשות ארכיאולוגיות ,)2008( 120 ,עמ' R. Greenburg, ;122
‘Introduction to the Levant during the Early Bronze Age’, M.L. Steiner & A.E. Killebrew, The Oxford Handbook
 ;of the Archaeology of the Levant: c. 8000–332 BCE, Oxford 2013, pp. 263–267ר' גרינברג' ,לאן נעלמה מגידו
בתקופת הברונזה הקדומה' ,ארץ־ישראל ,כז (תשס"ג) ,עמ' Y. Paz, ‘Fortified Settlement of the EB IB and ;70‑66
the Emergence of the First Urban System’, Tel-Aviv, 29 (2002), pp. 161–238
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ועבודה בנחושת ,אולם לא בהיקף שהיה בתקופת העיור ,תקופת הברונזה הקדומה ב‑ג .ההתיישבות
בתקופת הברונזה הקדומה א הייתה חקלאית ,ולא היו יחידות פוליטיות מורכבות .אמנם היו גם
יישובים גדולים ,אך ייתכן שהם היו מרכזים לאתרים שסביבם .המערכת היישובית בתקופה זו כללה
רק יישובים חקלאיים46.
על פי הנתונים שאספתי במחקר על היישובים העירוניים והכפריים בתקופת הברונזה הקדומה
בשפלת יהודה — בלי להיכנס לתת־חלוקה בתקופת הברונזה הקדומה א — 47אפשר לאפיין את
ההתיישבות העירונית כך :יישוב ענק — מרכז שלטוני; יישוב גדול — עיר ויישוב הנתון בתהליך עיור,
עיירה .את ההתיישבות הכפרית בשלב העירוני של תקופת הברונזה הקדומה אפשר לאפיין כך :יישוב
כפרי גדול — כפר; יישוב כפרי קטן — כפריר .אתאר כל אחד מדגמי היישוב האלה.
מרכז שלטוני — 48יחידה אוטונומית ששלטה על טריטוריה גדולה ,ושהיו כפופים אליה יישובים
עירוניים שהיו קטנים ממנה בסדר הגודל במדרג היישוב; יחידה זו יצרה מערכת עירונית .בתקופה
הנדונה היו ממדי המרכז השלטוני גדולים ,ולרוב השטח הבנוי בהם היה יותר מ־ 100דונם.
בכל מרכזי השלטון מן התקופה הנדונה שנחשפו הייתה מערכת ביצורים ,לרוב מורכבת .היישובים
היו מוקפים חגורה חיצונית של ביצור מסיווי ,לרוב מערכת ביצור כפולה :רוחב ממוצע של ביצור
במרכז שלטון היה  7‑5מ' ,ויש אף אתרים שעובי הביצור בהם הגיע ל־ 15מ' .הביצור היה מורכב
ממגדלים עגולים ומלבניים — יש אתרים שנחשפו בהם שני סוגי המגדלים ,ויש אתרים שנחשף בהם
סוג אחד בלבד .היו גם ביצורים ששולבה בהם חלקלקה ,ואלה ראשיתם בתקופת הברונזה הקדומה ב.
הביצור מעיד על קיומו של ריבוד חברתי :לצורך בניית חומה מורכבת ,סוללה וחלקלקה היו דרושים
ארגון חברתי־כלכלי מפותח ושיטות תכנון ובנייה מתקדמות ביותר ,שאפיינו מרכזי שלטון בלבד,
כדוגמת תל ירמות ,בית ירח ,העי ותל מחרוק .במרכזי השלטון היו מרכיבים ארכיטקטוניים גדולים,
כגון ארמון (למשל בתל ירמות ,מגידו והעי) ,ומבני ציבור ,כגון מקדש ,חנויות ומחסנים ,שתפסו חלק
מכריע בתכנית היישוב (למשל בתל ירמות והעי) .מבני הציבור היו ריבועיים וגדולים ברוב המקרים,
ופינותיהם נבנו בזווית ישרה .תבנית הבנייה הציבורית מעידה על תכנון עירוני ועל ניצול יעיל של
 46גופנא ופז (לעיל ,הערה Y. Yekutieli, ‘Settlement and Subsistence Patterns in North Sinai during the Fifth ;)1
to Third Millennia BCE’, E. Van den Brink & T. Levy (eds.), Egypt and the Levant: Interrelations from the 4th
through the Early 3rd Millennium BCE, London 2002, pp. 422–433
 47תקופת הברונזה הקדומה א נחלקת לשני שלבים :הברונזה הקדומה א2א ,שלב טרום־מצרי ,והברונזה הקדומה א2ב ,שלב
מצרי ,שהתאפיין בפעילות מצרית נרחבת בדרום כנען.
 48היחידה המדינית־הטריטוריאלית הבסיסית שאפיינה את האלף השלישי והשני לפסה"נ נקראת עיר ממלכה ,יחידה
אוטונומית ששלטה על טריטוריה גדולה שחיו בה הן כפריים והן נוודים למחצה .ראוL.E. Stager, ‘The Periodization :
of Palestine from Neolithic through Early Bronze Times’ R. Ehrich (ed.), Chronologies in Old World
 .Archaeology3, Chicago 1992, p. 40אין לזהות יחידה זו עם עיר מדינה ( ,)City-Stateמונח שמקורו בפוליס היווני.
ראו :ש' בונימוביץ' ,שיחזור מערכות מדיניות בעזרת ניתוח מרחבי' ,הנ"ל ,מ' כוכבי וא' כשר (עורכים) ,ישובים,
אוכלוסייה וכלכלה בארץ־ישראל בעת העתיקה :דברי יום העיון לזכר פרופ' יוחנן אהרוני ז"ל ,תל־אביב תשמ"ח,
עמ'  .56‑39בחרתי להשתמש כאן במונח מרכז שלטוני ,מאחר שהוא מגדיר באופן הטוב ביותר את ממדי היישוב ואת
הפונקציות המאפיינות אותו ,והוא חופף לדעתי את המונח עיר ממלכה.
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השטח ,שכן יש בה חללים ריקים מעטים יחסית ,כך למשל בתל ירמות .מבני ציבור גדולים מאוד
הם אינדיקטור להבדלים ביישוב עירוני בין מרכז שלטוני לעיר 49.הבתים הפרטיים בנויים בדרך
כלל במתכונת של מבנים ריבועיים או מלבניים ,למשל בתל כברי (מבנים  ,)994 ,976אולם מבנים
לא מעטים בנויים בסגנון סגלגל (אובלי) או אפסידלי ,למשל בתל ירמות .הבדלי בנייה בין בתי
המגורים — בעיקר באיכות וכן בגודל — מעידים על הבדלי מעמדות ,למשל בערד.
סוגי פרנסה — במרכזי שלטון קבוצות אוכלוסייה גדולות לא עסקו בעבודה יצרנית אלא נתמכו
על ידי מי שייצרו מזון ,והדבר מעיד על חברה הייררכית שיכלה להרשות לעצמה מותרות .במרכזי
שלטון היו מתקני אחסון תעשייתיים ,דוגמת מבנה המעגלים בבית־ירח 50,הייתה תעשיית קדרות ,תל צפית
(צילום :ריצ'רד ויסקין,
51
למשל בתל פרעה צפון ובמגידו ,והיו שירותי דרכים ,המעידים על סחר ,כמו הפצת כלי הנחושת באדיבות משלחת
ארכאולוגית תל צפית/גת,
מערד לרחבי כנען.
אוניברסיטת בר־אילן)

