
 יובל גורן' פרופ –' קורס מבוא לטיפולוגיה א

 :ספרות חשובה

Prudence Rice, Pottery Analysis a Sourcebook – ספר כללי על קרמיקה בהיבט טכנולוגי. 

מהתקופה הניאוליתית ועד לסוף התקופה ( 1691)י "הקראמיקה הקדומה של א, רות עמירן 
 [.בתקופות הניאוליתית והכלקוליתיתבייחוד , ספר שכבר אינו מעודכן. ]המקראית

הקראמיקה הניאוליתית והכלקוליתית . האוניברסיטה העברית, Qedem 39סדרת , יוסי גרפינקל
 [.יש להביא בחשבון כי לא כל הדעות המובעות בספר מקובלות על הזרם המרכזי במחקר. ]בלבנט

 קדרות וארכיאולוגיה, קרמיקה – 1שיעור 

ברונזה לתקופת ה ועד הקראמית הניאוליתיתמסגרת הזמן שתיכלל בקורס היא החל מהתקופה 
 .התיכונה

 . פונקציונלי מעבר להיותה כלי יומיומי ,ככלי לפרשנות חברתית אולוגיהמשמשת בארכי הקרמיקה

 . בתהליך של קיבוע צורני, מכלול הפריטים המעוצבים בחרסית רכה –קרמיקה 

 (.טכנולוגיות פיזיקליות)מסיתות צור גילוף וכדומה  ,להבדיל למשל ,טכנולוגיה כימית

. (מימן, חמצן, בעיקר צורן) חומר טבעי דק גרגר המכיל קבוצת מינרלים –חומר /  CLAY/ חרסית 
העובר תהליך התחרסות  (פלאסטי)חומר עיסתי , והגדלת נפחדבר המביא ל, חומר סופח מים

 . לאחר צריפתו

 . מאפשר החזרת החרסית למצב עיסתי על ידי הרטבת החומר, ללא צריפה, ייבוש רגיל בשמש

 .המונחים זה על גבי זה כדפי ספר" לוחות"החרסית מתאפיינת במבנה גבישי בעל צורה של 

, (מים)בין הגבישים המשושים נצברת לחות . שגבישיו כדפי ספר משושים –קאולין : דוגמא
 . להשתחרר זה מזהגם הוספת לחות מאפשרת לגבישים . ניהמדביקה אותם אחד לש

החרסית משנה פאזה וחל בה שינוי בהרכב , מעלות צלסיוס 055-955-מעל טמפרטורה של כ
  . מעלות צלסיוס 055-1155ה בין טווח הצריפ. הגבישי

 (. חרסית)חומר  אינו( אספלט/ביטומן)חימר 

עם כמות גלם לם המתבצע על ידי חיפוש חומר התהליך מתחיל באיסוף חומר הג –הכנת החרסית 
ה פקטור קובע הימצאות חומר הגלם הית(. כל האפשרחומר דק גרגר כ)מספיקה של חרסית 
 .בתקופות העתיקות ,באיזור ספציפי ,להכנת כלי קרמיקה

 . על כמות חרסית מספקת המעיד ,בחומר ואי שבירתוקשר סבתא עשיית  – "נקניקייה"בדיקת 

Refinement –  (.   בריכות בחברוןדוגמת ה)הפרדת החומר דק הגרגר משאר החומרים שאיתו 

כחלק מהכנתה לייצור  הוספת חומרים קשיחים לחרסית - Chamotte, Grog, Temperחסמים 
תפקידם העיקרי של החסמים הוא . למתן את הפלסטיות של גוף החרסית תפקיד החסמים. כלים

 .חסמים מונעת סדקים בתהליך ההתייבשות של הפריטשכן הוספת , הפריטיםבייבוש 

  

 



 – הכנת גוף הטין

המונחות זו על גבי זו ויוצרות את צורת " נקניקיות"מעין  –( Coils/גדילים) עיצוב בחוליות .א
יטשטש הקדר את נקודות החיבור על ידי החלקת , לאחר יצירת הצורה. הכלי המבוקשת

 . פני השטח של הכלי

בנייה הדרגתית של הכלי על גבי תבנית . "פיתה"עיצוב  –( Patches) עיצוב בטלאים .ב
 .לדוגמא על גבי תבנית חצי כדורית .בצורת הכלי המבוקש

 (. Paddle and Anvil) במחבט וסדן עיצוב .ג

משטח המאפשר סיבוב והחלקת הכלי לאחר  –( Tournette) עיצוב באובניים איטיים .ד
 . עיצובו ביד

. אנרגיית סיבוב מהירהייעודי המייצר  יכל –( Fast Wheel)אובניים מהירים עיצוב  .ה
זו אופיינית טכניקה . מירכוז גוף החרסית והרמת הדופן מתוכוהתהליך מתחיל ב

 from theוהעיצוב הוא" ביצת יוצר"מתחיל ב התהליך. מזרח אסיה' דרו הודו, ת"למזה

hump .טכניקה המאפשרת תיעוש קרמי וייצור סדרתי . 

 . תוך כדי עיצוב הכלי ביד השנייה, גלגל תנופה המונע ביד – ידאובניים של  .ו

 . כלישתי הידיים להיות פנויות לעיצוב המאפשר ל – (Kick Wheel) אובניים של רגל .ז

 .(Mold)עיצוב בתבנית  .ח

 .שימוש בכלים ייעודיים או ביד – עיטור פלאסטי

 .(Appiled)עיטור מצורף  .א

 .(Incised)עיטור טבוע  .ב

מהווה תהליך הייבוש . מהחומר תהליך הכולל את פליטת המים הבין גבישיים – (Drying)ייבוש 
 . מגדיר עונתיות בייצור כלים בעולם העתיקומבוקר 

הרחפת חרסית קולואידית . תהליך האמור להתבצע לפני צריפת הכלי – (Slip Wash)חיפוי 
כך שהתוצאה היא כיסוי פני השטח של הכלי , בנוזל החיפוי הכוללת לעיתים את טבילת הכלי

