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תרנכב הלגתנש רבקל וסחיו ךרכ-תבר'ח-ילכ גוס 
רמס .ב תור תאמ 

לע תמדקומ הריקס רלזיימ .ב ר"ד םסרפ (!תועידי לש תמדוקה תרבוחב 
לתב האצמנש הנושארה תינגומוהה םילכה תצובק התלגתנ םש .תרנכב רבקה תריפח 
תריפח ןכו (ןריכזמ ר לזיי מ ר"דש) חטשה ינפ לעש תוקידבה .הז ןיינעמו לודג 
ועייס םהיסופיט רשועבש םיסרח לש עפש ולעה (1933 תנשב) חמצ — הירבט שיבכה 

,המצע ריעה לש הירוטסיהל 'םלואו .תונוש תוריפחמ הקימרק תולאשב םיבר םינוידב 

יתש קר הכ-דע האצמנש הקימרקה תנתונ ,הנושארה הכוראהו הלודגה התפוקתב 
לש הירוטסיהה תא ראתל רשפא הקימרקה ןמ םיחנומב .תוירקיע תואצמתה תודוקנ 
לש ןורחאה בלשב רמולכ ,רופא םיקורמה םילכה תפוקתב ליחתה המויק :ךכ ריעה 
ינפל םייתסנו ,המודקה הזנורבה תפוקת יגוס לכ ךרד ךשמנ ,תיתילוקלכה הפוקתה 

המודקה הזנורבה תפוקת לש ןורחאה בלשה לש םידחא םיסופיט יכ ,תאזה הפוקתה ףוס 

הפיסומ תאז רבק-תצובק .ףדמה תידי לש תונורחאה תורוצה ןוגכ ,םשמ םירדענ 
.תיתבכש הריפחב ללכו ללכ התוא ןודל ןיאש יפ-לע-ףא ,ריעה תודלותל תובושח תועידי 

רבחמה דבעמ הנושארב .םיינשל ונכת יפל קלחתמ סרחה-ילכב קסועה קרפה 
ןתואב ,תודחא תודוקנב קר ריעהל שי ןאכ (הוושמ-ןויד לש ךרדב הקימרקה תא 
םיצפחה תאוושה בגא .ינשה קלחב תעבומה העדהמ הז קלח עפשוה ןהבש תודוקנה 
רפוחה עיבצמ ,היתונכשו י*אב תורחא תוריפחב ואצמנש תואמגוד.םע דחאל דחא 

.וחיריב VI—V-ו ןאש-תיבב XIV—XIII תובכשל םיכיישה םינוש םילכל ןוימד לע 
,ךרכ-תבר'ח-ילכ גוסל הזה רבקה ןיבש רשקב ןוידה ןמ רפוחה עפשומ ןוידה תא ומכסב 

.המוד האוושה רמוחכ וחיריב IV—111-ו ןאש-תיבב XIII—XII תובכשה תא עיצמו 
ןיב ול המוד ןיאש דמוח הליכמ (הל הבורקה XI ןכו) XII הבכשש שיגדהל ךירצ 

.ןלהל ררבתיש יפכ ,הזה רבקה ילכ 

ןיבש סחיב ןדה קלח ,סרחה-ילכב לפטמה קרפה לש ינשה קלחל םיעיגמשמ 
לע שיו שי ,טרפב ךרכ-תבר'ח-ילכ גוס תיעבבו ,ללכב ךרכ-תבד'חל תאז רבק-תצובק 

.קולחל המ 

אל תאז רבק-תצובק :תטלובה הדבועה תא שיגדה יתלבל היה לוכי אל רפוחה 

ללגב קר אל ןיינעמה גוס ,הז לת םש לע ארקנה םילכה גוסמ דחא סרח ףא הליכה 
טועימ תאפמ דוחיב אלא ,תללכושמה ותקירמו םיקיהבמה ויעבצ ,תופיה ויתורוצ 
,דתיה תאזה הדבועה לש הנוכנ הסיפת ,ןכאו .ותוטשפתה תולובגו ואצומ לע תועידיה 

ותרטמש עודיב .הזה רבקה ךיראת תלאשב ןוידב החונ אצומ-תד,וקנ שמשל הלוכי 

תוחכוה לש ךרדב םיירשפאה ןמזה תולובג תא םצמצלו תכלל הזכ ןויד לש תירקיעה 
,(הטמל 7 'ע) םישוריפ ינש רפוחה עיצמ תאזה הדבועה תרבסהל .תויבויחכ תוילילש 

יכ קסופה ,רתויב יללכ טפשמב קמונמ הז שוריפ .ינשה שוריפב המ-טושמ רחובו 
תיללכה ותרוצב חכוה וליא הז טפשמ .תורבקב םתתל וגהנ אל הלאכ םירדוהמ םילכ 

טעמכ ונדועש םלוע ,הרובקה יגהנמב תורושקה תונומאה םלועל שדח חתפ הלגמ היה 

.ךליאו 1 'עע .יי תועידי 'ר (1 
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םתתל םיגהונ ויהש םילכ ןיב םילדבהה ץראב תוריפחב הכ-דע וטלבוה אל יכ ;םותח 