 49ראו למשל :י' פורטוגלי' ,ספקולציות דמוגרפיות על אבולוציה ,התיישבות ועיור' ,ארכיאולוגיה( 2 ,תשמ"ט) ,עמ' ;18‑8
אנדרייב (לעיל ,הערה .)27
 50גרינברג ,מבוא ללוונט (לעיל ,הערה .)45
 51יופה (לעיל ,הערה  ,)31עמ' .83
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עם מרכזי השלטון שהיו אתרי מפתח בארץ־ישראל בתקופת העיור הראשונה נמנים תל דן 52,תל
כברי 53,תל ירמות 54,ערד 55וצפית 56.התיאור האדריכלי ,הממצאים הקרמיים והממצאים הקטנים
שנחשפו באתרים אלה מאששים את שיוכם של האתרים לקטגוריית יישובי ענק בארץ־ישראל.
עיר — לעניינִ י ההבדל בין מרכז שלטוני לבין עיר הוא שמרכז שלטוני שימש מרכז גם ליישובים גדולים
אחרים ,ואילו עיר שימשה מרכז לעיירות שסביבה ובמקרים מסוימים גם ליישובים הכפריים ,והייתה
כפופה למרכז השלטוני .שטחן של מרבית הערים בתקופת הברונזה הקדומה ב‑ג היה  100‑40דונם ,אם
כי ערים אחדות גודלן היה  40‑15דונם .הבנייה והביצור בערים בארץ־ישראל היו שונים מאלו שבמרכזי
השלטון הן בעצמת המבנים ,הן באיכותם והן בגודלם .בערים ניתן לראות סגנונות בנייה דומים לאלו
שבמרכז השלטוני ,אם כי הממדים קטנים יחסית ,והתכנון מובהק פחות .מבני המגורים היו בנויים לרוב
במתכונת בתי רוחב ,למשל בתל אפק (מבנים  ,)G11–G9אך היו גם מבנים בסגנון סגלגל או אפסידלי,
למשל בתל דלית 57.בערים הייתה לרוב חומה ,ולעתים במקביל לה נבנה רחוב היקפי ,למשל באתר ברקת58.
גם בסוגי הפרנסה היו הבדלים בין העיר למרכז השלטוני ,ונראה כי בערים רווחה פחות מאשר
במרכזי שלטון התופעה של קבוצות אוכלוסייה שלא עבדו בעבודה יצרנית .מכל מקום המאפיינים
הארכיטקטוניים הם ההבדל העיקרי בין מרכזי השלטון לערים 59.עם הערים מתקופת הברונזה
הקדומה ב‑ג שהתגלו בארץ־ישראל נמנות תל אפק 60ותל דלית61.
52
53
54
55
56
57

58

59
60
61

R. Greenberg, ‘The Early Bronze Age Levels’, A. Biran, D. Ilan & R. Greenberg (eds.), Dan I: A Chronicle of the
Excavations, the Pottery Neolithic, the Early Bronze Age and the Middle Bronze Age Tombs, Jerusalem 1996, pp. 83–160
A. Kempinski, Tel Kabri: The 1986–1993 Excavation Seasons, eds. N. Scheftelowitz & R. Oren, Tel-Aviv 2002,
pp. 21–28, 35, 74, 96–108
P. de Miroschedji, ‘The Rise and Collapse in the Southern Levant in the Early Bronze Age’, SASAA, 15 (2009),
pp. 101–129
הרצוג (לעיל ,הערה  ,)41עמ' .21‑3
J. Uziel & A.M. Maeir, ‘Scratching the Surface at Gath: Implications of the Tell es-Safi/Gath Surface Survey’,
Tel-Aviv, 32 (2005), pp. 50–75
קביעתו של גולני שקיימת היררכיה מסודרת במבני המגורים ,ושבניית מבנים עם פינות מעוגלות מעידה על תכנון
עירוני ,אינה נכונה ,לא מבחינת התיארוך שהציג ולא מבחינת סגנון הבנייה .ראוA. Golani, ‘New Perspectives on :
;Domestic Architecture and the Initial Stages of Urbanization in Canaan’, Levant, 31 (1999), pp. 123–133
דעה אחרת ראוE. Braun, ‘The Problem of the Apsidal House: New Aspects of Early Bronze I Domestic :
 .Architecture in Israel, Jordan and Lebanon’, PEQ, 121 (1989), pp. 1–43לגישתו של גולני בשלב העירוני לא
הייתה בנייה אפסידלית .הנתון שגוי אף הוא ,והראיה :מבנים שנחשפו למשל בתל דלית בשטח  ,Bבשכבה  IIIמתקופת
הברונזה הקדומה ב (R. Gophna, Excavations at Tel-Dalit: An Early Bronze Age Walled Town in Central Israel,
 )Tel-Aviv 1996, pp. 31–35, figs. 12, 13ובתל ירמות בשטח  ,Bבשכבה מתקופת הברונזה הקדומה ג (A. Ben-Tor, The
.)First Season of Excavation at Tel Yarmouth [Qedem, 1], Jerusalem 1975, p. 63, fig. 5
אתר ברקת סמוך לשוהם ונמצא  3ק"מ מצפון לתל דלית .האתר נחפר על ידי משלחת מאוניברסיטת תל־אביב .זהו
יישוב עירוני בגודל  45דונם ובו מבני ציבור ומערך ביצור מורכב ,וכן נחשף בו רחוב היקפי צמוד לחומה .ראו :פז
(לעיל ,הערה  ,)38עמ'  ;134‑98י' פז וש' פז' ,חפירות בישוב עירוני מבוצר מתקופת הברונזה הקדומה  2במרכז מישור
החוף' ,קדמוניות ,)2007( 134 ,עמ' .88‑82
'ארכיטקטורה מהווה את הכלי הטוב ביותר לזיהוי הבדלים כלכליים־חברתיים' (פאוסט [לעיל ,הערה  ,]27עמ' .)47
M. Kochavi, P. Beck & E. Yadin, Aphek-Antipatris I: Excavations of Areas A and B, the 1972 –1976 Seasons,
Jerusalem 2000
גופנא (לעיל ,הערה .)57
ק ת ד ר ה  ,1 6 1ת ש ר י ת ש ע " ז  ,ע מ ' 3 6 - 7

תהליכי התיישבות בתקופת הברונזה הקדומה בשפלת יהודה

עיירה — יישוב שהיה כפוף לעיר ,וששימש מרכז ליישובים כפריים קטנים ממנו ,כלומר כפרים
וכפרירים .שטחה של עיירה היה  40‑15דונם (יש יוצא מן הכלל) ,ולרוב היה בה סוג זה או אחר של
ביצור .יש יישובים שבמקביל לחומה התמשכה בהם סמטה כעין רחוב היקפי ,כדוגמת תל קשיש,
שנחשפה בו סמטה ברוחב  1.5מ' .במקרים אחרים יצרה רצועת הבתים קיר מגן ,מעין קו תיחום,
למשל ביישוב באב אלד'רע .אולם עובייה של החומה בעיירה היה קטן בהרבה מאשר ביישובים
העירוניים הגדולים .יש עיירות שנחשף בהן מבנה דת ציבורי או מבנה מונומנטלי ולעתים אף מפעל
מים 62.לא פעם קשה לקבוע על סמך התרבות החומרית את טיבו של האתר ,שכן עיירה היא רובד
יישובי המצוי בין העיר לכפר ,ולכן קשה להכריע אם היישוב עודנו עיירה או שהוא כבר עיר 63.מבני
הבתים בעיירה מלבניים ופינותיהם מעוגלות 64,והם מסודרים בכיוון אחיד וסמוכים זה לזה ,כך למשל
במעונה ובתל קשיש .יש עיירות שבתיהן הוקמו משני צדי הרחוב במתכונת חדרים רבועים וחדרים
מלבניים ,כדוגמת תל קשיון (שכבה  ,IIמידות החדרים  3× 3מ' או  4× 3מ' ,עובי הקירות כ־ 50ס"מ
והם בנויים אבני גוויל) .החדרים בעלי קירות משותפים 65,והם מעידים על תחילתו של תכנון עירוני,
כמו בתל קשיון.
שיטת הקבורה בעיירה הייתה לרוב במבני קבורה מלבניים ועגולים כאחד ,למשל ביישוב באב
אלד'רע ,שלא כמו בעיר ,שקברו בה לרוב במבנים מלבניים בלבד .גודל האוכלוסייה בעיירה עשוי
היה להגיע לכמה מאות נפשות ,לרוב  500‑200נפש .דוגמאות אחדות לעיירות בארץ־ישראל הן תל
בית־מרסים 66,באב אלד'רע 67ותל קשיש68.
ואלו מאפייני מערך היישוב העירוני בתקופת הברונזה הקדומה לאור החפירות הארכאולוגיות
בארץ־ישראל:
שטח — שטחם של רוב היישובים העירוניים עלה על  30דונם.
62
63
64
65

