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תל עמל שוכן על גדתו הדרומית של נחל עמל (ואדי עאצי) ,בשטח גן השלושה (הסחנה) שבעמק בית
שאן (נ״צ רי״ח  ,24269/71232רי״י  ;19269/21232איור 1א) .התל מבותר לשתי גבעות :מערבית (2
דונם) ומזרחית (כ 1-דונם) ,שעליה הוקם המוזיאון לארכיאולוגיה אזורית וים-תיכונית .הגבעה המערבית
מעולם לא נסקרה או נחפרה .הגבעה המזרחית נבדקה לראשונה על ידי נחמיה צורי בשנת ( 1958צורי
תשכ״ב .)185–184:בשנים 1966–1962
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בחפירות בתל נחשפו שרידים מארבע תקופות :הברונזה הקדומה ( 4הברונזה הביניימית  /הברונזה
התיכונה  ,)1הברונזה התיכונה 2א׳ ,הברזל 2א׳ והתקופה העות׳מאנית (טבלה  .)1למרות שממצאים
מתקופות הב״ק  4והברזל 2א׳ וכן קברים מן המאות הי״ט והכ׳ לסה״נ נחשפו הן בחפירותיהם של לוי
ואדלשטיין והן בחפירות המאוחרות ,קיים קושי בהתאמת הממצאים למערך סטרטיגרפי משותף (טבלה .)1
הדוח המובא להלן מתאר את ממצאי החפירות שנערכו בשנים  1985–1983ו 1993-במדרון הדרומי,
המתון ,של הגבעה המזרחית ,שם נפתח שטח חפירה דמוי האות רי״ש (ריבועים  ;)E8–10 ,D8רוב
השרידים הם מתקופת הברזל 2א׳ .כמו כן ,נוקתה בעונות אלו מערת קבורה מתקופת הב״ק  ,4שנחשפה
בראש המדרון הצפוני של הגבעה המזרחית ,כ 6-מ׳ מצפון לשטח החפירה (מערה  ;Nפייג תשנ״ה),
ונתגלו בה כלי חרס (לא צוירו) המעידים כי נעשה בה שימוש חוזר (מחסן?) בשלהי תקופת הברזל.
תקופת הברונזה הקדומה ( 4שכבה )VII
טבלה  .1השרידים בגבעה המזרחית של תל עמל

החפירה במדרון הדרומי

תקופה

תאריך

עות׳מאנית

המאות הי״ט–הכ׳
לסה״נ

I

ברזל 2ב׳

המאות הח׳–הז׳
לפסה״נ

–

–

ברזל 2א׳

II

שרידי מבנים

ברזל 2א׳

III

ברזל 2א׳

IV

חפירות לוי ואדלשטיין (Levy and

שכבה

ממצא

)Edelstein 1972

קברים

קברים
שכבות I–II

שכבות ( III–IVהמאות הי׳–הח׳ לפסה״נ)

V

ברזל 2א׳
ב״ת 2א׳

המאות הי״ט–הי״ח
לפסה״נ

VI

שלושה כלי
חרס

–

ב״ק 4

המאות הכ״ג–הכ״א
לפסה״נ

VII

 12קברי פיר
()Feig 1991

קבר יחיד (ללא שיוך שכבתי)

מתקופת הברונזה הקדומה  4נתגלו קברי פיר ( ,)Feig 1991האופייניים לבתי קברות בתקופה זו בעמק
בית שאן .אפשר שהקברים השתייכו ליישוב מתקופת הב״ק  4שנחשף לאחרונה בבית שאן ,סמוך לתל
אצטבה 3,המרוחק  7ק״מ מתל עמל.
תקופת הברונזה התיכונה 2א׳ (שכבה )VI

לתקופת הברונזה התיכונה 2א יוחסו שלושה כלים :קערה וקנקן שלמים (איור  ,)2 ,1:2שנמצאו במילוי
הפיר במערה  ;L101 ,L100( Iריבועים  ,)C–D8–9השייכת לבית הקברות מתקופת הב״ק Feig 1991:( 4
 ;)Pl. 1ופך תמים (איור  ,)3:2שנמצא בשכבת פני שטח סמוך לפיר המערה .נראה כי אנשי הב״ת 2א׳ לא

נורית פייג

1

2

0

10

3

איור  .2כלי חרס מתקופת הב״ת 2א׳.
מס׳

הכלי

סל

לוקוס

תיאור

1

קערה

14

101

טין כתום-אדמדם ( ,)7.5YR 8.4מפולם היטב .חיפוי אדמדם ,מרוק

2

קנקן

13

100

טין אדמדם ()10YR 7.5/3

3

פך

12

פנ״ש

טין

חום-אדמדם

()10YR 6.5/8

3

4

תל עמל :יישוב מתקופת הברזל 2א׳ ושרידים מתקופות הברונזה התיכונה והעות׳מאנית

הכירו את קברי הפיר של תקופת הב״ק  ,4אך בחרו להניח את הקערה והקנקן ואולי גם את הפך — אפשר
כחלק ממנחת קבורה ,אף כי לא נתגלתה עדות ברורה לכך — בשקע גלוי לעין על פני השטח מתוך נוחות
גרידא ומבלי להפריע לקבורה המקורית.
כלי החרס
שלושת הכלים עשויים מטין חולי מפולם היטב ,האופייני מאוד לכלים שיוצרו בבקעת בית שאן .בדומה
לכלים מתקופת הב״ק  4שנתגלו באתר ( ,)Goren 1991גם כלים אלה הם ככל הנראה מקומיים.

קערה (איור  —.)1:2זוהי קערה עגולה ,עשויה בקפידה ,שנטבלה בחומר שממנו נוצרה ומורקה; חלקה
העליון ממורק אנכית ,ואילו חלקה התחתון ממורק אופקית .קערות ממורקות זהות נמצאו בתל אפק,
שם הן יוחסו לשלב הארמון ( 2קבר  ;43שכבה  ,)Beck 1975: Fig. 14:5; AXVIb–XIVaובקבר 3151
במגידו (שכבה .)Loud 1948: Pl. 9.8 ;XV
קנקן (איור  —.)2:2זהו קנקן ׳כנעני׳ ששפתו ארוכה ודמוית כפית ,וצווארו צר וקעור .קנקנים אלה
שכיחים לאורך תקופת הב״ת 2א׳ ,ומספרם פחת בסוף התקופה .הם נמצאו בעמק יזרעאל ,כמו למשל
ביקנעם (שכבה  )Livneh 2005: Fig. II.6:13, 14 ;XXIbובקבר  5114במגידו (שכבה Loud ;XIIIB
 ,)1948: Pl. 16:10וכן באתרים לאורך החוף בצפון הארץ ובשפלת החוף (בארי .)261–260:2008
פך (איור  —.)3:2הפך עשוי בקפידה יתרה .צווארו מעוטר במטופה עם דגם ׳מחרוזת׳ ובפסים אופקיים,
שצוירו ביד מעודנת .פך עם עיטור זהה נמצא בקבר  10בגשר (גרפינקל ובונפיל תשנ״א :איור .)5:4
פכים דומים נתגלו בשכבה  XIVבמגידו ( )Loud 1948: Pl. 11:20ובקבר  1050בכברי (Scheftelowitz,
 ,)Kempimski and Gershuny 2002: Fig. 5.22:12, 13המקביל לשלב הקדום של הארמון באפק ,שזמנו
תקופת הב״ת 2א׳.
שילוב של שני המוטיבים העיטוריים המופיעים על הפך נפוץ מאוד בפכים ובפכיות מתקופת הב״ת
2א׳ .הוא מופיע בדרך כלל על הצוואר ועל חלקו העליון של הגוף ,ולעתים גם על הידיות .מוצאה של
קבוצת עיטור זו (Leventine Painted Ware [Tubb 1983:52–53]; Syro-Cilician Painted Pottery
] )[Gerstenblith 1983:64–70הוא בחוף הסורי ובצפון ארץ ישראל .פכים דומים נמצאו בגבל
( ,)Schaeffer 1949 Fig. 106:11בסין אל-פיל ( )Chehab 1939:807, Fig. 8Cובקבר המשפחתי בסוקס
( .)Tharne 1978:34, Fig. 82בארץ ישראל נמצאו כלים נוספים השייכים לקבוצת עיטור זו בתל כברי
( ,)Scheftelowitz, Kempimski and Gershuny 2002: Fig. 5.14בתל דן ( )Ilan 1996:229ובקברים
באזור השרון.
על פי ההקבלות לשלושת הכלים ,נראה כי יש לתארכם לתקופת הב״ת 2א׳ ,המקבילה לשלב הקדום של
הארמון בתל אפק ( .)Beck 1985:181–203מנחות קבורה זהות ,ללא שרידי בנייה ,מוכרות מקברי גשר
(קברים  ;8 ,7 ,4גרפינקל ובונפיל תשנ״א ,)136:שזמנם תקופת הב״ת 2א׳.

5

נורית פייג

תקופת הברזל 2א׳ (שכבות )II–V

השרידים מתקופת הברזל 2א׳ (המחצית השנייה של המאה הי׳ והמחצית הראשונה של המאה הט׳
לפסה״נ) שנתגלו במדרון הדרומי של התל יוחסו לארבע שכבות (שכבות  ;II–Vאיור  .)3מצב השתמרותם
של השרידים האדריכליים בחלק זה של התל ,שהיה ככל הנראה בשולי היישוב ,גרוע מאוד .מקירות
המבנים שרדו בעיקר נדבכי המסד ,אשר נבנו מאבני גוויל לא אחידות שסודרו בדרך כלל בשני טורים.
עליהם הונחו קירות לבנים — חומר בנייה זמין באתר שהוקם על גדת נחל; רוב הלבנים היו צרופות
( 0.50 × 0.28 × 0.10מ׳; איור  .)4הבנייה על המדרון ,מפולות הלבנים וחורבנה של כל אחת מן השכבות

W9

L105

L105

W5

W2/W20

איור  .3מראה כללי של השרידים מתקופת הברזל 2א׳ ,מבט לדרום.

