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ארכאולוגיה מסורתית
ומיקרוֿארכאולוגיה:
תקופת הברזל בהר הנגב
כמקרה מבחן
מאת פרופ’ ישראל פינקלשטיין

א

את העדות הארכאולוגית ניתן לחלק לשני
רבדים :מקרוארכאולוגיה ,כלומר השרידים
הנראים לעין ,כגון מבנים ,כלי חרס ועצמות בעלי
חיים ,ומיקרוארכאולוגיה  -העדות המיקרוסקופית
שאיננה זמינה לעין בלתי מזוינת .ניתן למעשה
לקבוע שאי אפשר להגיע לשחזור מלא של העבר ללא
שילובן של השתיים יחד .במאה השנים הראשונות

איור  .1מעבדת מיקרו–ארכאולוגיה בתל מגידו2010 ,
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של הארכאולוגיה התמקד המחקר ברובד הנראה
לעין ,שהציב את יסודותיה של הארכאולוגיה כמדע,
ולאחרונה נוסף הממד המשלים  -המיקרוסקופי .זו
מהפכה דרמטית ,שבאה לידי ביטוי ,בנסיבות מסוימות,
בשילוב מעבדה בעבודת השדה (איור  .)1מעבדה כזו
מספקת לארכאולוג נתונים שיש בהם כדי להקל את
החלטות היוםיום בדבר התפתחות החפירה.
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בשנים  2014-2009עמדתי  -ועמי סטיב ויינר
ממכון ויצמן למדע  -בראש קבוצת מחקר גדולה
אשר מומנה בכספי קרן המחקר האירופית
( .)European Research Councilהקבוצה עסקה
בנושא “שחזור ישראל הקדום :ההיבט של המדעים
המדויקים ומדעי החיים" .היא פעלה במגוון של
נושאים ותחומים  -מג ֵאוארכאולוגיה ודנ"א קדום
ועד איתור שרידים מולקולריים בכלי חרס .מיזם
זה ,שעסק בעיקר באתרים ובממצאים מתקופת
הברזל ,היה בזכות היקפו ציון דרך חשוב בהתפתחות
המיקרוארכאולוגיה בישראל .אחד הנושאים שבהם
התרכזנו היה הגל היישובי של תקופת הברזל בהר
הנגב .תוצאות העבודה בהר הנגב מדגימות היטב
את חשיבות השילוב של המקרוארכאולוגיה עם
תחומים אחדים של המיקרוארכאולוגיה בבואנו
לשחזר את העבר.
חבל הר הנגב מקבל רק כמאה מילימטר גשם
בשנה ,אך שילוב של גובה ,מעט יותר משקעים
מבאזורים סמוכים וקרקע בוואדיות מאפשר קיום
מרעה וחקלאות עונתית מזדמנת (ניתן לראות זאת
אצל האוכלוסייה הבדואית בדורות האחרונים).
ההיסטוריה של חבל ארץ זה מתאפיינת בתנודות
יישוביות חריפות .פרקי זמן אחדים  -בתקופות
הברונזה הקדומה ,הברונזה הביניימית ,הברזל IIא
והביזנטיתמוסלמית קדומה  -מציגות עדויות
לפעילות יישובית נמרצת יחסית ,עם שרידים של
מאות אתרים פרוסים ברחבי השטח .ממצאים
באתרים שנחפרו ,כמו גם הטראסות בוואדיות,
פורשו כעדות לקיומה של חקלאות עונתית לפחות
בחלק מתקופות אלה .תקופות אחרות ,כגון הברונזה
התיכונה והמאוחרת ,רוב תקופת הברזל וימי
הביניים ,לא הותירו שום עדות לפעילות יישובית.
חוקרים התלבטו באשר לסיבות לתנודות יישוביות
אלה .היו שהציעו שהן קשורות לשינויי אקלים וטענו
כי תקופות ללא שרידים מייצגות ימים של פעילות
מינימלית ,ואולי אף הפסקה מוחלטת של נוכחות

