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תל חדיד: מבנה מתקופת הברזל ומראשית התקופה הפרסית

חגית טורגה

מבוא

בחודש ינואר 2008 נערכה חפירה בשוליים הדרומיים של תל חדיד )אל-חדיתה(, לאורך תוואי המתוכנן להנחת כבלים של 

חברת תקשורת )טורגה 2010(.1 תל חדיד שוכן על גבעה מבודדת )147 מ׳ מעל פני הים(, מדרום לנחל נטוף, בגבול השפלה 

הצפונית )ניר תשל״א:189–188; איור 1(. התל ממוקם לצד שתי דרכים: הדרך הראשית שהוליכה מלוד לכיוון שומרון, 

ודרך מלוד לירושלים )ספראי ואחרים תש״ן:249(. מיקומו של היישוב על פרשת דרכים ראשית, לצד מי תהום גבוהים 

שהקלו על שאיבת מים ומוקף בוואדיות קטנים שבהם אדמה פורייה — כל אלה סייעו לשגשוגו. בוואדיות הצטברה אדמת 

סחף אדומה מעורבת באדמת גרמוסול חומה. אדמות עשירות בגיר נמצאות בשולי התל בשל ארוזיה מתמשכת של הסלעים 

הגבעות  על  מאוד  הרדודה  האדמה  תכסית  וגפנים.  זיתים  לגידול  בעיקר  שימשו  אלה  אדמות  ומגודד;  מיושר  מפלס  על 

לגידולים  המועדפים  האזורים  לפיכך,  דגנים.  לגדל  אפשר  אדמה  בכיסי  אך  חקלאיים,  גידולים  על  מקשה  התל  בסביבת 

חקלאיים הם המורדות ואזורי ההצפה של הוואדיות )מזור 62:1994(.
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איור 1. מפת איתור.
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 Conder and Kitchener( ושל קונדר וקיצ׳ינר )Guérin 1875:44–47( האזור נחקר ונסקר בעבר בסקרים החלוציים של גרן

1882:322(, ולאחרונה בסקריהם של דגן )תשנ״ה( וגופנא ובית-אריה )תשנ״ז: אתר 170(. כן נערכו בעבר חפירות אחדות 

בשולי התל. בשנת 1939 חשף י׳ עורי רצפת פסיפס בחלקו הדרומי-מזרחי של התל. בפסיפס מתוארת עיר בצורה שמתחתיה 

וכן סירה  יווניות. מצדה האחד של העיר מופיע תיאור של נהר ובו דגים, ברווזים וצמחים,  EGYPTOC באותיות  כתוב 

כמה  ברנד  א׳  1997–1995 חפרה  )אבי-יונה תשל״ג(. בשנים  ציד  סצנת  דמויות; מצדה השני מתוארת  בה שתי  ששטות 

חפירות בדיקה והצלה בשוליים המערביים של התל, לאורך כביש 6. בחפירה זו נחשפו מתקנים ובית קברות מן התקופה 

 Na’aman( הביזנטית, ממצא קטן מטווח רחב של תקופות, וכן שני בתי מרחבים, ובהם שתי תעודות בכתב ניאו-אשורי

and Zadok 2000(, מטמון פולחני ומתקנים רבים — כולם מתקופת הברזל )ברנד 1996; 1998(. בחפירות נוספות שנערכו 

בתוואי כביש 6 נחשפו כלי חרס ומערות קבורה מתקופת הברזל )ינאי תשע״ב; נגרוסקי Paz 2000 ;2015(. בחפירות נוספות 

חשפו נגורסקי ופז כלי חרס וקבר מתקופת הברזל Paz 2000( 2(. ממצאי החפירות והסקרים מעידים על חשיבות היישוב 

במקום בתקופת הברזל 2 )דגן תשס״א:*17(. 

תל חדיד מזוהה עם העיר הקדומה חדיד, הנזכרת לראשונה במקורות ברשימת שבי ציון )עזרא ב:לג; נחמיה ז:לז, יא:לד(. 

בספר מקבים א׳ מסופר כי שמעון החשמונאי ביצר את חדיד במלחמתו בטריפון ובקרבתה נערך הקרב בין שני הצבאות 

הג׳  ינאי לבין חרתת  בין אלכסנדר  — הקרב  נוסף שנערך במקום  בן-מתתיהו תיאר קרב  יוסף  יג:יג(.  יב:לח,  א  )מקבים 

מלך הנבטים, קרב שהסתיים במפלתו של הצבא החשמונאי )קדמוניות היהודים יג:392(. במהלך דיכוי המרד הראשון נגד 

הרומאים ישב במקום חיל המצב של אספסיאנוס )תולדות מלחמת היהודים עם הרומאים ד:ט, א(. באונומסטיקון לאוסביוס 

נזכרת חדיתא ככפר השוכן ממזרח ללוד )Onomasticon 22:25(, במפת מידבא — כ״עדיתיים היא עתה חדיתה״ )אבי-יונה 

תשנ״ו:49(, ועל פי המשנה )מסכת ערכין ט, ו( המקום נושב כבר בימי יהושע. 

במאות הח׳–הז׳ לפסה״נ היו תל חדיד וסביבתו חלק מן הממלכה הצפונית, ׳ממלכת ישראל׳, עד לחורבנה בידי אשור. 

בתקופה זו שגשגו יישובי הממלכה הצפונית והתרחבו מאוד. הופעת צבאות אשור בארץ, ובעיקר מסעו של תגלת פלאסר 

הג׳ לאורך החוף בשנת 732 לפסה״נ, הביאה יישובים רבים לקיצם. לאחר שממלכת שומרון נכבשה בידי צבא סרגון הב׳ 

בשנת 720 לפסה״נ הוקמה בארץ פחווה אשורית. חלק גדול מאוכלוסיית הממלכה הצפונית הוגלה עם הכיבוש והסיפוח, 

ואוכלוסייה נוכרית הובאה לאזור, כנראה בפקודת סרגון. אסרחדון מלך אשור דיווח בכתובתו משנת 671 לפסה״נ על המסע 

אשוריות  אבן  אסטלות  שתי  של  שברים   .)Na’aman and Zadok 2000:178( רפיח  עד  שומרון״  ״שבאזור  מאפק  שערך 

ממלכתיות, הכתובות בכתב היתדות, נתגלו באזור — האחת בחורבות הכפר קאקון והאחרת בבן שמן )שטרן תש״ן:171; 

Na’aman and Zadok 2000:181; Horowitz 2006:30(. בתקופת השלטון האשורי והשלטון הבבלי הגיעו לאזור שני גלי 

התיישבות של בני לאומים שונים, שהתיישבו על חורבות היישובים הנטושים. הגולים השבים מבבל חזרו להתיישב במזרח 

האזור ובמרכזו ביישובים הוותיקים.

החפירה

מעברו הדרומי של ואדי צר התוחם את התל מדרום נחפרו שמונה חצאי ריבועים )6–1, 8, 10( בשורה שכיוונה צפון-מערב–

דרום-מזרח )תכנית 1(.2 אפשר לחלק את ריבועי החפירה לשלוש קבוצות: בריבועים 1–3 נחשפו מפלסי חיים מתקופת 

הברזל 2 ומהתקופה הפרסית; בריבוע 4 נתגלו שרידי מבנה; ובריבועים 5, 6, 8 ו-10 נחשפו שרידי פעילות מתקופת הברזל 

2. בשל חשיבות הממצא בריבוע 4 — מבנה המתוארך לתקופה הברזל — הוא יתואר תחילה.
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תכנית 1. שטחי החפירה, תכנית.

