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רש ות העת יק ות אחרא ית על עת יק ות הארץ ואתר יה ,במסגרת ז ו
הרש ות פ ועלת לשמ ור ,לחש וף ,לשמר ,לחק ור ולפרסם את
עת יק ות הארץ ואתר יה ב ישראל ומח וצה לה.
ברחב י מד ינת ישראל ק י ימ ים כשל וש ים אלף אתר ים המ וגדר ים
כאתר י עת יק ות .אתר ים אלה וממצא יהם מה ו ו ים את מ ורשת
התרב ות הח ומר ית של ארץ ישראל ,ומשרטט ים את ק ור ות יה ואת
ת ולד ות האדם ,העמ ים והממלכ ות שח י ו כא ן במהלך מא ות ואלפ י
השנ ים האחר ונ ות .
רש ות העת יק ות מע ודדת את אזרח י המד ינה לפע ול למע ן
השמ ירה על עת יק ות הארץ ומנ יעת כל פג יעה בהם ,כ י ו ו ן שכל
פג יעה כז ו יש בה מש ום נזק בלת י הפ יך למ ורשת העבר.
ח וק העת יק ות )התשל"ח  (1978 -וח וק רש ות העת יק ות
)התשמ"ט  (1989 -מטפל ים בכל ענ י ינ י העת יק ות של מד ינת
ישראל ב יבשה וב ים ,ומכת יב ים את הפע ול ות לשמ ירה על הא יז ו ן
הרא ו י ב י ן צרכ י הפ ית וח של הארץ לב י ן השמ ירה על עת יק ות יה.
במסגרת פע ול ות אל ו ב יצעה רש ות העת יק ות חפ ירת בד יקה.
הד וח שלהל ן מפרט את הפע ול ות הארכ יא ול וג י ות שב וצע ו בשטח
במסגרת הפר ו יקט.
בנ וסף מצ ורף לד וח מסמך הנח י ות וב ו ס יכ ום הפע ול ות לב יצ וע
לצ ורך המשך הפ ית וח.
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זכויות היוצרים הם של רשות העתיקות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לסדר או לקלוט בכל
דרך ובכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני אחר – כל חלק שהוא מחומר זה ללא הסכמת רשות העתיקות © .כל הזכויות
שמורות.

הדו''ח הנ''ל הינו ראשוני בלבד ,תוכנו והמידע הכלול בו אינו מהווה מידע רשמי וסופי ואינו מחייב את רשות העתיקות עד לפרסום
הדו''ח המדעי הסופי
כל הזכויות שמורות לרשות העתיקות

דו"ח ראשוני ליזם
סוג ביצוע :חפירת בדיקה
מרחב  :מרכז
17246

בני ברק הקדומה
חפירת בדיקה
הרשאהA-8044 :
בארי רון

28/11/2017

מבוא
בחודשים יולי-נובמבר  2017נערכה חפירת בדיקה מדרום לתל בני ברק ,מטעם
רשות העתיקות ,לקראת ביצוע עבודות להטיית נחל איילון ,במימון רשות פארק
אריאל שרון.
החפירה נוהלה על ידי ד' גולן ,ר' בארי וא' דיין ובסיוע :מ' קרקובסקי ,ג' חקלאי ,ט'
רודין )ניהול שטחים( ות' חרפ"ק )ניהול שטחים ומיון קרמיקה( ,ג' טל ,י' לוינגר ,א'
וימן ,וא' אשחר )רישום וסיוע בניהול שטחי חפירה( ,י' רסקין )מחקר גיאוארכיאולוגי(,
ק' ורדי )מיון פרטי צור( ,א' ון דן ברינק )מיון קרמיקה מן התקופה הכלקוליתית( ,ר'
שחק-גרוס )מיקרו-ארכיאולוגיה( ,י' רגב ) ,(C14ל' פרי )פאונה( מ' כהן ,י' שמידוב ,ו'
אסמן ומ' קונין )מדידות ועריכת תוכניות( ,א' פרץ )צילום( ,י' מרמלשטיין )צילום
רחפן( ,ל' בן-דרור )צילום רחפן מטעם גריפין צילום אוויר( ,ג' שטרן )מנהל הנחלה
מרחב מרכז( ,ד' גולן )בדיקות מקדימות( ,ע' יוניש ,ו' שוסטין ,א' אורן ,ד' אבו סלאח
)הכנה לחפירה( ,י' עמרני ואלי בכר )מנהלה( .כן סייעו ד' בן עמי ,מ' עג'מי ,ד'
ברקן ,ופ' גנדלמן )מרחב מרכז של רשות העתיקות( .אנו מודים לחוקרים הרבים
שבאו לבקר בחפירה ותרמו מידע רב .כמו כן תודה לאנשי פארק אריאל שרון ואיגוד
ערים דן על הסיוע במהלך החפירה.
רקע ארכיאולוגי
האתר נמצא מעל הגדה הצפונית ובתחום ההצפות של נחל איילון ,כ 300-מ'
מחורבות הכפר אל-חיריה )אבן אבראק( ,כפר שנבנה על תל קטן )כ 25-דונם( ואשר
זוהה עם בני ברק העתיקה .בחלק המזרחי של החפירה )שטחים  Aו (B-משתרעת
רצועה של דיונה חולית ,שכיוונה מדרום-מזרח לצפון-מערב ,וזה האזור הטופוגרפי
הגבוה ביותר בתחום החפירה .בראש הדיונה התהווה רכס כורכר צעיר ששימש
בעבר למחצבות ולבורות .ממערב לדיונה יש רצועה של קרקע גרומוסולית חומה-
כהה ,שבכמה מקומות התהוותה בה שכבת חמרה אדומה .על שכבות אלה נמצאו
שרידים של פעילות אנושית החל מהאלף השביעי לפנה"ס ועד ימינו .על רכס הכורכר
נתגלו מפלסי פעילות מן התקופות הניאוליתית הקדם קרמית ,הכלקוליתית והרומית
הקדומה .באלף השני לפנה"ס נחפרו בדיונה מאות קברי שוחה שרבים מהם כוסו
בלבנים מבוץ .בשכבת החמרה ,שממערב לדיונה ,נחפרו בתקופה ההלניסטית כבשני
יוצר לקנקני אגירה ,וברובד החרסית שממערב ומדרום לה נתגלו ריכוזים של לבני
בוץ מן התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ג ,מוקדי שריפה ומפלסי פעילות מן
התקופות הניאוליתית הקדם-קרמית ג ,הניאוליתית הקרמית )התרבות הירמוכית(
והכלקוליתית.