אנושית .אחרים הסבירו את התופעה כמשקפת
שינויים חברתיים וכלכליים בחיי תושבי המדבר,
שינויים שהביאו ,לסירוגין ,לתהליכי התיישבות או
התנוודות.
המחקר שלנו התרכז בגל היישובי קצר הימים של
תקופת הברזל .כ 400אתרים מסוף תקופת הברזל I
וראשית תקופת הברזל IIא ( 850-950לפסה״נ בערך
על פי תאריכי פחמן  - 14להלן) תועדו ברחבי האזור,
וכ 50מהם נחפרו .האתרים המפותחים שבהם
(איור  )2כוללים חצר מוקפת חדרים ,שהוגדרה בדרך
כלל “מצודה״ ,בתים וממצאים אחרים כגון בורות
מים ,גרנות וטראסות בוואדיות סמוכים .למרות
מחקרי שדה מקיפים נותר תפקודם של אתרים אלה
שנוי במחלוקת .בעבר היו שראו באתרים המרכזיים
מצודות מתקופת שלמה (המאה העשירית לפסה״נ)
שנועדו לשמור על דרכי הסחר במדבר ,ובאתרים
האחרים  -עדות להתיישבות בסמיכות למצודות.
על פי תאוריה זו ,אלה וגם אלה חרבו בזמן מסע
המלחמה שערך פרעה ששונק ה( Iשישק המקראי)
שנים אחדות אחרי מותו של שלמה; מקומות בנגב
נזכרים ברשימת כיבושיו של ששונק ,שחרוטה על
קיר מקדש אמון בכרנך אשר במצרים העילית .עתה
חוקרים רבים רואים באתרים אלה עדות לתהליך
התיישבות של קבוצות רועיםנוודים מקומיות,
תהליך שראשיתו בשגשוג כלכלי ,שניזון בראש
ובראשונה מיכולת לספק מוצרי מדבר ליושבי הקבע
בחבלים ה״ירוקים״ של הארץ .מקיומם של שרידים
כגון חצרות גדולות וטראסות סמוכות ומהתבוננות
בחיי הבדואים בני הדורות האחרונים הסיקו
חוקרים משני המחנות שתושבי האתרים בהר הנגב
עסקו במרעה ובחקלאות דגן מזדמנת .אלא שהצעות
אלה נותרו בגדר השערות ,כיוון שהן לא נתמכו
במחקרים ארכאוזואולוגיים או ארכאובוטניים.
למעשה ,באשר לתקופות הברונזה והברזל ,מעולם
לא הוכחו נוכחות של עדרים או קיומה של חקלאות
דגן עונתית.
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איור  .2תצלום אוויר של אתר הרועה סמוך לשדה בוקר .במרכז התמונה חצר מרכזית מוקפת חדרים (ה"מצודה"); הלאה ממנה
ולשמאל  -היישוב

 המיזם בהר הנגב נועד לנסות לפתור קושיות
אלה ואחרות בשיטות מיקרוארכאולוגיות ,ובראשן
הגאוארכאולוגיה ,כלומר התבוננות במיקרוסקופ
בסדימנטים מן האתרים בניסיון לזהות עדויות
לנוכחות עדרים ולקיומה של חקלאות עונתית.
עבודה זו נעשתה בשיתוף עם הגאוארכאולוגית
פרופ׳ רות שחקגרוס .התחלנו באתר הרועה ליד
קיבוץ שדה בוקר (איורים  ,)3 ,2שנחפר בחפירה
מסורתית לפני כחמישים שנה .אתר חדשכבתי זה
כולל מתחם סגלגל ובו חדרים שמקיפים חצר מרכזית
גדולה (ה״מצודה״) ,יישוב קטן ובו בתים אחדים ליד
ה״מצודה״ ומעגל אבן שפורש כגורן .בערוץ לידו
יש טראסות חקלאיות שנחשבו לבנות זמן האתר.
בסמיכות מקום קיים בור מים שנחשב לבן זמן האתר.
התמקדנו בחיפוש ממצאים מיקרוסקופיים כגון
פיטוליתים וספרוליתים בסדימנטים שנטלנו
ממקומות שונים באתר .פיטוליתים הם גופי צורן
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מיקרוסקופיים בתאי צמחים .כשהחומר האורגני
נעלם ,הם נשארים בקרקע ומספקים (על סמך
צורתם) עדות לצמחיית העבר .ספרוליתים הם גופי
קלציט מיקרוסקופיים שנוצרים במעי בעלי חיים
ונפלטים בהפרשותיהם .תוצאות המחקר באתר
הרועה היו מפתיעות :לא מצאנו פיטוליתים של
דגנים ,ומכאן שבניגוד לתאוריה המקובלת ,תושבי
האתר לא עסקו בחקלאות גרעינים מזדמנת .לעומת
זאת מצאנו כמות רבה של ספרוליתים בסדימנטים
מבורות בדיקה בחצר האתר ,ואלה מעידים שהוחזקו
שם בעלי חיים .אם כן ,כלכלת התושבים הייתה
מבוססת על מרעה.
תוצאות מפתיעות אלה עוררו בלבנו חשש שמא
טעינו ,אולי בהערכה לא נכונה של נושא שימור
פיטוליתים בחבל ארץ זה .לפיכך פנינו לאתר נוסף -
נחל בוקר  -הממוקם באותה גומחה גאוגראפית
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איור  .3מפת מיקום אתרים הנזכרים במאמר