0

1

2

3

5

6

8

10

10
mמ׳

L108
L111

L101
L106

L103

L102
L104

L103

L105

L115

L112

L113

L114

L116

4

 48.9 m 

מ׳



תל חדיד: מבנה מתקופת הברזל ומראשית התקופה הפרסית 4

)תכנית 2; איור 2(.— בראשית החפירה נחשפו שני קירות של מבנה מתקופת הברזל )W5 ,W4(, ולכן הורחב  ריבוע 4 

הריבוע מזרחה. נחשף חלק של מבנה, וזוהתה בו חלוקה לשלוש יחידות )1–3(; יחידה רביעית )4( שהוחל בחפירתה לא 

נחשפה. להקמת המבנה נוצל הסלע הטבעי הגבוה: הקירות נבנו הישר על הסלע ואף ניגשו אליו במקומות שבהם הוא בלט, 

כך שהסלע שולב בקירות. קירות המבנה נבנו מאבני גוויל גדולות מאוד )בולדרים(; חלקן הוחלקו מעט. רצפות המבנה 

עשויות עפר כבוש מעורב במעט גיר. 

יחידה 1 תחומה בשלושה קירות )W7 ,W2 ,W1(; הקיר שתחם את היחידה מצפון-מערב נמצא מחוץ לגבולות החפירה. 

קיר מחיצה )W8(, הבנוי משורה של אבנים קטנות, חצה את היחידה לשני מרחבים. בפינה הצפונית-מערבית של הריבוע 

נחשפו שתי אבנים שטוחות מונחות זו לצד זו בהפרש גבהים של 8 ס״מ, אולי חלק מגרם מדרגות. רצפת העפר הכבוש 

זו )L105; תכנית 1( נתגלתה ידית קנקן  )L123 ,L124 ,L120( הונחה על סלע מוחלק )L126(. בפני השטח מעל יחידה 

תכנית 2. ריבוע 4, תכנית.
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הנושאת טביעת חותם ׳למלך׳ שחוקה )איור 29:3(; על הידית אפשר לזהות חיפושית ארבע כנפית, אולם הכתובת אינה 

קריאה. קנקנים מטיפוס זה היו חלק ממערך מיסוי ממלכתי, והם מתוארכים לסוף המאה הח׳ – ראשית המאה הז׳ לפסה״נ. 

שברי כלי החרס האחרים שנמצאו על פני השטח )איורים 14:3, 16, 18( מתוארכים לתקופות הברזל 2 והפרסית.

יחידה 2 )6 × 6 מ׳( תחומה בארבעה קירות )W6 ,W5 ,W3 ,W2(, וניכרים בה שני שלבים: בשלב ראשון הוחלק הסלע 

ושימש רצפה )L117(, ובשלב שני הונחה מעליו רצפת עפר )L110(. שברי כלי החרס שנמצאו על הסלע תוארכו למאות 

הט׳–הח׳ לפסה״נ )איור 3–1:3, 6, 7, 12–10(. אלה שנמצאו על הרצפה )L110( תוארכו ברובם לכל אורכה של תקופת 

הברזל 2 )איור 15:3, 17, 23–21, 25, 27, 28(, אך זמנו של שבר אחד הוא התקופה הפרסית )איור 13:3(. המילוי מעל 

לרצפה זו )L107( כלל אף הוא חרסים מתקופת הברזל 2 )איור 4:3, 8, 9, 20, 26(.

יחידה 3 )4.5 × 10.5 מ׳( תחומה בשלושה קירות )W6–W4(, והובחנו בה שני שלבים: בשלב ראשון שימש סלע מוחלק 

לרצפה )L125( ומאוחר יותר נכבשה רצפת עפר כ-0.2 מ׳ מעל הסלע )L121(. במערב ובצפון תחם את המבנה הסלע הגבוה, 

ובמקומות שהיה חסר — הושלם בבנייה )למשל קיר 4, ששרדו ממנו רק שתי אבנים(. מקיר 5 בולטות דרומה שתי אבנים, 

רמז ליחידה נוספת )4(. בהצטברות טבעית על רצפה 121 )L109( נמצאו חרסים אחדים מתקופת הברזל 2 )איור 5:3, 19, 

.)24

ריבועים 1–3 )תכנית 1(.— בריבועים 1 ו-2 נתגלו מפלסים של עפר כבוש מעורב בגיר )L106 ,L104(, אולי רצפות. מתחת 

למפלס 106 בריבוע 1 נחשף מפלס מהודק של אבני שדה קטנות )L108(, אולי תוצאה של סחף קדום. כמות שברי כלי החרס 

שנחשפה בריבועים אלו הייתה גדולה במיוחד )להלן(.

איור 2. המבנה בריבוע 4, מבט לדרום-מערב. 
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במפלס פני השטח נמצאה אדמת מילוי אפרפרה )L103 ,L102 ,L101(, שנתגלה בה ממצא מעורב, ובו חרסים מתקופת 

הברזל 2 ומהתקופה הפרסית. גם על ה׳רצפות׳ )L106 ,L104( נתגלו חרסים המתוארכים למן ראשית תקופת הברזל 2 עד 

 ,)3:7 )איור  צלמית  וראש   )2:7 )איור  לתמרוקים  כנראה  ששימש  מכל  מיוחדים:  ממצאים  שני  ובהם  הפרסית,  התקופה 

שנמצא שחוק. במפלס 108 נתגלו מעט כלי חרס המתוארכים למאות הי׳–הז׳ לפסה״נ. בבדיקה שנערכה בריבוע 1 עד לסלע 

האם )L111( נתגלו חרסים ספורים מתקופת הברזל 2ב׳ )איור 4:6(. 

ריבועים 5, 6, 8 ו-10 )תכנית 1(.— בריבועים אלה התברר כי פני הסלע גבוהים. את פני הסלע כיסה רובד של אבנים קטנות, 

כנראה תוצאה של סחף קדום )L115–L112(. בין האבנים נמצאו חרסים אחדים מן המאות הי׳–הט׳ לפסה״נ )למשל, איור 

17:6(. בבדיקות מקדימות שנערכו בריבוע 8 נתגלו שברים של בסיס טבון ולצדו מפלס אפר )L116(, שנפגעו מעבודת 

מחפרון. 

הממצא

הממצא הקרמי מן האתר נדון להלן כמכלול אחד )איורים 3–7(. עם זאת, הכלים שנתגלו במבנה שבריבוע 4 מוצגים בלוח 

נפרד )איור 3( משאר ממצא כלי החרס שנתגלה בחפירה )איורים 4–7(. אף שהיישוב בתל חדיד שכן בתחום ממלכת ישראל, 

ניכר כי המכלול הקרמי של תקופת הברזל אינו ׳ישראלי׳ במובהק, ולכלים רבים הקבלות רק מאתרים שהשתייכו לממלכת 

יהודה. 

