בית המגורים הכפרי בהר חברון ומסורת הבנייה
הארץ  -ישראלית
יזהר הירשפלד

מבוא
במאמר שלהלן יתוארו קווי האופי של הבניה המסורתית בהר  -חברון ויוצגו שניים מבתי  -המגורים

שנסקרו על  -ידינו באזור זה  .תוצאות הסקר עתידות להתפרסם כחלק מעבודת מחקר מקיפה יותר
שעניינה תרבות הדיור ביהודה בתקופת המשנה והתלמוד  1 .הסקר נמשך כשנתיים  ,משלהי תשל " ח
ועד שלהי תש " ם  .בפרק  -זמן זה נחקרו ונלמדו כעשרה מבני  -מגורים בהר  -חברון  .המחקר כלל
ראיונות עם בני הבית  ,מדידות מפורטות וצילומים רבים של פרטי הבניה בבית ובחצר .
בבחירת הבתים ניסינו למלא שני תנאים
בארץ  -ישראל  ,או

:

2

( א ) לאתר בתים שנבנו לפני תחילת המנדט הבריטי

לפחות  ,כאלה שנבנו לפני שנשתררה הבניה בבטון ובקורות מתכת  ( :ב ) מבין אלה

לחקור בתים שהם עדיין מאוכלסים  .אולם מילויים של תנאים אלו עלה בקושי רב  .המעבר מבתי
אבן מסורתיים לבתי בטון  -תהליך שראשיתו בשנות העשרים של המאה הנוכחית  -הואץ מאד

בשנים האחרונות והושלם כמעט לחלוטין בימינו  3 .במקרים בודדים בלבד הצלחנו לאתר בתי -
ו

עבודת המחקר ' בית המגורים הכפרי ביהודה בתקופה המשנה והתלמוד '  ,הוגשה כעבודת  -גמר במסגרת לימודי
לתואר המוסמך במכון לארכיאולוגיה של האוניברסיטה העברית בירושלים  .העבודה נכתבה בהדרכתו של ד " ר י '
צפריר  .סקר הכפרים נערך מטעם המכון לחקר ארץ  -ישראל ויישובה של יד יצחק כן  -צבי  ,בשיתוף עם בית  -ספר

שדה כפר  -עציון  .מוסדות אלה עמדו על חשיבות התיעוד של הבניה המסורתית ההולכת ונעלמת  ,יזמו ומימנו את
המחקר  .חומר התיעוד המפורט  -תכניות וצילומים  -עומדים לרשות החוקר כארכיון יד יצחק בן  -צבי  .תודתי

נתרנה למר י ' בן  -פורת  ,מנהל יד יצחק בן  -צבי  ,ד " ר י ' צפריר ראש המכון לחקר ארץ  -ישראל ויישובה וידידי

י'

פטריך  ,ר ' רובין וד " ר ש ' אילתי מן המכון הנ " ל שסייעו רבות במהלך העבודה  .כמו  -כן נתונה תודתי ליד יצחק בן -

צבי על שהעניקה לי מענק מחקר לצורך כתיבת העבודה  .בית  -ספר שדה בכפר  -עציון היה שותף פעיל בסקר הבניה
המסורתית בהר  -חברון  .תודתי נתונה לאנשי בית  -הספר ובמיוחד לד ' עמית ולר ' וורכר שהיו מעורבים בשלבים
השונים של המחקר  .לידידי י ' כהן וש ' ארזי שליוו אותי כהדרכה ובעידוד לאורך כל הדרך  ,נתונה תודתי הנאמנה .
2

מדידות השטח נעשו על  -ידי האדריכל ג ' סולר והאדריכלית ביאנקה לפורי ששרטטה את התוכניות והחתכים .
הצילומים נעשו על  -ידי ז ' רדופן וי ' יוסף  .הראיונות עם בעלי הבתים נעשו בעזרתם של רחל בר  -נתן  ,א ' שווקי  ,ד '

מרום וב ' זאס  .תודה מיוחדת נתונה לרחל כר  -נתן

וא ' שווקי

שסייעו ל ' שבירת

הקרח ' במגע עם האוכלוסיה

המקומית של הר  -חברון  .סיוע הכרחי קיבלנו מאת עטא  ,תושב חברון  ,שליווה אותנו בעת סיורינו בכפרים  .לעטא

.

וחבריו מן המחלקה לעבודות ציבוריות בחברון עות ' מאן וחאג ' חאלד  ,נתונה תודתי על הכנסת האורחים הנאה .
3

במבוא למונוגראפיה המוקדשת לנושא הבית הארץ  -ישראלי שפרסם ד " ר ת ' כנען בשנת

1933

נכתבו הדברים

הבאים  ' :השיטות לנזיית בתים בארץ  -ישראל משתנות במהירות  .שיטות מודרניות הונהגו בכלמקום  ,הן כערים הן
בכפרים  .קורות  -ברזל  ,בטון ( פשוט או

מזויין ) ,

רעפים  ,ריצופי מלט ודומיהם נעשים שכיחים יותר ויותר  .כעוד

אי  -אלו שנים ייפסק השימוש בשיטות הבניה האופייניות למזרח ויישכחו מונחי הבניה הערביים  .שיקולים אלה

.

היו הטעם הישיר לכתיבתה של מונוגראפיה קצרה זו  :הרצון לשמר מונחים ערביים לתעד שיטות בינוי ולשרטט
 ' . Canaan , The' Palestinianך
.
תמונה תמציתית של תהליכי בנייתו של הבית הארץ  -ישראלי '  .נ.Arab House : 71

.

 . 111ק  Architecture and' Folklore Jerusalem 1933 ,ולהלן  :כנצן הבית הצרבי  .אם היה כנצן ער לראשיתו
של התהליך הרי שאנו  ,חמישים שנה אחריו עדים להשלמתו הכמעט מוחלטת ~ .
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מגורים מתקופת התורכים  ,שבעליהם עדיין גרים בהם  .במקרים אחרים נאלצנו להסתפק בבתי -
מגורים שניטשו לפני זמן לא רב ומשמשים עדיין את בני המשפחה לצרכים שונים ; וכך  ,בעזרת
תיאורים והסברים שקיבלנו מפי בעלי הבתים  ,נתאפשר לנו להשלים באופן מילולי את החסר
בתיעוד הבית .

מטרתו של הסקר היתה אפוא בראש וראשונה פעולת תיעוד דחופה של תרבות  -דיור הנעלמת
והולכת מנוף ארצנו  .מידת הדחיפות נתבררה במהלך הסקר  .במרבית הכפרים עומדים בתי האבן

כגוש עזוב במרכז הכפר  ,והם נתונים לתהליך מתמיד של הרס וכליה  .חלק מהבתים שאותרו על -

ידינו בהיותם

מאוכלסים  ,ניטשו ממש תוך כדי סקירתם  .אחרים שנסקרו על  -ידינו  ,נהרסו ופינו

מקומם לבתי בטון חדשים  .בחומר האיורי הרב שנצטבר בידינו ביקשנו להנציח את שרידיה של
תרבות  -דיור מסורתית אשר נתקיימה בהר חברון מזה דורות רבים  ,עד השנים האחרונות .
בתי  -המגורים שתועדו על  -ידינו ממוקמים בשלוש יחידות הנוף העיקריות של הר  -חברון

:

השוליים המערביים של ההר  ,במת ההר ואזור ספר המדבר  .הכפרים שבהם נסקרו הבתים הם ( ציור
: )1

באיזור השוליים המערביים
בבמת ההר

:

:

דיר אל עסל א  -תחתא  ,חר ' דיר צמית ואל מבעה .

בית כחיל  ,תפוח ודורא .

ברצועה של ספר המדבר

:

א  -דהריה  ,א  -סמוע  ,יטה ובני נעים .

בנוסף לבתי  -המגורים המסורתיים תיעדנו שלושה מבנים נוספים

:

בית  -התכנסות ( מדאפה ) בבני

נעים  ,בית  -מגורים מסורתי בלב חברון ומאהל בדווי באזור ערד  .סקירתם של מבנים אלה  ,ובייחוד זו
של הבית העירוני בחברון  ,באה להשלים את התמונה הכוללת של תרבות הדיור המסורתית בהר -

חברון  .יתר על כן  ,מן המחקרים שנסקור להלן אפשר להקיש כי תמונת המצב של תרבות הדיור
המסורתית בהר  -חברון מייצגת במידה ניכרת גם את זו של אזורי ארץ האחרים .

()ץ
~

בית המגורים הכפרי בהר חברת

חקירת הבניה המסורתית המאוחרת כדרך ללימוד הבניה בתקופות העתיקות
בסוף שנות השישים של המאה הנוכחית נערך סקר  -חירום של הבניה המסורתית בכפר אשנון ,

במרכז אנטוליה  ,באזור שעמד להיות מוצף על  -ידי סכר קבאן שעל הפרת  .הסקר היה חלק
מפרוייקט שנוהל על  -ידי בית  -הספר הבריטי לארכיאולוגיה באנקרה  ,ונעשה בו ניסיון להשוות בין
התרבות החומרית באשוון לבין מימצאי החפירות שנערכו באזור  .בסיכום הפרוייקט הציגו
החוקרים את הנחות היסוד של מחקרם

:

' הארכיטקטורה הביתית מגיבה באופן מיידי לצרכיו

הבסיסיים של האדם  ,הנובעים מיחסי הגומלין בינו ובין סביבתו ' .

4

ובהמשך

:

' הארכיטקטורה

הנוכחית באיזור אשוון  . . .הינה המשך של מסורת עתיקת יומין כפי שמעידים סממנים רבים
בתכנון  ,חומרי הבניה ושיטות הבניה שנשארו ללא שינוי במשך אלפי שנים  .הבית עשוי לשמש
בסיס להשוואה ישירה עם הארכיטקטורה הקדומה ' .

5

כוחם של דברים אלה יפה גם ביחס להר  -חברון  .בחירת אזור זה לא היתה מקרית  ,ונבעה מהיכרות

בלתי  -אמצעית עם הנוף האנושי באזור  .היטיב לנסח זאת זאב משל שכתב על ההבטים

הגיאוגראפיים  -היסטוריים של אזור זה  ' :אחד הדברים המרשימים אותנו ביותר בעת ביקורנו בהר -
חברון ובהר  -שומרון הוא האפשרות להקיש מהווי חייהם של הכפריים הערבים על הווי חיי אבותינו

לפני אלפי שנים  .לא תמיד אמנם היקש זה הוא מדוייק בפרטיו  ,אך נראה לי כי הגורם העיקרי כאן
הוא המשך קיום הווי חיים בהתאם לתנאים
מינימאלית ' .

הטבעיים  ,כשהשפעת

הציוויליזציה על קשר זה היא

6

בביצוע הסקר הוחלט להתמקד בהבטים האדריכליים של הבית  ,כפי שהם מתבטאים בשלושת
המרכיבים העיקריים

;

קירות המעטפת  ,החלל הפנימי והחצר  .שלושה מרכיבים אלה משולבים זה

בזה ויוצרים יחידה אורגאנית המשמשת רקע לפעילות המשפחתית היום  -יומית .
בעבודתנו בחרנו להצטמצם למדגם של כעשרה בתי  -מגורים בלבד  ,זאת במטרה להעדיף -

בזמן ובאמצעים שהועמדו לרשותנו  -תיעוד מלא ויסודי של מספר בתים מועט  ,על  -פני סקירה
שטחית של מספר בתים רב יותר .
אחת ממסקנות היסוד העולה ממחקרנו הינה שיש מקום להשוות את הבניה המסורתית בת  -זמננו

לבניה הקדומה  ,כפי שהיא מתגלה במימצאים

הארכיאולוגיים ,

כל עוד מצטמצם הדיון בפרטי

הבניה ובחלקים ואבזרים של הבית  .לעומת זאת  ,כשדנים בחלוקת החדרים ותרבות הדיור -
ההבדלים הם כה גדולים  ,עד שקשה למצוא מקום להשוואה  .הפער והשוני בין תרבות הדיור

הערבית המסורתית לבין תרבות הדיור בימי קדם הוא בולט לעין  .בית הפלאח הערבי  ,כולל במרבית
המקרים חדר אחד בלבד המשמש למגורים  ,אחסון והלנת בעלי  -חיים  -הכול תחת קורת גג

אחת ,

אם גם בשני מפלסים  .ואילו בית  -המגורים הארץ  -ישראלי בתקופת המשנה והתלמוד היה מחולק ,

ככל שידיעתנו מגעת  ,לשניים  -שלושה חדרים  ,תוך הפרדה בין חדר המגורים הוא הטרקלין  ,לבין
הקיטון המשמש לשינה  .לפי מה שידוע על הרגלי הרחצה והניקיון המפותחים ששררו בתקופה
הרומית  -ביזאנטית  ,סביר להניח שמגורים של בני  -אדם ובעלי  -חיים בכפיפה אחת  ,היו מעשה יוצא -
דופן  .לעומת זאת  ,כשמשווים את הפרטים השונים  ,כגון חומרי בניה  ,שיטות ותהליכים של בניית

.ק
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יזהר הירשפלד

הבית  ,צורת הפתחים והחלונות ומתקנים שונים הבנויים בתוך הבית ובחצר  -מוצאים דמיון רב בין
הבניה הערבית המסורתית לבין שרידיהם של בתים שנחשפו באתרים ארכיאולוגיים מתקופת
המשנה והתלמוד .

תיעוד שיטות הבניה
סקירתם של בתי  -המגורים והמפגש עם יושביהם איפשרו לשרטט תמונה נאמנה באופן יחסי של
מראה הבית המסורתי ואורח החיים בו  .אולם קושי עיקרי היה בהעדר אפשרות לתעד את שיטות
הבניה

המסורתיות ,

שיטות שעברו ובטלו מן העולם  .לא נותר אלא לנסות ולשחזר נושא זה

ממקורות  -מידע אחרים .

ראשית  ,ביקשנו לעמוד מקרוב על טיבן של שתי שיטות הקירוי המקובלות בהר  -חברון  ' -קירוי
אבן ' ו ' קירוי עץ '  .לצורך זה אותרו שני בתים נטושים  ,ש ' נחתכו ' עקב עבודות סלילה והרחבה של

כבישים במרכזי הכפרים  .האחד  ,בית מקורה בקשתות  -אבן וקורות  -עץ ( בית אל  -חשב  ' -בית
העץ ' ) ,

אותר במרכזו של הגדול בכפרי הר  -חברון  -דורא ; השני  ,בית שתקרתו כיפת אבן ( בית אל -

סטר  ' -בית האבן ' )  ,אותר במבואותיו המזרחיים של הכפר יטה  ,הכפר השני בגודלו בהר  -חברון .