(איור  .)3התוצאות היו זהות ,כלומר מצאנו עדויות
לכלכלת עדר ,אבל לא הייתה עדות כלשהי לגידול
דגנים .כדי לבדוק את מסקנתנו פעם נוספת פנינו
לאתר ביזנטי ומוסלמי קדום סמוך (אלמוסתייר).
הבדיקה באתר זה הייתה קריטית ,כיוון שהפפירוסים
של ניצנה מזכירים פעילות חקלאית באזור באותה
עת .ואכן ,באתר זה הצלחנו לזהות פיטוליתים
של דגנים .יתרה מזו ,ניסוי בהמסת פיטוליתים מן
האתר לימד שהשימור בנגב טוב לא פחות מבאזורים
הצפוניים של הארץ ,שם ניתן למצוא פיטוליתים
בקלות יחסית .המחקר באתר הביזנטי–מוסלמי
הקדום הסיר אפוא את החשש מטעות שנובעת
למשל מבעיות שימור של פיטוליתים בקרקע.
עם זאת עדיין נותרו שאלות נוקבות :ראשית ,מן
הדין שכלכלה מבוססתמרעה לא תתמקד באתרי
קבע ,כיוון שצמצום טווח המרעה מגביל את גודל

העדר .אם כך ,מדוע התקבעו הנוודים ביישובים של
ממש? במילים אחרות ,האם היו להם אפיקי קיום
נוספים מלבד מרעה ,שאפשרו  -ואולי אף הכתיבו -
את התקבעותם? שנית ,אם לא הייתה חקלאות
מזדמנת ,כיצד קיבלו תושבי הר הנגב בתקופת הברזל
גרעינים? וכמובן ,מי האנשים? ומה גרם לגל היישובי
בהר הנגב?
כדי לעגן את הדיון בקונטקסט היסטורי ברור היה
צורך ראשית לתארך את האתרים .כלי החרס
שנמצאו בחפירות קודמות מעידים שזמנם היחסי
הוא בעיקר בתקופת הברזל IIא המוקדמת .במושגים
של תאריכים מוחלטים ,פרק זמן זה נקבע בעבר
למאה העשירית לפסה״נ על סמך שיקולים שנשענו
על פרשנות של הטקסט המקראי .אולם המערכת
המסורתית של תאריכים לשכבות תקופת הברזל
התערערה בעשורים האחרונים.
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איור  .4ח'רבת אֿנחאס בירדן ,מדרום לים המלח :ערמות של פסולת תעשיית נחושת