 . בפיגמנט השונה מצבעו הטבעי של הכלי או בכזה המשנה את הטקסטורה של פני השטח שלו

דל חמצן היוצר /חימום עתיר חמצן)ניתן לייצר צבע לכלי גם על ידי שליטה בתהליך הצריפה 
  (.חיזור/חימצון

 .   לפני השטח של הכלי במהלך הצריפה "זכוכיתי"וצר כיסוי אטום וחיפוי הי הוא - (Glaze)זיגוג 

תהליך של מירוק פני שטח הכלי עד לקבלת . מתבצע לפני או אחרי הצריפה  - (urnishB)מירוק 
מירוק יכול להיעשות על ידי . תהליך המחזק את בכלי ואוטם את החללים הקטנים שבו. ברק

 . חלוק נחל למשל

על מנת , או חלקו, שימוש בפיגמנטים טבעיים לצביעת שטח הפנים של הכלי  -( Painting)צביעה 
 .לעטרו

  –( Firing)צריפה 

היווצרות  .בטמפרטורות גבוהות פליטת מי הגביש .פליטת מים ספוחים – צריפה ראשונה .א
תהליך ההתחרסות החל במהלך . מעל טמפרטורה מסויימת פאזות חדשות של חומר

 . חלה התכה והזדגגות בטמפרטורות גבוהות. הפיךלתי ב הצריפה הוא

 (Bonfire)צריפה במדורה  .ב



תא בעירה . טמפרטורה גבוהה –( Updraft Kiln)צריפה במתקן סגור דו תאי  .ג

(combustion chamber )זמן צריפה ממושך. מאפשר שליטה טובה באווירת הצריפה . 

משך צריפה , מתאפיינים בטמפרטורות גבוהות מאד. לפורצלן וכו כבשנים מתוחכמים .ד
 . ארוך וחלוקת טמפרטורה אחידה

 .תורם להבנת הכלים אך עלול להפריע בפרשנות –מידע אתנוגרפי 

 :י"ס בא"תרבויות האלף השישי לפנה – 2שיעור 

בתקופה הניאוליתית התרחש מעבר . לבין המהפיכה החקלאית קיים קשר בין הופעת הקרמיקה
. יישובי קבע סדנטרייםהתקבעות בלקט וציד למצב של ממצב של  ,תאנושיהחברה ה בצביון

 . ופיתוח החקלאות התופעה מתבטאת בהופעת כפרים כתוצאה מביות בעלי חיים וצמחים

טיות שבהובלתה ממקום הקרמיקה אינה מתאימה לחברת לקטים וציידים בשל חוסר הפרק
וכן בשל  ,(ולא מתאימים לטלטול הכלים הראשונים היו כבדים יחסית) ובשל שבירותה למקום

 .הגיעה יחד עם ביות הצמחים ובעלי החיים אגירת עודפיםהעובדה כי 

 הבישולהצורך בקרמיקה נבע הן מאגירת עודפים של החברות החקלאיות הראשונות והן בעקבות 
 . שהתפתח עם המעבר ליישובי הקבע וביות הקטניות

 . ים וצפון אפריקהמצר, נכון לגבי איזור מזרח אסיה ,כי האמור לעיל ,יש לשים לב

של הציביליזציות הגדולות העתידית הופעתם הראשוני המסמן את  תקופה זו היא גם הגרעין
 . כמצרים שומר ואכד ואחריהם אשור ובבל

 . יילד'פי גורדון צ המהפיכה העירונית על

שלימים נלוו  ,לפחות בחלקה על ידי בעלי מקצוע, הכנת כלי הקרמיקה היא ידע מתמחה ונעשתה
 . אליהם גם המטלורגים

נמצאו  ובה( PPNB BCE0955-BCE9655ענייננו בשכבת )אתר בעמק הירדן התיכון  –מונחתה 
  .בצורת צלמיות, י"הראשונים בא מוצרי הטין

הכלים  .(BCE0555-BCE0055) קרמיקה ירמוכית מאתר שער הגולן –י "הופעת הקדרות בא
 . בישול ואכילה, אגירהגון למשימות יומיומיות כ םהראשונים היו כלי

– התרבויות הניאוליתיות הקרמיות והגדרתן 

אחראיות  05-וחפירות קניון בשנות ה 05-בשנות ה Garstangחפירות  –( יריחו)סולטן ' תל א

המגדל  . PPNA PPNB PNA PNB–לגילוי הרצף הניאוליתי וחלוקתו לארבעה שלבים עיקריים 
קיים ספק האם היה זה יישוב . שנתגלה ביריחו הוא עדות לבנייה ציבורית מהמוקדמות בעולם

 . בנייה מסיבית מרכיבי מדובר ביישוב קבע עם, אך לכל הפחות, עירוני

 .שכבה ניאוליתית –תל כברי 

מצא צלמיות ירמוכיות עשויות שטקליס . י"שטקליס והויכוח על הופעת הקדרות בא -שער הגולן 

צלמיות אלו הם חפצי הקרמיקה הראשונים . לערך BCE0055 ס"טין מאמצע האלף השישי לפנה

 IXשכבה  ביריחו המאסףהשונה מבמקום נמצא מאסף קרמיקה ירמוכית . י"המופיעים בא
 .והכולל טביעות וחריטות

 

  



  –האתרים המרכזיים 

חפירות מצומצמות של שטקליס וחפירות מסיביות בשנות השמונים בראשות  – שער הגולן
ים חצר מרשימה עם חדרים פנימיים המקיפ מגורים בבנייה מלבניתנתגלו מרחבי . גרפינקל
 .לקיומוירמוך האתר נשען על מי ה. מרכזית

מגלה , חפירות בשנות השישים על ידי מרכז המדע הצרפתי – (איזור קיבוץ גשר)מנחה/ מונחתה 
. הייחוד באתר הוא בקיום הרצף הניאוליתי ונטישתו לאחר מכן. שכבה של התרבות הירמוכית