צילום אוויר של שטח A

בורות כלקוליתיים
בשטח A

מתקן מדופן בפיטסים
מן התקופה
הכלוקוליתית בשטח A

צילום אוויר של שטח B

קבר  LBבשטח B
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ממצאי חפירה
נפתחו ארבעה שטחי חפירה מדרום-מזרח לצפון-מערב ) .(A-Dבשטח  Aנפתחו 65
ריבועי חפירה ) 1625מ"ר( ,בשטח  Bנפתח  28ריבועים ) 700מ"ר( ,בשטח  Cנפתח
 73ריבועים ) 1825מ"ר( ובשטח  Dנפתחו  74ריבועים ) 1850מ"ר( ,ובהם הוגדרו
תשע שכבות סטרטיגרפיות ,להלן.
שכבה  :IXשרידים מן התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ג ) 6400–7000לפנה"ס(
נתגלו בשטחים  A, Cו .D-השרידים במצב ההשתמרות הטוב ביותר נתגלו בשטח ,D
מתחת לגרומוסול חום-כהה ובעומק  4עד  5מ' מתחת לפני השטח של ימינו.
מאפייניה העיקריים של שכבה זו הם ערימות של לבנים סגלגלות שצדן האחד שטוח
והאחר קמור )דמויות כיכר לחם( ,הצרופות בדרגות צריפה לא אחידות ומעט אבנים
שרופות .ערימות לבנים דומות נתגלו גם בשטחים  Aו .C-בדיקות שנעשו על ידי ר'
שחק-גרוס וא' אוגלובלין בחלק מהלבנים הראו שהן נצרפו שלא באתרן והובאו
במרוכז למטרה שטרם התבררה .בשטח  Dנתגלה גם מתקן סגלגל חפור
) 1.40×1.32מ' 0.48 ,מ' עומק( .המתקן מדופן בלבני בוץ ,הצטברו בו אבנים ושברים
של לבנים שרופות.
בחלק הצפוני של שטח  Dנתגלה קבר שוחה של אדם בוגר ,שנקבר בתנוחה עוברית,
כשהרגליים מקופלות לבטן .ליד השלד לא נתגלו חפצי לוואי .בנוסף נמצאו במקומות
שונים בשטח זה שברים של שלוש כיפות גולגולת נוספות שלא באתרן.
בסמוך לערימות הלבנים ולמתקן הסגלגל בשטח  Dנתגלו מפלסי פעילות עם עצמות
של בעלי חיים ,כלים דו-פניים ,ראשי חיצים מוארכים ,ראשי חניתות ,גרזנים ולהבי
מגל ממגוון טיפוסים .כמו כן נמצאה פסולת סיתות של צור המהווה עדות לתעשיית
צור .להבי מגל ,חודים וראשי חיצים אחדים נמצאו גם ביתר שטחי החפירה .בשטח D
נתגלו גם גרעינים מפוחמים של דגניים.
שכבה  :VIIIבשטח  Dנתגלה מפלס פעילות עם כלי חרס מן התקופה הניאוליתית
הקרמית ,התרבות הירמוכית ) 5800–6400לפנה"ס( ,התרבות הראשונה שעשתה
שימוש בכלי חרס בארץ ישראל ובדרום הלבנט בכלל .נתגלה מפלס פעילות עם כלי
כתישה ושברים אחדים של כלי חרס ממורקים בירוק ובאדום ,שברים של כלי חרס עם
חריטות גיאומטריות של דגם אדרת דג ושברים של כלים נוספים .יתכן שחלק מלהבי
המגל עם השינון העמוק שנתגלו בשטח  Dשייכים לשכבה זו .חרסים מתקופה זו
נתגלו ,שלא באתרם גם בשטח  Bוהם מעידים שבאתר ישנו רובד גדול יותר מן
התקופה הניאוליתית הקרמית ,שטרם נתגלה.