איור 3. ממצא כלי חרס מתוך המבנה.
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4איור 3

תאריך )לפסה״נ( הקבלותתיאורסללוקוסהכלימס׳

שילה שכבה IV:טין ורדרד, מעט חסמים לבנים 1171040-2קערה1
Finkelstein 1993: Fig. 6.66:3

:VIB גזר שכבה
Gitin 1990: Pls. 13:10

14:8 יזרעאל:
Zimhoni 1997: Fig. 1.2:13

:IV לכיש שכבה
Zimhoni 1997: Fig. 3.18:1

:V לכיש שכבה
Zimhoni 1997: Fig. 3.11:4 

כל תקופת הברזל 2

טין כתמתם-אפרפר, חסמים רבים אפורים, 1171040-1קערה2

חומים ולבנים במגוון גדלים

:VIA גזר שכבה
Gitin 1990: Pl. 20:17

המאה הח׳

טין כתמתם, חסמים רבים אפורים וחומים 1171040-4קערה3

בינוניים

:V לכיש שכבה
Zimhoni 1997: Fig. 3.10:4

:AV ג׳ת שכבה

פורת, ינאי וכשר תשנ״ט: איור 28:10

:X10-ו X9 אפק שכבות
Gadot and Yadin 2009: Fig. 8.3:5

המאות הי׳–הט׳

ר׳ מס׳ 1טין אדמדם, מעט חסמים לבנים ואפורים1071016קערה4

גזר שכבה B VI:טין ורדרד, חסמים לבנים קטנים רבים1091036קערה5
Gitin 1990: Pl. 13:6

המאה הט׳

טין ורדרד גס, חסמים רבים מאד לבנים 1171040-3קדרה6

אפורים וחומים גדולים

:IV לכיש שכבה
Zimhoni 1997: Fig. 3.30:9

:VIA גזר שכבה
Gitin 1990: Pl. 21:8

תל בית מירסים:
Albright 1932: Fig. 61.A:11 

המאות הט׳–הח׳

טין כתמתם, חסמים רבים, בעיקר אפורים 1171116קדרה7

בינוניים

:VIIA גזר שכבה
Gitin 1990: Pl. 11:3

המאות הי׳–הט׳

טין חום-כתמתם, חסמים רבים לבנים, 1071011-1קדרה8

אפורים וחומים בינוניים

ירושלים, הגבעה הצרפתית:

מזור תשס״ז: איור 6:6

:II לכיש שכבה
Aharoni 1975: Pl. 47:18

המאות הח׳–הו׳

טין חום-כתמתם גס, חסמים לבנים ואפורים 1071016-1קדרה9

רבים בינוניים

:VIA גזר שכבה
Gitin 1990: Pl. 21:7

המאה הח׳

טין אפרפר-כתמתם, חסמים אפורים לבנים 1171040-6קדרה10

וחומים רבים 

:V לכיש שכבה
Aharoni 1975: Pl. 4:14

המאה הח׳

טין חום-אדמדם, חסמים לבנים רבים 1171040-5קדרה11

בינוניים

:IV לכיש שכבה
Zimhoni 1997: Fig. 3.31:11

:IV שילה שכבה
Finkelstein 1993: Fig. 6.66:1 

סיר 12

בישול

ג׳ת שכבה AIV:טין חום כהה, חסמים אפורים ולבנים רבים1171040

פורת, ינאי וכשר תשנ״ט: איור 8:12

המאות הח׳–הז׳

סיר 13

בישול

טין חום-אדמדם, חסמים לבנים וחומים 1101026-1

רבים במגוון גדלים

תל יעוז:

סגל קלטר וציפר תשס״ו: איור 9:8

תל מיכל:
Kapitaikin 2006: Fig. 5:5

התקופה הפרסית
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איור 3. )המשך(

תאריך )לפסה״נ( הקבלותתיאורסללוקוסהכלימס׳

סיר 14

בישול

טין חום, חסמים לבנים רבים מאוד בינוניים 1051009

וגדולים

:VIB גזר שכבה
Gitin 1999: Pl. 15:6

:VIA גזר שכבה
Gitin 1990: Pl. 22:5

המאות הט׳–הז׳

טין חום כהה, חרירים וחסמים לבנים 1101026-4קנקן15

ואפורים רבים

יזרעאל:
Zimhoni 1997: Fig. 1.8:8

המאות הי׳–הט׳

טין צלהב, חסמים אפורים ולבנים גדולים 1051005-1קנקן16

מאוד ורבים

יקנעם:
Avissar 1996: Fig. X.6:56

רמת אביב:

גורזלזני תש״ס: איור 19:4

התקופה הפרסית

טין צלהב, חרירים רבים ומעט חסמים 1101026-2קנקן17

גדולים לבנים

:V לכיש שכבה
Zimhoni 1997: Fig. 3.53:2

יזרעאל:
Zimhoni 1997: Fig. 1.6:6

המאות הי׳–הח׳

טין כתמתם, חסמים חומים, אפורים ולבנים 1051005-2קנקן18

קטנים רבים

יזרעאל:
Zimhoni 1997: Fig. 1.6:11

המאה הט׳

תל חדיד:טין חום-אדמדם, חסמים חומים קטנים1091123-1קנקן19

ברנד 1996: איור 16:21

אמצע המאה הח׳

טין אפור, חסמים אפורים, חומים ולבנים 1071011-2קנקן20

רבים מאוד בינוניים וגדולים

יזרעאל:
Zimhoni 1997: Fig. 1.5:8, 9

:VIB גזר שכבה
Gitin 1990: Pl. 12:5

המאות הט׳–הח׳

באר שבע שכבה II:טין ורדרד, חסמים לבנים קטנים מאוד 1101026-3פערור21
Aharoni 1973: Pl. 58:17–21

:VIB/VIA גזר שכבה
Gitin 1990: Pl. 23:3

המאות הח׳–הז׳

טין חום-כתמתם, חסמים רבים מאוד חומים 1101024-2כן22

ואפורים בינוניים

:II באר שבע שכבה
Aharoni 1973: Pl. 63:131

:III לכיש שכבה
Aharoni 1975: Pl. 45:7

תל עיטון:
Zimhoni 1997: Fig. 4.2:6

המאות הט׳–הז׳

טין חום-כתמתם, חסמים רבים מאוד 1101024-1כן23

לבנים, אפורים וחומים בינוניים וגדולים

ר׳ מס׳ 17

טין אפור, חסמים לבנים ואפורים בינוניים 1091123-18פך24

רבים מאוד

:II באר שבע שכבה
Aharoni 1973: Pl. 68:7

:IV לכיש שכבה
Zimhoni 1997: Fig. 3.44:9

כל תקופת הברזל 2

טין חום-כתמתם, חסמים חומים, אפורים 1101024פך25

ולבנים רבים בינוניים–גדולים

תל חדיד:

ברנד 1996: איור 13:16

המאה הח׳

טין ורדרד, חסמים רבים, בעיקר לבנים 1071016-2פך26

במגוון גדלים

:II באר שבע שכבה
Aharoni 1973: Pl. 62:101, 102

:III-ו IV לכיש שכבות
Aharoni 1975: Pl. 44:17
Zimhoni 1997: Fig. 5.7:8

כל תקופת הברזל 2

טין חום-כתמתם, חסמים לבנים, אפורים 1101026-6נר27

וחומים גדולים רבים מאוד

תענך:
Rast 1978: Fig. 51:2 

כל תקופת הברזל 2
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קערות )איורים 1:3–5; 4(.— הקערה באיור 3:3 עשויה בגסות, שפתה משתפלת מעט חוצה ומעלה, ודופנה עבה. קערות 

דומות נמצאו בכל רחבי ארץ ישראל. לקערות באיורים 1:3, 2, 4 ו-3:4–5 זיווי עדין ושפה המשתפלת חוצה ומעט מעלה. 