66
67

68

באתר תל קשיש בשטח  Bנחשף מתקן מרוצף ומטויח ששימש כנראה מפעל מים .ראו :ש' צוקרמן' ,הקרמיקה של תל
קשיש בעמק יזרעאל בתקופת הברונזה הקדומה' ,עבודת מוסמך ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,1996 ,עמ' .77
א' פאוסט' ,ההתיישבות הכפרית בארץ ישראל בתקופת המלוכה' ,עבודת מוסמך ,אוניברסיטת בר־אילן ,תשנ"ה ,עמ' .77
ראו לעיל ,הערה .57
פאוסט טען כי השימוש בקירות משותפים מאפשר חיסכון בהוצאות בנייה ובמקום .לטענתו בתקופת הברזל ב רווח
השימוש בהם במרבית הבתים ,ורק בתי עשירים נבנו ללא קירות משותפים .ראו :א' פאוסט ,החברה הישראלית בתקופת
המלוכה :מבט ארכיאולוגי ,ירושלים תשס"ה ,עמ'  .46פז מצאה במחקרה על בית־ירח כי 'בתים החולקים קירות
משותפים ממוקמים לצד בתים שנבנו בצמוד ,אך מקפידים על הפרדה מוחלטת של קירות ומרחבים .לא קיימים
הבדלים ניכרים בתכניות המבנים ,מידותיהם ותכולתם ,ולא ניתן לקבוע כי בתים מסוימים היו אמידים יותר מאחרים.
נראה ,אם כן ,כי הבדלים כלכליים בין משקי בית אינם מספקים הסבר במקרה זה ,וכי מגבלת המרחב הצפוף והאפשרות
לחיסכון בהוצאות לא היוו שיקולים מרכזיים .כאמור ,ההחלטה על שימוש בקירות משותפים דורשת רמה גבוהה
של שיתוף פעולה וקרבה בין התושבים ,ומאידך ,בניית קירות נפרדים בצמוד מסמלת דרגה גבוהה יותר של הפרדה
חברתית' (פז [לעיל ,הערה  ,]38עמ' .)97
גצוב ,פז וגופנא (לעיל ,הערה .)1
R. T. Schaub & W. E. Rast, ‘The Early Bronze Age I Stratified Ceramic Sequences from Bab-edh-Dhra’, G.
Philip & D. Baird (eds.), Ceramics and Change in the Early Bronze Age of the Southern Levant, Sheffield 2000,
pp. 73–90
A. Ben-Tor, R. Bonfil & S. Zuckerman, Tel Qashish: A Village in the Jezreel Valley: Final Report (1978–1987),
Jerusalem 2003
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טופוגרפיה — מרכזי השלטון היו ממוקמים על תלים ,לרוב על כיפות ,וזאת משום חשיבותם
האסטרטגית ,ואף מרבית הערים היו ממוקמות על כיפה מאותה הסיבה.
ביצורים — הביצור אינו פרמטר מכריע בהגדרת יישוב עירוני ,אך סוג הביצור יכול בהחלט לתרום
להכרעה בהגדרת האתר .לדוגמה החומה באתר בית־ירח ,שהייתה בנויה ממיליוני לבני טיט ,מעידה
על חברה הייררכית מובהקת ,המאפיינת מרכז שלטון .מרבית הערים היו מבוצרות ,אך היו גם כפרים
מבוצרים ,אם כי ביצורי הכפרים נבדלו מאלו של הערים בגודל ,באיכות ובסגנון .היו גם ערים לא
מבוצרות ,אך לא נמצא מרכז שלטוני לא מבוצר.
מבני ציבור — ניתן לזהות ביישובים העירוניים מבני ציבור גדולים .ההבדלים הבולטים ביותר בין
מרכז שלטוני ,עיר ועיירה הם בסדרי הגודל של המרכיבים הארכיטקטוניים במבני הציבור .אין ספק
שהיווצרותה של סמכות שלטונית הביאה להדגשת ההבדלים המעמדיים ולהיווצרותן של קבוצות
עילית ,כאנשי דת ,פקידים ומפקדי צבא ,אך רישומן של קבוצות אלה טרם נתגלה בממצא הארכאולוגי.
תכנון עירוני — ביישוב העירוני נבנה — לרוב לאחר בניית החומה — רחוב היקפי צמוד לחומה,
כנראה לשם הגנה .בחלק מהמקרים נבנו ברחוב ההיקפי מתקנים שונים .מצדו הפנימי של הרחוב,
בתוך התחום המבוצר ,נבנו בתים ,לרוב בגושים (מקבצים) שחולקו באמצעות רחובות מצטלבים.
ניכר תכנון בבניית מכלולי הבתים ,הרחובות והחצרות 69.עם זאת ניתן להבחין ברבגוניות במבני
המגורים (למשל בערד) ,בהתאם למעמד הכלכלי של בעל הבית ולמספר הנפשות שהתגוררו בבית.
במרכזי שלטון ניכרים הבדלי מעמדות בין בתי אמידים שהשתייכו לדרג השלטוני לבין בתי תושבים
מן השורה ,אשר יכולתם הכלכלית לא השתוותה לזו של המעמד הגבוה.
70
אוכלוסייה — ביישובים העירוניים הייתה חברה הטרוגנית ,יצרנית ,והיה ריבוד חברתי .היה יחס
ישר בין אופיו העירוני של היישוב לבין צפיפותו :ככל שהיישוב עירוני יותר ,כך הצפיפות בו גדלה.
מספר התושבים במרכזי השלטון עלה לרוב על  ,1,000בערים היו בדרך כלל  1,000‑750תושבים,
ובעיירות היו בדרך כלל  500‑200תושבים.
מרכיבי היישוב העירוני אינם הומוגניים וחד־ממדיים .ברוב היישובים העירוניים היה ייצור
תעשייתי .מתחמים פולחניים שנבנו ממבני אבן מעידים על יכולת ארגונית ועל תרבות עירונית
מובהקת ,למשל במגידו .כמות זהב ,אפילו מזערית ,מעידה על מותרות השייכים לעילית ,למשל
בבאב אלד'רע.
דגמי היישוב הכפרי שהתקיימו בארץ־ישראל בתקופת העיור הראשונה ,תקופת הברונזה הקדומה
ב‑ג ,היו כפר וכפריר.
כפר — יישוב שהיה כפוף ליישוב העירוני .שטחו נע לרוב מכמה דונמים עד  15דונמים (יש יוצא מן
הכלל) .מרבית הכפרים היו פרוזים ,אם כי יש כפרים שנמצא בהם קו חומה ,השונה באופן משמעותי
מחומות היישוב העירוני ,למשל הכפר בתל גת־חפר .לאור חפירות שונות נראה כי בתי הכפר היו
 69פאוסט (לעיל ,הערה  ,)27עמ' .313‑297
 70פאוסט (לעיל ,הערה  ,)63עמ'  ;5אנדרייב (לעיל ,הערה .)27
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בדרך כלל מבנים סגלגלים 71,למשל בבית העמק (שכבה  )IIIובתל נגילה (שכבות  .)XII–XIIIהבתים
לא מוקמו בצורה סדירה ומעידים על חוסר התכנון של כפר פרוז .נחשפו גם אתרים כפריים בעלי
מבנים מרובעים ,אולם נראה כי בכפרים האופייניים היו בתי קנים או מבני סוכות .בתי הקנים היו
ערוכים בשורות קצרות ,מקבילות ,שהיו מורכבות מיחידות אחדות צמודות זו לזו .אל שורת המבנים
נצמדו גינות קטנות .שורה כזו שימשה תחום יחידה משפחתית ,בדומה לנהוג במאהלים קטנים ,והדבר
משתקף במפת שרידי הכפר חצאץ בעמק החולה 72.מבני הסוכות הוקמו על כל שטח היישוב ללא
תכנון ,למשל בכפר תל עירא .הכלכלה התבססה בעיקר על חקלאות שלחין .באתרים רבים נמצאו
עדויות לעדרים גדולים של צאן ובקר ,למשל בכפר בית־העמק.
עם הכפרים בארץ־ישראל בתקופת הברונזה הקדומה נמנו תל אגרה 73,תל עירא 74וחורבת טוב75.
כפריר — יישוב זעיר שכלל בתי משק מעטים .הכפריר היה כנראה כפוף ליישובים שהיו גבוהים
ממנו במדרג היישוב .נראה כי גודלו היה  9‑1דונמים ,ובדרך כלל  5‑3דונמים .קבוצות אוכלוסייה
שהתגוררו ביישוב כזה חיו לרוב ביחידות משפחתיות שדמו למאהלים קטנים ,כמקובל בהתיישבות
הבדווית כיום .הכפריר שונה מכל דגמי היישוב שסקרתי בהיותו מסגרת מצומצמת בהיקפה הפיזי
והחברתי כאחד ,אך הוא נבדל מבית חווה ,שהתגוררה בו בדרך כלל משפחה יחידה ,שעיבדה את
האדמות הסמוכות ,ללא קשר לשאלת הבעלות עליהן .חלק מהאתרים המוגדרים כפריר התקבלו
מנתוני סקר בלבד ,והם הוגדרו במחקר כפריר בגלל היקפם הפיזי הקטן והקרמיקה המועטה שנאספה
בשטח .דוגמאות לכפרירים בארץ־ישראל הן תל תאו 76ותל מלחתה קטן77.
על פי הנתונים שאספתי ובדקתי מסקרים ומחפירות ארכאולוגיות בארץ־ישראל ,לא נמצא ולו
אתר אחד שהוגדר באופן מובהק יישוב בעל משק חקלאי יחיד ,כלומר בית חווה .אמנם יש להניח
שבתקופת הברונזה הקדומה א היו יישובים כאלה ,אך בשלב העירוני של תקופת הברונזה הקדומה
לא היה דגם יישובי שניתן להגדירו בית חווה .ייתכן כי שינוי דגמי היישוב בתקופת הברונזה הקדומה
ב‑ג נבע בין השאר מסיבות גאופוליטיות שהיו להן השלכות ביטחוניות (צורך הגנתי שחייב להציב
כמה אנשים במערך השמירה) 78ומסיבות שהיו קשורות בהתפתחות העיור79.
71
72
73
74
75
76
77
78
79