הכבשן הדרומי בשטח
C

הכבשן הצפוני בשטח
C

צילום אוויר של שטח D

מתקן כלקוליתי בשטח
D

מתקן ניאוליתי ומקבצי
לבני בשטח D

שכבה  :VIIבכל שטחי החפירה נתגלו מפלסי פעילות עם ממצאים רבים מהתקופה
הכלקוליתית המאוחרת ) 3500–4000לפנה"ס( .במפלסים אלה נתגלו כלי חרס
באתרם ,כגון קנקני אגירה ,פערורים ,סירי בישול ,קערות ומחבצות מחרס .כן נתגלו
כלי צור ,כגון להבי מגל כנעניים ,חודים ,מקרצפים ,גרזנים ,מכתשים ,עליים ,מקבות
ואבני שחיקה .נמצאו גם חפצי אבן גליליים במגוון מידות ובהם חורים מפולשים ועוד.
מתחת למפלסי הפעילות נחשפו בורות אנכיים רבים .לחלק מהבורות מתאר דמוי
גלילי או דמויי פעמון ולחלק מתאר לא רגולרי .בורות אחדים חצובים בסלע ואחרים
חפורים בחלקם העליון וחצובים בחלקם התחתון .בחלק מהבורות דופן הפתח באבני
כורכר או בשילוב של מגוון חומרים ,כגון שברי לבנים ,חרסים ואבנים .קוטר הפתח
של הבורות נע בין מטר למטרים אחדים ועומקם בין חצי מטר למטר ומחצה .על
הרצפה של חלק מבורות נמצאו קנקני אגירה באתרם ובאחרים אבני שחיקה,
מכתשים ומקבות מאבן .בהצטברות בתוך הבורות נחשפו שברים של כלי חרס ,פריטי
צור ועצמות של בעלי חיים .באחדים מהם נתגלו גלעיני ענבים וזיתים ,ויתכן לפיכך
שהבורות שימשו ממגורות .נמצאה גם ממגורה גדולה שנעשתה משברים של קנקני
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אגירה ולצדה נמצאו מכתש מאבן ולהב מגל .בשטח  Dנתגלה מתקן עגול בנוי מאבני
חול ומאבני גיר לא מסותתות ,שמשולבים בו אבני שחיקה ,רבים מהן בשימוש משני,
ותפקידו טרם הובן.
הריכוז הגדול של בורות רדודים ללא שרידי מבנים והכמות הגדולה של קנקנים ואבני
השחיקה מלמדים על האופי החקלאי של האזור ועל העובדה שבמקום נהגו לאחסן
תוצרת חקלאית .מספר קטן יחסית של כלים דומסטיים ,כגון קערות ,פערורים לבישול
ומחבצות ,מלמד גם על הפעילות היומית של משק הבית ,שכללה עיבוד מזון ,חביצת
חלב ,בישול ,אריגה וטווייה .כל אלה מלמדים שיושבי האתר עסקו בחקלאות מגוונת,
שכללה גידולי שדה ,מטעים ועדרים .חרצני הזיתים והענבים שנתגלו מלמדים על עצי
זית וגפנים שגדלו באזור או שהובאו מבית גידול אחר ,כמו הר או שפלת יהודה.
בנוסף לבני ברק נתגלו אתרי יישוב ואתרי בורות מן התקופה הכלקוליתית גם בלוד,
באזור ,ביהוד ובתל אביב .נראה שמדובר באתרים כפריים שהתקיימו לאורך האגן
התחתון של נחל איילון ושפרנסתם התבססה בעיקר על חקלאות )גופנא תש"ל77-:
.(76