והראה כי התרבות הירמוכית  זהו האתר הראשון שהוכיח בצורה מסודרת את הרצף הניאוליתי

 .PPNB-ל מאוחרת

בעיקר שכבה מסיבית של . הירמוכי הגדול ביותר שמיקומו ליד עמאן בירדןהאתר  – אל'עין עז

PPNB ,אך הדגמת הרצף הניאוליתי ואף הוספת ה-PPNC. ( התרבות הירמוכית היא הראשונה לה
 . (י"יש קרמיקה בא

  - ותרבויות חלוקה לתקופות

  BCE0555-BCE0055 ( 'נאולית קרמי א) התרבות הירמוכית

 .(עד התקופה הכלקוליתית) BCE5055-BCE0555 ('ניאולית קרמי ב)תרבות ואדי רבה 

 (:BCE0555-BCE0055)התרבות הירמוכית  -קרמיקה ירמוכית 

רצועות מוגדרות היטב ובהם עיטור  .מהווה את המאובן המנחה התקופתי –העיטור הירמוכי 

 . של צבעי אדמה מרוח עיטור אדום, כן כמו(. Herring Bone Decoration)אידרת הדג 

 

 

 

 

 

 



 

 

זג ממולא בעיטור -רצועה מתחת לצוואר הכלי ומתחתיו זיג: חלוקת מרחבי העיטור הירמוכי
 . ין עיטורי האידרה צבועים לרובהחללים ב. אידרה

 

 . אוסטרליהיניים מ'כלים אבוריגבהם , זה מופיע במקומות נוספים בעולםמסוג עיטור 

 . כן –לדעת יובל גורן ? האם האיורים הירמוכיים נעשו על ידי נשים

כמו . על פי מחקר אוסטרלי, דגם האידרה כמוטיב אטופי העולה באקסטזה של טרנס –הערת אגב 
 .אנושיים לגביהם אין לנו עדות ישירהייתכן שדגם האידרה הופיע גם בצורת עיטורי גוף , כן

, (Qedem 39)ראה ספרו של גרפינקל , ים והכלים הירמוכייםלגבי הקבוצות השונות של העיטור
 .בנחל קנהוכן החפירות 

 

 

 

 

 



 

אם כי  ) קל לאפיון גם ללא העיטור האופייני – (נחל קנה בשומרון) הקנקן הירמוכי .א
ניתן להרגיש את , גוף כדורי וצוואר גלילי: צורת הקנקן קבועה .(מרבית הכלים מעוטרים

עיבודו . כאשר מעבירים את היד על חלקו הפנימי של הכלי ,תפר החיבור בין הגוף לצוואר
הקנקן הוא בעל . קה מורכבת למדיישהיא טכנ, הסופי של הכלי נעשה על יד מחבט וסדן

גודלן הקטן של . מרות בכתף הקנקןונג המתחילות בתחתית הצוואר, ידיות אוזן קטנות
? האם היו לכלים מכסים .הידיות מצביע על היותן עיטוריות יותר מאשר פונקציונליות

 . ייתכן שידיות הכלי שימשו לעיגון מכסה העשוי עור שנקשר אליהם

 

 



. צורתן הטיפוסית היא של קערות חצי כדוריות בעלות בסיס שטוח –קערות ירמוכיות  .ב
 .יםזג וצביעת החללים בין העיטור-פס עיטורים בזיג, אוזן אחת ידיתהקערות הן בעלות 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :כלים לא מעוטריםלצד הכלים המעוטרים גם 

 

הכלי . כלי שחלקו העליון מעט סגור והוא בעל צורה חביתית למדי -קדירה פערורית  .א

כלי . (קנקן ללא צווארמעין . ושימש כנראה לבישול (Knob Handles)דיות זיז ישתי כולל 
 :מופיע ללא עיטור, אה לבישול ביתיככל הנר ששימש זה

 

 

 

 

 

 



 

כלי נדיר למדי  - מוארךומעין בסיס צינורי  ,בתחתית הכלי "מוזרה"קדירה בעלת ידית  .ב
חלקו העליון של . ומופיע החל מהתרבות הירמוכית קובעת/אבי אבות המקטרהוא  ,זה

. ולעיתים מופיע עליו עיטור משולשים צבוע, רדוד יחסית( הקערה)הכלי 

 

 

 



 (:של קניון ביריחו PNA-ה)התרבות הלודית  – IXתרבות יריחו 

 . ומעט מאוחרים להם התרבות הירמוכיתשונים מהכלים של , IXהכלים של תרבות יריחו 

 .כלים אלו מאופיינים בעיטור צבוע בלבד ולא בעיטור פלסטי

 .מירוק וצבע עבה IXבכלי יריחו , יים הצבע מרוח על הכליבכלים הירמוכ

 

אותו  כלים השייכים לאותה תרבות והם בניהאם מדובר בשני סגנונות בתחילה התחבט המחקר 
 ?שתי תרבויות שונותבאו , באותה תרבות בפאזת זמן שונה, הזמן

 (.שונות רגיונלית)תרבות אחת בעלת מאפיינים אזוריים שונים  –על פי גרפינקל 

, IXוכלי יריחו , כלים ירמוכיים נתגלו גם בדרום הארץ. שתי תרבויות שונות –על פי יובל גורן 
 . נתגלו גם במגידו

 : והגדרתה במרחב ובזמן IXתרבות יריחו 

, אתר רב שכבתי –( מערבית לבית שמש, ליד מושב טל שחר באיזור נחל שורק)תלוליות בטש 

עדות כי מדובר על תרבות , IXכוללת ממצאים בעלי מאפיינים של יריחו  ששכבתו הנמוכה ביותר
 . דרומית

ניסיון . זכירים זה את זההעיטורים והכלים מ –( אנטוליה)ילאר 'מול קנקן מחג IXקנקן מיריחו 
 . בשל חוסר במקבילות מקומיות, למצוא מקבילות באיזור הרחוק יותר