ראוי להדגיש כי מבנים סגלגלים נחשפו גם באתרים עירוניים .ראו :גופנא (לעיל ,הערה .)57
ר' גרינברג' ,יישוב עמק חולה מראשית תקופת הברונזה הקדומה ועד סוף תקופת הברונזה התיכונה  2א'' ,עבודת
דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשנ"ז.
לוי־רייפר (לעיל הערה *) ,עמ' .277
I. Beit-Arieh, ‘An Early Bronze Age III Settlement at Tel Ira in the Northern Negev’, IEJ, 41 (1991), pp. 1–18
ר' כהן' ,חורבת טוב' ,חדשות ארכיאולוגיות ,צב ( ,)1988עמ' .57‑56
E. Eisenberg, A. Gopher & R. Greenberg, Tel Te’o: A Neolithic, Chalcolithic, and Early Bronze Age Site in the
Hula Valley (IAA Reports, 13), Jerusalem 2001, p. 127
ניתן להניח כי הכפריר תל מלחתה קטן לא היה עצמאי ,ואולי אף ערד הייתה בעלת הקרקע .ראו :ר' עמירן וא' אילן,
'ערד' ,אחא"ח ,ד ,עמ' .952‑951
 32אחוז מכלל אתרי הברונזה הקדומה ב ממוקמים על כיפה ואוכף ,ובתקופת הברונזה הקדומה ג עלה מספרם ל־37
אחוז .ראו טבלאות אתרי תקופת הברונזה הקדומה ב ואתרי תקופת הברונזה הקדומה ג.
סביר כי תהליך העיור הביא לשינוי בבעלות הקרקע ,וייתכן שבמקרים מסוימים שליטה של עיר על כפר מנעה מתושבי
הכפר בעלות על הקרקע.
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ניתן לאפיין את היישוב הכפרי כאתר התיישבות הקטן בשטחו מן העיר ,ושאין בו מפעלים
ציבוריים .רוב היישובים הכפריים היו פרוזים ,ואם הייתה חומה ,היא נפלה בעובייה ובאיכות בנייתה
מחומה של יישוב עירוני .סגנון בניית הבתים ביישוב כפרי ואיכותם היו ירודים בהשוואה לבתי יישוב
עירוני ,שטחם היה קטן משטחם של בתי עיר ,וצפיפותם הייתה פחותה .גם אופי הקברים וצורתם
ביישוב הכפרי נבדלו מן הקבורה העירונית .למעשה הנוף הכפרי התאפיין במבנים קטנים ,פזורים
בדלילות על פני שטח נרחב ,ותרבותם החומרית ביטאה רגיונליות ,יחסי גומלין בין הסביבה הפיזית
לאדם .היו ביישובים אלה מבנים פרטיים בסגנון סגלגל — 80המשך סגנון בנייה מתקופת הברונזה
הקדומה א — 81המעידים על חוסר תכנון (בזבוז שטח) ,למשל בכפר בית־העמק .ביישובים הכפריים
לא היה ריבוד חברתי ומעמדי ,לא היו התמחות והתאחדות פוליטית ולא היו עודפי ייצור .האוכלוסייה
ביישוב הכפרי נאמדת בכמה עשרות אנשים .הבדלים רגיונליים בין הנוף הכללי ,הבנייה הפיזית
ופערים חברתיים־כלכליים בגודל הבתים ובאיכותם מגדירים את היישוב הכפרי.
חשוב להדגיש כי לעתים יכונה יישוב בגודל מסוים כפר ,ובתקופות אחרות ייחשב יישוב בגודל
דומה לכפריר 82.ההבדל בין כפר לכפריר נוגע לגודל היישוב בהשוואה ליישובים אחרים ,והוא גם
תלוי תרבות ,ויש הבדלים באותה תקופה בין יישובי דרום הארץ ליישובי צפון הארץ.
דגמי היישוב מהשלב העירוני בתקופת הברונזה הקדומה שסקרתי לעיל מעידים כי אין לעשות
הבחנות פשוטות ,כפי שנהוג במיון יישובים על פי חלוקה בין ערים לכפרים .גם אין חלוקה ברורה
בין בתי העיר לבתי הכפר על פי דגמי הבתים (סגלגל ,רוחב ועוד) .החלוקה היישובית בפועל מורכבת
בהרבה ,וקיים מדרג יישובי הן ביישוב העירוני והן ביישוב הכפרי .נראה כי המאפיין הפיזי הבולט
ביותר המשותף ליישובים העירוניים הוא בניית הביצורים .עם זאת חומה כשלעצמה אינה קריטריון
מספק להגדרת יישוב עירוני .כמו כן הגדרת יישובים עירוניים אינה מסתכמת במרכיבים הפיזיים
כפי שניסה צ'יילד לאפיין .ראוי לבחון פרמטרים נוספים ,הנוגעים לתכונות חברתיות ,תרבותיות
וכלכליות ,והמעצבים את אופי היישוב לא פחות ממרכיביו הפיזיים .פרמטרים אלה מעידים על
מכלול מקיף של היבטים בחיי היום־יום של החברה העירונית שהיו שונים בתכלית ממבנה החברה
והקהילה ומאורח החיים ביישוב הכפרי ,אך אינם נבדקים בחפירות ובסקרים הארכאולוגיים בארץ־
ישראל.
 80בראון סבור כי לא היה בפרק זמן זה סגנון בנייה אפסידלי ,וכי יש לקרוא לסגנון זה צורת נקניק (.)sausage-shaped
א' בראון ,בעל־פה.
 81דגמי הבית מתקופת הברונזה הקדומה א ,שבה החברה הייתה חקלאית ,והתושבים התגוררו ביישובי קבע כפריים,
ודגמי הבית מהשלב העירוני ,תקופת הברונזה הקדומה ב‑ג ,אינם שונים מהותית .למעשה לא חלו תמורות משמעותיות
בסגנון בתי המגורים ,אך אין לגזור גזרה שווה באשר לבנייה הציבורית באותה תקופה .התושבים המשיכו לבנות
בתים בסגנון סגלגל בתקופת הברונזה הקדומה ב ,למשל במעונה ,בבית־העמק ועוד ,ובתקופת הברונזה הקדומה
ג ,למשל בנייה אפסידלית בתל ירמות .ההבדלים בדגמי הבית אינם קשורים כנראה בהתפתחות העיור ,כפי שסברו
חוקרים שונים (ראו :גולני [לעיל ,הערה  ,)]57והראיה היא שניתן לראות מבנים סגלגלים ,אפסידליים ,בתי רוחב ואפילו
מגורים במערות טבעיות לאורך כל תקופת הברונזה הקדומה ,שנמשכה למעלה מ־ 1,000שנה ,בלי שום קשר למהפכה
העירונית.
 82גרוסמן (לעיל ,הערה  ,)39עמ'  ;9פאוסט (לעיל ,הערה  ,)63עמ' .89
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חשיבות הסקר הארכאולוגי ותרומתו לחקר המרחב בארץ־ישראל
סקר ארכאולוגי הוא האמצעי הראשוני להכרת אזור לא ידוע ,ולעתים הוא משמש לאיתור מקומות
שראוי לבצע בהם חפירה ארכאולוגית .הוא נועד לאסוף מידע רב ככל האפשר על אתר או על אזור
כלשהו על ידי סקירת פני השטח ותיעוד הנתונים באמצעות
צילום ,ציור ומדידה ,וללא חפירה ארכאולוגית ,הדורשת זמן,
צוות גדול ותקציב גדול .חשיבותו של הסקר בהיותו מחקר
משלים המשתלב במחקר הארכאולוגי הסטרטיגרפי83.
הסקר תורם תרומה חשובה לחקר המרחב ,שכן הוא מאפשר
להגדיר אזורים בעלי מאפיינים שונים .הוא תורם גם לחקר הנוף
הכפרי ( ,)landscapeחקר המתמקד במתקנים חקלאיים ,במאגרי
מים ,בטרסות ובמערות קבורה 84,בכך שהוא מוסיף את הממד
הגאוגרפי .סקר הצלה מאפשר איסוף מהיר של מידע על אתר
שעתיד להיפגע עקב עבודות פיתוח .בזכות הסקר הרגיונלי
אפשר לשרטט מפות יישוביות של תקופות שונות ולבצע מחקר
משווה ביניהן ,לשחזר תהליכי התיישבות בחבלים גאוגרפיים
שונים ולמצוא מתאמים בין תהליכים חברתיים וכלכליים לבין
נתונים על התפרוסת המרחבית של היישובים.
עריכת סקר ארכאולוגי בארץ־ישראל החלה בשליש האחרון
של המאה התשע־עשרה ,על ידי סוקרי ה'קרן הבריטית לחקירת
ארץ־ישראל' ( .)Palestine Exploration Fundנלסון גליק
היה הראשון ששילב בין תוצאות סקרים ארכאולוגיים וחפירות
ארכאולוגיות לבין מידע היסטוריוגרפי 85.בשנת  1964הוקמה
'האגודה לסקר ארכאולוגי של ישראל' ,שמטרתה לסקור את
כל שטח מדינת ישראל .יוחנן אהרוני פיתח את מתודת הסקר
המיושמת עד היום ,ושבה נעשית סריקה רגלית של ריבוע של  100קמ"ר ובעקבותיה נכתב דו"ח על
הממצאים שהתגלו.
בשנות התשעים של המאה העשרים חלה פריצת דרך בהיקף הסקרים שנעשים בארץ־ישראל
ובעיקר בשכלול ובהתמקצעות של מתודת הסקר .בין השאר החלו לסווג את הסקרים לפי תחומים :סקרי
 83למשל במחקר של פריסה יישובית וצמיחת המערכת העירונית מהתקופה הנאוליתית ועד ימי הביניים באזור גוואדחוס
שבאנדלוסיה ,בדרום ספרד ,שולבו סקר וחפירה .ראוB. Cunliffe & M.C. Fernandez-Castro, The Guadajoz Project: :
Andalucía in the First Millennium, B.C., I: Torreparedones and Its Hinterland, (Oxford University Committee
for Archaeology, Monograph 47), Oxford 1999, pp. 409–454
 84ראו למשלW. Ashmore & A.B. Knapp, Archaeologies of Landscape: Contemporary Perspective, Oxford 1999, :
pp. 124–149
N. Glueck, Explorations in Eastern Palestine, III (AASOR, 18–19), New Haven 1939 85