איור  .4לבנים צרופות באתרן.
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בשרפה הקשו על זיהוי מתאר המבנים ושחזורם .השרידים האדריכליים מיוחסים בעיקר לשכבות ,III–V
שההבחנה ביניהן קשה משום שרצפותיהן הונחו זו מעל זו בהפרש גבהים קטן למדי ,וקירות הלבנים
התמוטטו עליהן.
שכבה ( Vתכנית )1
לשכבה  — Vשכבת היישוב הראשונה ,שהוקמה בחלקה ישירות על פני הסלע ובחלקה על מילויים
שנועדו לפלסו — יוחסו מבנה המשתרע בחלקו המזרחי של שטח החפירה ואולי קטע קטן ממבנה
נוסף ,שהשתרע ממערב לו .המבנים נפגעו בשרפה עזה ,ששרידיה ניכרו כמעט בכל החדרים .השתמרות
המבנים דלה למדי :רצפות מקוטעות וקטעי קירות .מן הקירות שרדו נדבכי מסד בנויים אבני גוויל
גדולות ועליהם נדבכי לבנים ,שנישאו בדרך כלל לגובה של  0.50–0.45מ׳.
מן המבנה האחד ( 10 × 4מ׳ לכל הפחות) נחשפו ארבעה חדרים ( )L110 ,L104–L102ומרחב פתוח
( .)L105בדרום שטח החפירה נמשך קיר ( ,)W9שממנו שרד רק נדבך היסוד העשוי שתי שורות של אבני
גוויל ( 0.55מ׳ רוחב) .מדרום לו אפשר היה להבחין בחדר נוסף אחד לכל הפחות ,שנתחם בקיר ()W11
אשר יצר פינה צפונית-מערבית עם קיר  .9הקיר התוחם את המבנה ממזרח ( )W10נשתמר בחלקו הדרומי
בלבד ,לאורך  8.5מ׳ ולגובה של עד חמישה נדבכים של לבנים שהוכנו בקפידה .ייתכן שקיר  10נמשך
עד לקצה הצפוני של המבנה ,כעדות אבן ( )W10aשנמצאה במחיצה ,התואמת במיקומה ובצירה (אך לא
במפלסה) את המשך תוואי קיר  .10הקיר שתחם את המבנה ממערב לא נחשף.
ארבעת החדרים בצפון המבנה משתרעים משני צדיו של קיר איתן ( 2.6 ;W2מ׳ אורך 0.5 ,מ׳ רוחב,
 0.45מ׳ גובה; איור  ,)5שצירו הכללי מזרח–מערב .על שני נדבכי המסד שרד נדבך של לבנים שהונחו
בשתי שורות כפתינים .הלבנים עשויות בקפידה ,אך מצב השתמרותן מעיד כי נצרפו קלות בלבד .אל
קיר  2ניגש מדרום קיר ( 2.4 ;W5מ׳ אורך); שתי לבנים שנמצאו מדרום לו מסמנות אולי את התוואי של
קירות נוספים (.)W25 ,W15
מצפון לקיר  ,2משני עבריו של קיר  ,4נחשפו שני חדרים ( .)L110 ,L103הרצפה בחדר × 2.0( 103
 2.5מ׳) ,שעליה נמצאה שכבת אפר ,נתחמה אולי מצפון בקיר שנמשך מתחת לתוואי של קיר  .6ייתכן
שהפתח למבנה מוקם בפינתו הדרומית-המזרחית ,אשר נפגעה בעת הקמת קיר לבנים בשכבה .)W1( VI
חדר  110נבדק רק בפינתו הדרומית-המזרחית (כ 1.10 × 0.75-מ׳) .בבדיקה אותרו שני מקטעים של
מפלסי אפר (כ 7-ס״מ עובי).
חדר  104נחשף רק בחלקו ,מאחר שבשכבה  IVהוקם מעליו קיר  .1את רצפת החדר כיסתה שכבת אפר
( 8–7ס״מ עובי) ,שבתוכה ומעליה נמצאו לבנים רבות במפולת; הלבנים הותכו לגוש אחד בשל שרפה.
בשכבת השרפה נמצאו ארבעה שברים של אבני שחיקה עליונות ,שתיים מבזלת ושתיים מאבן גיר (לא
צוירו) .כן נמצאו בשכבה זו שברי כלי חרס מרוסקים ,שעיקרם קנקנים.
בחדר  2.5 × 1.5( 102מ׳ לכל הפחות) לא נתגלה קיר תוחם מדרום ,ולכן ייתכן כי היה זה מרחב פתוח.
רצפת החדר ,ששרידיה נחשפו לאורך הגבול המערבי של שטח החפירה ,עשויה עפר מהודק ,ועליה נחה
שכבת אפר ( 12–8ס״מ עובי) .הרצפה לא שרדה בחלקו הדרומי-המזרחי של החדר ,אך גם שם ניכרים

W6

.IV- וV  שכבות.1 תכנית

-104.50

-104.54
-104.61

-104.60

L107a

W4a

L103a
L103

-104.46
-104.76

-104.58

-104.44
-104.60

-104.23

W4

#

-104.46
-104.60

-104.27
-104.33 -104.44

W10a

-104.35
-104.43

W20
-104.50
-104.57

W7

L130
L110 -104.25

-104.69

-104.23
-104.37

-104.19

W2
-104.72

L107

-104.72

-104.62
-104.80

-104.28
-104.60

-104.79

# L102

-104.87

W1

L163

L104 -104.72

-104.37
-104.73

W5

#

-104.03
-104.36
-104.46

W15

# L105a

L164

-104.83
-105.08

קרקע בתולה
Sterile soil

-105.26

-104.74
-104.88

W25

-104.70

W10

מ׳

0

#

Plaster

אפר
טיח

Mud-bricks
לבנים

Ashes

Stratum IV
Stratum V

2

m

-104.60

-104.76

W11

-104.70
-104.90

-104.55
-104.94

V שכבה

-104.37
-104.70

-104.80

-104.50

-104.80

# L162

L165

-104.80

-104.90

W9

IV שכבה

-104.78
-104.92

L105

-104.80

-104.79

-104.52
-104.65

-104.21
-104.74
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W14
W6

W4
W20

W1
L104

W5

W2
L102

איור  .5שרידי שכבות  Vו IV-בחלקו הצפוני-המזרחי של שטח החפירה ,מבט לצפון.

עקבות השרפה .על הרצפה נמצאו עשרות כלי חרס ,רובם קנקנים ,וכן קערות ,קובעות ופכים .מרבית
הכלים נמצאו שלמים ,אך מחוצים מעוצמת החורבן; על כמה מן הכלים ניכרו סימני שרפה .לפחות
שישה קנקנים נמצאו באתרם ,שעונים על קיר  .2דומה כי מספרם הרב של הקנקנים מלמד שחדר זה
שימש מחסן .בחלקו המערבי של החדר נראו במחיצה שתי לבנים (מפלס עליון .)-104.47 :אין לדעת אם
הלבנים באתרן ,אך אפשר שהשתייכו לקיר שתחם את חדר  102ממערב.
מרחב ( 105כ 3.5 × 3.5-מ׳) היה ככל הנראה קטור .בחלקו הדרומי של המרחב הונח ריצוף של אבנים
לא אחידות שהוחלקו היטב ,שלצדו נחשף משטח מעוגל עשוי טיח גס ( .)L162על הריצוף בחלקו
הדרומי של המרחב נמצאו משקולות נול ,הדומות לאלו שנתגלו בחפירות הקודמות בתל (Levy and
 ,)Edelstein 1972: 330, Pl. XXVIIIוכן אבני שחיקה מגיר ומבזלת (לא צוירו) .נראה כי אזור מרוצף זה
שימש למלאכה .אזור מלאכה דומה ,ששימש כנראה לאריגה ,כעדות משקולות הנול שנתגלו בו ,זוהה
בתל בית שאן הסמוך (מבנה  ,28636שכבה .)Mazar 2006:275 ;P-7
ממערב לחדר  110נחשף קיר לבנים ( ,)W7שצירו צפון-מערב–דרום-מזרח ( 0.25מ׳ גובה) .צירו של
הקיר אינו תואם את זה של הקירות שנחשפו ממזרח לו ,ודומה על כן שהשתייך למבנה נפרד .ממערב לקיר
 7השתרעה רצפה ( )L107a ,L107על פני שטח נרחב למדי (כ 4.5 × 3.5-מ׳) .הרצפה ,שהותקנה הישר על
פני הסלע שאינם אחידים ,הוחלקה היטב ופולסה בכמה מקומות באמצעות טיח .גם במרחב זה ניכרו עקבות
שרפה :שכבת אפר עבה (עד  0.15מ׳) שכיסתה את הרצפה ,ובתוכה שברים של קערות ,קובעות ,קנקנים,
פכים ושל טס אפייה גדול .מכיוון שרצפה זו נחה על פני הסלע ,היא יוחסה לשלב הבנייה הקדום ברצף
השכבות מתקופת הברזל 2א׳ ,אך ייתכן שמרחב זה כלל שתי רצפות שהותקנו זו מעל זו בהפרש גבהים של
 0.1מ׳ לכל היותר .ייתכן שהמפלס העליון ( )L107aהוקם בשלב מאוחר יותר (שכבה  .)?IVלשכבה  Vיוחסו
גם שני בדלי קירות שנתגלו במערב השטח ( ;W411 ,W40מחוץ לתכנית) ,אשר הוקמו ישירות על הסלע.
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שכבה ( IVתכנית )1
מתיישבי שכבה  IVחזרו והשתמשו במבנה תוך עריכת שינויים אדריכליים ,שעיקרם הרמת רצפות;
הפיכת חדרים  102ו 104-ומרחב  105למרחב אחד ( ;)L105aוהקמת שלושה קירות חדשים (,W4a ,W1
 .)W20גם שכבה  IVנחרבה בשרפה ,שעדויות לה ניכרו על הרצפות.
קיר  5והלבנים שהוגדרו כקירות  15ו 25-הוצאו בשלב זה מכלל שימוש .מעליהם הותקנה רצפה
( ,)L105aשנחה כ 0.2-מ׳ מעל לריצוף במרחב  105ולרצפות בחדרים  102ו .104-בחלקו הדרומי של
מרחב  ,105aלצד קיר  ,10הותקן משטח טיח מלבני ( .)L164משטח דומה ,שמתארו מוארך ולא סדור
( ,)L165נמצא בקצהו הדרומי של המרחב .נראה שבשלב זה גולחו רוב נדבכי הלבנים של קיר  2ומעליו
נבנה קיר חדש ( ,)W20שמהלכו כמעט זהה לזה של קיר  .2הקיר נבנה לבנים גסות למדי וצרופות למחצה.
בחלקו הצפוני של מרחב  105aנמצאו מפולות של חומר לבנים ושל לבנים מותכות .בין מפולות
אלו ובתוכן ,כ 1.25-מ׳ מקיר  ,2/20נמצא שפע של כלים (איור  ;)6רבים מהם נמצאו במפלס 104.56
מתחת לפני הים .אולם ,בשל הקושי להבחין בין מפולות הלבנים של שכבה זו לאלו של שכבה  ,Vייתכן
שמקורם של חלק מן הכלים שיוחסו למרחב  105aהיה במפולות של שכבה  .Vיתרה מכך ,מדגימה קטנה
של שרידי פחם עץ שנאספה בחלקו המערבי של המרחב ונמסרה לבדיקת פחמן 14-התקבל תאריך שאינו
קדום ל 730-לפסה״נ (להלן) — פרק זמן המאוחר באופן משמעותי לזמנם של הכלים שנמצאו בחלק זה
של האתר .ייתכן ,על כן ,שבמפולות בשכבות  Vו )L102/L105a( IV-היה מעורב חומר אורגני משכבות
מאוחרות יותר בתל (שכבות  I–IIבחפירת לוי ואדלשטיין; .)Levy and Edelstein 1972
בחלקו הצפוני-המזרחי של מרחב  105aהוקם קיר שצירו צפון-מזרח–דרום-מערב ( .)W1קיר 1
השתמר לגובה חמישה נדבכי לבנים ,שהונחו בשיטת ראשים ופתינים ,ונקבעה בו לפחות גומחה מלבנית
אחת ,שנבנתה בקפידה (איור  .)7מהלכו המלא של הקיר אינו ברור .גם תפקידו אינו ברור; ייתכן שנבנה