 :של המאה הקודמת 05-65-הפתרונות הגיעו בשנות ה

 . מעט מאוחרת יותר מהתקופה הירמוכית, IXיריחו  –רם גופנא ואבי גופר 

 (PNB) תרבות ואדי רבה היא של אתר סטרטיגרפי שבו השכבה העליונה – 2אתר נחל זהורה 

הימצאות . )מתחתיהם שלב מעבר ומתחתיהם שכבה ירמוכית, IXיריחו  ומתחתיה מעט ממצאי

 . (IXצפונית של יריחו 



גופר . הכוללת ארכיטקטורה IXשכבה נקיה ויפה של יריחו . חלק מתל לוד –( לוד)שכונת נוה ירק 

 . התרבות הלודיתבשם  IXמכנה מאז את יריחו 

הקנקן הלודי רדוד יותר (. מהכלים הלודיים 65%-נכון ל)טר לא מעו –הקנקן הלודי הטיפוסי 
  .הקנקן הוא בעל שתי ידיות אוזן קטנות .מהקנקנים הירמוכיים ובעל צוואר רחב יותר

 

התרבות . בו השתמשו להכנת הכלים בשתי התרבויות הגלם הבדל גדול גם בחומרעל פי גורן קיים 
החסמים בהם משתמשים . בשונה מהתרבות הלודית הירמוכית משתמשת בטין חווארי כמעט לבן

הבדל טכנולוגי . בשונה מהתרבות הירמוכית המשתמשת בחול, בעיקר קשהם , בתרבות הלודית
, וד משום שלא מדובר בחסם רגיונליבייח ,שוני התרבותי בין שתי התופעותל, זה הוא עדות נוספת

 . שכן קש וחול ניתן להשיג כמעט בכל מקום

 . בשתי התרבויותלמדי דומה כלי הבישול 

 

 .IXקדירות ופערורים מופיעים גם במכלולי יריחו 



ציידים  PPNBדרומית לבקעת באר שבע , בנגב – ס"לפנה 0555עד  באזורים המדבריים של הארץ
 . קרמיות-יש שכינו אותם תרבויות א. לקטים המקיימים מסורות קדם קרמיות

  – לערך BCE0555 התרבות הקטיפית

מהווה אנקדוטה  .בקעת באר שבע, ספר המדבר/גבול ,הבינייםבאיזורי תרבות דרומית המופיעה 
. לאחר תקופת חפירות במצרים ,י"פיטרי מגיע לא 1-ע ה"חהלאחר מל. קטנה בלבד עבור גרפינקל

הוא מנהל  ליד נחל הבשור( איזור פארק אשכולב)מערבה מאופקים , בתחילת שנות השלושים
 וגילתה ,צאה לסקר אתרים באיזור נחל הבשורמשלחת בת של פיטרי י. פרעה דרום' תל אב חפירה

דם לתקופה תארוך יחסי הראה כי הממצא קו. קרמיקה פרימיטיבית למדיקבוצת אתרים ובהם 
ונערך סקר בעקבותיו , בזמן ההתיישבות בגוש קטיף נסלל כביש, בשנות השמונים. הכלקוליתית

 . ר אפשטיין באיזוריחפרה קלי

יישוב ללא ארכיטקטורה  .(גוש קטיף) ביותר בדרום הנאולית הקרמי הקדום – 3Yאתר 
סגנו של )נמצאו עצמות חזירים רבות וכן קרמיקה המזכירה את חפירות מקדונלד . משמעותית

על ממצא העצמות הביא לתארוך של סביב סוף האלף  15בדיקת פחמן . בשנות השלושים( פיטרי

 . ק נקרא התרבות הקטיפית"פן דרומי זה של הנ(. לערך BCE0555שנת )ס "השישי לפנה

. על קו עין יהב באיזור עשיר במרבצי נחושת, אתר בערבה הירדנית –( פונון)פיינן , Aואדי פיינן 
הביא לתארוך סביב שנת  15תארוך פחמן . נמצאו שרידים המזכירים את התרבות הקטיפית

BCE0555 . תארוך זה ממקם את האתר בין סוף יריחוIX לבין תרבות ואדי רבה באיזורנו .
  .בחרסית אדומהמאופיינת ור זה הקרמיקה מאיז

שאת , מחצלותהקרמיקה נעשתה על גבי . גסה וכוללת קש וחצצים רביםהקרמיקה שנמצאה 
וכוללת מאסף של כלים פשוטים המהווים כלי יומיום  ,עקבותיהן ניתן לראות בבסיס הכלים

סגורים כלים ו( פערורסוג של )מעט כלים פתוחים , קערותהצורות אלמנטריות וכוללות . בסיסיים
בסיסי הכלים שטוחים ומעובים . מהתרבות הירמוכיתמעט באופן שונה  אך, ידיות אוזןבעלי 
 .הבניית הכלי נעשתה בחוליות והכלים נצרפו במדורה פתוח. מאד

  

 



 - BCE0055-BCE0555תרבות ואדי רבה 

חפרה קניון בשנות החמישים . תרבות ואדי רבה –ס מופיעה ישות חדשה "באלף החמישי לפנה

השלב השני  (.PPNA ,PPNB ,PNA ,PNB)ביריחו והגדירה בפעם הראשונה את הרצף הניאוליתי 
, הארכיאולוג של עיריית תל אביב, יעקב קפלן. בניאולית הקרמי היה מובחן ומוגדר היטב ביריחו

גילה שתי שכבות הכוללות קפלן  .ואדי רבה – באזור ראש העין חפר באתר ליד מקורות הירקון
. סולית ומתחתיה מכלול שהוגדר על ידו כתרבות ואדי רבה'שכבה כלקוליתית ע. ארכיטקטורה

, בתל לודמכלולים נוספים נמצאו גם . מאז החלו חיפושים אחר מופעים נוספים של תרבות זו

מקום מציאתה ל צפוניהריכוז העיקרי של תרבות זו הוא (. IXמעל שכבת יריחו ) ובתלוליות בטש
כיוון , מוצלח במיוחדאינו , השם שנבחר אם כן. באיזור עמק יזרעאל ואיזור יקנעם, הראשון