 היה חשוב אפוא להגיע לתאריכים מוחלטים
ישירים .לכן עשינו מאמץ לאתר ממצאים אורגניים
לתיארוך בשיטת פחמן  14ולהבטיח שממצאים אלה
באים מקונטקסט אמין .מאתר הרועה הצלחנו לתארך
 16דגימות ,כגון חרצנים של תמרים .התוצאות הראו
שהאתר נוסד ככל הנראה במאה העשירית לפסה״נ,
אך עיקר הפעילות בו התרחשה במאה התשיעית
לפסה״נ ,ואף בשלב מתקדם שלה .תאריכים שהתקבלו
מדגימות מאתר נחל בוקר  -האתר השני מתקופת
הברזל שבו עבדנו  -היו דומים .בכך הקיץ הקץ על
התאוריה המסורתית ,שלפיה האתרים בהר הנגב נוסדו
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בימי שלמה וחרבו במסע המלחמה של ששונק ה Iמן
השושלת המצרית ה ,22שהרי שניהם פעלו במאה
העשירית לפסה״נ ,ואילו אתרי הר הנגב התקיימו
בעיקר במאה התשיעית וניטשו בשלב מתקדם שלה,
כמאה שנים אחרי מסעו של ששונק ה.I
בד בבד עם עבודתנו בהר הנגב ערך פרופ׳ תום לוי
מאוניברסיטת קליפורניה שבסן דייגו מחקר מקיף
בח׳רבת אנחאס (איור  - )4אתר הפקת נחושת
בוואדי פינאן שבירדן ,במזרח הערבה ,כ 40ק״מ
מדרום לים המלח וכ 70ק״מ בלבד מזרחה מריכוז
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האתרים של הר הנגב .מדובר באתר הפקת הנחושת
הגדול ביותר בלבנט ,שני במרחב  -בהיקף פעילות
הכרייה  -רק לקפריסין .כיוון שהובלת נחושת
באניות פשוטה וכלכלית יותר משינועה על גב
בהמות משא דרך המדבר ,הסחר עם קפריסין היה
קל יותר .לכן הפקת נחושת בערבה שגשגה בעיקר
בזמן שהיו קשיים בהובלת נחושת מקפריסין,
ודעכה כשהסחר עם קפריסין פרח .כמות גדולה של
תאריכי פחמן  14מח׳רבת אנחאס מעידה שההפקה
התחזקה במאה השתיםעשרה לפסה״נ ,וכי שיא
הפעילות במקום היה במאות העשירית והתשיעית
לפסה״נ .עוד הם לימדו כי האתר ניטש לקראת סוף
המאה התשיעית לפסה״נ  -בד בבד עם נטישתם
של אתרי הר הנגב .ד״ר נעמה יהלוםמק וד״ר עדי
אליהו מן הצוות שלנו בחנו את מוצא הנחושת
בחפצים ובמטילים מתקופות הברונזה והברזל
שהתגלו במקומות שונים בארץ והגיעו למסקנה
שהנחושת של הערבה החליפה את הנחושת של
קפריסין ,שהבאתה ללבנט הידלדלה או נפסקה בשל
קריסת המעצמות ונמלי הסחר של מזרח הים התיכון
בסוף תקופת הברונזה המאוחרת ,ושהנחושת של
קפריסין שבה וזרמה לאזורנו למן אמצע המאה
התשיעית לפסה״נ בעקבות התאוששות הסחר עם
הלבנט ,בחסות דמשקאיתפיניקית .במילים אחרות,
השגשוג בערבה אכן נבע מחולשתה של קפריסין.
נשאלת השאלה :מי כרה את הנחושת בערבה ומי
הוביל אותה אל החוף ואל המרכזים העירוניים
בחלקים הנושבים של הארץ? אין עדות שהיו אלה
קבוצות שבאו מחוץ למדבר ,ולעומת זאת יש רמזים,
בממצאים מבית קברות גדול בסביבה שנחפר בחלקו
על ידי צוותו של לוי ,שהפקת הנחושת  -ובוודאי
גם הובלתה בנתיבי המדבר אל מרכזי החוף והארץ
הנושבת  -נעשו בידי תושבי המדבר .ובכן ,מי היו
אנשי מדבר אלה שהפיקו את הנחושת? הערבה
צחיחה מהר הנגב ,ולכן האוכלוסייה בה דלילה.
לעומת זאת בהר הנגב ,שאיננו רחוק ממנה ,התנאים