איור  .6מפולת עם כלים שבורים במרחב  105aלצד קיר  ,2/20מבט לדרום-מזרח.
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לשמש מחיצה שתחמה מעין תא בחלקו הצפוני-המזרחי של המרחב ( .)L163בגומחה ניצב קנקנן גדול,
שצווארו חתוך ומעליו הונח מעין מכסה .ממערב לגומחה נחשפו על הרצפה כלי בישול.
מצפון לקיר  2/20נמשך השימוש בשני החדרים ,אך נערכו בהם שינויים אחדים .קיר  4גולח ,כך שנותר
ממנו נדבך לבנים אחד .על נדבך זה הוקם קיר לבנים חדש ( ,)W4aבנוי בקפידה מלבנים באיכות גבוהה,
הסוטה מעט ממהלכו של קיר  .4מן החדר המערבי ( )L130נחשף קטע קטן בלבד .בחדר המזרחי הורמה
הרצפה ב 0.2–0.1-מ׳ ( .)L103aייתכן שבשלב זה הותקן ברצפת החדר טבון ,העשוי מטין צרוף למחצה
( ;L170איורים  ;10–8לא צוין בתכנית) .אף שחלק מן הטבון חסר ,הוא השתמר כמעט למלוא גובהו
(כ 0.65-מ׳ קוטר ,כ 0.55-מ׳ גובה ,כ 2-ס״מ עובי הדופן) 4.קיר  6תחם את החדר מצפון (איורים ;)11 ,8
לא הייתה אפשרות לקבוע אם הקיר נמשך על תוואי של קיר קדום יותר ,אף שאפשרות זו נראית סבירה.

W1
W2/W20

W5

איור  .7הקירות משכבות  Vו ,IV-מבט למזרח.

W14
W6
W2/W20

L170

איור  .8טבון  ,170מבט לצפון-מזרח.
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איור  .9טבון  ,170מבט למזרח.

10

0

איור  .10טבון .170
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W14
W6

L170

איור  .11קירות  6ו ,14-מבט לצפון.

שכבה ( IIIתכנית )2

תושבי שכבה  IIIשמרו על התכנית הכללית של המבנה של שכבה  ,IVתוך עריכת שינויים אחדים .קירות
 9ו 10-המשיכו להתקיים בשכבה זו ,אך קיר  ,1שהוקם בשכבה  ,IVהוצא מכלל שימוש .על כך מעיד
טבון ( )L160ששוקע אל תוך הקיר ,אולי בשקע שנותר במקום שהותקנה בו גומחה או שנקרע בו פתח.
בדרום-מזרח שטח החפירה נמצא ריכוז של חומר לבנים צרוף ( 0.13–0.10 ;L132מ׳ עובי) ,אולי
שריד של משטחי לבנים שניגשו אל קירות  9ו ,10-בדומה למשטחים בשכבות  Vו .IV-לצד שרידי
הלבנים נמצאו כמה אבני ריצוף ,אולי שרידים של ריצוף אבן ,הדומה לריצוף שהיה בחלק זה של המבנה
בשכבה  .Vמשטח מחומר ניגש גם אל צדו החיצוני ,הצפוני-המזרחי ,של קיר ( 10לא צוין בתכנית) .על
המשטחים המוגבהים ושרידי הריצוף נמצאה שכבת אפר ובה שברי קנקנים ,סירי בישול ונרות.
במרחב  ,108המשתרע מצפון לריכוז חומר הלבנים ,נמצא טבון ( ;L161איור  )12עשוי חרס צרוף
למחצה .בתוך הטבון נמצאו כלי חרס אחדים ,וסמוך לו נמצאו סירי בישול רבים .על רצפת מרחב 108
נמצאו כלי חרס שרופים ומעוכים.
נראה כי בשכבה זו הוצא קיר  20מכלל שימוש ,כעדות רצפה במפלס  104.37מ׳ מתחת לפני הים שנחשפה
מעל תוואי הקיר .במקום קיר  20הוקם בתוואי מקביל אך מעט צפוני יותר קיר ( ,)W22ששרדו ממנו אבני
גוויל גדולות .נראה שקיר  22הרס את חציו הדרומי של טבון  170שהוקם בשכבה  IVבחדר .103a
מצפון לקיר זה הותקנה רצפה חדשה ( ,)L133ששרדה במקוטע ,אך נקשרה כנראה לקיר  4aשממערב
לה .בחדר זה ,ככל הנראה על רצפה  ,133נמצאה כמות רבה של קערות ,קנקן ו 11-משקולות נול ,מהן
רק אחת שלמה ( ;)Shamir 2013מאחר שקשה היה להבחין בוודאות בין השכבות ,אפשר שמקורן
של משקולות הנול היה באחת משתי הרצפות הקודמות בחדר .השרידים בחלק זה של החפירה היו
מקוטעים מאוד .ייתכן מאוד שהבנייה של שכבה  IIIחדרה לרצפת שכבה  .IVמאוחר יותר הופרע אזור

.II- וIII  שכבות.2 תכנית

W14

-102.73

-103.61
-103.87

-104.46
-104.60

-104.33

W7a

-104.24
-104.39

L140

-104.13
-104.24

-104.04

-103.88

-103.86
-104.18

W4a

# L133

-104.35

#
L171

-104.02

W22

-104.02

-103.75

-104.19

-104.07

-103.99

L145

-103.90
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W17
W18
-104.37

-104.23

-104.01
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# -104.26
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-104.52

L108

מ׳

0

W10

1
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m

Mud-bricks
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אפר
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Stratum II
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III שכבה

II שכבה

I שכבה
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-104.21
-104.42
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איור  .12טבון  ,161מבט לצפון-מערב.