של התרבות שוליה הדרומיים ביותר  .א אחד מהמופעים הדרומיים של תרבות זושואדי רבה הו
 . ניתקל בתרבות הקטיפית שתוארה לעיל, דרומית לקו זה. נחל שורק/הם בתלוליות בטש

העיטור מזכיר במקצת . עושר עיטורי ושכיחות עיטור אינטנסיבית – של תרבות ואדי רבה העיטור
 . בהופעת עיטור אידרת הדג, את העיטור הירמוכי למשל

 

תרבות זו . לעיתים מופיעים עיטורי ציפורן. צבועים בעלי חיפוי צבוע וממורקהכלים הם 
 הלניסטית המוכרת/הקרמיקה האטיתמשתמשת בטכנולוגיית חיפוי וצריפה המגיעה לשיאה עם 

 . ס"לפנה 5-0-מהמאות ה

אינו העיטור . יותר מזה של התרבות הירמוכית "פרוע"עיטור האידרה של תרבות ואדי רבה 
 .מופיע בין קווים מקבילים

 



. המירוק נעשה לפני ואחרי הצריפה. שחור ואדום בעל ברק יפה, פערור מעוטר גוף בשני צבעים
טבילה , כמו כן. ולאחר מכן צריפה מחמצנת ומחזרת( צבעי אדמה)צובענים  שימוש בחיפוי עם

במדורה או כבשן חפור באדמה , הצריפה לאחר מכן. בתרחיף חרסית העשירה בתחמוצות ברזל
שתי פאזות שונות בצבעם על  –התוצאה . כאשר חלק מהכלי קבור בחול, (טרם נמצא כבשן כזה)

הכלים מראים על שליטה טובה (. החלק האדום המטיט והחלק השחור מגנטיט)חלקי הגוף 
המאמץ בתרבות זו הינו טכנולוגי במהותו ומראה על שליטה . בתהליכי הצריפה והכנת הקרמיקה

 . טובה בטכנולוגיה זו

 

בעיראק  –דוגמא . יה ומסופוטמיהמקבילות דומות נמצאו בתרבויות צפוניות ומזרחיות בסור
מיובליו , תרבות זו הוגדרה לראשונה בסוריה ליד החבור. כלים מהתרבות החלאפית –( סמארה)

 . העליונים של הפרת

עיטור  –במקור נמצאה קרמיקה עם עיטור ייחודי . דרומית לבית שאן אתר בעמק הירדן –תל צף 
דומה במקצת לתרבות החלאפית . צבועים בשחור העיטור הוא בצבע אדום וכולל מעויינים. תל צף

 . אך מאוחר לה

 

 

 

 

 



 :מגוון גדול יותר של צורות  -תרבות ואדי רבה בהכלים  צורות וסוגי

  -כלים סגורים 

צוואר . בעל צורה טיפוסית לתרבות זו תל דן-קנקן מ: דוגמא( בעל צוואר) קנקן .א

צוואר מסוג זה אופייני (. Bow Rim -מעוגל ונסגר כלפי פנים )קמור בצורת פערור /קשתי
 .ואופקיותידיות אוזן גדולות לכלי היו  . לתרבות החלאפית

 
 

 
 

 
 



פערור זה . שימש לקבורת תינוק. נחל זהורהפערור שלם מ: דוגמא( נטול צוואר) - פערור .ב
מנחל  הפערור. לאור סימני הפיח עליו והוסב לקבורה, התחיל ככל הנראה ככלי בישול

אם כי ידיות מופיעות ) ואדי רבהידיות אלו אופייניות לתרבות . ידיות אוזןכולל  זהורה
 בפערור מחליפות את ידיות הזיזוהן , (בשכיחות נמוכה יחסית בתרבות ואדי רבה

הכלים עוצבו . (מופיע ללא ידיות ליתית הפערורתקופה הכלקוב) מהתרבות הירמוכית

 .TOURNETTE-במחבט וסדן אולי תוך שימוש ב
 

  
 

 -כלים פתוחים 

 .קטנה וכדורית עם חיפוי שחור ממורק קערה .א
 

 
 
עם  מתל דןדוגמא שלמה . נתגלו גם באתרי העמוק בין סוריה לתורכיה, כלים מסוג זה 
  .על הגוף מהווה השפעה צפונית של כלי זה" רכס"

 



המופיעות כידיות הוא חלק מידיות האוזן ( ?חלאפית) מאפיין נוסף בהשפעה צפונית -ידיות סרט 
 . ויוצרות ידית רחבה אך צרה מתרחבות בחיבור לגוףידיות אלו . סרט

 

שכבר משייכים את  קפטן/גרפינקללא על פי )בשלב זה מדובר בסוף הנאולית הקרמי על פי יובל 
 (.ואדי רבה לכלקולית

 

 BCE3055-BCE0055 –הכלקוליתית התקופה 

 . קרמיקהייצור ם חידושים גדולים ביעיבתקופה זו מופ

סיתות בשן מופיע בפעם הראשונה בארץ . בור ובו כלי בזלת וחפצי שן היפופוטם –ביר ספאדי 
 . בתקופה זו

חפירות המכון האפיפיורי בשיתוף ארכיאולוגים צרפתיים שחיפשו במקור  –סול 'תולילת ע
הסידור המרחבי של האתר כולל מבנים רוחביים . שרידים של חמשת ערי הכיכר מהמקרא

 . במקום נתגלה מאסף קרמיקה יייחודי. ורחובות

  –באותם שנים באזור נחל הבשור 

עליה נמצאה קרמיקה קטיפית ומ. ונלדחפירות פיטרי ומקד – תל שרוחן/ תל א פרעה דרום 
 . מצאים מאוחרים יותרמ

בשכבה ( נערמר)זוהתה קרמיקה שדומה לתקופה הקדם שושלתית המאוחרת במצרים  – Hאתר 
 . סול'מתחת לשכבה זו נתגלו ממצאים ובהם קרמיקה שזהה בצורתה לקרמיקה מע. העליונה