קערות מטיפוס זה נפוצות בכל רחבי ארץ ישראל; חלקן נושאות חיפוי אדום. לקערות באיורים 5:3 ו-6:4–10 שפה מתעגלת 

מעט ונוטה מטה; לחלקן זיווי עדין. חלק מן הקערות מחופות באדום, לעתים רק על השפה, חלקן נושאות מירוק פרוע 

ולחלקן אין כל חיפוי או מירוק. קערות דומות נפוצות מאוד בכל רחבי ארץ ישראל. לקערה באיור 1:4 שפה ישרה הנוטה 

מעט מטה, והיא נושאת חיפוי אדום על השפה ועל חלקו החיצוני של הכלי. קערה זו נפוצה ביותר ברחבי ארץ ישראל, הן 

בצפונה הן בדרומה. לקערות באיור 11:4–13 שפה משתפלת מטה ותוספת של רכס קל בתחתיתה. קערות אלה אופייניות 

יותר לאתרים בדרום ארץ ישראל. לקערה באיור 14:4 שלושה רכסים על השפה. קערות מטיפוס זה אינן מופיעות באתרי 

חוצה  נטויה  ושפתה  דקה  דופנה  באדום,  כולה  מחופה   15:4 באיור  הקערה  בלכיש.  למצוא  אפשר  לה  ומקבילה  הצפון, 

ומעלה. הקערה באיור 16:4 מתאפיינת בשפה בולטת חוצה וברכס חד מתחתיה. לקערה דופן דקיקה )כ-0.3 ס״מ( וזיווי 

גבוה תחת שפתה; לא נמצאו לה מקבילות. לקערות באיור 17:4, 19 דופן דקה, זיווי חד ושפה הנוטה מעלה בחדות. קערה 

זה הם בעיקר  ואילו קערה 19 מחופה כולה באדום. מקבילות לקערות מטיפוס  ועל שפתה,  17 מחופה בחלקה החיצוני 

מאתרים בדרום ארץ ישראל. לקערה באיור 20:4 קוטר שפה קטן מאוד, וייתכן שזהו ספל. הקערה מתאפיינת בזיווי בתחתית 

השפה ובדופן דקה )כ-0.4 ס״מ(. לקערה באיור 21:4 קוטר שפה קטן, זיווי חד וגוף הנוטה חוצה בחלקו העליון. קערה 

דומה נמצאה בגת שנחשפה בחפירת בדיקה שנערכה בתל חדיד )ברנד 1996: איור 3:16(. לקערה באיור 22:4 דופן דקה, 

זיווי עדין וידיות. קערה דומה, אך ללא ידיות, נתגלתה בקדש ברנע. הקערות שתוארו לעיל מתוארכות לתקופת הברזל 2 

)לתיארוך מדויק, ר׳ טבלאות באיורים 3 ו-4(. נמצאו קערות אחדות המתוארכות לתקופה הפרסית )איור 2:4, 18(: קערה 2 

היא מטיפוס קערות המורטריה, והיא מתאפיינת בשפה עבה ובטין ירקרק; לקערה 18 שפה נוטה חוצה ומעט מטה, סימני 

אובניים בולטים ורכסים על גוף הכלי.

תאריך )לפסה״נ( הקבלותתיאורסללוקוסהכלימס׳

טין כתמתם-אפרפר, חסמים אפורים ולבנים 1101026-5נר 28

קטנים רבים

חורבת ענים:

יזרסקי ולנדר תשס״ג: איור 11:5

תענך:
Rast 1978: Fig. 82:6

כל תקופת הברזל 2

ידית 29

׳למלך׳

טין ורדרד, חסמים לבנים רבים ומעט יותר 1051017

אפורים וחומים

סוף המאה הח׳ – ראשית 

המאה הז׳

איור 3. )המשך(
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איור 4. ממצא כלי חרס: קערות.
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4איור 4

תאריך )לפסה״נ(הקבלותתיאורסללוקוסמס׳

טין ורדרד, חסמים אפורים רבים במגוון 11041021-5

גדלים

:V לכיש שכבה
Zimhoni 1997: Fig. 3.25:10

יזרעאל:
Zimhoni 1997: Fig. 1.6:2

המאות הט׳–הח׳

טין צלהב, חרירים רבים וחסמים חומים 21061006-3

ואפורים קטנים רבים

דור:
Gilboa 1995: Fig. 2.2:10

תל מיכל:
Singer-Avitz 1989: Fig. 9.1:1, 2, 16–18

התקופה הפרסית

טין כתמתם-אפרפר, חסמים רבים אפורים 31031015-2

חומים ולבנים במגוון גדלים

:IV שילה שכבה
Finkelstein 1993: Fig. 6.66:3

:VIB גזר שכבה
Gitin 1990: Pls. 13:10, 14:8

יזרעאל:
Zimhoni 1997: Fig. 1.2:13

:IV לכיש שכבה
Zimhoni 1997: Fig. 3.18:1

:V לכיש שכבה
Zimhoni 1997: Fig. 3.11:4

כל תקופת הברזל 2

טין אפור, חסמים חומים, לבנים ואפורים 41021002-1

במגוון גדלים

:A VI גזר שכבה
Gitin 1990: Pl. 20:17

המאה הח׳

טין חום-ורדרד, חסמים לבנים בינוניים 51061006-7

רבים וחומים גדולים רבים

ר׳ מס׳ 4

תל בית מירסים:טין חום-ורדרד, חסמים לבנים רבים מאוד61111026
Albright 1932: Fig. 61.A:14

:B VI גזר שכבה
Gitin 1990: Pls. 13:20, 21:8

:III לכיש שכבה
Zimhoni 1997: Fig. 5.4:17

המאות הט׳–הח׳

טין חום-כתמתם, חסמים אפורים רבים 71061006-2

מאד ומעט חומים ולבנים במגוון גדלים

:B VI גזר שכבה
Gitin 1990: Pl. 13:6

המאה הט׳

טין אדמדם, חסמים לבנים, אפורים 81021002-1

וחומים רבים בינוניים וגדולים

ר׳ מס׳ 7

טין כתמתם, חסמים אפורים רבים ומעט 91081021-3

חומים

:AIV ג׳ת שכבה

פורת, ינאי וכשר תשנ״ט: איור 1:12

:III לכיש שכבה
Zimhoni 1997: Fig. 5.4:17

המאות הח׳–הו׳

טין חום-אפרפר, חסמים חומים ואפורים 101011001-8

רבים

ר׳ מס׳ 9

טין כתמתם, חסמים חומים קטנים רבים 111041021-5

מאוד

:II באר שבע שכבה
Aharoni 1973. Pl. 59:70

:VB/VA גזר שכבה
Gitin 1990: Pl. 24:3

המאות הח׳–הז׳

טין אפור, חסמים חומים ואפורים קטנים 121011001-6

רבים

ר׳ מס׳ 11

ר׳ מס׳ 11טין ורדרד, חסמים חומים קטנים רבים131011000-2
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קדרות )איורים 6:3–11; 1:5–7(.— לקדרה באיור 7:3 חיפוי אדום על שפתה ובחלקה הפנימי, דפנות ישרות למדי ושפה 

ישרה הבולטת חוצה. קדרה דומה נמצאה בפאביסה שנתגלתה בתל חדיד )ברנד 1998: איור 9:5(. הקדרות באיורים 6:3, 9 

ו-3:5, 4 מתאפיינות בשפה עגולה הנוטה מעט חוצה ובגוף מזווה, ולרוב יש חיפוי אדום על חלקן החיצוני ולעתים גם על 