לימוד ה ' חתכים ' ששרדו מבתי  -מגורים אלה  ,מאפשר לעמוד מקרוב על הרכבם ודרך בנייתם .
שנית  ,ערכנו ראיונות עם מספר בנאים ותיקים בחברון וסביבתה וכן עם מהנדס העיר הנוכחי -

בתקופת הסקר  -של חברון  .בראיונות אלו נתבררו לא רק פרטים הנוגעים לתהליכי הבניה
המסורתיים  ,אלא גם דמותם של הבנאים ומעמדם בחברה  .בנוסף לכך  ,תוך כדי הראיונות שנערכו
בכל בית בנפרד  ,נצטברו נתונים רבים בנושאי הבניה .
מקור המידע השלישי והחשוב ביותר הוא מחקרים אחדים שהוקדשו לנושא זה ונתפרסמו החל
מאמצע המאה העשרים  .הראשון והחשוב שבהם הוא מחקרו המונומנטאלי של גוסטב דלמן
המוקדש לעבודה ולמנהגים בארץ  -ישראל .

7

הכרך השביעי והאחרון  ,המוקדש לנושא

' הבית ' ,

נתפרסם אחרי מותו  ,בשנת  . 1942כרך זה מכיל תיאורים מפורטים ביותר של עשרות בתי  -מגורים
בארץ  -ישראל בתקופת השלטון התורכי  .מחקר נוסף המתמקד בבית  -המגורים המסורתי נתפרסם

על  -ידי תאוופיק כנען  ' .מחקר זה מוקדש בעיקרו לפולקלור ולמונחים השונים הקשורים במבנה
הבית ואבזריו  .לענייננו חשובים במיוחד הקטעים שבהם מתאר כנען את תהליכי הבניה השונים .
למחקרים אלה ניתן לצרף את מאמרו של האדריכל יעקב פינקרפלד שנתפרסם בשנת

1943

 9 .למאמר

זה נודע ערך רב בכל הנוגע לחומרים  ,שיטות ותהליכי בניה .
אף כי אחרי קום המדינה נתפרסמו מספר מחקרים העוסקים בכפר הערבי 0 ,י הרי אלה ברובם
7

י

.

 .ק 11 - Das Haus , GUtersloh 1942ע

.

Paldstina

"ו

beit und Sirte

)3 . Dalman ,

נלהלז

 :דלמן ,

הבית ] .
8

לעיל  ,הערה . 3

9

י ' פינקרפלד ואחרים ' הבניה הערכית '  ,מחקרים  -עבודות המוסד לחקר הבניה והתכניקה  ,א  ,תל  -אביב

.

עמ ' 157 - 125
10

[ להלן

:

תש " ג ,

פינקרפלד  ,הבניה הערבית ] .

ג ' גולני  ,גיאוגרפיה ישובית של הכפר המסורתי  -מדגם הכפר טייבה  ,חיפה

תשכ " ז  ,עמ ' ; 49 - 43

מ ' מאיר -

כרודניץ  ' ,תמורות במנה הפיזי של הכפרים הערביים בישראל '  ,מאגיסטר למדעים  ,הטכניון  ,חיפה תשכ " ז  ,עמ '
; 33 - 23

י ' סגל  ,הבניה בכפרים הערבים בגליל והתפתחותה  ,חיפה תשכ " ז  .עבודתו של סגל דלה בתוכנה אך

מצטיינת בשפע של צילומים בעלי ערך תיעודי רב  .כמו  -כן ניתן להזכיר את הפרקים הנוגעים לבית בספרו של א '
שמואלי  ,התנחלות הבדוים של מדבר יהודה  ,תל  -אביב תש " ל  ,עמ '

, 82 - 71

וכן בספרו של ש ' אביצור  ,אדם ועמלו

 -אטלס לתולדות כלי עבודה ומתקני ייצור בארץ ישראל  ,ירושלים תשל " ו  ,עמ '

21 :2

136 - 124

.

בית המגורים הכפרי בהר חברון

עבודות אדריכלים העוסקות במערך הכפרי הכולל  ,והפרקים המוקדשים בהן לבית  -המגורים

המסורתי הינם קצרים בדרך  -כלל וכלתי  -מספקים  .מקורות המידע העיקריים והחשובים ביותר
נשארו אפוא עד היום מחקריהם של דלמן  ,כנען ופינקרפלד .

כללי הבינוי של ' אסכולת הבנאים ' המקומית
המחקרים המוקדשים לבניה הערבית המסורתית מרבים לשבח את עיצובם הנעים של הבתים  .בספר
המתאר את הארכיטקטורה בלבנון כותב האדריכל פרידריך ולט את הדברים הבאים

:

ייחודו של הבית הינה הרמוניה של החומרים  ,הצבע והטקסטורה של הפנים  .האחדות
דמויית הקונכיה של הרצפה והקירות והמעברים הרכים מעניקים המשכיות ורציפות

לחלל הפנימי  .הפנים מעוצב על  -ידי העדרם של רהיטים גדולים  ,החלוקה למפלסים
והמחיצות המעוטרות למיניהן  .ניתן לחוש את נוכחותה של היד האנושית שעיצבה את כל

הפרטים  .העדרם של קווים ישרים או זוויות ישרות מעניקים איכות אורגאנית  ,אמנותית
לפנים הבית .

] ן

התהליכים ושיטות הבניה המסורתיים קשורים יותר מכל בדמותו של הכנאי העוסק במלאכה

( מועלם בגא )  .בבניית הכית הכפרי הועסק בנאי מקצועי אחד בלבד שהתפרנס

מכך  .שאר העובדים

היו מבני המשפחה והכפר  .בידיו של הבנאי הופקדה בניית הבית מתחילתו ועד סופו  .על אחריותו
הוטלו השלבים המקצועיים השונים  :תכנון הבית  ,סימון השטח לבניה  ,סיתות האבן  ,בניית
ובעיקר יציקת הגג כולל הכנת התבניות ופיגומי העץ .

הקירות ,

2ן

ההכרה בחשיבותו של הבנאי מתבטאת בדבריו של עת ' מאן  ,מהנדס העיר של חברון  ' :הבית נבנה
ללא תכנון  ,לא על הנייר ולא בשטח  .הגיע מומחה  -בניה ( מועלם

בנא )

והוא שבנה את הבית .

המקצוע עבר מאב לבן  .למשל  ,בחברון ישנו בנאי מומחה המכיר את הבניה בחברון המסורתית .

שמו אבו  -הייכל ושני בניו גם הם בנאים '  .בעקבות מפגש עם אבו  -הייכל מצאתי לנכון להביא את
דבריו שבהם ניכרת גאוותו המקצועית

:

סבו היה בנאי וכן אבי הסב היה בנאי  .אביו היה בנאי וכן שני בנים לו  ,גם הם בנאים  .בנוסף

לכך הם ' עובדים באבן '  -סתתים  ,כולל סיתות אבנים דקוראטיביות  .הוא היה חוזר

1 1

32

 .ק Beirut 1974 ,

הערה
12

, ) 10

0

עמ ' . 39

לדבריו של כנען

פי סכימה

" " ,םל" " 1

ן 1 : . Ragette , Architecture

השווה עפ תיאורו של אביצור  ,אדם ועמלו ( לעיל ,

:

' הוא [ הבנאי ] המתכנן ובונה הבית  .למעשה כל הפלאחים ביהודה ושומרון כונים את בתיהם על -

אחת  ,אותה מוציאים לפועל בנאים חסרי ידע תיאורטי אך בעלי ניסיון מעשי רכ '  .כנען  ,הבית הערבי ,

עמ '  . 25והשווה עם דבריו של דלמן  ' :לבניין בית כפרי אין צורך באדריכל  . . .מה שדרוש הוא בנאי מומחה ,

אומן ,

המפקח על כל שלבי העבודה '  .דלמן  ,הבית  ,עמ ' . 45
חשיבותו ומעמדו של הבנאי בימי קדם כבעל  -מקצוע העוסק במלאכת הבניה  ,באים לידי ביטוי כמקורות חז " ל .
ליכרמן מביא הלכות אחדות שנמסרו על  -ידי בנאים מקצועיים שהיו בקיאים בחוק המדינה  .וראה מאמרו  ' :משהו
על ספרו של יוליינוס מאשקלון  " ,חוקי פלסטינה ומנהיגה " '  ,תרביץ  ,מ

( תשל " א ) ,

עמ '  . 412 - 411וראה דיון אצל

ש ' קרוים  ,קדמוניות התלמוד  ,א  ,ברלין  -וינה תרפ " ד  ,עמ '  . 283 - 282לדמותם של הבנאים המקצועיים כעולם
הקלאסי מוקדש ספרו של קולטון

1977 :

ar Work, London

~Coulton , GreekArchitecture

 .ג  .נ לדבריו של

קולטון  ,הועסקו החל מן המאה הרביעית לפני  -הספירה ואילך  ,בנאים מקצועיים גם בתחום הבניה הפרטית  .על כך
עשויים להעיד התכנון הטוב וההקפדה על פרטי הביצוע של בתי  -מגורים רבים שנתגלו כארץ בתקופה הרומית -

ביזאנטית .

ץ2ץ2

ינהר הירשפלד

מהעבודה עייף  ,היו מכינים לו את המיטה ופורשים מצעים ואילו הוא היה ממשיך לרשום
את הצורות  .הסיתות בשבילו הנאה  ,זה התחביב שלו  ,הוא בן

74

ועדיין עובד  .הוא מרוויח

את לחמו תמורת פיקוח וייעוץ  .אם רוצים  ,למשל  ,להפוך בניין ישן לחנות  ,קוראים לו
לייעוץ  .מקבל

כולה .

400 - 300

ל " י ליום  .אינו רוצה לשבח את עצמו  ,אך הוא היחיד בחברון

נן

כללי הבינוי המועטים ושיטות הבניה הזהות של ' אסכולת הבנאים ' בהר  -חברון יצרו את החזות
הארכיטקטונית האחידה של בתי הכפר באזור  .יחד עם זאת  ,השוואת הבתים זה לזה מעלה מגוון רב
של צורות בינוי  .עובדה זו הינה במידה רבה תוצאה של יכולת הבנאים המסורתיים להתאים את הבית

לדרישות בעליו 4 .י שניים או שלושה דגמים של בתי  -מגורים היו מקובלים הן על האדריכל  -הבנאי
והן על הלקוח  -הפלאח הכפרי  ,ועקרונות  -בינוי

מסוימים  ,אשר

יפורטו להלן  ,חוזרים ומופיעים בכל

בית ובית .
בתי  -המגורים המסורתיים בכפר הערבי הינם תמיד בני חדר אחד

ככלל ,

בלבד  ' .י

החלוקה

הפנימית נעשית באמצעות מפלסי המגורים  .מפלס  -כניסה קדמי בגובה פני החצר  ,ומפלס  -מגורים
אחורי  ,גבוה יותר  .מפלס הכניסה נועד בדרך  -כלל למטרות אחסון והלנת בעלי  -חיים  ,כגון בעלי -
כנף  ,בני  -צאן ובהמות 6 .י פתח הכניסה פונה תמיד לחצר  ,המשתרעת על  -פי  -רוב ממזרח

לבית  ,זאת

על  -מנת לקלוט תאורת בוקר מירבית ולהימנע מהרוח המערבית המנשבת דרך  -קבע באזור  .בדרך -

כלל בולטת הנטיה להסתפק בפתח יחיד המשמש לכניסה  ,תאורה ואיוורור כאחד  .חלון נבנה רק

13

הראיון נערך

14

השינויים בין הבתים מתבטאים בשני אלמנטים עיקריים  -התקרה והחלוקה הפנימית למפלסים  .מבנה התקרה

ב 25 -

כינואר . 1979 ,

הותאם לגודל הבית  .לשם הדגמה  ,קירויו של הבית כסמוע ששטחו עולה על

100

מ " ר הצריך פתרונות קירוי יוצאי -

דופן בהשוואה לקירויים של בתים אחרים  ,קטנים יותר  .הבדלי המפלסים שבין הבתים נובע בדרך  -כלל מעיסוקם
השונה של בעליהם  .ניתן

להשוות  ,למשל ,

את מפלסי המגורים הנמוכים שנבנו באזורי השפלה

הפנימית ,

שהוכשרו לאיחסון שקי תבואה וערמות תבן  ,למפלסי המגורים הגבוהים המאפיינים את אזורי ספר המדבר  .בחלל

שנוצר מתחתם נהגו הכפריים באזור הספר  ,שעיקר עיסוקם במקנה  ,לאחסן את הצאן .
בסקר הבניה הכפרית המסורתית באשוון שבמרכז אנטוליה עמדו החוקרים על תופעה דומה  .מן הראוי להביא את
דבריהם בנושא זה

:

' הגורמים המשותפים באזור  ,כמו תנאי האקלים  ,חומרי הבניה  ,המבנה הסוציואקונומי

.

והדרישות התפקודיות  ,יצרו דמיון רב בין בתי האזור  .למרות הדמיון הכללי ישנו מגוון בממדים בצורה  ,באיכות

הבניה  ,הגימור והביטוי האישי בארכיטקטורה '  .הול ואחרים
15

( לעיל  ,הערה

. )4

עמ ' . 245

לדבריו של פינקרפלד  ' :בית הפלח בכפר הוא בן חדר אחד בלבד '  ,פינקרפלד  ,הבניה
קשטן במכתבו אלי מן ה  23 -בינואר  1981כותב :

הערבית  ,עמ '

. 140

פרופ ' א '

' הבניה המוכרת בכפר הערבי היא מהסוג ה " פלחי "  ,כלומר בתים

ראשוניים  ,חד  -תאיים  ,לא מפותחים בתכנית אך בנויים כניה תמה  ,מקומרים וכו ' '  .תודתי נתונה לפרופ ' קשטן על
הערותיו החשוכות כיחס לבניה המסורתית
16

התכונה המייחדת את

בארץ  -ישראל .