לו המחישו את העובדה שהתרבות אתרים א – אבו מטר, ביר ספאדי  - אתרי נחל באר שבע
בניה תת קרקעית למחצה ובניה תת , בניה עילית באבן. סולית מופיעה גם בארץ ישראל'הע

 . קרקעית

 

 :הקרמיקה הכלקוליתית

 ?חלב –מהפיכת המוצרים המשניים . הקרמיקה כראי השינויים בתחום החקלאות

 (. 155גרר )מבחר כלי חרס  –מצגת 

 

 



  –כלים פתוחים 

וריאציות בהם הדפנות מעט . Vכלי רב שימושי בעל דפנות בצורת האות  – Vקערת  .א
ניתן לזהותם על פי סוג של התעבות . פסי אובניים פנימיים על חלק מהכלים. מתעגלות

מעין אובני מוט )למעין מוט עליו הורם והוכן הכלי  אולי עדות. בבסיס שאינו שטוח לגמרי
לעיתים מופיע צבע אדום . וללים חצצים וחול ואדיהחסמים הם גסים וכ. (ראשוניים

לעיתים ניתן . עיטור ליפסטיק –כחיפוי בחלק העליון של הכלי כפס אדום על השפה 
 .לראות את עקבות הניתוק של הכלי על ידי חבל בבסיסו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



נחפר פעמיים ופרשנויות שונות מבקשות לראות בו , ליד מושב גילת באזור אופקים אתר  - גילת
ולאחר מכן  05-החפירות בשנות ה. מקדש כלקוליתי בשל מאסף הכלים המיוחדים שנמצאו בו

 .יותר בצורתם" עציציות"מעט   Vבאתר נתגלו קערות . בראשות תום לוי 65-בשנות ה

 . על השפה" ליפסטיק"עיטור  עם Vקערות  – גרר

בהם הן , מערות קבורה, נמצאו גם באתרים שאינם אתרי מגורים כגון בבתי קברות Vקערות 
 . הוטמנו כנראה כמנחות קבורה

 :סימני ניתוק בסיס הכלי בחבל

 

 

 

 

 



הראשונה והקדומה יותר . כלי המופיע בשתי צורות עיקריות – קורנט/בזיך/גביע קרן .ב
כלים דמויי קרן אלו (. סיגר)והמאוחרת כוללת בסיס מלא בטין , קליעמזכירה צורת 

" פטנט"המהוות  ידיות נקבהכלים כוללים . Vיחד עם מאסף קערות  בגזרנתגלו לראשונה 
. הסגנון שונה, הסיגרלעומתם בקורנט . הקורנטים בדרך כלל צבועים. כלקוליתי בעיקר

" נקניק"ומעליה , זווית חדהקטנה בעלת דפנות ב Vקערת : הכלי עשוי שני חלקים

עקבות . הקורנטים בעלי הסיגר מעוטרים פחות(. Vקערת + נקניק . )המאוחה אליה
בחלקם הפנימי , כמו כן. הסיגר על מנת לטשטש את החיבור ניכרות בכלים" גילוף"

 . עקבות לאיחוי

 

 

רבים ובנחל  ש אין קורנטים"באתרי ב. תפוצת הקורנטים אינה אחידה ורציפה באתרי התקופה

 . באתר גרר ובמקדש הכלקוליתי בעין גדי, כמו כן. נמצאו כלים רבים( E,Oאתרים )הבשור 

אולי עדות , קורנטים בהם שאריות שעוות דבורים ושרף של עץ נמצאו Residue Analysisעל פי 
 . לשריפת קטורת טקסית

 ". סיגר"קודמת כנראה לצורת ה" קליע"צורת ה. V-קיים קשר בין הקורנטים לבין לבין קערות ה

באתר נמצאו בעיקר . מאסף גדול שבו קורנטים מהווים את מרבית הכלים – המקדש בעין גדי
 ". קליע"המאוחרים יותר לצורת ה" סיגר"קורנטים מסוג 

 . לא קיימת עבודה טיפולוגית מקיפה על האתרים הכלקוליתיים



 Bowl on a high ". חלונות"קערות על גבי בסיס מוגבה בעל  – קובעת.מקטר/קערות הכן .ג

fenestrated vessel/Incense Burner . אביו הרוחני של כלי זה מוכר לנו מהתקופה
הקשר של אתרי קבורה כלי זה מופיע לרוב ב. "(מוזרה"הכלי עם הידית ה) הירמוכית

 Residueעל פי . זהו הכלי הנפוץ ביותר באתר בעין גדי, לאחר הקורנט. ואתרים פולחניים

Analysis אולי עדות לשריפת , נמצאו קערות כן בהם שאריות שעוות דבורים ושרף של עץ
 .קטורת טקסית

 

 

 

העיקרון המנחה הוא להראות את הכלי . לא נועד להחליף צילום – ציור קרמיקה ארכיאולוגית
נהוג להעביר . הטיפול בפני השטח ולעיתים ליווי בתיאור מילולי, חתך, בחוץ, בפנים. מכל פניו

. דבר זה מראה כיצד הכלי עמד. מעין קו דמיוני בציר העובר מנקודת האמצע של הבסיס ועד לשפה
. בהיטל צד והצד הימני מראה את חלקו הפנימי של הכלי הצד השמאלי מראה את הכלי מבחוץ

פסים . לעיתים מוסיפים תמונת על של השפה ושל הבסיס. בצד ימין מראים גם חתך של דופן הכלי
התיאור המילולי משלים פרטים שלא ניתן לאייר . אלכסוניים צפופים מייצגים צבע אדום וכו

 . כדוגמת מירוק

Creamware :חוואר )גוון הטין בקבוצת כלים העשויה מחומר לבן בהיר תיאור שהתייחס ל
כלי חרס מגזר במוזיאון : דוגמא. השם ניתן לכלים אלו על ידי מקאליסטר(. מתצורת תקיה

 .ק"עשו מחומרי גלם המופיעים גם בבכיום אנו יודעים שהכלים נ. באיסטנבול" אסקי שארק"

 