בית הקברות )שכבות  VIו(V-
בדיונת החול המשתרעת בין שטח  Aלשטח  Bוכ 300-מ' מדרום לתל בני ברק נתגלה
בית קברות נרחב שנחפרו בו קברים בצפיפות רבה .בשטח החפירה בלבד נחפרו
למעלה מחמישים קברים וניתן לשער שישנם עוד מאות עד אלפי קברים .החול של
הדיונה נוח לחפירה והיא גבוהה ביחס לסביבתה ונצפית למרחוק .ניתן להעריך
שנתונים גיאוגרפיים אלה היו מבין השיקולים שהביאו לבחירת מקום הקבורה קרוב
ל 600-שנה במשך רוב תקופות הברונזה התיכונה והמאוחרת .ואכן ,רוב הקברים
נתגלו בשטח  Bהגבוה יותר ורק מקצתם בשטח  Aהנמוך יותר והסמוך לשטחי
ההצפה של נחל איילון .ניתן לייחס את הקברים לשתי קבוצות הנחלקות לפי חלוקה
כרונולוגית ומגדרית ,שכבות  VIו ,V-להלן .בתי קברות שזוהו בהם מנהגי קבורה
דומים ומתוארכים לתקופות הברונזה התיכונה והמאוחרת נמצאו סמוך לתל יהוד ,כ-
 6ק"מ ממזרח לחפירה ,וייתכן שהיה קשר בין קבוצות האוכלוסייה של שני האתרים.
שכבה  – VIהקברים של תקופת הברונזה התיכונה )מאות  16–18לפנה"ס( :בתחום
המערבי של הדיונה ושל בית הקברות נתגלו קברי שוחה של פרט או שני פרטים
בוגרים ולידם שישה עד שבעה תינוקות )אחד מהם עובר( בתוך קנקנים סגלגלים
ופיטסים .כל הנקברים נקברו בקבורה ראשונית .בקבורות הקנקנים הראש הונח
סמוך לצוואר הקנקן וליד השלד הונחה פכית .ליד השוחות נתגלו מנחות קבורה,
שכללו קנקן אגירה קטן ,פכים ,קערות הגשה וזוג אבני שחיקה .אבן שחיקה נמצאה
גם בתוך חלק מקבורות הקנקן .מצבה מאבן קטנה נמצאה מעל שוחות הקבורה של
חלק מהקנקנים.
למרות ששלדי התינוקות בקנקנים לא השתמרו היטב ,נראה שרובם נקברו במכווץ,
בתנוחה המזכירה את "המצב הרצוי" של עובר ברחם ,לפני לידתו .בקבורות אלה
מתגלמת העדות הברורה והמובהקת ביותר בבית הקברות לשיוך קבוצתי על פי גיל
ומעמד חברתי .בסמוך לקברי התינוקות נתגלתה גם קבורה של כלב שראשו כוסה
בשבר של קנקן .הקבורות מתוארכות לשלב המאוחר של תקופת הברונזה התיכונה
)ברונזה תיכונה  2וברונזה תיכונה  ,(3אולם נמצאו גם חרסים אחדים מעל שוחות
שטרם נחפרו ושיש לתארכם לסוף תקופת הברונזה התיכונה 2א.
שכבה  – Vהקברים של תקופת הברונזה המאוחרת )מאות  13–14לפנה"ס( :נתגלו
עשרות קברי שוחה שנחפרו בדיונה החולית בתקופות הברונזה המאוחרת 2א,
הברונזה המאוחרת 2ב והברונזה המאוחרת  .3כל הנקברים נקברו בקבורה
ראשונית ,בארטיקולציה ובדרך כלל על הגב .להוציא קבר "חדר" )ראה להלן( ,כל
השוחות נועדו לאדם אחד .הנוהג של קבורת תינוקות בקנקנים נפסק בשלב זה ,אך
נראה שבחלק גדול מהקברים נשמרו שלא לפגוע בקברים של תקופת הברונזה
זכויות היוצרים הם של רשות העתיקות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לסדר או לקלוט בכל
דרך ובכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני אחר – כל חלק שהוא מחומר זה ללא הסכמת רשות העתיקות © .כל הזכויות
שמורות.
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התיכונה שקדמו להם .האוכלוסייה בקברים אלה הייתה הטרוגנית בהשוואה לקברים
מתקופת הברונזה התיכונה ,שכללו כאמור בעיקר פרטים צעירים .בשוחות נקברו בני
אדם בני גיל ומין שונים וניתן לשער שהייתה להם קירבה משפחתית .ליד הנקברים
הונחו מנחות של צאן ובקר וכלי שולחן לסעודה ולשתייה .נפוצים בעיקר כלים
"כנעניים" מתוצרת מקומית כגון פכים ,פכיות דלייה ,צפחות ,קערות הגשה ,קערות
מזוות )מעין גביע לשתייה( ונרות שמן .נמצאו גם פכים מקומיים המחקים כלי ייבוא
מקפריסין שיתכן שהיו יוקרתיים יותר ,כגון פכים ממשפחת "בסיס טבעת"
הקפריסאית ופיקסיס המחקה כלים מיקניים .בין מנחות הקבורה שכיחים כלי ייבוא
מתוצרת קפריסין ,כגון פכים ,פכיות ,צפחות וקערות ממשפחת "בסיס טבעת" ,פכיות
דלייה ממשפחת "מקורצף לבן" וכלי שתייה ממשפחת "קערות חלב" .נמצאה גם
קבורה של ילד עם להב מגל מצור סמוך לראשו ,נוהג המזכיר את אבני השחיקה
שנמצאו סמוך לקברי תינוקות מן השלב הקודם והמרמז שהאוכלוסייה ציידה את
המתים בכלים לייצור מזון ,נוסף על כלים לאכילה ולשתייה .הנוהג לקבור עם מגל צור
סמוך או מתחת לראש ידוע גם בקברים אחרים בני התקופה ,למשל בבית הקברות
של תקופת הברונזה המאוחרת בתל שדוד .על מספר שלדים נמצאו קמיעות ,חותם
גליל ,טבעות עם חרפושיות ,חרפושיות ומחרוזות .חלק מהחרפושיות נושאות את שם
הכתר של מלכי מצריים ,כמו תחותמס השלישי .נמצאו גם עגיל מזהב ונזם בתוך
ארובת אף של נערה בגיל העשרה .חלק ניכר מהקברים סומנו במצבה מאבן או
בקנקן אגירה שהוצבו מעל לראשו או לרגליו של הנקבר .בתוך חלק מהקנקנים
נמצאה פכית דלייה ולידם גביע או קערה לשתייה ,המעידים שהקנקנים נועדו למשקה
והונחו במכלול שנועד לשרת את המת או בטקסים שערכו קרוביו עבורו .בסמוך
נמצאו גם עצמות של בעלי חיים שהוגשו קרוב לוודאי בקערות הגשה שטוחות
שנמצאו ברוב הקבורות.
מעל חלק משוחות קבורה הותקן מבנה דמוי תיבה ,הבנוי מלבני בוץ מסותתות.
המבנה היה אטום ,בדומה למצבה גדולה .במקרים אחרים נמצאו גם "קברי ארגז"
מלבני בוץ ,שכוסו בחרסית ולא נאטמו בלבנים .ליד הנקברים בקברים אלה הונח כלי
חרס אחד בלבד :צפחת ,קערה או פך ,ומעל לכיסוי שחתם אותם הוצבו כלי חרס
נוספים ,יתכן שנועדו לטקסים שערכו הקרובים של המתים .בסמוך לקברי הארגז
נחשף קבר "חדר" מלבני ,חפור באדמה ומדופן באבני גיר גדולות ומהוקצעות
שהובאו מאזורים שבהם מצויים סלעי גיר )בשטח האתר אין גיר( .הקבר בנוי