הבניה הערבית המסורתית יותר מכול היא נכונותם של בני הבית לדור בכפיפה אחת עם

בעלי  -חיים  .בתרבות הדיור המערבית של ימינו אין להעלות על הדעת תופעה מעין זו  .גם בבניה החדשה בכפרים
הערביים נמנעים מכך לחלוטין .
אפשר להסביר את התפתחותה של התופעה בהעדרה של תרבות  -רחצה בקרב האוכלוסיה הערבית  .הזנחת הרחצה

האישית  ,כתוצאה מהאקלים היבש של ארץ  -ישראל  ,איפשרה לבני הכית לסכול את נוכחותם של בעלי  -החיים
בביתם  .כמו  -כן היו לכך מספר יתרונות  ,שהראשון בהם הוא הגורם הבטחוני  -נעילת כל הרכוש מאחורי סוגר

ובריח  .שיקול נוסף היה ארכיטקטוני מיסודו  -בעל  -הבית היה פטור מלבנות קירות  -מחיצה וחדרים נפרדים
בתוך חלל הבית  .נימוק שלישי היה העלאת הטמפרטורה כחלל הפנימי של הבית  .בלילות הקרים של החורף היתה
לכך משמעות חשובה  ,כפי שמציין רגט במחקרו הנוגע לבניה בלבנון

:

' צירוף המשפחה  ,בעלי  -החיים וכלי

העבודה תחת קורת גג אחת ללא חלוקה פנימית מספקת את צורכי הביטחון והחמימות שמספקים בעלי  -החיים
בחורף '  .רגט ( לעיל  ,הערה
וראה

84

:

, ) 17

עמ '  . 19נקודה זו מודגשת גם ביחד לבית  -המגורים החד  -תאי כמרכז אנטוליה .

הול ואחרים ( לעיל  ,הערה

, )4

עמ ' . 248

בית המגורים הכפרי בהר חברת

במידה וגובהו של מפלס המגורים עולה על פתח הכניסה לבית  .בכל הבתים שנסקרו על  -ידינו הונחו
נדבכי היסוד ישירות על הסלע הטבעי  ,ללא כל תעלת  -יסוד  .השימוש הבלעדי בסלע  -האם כתשתית
הבית היה אחד השיקולים המכריעים  ,לדעתי  ,בבחירת מקומם של הכפרים על משטחי סלע חשופים
בראשי הגבעות או במדרונותיהן 7 .י

קירות המעטפת של הבתים המסורתיים בהר  -חברון בנויים על טהרת האבן  .חומרי המליטה -

הטיח והסיד  -מיוצרים על  -ידי בני הבית עצמם  .תקרת העץ בנויה אף היא מחומרים מקומיים -
קורות  -עץ  ,ענפים ושיחי סירה קוצנית  .קירות הבתים עבים למדי  .עוביים של אלה שנמדדו על  -ידינו
אינו פחות ממטר  .לעיבוי הקירות ישנם מספר

נימוקים  ,אולם נראה שהחשוב שבהם היה מקדם

הבטיחות הגבוה שנקטו בם הבנאים  ,על  -מנת להבטיח את יציבות הקירות ותמיכת התקרה  .שיטת
הבניה של הקירות איפשרה את עיבויים ללא מאמץ מיוחד  .פני הקיר נבנו אבנים מסותתות בגודל

בינוני ומעלה ( לעתים תכופות נעשה שימוש עשני באבני  -בניה קדומות )  .ברווח שבין פני
החיצוני והפנימי  ,נוצקו מסות של דבש  -תערובת של אבני  -גוויל קטנות

הקיר ,

וחומרי  -מליטה  ,שהוכנה

מחומרי  -בניה מקומיים .
לעוביים הניכר של הקירות מספר יתרונות נוספים

:

א  .עובי הקירות איפשר בניה לגובה  .גובהם הממוצע של הבתים שנמדדו על  -ידינו נע בין ארבעה
לחמישה מטרים  .הגבהת התקרה איפשרה את הגבהתו של מפלס המגורים עד כדי שני מטרים
ומעלה .
ב  .עוביים היחסי של הקירות איפשר התקנתן של גומחות רבות בתוך הבית  .גומחות  -קיר אלו
חסכו את מרבית אבזרי הריהוט המצויים בבית  -המגורים המודרני .

ג  .עובי הקירות הבטיח בידוד תרמי מעולה ( ולפי פינקרפלד גם בידוד אקוסטי) 8 .י

תהליכי הבניה
בניית הנית נעשתה על  -פי  -רוב בעונת הקיץ היבשה .

9ן

בשלב ראשון מתגייסת כל המשפחה לייצר

ולרכז את חומרי הבניה  .תיאור מאלף על כך שמענו מפיו של תושב הכפר בני נעים

17

דלמן מדגיש את העובדה שבתי  -המגורים נבנו ישירות על גבי הסלע הטבעי  ,וראה

:

:

דלמן  ,הבית  ,עמ ' . 47

לדבריו

של כנען העדרן הכמעט מוחלט של תעלות היסוד מאפיין את הבניה באזורים ההרריים שבהם פני הסלע חשופים
בדרך  -כלל  ,וראה

:

כנען  ,הבית הערבי  ,עמ ' . 25

אף בבניה הפרטית הקדומה בולטת הנטיה להשתית את קירות הבית על יסודות סלע  .ראה ז ' ייבין  ' ,סקר יישובים

בגליל ובגולן מתקופת המשנה והתלמוד לאור המקורות '  ,עבודה לשם קבלת התואר דוקטור  ,האוניברסיטה

העברית ירושלים תשל " א  ,עמ '  . 185עובדה וו מודגשת גם על  -ידי צ ' לנקו ביחס לבניה בצפון  -סוריה  ,וראה
 . 9ק 1 , Paris 1953 ,
8

]

" Syrie du nord

:

)3 .

Tchalenko , Villages antigues de /

פינקרפלד  ,הבניה הערבית  ,עמ '  . ] 25רדפורד וקלרק מצביעים על יתרונם של הקירות העבים כמבודדים תרמיים
מעולים  ,ראה 4 . Radford 4 ) ) 3 . Clark , ' Cyclades , Studies of 8 building Vernacular ' , 8 . Doumanis :
 . Oliver ) 0 . ( , Shelterץ  11נקודה זו מודגשת גם על  -ידי א ' נגב ביחס
 . 66 - 67קק Greece Athens 1979 ,

.

לבניה הנבטית בנגב  .ראה

"

:

 London 1980 ,פח11וח 1ע

"

"

the Ancient Negev and the

Design and

Arid Land:

חן 4 . Negev , ' House and city Planning

חHousing 1

ין 4 .ט) 3 . Golany

)

.

Provincia Arabia ' ,

 . 8 - 10קק
19

לדבריו של כנען נהוג להתקין את בור המים בחצר הבית שנה לפני תחילת הבניה  .הסיבה העיקרית לכך היא הצורך
בכמות רבה של מים להכנת הטיט וחומרי מליטה אחרים ( סיד )  .סיבה נוספת קשורה באיכותם הירודה של מי הבור
כעונת הגשמים הראשונה לאחר התקנתו  .וראה

:

כנען  ,הבית הערבי  ,עמ '

. 22
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היו יוצאים מספר

המתאימות .

אנשים ,

מבני המשפחה  ,להרים ומביאים על גמלים את האבנים

את האבנים היו מסתתים כאן [ באתר הבניה ]  .את הסיד היו מכינים מחוץ

20

לכפר  .חופרים בור סיד בוואדי  ,במקום בו יש עצים ושיחים  .הנשים מביאות חומרי

שריפה  ,עצים וסירה קוצנית  ,יום  -יום  ,והגברים דואגים להכין את הסיד  .כל הפעולה
נמשכת

ימים כרציפות על  -ידי כל בני הבית  .את הסיד מעבירים לכאן בשקים על  -גבי

5 -4

חמורים  ,ובמקביל מרכזים את האבנים המוכנות לבניה  .בשלב שהכול מוכן  ,שוכרים את
המועלם והוא עובד לבד ללא פועלים מקצועיים  . . .המועלם היה מתכנן את הבית

לבדו ,

בלי שום שרטוט  .מדידת היקף הבית נעשית בעזרת חבל שמידותיו קבועות וידועות  .את
הקיר סימנו בעזרת יתדות  -עץ אותן תקעו בארבע הפינות של הבית  .היו מסמנים את היקף
הבית בעזרת חבל  ,מיתד ליתד  .חופרים לאורך החוט  ,עד שמגיעים לסלע ועליו בונים  .י2
עם השלמת הקירות מסתיים השלב הראשון בבניית הכית  .לעתים חולפים שבועות ואף חודשים עד
שניגשים ליציקת

הגג .

22

שיטות קירוי
בבניה הערבית המסורתית בהר  -חברון היו נהוגות שתי שיטות  -קירוי  -תקרת  -עץ שטוחה הנתמכת

על  -ידי סידרה של קשתות חוצות ותקרת  -אבן מקומרת  .שיטות  -קירוי אלו מיוצגות על  -ידי שני
הבתים היחתוכים ' שנסקרו על  -ידינו בדורא וביטה .
דורא  -בית מקורה בעזרת קורות  -עץ  -הבית נמצא בלב  -לבו של גרעין הכפר הקדום .
לדברי השכנים נבנה הבית לפני

כ 200 - 150 -

שנה  .חלקו המזרחי נהרס בעקבות הרחבת הכביש העובר

לידו ( כיום נקבר הבית לחלוטין תחת בית חדש שנבנה מעליו ) .

תקרת הבית נתמכה בשעתו על  -ידי ארבע קשתות

חוצות ,

שנבנו במקביל לקירות בכיוון

צפון  -דרום  .בשלב מאוחר יותר נחלק חלל הבית לשני חלקים בלתי  -שווים בגודלם  ,על  -ידי קיר -
מחיצה  .החלק המזרחי  ,הקטן יותר  ,נהרס ,

כאמור  ,בעת

הרחבת הכביש  .החלק המערבי ששרד מן

הבית נמדד וצולם ( ציור . ) 2
הבית הוקף מכל צדדיו בבתי בטון להוציא את חזית הכניסה הפונה דרומה .

23

עוביים של קירות

המעטפת  -מטר אחד בדיוק  .פתח הכניסה נקבע בפינה השמאלית של קיר החזית .

20

שימוש מאולתר באבני שדה מהוקצעות מקובל עד היום בבניה הכפרית בהר  -חברון  .מן הראוי להביא את דבריו
של כנען ביחס לכך

:

' לעתים קרובות נוטלים האיכרים אבני בניה מאתרים עתיקים או שהם בונים את בתיהם

מאבני שדה מעובדות למחצה  .הפלאחים אינם בררניים ביחס לאבני הבניה וכל אבן בהישג  -יד נלקחת לשימוש ' .
וראה  :כנען  ,הבית הערבי  ,עמ ' . 19
21

המידע נמסר בשיחה קולחת  ,בסיועו של דני מרום  ,בתאריך

23

כיוני  . 1980נראה כי המרואיין הכיר מקרוב את

תהליכי הבניה המסורתיים  :ניתן לאמת את תיאוריו על  -ידי השוואתם למידע שנמסר על  -ידי כנען
22

ודלמן  ,לעיל .

תופעה זו  ,לדבריו של כנען  ,חוזרת ונשנית בבניה המסורתית בארץ  -ישראל  .בצילום של בית  -מגורים בנבי צמוויל
שפרסם כנען  ,ניתן לראות בית  -מגורים בשלב שבין השלמת קירות המעטפת לבין יציקת הגג  .וראה  :כנען  ,הבית
הערבי  ,עמ '

23

, 39 - 38

לוח ,

. 1 11

בעת שכיקרנו במקום פעם מספת הסב י ' צפריר

את תשומת  -לבנו לקו ' תפר ' העובר לאורך הקיר בין הבית המקורי

לבין בית הבטון המודרני  ,הצמוד אליו מצפון  .מסתבר שבעליו של בית הבטון חפרו תעלות  -יסוד מדויקות לצידם
של קירות הבית המקורי  .בתוך תעלות  -יסוד אלו נוצקו מסות הבטון של הבית החדש  .כיום נראה כאילו הבית
המקורי ' ניגש ' אל בית הבטון  ,בבחינת מאוחר אל מוקדם  .זוהי אפוא דוגמה קלאסית לטעות אפשרית בהערכה של
שלבי בניה שונים .

ץ2ץ2

בית המגורימ הכפרי בהר חברת

החלל הפנימי של הבית נחלק כמקובל לשני חלקים  -לפלס  -כניסה קדמי בגובה פני

החצר ,

ומפלס  -מגורים אחורי  ,גבוה יותר  .גובהו של מפלס המגורים כ  0 . 7 -מטר מעל מפלס הכניסה  .בקצהו
הימני ניצבת ממגורה הרוסה למחצה  .פני הקיר צופו שכבות עבות של טיט  .פרט מעניין הוא כד חרס
קטן המשולב בשלמותו בתוך הקיר המערבי של הבית  .פיית הכד בגובה של
פנים הבית  .לפי דברי השכנים  ,שימש הכד כקופה לשמירת כסף

כ1 . 2 -

ותכשיטים .

מטר פונה כלפי

24

מתוך ארבע קשתות הקירוי המקוריות נשתמרו שתיים בשלמותן  .הקשתות זהות זו לזו בצורתן
ובממדיהן ( ראה חתכי אורך ורוחב של הבית -
הממוצע ביניהן -

1 .4

ציור  . ) 3רוחבן של הקשתות . -

0 5

בלבד  .הקשתות נתמכות בעזרת אומנות דבוקות ) . (Pllasters
והן בולטות כדי
נטיית הקשת .

0.9

מטר מפני הקיר  .גובהן מגיע

לכ 1 . 6 -

ייחבז

של האומנות כרוחב

הקשתות ,

מטר מעל רצפת הבית  .כגובה זה מתחילה

25

מפתחי הקשתות אחידים -

הרצפה  .אורך

מטר  ,והמרחק

מטר ( חתך  . ( aaהמרתק בין הקשתות לבין קירות המעטפת  -מטר אחד

4.0

הרדיוס  ,כ  2 -מטר  ,הוא

מטר לערך  ,ואילו גובהן הממוצע מגיע ל  . 6 -נ מטר מעל
בדיוק חצי מאורכו של מפתח הקשת  .דיוק זה אינו מקרי ויש

בו בכדי להעיד על קפדנותו של הבנאי  .איכות הביצוע של הקשתות מעידה אף היא על יכולתו של

הבנאי  .אבני הקשת סותתו למשעי מכל צדיהן  ,להוציא את ' גב האבן ' הפונה כלפי מעלה  .צורתן
הקונית מסייעת ליציבותה של הקשת  .כמו  -כן הקפיד הבנאי לקבוע אבני  -קשת גדולות יותר בבסיס ,
וקטנות יותר בראש הקשת .
בעת העתיקה שיטת הקירוי המקובלת היתה באמצעות קורות  -עץ שהונחו ישירות על קירות

הבית  .המעזיבה  -שכבת המלט של התקרה  -נמתחה על  -גבי רשת של ענפים שהונחו שתי וערב
מעל הקורות  .בניית הבתים מאבן החל מן התקופה ההלניסטית ואילך  ,איפשרה להגדיל את שטח
התקרה באמצעותן של קורות  -עץ גדולות במיוחד  ,שנקראו בלשון חז " ל מרישים .