הסביבתיים משופרים .כל אלה הפנו את תשומת
לבנו לאפשרות שתושבי הר הנגב השתתפו -
עם קבוצות אחרות ממדבריות הדרום  -בכרייה
ובהובלה של נחושת .ייתכן אפוא שכלכלת הנחושת
היא שגרמה לנוודים להתקבע .קבוצות אלה ישבו
בהר הנגב ועסקו במרעה ,וחלק מהן פעל  -אולי
עונתית  -באתרי כריית הנחושת .תאוריה זו הייתה
זקוקה להוכחה.
דרך יעילה לבדוק קשרי מסחר וכלכלה היא
בחינה פטרוגראפית של כלי חרס .הכוונה למחקר
המינרולוגיה של הטין שממנו נעשו הכלים והחסמים
שהוכנסו אל הטין כדי לחזקו .מחקר כזה יכול
להצביע על מקום הכנת הכלים .החלטנו לנסות
לבדוק את הקשר שבין הר הנגב למכרות הנחושת
בערבה באמצעות בחינתם של כלי חרס שנמצאו
בחפירות באתרי הר הנגב .את העבודה עשה
ד״ר מריו מרטין מקבוצת המחקר שלנו .למרבה
ההפתעה ,הבחנו שלכלי חרס מהר הנגב  -כולל כלים
עשויים ביד שאינם מופיעים במקומות אחרים -
הוכנסו סיגי נחושת ששימשו חסמים .זו עדות
חדמשמעית שהכלים נעשו באתרי הפקת הנחושת
בערבה .עבודה נוספת שערכנו (הובילה אותה ד״ר
נעמה יהלוםמק) עסקה באנליזה של איזוטופים של
עופרת בסיגי נחושת אלה .התוצאות רמזו שהכלים
נוצרו בוואדי פינאן ולא בתמנע  -אתר הפקת נחושת
נוסף מאותה תקופה ,שנמצא רחוק יותר לכיוון דרום,
ליד אילת .יכולנו לברר עניין זה כיוון שהנחושת של
תמנע לקוחה מתצורות גאולוגיות שונות מאלו שמהן
כרו את הנחושת של פינאן.
הפתעה אחרת בעניין אפיקי כלכלה אפשריים
לתושבי הר הנגב  -נוספים על מרעה ונחושת -
באה מכיוון לא צפוי .אחד ממסלולי המחקר של
קבוצתנו עסק בניסיון לזהות שיירים מולקולריים
בכלי חרס קדומים .ד״ר דבורה נמדר בדקה כלי חרס
פיניקיים מן המאות העשירית–תשיעית לפסה״נ 
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 שנמצאו באתרים שונים באזורים המיושבים
של ישראל  -בחוף ובעמקים  -וגילתה בהם
שרידים של סינמאלדהיד (- )Cinnamaldehyde
מרכיב מרכזי בקינמון .כידוע אין קינמון באזורנו,
ולכן ברור שהקינמון הגיע מן המזרח  -מדרום הודו
או מדרוםמזרח אסיה  -מאות אחדות של שנים
לפני קיומן של עדויות ברורות אחרות להופעתו
במזרח הקדום .קינמון היה יכול להגיע לאזורנו בשני
נתיבים :הדרך היבשתית הצפונית אל מסופוטמיה
והחוף הפיניקי ,או הדרך הימית הדרומית
שמסתיימת בחציית הנגב בכיוון נמלי הים התיכון.
לצערנו ,מטענים כאלה אינם מותירים שרידים ,ולכן
איננו יודעים אם נתיב אחד הועדף מן האחר או
ששניהם שימשו בעת ובעונה אחת ,אך יש אפשרות
שתושבי הר הנגב השתתפו במאות העשירית
והתשיעית לפסה״נ בהעברת סחורות אקזוטיות אל
המרכזים הגדולים של הלבנט.
ניתן אפוא להציע שתושבי הר הנגב התקבעו בשל
שגשוג כלכלי שנבע מחלקם בתעשייה ובהובלה
של נחושת ,ואולי גם מהובלת סחורות אקזוטיות
מן המזרח הרחוק דרך המדבר .לפי תאוריה זו ,היה
העיסוק בכריית נחושת והובלתה המחולל העיקרי
בתהליך היישובי שהתפתח באזור .לאחר שהתקבעו
המשיכו תושבי הר הנגב לעסוק בגידול בעלי חיים
אם כי בהיקף שהיה בוודאי קטן מזה שהיה לפני
התיישבותם.
ומה באשר להספקת גרעינים? כפי שציינתי ,תושבי
הנגב לא עסקו בחקלאות דגן מזדמנת .יש בכך
הפתעה מסוימת ,כיוון שהבדואים של הנגב עסקו
בכך בדורות האחרונים .למעשה ,אפשרות זו הייתה
זמינה עוד יותר בפרק הזמן שבו אנו עוסקים.
קבוצה אחרת של מחקר “ישראל הקדום״ ,שבראשה
עמדו ד״ר דפנה לנגוט ופרופ׳ תומאס לית ,שלפה
גלעיני סדימנטים משולי ים המלח ומלב הכינרת.
ספירת גרעיני פולן בסדימנטים אלה ברזולוציה
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חסרת תקדים של דגימה כל כ 40-25שנה ותיארוך
אינטנסיבי של הסדימנטים בשיטת פחמן  14הובילו
למסקנה שתקופת הברזל המוקדמת הייתה “רטובה״
יחסית  -יותר מבימינו ובדורות האחרונים -
וכי תקופה רטובה זו נמשכה עד ראשית המאה
השמינית לפסה״נ או אמצעּה .מכאן שבזמן קיומם
של אתרי הר הנגב היה ניתן לגדל שם דגנים גידול
מזדמן ,מה שאומר כי תושבי הר הנגב ויתרו במודע
על אפשרות זו וייבאו ככל הראה גרעינים מבקעת
באר שבע ומצפון לה .גם שם אפשר האקלים הלח
חקלאות דגן אינטנסיבית יותר מבימינו.
כל זה מלמד שהקבוצות שחיו בהר הנגב היו בקשר
כלכלי הדוק עם אזורים שכנים .עדות לכך מגיעה
מן האתר הגדול והמרכזי של אותה עת בבקעת
באר שבע  -תל משוש  -ששימש ככל הנראה שער
להעברת תוצרת המדבר צפונה ומערבה .ממצאיו
מלמדים על קשרים עם החוף ,עם מצרים ועם הדרום
כאחד ,על פעילות שקשורה בתעשיית הנחושת ועל
קיום כלכלת דגנים מפותחת .הנתון האחרון בא
ממחקר של עצמות בעלי החיים שנעשה לפני שנים
רבות בעת שהאתר נחפר; תוצאות המחקר הצביעו
על שיעור יוצא דופן של בהמות חריש יחסית למה
שניתן לצפות בחבל ארץ זה.
סיכום