נלסון גליק,
מראשוני הסוקרים
בארץ־ישראל1956 ,

(צילום :משה פרידן ,לע"מ)
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יחיד88,

אתרים מתקופות מוגדרות 86,סקרים המתמקדים ביחידות גאוגרפיות 87,סקר מקיף של אתר
סקר מתקנים חקלאיים ,סקר תלים ,סקר מקורות מים ועוד .שינוי מהפכני נוסף שחל בתחום הוא
השימוש בסקר חפירה ( .)shovel testingסקר זה מתבצע על ידי חפירה של ריבועים רבים בעומק
 20ס"מ ,ויכול לשקף את תפרוסת הממצאים בחלקי האתר השונים 89.דוגמה טובה ליישום שיטה
זו היא הסקר שביצעו יעקב שנקמן ודוד אדן־ביוביץ באתר כפר־חנניה 90.עוד חידוש הוא סקר
ברזולוציה גבוהה ,הבאה לידי ביטוי באיסוף הממצא ובגודל הדגימה ,בתיעוד הממצא ,בזיהויו
המדויק ובניתוחו בשיטות שונות 91.שימוש בשיטות אלו מקדם את ענף הסקר בישראל בצעדי ענק
ותורם להצגת נתונים מהימנים יותר.

חלוקה טיפולוגית של אתרי היישוב מתקופת הברונזה הקדומה בשפלת
יהודה 92
בדיקת האתרים מן השלבים השונים של תקופת הברונזה הקדומה בשפלת יהודה על סמך הסקר
הארכאולוגי והחפירות הארכאולוגיות מלמדת על תהליכי ההתיישבות באזור .ואלה תוצאות
המחקר:
86
87

88

89
90
91

92

ראו למשלD. Alon & T.E. Levy, ‘The Archaeology of Cult and the Chalcolithic Sanctuary at Gilat’, JMA, 2 :
(1989), pp. 163–221
ראו למשל :א' זרטל ,סקר הר מנשה ,א :קער שכם ,תל־אביב תשנ"ב; א' זרטל ,סקר הר מנשה ,ב :העמקים המזרחיים
וספר המדבר ,תל־אביב תשנ"ו; י' פינקלשטיין' ,צפון מפות בית סירא ,רמאללה ואל בירה (אתרים  ,')102‑1י' מגן
וי' פינקלשטיין (עורכים) ,סקר ארכיאולוגי בארץ בנימין ,ירושלים תשנ"ג ,עמ' .95‑15
ראו למשל בתל צפיתJ. Uziel, ‘The Tell es-Safi Archaeological Survey’, M.A. thesis, Bar-Ilan University, 2003; :
’,idem & A.M. Maeir, ‘The Location, Size and Periods of Settlement at Tell es-Safi: The Surface Survey Results
הנ"ל (לעיל ,הערה  ,)18עמ' .181‑173
Y. Portugali, ‘A Field Methodology for Regional Archaeology (The Jezreel Valley Survey, 1981)’, Tel-Aviv, 9
(1982), pp. 170–188
י' שנקמן' ,סקר חפירה כמתודה להבהרה היסטורית־יישובית — כפר חנניה כמקרה לדוגמה' ,עבודת מוסמך ,אוניברסיטת
בר אילן ,תש"ס.
ח' בן־דוד' ,הישוב בגולן התחתון בתקופת שלהי ימי הבית השני ,המשנה והתלמוד' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר
אילן ,תש"ס; I. Shai & J. Uziel, ‘Addressing Survey Methodology in the Southern Levant: Applying Different
Methods for the Survey of Tel Burna’, IEJ, 64 (2014), pp. 172–191; A. Faust & H. Katz, ‘Survey, Shovel Tests
and Excavations at Tel Aeton’, Tel-Aviv, 39 (2012), pp. 158–185; Y. Dagan, ‘Archaeological Surveys in Israel
and Their Contribution to Our Understanding of Settlement Distribution: The Judean Shephelah – A Case
Study’, A.Ç. Armağan & Y.D. Kıyısında (eds.), Studies in Honour of Altan Çilingiroğlu: A Life Dedicated to
Urartu on the Shores of the Upper Sea, Istanbul 2009, pp. 217–228
תקופת הברונזה הקדומה ב ותקופת הברונזה הקדומה ג היו תקופות חשובות מאוד בדינמיקה היישובית ,וקביעת
הכרונולוגיה במעבר ביניהן בדרום הארץ אינה פשוטה .עם זאת הצלחתי ליצור חלוקה לטיפוסי כלים ,המבוססת על
אנלוגיה לטיפוסי כלים אחרים ועל החלוקה של דה מירושדג'י מחפירות תל ירמות וכן על הדו"ח של בית־אריה על
תל עירא .ראו :דה מירושדג'י ,ירמות (לעיל ,הערה  ;)5הנ"ל ,תקופת הברונזה הקדומה (לעיל ,הערה  ;)5הנ"ל (לעיל,
הערה  ;)11בית־אריה (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  .79‑66בחינתם של כלי החרס ובניית טיפולוגיה קרמית של הממצא מהסקר
הארכאולוגי הרחב שהתבצע בשפלת יהודה ,אפשרו ליצור מפות תפרוסת יישוב של אתרי השפלה בשלבי תקופת
הברונזה הקדומה .ראו :לוי־רייפר (לעיל הערה *) ,עמ'  ,302‑288מפות .12 ,10 ,7
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—