באוריינטציה מצפון לדרום בדומה לחלק מקברי הארגז שמסביבו והכניסה הותקנה
בחלקו הדרומי .אל החדר ירדו בפיר אנכי שנחפר בחלקו הצפוני והוביל לפתח מלבני.
סמוך לפתח הוצבה אבן מלבנית מהוקצעת שהוצבה על בסיסה הצר והייתה מוסטת
מעט החוצה בהשוואה לקירות החדר .יתכן שאבן זו סמלה דלת .החדר צר ורוחבו
כרוחב הכתפיים של אדם בוגר .הקירות בחלקו הפנימי של הקבר הוחלקו .בחדר
הקבורה נקברו על גבם שלושה פרטים בוגרים זה מעל זה בארטיקולציה מלאה
שפניהם לדרום ,כיוון הדומה לחלק מקברי הארגז שמקיפים את החדר .ליד ראש
הנקבר הונח סט של פכים ,פכית דלייה למזיגה ,קערת שתייה מברונזה ,קערת הגשה
וחרפושית .בסמוך לאגן של הנפטר נמצא נר שמן .בסמוך לאחד משני הנקברים,
שמתחתיו ,נמצאה חרפושית נוספת .מדובר בקבר היחיד שנתגלה עד כה ,שנקברו בו
יותר מאדם אחד .מעל לקיר המזרחי של הקבר נמצאו כלי חרס נוספים ועצמות של
בעלי חיים שהונחו כמנחות.
שכבה  – IVשרידים של שני כבשני יוצר לקנקני אגירה מן התקופה ההלניסטית )סוף
המאה השלישית –מחצית ראשונה של המאה השנייה לפנה"ס( :הכבשנים נחלקו
לשתי קומות על ידי רצפת לבני בוץ שרופות )השתמרה רק באחד מהם( שבתוכה
נקדחו נקבים מפולשים .הקומה התחתונה נחפרה עמוק לרובד החמרה והחרסית
והיא נועדה להסקה )לאש( .במרכז הכבשן הותקנה אומנה מלבנית לתמיכת הרצפה
ומעליה הותקנה כיפה מלבני בוץ ,שבה הונחו הכלים לצריפה .הפתח של תא ההסקה
נבנה בצורה של מסדרון צר המקורה בקמרון .פתח הכבשנים פנה כלפי מזרח ונחסם
זכויות היוצרים הם של רשות העתיקות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לסדר או לקלוט בכל
דרך ובכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני אחר – כל חלק שהוא מחומר זה ללא הסכמת רשות העתיקות © .כל הזכויות
שמורות.
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בלבנה או בכמה לבנים גדולות וצרופות .שריפת חומרי הבערה בתא ההסקה חיממה
אוויר ,שעלה דרך פתחי הרצפה אל תא הצריפה .בסמוך לכבשן נמצאו פסולות של
קנקנים .בהצטברות של לבנים שרופות בתוך אחד הכבשנים נמצאו שני מטבעות מן
התקופה הסלווקית .בנוסף נמצאו מספר ממצאים שהיו בשימוש של הקדרים ושאינם
פסולת ייצור ,כמו מטבעות ,עצמות בעלי חיים וחרסים של כלי חרס מקומיים
ומיובאים מאזור קפריסין ,מאסיה הקטנה ומהים האגאי.
מיקומו של בית היוצר נקבע אפוה על פי כיווני הרוח והזמינות של חומרי הגלם
הדרושים לתהליך הייצור .תהליך הצריפה של כלי חרס נמשך מספר ימים ברצף
ובמהלכו נפלטו לאוויר עשן וריח של שריפה ,שגרמו למפגע סביבתי ובריאותי
לאוכלוסייה .כדי למנוע זיהום אוויר נבנה בית היוצר כשלוש מאות מטר מדרום לתל,
בהתחשב בכיוון הרוח שנשאה אותו לדרום-מזרח הרחק מהתל .חומרי הגלם נאספו
בנחל איילון בו מצויים מקורות מים זמינים וטין מפולם הדרושים להכנה של כלי חרס.
שכבה  :IIIהתקופה הרומית הקדומה )סוף המאה הראשונה – ראשית המאה השנייה
לסה"נ( .באזור הצפוני של שטח  Cנמצאו שברים רבים של קנקני אגירה מטיפוס
המאפיין את סוף המאה הראשונה וראשית המאה השנייה .לא נמצאו כמעט כלים
אחרים ויתכן שמקורם של השברים בכבשן שטרם נתגלה .בשטח  Aנתגלה באתרו
קנקן אגירה שלם ללא ממצא נוסף לידו.
שכבה  :IIבשטח  Aנתגלו ארבעה קירות מקבילים הבנויים משורה אחת של לבני בוץ
ובין הקירות רווח של כ 0.15 -מ' עד  0.30מ' )מעין תעלות ללא רצפה בעומק 0.15
מ'( .תעלות חפורות ורדודות .בתשתית הקירות נמצאה קרמיקה מן התקופה
האסלאמית הקדומה ,ומכאן שיש לתארך אותן בין שכבה  IIIלשכבה  .IIבשטח האתר
פזורים חרסים מן המאות העשירית והתשיעית לסה"נ וכן מן התקופה העות'מאנית.
ניתן לשער שבתקופות אלה הייתה באזור פעילות חקלאית שקירות אלה נקשרו בה.
בראש הדיונה החולית )שטח  (Aנראים עדיין הריסותיו של מבנה מלבני עשוי יציקה
של בטון עם זיפזיף בדומה ליסודות של בתים ערביים של הכפר חירייה שנהרס
בשנת  1948בעקבות כיבושו במבצע "חמץ" .המבנה נראה עומד על תילו בצילום
אוויר בריטי משנת  .1946בשטח  Aובשטח  Cנמצאו שלוש תעלות חפורות וישרות
שרוחבן  0.70מ' ועומק אחת מהן כ 1.5-מ' .רוב התעלות נתגלו בשטח  Cוכיוונן צפון-
מערב ,דרום-מזרח .במילוי של התעלות בשטח  Cנמצאו מעט חרסים מן התקופה
ההלניסטית .נראה שהן נחפרו בעת המודרנית בעזרת כלי מכני ,אולי בתקופה
העותומנית המאוחרת או בימי המנדט הבריטי.
שכבה  :Iהחל משנות החמישים של המאה הקודמת החל בשטח החפירה עיבוד
חקלאי אינטנסיבי והוא נמשך עד ימינו .בשנות החמישים והשישים היו במקום גידולי
שדה ומשנות השישים החלו לנטוע פרדסים .בשני העשורים האחרונים נגדעו
הפרדסים והשטח נוצל בעיקר לגידולי שלחין .בשטח  Cנתגלו צינורות מאסבסט
ומברזל ובריכות ניקוז של מעברת חירייה .המעברה פעלה במקום בין השנים 1951
ל .1956-בצילום אוויר של אזור החפירה משנת  1951ניכרים מאות אוהלים וכמה
מבנים מלבניים שלהם גגות מאסבסט .ממצאים רבים של מעברה זו נתגלו בשטח A
ובשטח .B
כמעט כל ריבועי החפירה בשטחים  Aו B-נחרצו בתעלות של דיסקוס חקלאי ,מפני
השטח ועד לעומק חצי מ' מתחת לפני השטח .בשטח  Bנחפרו יסודות לעמודי בטון
של גדר ,וממערב לה נסללה דרך מרוצפת בחצץ .בנוסף נחפרו תעלות השקיה לצנרת
מפלסטיק .שרידים אלה פגעו קשות בשרידים העתיקים ,בעיקר של שכבות .IX–V
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שמורות.