שפתן. כלים דומים נתגלו בתל חדיד )ברנד 1996: איור 8:16; 1998: איור 5:5–7(. הקדרות באיורים 8:3 ו-1:5 מתאפיינות 

בקוטר גדול, בגוף הנוטה בחלקו העליון פנימה ובשפה מתעגלת וצמודה לדופן הכלי; כלים אלה מתוארכים לסוף תקופת 

הברזל ומופיעים בעיקר באזור ירושלים והשפלה. לקדרה באיור 10:3 קוטר שפה גדול, שפה המתעגלת חוצה, גוף הנוטה 

בחלקו העליון בחדות פנימה ורכס קל על הגוף. הקדרה באיור 11:3 מתאפיינת בשפה הנוטה חוצה. כלים דומים נמצאו 

בחפירת לכיש )שכבה IV(, שם תוארכו למאות הי׳–הט׳ לפסה״נ, ובשכבה IV בשילה, שם תוארכו לכל אורכה של תקופת 

הברזל 2. לקדרה באיור 2:5 שפה ישרה הנוטה חוצה. קדרה זו מתוארכת לראשית תקופת הברזל 2. לקדרה באיור 6:5 שפה 

עבה וידיות קטנות למדי. כלי דומה, מרובה ידיות, נתגלה בשכבה II בבאר שבע, ותוארך שם למאה הח׳ לפסה״נ. לכלי 

באיור 7:5 שפה עבה הנוטה מטה ושני רכסים בולטים תחתיה. כלי זה מתוארך לאמצע המאה הח׳ לפסה״נ. כלי דומה נמצא 

בחפירת הבדיקה שנערכה מעברו השני של תל חדיד )ברנד 1996: איור 12:17(. לקדרה באיור 5:5 קוטר שפה גדול מאוד, 

שפה ישרה הנוטה חוצה וזיווי חד. קדרה זו מתוארכת לתקופה הפרסית.

סירי בישול )איורים 12:3–14; 8:5–16(.— סירי הבישול באיורים 14:3 ו-8:5, 10–16 מתוארכים לכל אורכה של תקופת 

הברזל 2 )המאות הט׳–הז׳ לפסה״נ(. לכלים אלה מקבילות רבות ברחבי ארץ ישראל, וכן בחפירה שנערכה מעברו השני של 

תאריך )לפסה״נ(הקבלותתיאורסללוקוסמס׳

לכיש שכבה V:טין ורדרד, חסמים אפורים קטנים רבים141081013-3
Zimhoni 1997: Fig. 3.30:1

המאה הח׳

ג׳ת שכבה AV:טין ורדרד, חסמים לבנים קטנים רבים151041004-2

פורת, ינאי וכשר תשנ״ט: איור 19:10

כל תקופת הברזל 2

לא נמצאו מקבילותטין כתמתם, מעט חסמים חומים קטנים161081013-2

טין ורדרד, חסמים לבנים ואפורים קטנים 171061006-5

ורבים

:IV-ו V לכיש שכבות
Zimhoni 1997: Fig. 3.63:2

:VA גזר שכבה
Gitin 1990: Pl. 27:20

המאות הי׳–הט׳

טין ירקרק, חסמים לבנים, אפורים וחומים 181061006-6

קטנים רבים

תל יעוז:

סגל קלטר וציפר תשס״ו: איור 3:7

התקופה הפרסית

טין ורדרד, מעט חסמים אפורים וחומים 191061006-1

קטנים

ר׳ מס׳ 17

טין חום-ורדרד, מעט חסמים אפורים 201081020

קטנים

:V לכיש שכבה
Zimhoni 1997: Fig. 3.10:10

המאות הט׳–הח׳

גזר שכבות VB/VA:טין כתמתם, מעט חסמים לבנים קטנים211061006-4
Gitin 1990: Pl. 24:9

המאות הח׳–הז׳

טין כתמתם, חסמים קטנים לבנים, חומים 221061006-10

ואפורים רבים

:VA גזר שכבה
Gitin 1990: Pl. 27:19

תקופת הברזל 2

איור 4. )המשך(
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איור 5. ממצא כלי חרס: קדרות וסירי בישול.
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תל חדיד )ברנד 1998: איור 2:6(. סירי הבישול באיור 12:3 ו-9:5 דומים לסירים הקודמים, אך שפתם עגולה מעט יותר, 

והם מתוארכים למאות הח׳–הז׳ לפסה״נ. לסיר הבישול באיור 13:3 צוואר ישר, קוטר שפה גדול ושפה ישרה המשתפלת 

פנימה. כלי זה מתוארך לתקופה הפרסית.

תאריך )לפסה״נ(הקבלותתיאורסללוקוסהכלימס׳

טין חום-אדמדם גס, חסמים לבנים 1011001-1קדרה1

במגוון גדלים

ירושלים הגבעה הצרפתית:

מזור תשס״ז: איור 6:6

:II לכיש שכבה
Aharoni 1975: Pl. 47:18

המאות הח׳–הו׳

טין ורדרד, חסמים לבנים, אפורים 1031008-2קדרה2

וחומים במגוון גדלים

:X10-ו X9 אפק שכבות
Gadot and Yadin 2009: Fig. 8.6:5

המאות הי׳–הט׳

טין כתמתם, חסמים אפורים, לבנים 1031008-5קדרה3

וחומים בינוניים רבים מאוד

:VIB גזר שכבה
Gitin 1990: Pl. 13:19

המאה הט׳

טין כתום, חסמים חומים ואפורים 1031015-2קדרה4

קטנים רבים

:VIB גזר שכבה
Gitin 1990: Pl. 13:22

המאה הט׳

טין ורדרד, חסמים שחורים קטנים 1041021-2קדרה5

מאוד

תל יעוז:

סגל קלטר וציפר תשס״ו: איור 4:8

התקופה הפרסית

טין אפור כהה, חסמים לבנים רבים 1011001-3קדרה6

במגוון גדלים

:II באר שבע שכבה
Aharoni 1973: Pl. 67:5

המאה הח׳

טין ורדרד, חסמים חומים, לבנים 1081020קדרה7

ואפורים קטנים רבים

:III לכיש שכבה
Zimhoni 1997: Fig. 5.5:2

אמצע המאה הח׳

טין חום-כתום, חסמים לבנים 1061006-7סיר בישול8

ואפורים רבים במגוון גדלים

:VIB גזר שכבה
Gitin 1999: Pl. 15:6

:VIA גזר שכבה
Gitin 1990: Pl. 22:5

המאות הט׳–הז׳

טין חום-אדמדם, חסמים לבנים, 1031008-5סיר בישול9

אפורים וחומים רבים במגוון גדלים

:AIV ג׳ת שכבה

פורת, ינאי וכשר תשנ״ט: איור 8:12

המאות הח׳–הז׳

טין חום כהה, חסמים לבנים רבים 1011001-5סיר בישול10

במגוון גדלים

ר׳ מס׳ 8

טין חום כהה, חסמים לבנים 1081013-12סיר בישול11

ואפורים רבים במגוון גדלים

ר׳ מס׳ 8

טין חום-אדמדם, חסמים לבנים 1011001-3סיר בישול12

ואפורים רבים במגוון גדלים

ר׳ מס׳ 8

טין חום-אדמדם, חסמים לבנים 1011001-9סיר בישול13

ואפורים רבים במגוון גדלים

ר׳ מס׳ 8

טין חום כהה, חסמים לבנים רבים 1031015-2סיר בישול14

בינוניים

ר׳ מס׳ 8

טין חום כהה, חרירים וחסמים 1081013סיר בישול15

אפורים ולבנים

ר׳ מס׳ 8

טין חום כהה, חסמים לבנים מעטים 1061006-6סיר בישול16

וחרירים רבים

דור שלב 9:
Gilboa 1995: Fig. 1.5:12

המאות הט׳–הז׳

4איור 5
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פיטסים )איור 1:6, 2(.— לפיטסים שפה ישרה הנוטה חוצה ופנימה ורכס על גוף הכלי. 