זה כשהותקנו בו קברים במאות הי״ט–הכ׳ לסה״נ (ר׳ איור  .)22אל חדר  133נסמך מדרום מעין חדרון
( 0.7 × 0.5 ;L145מ׳) ,שנשתמרו בו קירות משלושה עברים ( .)W22 ,W18 ,W17קירות  17ו 18-שרדו
לגובה של כ 0.2-מ׳ .תפקידו של חדרון זה אינו ברור.
בחדר שממערב לקיר  )L140( 4aזוהו שינויים בקירות המערבי והצפוני .קיר  ,7שממערב למרחב
זה ,הוגבה קמעה ומתארו הוסט ( ,)W7aכך שיצר פינה עם קיר  22ונמשך במקביל לקיר  .4aאל קיר זה
ניגש מצפון קטע קצר מקיר לבנים ( ,)W35שעמו הוא יצר פינה ישרה .ייתכן כי הכניסה לחדר זה הייתה
מצפון-מזרח.
שכבה ( IIתכנית )2

בשכבה  IIאפשר היה להבחין במידה רבה של המשכיות התכנית של מבנה שכבה  ,IIIאף כי השרידים של
שלב התיישבות זה — ככל הנראה האחרון בתקופת הברזל 2א׳ — דלים ,וקשה היה לאתר בהם רצפות.
בחלקו הצפוני של שטח החפירה ,כ 0.35-מ׳ מעל רצפת חדר  133ושרידי קיר  ,10aנתגלה מפלס חיים
מקוטע מאוד ( ,)L171שעליו נמצאו שרידי קערות וזוהו שרידי אפר ,עדות כי גם שכבה זו נפגעה ,ואולי אף
חרבה ,בשרפה .ממזרח לקיר  17זוהה מפלס חיים ( :)L172שכבה של עפר מהודק מעורב בחומר לבנים,
שעליו התגלו מוקדי שרפה אחדים .הממצא על רצפה זו היה דל ,וכלל בעיקר שברי קערות .בחלקו המזרחי
של המבנה הוקם קיר לבנים ( )W28שחתך את קיר  22או הוקם מעליו (תיקון?) ,אשר תחם את חדרון .145
כלי החרס

מכלול כלי החרס משכבות  II–Vשייך כולו לפרק זמן קצר למדי ,למן אמצע המאה הי׳ עד אמצע המאה
הט׳ לפסה״נ (תקופת הברזל 2א׳) .בשל הומוגניות גבוהה זו של המכלול הקרמי ,כמו גם מצב השתמרותן
הגרוע של הרצפות והקושי להפריד ביניהן בשל הבנייה בלבנים ,קשה לקבוע בוודאות את ייחוסם
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הסטרטיגרפי של הכלים ,וייתכן שכלים משכבות שונות חדרו לשכבות מאוחרות יותר ולהפך .עם זאת,
אפשר לאתר התפתחות טיפולוגית בכמה מטיפוסי הכלים ,גם אם ייחוסם הסטרטיגרפי של הכלים בעייתי.
התפתחות זו מסייעת ללמוד על שינויים שחלו בכלי החרס לאורך פרק זמן זה בתולדותיו של היישוב.
קערות (איור  —.)11–1:13נמצאו רק שני טיפוסים של קערות ,שניהם אופייניים לתקופת הברזל 2א׳:
קערות מעוגלות (איור  ,)9–1:13שהן הטיפוס השכיח ביותר בתקופה זו ,וקערות מזוות (איור ,10:13
 ,)11שמספרן במכלול קטן .בקבוצת הקערות המעוגלות יש וריאנטים שונים של השפה :שפה שטוחה

1
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איור  .13קערות וקדרות מתקופת הברזל 2א׳.
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4איור 13

מס׳

הכלי

סל

לוקוס

תיאור

הקבלות

1

קערה

91/9

102

טין כתום ( ,)7.5YR 7/4מרקם
גס ,גריסים וחצצים לבנים.
ניתוק חבל

יזרעאל ,שטח  ,Dלוקוס :643

2

קערה

160/32

108

טין כתום-אפור (,)7.5YR 6/4
מעט גריסים

תל עמל :IV

3

קערה

19/4

 100פנ״ש

טין כתום ()7.5YR 7/4

תל עמל :III–IV
Levy and Edelstein 1972: Figs. 14:5, 6; 15:19

4

קערה

18/34

פנ״ש

טין חום-אדמדם .חיפוי אדום

5

קערה

117/17

105

טין כתום-ורדרד

כיסן :V

6

קערה

300

161

טין כתום

מגידו :V

7

קערה

22/4

 ?103סמוך טין כתום ( ,)2.5YR 6/2מעט
גריסים לבנים
לפנ״ש

8

קערה

100/10

Zimhoni 1992: Fig. 2:7

תענך :III
Rast 1978: Fig. 71:2

כברי  :IVקמפינסקי  :1986איור 5:14
Levy and Edelstein 1972: Fig. 14:6

יקנעם :X
Ben Tor 1983: Fig. 11:9

מגידו ,קבר :73
Guy 1938: Fig. 65:1

פרעה צפון :VIID
Chambon 1984: Fig. 56:17

תל קירי :V–VI
Ben Tor and Portugali 1987: Fig. 8:1

תענך :IIB
Rast 1978: Fig. 69:5

פרעה צפון :VIID
Chambon 1984: Fig. 57:26
Briend and Humbert 1980: Fig. 40:8B
Lamon and Shipton 1938: Fig. 30:116

כברי  :IVקמפינסקי  :1986איור 10:14
חצור :VIII
Yadin et al. 1960: Pl. LIV:11

תל עמל :IV
Levy and Edelstein 1972: Fig. 14:6

מגידו ,קבר :73
Guy 1938: Fig. 65:1

פרעה צפון :VIID
Chambon 1984: Fig. 56:15

102

טין כתום-אפור (,)7.5YR 6/4
מעט גריסים

תענך :IIA
Rast 1978: Fig. 25:8

תל קירי :VII
Ben Tor and Portugali 1987: Fig. 10:4

עין גב :V
Mazar et al. 1964: Fig. 4:10

פרעה צפון :VIIB
Chambon 1984: Fig. 58:5
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נורית פייג

4איור 13

תיאור

מס׳

הכלי

סל

לוקוס

9

קערה

111/3

103

טין
(.)5YR 7/3
חיפוי עבה בצבע אדום

10

קערה

300

161

טין אדמדם מפולם .חיפוי אדום תל עמל :III

11

קערה

161/2

105

טין כתום בהיר .חיפוי אדום

12

קדרה

106/1

102

טין בצבע  ,7.5YR 6/6גריסים
לבנים

13

קדרה

119/1

105

טין בצבע YR 5/3

תל קירי :VII

14

קדרה

110/3

105

טין כתום ()2.5YR 6/6

מגידו :V

15

קדרה

106/4

102

טין אפור ( ,)5YR 6/3מעט
גריסים .חיפוי אדום צפוף

16

קדרה

157/2

104

טין כתום ( ,)7.5YR 7/4מרקם
גס

אפור-ורדרד

הקבלות
תל כינרות :I
Fritz 1990: Fig. 63:3

יקנעם :X
Ben Tor 1983: Fig. 11:8
Levy and Edelstein 1972: Fig. 15:3

תל סעידיה :IX
Tubb 1990: Fig. 11:36

מגידו :VA
Loud 1948: Fig. 89:11

כברי  :IVקמפינסקי  :1986איור 4:14
תל עמל :IV
Levy and Edelstein 1972: Fig. 15:18

יזרעאל ,שטחים :D ,A
Zimhoni 1992: Figs. 1:13, 15; 5:1
יקנעם:
Ben Tor and Rosenthal 1978: Fig. 11:4

מגידו :V
Lamon and Shipton 1938: Fig. 30:113

כברי  :IVקמפינסקי  :1986איור 5:14
עין גב :IV
Mazar et al. 1964: Fig. 4:21

חצור :VIII
Yadin et al. 1960: Pl. LIV:13

תל קירי :VII
Ben Tor and Portugali 1987: Fig. 10:18

תענך :VIIB
Rast 1978: Fig. 43:4

תל מבורך :VII
Stern 1978: Fig. 13:14, 15
Ben Tor and Portugali 1987: Fig. 10:18
Lamon and Shipton 1938: Fig. 31:157

תענך :IIB
Rast 1978: Fig. 41:1

בית שאן :P-7 ,P-8
)Mazar 2006: Fig. 12.2 (KR55

תל כינרות :IB
Fritz 1990: Fig. 71:7

תל קירי :VII
Ben Tor and Portugali 1987: Fig. 10:16

יקנעם :X
Ben Tor 1983: Fig. 12:9

מגידו :V
Lamon and Shipton 1938: Fig. 21:125
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למעלה ומתעבה כלפי חוץ (איור  )5 ,4:13ושפה מעובה ומשופעת חוצה (איור  .)6:13בבסיסה של קערה
מס׳  1אפשר להבחין בסימנים לניתוק חבל .פחות ממחצית הקערות הן מחופות; החיפוי עבה למדי
ולעתים ממורק.
קדרות (איור  —.)16–12:13קדרות היו כלי נפוץ מאוד בתקופת הברזל  ,2וקיימות משפחות אחדות
האופייניות רק לצפון הארץ .מבין אלו נמצאו באתר שתיים לפחות :קדרות בעלות צוואר ()13 ,12:13
וקדרות ללא צוואר ,בעלות שפה מעובה פנימה וחוצה (איור  .)16–14:13קדרה מס׳  12שייכת לטיפוס
הקדרה העמוקה בעלת גוף מעוגל ושתי ידיות המשוכות מהשפה לכתף; טיפוס זה נפוץ מאוד באתרי
צפון הארץ .הקדרה המעוטרת באיור  16:13מעידה על המשך מסורת הצביעה של תקופת הברונזה
המאוחרת; אפשר שהייתה זו קדרה עמוקה כאחיותיה הנפוצות במגידו.
קובעות (איור  —.)14בתקופה זו נמשכה מסורת הקובעות של תקופת הברזל  .1בתל עמל נמצא רק
טיפוס אחד של קובעת :קובעת בעלת קערה פתוחה ,שפה מפושקת ורגל מדורגת .קובעות זהות נמצאו
בחפירות של לוי ואדלשטיין ( .)Levy and Edelstein 1972: Fig. 16:1–3, 5, 6אף שקובעות אינן כלי
נפוץ ,מספר הקובעות שנתגלו בתל עמל גדול ביחס לשטח שנחפר .יתרה מכך ,באתר זה נתגלו כמה

1

2

4

10

3

איור  .14קובעות מתקופת הברזל 2א׳.