21

721
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—

1,730
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—

1,444

מס' מפה

מפה 11

מפה :11
תפרוסת אתרי יישוב
מתקופת הברונזה הקדומה ג

 93הכוונה לכל האתרים ,כולל אתרים שלא הוגדרו — עקב ממצא דל ,אולם אפשר היה לתארכם מאחר שנמצאו בהם
חרסים אינדוקטיוויים — ואתרי קבורה.
 94הכוונה רק לאתרים שהוגדרו יישובים — מאחר שנמצאו בהם חרסים אינדיקטיוויים רבים ,ואפשר היה להעריך את גודל
האתר — וללא האתרים שהוגדרו אתרי קבורה.
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בשפלת יהודה נחשפו בסך הכול ארבעים ושלושה אתרי יישוב כפרי מתקופת הברונזה הקדומה א;
מתקופת הברונזה הקדומה ב נחשפו באזור זה בסך הכול שמונים ושמונה יישובים ,הן מהמגזר העירוני
והן מהמגזר הכפרי; ומתקופת הברונזה הקדומה ג נחשפו בסך הכול חמישים ושניים יישובים ,גם הם
מהמגזר העירוני ומהמגזר הכפרי.
הנתונים מצביעים על עלייה דרמטית של למעלה מ־ 106אחוז במספר היישובים בשפלת יהודה
במעבר מתקופת הברונזה הקדומה א לתקופת הברונזה הקדומה ב .השינוי מתבטא לא רק בכמות אתרי
היישוב ובסדר הגודל היישובי ,אלא גם בכל הפרמטרים האחרים המשפיעים על תפרוסת היישוב ,כמו
הבדלים כלכליים ,שייכות חברתית־יישובית ,שינויים מדיניים ותרבותיים והקמת יחידות פוליטיות
חזקות ומבוצרות ,שהן חלק ממערכת עירונית מורכבת .כל אלה הביאו למפנה הדרמטי בתולדות
האזור לאורך השלבים של תקופת הברונזה הקדומה.
מניתוח תהליכי ההתיישבות שהתרחשו במעבר בין השלבים של תקופת הברונזה הקדומה נראה
כי הפריחה היישובית בתקופת העיור הראשונה בשפלת יהודה בכלל וסביב תל ירמות בפרט הביאה
למפנה דרמטי בתולדות האזור .בחינת התמונה היישובית בשפלת יהודה בשלב העירוני הראשון,
בתקופת הברונזה הקדומה ב ,מצביעה כאמור על פריחה יישובית .ואולם על פי הנתונים החדשים
שנאספו על היישוב העירוני בשפלת יהודה חלה ירידה יישובית של  41אחוז במעבר מתקופת הברונזה
הקדומה ב לתקופת הברונזה הקדומה ג .לפיכך נראה כי תהליכי ההתיישבות בשפלת יהודה היו שונים
מהתהליכים שהתרחשו בשאר מרחב ארץ־ישראל באותה תקופה.
בעוד שבאזור שפלת יהודה גדל מספר היישובים במעבר לתקופת העיור הראשונה ,בתקופת
הברונזה הקדומה ב ,בשאר חלקי ארץ־ישראל הייתה המגמה הפוכה .למרות התפתחות העיור והעלייה
במורכבות החברתית ,ואולי דווקא משום כך ,קטן מספר היישובים ,ובמקרים אחדים נטש חלק גדול
מהאוכלוסייה את היישובים הקטנים והתכנס בכמה יישובים גדולים 95.באזורים רבים התרחש במעבר
בין התקופות תהליך מעניין של הצטמקות יישובית ,ובמקרים אחדים אף הייתה נטישה משמעותית של
אזורים .תופעה זו הובחנה במישור החוף 96,בבקעת לוד 97,בבקעת באר־שבע 98ובהרי יהודה 99.לעומת
95

96

97
98

99

תהליך מוכר כתאוריית הסינאויקיסמוס — כפרים אחדים שחברו זה לזה וייסדו עיר חדשה .על תאוריה זו ראוA. :
Kempinski, The Rise of an Urban Culture: The Urbanization of Palestine in the Early Bronze Age, Jerusalem
1978; Y. Portugali & R. Gophna, ‘Crisis, Progress and Urbanization: The Transition from Early Bronze I
 .to Early Bronze II in Palestine’, Tel-Aviv, 20 (1993), pp. 164–186תהליך זה הביא לגידול אוכלוסייה באתרים
המרכזיים ,להתמחות ,לעודפי ייצור ,להתפתחות חברה ריבודית ולהצטמקות היישובית באתרים קטנים .אך ראו גם:
R.T. Schaub, ‘The Origins of the Early Bronze Age Walled Town Culture of Jordan’, SHAJ, 1 (1982), pp. 67–75
A. Faust & Y. Ashkenazy, ‘Excess in Precipitation as a Cause for Settlement Decline along the Israeli Coastal
Plain during the Third Millennium BC’, QR, 68 (2007), pp. 37–44; R. Gophna & Y. Portugli, ‘Settlement and
Demographic Processes in Israel’s Coastal Plain from the Chalcolithic to the Middle Bronze Age’, BASOR, 269
(1988), pp. 13–15
גופנא ,מכפר לעיר (לעיל ,הערה .)1
ר' כהן ,ההתיישבות הקדומה בהר הנגב ,א :התקופה הכלקוליתית ,תקופת הברונזה הקדומה ותקופת הברונזה התיכונה
א (מחקרי רשות העתיקות ,)6 ,ירושלים תש"ס ,עמ'  ;38מ' היימן' ,דגמי יישוב קדומים בהר הנגב — ניתוח ממצאי סקר
החירום בנגב  ,'1989‑1979עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשנ"ג.
עופר (לעיל ,הערה  ,)17עמ' .107‑105
ק ת ד ר ה  ,1 6 1ת ש ר י ת ש ע " ז  ,ע מ ' 3 6 - 7

תהליכי התיישבות בתקופת הברונזה הקדומה בשפלת יהודה

זאת שפלת יהודה הגיעה בתקופה זו לשיא פריחתה היישובית ,ומספר האתרים הקטנים שבה גדל באופן
בולט .ברור לפיכך כי אין להבין את תהליך העיור באזור השפלה כסינאויקיסמוס ,התחברות של כמה
כפרים לשם הקמת עיר 100,פירוש שהוצע למה שהתרחש באותה תקופה באזורים אחרים בארץ־ישראל.

חלוקה טיפולוגית של אתרי היישוב מתקופת הברונזה הקדומה בכל
מרחב ארץ־ישראל
על פי מחקריו של יופה  80אחוז מהאתרים בארץ־ישראל בתקופת הברונזה הקדומה השתייכו להתיישבות
הכפרית — אתרים הקטנים מ־ 50דונם .יתר היישובים היו עירוניים — גודלם של  8אחוזים מהם היה
 100‑60דונם ,ו־ 12אחוזים מהם היו גדולים מ־ 100דונם 101.נמרוד גצוב ערך מחקר מקיף על היישובים
העירוניים בכל מרחב ארץ־ישראל .לפי מחקר זה נחשפו עד כה שישים ושמונה יישובים עירוניים
— מרכזי שלטון וערים — מתקופת הברונזה הקדומה ב בצפון הארץ ,ותשעה־עשר יישובים עירוניים
מתקופה זו בדרום הארץ .מתקופת הברונזה הקדומה ג נחשפו עשרים ושמונה יישובים עירוניים בצפון
הארץ ,וארבעים יישובים עירוניים בדרום הארץ 102.פינקלשטיין הציג חלוקה של אחד־עשר מרכזים
פוליטיים בתקופת הברונזה הקדומה ב ,ותשעה או עשרה מרכזים פוליטיים בתקופת הברונזה הקדומה
ג ,הנכללים ברשימת האתרים האורבניים של גצוב 103.מבדיקת תפרוסת היישוב העירוני בארץ־ישראל
עולה כי מספר היישובים העירוניים מתקופת הברונזה הקדומה ב שנחשפו בצפון הארץ הוא פי שלושה
וחצי ממספר היישובים מתקופה זו שנחשפו בדרום הארץ .לעומת זאת מספר היישובים העירוניים
מתקופת הברונזה הקדומה ג שנחשפו בדרום הארץ גדול ממספר היישובים מתקופה זו שנחשפו בצפון.
מגמה מעניינת אפשר לראות בשינוי הדרמטי שחל במספר היישובים העירוניים במעבר בין
התקופות בצפון הארץ .החשיפה של שישים ושמונה יישובים עירוניים מתקופת הברונזה הקדומה
ב לעומת עשרים ושמונה יישובים עירוניים מתקופת הברונזה הקדומה ג מעידה על קריסה יישובית
בצפון ארץ־ישראל — ירידה של  58אחוז .בדרום הייתה המגמה הפוכה — עלייה יישובית של 110
אחוז במעבר בין התקופות .אולם בחישוב כללי — לפי הנתונים שהציג גצוב — בכל מרחב ארץ־
ישראל חלה ירידה משמעותית של  22אחוז במספר היישובים העירוניים :שמונים ושבעה יישובים
מתקופת הברונזה הקדומה ב לעומת שישים ושמונה יישובים בתקופת הברונזה הקדומה ג .מדובר
בתהליכים מורכבים שהסיבות להם היו כלכליות ,פוליטיות וחברתיות104.
 100כמו התהליך שהתרחש באזור השרון ,שבו התרכזה רוב האוכלוסייה ביישובים בודדים גדולים ומבוצרים .ראו:
א' גופנא' ,היישוב בשרון בתקופה הכלקוליתית ובתקופת הברונזה הקדומה — תהליכים ,מערכים ונופים' ,א' דגני,
ד' גרוסמן וא' שמואלי (עורכים) ,השרון :בין ירקון לכרמל ,תל־אביב תש"ן ,עמ'  .165על תהליך זה באזורים בצפון
הארץ ראו ,D. Esse, ‘Secondary State Formation and Collapse in Early Bonze Age Palestine’ :דה מירושדג'י
(לעיל ,הערה  ,)1עמ' .86
 101יופה (לעיל ,הערה  ,)31עמ' .78‑73
 102גצוב ,פז וגופנא (לעיל ,הערה .)1
I. Finkelstein, ‘Two Notes on Early Bronze Age Urbanization and Urbanism’, Tel-Aviv, 22 (1995), p. 59 103
 104פורטוגל וגופנא (לעיל ,הערה D.L. Esse, Subsistence, Trade, and Social Changes in Early Bronze Age Palestine ;)95
(SAOC, 50), Chicago 1990, p. 175
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תל ירמות כמקרה מבחן בשפלת יהודה