אנסה לכרוך את כל העדויות האלה לכדי מסכת
היסטורית אחת .הפריחה היישובית בהר הנגב
הייתה קשורה ל״חלון הזדמנויות״ שנפתח בזכות
שגשוג תעשיית הנחושת בערבה .עלייתה של
הערבה נבעה מהיחלשות תעשיית הנחושת של
קפריסין .תושבי הר הנגב עסקו במרעה ,היה להם
חלק מרכזי בכלכלת הנחושת ,ואפשר שהשתתפו
גם בהובלת סחורות אקזוטיות ממזרח אסיה אל
נמלי חוף הים התיכון .הנחושת הובלה אל המרכזים
העירוניים של הלבנט ,וככל הנראה גם למצרים;
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,חזרו מן הסתם לכלכלה שהייתה מבוססת על מרעה
 וחלקם,ולפיכך “נעלמו״ מעין המחקר הארכאולוגי
. לאזורים שכנים, אולי,אף עברו
 חלק ניכר מן השחזור:אחזור עתה אל ראשית דבריי
ההיסטורי שהצעתי לא היה יכול להתברר ללא שילוב
בין מקרוארכאולוגיה למיקרוארכאולוגיה ובין
ארכאולוגים לחוקרים מתחומי המדעים המדויקים
 התמונה המתקבלת משילוב זה עשירה.ומדעי הטבע
ומפורטת לאין שיעור ממה שניתן לשחזר על פי
■
.הארכאולוגיה המסורתית לבדה

אפשר שדרישה לנחושת במצרים אף העצימה את
, מחקרו של ד״ר ארז בן יוסף.פעילות הכרייה בערבה
 העלה שבשלב,שעבד עם לוי באתרי ואדי פינאן
מסוים של הפעילות בהם הוכנסו שיטות הפקת
 תושבי הר הנגב לא קיימו.נחושת שמקורן במצרים
חקלאות מזדמנת והעדיפו להסתמך על הספקת
.גרעינים מבקעת באר שבע ומחבלים צפוניים יותר
התחדשות הפקת הנחושת בקפריסין וסחר של
, בעיקר למן המאה התשיעית,נחושת אל הלבנט
הביאו להיחלשות תעשיית הנחושת בערבה
 תושביהם.ולנטישה הדרגתית של אתרי הר הנגב
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