0
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נורית פייג

4איור 14

תיאור

מס׳

סל

לוקוס

1

4/16

107

טין

2

102/3

107

טין חום-אדמדם (,)5YR 6/3
מעט גריסים

3

34/1

פנ״ש ממערב
ל107-

טין חום-אדמדם (,)5YR 6/4
מעט גריסים .סימני שריפה

4

92/66

102

טין חום-אדמדם ()5YR 6/4

כתום-אפרפר

הקבלות
()2.5YR 6/4

תל עמל :III
Levy and Edelstein 1972: Fig. 16:1, 5

בית שאן  Vעליון:
James 1966: Fig. 59:2

תענך :IIB
Rast 1978: Fig. 53:5

מגידו :VI
Loud 1948: Fig. 87:9

מגידו ,קבר :39
Guy 1938: Fig. 68:20

תל עמל :III
Levy and Edelstein 1972: Fig. 16:2, 3

יקנעם :XI
Ben Tor 1983: Fig. 12:8

תל קירי :VII
Ben Tor and Portugali 1987: Fig. 10:11

מגידו :VA
Loud 1948: Figs. 87:6; 90:8

תל אבו הואם :III
Hamilton 1935: 23, Fig. 88

פרעה צפון :VIIB
Chambon 1984: Fig. 60:8

תל עמל :III
Levy and Edelstein 1972: Fig. 16:5

מגידו :VI
Loud 1948: Fig. 87:9

כינרות :IV
Fritz 1990: Fig. 84:8

תל עמל :III
Levy and Edelstein 1972: Fig. 16:2

מגידו :V
Lamon and Shipton 1938: Fig. 33:18

מגידו ,קבר :1101
Guy 1938: Fig. 8:14

תל אבו הואם :III
Hamilton 1935:23, Fig. 88

תל כיסן :7
Briend and Humbert 1980: Fig. 51:13

קובעות צבועות או ממורקות ,אף שעיטורים אלה נדירים למדי .ייתכן שיש בממצא הקובעות ,לצד הכנים
המפוארים שנתגלו בחפירות לוי ואדלשטיין ( ,)Levy and Edelstein 1972: Fig. 16:6–8כדי להעיד על
קיומו של מתקן או חדר בגבעה המזרחית שהיה בשימוש פולחני.
טס אפייה (איור  —.)1:15טסי אפייה היו בשימוש לאורך כל תקופת הברזל .תפוצתם הגיאוגרפית נרחבת
וכוללת את עמקי הצפון :עמק בית שאן ועמק יזרעאל ,הגליל התחתון ואזור החוף בואכה עכו ,וכן את

20
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תל חצור .בעוד שטסי אפייה שטוחים בדרך כלל ,בדומה לאלו שנמצאו בראש זית ובתל קירי ,הטס מתל
עמל עמוק יותר.
סירי בישול (איור  —.)9–2:15סירי בישול הם הכלים הנפוצים ביותר במכלול הקרמי ,ושיעורם במכלול
עומד על כשליש .לכל סירי הבישול גוף מזווה ושפה משולשת .זהו הטיפוס הנפוץ ביותר בתקופת הברזל
2א׳ בארץ ,ואפשר למוצאו בכל אתרי התקופה .עם זאת ,אפשר להבחין בווריאנטים אחדים ,כמו למשל
סירים עם שפה קצרה מאוד (איור  .)9:15הזיווי ברוב סירי הבישול נמצא בחלק העליון של הכלי ,תופעה
המצביעה על התפתחותם של סיר הבישול של תקופת הברזל  2ממסורת תקופת הברזל  .1ואכן ,סירים

1
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10

0

4

איור  .15כלי בישול מתקופת הברזל 2א׳.
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איור  .15המשך.
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4איור 15

מס׳

הכלי

סל

לוקוס

תיאור

הקבלות

1

טס אפיה

200/2

פנ״ש

טין כתום (7.5YR
)7/4

תענך :IIB–III

2

סיר בישול

3/7

תעלה ,B

Rast 1978: Fig. 44:4

תל קירי:
Hunt 1987: Fig. 41

תל כיסן :9c
Briend and Humbert 1980: Fig. 77:6

ראש זית :IIa
Gal and Alexandre 2000: Fig. III.79:28

תל חצור:
Yadin et al. 1960: Pl. LII:27

טין אדמדם ()10YR

בית שאן :P-8 ,P-10
Mazar 2006: Fig.12.3 (CP54), Pl. 9:14

שכבה IV

בית שאן :P-8 ,P-10

3

סיר בישול

152/5

105

טין אדמדם ()10YR

4

סיר בישול

160/9

108

טין אדמדם (10YR
 ,)5/6גריסים
וחצצים בהירים

5

סיר בישול

105

טין אדמדם ()10YR

6

סיר בישול

135/1

104

טין אדמדם ()10YR

7

סיר בישול

146/9

108

טין אדמדם ()10YR

תל מבורך :VII

8

סיר בשול

117/5

105

טין חום בהיר
()7.5YR 6/4

תענך :IIB

9

סיר בישול

117/27

105

טין אדמדם ()10YR

Mazar 2006: Fig.12.3 (CP54), Pl. 9:14

תענך :IIB
Rast 1978: Fig. 66:8

תל מבורך :VII
Stern 1978: Fig. 14:4

בית שאן :VI
James 1966: Fig. 50:12

מגידו :IV–V
Lamon and Shipton 1938: Fig. 40:16

תענך :IIB
Rast 1978: Fig. 66:30

תל מבורך :VII
Stern 1978: Fig. 14:9

פרעה צפון :VIIB
Chambon 1984: Fig. 52:4

יקנעם :XII–XIII
Ben Tor and Rosenthal 1978: Fig. 12:3, 4

תל מבורך :VII
Stern 1978: Fig. 14:9
Stern 1978: Fig. 14:15
Rast 1978: Fig. 66:19

מגידו :IV–V
Lamon and Shipton 1938: Fig. 40:13

פרעה צפון :VIIB
Chambon 1984: Fig. 52:3

יזרעאל ,שטח :D
Zimhoni 1992: Fig. 4:1, 2

תל קירי :VII
Ben Tor and Portugali 1987: Fig. 11:9

תל כנרות :IV
Fritz 1990: Fig. 85:7

תל מבורך :VII
Stern 1978: Fig. 14:1
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4איור 15

תיאור

מס׳

הכלי

סל

לוקוס

10

פך בישול

152/2

107

טין
( ,)5YR 6/3מפולם
היטב .סימני שריפה

11

פך בישול

165/1

107

טין חום בהיר
()7.5YR 6/4

חום-ורדרד

הקבלות
תל עמל :IV
Levy and Edelstein 1972: Fig. 9:3, 6, 8

תענך :IIB
Rast 1978: Fig. 50:1

מגידו :III–V
Lamon and Shipton 1938: Fig. 5:119

פרעה צפון :VIIB
Chambon 1984: Fig. 53:11

תל אבו הואם :III
Hamilton 1935:22, Fig. 80

ראש זית :I
Gal and Alexandre 2000: Figs. III.14a; III.121:19

תל קירי :VII
Ben Tor and Portugali 1987: Fig. 13:1, Photo 26
מגידו :III–V
Lamon and Shipton 1938: Fig. 5:112

מס׳  2ו 3-אופייניים לסופה של תקופת הברזל  1ולראשית תקופת הברזל 2א׳ (שלהי המאה הי״א – אמצע
המאה הט׳ לפסה״נ (לדיון מקיף ,ר׳ .)Mazar 2006:341–342, CP54
פכי בישול (איור  —.)11 ,10:15פך הבישול הסגור היה נפוץ מאוד באתרי צפון הארץ .ראשית הופעתו
במחצית השנייה של המאה הי׳ לפסה״נ (.)Gal and Alexandre 2000:42–43
קנקנים (איורים  —.)19–16ממרבית הקנקנים נותרו רק השפיות והבסיסים ,אך מהשוואה לקנקנים
אחדים שנחשפו בשלמותם אפשר לסווגם לכמה טיפוסים .רוב הקנקנים הם התפתחות של קנקני ה׳היפו׳
של תקופת הברזל  .1קנקנים אלה גדולים ,גופם דמוי ביצה וצווארם חלק או מרוכס (איור  .)2 ,1:16לקנקן
באיור  3:16צוואר מרוכס בדומה לקנקני ה׳היפו׳ ,אך הוא קטן במידותיו ,וידיותיו נמשכות מן הצוואר אל
הכתף .בתל בית שאן נמצא כלי דומה ( ,)Mazar 2006:357אך בשל גודלו הוגדר שם ״קנקנית״ .לקבוצת
הקנקנים בעלי הצוואר החלק יש לייחס קנקנים גדולים במיוחד בעלי חפוי חום-אדמדם (איור .)2 ,1:17
לקנקן באיור  3:17צוואר קצר ומעוגל ,והזיווי בכתף חד פחות מאשר בקנקנים אחרים בקבוצה זו .כן
נמצאו בחפירה שברים קטנים של קנקנים ממשפחת הקנקנים הצבועים (איור  .)4:17שאר שברי הקנקנים
(איורים  )19 ,18מייצגים קשת רחבה של טיפוסים וגדלים ,שלחלקם צוואר מרוכס .חלק מידיות הקנקנים
נושאות תווי קדרים (איור  ,)6–4 ,1:19ששתיים מהן דומות זו לזו (איור .)5 ,4:19
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איור  .16קנקנים מתקופת הברזל 2א׳.
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4איור 16