הדו''ח הנ''ל הינו ראשוני בלבד ,תוכנו והמידע הכלול בו אינו מהווה מידע רשמי וסופי ואינו מחייב את רשות העתיקות עד לפרסום
הדו''ח המדעי הסופי
כל הזכויות שמורות לרשות העתיקות

של נחל איילון מדרום לתל בני ברק .מהאלף השמיני לפנה"ס נמצאו עדויות לשימוש
בלבני בוץ שרופות ולידן מפלסי פעילות עם כלי צור ועצמות של בעלי חיים .מפלס
פעילות נוסף נתגלה גם מהאלף השביעי לפנה"ס .לאחר פער יישובי חודש היישוב
בשלהי האלף החמישי ובראשית האלף הרביעי לפנה"ס ,אז נחצבו בורות לאגירה
ונתגלו שברים של עשרות כלי חרס וכלי צור מן התרבות הכלקוליתית הע'סולית
המעידים על חקלאות מגוונת ,שכללה גידולי שדה ,מטעים ועדרים .לאחר תקופה זו
היה פער יישובי נוסף .בראשית האלף השני לפנה"ס נוסד תל בני ברק ,בסמוך
לצומת מסובים של ימינו .ניתן לשער שהצורה המלבנית של התל נקבעה בתקופת
הברונזה התיכונה  .2עד לשלהי האלף השני לפנה"ס נחפרו בדיונה שמדרום לתל
מאות קברים כנעניים ,שעשרות מהם נתגלו בחפירה הנוכחית .עדיין לא ברור אם
הייתה קבורה ברצף מתקופת הברונזה התיכונה  1ועד תקופת הברונזה המאוחרת 3
או שהיה פרק זמן ,בתקופת הברונזה המאוחרת  ,1שבו האתר לא שימש לקבורה.
מתקופות הברזל  1ו 2-ומהתקופה הפרסית נמצאו רק חרסים המעידים על היישוב
שהתקיים בתל בני ברק הסמוך .בתקופה ההלניסטית הותקנו בסמוך לנחל איילון
כבשנים של בית יוצר לקנקני אגירה ,יתכן שפעל גם בתקופה הרומית .בנוסף נמצאו
חרסים מהתקופות הביזנטית ,האסלאמית הקדומה והעות'מאנית המעידים על
פעילות חקלאית בשולי התל שהתקיימה גם בשנים אלה.