קנקנים )איורים 15:3–20; 3:6–10(.— לקנקן באיור 15:3 קוטר שפה גדול, שפה המתעגלת חוצה ורכס מתחת לצווארו. 

לקנקנים באיורים 17:3 ו-5:6, 6 שפה המשתפלת מטה ורכסים על הצוואר, במרכזו או בתחתיתו. כלים אלה מתוארכים לכל 

איור 6. ממצא כלי חרס: פיטסים, קנקנים, פערורים, כנים, קובעות, פכים, צפחת ופכית.
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4איור 6

תאריך )לפסה״נ(הקבלותתיאורסללוקוסהכלימס׳

טין כתמתם, חסמים חומים, לבנים ואפורים 1031008-3פיטס1

קטנים רבים

:IV באר שבע שכבה
Aharoni 1973: Pl. 55:20

המאות הי׳–הט׳

טין אדמדם, חסמים לבנים רבים במגוון 1081013-1פיטס2

גדלים

ר׳ מס׳ 1

תל יעוז:טין אפרפר, חסמים אפורים רבים מאוד 1041021-6קנקן3

סגל קלטר וציפר תשס״ו: איור 16:9

התקופה הפרסית

טין חום-כתמתם, חסמים חומים, לבנים 1011001-4קנקן4

ואפורים רבים במגוון גדלים

יזרעאל:
Zimhoni 1997: Fig. 1.5: 8, 9

:VIB גזר שכבה
Gitin 1990: Pl. 12:5

המאות הט׳–הח׳

טין חום-אפרפר, חסמים לבנים וחומים 1011001-7קנקן5

קטנים ובינוניים

:V לכיש שכבה
Zimhoni 1997: Fig. 3.53:2

יזרעאל:
Zimhoni 1997: Fig. 1.6:6

המאות הי׳–הח׳

ר׳ מס׳ 5טין אפרפר, חסמים קטנים לבנים רבים1011001-2קנקן6

טין ורדרד, חסמים לבנים וחומים קטנים 1041021-2קנקן7

רבים מאוד

גילה:
Mazar 1990: Fig. 3:14

כל תקופת הברזל 2

טין ירקרק-אפרפר, חסמים חומים, אפורים 1011021-4קנקן8

ולבנים רבים במגוון גדלים

תל יעוז:

סגל קלטר וציפר תשס״ו: איור 6:10

התקופה הפרסית

טין אפרפר, חסמים לבנים ואפורים רבים 1031008-4קנקן9

במגוון גדלים

בית אריה:

ריקלין תשנ״ז: איור 15:15

המאות הח׳–הז׳

טין צלהב, חסמים לבנים וחומים קטנים 1031008-1קנקן10

רבים

תל יעוז:

סגל קלטר וציפר תשס״ו: איור 17:9

התקופה הפרסית

באר שבע שכבה II:טין אפרפר, חסמים לבנים וחומים קטנים1061006-4פערור11
Aharoni 1973: Pl. 58:17–21

:VIB/VIA גזר שכבה
Gitin 1990: Pl. 23:3

המאות הח׳–הז׳

ר׳ מס׳ 11טין ורדרד, חסמים לבנים קטנים רבים1081017-10פערור12

באר שבע שכבה II:טין כתום, חסמים לבנים רבים בינוניים1061006-1כן 13
Aharoni 1973: Pl. 63:131

:III לכיש שכבה
Aharoni 1975: Pl. 45:7

תל עיטון:
Zimhoni 1997: Fig. 4.2:6

המאות הט׳–הז׳

טין ורדרד-כתמתם, חסמים לבנים, אפורים 1011001-10בסיס כן14

וחומים רבים מאוד

ר׳ מס׳ 13

ג׳ת שכבה AV:טין כתמתם, חסמים לבנים קטנים רבים1011001-12קובעת15

פורת, ינאי וכשר תשנ״ט: איור 3:11

תל עיטון:
Zimhoni 1997: Fig. 4.4:15

המאות הי׳–הט׳

ר׳ מס׳ 15טין כתמתם, מעט חסמים אפורים קטנים1081020-1קובעת16

טין כתמתם, חסמים אפורים רבים ומעט 1151030קובעת17

חומים קטנים ובינוניים

ר׳ מס׳ 15
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אורכה של תקופת הברזל 2 )המאות הי׳–הח׳ לפסה״נ(, והם נפוצים ברחבי ארץ ישראל. לקנקן באיור 18:3 שפה המתעגלת 

חוצה ורכס קל בתחתית הצוואר. כלי דומה נתגלה בתל יזרעאל, שם הוא תוארך למאה הט׳ לפסה״נ. לקנקן באיור 19:3 שפה 

המתעגלת חוצה. כלי זה מתוארך לאמצע המאה הח׳ לפסה״נ, ודומים לו נתגלו בחפירת הבדיקה שנערכה מעברו השני של 

תל חדיד. הקנקנים באיורים 20:3 ו-4:6 מתאפיינים בשפה נוטה חוצה ומטה וברכס בתחתית צווארם. כלים דומים נפוצים 

למדי ברחבי ארץ ישראל. לקנקן באיור 7:6 שפה המתעגלת חוצה. כלי דומה נתגלה בחפירות גילה ותוארך לכל אורכה של 

תקופת הברזל 2. לקנקן באיור 9:6 שפה המתעגלת חוצה ומעט פנימה וצוואר ארוך הנוטה פנימה בחלקו העליון. כלי דומה 

נמצא בבית אריה, אתר המתוארך ברובו למאות הח׳–הז׳ לפסה״נ. הקנקן באיור 16:3 הוא מטיפוס שק, עשוי ברישול, ולו 

שפה רבועה המשתפלת חוצה, לא אחידה בגובהה ומגרעת בתחתיתה. כלי זה מתוארך לתקופה הפרסית, והוא נפוץ מאוד 

ברחבי ארץ ישראל. כן נמצאו קנקנים אחדים המתוארכים לתקופה הפרסית: קנקן שלו שפה מעוותת, לא אחידה בצורת 

פרפר ודופן דקה )איור 3:6(; קנקן שלו שפה עגולה הנוטה מעט מטה ורכס חד בתחתית הצוואר )איור 8:6(; וקנקן שלו 

צוואר קצר ושפה מעט רבועה המשתפלת חוצה )איור 10:6(.

ולשלישי  רכסים,  ארבעה  הראשונים  לשני  על שפתם:  בולטים  רכסים  לפערורים   —.)12  ,11:6  ;21:3 )איורים  פערורים 

שלושה רכסים. כלים דומים נפוצים ברחבי ארץ ישראל, ונמצאו גם בחפירת הבדיקה שנערכה מעברו השני של תל חדיד 

)ברנד 1996: איור 17:16(.