מס׳

סל

לוקוס

תיאור

הקבלות

1

90/6

102

טין כתום ( ,)2.5YR 6/2מפולם,
מעט גריסים .שרידי חיפוי

בית שאן :IV

2

153/4

107

טין כתום ( ,)2.5YR 6/2מפולם,
מעט גריסים

3

125/5

ריצוף אבן

טין צלהב ( ,)5YR 7/3גריסים
לבנים גדולים

Yadin and Geva 1986: Fig. 28:2

תל קירי :VI
Ben Tor and Portugali 1987:66, Fig. 9:7

יזרעאל ,שטח  ,Dלוקוס :643
Zimhoni 1992: Fig. 4:8

תענך :IIB
Rast 1978: Fig. 58:8

יקנעם : XI
Ben Tor 1983: Fig.13:4

מגידו :III–IV
Lamon and Shipton 1938: Fig. 14:70

תל עמל :IV
Levy and Edelstein 1972: Fig. 11:6

יזרעאל ,שטח  ,Dלוקוס :725
Zimhoni 1992: Fig. 3:8

מגידו :VA–VI
Loud 1948: Fig. 89:1

איור 317

מס׳

סל

לוקוס

תיאור

הקבלות

1

100

102

טין חום-אדמדם (.)2.5YR 32
חיפוי חום-אדמדם

תל עמל :IV

2

200/1

פנ״ש

טין כתום ( ,)5YR 6/7מפולם.
מחופה קמעה

3

144/7

104

טין חום-אדמדם ()2.5YR 32

4

110/5

105

טין אדום בהיר (.)2.5YR 6/6
עיטור דו-גוני

Levy and Edelstein 1972: Fig. 8:3

תענך :IIIB
Rast 1978: Fig. 34:4

מגידו :V
Lamon and Shipton 1938: Fig. 20:121, 122

תל חמה ,המאה הי׳ לפסה״נ :קהיל ,טרלר וליפוביץ תשמ״ט36:
תל כיסן :9c
Briend and Humbert 1980: Fig. 67:2, 2a

עין גב :III
Mazar et al. 1964: Fig. 8:6

תל חמה ,המאה הי׳ לפסה״נ :קהיל ,טרלר וליפוביץ תשמ״ט36:
מגידו :V
Lamon and Shipton 1938: Fig. 20:121

תל עמל :III–IV
Levy and Edelstein1972: Fig. 3:8

תל קירי :VII
Ben Tor and Portugali 1987: Fig. 13:6

מגידו :V
Lamon and Shipton 1938: Fig. 20:120, 121

תענך :IIB
Rast 1978: Fig. 34:4, 5

תל כיסן :9c
Briend and Humbert 1980: Fig. 69:3

תל כיסן :9c
Briend Humbert 1980: Fig. 69:4a–c
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4איור 18

תיאור

מס׳

סל

לוקוס

1

80/24

102

טין
גריסים שחורים

2

80/1

102

טין ורדרד ( ,)5YR 7/3מעט
גריסים

3

161/3

105

טין כתום ( ,)2.5YR 6/2מפולם תענך :IIB
מעט

4

152/3

105

טין ורדרד ()5YR 7/3

5

90/5

102

טין כתום

6

5/1

פנ״ש

טין ורדרד ()5YR 7/3

7

4/2

?103

טין בצבע  ,0YR 5/1עשיר
בגריסים לבנים

8

117/1

105

טין כתום ()2.5YR 6/2

אפור-ורדרד

הקבלות
(,)7.5YR 7/4

תל עמל :IV
Levy and Edelstein 1972: Fig. 8:6

בית שאן :S-1
Mazar 2006: Fig. 12.4 (SJ52a), Pl. 10:3
עין גב :III
Mazar et al. 1964: Fig. 8:5

עין גב :III
Mazar et al. 1964: Fig. 8:5
Rast 1978: Fig. 33:1, 2

יזרעאל ,שטח :D
Zimhoni 1992: Fig. 4:10

תענך :IVA
Rast 1978: Fig. 79:1

מגידו :V
Lamon and Shipton 1938: Fig. 21:123

עין גב :III
Mazar et al. 1964: Fig. 8:1

בית שאן :V
James 1966: Fig. 40:10

יזרעאל ,שטח  ,Dלוקוס :643
Zimhoni 1992: Fig. 4:10

מגידו :V
Lamon and Shipton 1938: Fig. 21:123

יזרעאל ,שטח  ,Dלוקוס :725
Zimhoni 1992: Fig. 3:9

מגידו :V
Lamon and Shipton 1938: Fig. 20:120

חצור :VIII
Yadin et al. 1960: Pl. LX:2

תל עמל :IV
Levy and Edelstein 1972: Fig. 8:10

תענך :IIB
Rast 1978: Fig. 56:4

עין גב :III
Mazar et al. 1964: Fig. 8:4

חצור :VIII
Yadin et al. 1960: Fig. LX:11
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מס׳

סל

לוקוס

תיאור

הקבלות

1

9/1

תעלה

טין חום-אדמדם

תל מבורך :VII

2

158

108

טין חום-אדמדם

תל מבורך :VI

3

142/1

105

טין ורדרד ()5YR 7/3

תענך :IIB

4

144/1

104

טין חום-אדמדם (2.5YR
)32

תענך :V

5

117/120

105

לא תועד

6

151

105

טין ורדרד ()5YR 7/3

7

110/1

105

טין ורדרד (,)7.5YR 8/4
גריסים לבנים

Stern 1978: Fig. 16:12
Stern 1978: Fig. 7:1
Rast 1978: Fig. 32:3
Rast 1978: Fig. 75:4

תענך :IIB–V
Rast 1978: Fig. 32:1

תל מבורך :VIII
Stern 1978: Fig. 19:2

תל קירי :V
Ben Tor and Portugali 1987: Fig. 13:9
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פכים (איור  —.)4–1:20שני טיפוסי פכים נתגלו בתל עמל .לטיפוס הראשון שייך פך בעל צוואר גלילי
גבוה וידית המשוכה מן השפה אל הכתף (איור  .)1:20לטיפוס זה אפשר לייחס גם פך קטן ,מחופה
וממורק היטב (איור  .)2:20לטיפוס השני שייך פך בעל ידית המשוכה ממרכז הצוואר אל הגוף (איור
 ;)3:20הוא עשוי חרס גס וצריפתו גרועה .בראש זית יוחסו פכים דומים לשכבה  ,IIaשזמנה ראשית
תקופת ברזל  880–920( 2לפסה״נ) .אולם ,בעוד שהפכים מראש זית צבועים בדרך כלל ,פך מס׳  3אינו
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איור  .20פכים ופכיות מתקופת הברזל 2א׳.
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4איור 20

מס׳

הכלי

סל

לוקוס

תיאור

הקבלות

1

פך

95/3

107

טין אפרפר ( ,)5YR 6/2צריפה
גרועה

תל עמל :IV

2

פך

37/1

פנ״ש

טין אפרפר ( ,)5YR 4.5/1מעט
גריסים .סימני שריפה

3

פך

300

161

טין כתום-אדמדם .חיפוי עבה

4

פך

300

161

טין כתום-אדמדם

5

פכית

36/1

111

טין ורדרד ( .)5YR 6/3נקב
תיקון במרכז הגוף

6

פכית

35/1

100
פנ״ש

טין כתום ( ,)5YR 7/4גריסים
וחצצים .חיפוי

חצור :VIII

7

פכית

104 135/9

טין חום אדמדם .חיפוי אדום

עין גב :V

Levy and Edelstein 1972: Fig. 11:7

תל סעידיה :XII
Tubb 1990: Fig. 14:1

מגידו ,קברים :1101 ,237
Guy 1938: Fig. 72:12

מגידו :VIA–VII
Loud 1948: Figs. 8:13; 75:4

עין גב :III
Mazar et al. 1964: Fig. 6:1

תל עמל :IV
Levy and Edelstein 1972: Fig. 11:5

תענך :IIB
Rast 1978: Fig. 59:2

מגידו :V
Lamon and Shipton 1938: Fig. 7:171

ראש זית :IIa
Gal and Alexandre 2000: Fig. III.84:11

תל עמל :III
Levy and Edelstein 1972: Fig. 9:4

ראש זית :IIa
Gal and Alexandre 2000: Fig. III.31

תענך :IIB
Rast 1978: Fig. 39:4

עין גב :III
Mazar et al. 1964: Fig. 6:1

חצור :VII
Yadin et al. 1960: Pl. LXV:2

בית שאן  Vתחתון:
James 1966: Fig. 60:10

תל חמה ,המאה הי׳ לפסה״נ :קהיל ,טרלר וליפוביץ
תשמ״ט36:
תענך :IIB
Rast 1978: Fig. 40:11

מגידו :V
Lamon and Shipton 1938: Figs. 1:21; 5:140

מגידו :VIA
Loud 1948: Fig. 81:12

ראש זית:
Gal and Alexandre 2000:61–64, Fig. III.90:13

תל מבורך :VIII
Stern 1978: Fig. 20:11
Yadin et al. 1960: Fig. LVIII:10
Mazar et al. 1964: Fig. 4:14
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4איור 20

מס׳

הכלי

סל

לוקוס

8

פכית

3/23

תעלה B

טין

9

פכית
שחורה

34/1

פנ״ש

טין אפור ( .)2.5YR 3/0ממורק
היטב ובצפיפות

הקבלות

תיאור

עין גב :III

כתום-ורדרד ()2.5YR

Mazar et al. 1964: Fig. 7:7

תל מבורך :VII
Stern 1978: Fig. 16:6

תענך :IIB
Rast 1978: Fig. 40:3, 4

צבוע .ייתכן שיש לייחס לקבוצת פכים זו בסיסים וחלקים תחתונים של פכים שייחוסם הטיפולוגי אינו
ברור ,אף שהם עשויים מחומר מפולם היטב ,מחופה וממורק היטב (איור .)4:20
פכיות (איור  —.)9–5:20נמצאו שני טיפוסים של פכיות .הטיפוס הראשון הוא של פכיות דלייה (איור
 :)8–5:20למס׳  5שפה תלתנית; למס׳  6גוף מוארך ,והיא מחופה וממורקת; למס׳  7צוואר רחב ,ואף
היא מחופה וממורקת .לטיפוס השני שייכת פכית שחורה (איור  )9:20עם ידית המשוכה מן הצוואר
לכתף .הפכית עשויה מטין מפולם היטב ,והיא ממורקת היטב .כלי זה אופייני מאוד לתקופת הברזל .2
צפחת (איור  —.)1:21נמצא שבר צוואר של צפחת ,שאי אפשר לתארכו .מאחר שהשבר נמצא לצד כלים
מתקופת הברזל ,נקבע זמנו לתקופה זו.
נרות (איור  —.)4–2:21למרבית הנרות בסיס מעוגל .לפחות רבע מהם מחופים וממורקים ,בדומה לנר
באיור .3:21