26

בתקופה הביזאנטית החלו לבנות בשיטת  -הקירוי שהיתה מקובלת בחורן ובנגב עוד קודם  -לכן
בעזרת קשתות  -אבן חוצות .

27

קשתות האבן שגבנו במקביל לקירות הבית  ,נועדו להחליף את

מרישי העץ כאמצעי  -תמיכה עיקרי של התקרה  .בשיטת  -קירוי זו החלו לעשות שימוש באזורי
ארץ  -ישראל שממערב לירדן ומצפון לנגב  ,לא לפני המאה השלישית לספירה  .הדוגמות הקדומות

24

' קופת חרס ' דומה נתגלתה ברצפת הבית שנסקר על  -ידינו בבני נעים  .השווה עם
ברחובות בנגב  ,וראה  :י ' צפריר  ' ,רחובות בנגב  -ארבע עונות חפירה '  ,קדמוניות  ,יב

.

' קופות ' בבניה הקדומה  ,למשל
( תש " ם ) ,

עמ ' . 128 - 127

בבית הכהן  ,שנחשף כחפירות גרש  ,והגלתה גומה חפורה ברצפה אשר נועדה  ,על  -פי השערת החופרים  ,לשמש
מקום להנחת חפצי ערך  .וראה

272 :

 .ק 1938 ,

New-" Haven

' C . H . Kraeling , Gerasa - )7

"

[ להלן  :קרילינג  ,גרש ]  .מציאות ארכיאולוגית זו משתקפת בהלכות חז " ל  ,למשל

:

' כלים הטמונין בקרקע הכית

למטה משלוש אצבעות  -טהורין '  .תוספתא  ,נגעים ז יב ( מהדורת צוקרמנדל  ,עמ '  . ) 627וראה בעניין זה אצל ש '

קרוים ( לעיל  ,הערה
25

, ) 12

עמ ' . 340

שכבות הטיח מנעו את האפשרות לבדוק את היחס בין אומנות התמיכה של הקשת לבין קירות המעטפת  .אולם על -

סמך דוגמות אחרות ששרדו בתפוח ובא  -דהריה  ,ניתן לקבוע שאומנות הקשת וכנו באופן עצמאי אחרי השלמת

הקירות  .תופעה זו מוכרת בחורן ובנגב כתקופה הרומית  -ביזאנטית .
26

למשל  :משנה  ,גיטין ה ה  .דיון מפורט בסוגים השונים של קורות הקירוי ראה  :ש ' קרויס ( לעיל  ,הערה
298

ואילך  .דוגמות קדומות של מרישים אשר שימשו לקירוי נתגלו כחפירות בית  -הכנסת כדורה אירופוס  .ראה

.

 .קק 111 - The Synagogue New Haven 1956 ,ע
14 - 16 , rig . 2
27

.

 , ) 12עמ '

 Dura-Europosן "

:

C . H . Kraeling, The

השימוש בקשתות  -קירוי בתקופה הרומית מוכר לראשונה בארץ  -ישראל באזורי החורן והנגב  ,סיכום מפורט

בנושא זה הכולל דוגמות ודיון כרונולוגי  ,נתפרסם לאחרונה על  -ידי א ' סגל  :שבטה  -תכנית ואדריכלות של עיר
ביזאנטית בנגב  ,ירושלים

 , 1981עמ ' , 48

וכן עמ '

 , 54הערה

. ]0

ק2 3
~
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ביותר המוכרות לי נתגלו במבנים בבית  -שערים  ,שקמונה  ,אפק ושומרון  ,המתוארכים למאה

השלישית לספירה  .מראשית התקופה הביזאנטית ואילך נפוץ השימוש בקשתות  -קירוי ונשאר

כמעט ללא שינוי עד ימינו אנו  28 .עצם נוכחותה של שיטת  -קירוי זו בכפר הערבי המסורתי מעידה על
השתמרותן של מסורות  -בניה קדומות עד העת האחרונה .
אחרי התקנת הקשתות הושלמו המרווחים שנוצרו בינן ובין קירות המעטפת של הבית  .ראשי
הקירות וקשתות  -הקירוי שימשו בסיס לתקרה  .בחכתים ששורטטו על  -ידינו ( חתך  ( bbניתן לעמוד
מקרוב על סוג החומרים המרכיבים את התקרה וסדר הנחתם  .קורות  -עץ בקוטר שבין

 4ל8 -

סנטימטר הונחו בניצב לקשתות  -הקירוי  .על  -גבי הקורות הונח מצע צפוף של ענפי חורש דקים

( בניצב לכיוון הקורות )  .מצע הענפים רופד בשכבה עבה יחסית של שיחי סירה קוצנית ( נקש ) .
תפקידם של שיחי הסירה היה כפול  :לאטום את הרווחים שנותרו בין הקורות וענפי העץ  ,ולמנוע
במידת האפשר מעבר לתות .

29

על  -גבי הסירה הקוצנית הונחו שכבות של טיח  -טיט בעובי של

כ0. 4-

מטר  .זוהי המעזיבה המהווה את המסה העיקרית של הגג  .פני הגג דופנו בשכבה דקה של עפר גירני

מנופה היטב .

( חוואר ) ,

ראש הגג היה נתון בדרך  -כלל לבליה מתמדת ולכן היה צורך לצפותו מדי שנה בשכבת חוואר
חדשה  ,שעברה הידוק וכבישה בעזרת מעגילה .

מטר ( ניתן לספור לפחות

12

30

הצטברות השכבות בבית שלפנינו מגיעה

שכבות  -דיפון זו על זו )  .עוביו הכולל של הגג היה

כ1 .3 -

לכ 0 . 5 -

מטר .

החיסרון העיקרי של תקרת העץ היה תחזוקתה  .הלחות שהצטברה בשכבות העפר העליונות של

הגג גרמה לריקבון מתמיד של קורות העץ  .נראה שלא אחת התמוטטה תקרת העץ או חלקים ממנה .
בעיית התחזוקה היתה ככל הנראה הסיבה העיקרית להעדפתם של בתי האבן  .המחסור הגובר בעצי
בניה מתאימים  ,עקב דלדולו של החורש הטבעי במשך התקופה הערבית  ,הפך את תקרת העץ ליקרה
28

בית  -המגורים שנחשף בבית  -שערים ותוארך למאות שנייה  -שלישית לספירה  ,נתפרסם על  -ידי

ב ' מזר  ,בית שערים ,

א  ,ירושלים תשי " ח  ,עמ '  . 25 - 24דוגמוו; נוספות של קשתות  -קירוי מן התקופה הרומית המאוחרת בארץ  -ישראל
ראה

:

שומרון

.

 E . L . Sukenik , The- .ש  . Crowfoot K . M . Kenyonיל  .נ

.

1 Samaria London 1942 ,ם

:

 . 51 - 52קק

~

.

אפק  :מ ' כוכבי אפק  -אנטיפטריס  -חמש עונות חפירה  ,תל  -אביב תשל " ז  ,עמ ' . 11
שקמונה  :י ' אלגביש  ,חדשות ארכיאולוגיות  ,נד  -גה

( תשל " ה ) ,

עמ '  . 11 - 10לעומת זאת מן התקופה הביזאנטית

ניתן למנות עשרות חפירות בהן נתגלו בתי  -מגורים המקורים בעזרת קשתות  -קירוי  .למשל
ירושלים

:

בית  -שאן

:

גרש
29

:

כ ' מזר  ' ,החפירות הארכיאולוגיות ליד הר הבית '  ,ארץ ישראל  ,י

נ ' צורי  ' ,בית ליאונטיס בבית

שאן '  ,ארץ ישראל ,

יא

( תשל " א ) ,

( תשל " ג )  ,עמ '

:

עמ '

, 20

לוח

ט "ז .

. 231 - 229

קרילינג  ,גרש  ,עמ ' . 274 - 271

הרטיבות שהצטברה במעזיבה גרמה לבליה מהירה יחסית של קורות  -העץ התומכות בה  .מציאות זו משתקפת
בהלכות חז " ל  ,וראה

 :משנה  ,שבת

כג ה  ,והשווה עם הכתוב במכילתא דרבי יוחאי  ,בא  ,סו  ,עמ '  . 55 - 54אחד

האמצעים שננקטו על  -מנת לבודד את קורות התקרה  ,היה הנחת מצע של מחצלאות בינן לבין המעזיבה  .נוהג זה
מתבטא בהלכה הבאה  ' :מפץ [ = מחצלת ] שנתנו על גבי הקורות  :קבעו ולא נתן עליו את המעזיבה  ,נתן עליו את

המעזיבה ולא קבעו  -טמא ' ( משנה כלים כ ה )  .המחשה של הלכה זו ניתן לראות בשרידי הקורות ומחצלאות
הקנים שנתגלו בחפירות דורה אירופוס  .וראה  . ( , :נט ) 4 . 1 . Rostovtzeffן נ  P . V . C . BaurמHopkins , 1
'1~Duraם  . The Excavationsתפאורן של
 . 70ק Second Season 7928 - 1929 , New Haven 1931 ,

.ם

,

המחצלאות  -הגנה על הקורות מפני הרטיבות  -מקביל לתפקיד שיחי הסירה הקוצנית המשמשים בבניה
המסורתית בת  -זמננו בדורא  ,כמו במקומות
.

30

אחרים .

מעגילות  -אבן שבעזרתן נהגו להדק את פני הגג הינן ממצא שגרתי כחפירות של בתי  -מגורים קדומים  .מציאות זו
משתקפת בהלכה הבאה
קטן א

י) ,

:

' שפין את הסדקין ומעגילין אותן במעגילה כיד וכרגל אבל לא כמחלצים ' ( משנה  ,מועד

והשווה עם הדיון בירושלמי  ,מועד קטן א י  ,פא ע " א  .טכניקת השימוש במעגילה לא נשתנתה במרוצת

הדורות  ,כפי שאפשר ללמוד מצילום שפרסם א ' אביצור בספרו אדם ועמלו ( לעיל  ,הערה

1( 0

 , ) 11עמ ' , 133

איור . 357

בית המגורים הכפרי בהר חברון

מצד אחד ובלחי  -אמינה מצד שני  .לפיכך שיטת הקירוי המקובלת בבניה המסורתית בהר חברון

היתה בעזרת האבן ומוצריה .

ן3

מרבית בתי  -המגורים המסורתיים בכפר הערבי מקורים בקמרונות  -אבן צולבים  .בנייתם של
הקמרונות הצולבים היתה מסובכת יחסית ויקרה  ,אך כדאית מבחינת עמידותו של הבית  .על כך
מעידים בתי  -אבן רבים שנבנו לפני מאות שנים והיום הם עדיין ניצבים שלמים על תילם .
הקמרון הצולב

) ( cross vault

הינו למעשה הצטלבות של שני קמרונות חביתיים  .הלחץ והעומס

הנוצרים במרכזו של קמרון מסוג זה מתנקזים לאורך קווי ההתחדדות של שני הקמרונות ,
ומתחלקים באופן שווה בין אומנות הפינה הנושאות את

הקמרון .

32

איזון הלחצים מתאפשר על  -ידי

חלוקתם קשווה בין ארבע  ,שש או שמונה אומנות  -תמך  ,הבנויות זו מול זו בגובה אחיד .

33

שיטת  -קירוי זו התאימה במיוחד לאזורי ההר שבהם היה מחסור בעץ  ,לעומת שפע של אבן  -גיר .
אבני השדה המצויות בהר בכמויות בלתי  -מוגבלות  ,שימשו הן כאבני קמרון הן כחומר  -גלם

לתעשיית סיד ( המרכיב העיקרי במלט המקובל בבניה המסורתית )  .לקמרון הצולב הבנוי מחומרי
בניה מקומיים היו שלושה יתרונות נוספים

:

א.

הרחבה משמעותית של שטח החדר  ,או  ,במלים אחרות  ,צמצום מזערי של נפח הבית .

ב.

הימנעות מקירות  -מחיצה בתוך הבית  ,ויצירת חלל אחיד תחת קורת גג אחת .

ג.

הרמת קירות אנכיים  ,תוך אפשרות השימוש בהם בעיקר

על  -ידי גומחות  -קיר .

גורמים אלה ואחרים הביאו להעדפה ניכרת של הקמרון הצולב כשיטת  -הקירוי המקובלת בהר
חברון .
בניית בתי האבן המקומרים נחלקת לשני שלבים

:

בניית קירות המעטפת ויציקת הגג  .בשלב

שלפני יציקת הגג מורכב הבית מארבעה קירות עגולים למחצה  .כנען מביא תיאור גראפי של שלב
זה ( ציור  . ) 4לדבריו מכונים הקירות העגולים למחצה בשם  :הלאל אל  -חטאן  ,היינו קיר דמוי  -סהר .

34

כנקודות המפגש הפינתיות של ' הקירות דמויי הסהר ' משולבות ארבע אומנות התמך של הקמרון .

בדרך  -כלל נבנות האומנות ישירות על  -גבי הסלע  .במקרים אלה נהוג היה לבנותן באבני  -בניה
גדולות ומוצקות  .במקרים אחרים משולבות האומנות בקירות ורק אבן יחידה  ,גדולה

מהרגיל ,

בולטת מעט מפני הקיר ומדגישה את המעבר מראש האומנה לתחילת הקמרון .
בבתי  -מגורים בעלי גודל ממוצע הסתפק הבנאי על  -פי  -רוב בבנייתן של ארבע אומנות פינתיות .

31

לירידתה החומרית של ארץ  -ישראל  ,החל מן התקופה העבאסית  ,היו השפעות מיידיות על הבניה הפרטית  .השפעה

בולטת נודעה לתהליכי חיסולו של החורש הים  -תיכוני שהושלמו ככל הנראה בתקופה הצלבנית  ,ועיין

71 ) 1939 ( ,

.