ביבליוגרפיה
גופנא א' תש"ל .הישוב בתקופת המקרא .מתוך :ש' מרטון .אגן נחל איילון :האזור
ויישובו הכפרי .הוצאת הקיבוץ המאוחד .ע"מ .89-75

בברכה,
רון בארי ,דור גולן ,איילת דיין ,תמר חרפ"ק ,גיל חקלאי,
ארכיאולוגים

זכויות היוצרים הם של רשות העתיקות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לסדר או לקלוט בכל
דרך ובכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני אחר – כל חלק שהוא מחומר זה ללא הסכמת רשות העתיקות © .כל הזכויות
שמורות.

הדו''ח הנ''ל הינו ראשוני בלבד ,תוכנו והמידע הכלול בו אינו מהווה מידע רשמי וסופי ואינו מחייב את רשות העתיקות עד לפרסום
הדו''ח המדעי הסופי
כל הזכויות שמורות לרשות העתיקות

צילום אוויר של שטח A

זכויות היוצרים הם של רשות העתיקות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לסדר או לקלוט בכל
דרך ובכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני אחר – כל חלק שהוא מחומר זה ללא הסכמת רשות העתיקות © .כל הזכויות
שמורות.

הדו''ח הנ''ל הינו ראשוני בלבד ,תוכנו והמידע הכלול בו אינו מהווה מידע רשמי וסופי ואינו מחייב את רשות העתיקות עד לפרסום
הדו''ח המדעי הסופי
כל הזכויות שמורות לרשות העתיקות

בורות כלקוליתיים בשטח A

זכויות היוצרים הם של רשות העתיקות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לסדר או לקלוט בכל
דרך ובכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני אחר – כל חלק שהוא מחומר זה ללא הסכמת רשות העתיקות © .כל הזכויות
שמורות.

הדו''ח הנ''ל הינו ראשוני בלבד ,תוכנו והמידע הכלול בו אינו מהווה מידע רשמי וסופי ואינו מחייב את רשות העתיקות עד לפרסום
הדו''ח המדעי הסופי
כל הזכויות שמורות לרשות העתיקות

מתקן מדופן בפיטסים מן התקופה הכלוקוליתית בשטח A

זכויות היוצרים הם של רשות העתיקות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לסדר או לקלוט בכל
דרך ובכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני אחר – כל חלק שהוא מחומר זה ללא הסכמת רשות העתיקות © .כל הזכויות
שמורות.

הדו''ח הנ''ל הינו ראשוני בלבד ,תוכנו והמידע הכלול בו אינו מהווה מידע רשמי וסופי ואינו מחייב את רשות העתיקות עד לפרסום
הדו''ח המדעי הסופי
כל הזכויות שמורות לרשות העתיקות

צילום אוויר של שטח B

זכויות היוצרים הם של רשות העתיקות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לסדר או לקלוט בכל
דרך ובכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני אחר – כל חלק שהוא מחומר זה ללא הסכמת רשות העתיקות © .כל הזכויות
שמורות.