1
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6

איור  .21צפחת ( ,)1נרות ( )4–2ומשקולות נול ( )7–5מתקופת הברזל 2א׳.
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איור 21

מס׳

הכלי

סל

לוקוס

תיאור

1

צפחת

110/6

105

טין בצבע ,2.5YR 6/6
מפולם היטב

2

נר

100

102

טין אפרפר ()2.5YR 3/4

3

נר

5/7

פנ״ש

טין אדמדם (.)2.5YR 6/4
חיפוי אדום ,מרוק

4

נר

119/5

105

טין כתום-אפרפר (7.5YR
)7/4

5

משקולת נול

A22

103

גבס

6

משקולת נול

107/2

102

גבס

7

משקולת נול

107/1

102

גבס

הקבלות

תל עמל :IV
Levy and Edelstein 1972: Fig. 14:3

תל חמה ,המאה הי׳ לפסה״נ :קהיל ,טרלר וליפוביץ
תשמ״ט36:
מגידו :V
Lamon and Shipton 1938: Fig. 37:17

עין גב :III
Mazar et al. 1964: Fig. 8:10

תל כיסן :7
Briend and Humbert 1980: Fig. 51:11

מגידו :III–IV
Lamon and Shipton 1938: Fig. 37:15

פרעה צפון :VIIB
Chambon 1984: Fig. 59:4

תל עמל :III
Levy and Edelstein 1972:330, Pl. XXVIII:11
בית שאן :P-9, P-7
Mazar 2006: Fig.13.4:7–9, Photo 13.16

בדיקת פחמן14-
ישראל כרמי 5ודרור סגל

מבין שתי דגימות של שרידי פחם שנמסרו בשנת  1992לבדיקה במכון ויצמן ,רק דגימה אחת ,מרצפה
 102או  ,105aנמצאה מתאימה למדידה ) .(Segal and Carmi 1996:88תהליך המדידה כלל ניקוי הדגימה
עם חומצת מלח ) (HClובסיס הנתרן ) ,(NaOHשריפתה לדו-תחמוצת הפחמן ,הפיכתה לקרביד הליתיום,
לאצטילן (תוספת מים) ולאתן (תוספת מימן) — גז המניה במונים פרופורציונים (Carmi and Segal
 .)1987תהליך המדידה נמשך זמן רב ונתקבל גיל פחמן 14-עם טווח טעות קטן למדי .אולם לאחר כיול
על פי השיטה המקובלת התקבל גיל מכויל המשתרע על פני כ 200-שנה (טבלה  .)2הסיבה לכך נובעת
מן השיפוע המתון של גרף הכיול המתייחס לתקופת הברזל  ;2בעיה זו מוכרת מדגימות נוספות מתקופה
זו .כל שאפשר לומר בוודאות הוא כי פריט העץ השרוף ,אשר לו השתייכה דגימת הפחם ,אינו קדום
ל 730-לפסה״נ.
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טבלה  .2מדידת פחמן14-

מס׳ דגימה

C(‰)14Δ

(C13δ)‰

*YBP

גיל קלנדרי**

הסתברות (***)%

RT-1585

-265.1±4.4

-22.6

2474±48

 414–768לפסה״נ

95

* גיל פחמן 14-קונבנציונאלי (לפני זמננו).
** כיול דנדרוכרונולוגי לפי גרסת  2010של )Bronk-Ramsey 1995; Bronk-Ramsey 2001( OxCal
*** התוצאה היא בתחום שתי סטיות תקן.

התקופה העות׳מאנית (שכבה )I

לשכבה  Iיוחסו בדל קיר ,שהשתמר לגובה נדבך אחד והוקם על תוואי קיר  ;W14( 6תכנית  ;2איורים ,12
 ,)22וכן קברי ארגז וקברי שוחה ,אשר יוחסו לשלהי המאה הי״ט ולראשית המאה הכ׳ לסה״נ .הקברים
נחפרו אל תוך שכבות היישוב הקדומות .ההפרעות ניכרות בעיקר בקצה הצפוני של שטח החפירה
(איורים  ,)23 ,22שם פגעו קברי ארגז בשרידים של תקופת הברזל .נראה שאבני בנייה משכבות אלו
נלקחו לשימוש משני לדיפון הקברים ולקירויים .על פי עדותם של תושבי העמק הוותיקים ,הגבעה החלה
לשמש בית קברות בשנות השמונים של המאה הי״ט לסה״נ עבור האוכלוסייה הבדואית שהתגוררה
באזור ,ובעיקר עבור תושבי פקועה והפרוונות שלרגלי הגלבוע .ברוב הקברים היה ממצא דל ,שכלל מעט
עצמות במצב השתמרות גרוע .בקבר מראשית המאה הכ׳ ,אשר חדר עד לשכבת החורבן של שכבה ,V
נמצאו תכשיטים אחדים וכלי חרס ,ובהם פכים וקנקנים מטיפוס רשאיה אל-פוחאר ,שכמותם נמצאו
פזורים על פני השטח בתל ומוצאם מהחוף הלבנוני (לא צוירו).

איור  .22קבר ארגז מן התקופה העות׳מאנית.
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איור  .23קבר ארגז מן התקופה העות׳מאנית.

סיכום

בתל עמל נחשפו שרידים מארבע תקופות :הברונזה הקדומה  ,4הברונזה התיכונה 2א׳ ,הברזל 2א׳
והתקופה העות׳מאנית .השרידים העיקריים שייכים לארבע שכבות מתקופת הברזל 2א׳ ,שנהרסו כולן
בשרפה .קשה לתארך בנפרד כל אחת משכבות אלו על פי ממצא כלי החרס ,שכן מצב ההשתמרות הגרוע
של השרידים האדריכליים ,הבנויים בעיקר מלבנים ,והפרשי הגבהים המזעריים בתוך רצף שכבות ההרס
הקשו על הפרדה ברורה של השכבות .יתרה מכך ,הממצא הקרמי מארבע השכבות יוצר מכלול אחיד.
דומה כי יש בכך כדי להעיד על פרק הזמן הקצר שבמהלכו התקיימו ארבע השכבות — מאמצע המאה
הי׳ עד אמצע המאה הט׳ לפסה״נ.
בדגימה יחידה של פחם עץ מרצפה שיש לייחס לשכבה  Vאו לשכבה  IVהתקבל תאריך פחמן14-
מאוחר — השליש האחרון של המאה הח׳ לפסה״נ — עם טווח סטייה גדול .בבדיקות פחמן 14-שנעשו
על דגימות משכבה  P-7בבית שאן התקבל תיארוך דומה ,אף הוא עם טווח סטייה גדול ,אשר לטענת
המחברים מאפיין תאריכי פחמן  14מתקופת הברזל .)Carmi, Segal and Mazar 2006:723–725( 2
שרידי ההרס והשרפות ניכרו בכל אחת משכבות תקופת הברזל ,אף שבשכבה  ,IIשהשתמרותה גרועה
במיוחד ,אותרו שרידי שרפה בשני לוקוסים בלבד .בשכבות  Vו ,IV-שקשה היה להפריד ביניהן בברור,
ניכרו היטב סימני השרפה ואותות ההרס :קירות הרוסים ומפולות לבנים שנצרפו מעוצמת האש והפכו
לגוש אחיד שכיסה על חלק מן הקירות .אין בממצא כדי לקבוע מה גרם לשרפות ולהרס בכל ארבע
השכבות ,ואם היו אלו שרפות מקומיות או אירועים אלימים שבמהלכם נחרבה העיר .גם באתרים סמוכים
לתל עמל ,כמו בית שאן (מזר תשנ״ד )144:ותל אל-חמה (קהיל ,טרלר וליפוביץ תשמ״ט ,)134:נמצאו
עדויות לחורבן בשרפה עזה בתקופת הברזל 2א׳ .ייתכן ,על כן ,כי רצף החורבנות ביישוב של תקופת
הברזל 2א בתל עמל נגרם בסדרה של אירועים אלימים שפגעו בכל היישובים בני התקופה באזור .אירוע
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אלים מסוג זה יכול היה להיות אולי מסעו של שישק ,שעבר בעמק בית שאן בדרכו מבקעת הירדן למגידו
בשנת  925לפסה״נ.
אף שהחפירה נערכה סמוך לשטח החפירה של לוי ואדלשטיין (,)Levy and Edelstein 1972:332
אי אפשר היה לאתר את המשך תכניתם של המבנים שנחשפו בחפירתם .הסחף במדרון הדרומי וארבע
שכבות השרפה ,אשר הותירו מפולות לבנים והרס רב ,הקשו על איתורם של מבנים שאפשר לקשור
לאלו שנתגלו בעבר בראש התל .אולם נראה כי מערך הבנייה שחשפנו במדרון הדרומי שימש לבישול
ולמלאכה ,והיה חלק ממכלול מגורים בדומה למערך המבנים שבראש התל .על כך מעידים שלושת
הטבונים ,מספרם הרב של סירי הבישול ,וכן משטחים בנויים לבנים ואזור מרוצף ,שסמוך להם נתגלו
משקולות נול.
משקולות הנול נתגלו בכמה מחדרי המבנה ,ובעיקר בחלקו הדרומי של המרחב הפתוח שבדרום שטח
החפירה ,ששימש אולי כמרחב עבודה .מספר רב של משקולות דומות נתגלה בחפירות לוי ואדשלטיין.
לאור ממצא זה ,זיהו החופרים את האתר כ״יישוב אורגים״ (אדלשטיין  .)1971שמיר (,)Shamir 2013
שבחנה את משקולות הנול משתי החפירות בתל עמל ,הסיקה לאור משקלן הקל כי הן שימשו באריגת
פשתן .אולם ,שלא כמו החופרים ,היא מציעה לראות בפעילות האריגה חלק מן הפעילות הביתית ,בדומה
לבישול .עם זאת ,הציעה שמיר כי ייצור האריגים בתל לא הוגבל לצרכים ביתיים ,אלא נעשה בהיקף
שאפשר גם את מכירתם.
ִ
לאור הממצאים משתי החפירות שנערכו בתל ,אפשר להסיק כי התקיים בו יישוב פרזות ,אשר השתרע
על פני שלושה דונם .ייתכן שהיישוב היה חלק מן העורף החקלאי של בית שאן ,ואפשר שתעשיית
האריגה תפסה מקום מרכזי בכלכלת היישוב .נראה כי האתר ,שהוקם באמצע המאה הי׳ לפסה״נ ,היה
חלק ממערך של יישובים כפריים שקמו בימי הממלכה המאוחדת והתחזקו עם הקמת הבירה בשומרון
לאחר פילוג הממלכה ברבע האחרון של המאה הי׳ לפסה״נ.