:

.נ  .ע

Salmon , ' 4 Map of Palestine of the Crusaders ' , Palestine Exploration Quarterly

 . 146ק  .אחת התוצאות של תהליך זה היה המעבר לקירוי באבן  .בתקופה הביזאנטית עדיין השתמשו בעץ כחומר

הגלם העיקרי לקירוי הגג ( להוציא את אזורי הנגב וניחורן )  .אולם ככל שהלכו ופחתו מקורות העץ הטבעיים  ,כך

עלה מחירו בשוק הבניה  .בשלב מסוים הופר האיזון  :האבן נעשתה זולה מן העץ והפכה לשמש חומר הבניה
העיקרי לקירוי הגג  .תהליך זה משתקף בבתים ששרדו בחורבת ברכות  .במהלך החפירות שנערכו באתר נתברר

שמבני  -המגורים מן השלב הביזאנטי היו מקורים בתקרת עץ  .לעומת זאת  ,בתי  -המגורים שמן השלב הממלובי היו
מקורים על  -ידי קמרונות אבן גליליים  .מידע זה נמסר לי בעל  -פה מאת רחל חכלילי החופרת באתר  .עד שהחומר

יפורסם  .ניתן להיעזר בסקר שנערך באתר  ,וראה  :י ' הירשפלד וג ' סולר  ' ,חורבת ברכות  -כפר קדום בלב הר

חברון '  ,טבע וארץ  ,כב

( תשל " ט ) ,

עמ '

.

. 33 - 29
.א  .נ

32

ראה

33

אומנות  -תמך מרכזיות הבולטות באמצע הקיר קבנו בחדרים בעלי חלל פנימי גדול במיוחד  .וראה  :פינקרפלד ,

:

 . 70 - 78קק vault Toronto 1972 ,

הבניה הערכית  ,עמ '
34

, ] 47 - 146

Acland , Medieval Structure: The Go

ציורים  . 10 - 1וכן אצל כנען  .הבית הערבי  ,עמ ' . 37

כנען  ,הכפר הערבי  ,עמ '  , 38ציור . 4

91
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,

"

י9
ציור

:4

ציור איזומטרי של בית -אבן מקומר בתהליך בניה (צוייר על  -ידי ארז כהן

)

אולם לעתים נבנו בתים בעלי שטח גדול יותר  ,שהצריך התקנתן של אומנות  -תמך נוספות במרכזי
הקירות .
כאמור  ,בניית הקמרון החלה רק אחרי שהושלמה בניית קירות המעטפת ' דמויי הסהר '  .הקמרון

עצמו נבנה על  -גבי תבנית  -ענק בעלת צורה כיפתית הכוללת ענפים  ,שיחים  ,קש  ,תבן ואף מזרנים
ישנים .

35

התבנית כולה מורמת עד לגובה הקמרון בעזרת מערכת של פיגומי עץ  .מערכת זו כוללת

קורה מרכזית ( בערבית  ? -רוס  ,היינו

ושמונה קורות  -עץ אפקיות ( המכונות שקף  ,היינו

' כלה ' ) ,

' מספריים ' ) .
הקורות האופקיות נשענות בצידן האחד על הקורה המרכזית ובצידן השני  -ארבע מהן נשענות

על תמיכות עץ פינתיות ( המכונות נמש  ,היינו

' עיר ' ) ,

וארבע  -על ראשי הקירות  .לצורך זה

הותקנו בראשי הקירות גומחות מיוחדות שנועדו לקלוט את קורות הפיגום  .עם הסרת הפיגומים
נותרו הגומחות פנויות לשימושם של בעלי הבית  .יציקת הגג נמשכה יום  -עבודה ארוך ולמענה
התגייסו לא רק בני החמולה  ,אלא רבים מכני הכפר  .היות ונבצר מאתנו לתעד את יציקת הגג

המסורתית  ,נביא להלן את תיאורו של כנען שהיה עד  -ראיה לדבר

:

אנשים  ,נשים וטף נראים עסוקים למדי  .אחד על הקרקע מעביר אבן לשני העומד על
סולם  ,וההוא מעבירה לשלישי העומד על הגג  .כך נראות אבני הקמרון כשהן מושלכות
ברצף מאחד לשני  .עובדים אחדים מביאים טיח  ,ואחרים מרכזים את החומרים לידיו של
הבנאי ועוזריו  .במשך כל זמן העבודה הם שרים בעליצות  .בשיריהם הם משבחים את
הפרטים השונים תועדו על  -ידי דלמן  ,כנען ופינקרפלד וכן על  -ידינו  ,במהלך הראיונות בהר  -חברון  .וראה  :דלמן ,

35

הבית ,

:2ק
~

עמ '  ; 49כנען ,

הבית הערבי  ,עמ '

; 40 - 39

פינקרפלד  ,הבניה הערבית  ,עמ '

49נ .

ציור

:5

יציקת גג בבית  -אבן מסורתי בהרי

יהודה מראשית המאה ( על  -פי
ציור

ציור

דלמן  ,הבית ,

) 23

: 6

יטה  -מראה כללי של בית  -אבן

מקומר שנחצה באמצעו ( מבט

לצפון )

ר- - - -

מ5

4

2

3

ציור

: 7

]-

0

1

יטה ( א ) חתך בבית -אבן מקומר

;

( ב ) פרט הקשת והתקרה

מידת הכנסת האורחים של בעל  -הבית  ,את חוכמתו של הבנאי ואת נכונותם של תושבי
הכפר לעזור .

36

בספרו של דלמן מתפרסם צילום המתאר יציקת גג באופן זה  ,בכפר בית  -נקופה ( אל  -נקובה ) שבהרי

יהודה ( ציור . ) 5
יטה  -בית מקורה בעזרת קמרון  -אבן  -פרטים נוספים הנוגעים לצורתו והרכבו של

קמרון  -אבן טיפוסי  ,התבררו בבדיקתו של ' בית חתוך ' ביטה  .על  -פי דבריו של בעל החנות

הסמוכה ,

נבנה הבית לפני כחמישים שנה  .בשנים האחרונות עזבו אותו יושביו  ,ובעת הרחבת הכביש מיטה

לכרמל הוא נהרס באופן חלקי ( ציור . ) 6
על  -פי שרידי הבית  ,ניתן לקבוע את רוחבו -
הקירות החיצוניים -

מחודד  .מפתח הקמרון

0. 9

6. 2

מטר  ,וגובהו -

מטר  .אומנות הפינה בולטות כדי

כ3 . 5 -

מטר וגובהו

כ3 . 0-

0. 5

3.8

מטר לערך  .עוביים של

מטר מפני הקיר  .הקמרון הינו

מטר  .נטיית האומנות והקמרון כלפי המרכז

מתחילה ככל הנראה מן היסוד ( ציור  . ) 7עד לגובה של כמטר הנטיה קלה

ביותר  ,מגובה זה ואילך

מתגברת הנטיה  ,עד להתחדדות בראש הקמרון .
ענייננו בהרכב הפנימי של הקמרון  .פני הקמרון מורכבים מאבני  -גוויל ( חג ' ר ריש ) ניצבות זו ליד
זו וביניהן מסה של טיח גירני לבנבן .

37

אורכן של אבני הקמרון נע בין

 10ל 20 -

סנטימטר  .אבני

הקמרון אינן מסותתות וממילא נעדרות כל צורה קונית  ,החיונית בבניית קמרונות  -גזית  ,למשל .
עובדה זו מאפיינת את בניית הקמרונות המסורתית בכפר הערבי  .מן הראוי להביא בעניין זה את
דבריו של פינקרפלד

:

' למעשה אין מדקדקים בסדור אבני הקמרון היות ושיטה זו דומה יותר

הבית הערבי  ,עמ ' . 41

36

כנען ,

37

משמעותו המילולית של המונח ' חג ' ר ריש ' היא ' אבן נוצה '  ,היינו אבן קלה לבניית הקמרון  .מכאן נובע כינויו
המקובל של בית האבן בהר  -חברון

 *4קנ

:

בית אל  -ריש .

בית המגורים הכפרי בהר חברון

ליציקת בטון עם אבנים
הנדרשים

גדולות  ,מאשר לבניית גזית שבה כל אבן ואבן מסותתת לפי הקווים

על  -פי מקומה של יחידת האבן בקמרון .

38

הרווח שבין פני הקמרון לבין קירות המעטפת מולא במסה של אבני  -גוויל משוקעות במלט .
בחלק הנמוך השתמשו באכני גוויל בינוניות בגודלן  .לעומת

זאת  ,מעל הקמרון בחרו להשתמש

בחצצי  -אבן ופסולת  -סיתות  ,ככל הנראה במטרה להקל מהעומס על ראש הקמרון .
ראש הקמרון אינו עולה על

0.5

מטר  ,ואילו בפינותיו הנמוכות מגיע עוביו

39

עוביו הכולל של

לכ 1 . 6 -

מטר .

עובי הקמרון משתנה בהתאם למידת הגבהתם של קירות המעטפת  .בדרך  -כלל נוהגים להשלים

את קירות המעטפת עד מעל לראש הקמרון  .על  -ידי כך ניתן לצקת מסות של דבש מעל הקמרון
ולהגיע לפילוס הגג  .לעתים נהגו להשאיר את פינות הבית

קטומות  ,תופעה המאפיינית  ,למשל  ,את

הבניה המסורתית בכפר בני נעים .
לאחר השלמתו של גג האבן נוהגים לכסות את פניו בשכבות של עפר מהודק ( ההידוק נעשה

בעזרת מעגילה ) .

מדי כמה שנים נוהגים לצפות את גג הבית בשכבה נוספת  .עובי השכבות שהצטברו

בבית שלפנינו מגיע

לכ 0 . 4 -

מטר .

שניינו כיבין ועבתים שנסקרו
לאחר שתוארו בשיטות ותהליכי הבניה המשותפים לבתי  -המגורים המסורתיים בהר  -חברון  ,נפנה

לתיאור מפורט של שניים מהם  ,כדי להמחיש את ייחודו של כל בית ובית .

.1

אל גב ' עה

הבית בנוי במדרון הדרומי  -מזרחי של הגבעה עליה שוכן הכפר  .בעלת הבית הינה אלמנה כבת
, 80 - 70

המתגוררת לבדה בבית האבן המקורי של המשפחה  .גילו של הבית הוא

כ 60 -

שנה  .לפני

20

שנה  ,בעקבות התרחבות המשפחה  ,בנה בנה בית  -אבן נוסף  ,צמוד לקיר הדרומי של הבית המקורי .
לפני

כ 5 -4 -

שנים הוסיפו מעליו קומת בטון יצוקה ( ציור  . ) 8כיום מתגוררת משפחת הבן בקומה

השנייה  ,בעוד הבית שמתחת משמש כמחסן  .הזקנה נשארה לגור בבית המקורי  ,ולמרות גילה  ,היא
טורחת לטפח את פנים הבית והחצר שלפניו .

40

החצר

הבית נבנה בצמוד לשביל המרכזי העולה אל ראש הגבעה ( ציור  . ) 8שביל זה הוא בבחינת

' רשות

הרבים ' ובוני הבית נזהרו שלא לפגוע במהלכו  .גדר  -אבן מפרידה בין השביל לבין חצה הבית  .גובה
~
38

פינקרפלד  ,הבניה הערבית  ,עמ ' . 150

39

לדבריו של עת ' מאן  ,מהנדס העיר חברון  ,הנימוקים העיקריים לאי  -השלמת בנייתן של פינות הבתים הינם מטעמי
חיסכון  ,הן בהוצאות הכרוכות בבניה נוספת הן במשקל העודף הנוצר מעל הקמרון .

40

במכלול שלפנינו ניתן לזהות במרוכז את שלבי ההתפתחות האופייניים לכפרים באזור  :בית  -אבן מקורי  ,בית  -אבן
נספח  ,ולאחרונה  -בית  -בטון  .דוגמות נוספות של מספר שלבים בחצר אחת מצאנו בתפוח  ,בית כחיל  ,סמוע  ,בני

נעים ובעיקר בא  -דהריה ( להלן )  .עם זאת יש לציין כי בדרך  -כלל נבנים הכתים החדשים בשולי הכפרים  ,עובדה
הגורמת לפרישת הכפר

על  -פני שטח נרחב .

ע קנ
~

ציור

: 8

אל ג ' בעה  -מראה כללי של הבית הנסקר  .אגף חדש צמוד לבית משמאל ( מבט

הגדר נע בין

1

מטר

ל2 -

למערב )

מטר  ,ורוחבה הממוצע הוא כ  1 . 2 -מטר  .פתח הכניסה לחצר ממוקם במרחק

של כ  8 -מטר מחזית הבית  .הפתח שרוחבו

כ1 . 2 -

מטר עשוי ברישול  ,ולמעשה אינו אלא הפסקה

במהלך הגדר .
משטח הסלע הטבעי של החצר מצוי במפלס נמוך ביחם לשביל ההולך ועולה אל ראש הגבעה .

על  -מנת להתגבר על הפרש גובה של כמטר באזור הכניסה  ,הותקנו ארבע מדרגות ירידה מהשביל
אל פנים החצר  .המדרגות נבנו באופן מרושל למדי כתוספת למדרגות הטבעיות של הסלע במקום

( ציור

. )9

החצר הינה רחבת  -ידיים ומידותיה

8 :

"

15

מטר לערך  .שטחה נתחם במערב על  -ידי חזית

הבית ובמזרח על  -ידי טאבון גדול העומד כיום בחורבנו  .סמוך לטאבון נשתל עץ  -תות הסוגר בנופו

על הפינה הדרומית  -מזרחית של החצר  .בחלקה הדרומי של החצר הוכשרה גינת ירק  ,עליה נבנה
מאוחר יותר בית האבן הצמוד לבית המקורי  .מיקומה של החצר ממזרח ומדרום לבית המקורי הינו

אופייני  .כמעט בכל הבתים שנסקרו על  -ידינו פונה חזית הבית אל חצר המשתרעת ממזרח

לה .

לפניית החזית מזרחה ישנו יתרון כפול  -קליטה מירבית של האור בשעות הבוקר והימנעות מן
הרוחות המערכיות המנשבות באופן תמידי באזור .
בתשתית החצר סלע טבעי מפולס בעזרת עפר מהודק עם צרורות  -אבן  .פעולת ריצוף נעשתה
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אל ג ' בעה  -תכנית החצר ומפלס הכניסה של הבית

ש

לע

יזהר הירשפלד

לפני פתח הכניסה לבית בלבד  .לוחות האבן השטוחים שהונחו נועדו ככל הנראה למנוע היקוות מים
בחורף  ,בשטח שלפני הכניסה לבית .