תוראופמ תואמגוד תואיצמ ,אסיג ךדיאמ .םייחה תא קר ושמישש הלאכ ןיבל תורבקב 
הז גוס יבגלש החיכומ תורבק לש הרורב הצובקב (2 הלופעב תוריפחב הזה גוסהמ 

תורשפאה קר אופיא תראשנ תאזה הדבועה שוריפל .תמאתי טפשמהש תווקל ןיא 
לש ותפוקת ןב וניא הז רבקש איהו ,(רפוחה לש ןושארה ושוריפ) תחאה תינויגהה 
רורב הכיראת היה אל וליאו ,הנטק םילכ-תצובק תאז .דתיה וליא .ןודנה םילכה גוס 

וללכנ אל הרקמב :ףסונ טושפ שוריפ לע בושחל היה רשפא ,המצע ךותמ כ"כ 
עובקל שיש תורומ ןתוללכב תוחכוהה ךא .תאז הרובק-תחנמב הזה גוסהמ תואמגוד 
.ל''נה ןוידה לש ןושארה קלחה קסוע תאזבו .ןודנה גוסל םדקש ןמזב רבקה ךיראת תא 

.א .ג .ןהילע גישהל יוארה ןמש תואצות ועבנ תאזה תססובמ-יתלבה החנההמ 
םיעודי ויהש ,היטרפ לכ לע ךרכ-תבר'ח-ילכ גוס לש וז הייעבב (3 ורפסב לפיט ט י י ר 

הז גוס לש וכיראת לע דמלל הלוכיה הפוצר תיתבכש הרדסב .רפסה רוביח ןמז דע 

הז גוס תואיצמל רשאו) XII-XI תובכשב ,ןאש-תיבב קר הלאכ םילכ ואצמנ 
יפל ריתמ וניא ,ףדמה-תוידי רקיעב ,ולאה תובכשה לש טסכטנוקה .(ןלהל 'ר — ודיגמב 

גוסה ךיראת תא הז םע דחיו ,תובכשה ךיראת תא םידקהל ,םויה וניתועידי בצמ 
ידכ ,(4 רבחמה תאז תושעל הסנמש םשכ ,ישילשה ףלאה לש הנושארה תיצחמל ,ןודנה 

הלגתנש רבקה לא הז גוס לש רשקה רבדב השדחה ותרעשהל תודבועה תא םיאתהל 

איה םג ,היכויטנא תעקבבש ,הדיד'ג לת תוריפחמ (5 רבחמה איבמש הייארה .תרנכב 
ןאויקמ לש תומדקומה תוריקסה לש ןהיכיראת לע ךמתסהל השק .השלח 
הירוסב הזה גוסה רוקמ תא אצומה ,ט י יד בלו א ,ןכ-לע-רתי .(6 ד ו ודי י רבו 
.(דהירוסבמ רתוי רחואמ הנש םיתאמכ הלגתמ אוה י"אבש בשוח (ויתובקעב ךלה טיירו) 
תוריפחב הלא םילכ גוסמ םידדוב סרח ירבש תואיצממ רפוחה םלעתהש לע הומתל שי 

<9 רבחמה — רפוחה ירבדכ ןהש) XVII—XVI תובכשב (8ודיגמב 8-1937 םינשה לש 

תיב לש XII—XI תובכשל ן ו ט פ י ש ןתוא הוושמ הלא תובכש .(תחא הבכש טעמכ 
ךרעב ןתוא םיאתמ אוה ןכו ,הזה גוסה תלוז םירחא םילכ ןוימד דוסי לע ןאש 
טפשמה .00 ט י י ר לש םואיתה םע דבב דב הלוע הז רבדו ,ודיגמ לש II—I תוגרדל 
ילכה יכ ,םמצע םירפוחה לש תועט אוה <" גרבגנא-י אג מ טטצמ רלזיימ ר"דש 

םילכה גוס לש (ןזלא ,ךרכ-תבר'ח-ילכ גוס לש המגוד ללכ וניא םינווכתמ םה וילאש 

 . .. .QDAP VIII, p. 157 2) ר'

 The Pottery of Palestine from the Earliest Times to the End of the Early Bronze (3

 .Age, 1937

הטמל 8 'ע ,יי תועידי ,ר לזיי מ 'ר (4. 