הערות
 1החפירה בתל עמל (הרשאות מס׳  ,)A-1374, A-1177שנערכה בשנים  1984–1983לקראת הרחבת המוזיאון לארכיאולוגיה
אזורית וים-תיכונית ,נוהלה על ידי המחברת ,והשתתפו בה מתנדבים מחו״ל וחברי קיבוץ ניר דוד .המועצה האזורית בקעת בית
שאן ,שבראשה עמד אורי יפה ,וקיבוץ ניר דוד הגישו סיוע לוגיסטי רב .תודה מיוחדת לצוות המוזיאון ,שבראשו עמד אברהם
דוידזון ,ולמשטרת בית שאן בראשות פקד צבי שחם .כן סייעו פנחס פורת (מפקח) ,משה הופמן (רפאות) ,רות קסטנבאום ושילה
גוטליב (ציור) ,צילה שגיב ,מוטי הבר ואברהם דוידזון (צילום) ,מיכאל פייסט וישראל וטקין (מדידות ותכניות שטח) ונטליה זק
(סרטוט תכניות והכנתן לפרסום) .תכניות סופיות לא הוכנו ,ולכן הדיון הסטרטיגרפי נעשה על סמך תכניות שדה חלקיות של מיכאל
פייסט.
 2יגאל טפר ,שחשף את נקבת המים בחלקה בחפירה לא סדורה ,התקשה בתיארוך הנקבה .שיוכה למערכות מסתור מימי בר כוכבא
בעייתי ואינו מוכח ,לא מבחינת מיקומה ואף לא מבחינה כרונולוגית ,למרות שעל הגבעה המזרחית נמצאו בסקר פני שטח שברי
כלי חרס שתוארכו למחצית השנייה של המאה הב׳ ולמאה הג׳ לסה״נ .השערה נוספת שהועלתה היא כי היה זה מפעל מים.
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 תודתי לאלי ינאי על שהפנה את.4  נחשף יישוב גדול מתקופה הב״ק,)A-5635  בניהולו של אלי ינאי (הרשאה מס׳, בחפירה3
.תשומת לבי לממצאים אלה
.תיכונית- הטבון תועד לאחר ששוחזר והועבר לתצוגה במוזיאון לארכיאולוגיה אזורית וים4
. רחובות, מכון וייצמן למדע, המחלקה למדעי הסביבה וחקר האנרגיה5
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Tel ‘Amal: An Iron Age IIA Settlement and Remains from the Bronze
Age and the Ottoman Period
Nurit Feig

In 1983–1985 and 1993, excavations were carried out on the moderate, southern slope of the
western hill of Tel ‘Amal and in Cave N at the top of its northern slope, prior to construction
of a new wing in the Museum of Regional and Mediterranean Archaeology (map ref. NIG
24269/71232, OIG 19269/21232; Fig. 1a). The hill was previously excavated by Levy and
Edelstein (1972; Fig. 1b); although a similar sequence of periods was found in both excavations,
no unified stratigraphic scheme could be established (Table 1). The excavation unearthed
remains from the Early Bronze IV (Intermediate Bronze / Middle Bronze I) and Middle Bronze
IIA periods, the Iron Age IIA and the Ottoman period. The EB IV remains (Stratum VII) were
published separately (Feig 1991). Cave N, originally an EB IV burial cave, was reused during
the late Iron Age, possibly for storage.
Middle Bronze IIA2 (Stratum VI). Two whole vessels, a bowl and a jar (Fig. 2:1, 2), were found
in the fill of a shaft of an EB IV burial cave (I; Sqs C–D8–9; Feig 1991: Plan 1). A third vessel,
an intact jug (Fig. 2:3), was found nearby. All three vessels were locally made.
Iron Age IIA (Strata V–II). These strata revealed domestic structures, with evidence of food
storage, cooking activity and weaving (Fig. 21:5–7; Shamir 2013). The remains (Fig. 3) were
in poor condition due to successive fires and the collapse and subsequent rebuilding of walls
that took place within a short time, as well as later erosion. For this reason, and since most of
the construction was of mud-bricks (Fig. 4), it was almost impossible to distinguish between the
floors and the architectural features of the different strata.
Stratum V, built on bedrock, revealed one building in the eastern part of the excavated area
(L102–L105, L110) and possibly part of an additional one to its west (W7, L107, L107a; Plan
1). The mud-brick walls were built on fieldstone foundations (c. 0.5 m wide; Fig. 5). A layer
(up to 12 cm thick) of ash, burnt mud-brick heaps and large quantities of potsherds was noted
in all the rooms. In Room 102, at least six jars were found still leaning against W2, and dozens
of shattered vessels were found on the floor, mostly jars, but also bowls, chalices and jugs,
suggesting that this room served as a storeroom. In Courtyard 105, which included an area paved
with flagstones and plastered surfaces, several loomweights and groundstones were uncovered.
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Strata IV (Plan 1), III and II (Plan 2) represent major phases of rebuilding, accompanied by
some architectural changes that took place following the destruction of each previous stratum.
Two distinctive features in Stratum IV are well-constructed W1, preserved five courses high,
and well-built W20, a rebuild of W2. Wall 1 included a rectangular niche (Fig. 7), where the
remains of a jar were retrieved. Numerous shattered vessels were found south of W20 (Fig. 6).
Although the destruction debris on the Stratum IV floor (L105a) was identified 14 cm above
the Stratum V floor (L102), the two could not be easily differentiate. Radiocarbon analysis of
a small charcoal sample was dated no earlier than 768 BCE—a date much later than that of the
surrounding pottery. This may be due to erosion of remains that originated higher up the slope.
These strata included three tabuns (Stratum IV—L170 [Figs. 8–10]; Stratum III—L160, L161
[Fig. 11]).
The finds from Strata V–II were studied as one assemblage. This assemblage is homogenous,
indicating the short time span during which the successive destructions of the settlement
occurred: the second half of the tenth and the first half of the nineth centuries BCE. The finds
include bowls, mostly rounded (Fig. 13:1–9), but also carinated (Fig. 13:10, 11); kraters (Fig.
13:12–16); open-bowl chalices (Fig. 14); a baking platter (Fig. 15:1); cooking pots (Fig. 15:2–
9); cooking jugs (Fig. 15:10, 11); jars (Figs. 16–19), most of which were variant developments
of the Iron Age I ‘Hypo’ jar (Fig. 16); jugs (Fig. 20:1–4); juglets (Fig. 20:5–9); a flask (Fig.
21:1); and lamps (Fig. 21:2–4).
These finds and those unearthed by Levy and Edelstein (1972) seem to be evidence of an
unwalled village of c. 3 dunams, possibly part of the agricultural hinterland of Bet She’an. It
probably grew in importance following the split of the United Monarchy in the tenth century
BCE. The cause of the frequent and destructive fires is unclear. However, similar evidence
of repeated conflagrations during Iron Age IIA has been found in nearby Bet She’an and Tell
el-Hamma. This may indicate a series of violent events that affected all the settlements in the
region. One such event might have been Shishak’s campaign in 925 BCE.
Ottoman Period (Stratum I). The remains of a wall (W14; Plan 2; Figs. 12, 22) as well as cist
tombs and pit graves from the late nineteenth and early twentieth centuries CE were found
mostly in the northern part of the excavated area (Figs. 22, 23). The burials were dug into the
earlier remains, and stones from these earlier strata were reused for building the cist tombs. One
tomb contained Rashiya el-Fukhar pottery.
Fig. 1. (a) Location map; (b) location of excavation areas (following Levy and Edelstein 1972:
Fig. 3).
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Fig. 2. Middle Bronze IIA pottery.
Fig. 3. General view of the Iron Age IIA remains, looking south.
Fig. 4. In situ baked mud-bricks.
Plan 1. Strata V and IV.
Fig. 5. Remains of Strata V and IV in the northeast part of the excavated area, looking north.
Fig. 6. Mud-brick debris with shattered pottery vessels in Courtyard 105a near W2/W20, looking
southeast.
Fig. 7. Strata V and IV walls, looking northeast.
Fig. 8. Tabun 170, looking east.
Fig. 9. Tabun 170, looking east.
Fig. 10. Tabun 170.
Fig. 11. W6 and W14, looking north.
Plan 2. Strata III–I.
Fig. 12. Tabun 161, looking northwest.
Fig. 13. Iron Age IIA bowls and kraters.
Fig. 14. Iron Age IIA chalices.
Fig. 15. Iron Age IIA cooking ware.
Fig. 16. Iron Age IIA jars.
Fig. 17. Iron Age IIA jars.
Fig. 18. Iron Age IIA jars.
Fig. 19. Iron Age IIA jar handles.
Fig. 20. Iron Age IIA jugs and juglets.
Fig. 21. Iron Age IIA flask (1), lamps (2–4) and loomweights (5–7).
Fig. 22. Ottoman-period cist tomb.
Fig. 23. Ottoman-period cist tomb.