הדו''ח הנ''ל הינו ראשוני בלבד ,תוכנו והמידע הכלול בו אינו מהווה מידע רשמי וסופי ואינו מחייב את רשות העתיקות עד לפרסום
הדו''ח המדעי הסופי
כל הזכויות שמורות לרשות העתיקות

קבר  LBבשטח B

זכויות היוצרים הם של רשות העתיקות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לסדר או לקלוט בכל
דרך ובכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני אחר – כל חלק שהוא מחומר זה ללא הסכמת רשות העתיקות © .כל הזכויות
שמורות.

הדו''ח הנ''ל הינו ראשוני בלבד ,תוכנו והמידע הכלול בו אינו מהווה מידע רשמי וסופי ואינו מחייב את רשות העתיקות עד לפרסום
הדו''ח המדעי הסופי
כל הזכויות שמורות לרשות העתיקות

צילום אוויר של שטח C

זכויות היוצרים הם של רשות העתיקות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לסדר או לקלוט בכל
דרך ובכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני אחר – כל חלק שהוא מחומר זה ללא הסכמת רשות העתיקות © .כל הזכויות
שמורות.

הדו''ח הנ''ל הינו ראשוני בלבד ,תוכנו והמידע הכלול בו אינו מהווה מידע רשמי וסופי ואינו מחייב את רשות העתיקות עד לפרסום
הדו''ח המדעי הסופי
כל הזכויות שמורות לרשות העתיקות

צילום אוויר של שטחים  CוD-

זכויות היוצרים הם של רשות העתיקות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לסדר או לקלוט בכל
דרך ובכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני אחר – כל חלק שהוא מחומר זה ללא הסכמת רשות העתיקות © .כל הזכויות
שמורות.

הדו''ח הנ''ל הינו ראשוני בלבד ,תוכנו והמידע הכלול בו אינו מהווה מידע רשמי וסופי ואינו מחייב את רשות העתיקות עד לפרסום
הדו''ח המדעי הסופי
כל הזכויות שמורות לרשות העתיקות

הכבשן הדרומי בשטח C

זכויות היוצרים הם של רשות העתיקות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לסדר או לקלוט בכל
דרך ובכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני אחר – כל חלק שהוא מחומר זה ללא הסכמת רשות העתיקות © .כל הזכויות
שמורות.

הדו''ח הנ''ל הינו ראשוני בלבד ,תוכנו והמידע הכלול בו אינו מהווה מידע רשמי וסופי ואינו מחייב את רשות העתיקות עד לפרסום
הדו''ח המדעי הסופי
כל הזכויות שמורות לרשות העתיקות

הכבשן הצפוני בשטח C

זכויות היוצרים הם של רשות העתיקות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לסדר או לקלוט בכל
דרך ובכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני אחר – כל חלק שהוא מחומר זה ללא הסכמת רשות העתיקות © .כל הזכויות
שמורות.

הדו''ח הנ''ל הינו ראשוני בלבד ,תוכנו והמידע הכלול בו אינו מהווה מידע רשמי וסופי ואינו מחייב את רשות העתיקות עד לפרסום
הדו''ח המדעי הסופי
כל הזכויות שמורות לרשות העתיקות

צילום אוויר של שטח D

זכויות היוצרים הם של רשות העתיקות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לסדר או לקלוט בכל
דרך ובכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני אחר – כל חלק שהוא מחומר זה ללא הסכמת רשות העתיקות © .כל הזכויות
שמורות.

הדו''ח הנ''ל הינו ראשוני בלבד ,תוכנו והמידע הכלול בו אינו מהווה מידע רשמי וסופי ואינו מחייב את רשות העתיקות עד לפרסום
הדו''ח המדעי הסופי
כל הזכויות שמורות לרשות העתיקות

מתקן כלקוליתי בשטח D

זכויות היוצרים הם של רשות העתיקות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לסדר או לקלוט בכל
דרך ובכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני אחר – כל חלק שהוא מחומר זה ללא הסכמת רשות העתיקות © .כל הזכויות
שמורות.

הדו''ח הנ''ל הינו ראשוני בלבד ,תוכנו והמידע הכלול בו אינו מהווה מידע רשמי וסופי ואינו מחייב את רשות העתיקות עד לפרסום
הדו''ח המדעי הסופי
כל הזכויות שמורות לרשות העתיקות

מתקן ניאוליתי ומקבצי לבני בשטח D

זכויות היוצרים הם של רשות העתיקות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן
במאגר מידע ,לסדר או לקלוט בכל דרך ובכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני אחר – כל חלק
שהוא מחומר זה ללא הסכמת רשות העתיקות © .כל הזכויות שמורות.

זכויות היוצרים הם של רשות העתיקות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לסדר או לקלוט בכל
דרך ובכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני אחר – כל חלק שהוא מחומר זה ללא הסכמת רשות העתיקות © .כל הזכויות
שמורות.