תל ירמות

(צילום :עמית מנדלסון,
)2008

תל ירמות הוא דוגמה לאתר מפתח מתקופת הברונזה הקדומה ב‑ג בשפלת יהודה ,אתר ששימש ללא
ספק מרכז שלטוני 105.מקורות המשיכה ליצירת דגם יישובי רחב היקף סביב תל ירמות בכל התקופות
הקדומות היו העמקים הרחבים שיש בהם קרקעות פוריות ,מקורות מים זמינים וכמות משקעים
ממוצעת של  600‑400מ"מ בשנה (מפה  .)8לדעת דוד גרוסמן המשאבים המקומיים ,הגורם הכלכלי
והצורך בהגנה הם שהכתיבו בסופו של דבר את אופיו ,את מיקומו ואת צורתו של היישוב במרחב106.
יש להניח כי השטחים שמסביב לתל ירמות נוצלו באופן מיטבי.
בראשית תקופת הברונזה הקדומה ב נבנתה באתר חומת אבן רחבה (חומה  .)Aכאשר חומה זו
יצאה משימוש ,בסוף תקופת הברונזה הקדומה ב ,נבנתה חומה חדשה (חומה  ,)Bובה שער מורכב
ודרך גישה המובילה אליו,
והמשתפלת בציר אלכסוני;
חומה זו הורחבה עם בניית
חלקלקה .בין שתי החומות
הונחו שכבות מילוי ,ונבנו
מעין פלטפורמות אבן .פייר
דה מירושדג'י סובר שבמהלך
תקופת הברונזה הקדומה ג
הפך תל ירמות למרכז שלטוני
חזק ששלט על מרחב גדול
מאוד 107.בזמן תקופת השיא
של תל ירמות דעכו אתרים
מרכזיים אחרים בשפלת
יהודה ,כמו תל חסי ותל חליף.
באותה עת גם התרופף הקשר
עם מצרים ,ונראה שבשל כך
שונה מערך הביצורים עם בניית ארמונות הפאר ( )B1, B2בתקופת הברונזה הקדומה ג .ייתכן שעקב
שינויים גאופוליטיים במרחב שפלת יהודה ובשל שינויים ביחסי הכוחות ובקשרים בין ארץ־ישראל
 105ראוי לציין כי אזור תל ירמות נסקר באופן מלא על ידי דגן במסגרת סקר מפת בית־שמש .ראו דגן (לעיל ,הערה  .)5וכן
התבצעו באזור מספר לא מבוטל של חפירות הצלה .ראו :ע' איזנבר וד' סקלר' ,נחל ירמות' ,חדשות ארכיאולוגיות111 ,
( ,)2000עמ'  .104‑102כמו כן התבצעו חפירות ארכאולוגיות יזומות שהתבצעו באזור בניהולו של דה מירושדג'י :ראו:
דה מירושדג'י ,ירמות (לעיל ,הערה P. de Miroschedji, ‘Le processus d’urbanisation en Palestine au Bronze ;)5
’ ,Ancien: Chronologie et rythmesהנ"ל (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ;79‑63הנ"ל ,תקופת הברונזה הקדומה (לעיל ,הערה
 ;)6הנ"ל (לעיל ,הערה idem, ‘Jarmuth, Tel’, NEAEHL, V, pp. 1792–1797 ;)11
 106ד' גרוסמן ,הכפר הערבי ובנותיו :תהליכים ביישוב הערבי בארץ ישראל בתקופה העותומנית ,ירושלים תשנ"ד.
 107דה מרושידג'י ,בעל־פה.
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לבין מצרים ,שונה מערך הביצורים לחלוטין ,והוא נבנה על פי קנה מידה אחר מזה שהיה בתקופה
הקודמת.
נראה כי שליט ירמות היה לשליט על־אזורי וחלש על טריטוריה גדולה בהרבה מזו שהייתה
בשליטת שליט המקום בתקופה הקודמת ,וזאת על אף הירידה היישובית סביב תל ירמות באותה
תקופה .המרכז השלטוני ירמות תפקד כישות פוליטית לצד ישויות נוספות בשפלת יהודה ,כמו תל
צפית ,תל ערני ,תל לכיש ותל חליף .וכל מערכת עירונית קיימה קשרים עם היישובים הסובבים
אותה.
לאור האמור נראה כי התמורות היישוביות במרחב ארץ־ישראל היו הסיבה לפריחה יישובית
בשפלת יהודה .דומה כי תמורות אלה נבעו מהגירת בני אדם מאזור לאזור ובעיקר ממעבר מאזורים
נמוכים לאזורים גבוהים .פינקלשטיין הצביע על המשכיות יישובית ועל יציבות במספר היישובים
באזורים הגבוהים — הגליל העליון ,מרכז אזור שכם ודרומו 108.אברהם פאוסט ויוסף אשכנזי הצביעו
על נטישת אזורים נמוכים מסיבות סביבתיות 109.תהליכים אלו השפיעו על המתרחש בשפלת יהודה
והביאו לגידול יישובי באזור ,בעיקר בשפלה הגבוהה110.

מיקום גאוגרפי של היישובים במרחב שפלת יהודה בתקופת הברונזה
הקדומה על פי דגמיהם
נוסף על בדיקת מספר היישובים ואופיים בחרתי לבדוק את מיקומם הגאוגרפי על פי דגמיהם (ראו
טבלאות) ,על מנת לברר אם יש הבדל בין האתרים הגדולים לבין האתרים הקטנים מבחינת בחירת
מיקומם בתוואי הטופוגרפי (מפה  .)12ואלה תוצאות הבדיקה:

אתרי תקופת הברונזה הקדומה
מיקום

א111

כיפה

אוכף

שלוחה

עמק

נחל

גיא

סך הכול

כפר גדול

4

0

4

1

1

0

10

כפר

9

0

2

1

0

0

12

בית חווה

6

6

7

1

1

0

21

סך הכול

19

6

13

3

2

0

43
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 108פינקלשטיין (לעיל ,הערה  ,)103עמ' .65‑47
 109פאוסט ואשכנזי (לעיל ,הערה .)96
 110לוי־רייפר (לעיל ,הערה *) ,עמ' .285‑283
 111כיפה — גבעה מעוגלת; אוכף — שקע בין שתי כיפות; שלוחה — מדרון היורד מכיפה; שקע — שקע רחב בין גבעות או הרים
המכיל אפיק זרימה ומישור פשט ,מישור במפלס הגבוה מהאפיק ,המוצף כאשר גובה הזרימה עובר את מפלס גדות האפיק;
נחל — אפיק המוביל מים באופן קבוע או בחלק מעונות השנה; גיא — עמק צר בין הרים או גבעות ללא מישור פשט.
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אתרי תקופת הברונזה הקדומה ב
מיקום