במרחק של

כ3.6-

ן4

מטר מחזית הבית נכרה בור  -מים  .הבור ניזון ממי  -נגר הנשטפים אליו מגג

הבית  .בשוליים החיצוניים של הגג הותקנו שתי תעלות שטוחות  ,המתעלות את מי  -הגשמים לכיוון
שולי הגג בחזית הבית  .מראש הגג ניגרים המים ישירות אל שלוש התעלות המוליכות לכיוון הבור .

אם לשפוט על  -פי כמות המים שהיתה בבור בעת ביקורנו במקום  ,בסוף חודש פברואר  ,הרי שדי
באמצעים אלה בכדי למלאו  .על פתח הבור הוצב גליל  -אבן גדול  ,מסותת למשעי  .גובהו של הגליל
הוא

0 . 75

מטר  ,קוטרו החיצוני -

0.7

מטר וקוטרו הפנימי -

0. 5

מטר  .פי הבור נחסם בעזרת

מכסה  -ברזל  ,עליו ניצב דרך קבע פח  -דליה עגול  ,קשור בחבל .

מעבר לבור נבנתה מעין ' במה ' התופשת את החלק המרכזי של החצר ( ציור  . ) 10במה זו משמשת
ללינה משפחתית בלילות הקיץ וכמקום אכילה ואירוח בכל ימות השנה ( ניתן להשוותה לסוכות הגג

שהכרנו בכפר דיר צמית  ,השוכן כמו אל ג ' בעה  ,בשוליים המערביים של הר חברון ) .
הבמה נבנתה בצמוד למדרגת הסלע הטבעית  ,מצפון לחצר  .גובהה

כ1 . 3 -

מטר והעליה אליה

נעשית באמצעות שבע מדרגות  -אכן צרות  .המדרגות  ,כמו קירות המעטפת של הבמה  .נבנו אבני
גוויל ללא חומרים מלכדים  .בכדי להבטיח את יציבות

הקירות ,

נקטו שני אמצעים

 :ראשית ,

~
קירות המעטפת הסוגרים על ליבת
השתמשו באבנים גדולות ביחס לבנייתם של נדבכי היסוד  .שנית ,

העפר וצרורות האבן נטויים מעט פנימה .
לשטח פני הבמה צורת משולש שממדיו

כ4 % 4 -

מטר  .פני המשטח טוייחו בטיח לבן ממורק

היטב  .סביב המשטח הותקן מעקה  -אבן נמוך  .הבמה עוצבה בהתאם לאלמנטים השונים שבחצר -
בור המים מצידה האחד והכניסה לחצר מצידה השני  .בין הבמה ובין הבית נוצר אזור מבודד יחסית
המשמש לפעולות יום  -יומיות  ,כמו בישול  ,כביסה ועוד .
טכניקת הבניה הפשוטה של הבמה  ,השימוש באבני גוויל והתאמת צורתה לאורח החיים

בחצר ,

מעידים על בנייתה ללא תכנון מוקדם  .קרוב לוודאי שהבמה נבנתה על  -ידי בעל הבית

עצמו .

למעשה כל אבזרי החצר  -כולל הגדר  ,בור המים  ,הטאבון ומתקנים אחרים  -נעשו לאחר
השלמת הבניה .

בנוגע ל ' במה '  ,יש להזכיר שזהו אלמנט יוצא  -דופן בבניה הכפרית ועד כה לא מצאנו לה מקבילה

זהה  ' .במה ' מעין זו המשמשת לאכילה  ,אירוח  ,לינה משפחתית ועוד מהווה באקלים החם של האזור
את מוקד הפעילות הביתית .
הטאבון התוחם את הגבול המזרחי של החצר הינו טיפוסי למדי  .למבנה צורה סגלגלה וממדיו כ -
5%4

מטר  .עובי קירותיו בבסיס הוא

מטר  .כיום עומד מבנה הטאבון בחורבנו ונשות הבית

0. 9

משתמשות לאפיית לחמן בטאבון של השכנים .
במקרה שלפנינו ניצלנו את העובדה שהטאבון נמצא בשלבי הרס  ,בכדי לעמוד על הפרטים
השונים של בנייתו  .קירות הטאבון נבנו אבני גוויל ללא חומרים מלכדים  .בכדי להבטיח את יציבותו

של המבנה  ,נבנו הקירות על בסיס רחב  ,ההולך וצר כלפי מעלה  .תשומת  -לב מיוחדת הוקדשה
לפתח  .זהו פתח נמוך וצר שגובהו ורוחבו הינם
הונח משקוף  -אבן גדול באורך של

41

כ0 . 8 -

מטר  .השם ' טאבון ' נודע במקורו לתנור האפיה הקטן

תופעה זו חוזרת ונשנית כבניה המסורתית  ,שבה כרגיל נשאר מרבית שטח החצר ללא ריצוף  .לשם השוואה ראה

סגל  ,הבניה בכפרים הערבים ( לעיל  ,הערה

ץ2קנ

כ 0. 7 -

מטר  .אבני המזוזה גדולות מן הממוצע ועליהן

, ) 10

צילום 45ב ' .

:

ציור

: 10

אל ג ' בעה ה ' במה ' על רקע חזית הכניסה לבית ( מבט

למזרח )

המצוי בתוכו  .המבנה שמעל הטאבון שימש מגן מפני הרוח והרטיבות ואיפשר חימום תמידי של
התנור שבתוכו  .בדרך זו ניתן היה לנצל חומרי הסקה נחותים  ,כגון גללים וזבל  -בהמות כתחליף
להסקה בעצי החורש  .נראה שהמצאת הטאבון קשורה בתהליכי חיסולו של החורש בארץ ישראל ,
שחלו במשך התקופה הערבית .

42

לפני פתח הטאבון  ,באזור הכניסה לחצר  ,נחשף קטע קטן של רצפת פסיפס ביזאנטית  .שריד זה
מעיד על קיומו של יישוב קדום שהיה במקום  .קרוב לוודאי שחלק מאבני הבניה המשולבות בבית
הן אבני בניה קדומות בשימוש משני .

חלק בלתי  -נפרד מהחצר מהווים האבזרים השונים שהותקנו בחזית הבית  .משמאל לפתח הכניסה

הותקנה גומחה הפונה אל החצר  .בסיס הגומחה גבוה כדי  0 . 8מטר מעל שטח החצר  ,ממדיה
מטר ועומקה -

0. 5

1 %0.6

מטר  .הגומחה משמשת לאחסנתם של כלים שונים הקשורים בפעילות

השוטפת בחצר  ,פחים לכביסה  ,כלי בישול  ,כלי עבודה וכד '  .מימין לפתח  ,בערך בגובה המשקוף ,
42

פרטים נוספים על הטאנון ראה אצל ש ' אביצור

( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ '

 . 113בחשיפה ארכיאולוגית של טאבון יש

לצפות למפולת של אבני גוויל ועפר נתונה כתוך קיר מעטפת נמוך בעל צורה סגלגלה  .תחת המפולת יש לבקש את
שכבת האפר ואבני החימום ששימשו ישירות בתהליך האפיה .

עק2

וש
' ,
~ ,
בייי
, 1

/
/

ם סד .י .

%

--

..

ר ן
ציור

: 11

.

/

יי

*

84 .
י

/

, ,

.

4

1

אל ג ' בעה  -תכנית הבית ומפלס המגורים המוגבה  .סמוך לפתח

:

מפלס הכניסה
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בית המגורים הכפרי בהר חברת

משולב בקיר וו  -אבן מאסיבי  .וו זהה לזה בצורתו ובמיקומו נקבע גם בבית שנסקר על  -ידינו בתפוח .
על  -פי עדותו של בעל הבית  ,שימש הוו ' לתלות את הכבש לאחר השחיטה ' .

43

אבזרים אלה מצביעים על הקשר הכלתי  -נפרד בין הבית ובין החצר  .פעולות ביתיות רבות
הועתקו מתוך הבית החוצה אל החצר  .למעשה בעונת הקיץ הממושכת משמש הבית לאיחסון מזון
וחפצים שונים  ,בעוד המשפחה מבלה את היום והלילה בחצר .

הבית

מראהו החיצוני של הבית  ,כמו מרבית הבתים המסורתיים  ,הינו פשוט וללא כל תוספות .
הבית רבועה ומימדיו החיצוניים הנם
נע בין

 1ל1 . 2-

כ8 % 8-

44

תוכנית

מטר  .גובהם המירבי של הקירות הוא  5 . 1מטר ועוביים

מטר  .פני הקיר נבנו נדבכי אבן וביניהם מילוי דבש  .אבני הקיר מסותתות באופן גס

למדי להוציא את אבני המסגרת של הפתחים  .הקירות הפנימיים והתקרה טוייחו בשכבות עבות של
טיח גס למדי  ,בעוד שפני הקיר החיצוניים נותרו חשופים .

יסודות הבית הושתתו ישירות על הסלע ללא כל תעלת  -יסוד  .תופעה זו חוזרת בכל הבתים

שנסקרו על  -ידינו בהר חברון  .בנאי הבית ניצל בדרך מתוחכמת למדי את הפרשי הגובה הטבעיים
של הסלע במקום להגבהתו של מפלס המגורים בבית ( ציור

. ) 11

רצפת הסלע בפנים הבית מהווה

המשך ישיר של החצר  .פני הסלע סותתו מעט ופולסו בעזרת עפר מהודק וצרורות  -אבן ( סוג זה של

ריצוף התאים לתפקידו  ,בהיותו מפלס  -איחסון כלבד ) .
פתח הכניסה לבית נקבע כמרכזו של קיר
הבית  .ממדיו המירביים הינם

2. 9 % 1 . 3

החזית  .זהו פתח מקומר המתרחב והולך כלפי פנים

מטר  .הסף מורכב משתי אבנים ארוכות  ,מסותתות היטב ,

היוצרות מעין מדרגה בכניסה לבית  .אבני המזוזה סותתו בקפידה והותאמו זו לזו  .רוחב הפתח

המיועד לדלת הינו מטר אחד  .נראה שמידה זו אינה מקרית ונעשתה על  -פי יחידת  -מידה מקוכלת .

45

משקוף הפתח נבנה אבני קשת שסותתו לשם כך במיוחד  .דלת הכניסה עשויה עץ וצורתה

הותאמה לצורת הפתח  .הצירים נקבעו במזוזה השמאלית  .על  -פי  -רוב פתוחה הדלת לרווחה  ,כדי
לאפשר חדירת

אור .

אשנב קטן  ,מעין צוהר  ,הותקן מעל פתח הכניסה  .האשנב משמש כפתח  -תאורה ואיוורור בשעה
שדלת הבית סגורה .

קיר המעטפת של הבית סוגר על חלל פנימי  ,שלם  ,ללא קירות מחיצה  .כתחליף להעדרם של
חדרים משמשת החלוקה למפלסים  :מפלס הכניסה בגובה פני החצר ומפלס עילי המשמש למגורים .
מפלס הקרקע מאורגן כהתאם לתפקידיו כמחסן  -כלים  ,כאסם וכאורווה  .אזור הכניסה

43

בראיון מיום  8בינואר  . 1979על  -פי
תולין ומפשיטיך

?

ההלכה  ,מסתבר

הקדמי ,

שהיו ווי  -תליה מיוחדים לפשיטת עורן של בהמות  ' :כיצד

*

אונקליות של ברזל היו קובעים בכתלים ובעמודים שכהן ומפשיטין ' ( משנה סחים ה ט )  .אמנם

בהלכה זו מדובר על הר  -הבית  ,אך סביר להניח שכך נהגו גם כבתי  -מגורים פרטיים  .השימוש כווים וביתדות  -קיר
נזכר בכרית דמשק במפורש
, ) 20 - 19 , % 11

וראה

:

:

' וכל כלי מסמר או יתד בכתל אשר יהיו עם המת בבית  -וטמאו ' ( ברית

 . 63ק 954 ,ן Rabin , The iTadokite D ~ cumenls, Oxford
( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ '

דמשק ,

.ם

44

ג ' גולני  ,הכפר המסורתי

45

נסקר הבניה המסורתית נתברר שהשימוש ביחידת  -מידה של מטר אחד היתה מקובלת בעיקר בבניית הפתחים .

. 44

מרבית פתחי הכניסה שנמדדו על  -ידינו היו בעלי מידות זהות

:

רוחב  -מטר וגובה  -כשני מטר  .אחידות

הפתחים נבעה מן הצורך להשתמש כמידה אחידה שהיתה מקובלת גם על הכנאי וגם על הנגר  ,שהתאים את דלת
העץ למסגרת הפתח הבנויה .

ךנ

)

ך

ציור

: 12

אל ג ' בעה  -מפלס הכניסה הקדמי  .מבט אל קמרונות ההמך של מפלס המגורים הגבוה

הפתוח  ,נועד בעיקרו להחסנת כלי עבודה שונים  .חלקו האחורי  ,התופש כשני שלישים של שטח

הבית  ,מקורה על  -ידי מפלס המגררים הגבוה  .החלל שנוצר תחת המפלס משמש לאחסון מזון
ובעלי  -חיים .
משמאל לפתח הכניסה  ,בצמוד לקיר  ,נבנה מדף  -אבן נמוך  ,שרוחבו

כ0 . 4 -

מטר  .מולו  ,בפינה

שמימין לפתח הכניסה  ,נוצלה מדרגה טבעית בפני הסלע כמשטח להנחת מספוא ותבן לבעלי  -חיים .
גומחת  -אחסון
כ 0. 5 -

הותקנה מימין לפתח  .גובהה כ  0 . 7 -מטר מעל הרצפה  ,ממדיה " 0 . 6

1

מטר  ,ועומקה

מטר  .בנוסף לכך משמשים מסמרים ויתדות שנתקעו בקירות לתליית חפצים שונים  ,בהם

כברה התלויה על יתד  -ברזל בקיר החזית של מפלס המגורים ( ציור

. ) 12

החלל הנוצר תחת מפלס המגורים משמש אורווה בצדו האחד ואסם בצדו השני  .את ההפרדה בין
שני האגפים יוצרות שתי ממגורות שהוצבו בין הקיר האחורי ובין האומנה המרכזית  ,הנושאת את

מפלס המגורים ( ציור

. ) 13

החלל בחלק הדרומי משמש אורווה לחמור ולול לתרנגולות  .צמוד לקיר

הדרומי הותקנו שני אבוסים  ,בנויים אבני גוויל קטנות ומדופנים בתערובת של טין ותבן  .רוחבם של
האבוסים

כ0. 6-

מטר וגובהם

כ0.7-

מטר מעל רצפת הבית ( ציור  . ) 14חלקם התחתון חלול ומשמש
נוספת .