  –כלים סגורים 

 . כלי לשימוש כללי המופיע גם באתרי קבורה – קדרה .א

 
שלב קדום יחסית המזכיר את צורת הפערור . (לא בתמונה) לדוגמא מגילת – פערור .ב

 ? סולי'אולי זהו פערור קדם ע. סולים עם ידיות אוזן'אין פערורים ע. בתרבות ואדי רבה

 

 



סול 'ולילת עההתחלה בחפירות ת. אחד המאובנים המנחים הכלקוליתיים – מחבצות .ג
כלים דומים אך . המזכירים מחבצות מיניאטוריות" דמויי ציפור"בהם נמצאו כלים 

 . מחבצות מוקטנות נמצאו גם באזור .ש"גדולים יותר נמצאו גם באתרי ב

 

 . צורת המחבצה מופיעה גם על גבי הפסל של האישה מגילת

 –יוצא הדופן . מחבצות נמצאו בעיקר באתרי הנגב הצפוני ולא באתרים הכלקוליתיים בגליל
. טרסת מערת היונים בה נמצאה מחבצה ראשונית בקונטקסט השייך כנראה לתרבות ואדי רבה

צד אחד של הכלי מחודד וצד . 1ק "מצד שני מעט כלים מעטים דומים נמצאו גם באתרים של הב
הדבר מעיד על אופן עשיית . י עמד ככל הנראה על צידו השטוח בזמן עשייתוהכל. אחד שלו שטוח

הקדר פער חור בצידו אליו , קנקו שקצהו העליון נסגר/הכלי שכנראה הוכן כמעין פערור
     . צוואר המחבצה שנעשה בנפרד הוצמד/חובר

 

 



 .קוטר שפת הכלי מהווה את הקוטר המקסימלי שלו – הגדרת כלי פתוח

 . קוטר שפת הכלי אינו מהווה את הקוטר המקסימלי שלו – כלי סגורהגדרת 

מאפשרים לנו לראות את שכיחות הכלים (. מצגת)גרפים של מאספי קרמיקה ממספר אתרים 

הם הכלי הנפוץ ביותר  V-מהאתרים הכלקוליתיים קערות ה 65%במעל . במרחב ולאור סוג האתר
 . ומעל מתוך הכלל 05%-וקערות אלו מהוות כ

ועד לקו הגליל ולעמק החולה ( י וירדן"א)סוליים נתגלו החל מהנגב הצפוני בדרום 'אתרים ע
 . בצפון

, כפרים כלקוליתיים הבנויים משרשראות של מבני רוחב – קלייר אפשטיין והכלקולית בגולן
אינם סוליים אך 'צורות כלי החרס מזכירות כלים ע. כאשר אבני הבניין הם בולדרים מקומיים

. אך אין שימוש בצבע עליהם Vקיימים כלים המזכירים קערות . לים קורנטים ומחבצותכול
הדבר המאפיין את התרבות הכלקוליתית של הגולן הוא . נמצאו כלים המזכירים מעין מקטר

הכלים מאופיינים בגוון חום אדמדם הנובע . שימוש רב בעיטורים פלסטיים לדוגמת עיטורי חבל
 .באזורמהקרקע הבזלתית 

  

 

 



  .סולי ותרבות הגולן'מעין שילוב של כלקולית ע –תל תורמוס /עמק החולהכלי 

 . מערת הקבורה בפקיעין –דוגמא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BCE2355-BCE/30553055 תקופת הברונזה הקדומה 

קישור ? ק"ה תחילת הבתמתי הי. במחקר ק נשאר בעייתי"המעבר מהכלקולית לבההסכמה לגבי 
הקישור לכרונולוגיה המצרית של תחילת הממלכה הקדומה מביא עמו . לסינכרוניזם עם מצרים

או  BCE0055. )בעיות הנובעות מאסכולת הכרונולוגיה הנמוכה והכרונולוגיה הגבוהה בחקר מצרים

BCE0055 .) 

, בשל תאריכים שהתקבלו בין היתר, כיום מקובל להזיז את הקו המסיים את הכלקולית אחורה
 . (א 1ק "ב)  בשכונת אפרידר באשקלוןמהאתר ו (א 1ק "ב)חים "בפלממהאתר 

 .BCE3055-BCE3055התרחש סביב  1ק "בין הכלקולית לב המעבר

דבר זה  .טכניקות ייצור חדשות וצורות עיטור חדשות, ק מופיעות מספר צורות כלים חדשות"בב
בתקופה זו מתחילה תופעת העיור . מעיד ככל הנראה על מבנה חברתי מורכב יותר בתקופה זו

 . י וסופה בהתמוטטות המערכת העירונית"בא

חפירות פרקר וונסאן ב - ק התגלתה כמעט באקראי ומופיעה במרבית התילים בארץ"תקופת הב
. ורה המוצג היום במוזיאון רוקפלרמכלול מתוך מערת קב. (דרום מזרח הר הבית) 1611העופל 

 . מכלול כלים מייצג למדי

 :דוגמא .העיטורים הבולטים העניקו למשפחות הכלים את שמם

 .(:העי וכו, ירושלים)אופיינית לאיזור ההר . Line paintedהקרמיקה המצוירת  - 1ק "ב

  

צבע  .צפוניים אזוריםאופיינית ל.  Red Burnished. משפחת הכלים הממורקים אדום - 1ק "ב
 (.סוליים'בדומה לתרבות ואדי רבה ובשונה מכלים ע)במירוק אדום 

 

 . לבין המאספים משכבות היישוב( ?מנחות) כלים מאתרי קבורהמאספי בין  בתקופה  קיים הבדל



  – (Gray Burnished Ware)כלים הממורקים אפור  - BCE3555-BCE3055 1 ק"ב

הכלים . (חלוקה מרחבית) ותפוצתם בעיקר בעמקים הצפונייםנתגלו לראשונה בחפירות מגידו 
 :מתחלקים לשני סוגים עיקרייםורקים אפור מהמ