כנים )איורים 22:3, 23; 13:6, 14(.— נתגלו ארבעה שברים של כנים: חלק עליון ששפתו נוטה מטה בחדות )איור 22:3(; 

חלק עליון הנושא סימני אובניים רבים )איור 23:3(; וכן חלק עליון )איור 13:6( וחלק תחתון )איור 14:6(, העשויים מחומר 

גס )עובי דופנותיהם 1.5 ס״מ(, השייכים אולי לאותו הכלי. הכנים מתוארכים לשלהי תקופת הברזל ונפוצים למדי ברחבי 

ארץ ישראל.

תאריך )לפסה״נ(הקבלותתיאורסללוקוסהכלימס׳

טין כתמתם, חסמים לבנים, אפורים וחומים 1061008-8פך18

רבים וקטנים

:II באר שבע שכבה
Aharoni 1973: Pl. 2:101, 102

:III-ו IV לכיש שכבות
Aharoni 1975: Pl. 44:17
Zimhoni 1997: Fig. 5.7:8

כל תקופת הברזל 2

ר׳ מס׳ 18טין אפרפר, חסמים לבנים רבים גדולים1011001-13פך19

תענך שכבה IIB:טין כתמתם, חסמים חומים ואפורים קטנים1081013-7פך20
Rast 1978: Fig. 59:5

המאות הי׳–הט׳  

טין כתמתם, חסמים לבנים רבים מאוד 1031008-2פך21

במגוון גדלים

תל חדיד:

ברנד 1998: איור 14:6

המאות הי׳–הט׳

באר שבע שכבה II:טין ורדרד, מעט חסמים לבנים ואפורים1041021-3צפחת22
Aharoni 1973: Pl. 63:132

תל עיטון:
Zimhoni 1997: Fig. 4.4:3

תקופת הברזל 2

פכית 23

גלילית

דור שלב 9:טין כתמתם, חסמים לבנים קטנים רבים1011001-11
Gilboa 1995: Fig. 1.7:6

המאות הח׳–הז׳

איור 6. )המשך(
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)איור 15:6–17(.— נתגלו שלוש קובעות המתוארכות למאות הי׳–הט׳ לפסה״נ. מקובעות 15 ו-16 שרד החלק  קובעות 

העליון; לשתיהן דופן דקה ושפה ישרה הבולטת חוצה. מקובעת 17 שרד בסיס שמפתחו צר למדי ודופן בעובי 1 ס״מ. כלים 

אלה נפוצים למדי ברחבי ארץ ישראל. כלים דומים נמצאו בפאביסה מתקופה זו שנתגלתה מעברו השני של תל חדיד )ברנד 

1998: איורים 15:8; 9(.

פכים )איורים 24:3–26; 18:6–21(.— לפך באיור 24:3 צוואר ארוך וישר ושפה המתעגלת בעדינות. פכים מטיפוס זה 

 IV II בבאר שבע הם תוארכו למאה הח׳ לפסה״נ, ושכבה  מתוארכים לכל אורכה של תקופת הברזל 2. למשל, בשכבה 

בלכיש הם תוארכו למאות הי׳–הט׳ לפסה״נ. לפך באיור 25:3 שפה הדומה לזו של סיר בישול, זיווי בתחתית השפה וידית 

היורדת מן הצוואר. פכים מטיפוס זה מתוארכים לכל אורכה של תקופת הברזל 2, ובעיקר למאות הט׳–הח׳ לפסה״נ. כלי 

דומה נמצא בפאביסה שנחשפה בעברו השני של תל חדיד )ברנד 1998: איור 5:7(. לשלושה פכים )איורים 26:3; 18:6, 

19( שפה נוטה חוצה, דופן דקה ורכס בתחתית הצוואר. לפך באיור 20:6 דופן דקה ושפה מזווה הנוטה פנימה בצורה ישרה, 

נתגלה  וידית אחת היוצאת מן השפה. כלי דומה  ועדינים. לפך באיור 21:6 שפה תלתנית  הנושאת שלושה רכסים דקים 

בפאביסה שנחפרה בתל חדיד.

צפחת )איור 22:6(.— נמצא שבר של צפחת שלה שפה מזווה בתחתיתה. 

גוף של פכיות ושבר אחד של חלק עליון של פכית. כל השברים שייכים  נתגלו מעט מאוד שברי  )איור 23:6(.—  פכית 

לפכיות הגליליות, שלהן שפה משתפלת חוצה ומעלה, רכס קל בתחתית הצוואר ודופן דקה. 

נרות )איורים 27:3, 28; 1:7(.— נתגלו שלושה נרות שזמנם תקופת הברזל 2. שניים הם נרות צבוטים: הנר באיור 27:3, 

ששפתו גבוהה למדי, והנר באיור 28:3, העשוי מטין גס. לנר באיור 1:7 בסיס עבה וגבוה; נרות מטיפוס זה נפוצים מאוד 

באתרים ביהודה. 

ידית עם טביעת ׳למלך׳ )איור 29:3(.— בטביעה חיפושית ארבע כנפית ללא כתובת; מצב ההשתמרות של הידית והטביעה 

אינו טוב. 

מכל )איור 2:7(.— המכל שימש כנראה לתמרוקים. כלי דומה, אם כי במצב השתמרות טוב הרבה יותר, נתגלה בקדש ברנע.

בפאביסה  נתגלו  יותר,  טוב  השתמרות  במצב  כי  אם  דומות,  צלמיות  מאוד.  שחוק  הצלמית  ראש   —.)3:7 )איור  צלמית 

שנחפרה מעברו השני של תל חדיד.
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דיון וסיכום

מצב השתמרותו של המבנה שנחשף בריבוע 4 אינו מאפשר אפיון מדויק של תפקודו. המאוחרים בשברי כלי החרס שנתגלו 

מתחת לרצפות תוארכו למאה הח׳ לפסה״נ. שברי כלי החרס שנתגלו על הרצפות מעידים על משך שימוש ארוך למדי — 

עד תחילת התקופה הפרסית. גם בחפירת ברנד )27:1998–29( נחשפו שני מבנים אשר תום השימוש בהם תוארך לתחילת 

התקופה הפרסית: מבנה 3053, שלו שלושה מרחבי אורך )8 × 9 מ׳ שטח כולל(, ושלב המגורים האחרון בו תוארך למאה 

הו׳ או לתחילת המאה הה׳ לפסה״נ; ומבנה 3134, ממערב למבנה 3053, שם נמצא לוח טין שעליו כתב יתדות ניאו-אשורי. 

לוז זה ולוח נוסף שנתגלה בקרבת מקום תוארכו למאה הז׳ לפסה״נ )698/97 ו-664/63 לפסה״נ(. בבורות בשולי אחד מבתי 

המרחבים נמצאו חרסים מהמאה הו׳ ומתחילת המאה הה׳ לפסה״נ.