.הלעמל 8 'ע ,םש ,ל"נח 'ר (5 

 C.W. McEwan, AJA XLI (1937), pp. 8-11; R.J. Br aid wood, 6) ר'

 .Mounds in the Plain of Antioch, Chicago, 1937

 .AJA XL (1936), p. 164 7) ד'

 G. M. Shipton, JPOS XVIII, p. 56; idem, Notes on the Megiddo Pottery '8) ר

 .of Strata VI—XX, Chicago, 1938, p. 39

 .ibid., p. 35, n. 185 '9) ר

 .ibid.. Table of Related Deposits II '10) ר

 .Megiddo Tombs, p. 147 11) הוושהו !5 הרעה ,2 'ע ,םש 'ר
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,ן ו ט פ י ש טקנ הבש היגולונורכה םג .ללכו ללכ הנה ךייש וניאש .דמ ,רופא םיקורמה 

תעבוק איה םג ,טייר-טיירבלוא לש היגולונורכל םייללכה היווקב קר המיאתמה 
רחא .(12 ישילשה ףלאה לש היינשה תיצחמל הז גוס תוליכמה תובכשה ךיראת תא 
ךיראת תא תולעהל ונתוא הנבייחת רשא תוחכוה הנאובתש רעשל השק הלא לכ 

.ישילשה ףלאה לש הנושארה תיצחמל הזה םילכה גוס תא תוליכמה תובכשה 
רלזיימ ר "דה איבה ,הז ראופמ גוס לש ואצומ רבדב תניינעמה הלאשל עגונש המ 

יפל (.דז גוס יילכ) ושענ ילואש העדה תאו ,תינופצה הירוס ןב אוהש ,(13טייד תעד תא 

ן טורפ .י ר"ד ףארגורטיפה ךרעש תויפארגורטיפ תוקידב .<14,דירוס-ןופצמ תואמגוד 
םתואמ םיבכרומ ךדכ-תבר'חב ואצמנש הז גוסמ םיסרח יכ וארה ,הנורחאה הנשב ינעמל 
יטרפל סנכהל ילבמ .לתה ותואמ םירחא םיליגר םיסרח םיבכרומ םהמש םילארנימה 

הלא םיראופמ םילכש תואדווב טעמכ רמאל רשפא ,(«היתוניחב לכמ תאזה היעבה 

.אוהש לכ רחא םוקממ טרופמיא םניאו ,םוקמב ושענ ךרכ-תבר'חב הלודג תומכב ואצמנש 
הפי םיאתמ תאז רבק תצובק לש הכיראת 'א :ליעל רומאה תא םכסל רשפא 

דוסי לע רקיעב ,(טייר לש ותקולח יפל) 'ב המודקה הזנורבה תפוקת תרגסמל 
ןתנש ךיראתה .סודיבאב םיכלמה ירבקב ואצמנ («ןתמגודכש תורוצה ןתוא םע האוושהה·, 

םיקורמה םילכה גוס 'ב .תאז הנשמ תפוקת םוחתב אצמנ ,ז"כ—ח"כה תואמה ,רפוחה הל 

.הזה רבקה לש ונמז ירחא אבה ןמזה קרפל ךייש ,הז לת םש לע ארקנה ,רוחש — םודא 
םייוסמ ףקות המ-תדימב ףיסוהל ךרכ-תבר'חמ תאז רבק-תצובק הלוכי וליאכ המוד 'ג 

)("הל דגנתמ דלזיימ רידש העד ,הנשמ-תופוקת עבראל טייר לש הקולחה תונוכנל 
םודקה הבושי ימי ךשמהב .המודקה הזנורבה תפוקת ףוס ינפל חרי-תיב הברח ,רומאכ 

היינשהו ,תאז דבק-תצובק תחאה :תורורב הזיחא תודוקנ יתש תולגתמ חרי-תיב לש 
תואדווב טעמכ חינהל רשפאש ןוויכ .המש לע ארקנה םילכה גוס גשגש ובש ןמזה קרפ 

ירה ,המודקה הזנורבה תפוקת לש ןושארה בלשל תכייש הניא תאז רבק-תצובק יכ 

תפוקת ךשמל תוכיישה חרי-תיב לש הבושיב .דנשמ-תופוקת שולש ןיחבהל רשפאש 
הנשמ-תופוקת עבראל המודקה הזנורבה תפוקת תקולחש ןאכמ .המודקה הזנורבה 

.הזב קוזיח תפסות תאצומ 

תורעה יאדווב ליכמה AJA XLIV (1940), No. 4-ב טיירנלוא לש תרוקבה רמאמ (12 

.םילשוריב םיארוקל אצמנ וניא ,תומודקה תובכשה לש היגולונורכל סחיב תובושח 

..הטמל 2 'ע ,םש ,רלזיימ 'ר (13 

.הטמל 7 'ע ,םש 'ר (14 

.ןדצב תואלבט םע ןתוא םסרפנ תאז הלאשב תוקידבה תרדס רמגתשכל (15 

.17 הרעה ,7 'ע ,םש 'ר (17 .עצמאב 7 'ע ,םש 'ר (16 

שירע-לאו ןורבח ,ןירבוג-תיב תודוא לע הזינג יעטק 
יקסבלסרב .י תאמ 

ןירבוג-תיב 'א 
תועסמה רפסב יוצמ ןירבוג-תיבב םייניבה ימיב םידוהי תוררוגתה? דיחיה ןויצה 

םש ןיאו ,השרמ איה ןירבג תיבל תואסרפ שמח ןורבחמ :הלידוטמ ןימינב 'רל 
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