לול לתרנגולות  .בין שני האבוסים ניצבת ממגורה

באגף שמצפון למחיצה הוערמה ערימת תבן גדולה  -מאגר  -מזון לבעלי  -חיים  .לפני

בכיוון הפתח  ,מונחים שקי מזון על  -גבי משטח אבן

הערימה ,

מוגבה  .המשטח בנוי אמנם ברישול  ,אך נראה

שהוא נועד ליצור מסגרת קבועה סביב ערימת התבן שמאחוריו  .כל אלה מהווים מעין מחיצות ,

תחליף להעדרם של חדרי  -שירות שונים בחלל הפנימי של הבית .
המפלס הגבוה המשמש למגורים משתנה מבית אחד למשנהו  .לעתים נבנה המפלס כמשטח

אטום שגובהו אינו עולה על מטר אחד ( כמו בבתים שנסקרו על  -ידינו בתפוח  ,א  -דהריה  ,דיר אל -
עסל )  .לעתים נבנה המפלס על  -גבי קמרונות  -אבן ומהווה למעשה מעין קומה פנימית מורמת בתוך
חלל הבית ( כמו בבתים שנסקרו בבית כחיל ובני

2ל) ך

נעים ) .

ציור

: 13

ציור

: 14

אל

אל

ג ' בעה

-

ג ' בעה -

שתי ממגורות המשמשות כמחיצה קבועה בחלל תחת מפלס המגורים

החמור ליד אבוסו בפינה הדרומית  -מערבית של הבית  .בין שני חלקי האבוס ניצבת

יזהר הירשפלד

מפלס המגורים בבית שלפנינו הוא מן הטיפוס השני  .גובהו

כ2 . 4-

מטר מעל מפלס הקרקע

והעליה אליו מתאפשרת באמצעות גרם  -מדרגות צמוד לקיר הצפוני של הבית  .מפלס המגורים נבנה

בנפרד  ,אחרי שהושלמה בנייתם של קירות המעטפת  .חמש אומנות פינתיות  -דבוקות

) (Pllasters

ואומנה אחת חופשיה ( ! 1118ק) נשאו את הקמרון שעליו פולס המשטח המיועד למגורים  .האומנות
נבנו ישירות על הסלע  .ממדיהן של האומנות הדבוקות

כ0. 6 -

0. 7

מטר  .על  -מנת להבטיח את

"
יציבותן  ,השתמשו לבניית נדבכי היסוד באבני בניה גדולות במיוחד ( רוחבם הממוצע של הנדבכים
כ  0 . 3 -מטר ) .
מפלס המגורים הינו רחב למדי  .מידותיו -

4. 1

"

6.2

מטר והוא משתרע על  -פני שטח של כ -

מטר מרובע  .בשטח זה התגוררו  ,על  -פי עדותה של בעלת

24 . 8

הבית  ,כעשר

נפשות .

46

פני המשטח

טוייחו בטיח לבן  ,עבה  ,מוחלק היטב  .הרצפה החלקה והממורקת מעניקה למפלס המגורים תחושת
ניקיון

ביתית  ,העומדת

בניגוד בולט לפני הסלע המחוספסים במפלס הקרקע ( ציור . ) 15

מפלס המגורים מואר על  -ידי חלון גדול שנקבע במרכזו של הקיר הדרומי בגובה המשטח  .זהו
חלון כפול  ,בעל שני קמרונות  ,הנחלק כבמרכזו על  -ידי עמוד  -אבן מונוליתי  ,מסותת היטב ( ציור
 . ) 16אבני המסגרת של החלון סותתו בקפידה רבה  .רוחב החלונות  0 . 6 -מטר כל אחד  ,וגובהם -
1.1

מטר  .תחת אדן החלון הותקן נקב מפולש המאפשר את ניקוזו של משטח המגורים .
החלון עצמו נתון בתוך גומחה גדולה  ,מקומרת  ,שחלקה התחתון נמוך כדי סנטימטרים אחדים

ממפלס המגורים  .רוחבה של הגומחה -

1 .8

מטר וגובהה  1 . 9 -מטר  .משקוף הגומחה המקומר

אחת הנקודות המעניינות שהועלו במהלך הסקר היתה צפיפות המגורים הרבה בבית הפלאח המסורתי  .נקודה זו

46

מתבטאת בטבלה הבאה שבה מושווים שטחי הבתים שנסקרו על  -ידינו עם מספר הנפשות המירכי שהתגוררו בם
( הנתונים הם על  -סמך הראיונות שנערכו ככל אחד מן הבתים  .זהו אמנם מקור מידע ' בעייתי '  ,אך העקביות כמספר

הגבוה מעידה על מציאות  -חיים מסוימת שהיתה נהוגה בכפר הערבי בתחילת
שם הכפר

המאה ) :

שטח מפלס המגורים

מספר נפשות מירבי

30 . 2

מ"ר

15

דיר צמית

20 . 0

מ" ר

20

אל ג ' בעה

24 . 8

מ" ר

10

דיר אל עסל

 20 . 2מ " ר

12

בית כחיל

40 . 0

מ"ר

25

תפוח

א  -דהריה

28 . 5

מ" ר

20

 40 . 0מ " ר

20

בני נעים

27 . 5

מ"ר

15

חברון

16 . 0

מ"ר

6- 5

א  -סמוע

( המצב

בסיכום מתברר כי המספר הממוצע הוא

כ] 6-

כיום )

נפשות לבית  .נתון זה עשוי לשנות אולי את הערכת החוקרים בדבר
הקדומה ' ,

מספרי האוכלוסיה בעת העתיקה  .וראה מאמרו של מ ' ברושי  ' ,מנין תושביה של ירושלים
( עורך )  ,יד לאמנון  ,ירושלים תשל " ז  ,עמ '  . 66לדבריו העריכו במסופוטמיה הקדומה  ,למשל  ,צפיפות אוכלוסיה
של עד

10

מ ' ברושי

איש לבית מגורים  .הפער בין הערכה זו לבין הנתונים העולים מן הסקר כהר  -חברון עשוי לשנות באופן

איש לדונאם )  .מספר נפשות ממוצע גבוה לבית מגורים אינו יוצא -

משמעותי את מקדם הצפיפות המקובל

( 50 - 40

דופן בבניה העממית המסורתית  .בעיר

נאפולי  ,במאה

הקודמת  ,התגוררו לא פחות

מ  20 -נפשות

לדירה כממוצע .

נתון זה הביא להערכה מחודשת של מספר האוכלוסין ברומא בעת העתיקה  .וראה  . Cohn , ~ The Population :ק

 . 24 ,ק  1968 ,ורץ  -עוטרו

1

1 04

note

,

and

Friedlander 4 ) A . B . Gough (ed . ) ,

].

"

מו1) 0

"

or

בית המגורים הכפרי בהר חברת

נבנה מאבני  -קשת שסותתו כמיוחד לשם כך  .מזוזות הגומחה מתרחבות כלפי הבית באופן המאפשר

פתיחה מירבית של תריסי  -העץ .

החלון חיוני להארתו של המפלס הגבוה  .חלונות דומים הותקנו בבתים שסקרנו בבית כחיל  ,בני
נעים ואחרים שאף בהם היה מפלס המגורים מוגבה  .לעומת זאת  ,בבתים שבהם מפלס המגורים
נמוך  ,הסתפקו בני הבית באור החודר מבעד לדלת הכניסה .
הפעילות הביתית השוטפת התמקדה בחלק המרכזי של מפלס המגורים  ,סביב המקום שבו
מוצבים במשך היום כלי אוכל שונים ואח נייד המשמש לבישול וחימום  .מוקד זה נמצא כמעט
במדויק תחת מרכז הקמרון של התקרה  .תופעה זו חוזרת במרבית בתי  -המגורים המסורתיים שנסקרו

על  -ידינו  .ההתארגנות סביב מוקד אחד במרכז הבית תורמת לתחושת הביתיות הנעימה המאפיינת
את הבניה המסורתית בהר  -חברון .
מרבית השטח של מפלס המגורים ריק ופנוי במשך היום  .המצעים  ,הביגוד והאביזרים השונים
מאוחסנים בגומחות  -קיר אחדות וכמספר ארגזים  .שלוש גומחות מקומרות גדולות הותקנו סביב
מפלס המגורים  .המערך הסימטרי של הגומחות זו מול זו קשור ככל הנראה בתהליכי הבניה של

התקרה ( ראה לעיל ) .
בקיר הדרומי נקבעה כאמור גומחת  -החלון  .מולה בקיר הצפוני הותקנה גומחה דומה המשמשת

כעין ארון  -מטבח ( ציור . ) 15

ממדיה " 1 . 6

1 .6

מטר לערך ועומקה -

0. 5

מטר  .בחלקה התחתון

הותקנו ארבעה תאים אשר נועדו להכיל כלי  -בישול שונים  .על  -גבי המדף שמעל התאים נוהגת
בעלת הבית להניח את מצעיה  .משני צידיה של הגומחה הגדולה הותקנו שתי גומחות
קטנות יותר  .בסיסן גבוה כדי

4

 0 .מטר מעל מפלס הרצפה וממדיהן " 0 . 6

1.1

מלבניות ,

מטר  .בעיצובן הכללי

של הגומחות בקיר הצפוני ניכרת נטיה לתכנון סימטרי מובהק .
ציור
ציור

: 15

אל ג ' בעה  -מפלס המגורים ( מבט

לצפון )

: 16

אל ג ' בעה  -חלון  -תאורה כפול בגובה

מפלס המגורים ( מבט

לדרום )

ציור

ציור

ג ' בעה -

הקיר המערבי ובו גומחה מרכזית המשמשת כיום לאיחסון בגדים ומצעים

: 17

אל

: 19

אל ג ' בעה  -חלק מתקרת הבית

המקומרת .שים לב

לצמיחת הקמרון מנקודת

המפגש  ,בין שני היקירות דמויי
( מבט לצפון  -מזרח )
)( 6

1

הסהר '

ציור

: 19

אל

ג ' בעה -

פני הגג של הבית  .שים לב לתעלות הניקוז המוליכות לעבר בור המים שבחצר ומבט

לדרום )

בקיר המערבי של מפלט המגורים הותקנה גומחה קמורה  ,שלישית במספר  ,שממדיה

1 .7% 1 .5

מטר  .בתוכה הועמדה ממגורה גדולת מידות  .כיום עומדת הממגורה בחורבנה ומשמשת כעין קולב

לנשיאת בגדים ( ציור

. ) 17

בנוסף לגומחות הגדולות הותקנו גומחות  -כיס קטנות  ,המשמשות לאחסון של חפצי ערך שונים .

שלוש גומחות הותקנו בקיר הצפוני  -שתיים מהן לאחסון מלח ותבלינים  ,בעוד השלישית מהווה
מדף למנורת  -נפט פשוטה  .שתי גומחות  -כיס כקיר המערבי משמשות לאחסנתם של חפצי ערך כמו
קופסות  -גפרורים  ,מפתח  ,ועוד .

תקרת הבית המקומרת הינה אופיינית לבתי  -האבן בהר  -חברון  .גובהה המירבי מגיע

מעל מפלס הריצוף  ,ולכדי

3.3

ל5 . 4 -

מטר

מעל מפלס המגורים  .הקמרון בנוי אבני  -גוויל ( חג ' ר ריש ) וחומרי

מליטה  .כלפי פנים טוייחו פני התקרה בשכבות עבות של טיח ככל הנראה למניעת דליפות ( ציור
 . ) 18הקמרון נושא על  -גביו שכבה עבה של אבני גוויל  ,חומרי מליטה ואדמה היוצרים את משטח
הגג  .עוביו של הגג במרכז הקמרון הינו לפחות

0. 6

מטר ואילו עוביו בבסיס עולה על

1.5

מטר .

משטח הגג מצופה שכבות של אדמת חוואר העוברות פעולת הידוק שנתית  .לצורך זה מונחת דרך

קבע מעגילה על גג הבית  .בשעת הצורך משמשת המעגילה כמכבש ( ציור

.2

. ) 19

א  -דהריה

ביתו של יוסוף קהדי נמצא בלב  -לבו של גרעין הכפר הקדום  .בניגוד למרבית הכפרים

בהר  -חברון ,

נבנו הבתים המסורתיים בא  -דהריה במפוזר  ,תוך יצירת מרווחים ניכרים בין בית לבית  .תופעה זו

-7נ

)

1

ציור

: 20

א  -ההריה  -מראה כללי של הבית ( מימין ) והחצר שלפניו  .משמאל לבית המקורי

חדש יותר ( מבט

לדרום )

קשורה עם מוצאם הכדווי של תושביו  ,שפיזור הבתים הינו אחד מקווי האופי המובהקים של
התנחלותם .

47

פיזור בתי  -הכפר קשור בתהליכי ההתנחלות הראשונים של יושביו  .ההתנחלות החלה כמערות ,
כשלב מעבר שלפני הכניסה לבית  .פיזורן הטבעי של המערות הכתיב את התפרושת לעתיד של בתי -

המגורים  ,שכן יושבי המערה העדיפו לבנות את בתיהם מעל המערה או בצמוד לה .
הקשר האורגאני בין הבית ובין המערה בא לידי ביטוי בדבריו של כנען  ' :ישנו דמיון רב בין בית

הפלאת הקטן והחשוך לבין מערה  .ניתן לומר שבתי  -המגורים הפרימיטיביים בפלסטינה תפסו את

מקום המערה ' .