כיפה

אוכף

שלוחה

עמק

נחל

גיא

סך הכול

מרכז שלטוני

2

0

1

0

0

0

3

עיר

3

0

1

0

0

0

4

עיירה

5

0

5

0

0

0

10

כפר

9

1

11

1

2

0

24

כפריר

16

2

23

1

4

1

47

סך הכול

35

3

41

2

6

1

88

דגם

אתרי תקופת הברונזה הקדומה ג
מיקום

כיפה

אוכף

שלוחה

עמק

נחל

גיא

סך הכול

מרכז
שלטוני

4

0

1

0

0

0

5

עיר

0

0

2

0

0

0

2

עיירה

5

0

5

0

0

0

10

כפר

6

0

2

1

1

0

10

כפריר

9

1

11

0

3

1

25

סך הכול

24

1

21

1

4

1

52

דגם

עולה מן הנתונים הללו שבתקופת הברונזה הקדומה א העדיפו אנשי היישובים הגדולים לקבוע את
מקום מושבם על כיפה ובעדיפות השנייה על שלוחה .הכיפה נבחרה כי שימשה הגנה טבעית ,ואילו
השלוחה נבחרה בלית בררה ,שכן היישובים נזקקו למקור מים בקרבתם ולקרקע פורייה .לעומת
זאת אנשי האתרים הקטנים ובתי החווה בחרו להתיישב על כיפה ,על אוכף ועל שלוחה באופן שווה
פחות או יותר .מספר היישובים הממוקמים על כיפה ועל אוכף יחד כמעט כפול ממספר היישובים
הקרבה
הממוקמים על שלוחה .נתונים אלו מצביעים על העדפת הביטחון ואפשרויות ההגנה על פני ִ
למים וטיב האדמה.
בתקופת הברונזה הקדומה ב‑ג העדיפו מרכזי השלטון לבנות את היישובים על כיפה ולנצל ככל
האפשר את תנאי ההגנה הטבעית והנתונים האסטרטגיים .אין ספק שההגנה והביטחון היו השיקול
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המכריע בבחירת המיקום ,והם גם הסיבה
לבניית הביצורים .בבניית הערים חל שינוי
במגמה מתקופת הברונזה הקדומה ב לתקופת
הברונזה הקדומה ג .בתקופה הראשונה הייתה
הבחירה המועדפת בנייה על כיפה ,ואילו
בתקופה שלאחריה הייתה הבחירה הנפוצה
בנייה על שלוחה .ייתכן ששיפור בתנאים
הביטחוניים הביא להעדפה של מיקום שבו
הקרקע פורייה .ביישובים הבינוניים לא
נמצאו הבדלים בין בחירה בכיפה לבין בחירה
בשלוחה .בכפרירים הייתה עדיפות לבנייה על
שלוחות ,אף כי חלקם נבנו על כיפות ,ויש אף
אתרים אחדים הממוקמים בנחל ,דבר המעיד
שהקרבה למקורות
ִ
על שינוי בתפיסה .נראה
מים ולקרקע פורייה הייתה משמעותית מאוד
עבור אתרים קטנים.
כ־ 30אחוז מן האתרים מתקופת הברונזה
הקדומה בתחום שפלת יהודה היו ממוקמים
על כיפה או על אוכף .מיקומם של האתרים
בתבליט הטופוגרפי מראה כי הצורך בהגנה
בתקופה הנדונה הכתיב במידה רבה את צורתו
ואת מיקומו של היישוב 112.ניתוח נתוני המערך
המרחבי והמיקום הטופוגרפי של האתרים מורה
על ריכוז היישובים באזורים הסמוכים לעמקי
הנחלים וקרובים לשטחי עיבוד חקלאי אך
נמצאים על תוואי טופוגרפי גבוה .על פי מיקום
היישובים הגדולים והמרכזיים נראה כי השיקול
המכריע בבחירת המיקום היה השיקול ההגנתי־הביטחוני .עם זאת ִקרבה לחלקות חקלאיות הראויות
לעיבוד מזדמן או קבוע ולמקורות מים הייתה אף היא שיקול ,בעיקר עבור היישובים הקטנים.
השוואה בין מפות תפרוסת היישוב (מפות  )4 ,3 ,2 ,1מצביעה על התיישבות ענפה לאורך צירי
הנחלים ולאורך הקו המזרחי — השפלה הגבוהה .הריכוז הגבוה ביותר של יישובים נמצא בצפון
השפלה הגבוהה ,ביחידת הנוף נחל ירמות — נחל שורק .האזור היה מיושב בצפיפות בכל השלבים של
 112לעומת זאת גרוסמן טען כי התלות במשאבי הקרקע ובאקלים הייתה הגורם העיקרי בקביעת אופי היישוב ,גבול
ההתפרסות וגודל האוכלוסייה .ראו :גרוסמן (לעיל ,הערה  ,)106עמ' .11
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מפה  :12מפה
טופוגרפית ,קווי
גובה ותבליט
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תקופת הברונזה הקדומה ,ובתקופת הברונזה הקדומה ב חלה עלייה ניכרת בצפיפות היישוב באזור.
מגמה זהה ניכרת לאורך כל ציר השפלה הגבוהה במהלך התקופות.
אין ספק כי המוקדים בעלי כושר הנשיאה הפוטנציאלי הגבוה ביותר ,כלומר מספר הנפשות
היכולות להתפרנס מיחידת שטח אחת ,היו בצפון־מזרח השפלה ,בשרשרת הגבעות העוברת ממערב
לרצועת עמקי התלם ,שראשיתה בנחל שורק וסופה בנחל האלה .השפלה הגבוהה נסקרה באופן מלא,
ואילו השפלה הנמוכה נסקרה באופן חלקי (פרט לאזור לכיש) ,אך הנתונים הסביבתיים מורים כי אזור
השפלה הגבוהה היה בעל כושר נשיאה גבוה יותר .סביר להניח שאילו הייתה השפלה הנמוכה נסקרת
באופן מלא ,היה נשמר הפער בין האזורים ,ותוצאות הסקר היו דומות .דוגמה לכך היא אזור תל צפית,
שהיה דל ביישובים לאורך כל התקופות113.

סיכום ומסקנות
לאור הנתונים שהוצגו מתברר כי במעבר מתקופת הברונזה הקדומה א ,שבה הייתה בעיקר התיישבות
כפרית ,לתקופת הברונזה הקדומה ב ,תקופת העיור הראשונה ,חלה פריחה בתפרוסת היישובים וגדל
מספר האתרים בשפלת יהודה .תהליך זה אינו דומה למה שהתרחש באזורים אחרים בארץ־ישראל —
השרון ,מישור החוף ,הרי יהודה ובקעת באר־שבע — שבהם קטן מספר היישובים במעבר לתקופת
העיור הראשונה .נראה כי הסיבה לשינוי הדגם היישובי הייתה מעבר של אוכלוסייה מאזורים נמוכים
לאזורים גבוהים .נוסף לכך ראוי לציין כי בשלב העירוני של תקופת הברונזה הקדומה לא נמצא
בשפלת יהודה ולו אתר אחד שהוגדר באופן מובהק כיישוב בעל משק חקלאי יחיד ,בית חווה .מעניין
לראות שבמעבר מתקופת הברונזה הקדומה ב לתקופת הברונזה הקדומה ג קטן מספר היישובים
בשפלת יהודה ,וגם בשלב עירוני זה לא נמצאו בתי חווה .פינקלשטיין הסביר שבתקופה זו היה צפוי
שהחלוקה הפוליטית החדשה תגרום להגדלת מספר היישובים הכפריים באזור עמק הירדן 114,אולם
המגמה שנצפתה באזור שפלת יהודה הייתה הפוכה .נתון זה אינו מפתיע ,שכן התהליך התרחש
ברוב חלקי ארץ־ישראל — וחל על אזור השפלה במידה פחותה — כנראה עקב שינויים גאופוליטיים
שהתרחשו באזור הסובב את ארץ־ישראל ,ובהם התרופפות הקשרים עם מצרים.

 113תל צפית הוא אחד האתרים החשובים והגדולים שנחשפים בשנים האחרונות בשפלת יהודה .בתקופת העיור חל גידול
מרשים בשטח האתר ונמצאה בו (בשטח  )E5קרמיקה הדומה לזו של תל ירמות משכבת השיא שלו ,תקופת הברונזה
הקדומה ג .ראו :עוזיאל ומאייר (לעיל ,הערה  ,)56עמ' .238‑237
 114פינקלשטיין (לעיל ,הערה .)103
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