תל חדיד שוכן בחלקה הדרומי של ממלכת ישראל, על פרשת דרכים: דרך אחת הובילה אל ממלכת שומרון, והאחרת 

נמשכה מאזור לוד לירושלים לאורך גבולה של ממלכת יהודה. גם גזר, הנמצאת דרומית לתל חדיד, נכללה בתחומי ממלכת 

ישראל )יהושע טו:3, דבהי״א ז:28(, אולם גם בה נמצאו מאפיינים ׳יהודאיים׳, כגון קנקני ׳למלך׳, משקולות ומערות קבורה 

או לממלכת  יהודה  גזר השתייכה לממלכת  לפי ממצא מערות הקבורה אם  יזרסקי התקשתה להחליט  ׳יהודאי׳.  מטיפוס 

ישראל. לדעתה, הממצאים מעידים על כך שאוכלוסייה יהודאית חיה במקום, אולם אין בממצא כדי לקבוע אם העיר הייתה 

תחת שלטונה של ממלכת יהודה )Yezerski 1999:264(. לדעת קלטר, השתייכה גזר לישראל, ואחרי נפילתה נכללה בפחוות 

שומרון האשורית. אולם, תפוצת ׳ידיות למלך׳ מרמזת שאפשר שהיה שלטון יהודאי גם בערים מעבר לגבול המסורתי של 

איור 7. ממצא כלי חרס: נר, מכל וצלמית.
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תאריך )לפסה״נ(הקבלותתיאורסללוקוסהכלימס׳

טין חום-אדמדם, חסמים לבנים 1011001-14נר1

רבים מאוד 

תענך:
Rast 1978: Fig. 82:5

תל בית מירסים:
Albright 1932: Pl. 70:8

ירושלים, הגבעה הצרפתית:

מזור תשס״ז: איור 16:6, 17

:AIV ג׳ת שכבה

פורת, ינאי וכשר תשנ״ט: איור 9:12

המאה הח׳

טין אפור, מעט חסמים לבנים 1041014מכל2

ואפורים קטנים

קדש ברנע:
Bernick-Greenberg 2007: Fig. 12:46 

תקופת הברזל 2

טין כתמתם, חסמים חומים, אפורים 1061018צלמית3

ולבנים רבים במגוון בגדלים

תל חדיד:

ברנד 1998: איור 4:10

המאות הי׳–הט׳
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ישראל  מידי ממלכת  כך עברה לעתים  ובשל  גבול,  עיר  גזר  הייתה  דיוור  )קלטר תשנ״ה:44(. לדעת  גזר  ובראשן  יהודה, 

לידי ממלכת יהודה )דיוור 188:1998(. מאחר שגם בחפירות תל חדיד — זו המתוארת כאן, וזו של ברנד )מידע בעל פה( 

— נמצאו ׳ידיות למלך׳, יש אולי לקשור יישוב זה עם גורלה של גזר. לדעתי, מאחר שלחלק גדול מכלי החרס מחפירה זו 

המתוארכים למאות הט׳–הח׳ לפסה״נ יש מקבילות במכלולים השייכים לממלכת יהודה, התשובה נעוצה במסחר. כמו גזר, 

גם תל חדיד שכנה לצד דרך המסחר הראשית שהוליכה לירושלים, וייתכן כי חלק גדול מכלי החרס שנתגלו בה הגיע אליה 

בדרכי הסחר. אם אכן כך, הרי שהממצאים ה׳יהודאיים׳ בתל חדיד הגיעו לאתר בשל הקרבה הגיאוגרפית לממלכת יהודה. 
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Tel Hadid: a Building from The iron age and The early Persian Period

hagiT Torgë

In January 2008, an excavation was conducted on the southern fringes of Tel Hadid (el-Haditha), along the 

planned route for an underground cable. Tel Hadid lies on an isolated hill (147 m asl) at the northern edge of the 

Shephelah (Fig. 1), on a crossroads between the main roads from Lod to Samaria and to Jerusalem. This location, 

as well as the readily accessible high water table and the fertile soil in the neighboring valleys contributed to the 

settlement’s prosperity. Previous surveys and excavations at the site uncovered extensive remains form the Iron 

Age town the Byzantine period. Tel Hadid is identified with the ancient city of Hadid, which is mentioned in the 

Bible, in 1 Maccabees, in the writings of Josephus, in the Mishnah, and in Eusebius’ Onomasticon. During the 

seventh–eighth centuries BCE, Tel Hadid and the surrounding region belonged to the northern Kingdom of Israel, 

until it was destroyed by Assyria. 

The excavation was conducted in a row of eight half-squares (1–6, 8, 10; Plan 1) on a northwest–southeast 

alignment. Squares 1 and 2 yielded layers of tamped earth mixed with chalk (L104, L106), possibly floors. An 

extremely large quantity of potsherds recovered from these squares consisted of mixed finds from Iron Age II and 

the Persian period. These included a container that was probably used for cosmetics (Fig 7:2) and the head of a 

figurine (Fig. 7:3). In Squares 5, 6, 8 and 10 the bedrock was high, and only a few potsherds from the tenth–ninth 

centuries BCE were found above it (e.g., Fig. 6:17). Initial probes in Square 8 recovered fragments of a tabun 

and a layer of ash (L116) beside it.

Square 4 yielded part of a building (Plan 2; Fig. 2), consisting of three units (1–3) and possibly a fourth one (4). 

The walls were built of boulders placed directly on the bedrock, some of which were slightly smoothed; in places 

where the rock was higher, it was incorporated in the walls. The floors were made of tamped earth mixed with 

a little chalk. A partition wall (W8) in Unit 1 was built of a row of small stones. In the northwest corner of the 

square, two adjacent flat stones with a height difference of 8 cm may have been part of a staircase. Two phases are 

apparent in Units 2 and 3: in the first phase, the rock was smoothed and used as a floor (L117, L125), and in the 

second phase a layer of tamped earth (L110, L121) was laid over the rock. The potsherds found on the rock floor 

(L117) date from the ninth–eighth centuries BCE (Fig. 3:1–3, 6, 7, 10–12). Most of those found on the earthen 

floor (L110) date from Iron Age II (Fig. 3:15, 17, 21–23, 25, 27, 28); one fragment dates from the Persian period 

(Fig. 3:13). Iron Age potsherds (Fig. 3:4, 5, 8, 9, 19, 20, 24, 26) were also recovered from fills above the earthen 

floors in these units. On the surface above Unit 1, the handle of a lmlk jar was found (Fig. 3:29). The building’s 

function cannot be accurately determined due to its poor state of preservation. The latest potsherds found beneath 

the floors date to the eighth century BCE. The potsherds discovered above the floors attest to a very prolonged 

period of use that lasted up to the Persian period. 
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The pottery finds from the site were studied as one assemblage (Figs. 3–7). However, the vessels found inside 

the building in Square 4 are presented in a separate table (Fig. 3). The assemblage shows that although the 

settlement at Tel Hadid lay within the territory of the Kingdom of Israel, the pottery was not typically ‘Israelite’ 

in character, as parallels for many of the vessels have only been found at sites belonging to the Kingdom of 

Judah. A similar situation has been found at Gezer, to the south of Tel Hadid. It too lies within the territory of the 

Kingdom of Israel, but its ceramic assemblage displays ‘Judean’ features. This phenomenon was probably the 

result of the extensive trade links between these settlements and the Kingdom of Judah. This is hardly surprising, 

as both sites lay on the main trading route to Jerusalem and benefited from their geographical proximity to the 

Kingdom of Judah. 

CaPTions To illusTraTions

Fig. 1. Location map.

Plan 1. Excavation areas, plan.

Plan 2. Square 4, plan.

Fig. 2. The building in Square 4, looking southwest.   

Fig. 3. Pottery from the building.

Fig. 4. Pottery: Bowls.

Fig. 5. Pottery: Kraters and cooking pots.

Fig. 6. Pottery: Pithoi, jars, holemouth jars, stands, chalices, jugs, a flask and a juglet.

Fig. 7. Pottery finds: Oil lamp, container and figurine.