48

הדמיון הרב בין המערות שהוכשרו למגורים לבין בתי  -המגורים שנבנו בצמוד אליהן מאשר את

דבריו של כנען  .מכלול המגורים שנסקר בא  -דהריה הוא דוגמה אופיינית לכך  .בבית שלפנינו
מיוצגים ארבעה שלבים שונים בהתפתחותו של בית  -המגורים  .המערה הוכשרה למגורים במאה

הקודמת  .היציאה אל מחוץ למערה חלה  ,על  -פי עדותם של בני הבית  ,לפני

כ 120 -

שנה  .בשלב זה

נבנה הבית שלפנינו ואילו המערה הפכה מקום  -לינה לבעלי  -חיים  .בית  -המגורים החדש היה ' בית -
עץ '  .תקרתו נבנתה בעזרת קשתות  -אבן חוצות וקורות  -עץ  .כעבור שנים נבנה בצמוד לו בית  -אבן

חדש  ,מקורה על  -ידי קמרון  -אבן רגיל ( ציור

. ) 20

לאחרונה נבנה בית  -מגורים חדש  ,יצוק בבטון .

בבית זה  ,מעברה השני של החצר  ,מתגוררת כיום המשפחה .

במכלול שלפנינו מרוכזים סביב חצר אחת המערה  ,הבית המקורה על  -ידי קשתות ועץ  ,בית

הקמרון והבית החדש הבנוי מבטון  .ריכוזם יחד זה לצידו של זה  ,ממחיש באופן בלתי  -רגיל את
התפתחות הבית המסורתי בהר  -חברון .
הבית שלפנינו  ,המקורה בעזרת קשתות וקורות  -עץ  ,נעזב כשלושה חודשים לפני בואנו למקום

והפך לשמש מחסן  .לדבריו של בעל הבית היתה התקרה המקורית מורכבת משלוש קשתות  -תמך
47

שמואלי  ,התנחלות הכדוים ( לעיל  ,הערה

48

הערבי  ,עמ ' . 67

עול

כנען  ,הבית
)

ך

 , ) 10עמ '
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ציור  : 21א  -דהריה  -תכנית הבית והחצר  .שים לב לקירוי הקשתות והעצים מעל מפלס המגורים ( הקירות
המסומנים בקו אלכסוני צפוף נבנו בשלב מאוחר יוהר )
)( 9

1

1

6

זהר הירשפלד

ציור

: 22

א  -ההריה -

( )1

חתך  , A: Aמבט למערב

; ( )2

חתך

 , B : Bמבט

לצפון

חוצות  ,אולם לפני כחמישים שנה נרקבו הקורות בחלק הקדמי של הבית ונפלו  .במקומן נבנה קמרון
גלילי  .התפתחות זו יצרה מבנה  -כלאיים מעניין  ,שבחלקו האחורי נשתמרה תקרת  -העץ המקורית

ואילו חלקו הקדמי מקורה בעזרת קמרון  -אבן .

מבין הבתים שנסקרו על  -ידינו

בהר  -חברון ,

תקרות  -העץ של הבית והמערה בא  -דהריה הן

היחידות שנשתמרו בשלמותן  .לפיכך  ,למרות שהבית נעזב מיושביו  ,הוחלט לסקור אותו לפרטיו .

החצר והמערה

החצר הנוכחית משתרעת ממזרח לקיר החזית של הבית  .שטח החצר תחום מצפון על  -ידי קיר
המערה וממזרח על  -ידי בית הבטון החדש ( ציור  . ) 21רוחבה של החצר כ  7 -מטר  ,ואורכה אינו עולה
על

10

מטר .

בשטחה של החצר המקורית שהשתרעה לפני המערה נבנו שני בתים  :הבית שנסקר על  -ידינו

ובית נוסף  ,שממנו שרדה קשת אחת בלבד  .שני הבתים נבנו על  -גבי תשתית הסלע של החצר .
משמאל לפתח הכניסה נבנה משטח ללינת קיץ ( ציור
ומילויי עפר  .צורתו סגלגלה ומידותיו

3 % 2. 5

. ) 23

המשטח נבנה בעזרת נדבך  -אבן

מטר  .צמוד לפינתו הדרומית של המשטח נבנה מתקן -

קבע למי  -שתיה  .על  -גבי מדרגת אבן נמוכה  ,בנויה אבני גוויל  ,הונח כד חרס גדול ( ג ' רה )  .פתח הכד
נאטם במכסה  -עץ  .מצע של שיחי סירה קוצנית מרפד את בסיס הכד ומבטיח את יציבותו .
בחלק המרכזי של החצר מפוזרות

3-2

שקתות  -אבן קטנות שגודלן אינו עולה על

30

סנטימטר

( ציור  . ) 23השקתות נועדו  ,לפי דברי בעלי הבית  ,להשקאת התרנגולות .
הטאבון ממוקם בחלק הדרומי המרוחק של החצר  ,ומשמש את שלוש המשפחות המתגוררות
סביב החצר .
קיר החזית של המערב תוחם את החצר מצפון  .גובהו

כ3 . 2 -

מטר ואורכו המלא מגיע

לכ 13 -

מטר  .הקיר בנוי אבני גוויל ואבני בניה גדולות מלוכדות בעזרת חומרי מליטה  .חלקן נראות כאבנים
קדומות בשימוש משני .
לנך ך

בית המגורים הכפרי בהר חברון

שני פתחים נבנו בקיר המערה

:

פתח הכניסה למערה ופתח קטן נוסף המאפשר כניסה לחלל

פנימי  ,סגור ממערב לה  .פתח הכניסה למערה בנוי היטב  .רוחבו

0. 7

מטר וגובהו  1 . 8מטר  .דלת  -עץ

עשויה כרישול  -מה נקבעה בקיר המזוזה השמאלית .

החלוקה הפנימית בתוך המערה דומה לחלוקה המקובלת בבתי  -המגורים הרגילים  :מפלס  -קרקע

בגובה פני החצר ומפלס  -מגורים גבוה יותר  .מפלס הקרקע תופש את מרבית השטח  .ממדיו " 8 . 0
מטר  .גובהה הממוצע של המערה בחלק זה הינו

1 .5

13

מטר  .גובה זה איננו מאפשר תנועה חופשית

ולפיכך נועד לשמש דיר לצאן  .עדות לכך הוא האבוס הניצב בירכתי המערה .
מפלס המגורים נבנה בחלקה המערבי של המערה  .גובהו

כ1 . 3 -

מטר וממדיו

5.5% 5.5

מטר

לערך  .המפלס הגבוה בנוי אבני גוויל ומדופן בשכבה עבה של טיט  .התקרה מעל מפלם המגורים

מורכבת מקורות  -עץ וענפים הנשענים על קשת  -אבן יחידה .
מפתח הקשת מגיע

ל4 . 1 -

מטר וגובהה

לכ 2 . 7 -

מטר מעל רצפת המערה  .מאז נטישת המערה

משמש מפלס המגורים כמשטח לאחסון כלים ואבזרים שונים  .בחלקו האחורי נשמרת ערימה
גדולה של חומרי בעירה .

הבית
בית  -המגורים שלפנינו נבנה בצמוד לסלע שמאחוריו  .הצמדה זו יצרה חוסר  -סדירות בתוכנית הבית

וחוסר  -אחידות בעוביים ובמהלכם של הקירות  ,להוציא את קיר החזית  .קיר זה בנוי טוב יותר
בהשוואה לשאר הקירות  .עוביו

כ 1 . 2-

מטר וגובהו מגיע

לכ 4 -

מטר  .הקיר מורכב מאבני בניה

מסותתות באופן גס  .חלקן נראות כאבני בניה בשימוש משני  .נעשה ניסיון להניח את האבנים
בנדבכים אחידים ככל האפשר  .את הרווח בין הנדבכים דאגו למלא בעזרת אבני גוויל קטנות וחומרי
מליטה  .פני הקיר טוייחו חלקית בטיח גס למדי .
פתח הכניסה ממוקם פחות או יותר במרכזו של קיר החזית  .רוחבו של הפתח מטר וגובהו שני

מטר ( זוהי המידה ' התקנית ' המקובלת במרבית הבתים המסורתיים בהר  -חברון )  .הסף מורכב משתי
אבנים מסותתות היטב  .אבני המזוזה הועמדו אנכית  ,זו על גבי זו  .אורכה של אבן המשקוף שהונחה
עליהן -

1 .3

מטר  .מעל המשקוף הותקן אשנב כפול למעבר אור ויונים המקננות בתוך הבית .

גומחת  -קיר חיצונית הותקנה משמאל לפתח  .גובהה מעל החצר כמטר  ,רוחבה
ועומקה -

0. 8

מטר ( הגומחה מתרחבת כלפי

פנים ) .

דומה לוו המשולב בקיר החזית בבית שסקרנו באל

כ0. 5 -

מטר

יתד  -מתכת תקועה בקיר  ,מימין לפתח  .יתד זו
ג ' בעה ושימשה לאותה

מטרה .

הקיר האחורי של הבית נשען על הסלע המתרומם מצפון  -מערב  .בין הקירות והסלע הושאר
מלכתחילה מסדרון צר שרוחבו

כ1 . 5 -

מטר בממוצע .

בחלקו הקדמי נבנה פתח שממדיו " 0 . 8

1.8

מטר  .מקיומו ניתן ללמוד שחלל המסדרון היה מקורה .

בקו  -המגע בין הסלע ובין הקיר נחשף קטע מקיר המעטפת  .מתברר שפני הקיר החיצוניים נבנו
בבניה מרושלת למדי  .הקיר בנוי אבני גוויל ללא כל חומרי מליטה  .ככל הנראה סמכו בוני הקיר על
עוביו  ,העולה במקום זה על שני מטר  .בגובה של

כ 1 . 2-

מטר נשענות אבני הקיר על  -פני הסלע .

החלק הפנימי של הבית נחלק לשני מפלסים בלתי  -שווים בגודלם  .מפלס הכניסה הקדמי תופש

כשליש משטח הבית ( ציור  . ) 22מידותיו

כ 2-

"

6

מטר  .ממגורה וקיר  -אבן מחלקים את המפלס

1 1 1

ציור

: 23

א  -דהריה  -שקתות -אבן לתרנגולות בחצר

לשניים  .החלק שמדרום לממגורה מהווה אזור  -כניסה  ,בעוד שהחלק שמצפון לה משמש כמחסן -

כלים .
מפלס המגורים גבוה כדי
בין

 15ל 20 -

0. 8

נפש ( ציור . ) 24

מטר מעל הרצפה  ,מידותיו

כ5 . 5 % 5 . 5 -

מטר ובו התגוררו בשעתו

49

מפלס המגורים בנוי אבני גוויל ומדופן בשכבה עבה של טיט  .היות והמפלס נטוש כיום  ,קשה
לעמוד על חלוקתו הפנימית  .בדומה לחדר הדרומי בתפוח  ,גם כאן נבנה משטח מוגבה

בפינה ,

ששימש אולי כמתבן  .במרווח בין שתי אומנות הקשת הדרומיות ניצבת ממגורה שיצאה זה מכבר
מכלל שימוש .
מספר מדפים הותקנו בקירות  .השמור שבהם הינו המדף הקבוע באומנת הקשת הצפונית  .המדף
49

ציור

לעיל  ,הערה . 46

: 24

א  -דהריה  -מראה כללי של מפלס המגורים ( מבט

למערב )

ציור

: 25

מורכב

א  -דהריה  -שתי קשתות  -חוצות התומכות בתקרה ( מבט

מ3 -

לדרום )

יתדות תקועות בקיר ומהוות בסיס לשכבת ענפים דקים וטיט  .בנוסף למדף הותקנו בקיר

מספר ווי  -תליה .

קירות הבית וקשתות התמך של התקרה מכוסים שכבות עבות של טיח  -טיט  .בחלקים מסוימים

מתקלפות שככות הטיח מפאת כובד משקלן ( נראה שקירות הבית טוייחו מספר רב של פעמים ) .
תקרת  -העץ המקורית בחלק האחורי של הבית עדיין עומדת בשלמותה  .התקרה נתמכת על  -ידי

שתי קשתות  -אבן ( ציור  . ) 25מפתח הקשתות איננו שווה  .הקשת הקדמית בנויה ברוחב של
מטר  ,בעוד שהפנימית רוחבה
של הקשתות הוא

0.7

4.4

מטר בלבד  .גובהן המירבי של הקשתות

מטר  .בראשיהן מצטמצמות הקשתות לכדי

0.4

כ2. 5-

מטר .

כ5 . 5 -

מטר  .חתך הבסיס

ציור

: 26

א  -דהריה

-

מבט מקרוב אל תשתית

התקרה העשויה קורות וענפים

אבני הקשת אינן משולבות בקיר אלא נשענות עליו  .פרטי הבניה מוסתרים על  -ידי שכבות הטיח
הרבות  .כתחליף לכך אפשר להשוותן עם הקשת ששרדה
מפתחה של קשת זו כ 3 . 6 -

מטר והיא מורכבת

מ 18 -

בחצר .

אבנים  .ממדי האבנים פוחת והולך כלפי

מרכז הקשת  .בוני הקשת השתמשו באבני  -בניה רגילות לבניית הקשת ולפיכך נאלצו למלא את
הרווחים שנוצרו ביניהן בעזרת אבני גוויל קטנות  .עובדה זו עשויה להסביר את
הקשתות בבית

' פחיסותן ' של

שלפנינו .

המסה העיקרית של התקרה נשענת על  -גבי קורות וענפים המונחים זה על זה  ,שתי וערב ( ציור
 . ) 26קורות  -העץ בקוטר

10

סנטימטר לערך הונחו בין הקשתות באלכסון  .עליהן הונחו בצפיפות

רבה ענפים דקים  .בין הענפים מבצבצים שיחי סירה קוצנית שנועדו לאטום כל מרווח אפשרי  .על

מצע הענפים ושיחי הסירה הונחו שכבות רבות של עפר  .על  -פי מדידות שערכנו  ,מגיע עוביה של

התקרה לכדי  1 . 2מטר  .פני הגג פולסו על  -ידי שכבות של אדמת חוואר שנתמכו על  -ידי קירות הבית .

סיכום
חשיבותו של סקר הבניה המסורתית בהר  -חברון הינה בראש וראשונה בעצם תיעודה של תרבות -

דיור ההולכת ונעלמת בשנים אלו ממש  .בתי  -המגורים הכפריים מסוגם של הבתים באל  -ג ' בעה ובא -
דהריה מיטיבים לייצג את הבניה המסורתית בארץ  -ישראל מימי קדם ועד לעת האחרונה  .תמונת

המצב  ,כפי שתועדה על  -ידינו

בהר  -חברון  ,עשויה ,

דמותם של בתי  -המגורים בתקופות קדומות יותר .
1 14

אם גם בהסתייגויות  ,להמחיש ולהחיות את