  – (מעין מקטר)ג כן "קערה ע, קערה :כלים פתוחים

Type 1 – א1ק "ב BCE3355-BCE3055  

לעיתים לכל קוטר ) זיזיםכלים בעלי . א1ק "המאובן המנחה של ב. Sחתך דמוי האות  תבעל קערה
הכלי . הכלים נמצאו בעיקר בקונטקסטים של אתרי מגורים ולא בקונטקסט של קבורה .(הכלי

המירוק אוטם את פני השטח . כולל מירוק רב הנעשה לאחר הצריפה ודרש מיומנות והשקעה רבה
 .חיקוי לכלי מתכתיש הרואים בכלים אלו . החיצוניים אך שימש יותר כעיטור ככל הנראה

 

 

Type 2 – ב1ק "ב BCE3300-BCE3150  

נתגלו בחפירות דה וו  .וכן מעקרבניה( נחל תרצה) TFN' קבוצת כלים שהיו מוכרים מתל פרעה צ
הכלים כוללים . כמעט רק בקונטקסטים של קבורההכלים נמצאו . בשנות העשרים והשלושים

הם מתאפיינים בדופן עבה . הכלים סכימטיים יותר, מבחינה צורנית. בלבד קערות ומקטרים
החומר ממנו עשויים הכלים כהה . וכוללים לעיתים מעין עיטור חבל פלסטי בשליש העליון שלהם

    .הכלים לא ממורקים. למדי והוא מקומי לאיזור מציאתם

 

 



Type 3 -  

נמצאת באותם אזורים שבהם נמצאו . בקבריםבעיקר עלת נוכחות גבוהה קבוצת כלים חשובה ב

Type 1 ,הכלי (. לא באיזור תל אביב)השומרון ועד עמק בית שאן , הגליל, קרי עמק יזרעאל

ללא בליטות , הופך לזווית עם רכס ברור S-ה. שהיתה מחופה בציפוי דק, קערה מזווההעיקרי הוא 

כלים הדבר זה קושר את (. ואדי ערה)קבר באסאוויר )על כן  Type 3קערות וכן . וללא עיטורי חבל
 .לקבוצת הקרמיקה הממורקת אפור

 

 

Type 4 –  

באופן כללי כלים . המזכירים את הקרמיקה הממורקת אפור כל יתר הכליםקבוצה המכילה את 
וחתך המזכיר מעין , מעלה לחלקם מעין זיזים הפונים כלפי. אך לא תמיד בגוון אפור, אלו מחופים

 . Sחתך 

 

 

 

 

 



 . אופיינית יותר לאזורי הצפון –  urnishedBRed  אדום קרמיקה ממורקת - 1ק "ב

קבוצה האופיינית . מאשר טיפולוגיה של צורות סגנון עיטורהקבוצה מאופיינת יותר על פי 
 . קבריםלקונטקסט של 

 :כלים סגורים

צווארו . מתאפיין בזרבובית עקומה. המזכיר בשל זרבוביתו השפעות צפוניות קומקום .א
 . לכלי ידית אחת קטנה ועיטורית. חצוצרתי מעט וכולל טבעת

 

 

 

צוואר מתרחב וידיות ישרות (. גוף רחב)קטו בעל צורה פחוסה דמויית דלעת  קנקן .ב
קונטקסט של . )לחלוטין הנראות כמעין מקל המחבר בין אמצע הצוואר עם כתף הכלי

 (.קבורה בעיקר

 

 

 



צורה  יזוה(. ידית גביע אירופה) ידית אוזן הגבוהה משפת הכליבעלת  (ב1ק "ב)פכית  .ג
  . ופה זוחדשה לגמרי המופיעה בתק

 

 :כלים פתוחים

תופעה . )הבסיס נדחף כלפי פנים מצידו החיצוני – (טבור)קערות בעלות בסיס אומפולוס  .א
 ( ?צפונית

 

 

 

 



  (.יהודה ושומרון)אופיינית יותר לאזורי ההר  – קרמיקה מצויירת- 1ק "ב

האופיינית קבוצה . הקבוצה מאופיינת יותר על פי סגנון עיטור מאשר טיפולוגיה של צורות
העיטור הוא בפסים . קיימות מקבילות לא מעוטרות לקבוצת כלים זו .לקונטקסט של קברים

מופיע לעיתים אזור , כמו כן. לעיתים הפסים יוצרים מעין רשת. עדינים שנמשחו בעזרת מכחול
קערה עם , קנקנית קטנה: בין הצורות הטיפוסיות. לקבורהאופייני . בין הפסים" מטופה"של 

 . לעיתים על הכלים ידיות נקב קטנות. בית חצוצרתיתזרבו

 

 

 .איננה הקרמיקה משוחת הפסים( Line Painted)הקרמיקה המצויירת : לשים לב

 

 

 

 



 . בעיקר באזור דרום הארץ 1ק "ב –עדות מוחשית ישירה  - אתרים עם קרמיקה מצרית

 . י וסוריה על ידיו"צרי של אהמזהה כיבוש מ 05-מאמר של ידין משנות ה –של נערמר הפלטה 

 . בנחל הבשור Hבאתר כלים בעלי מאפיינים מצריים 

 . ליד תל חליף( להב) נחל תילה - של נערמר' סרח

עדויות מצטברות לנוכחותה של . דרומית לנחל שורקמרבית ריכוז האתרים הרלבנטיים הם 
כתוצאה מהשפעות ב הגיע 1ק "ב/  0ק "האם העיור בב. קרמיקה בעלת מאפיינים מצריים

 ?או שמא היה תופעה מקומית, למשל ממצרים, חיצוניות

 . והנגב המערבי בדרום, הרי יהודה במזרח, אזור בצפון –המתחם הגאוגרפי 

האם כפי שאמנון בן תור טען לא או  ?כפי שחשב ידין, האם היה כיבוש מצרי מסיבות כלכליות
אולי  .בעקבות חפירות נוספות כנכונה יותרגרסה זו התבררה ? עותמדובר בכיבוש אלא בהיטמ

מוצאים עדיין , יש לזכור כי למרות נוכחות כלים בהשפעה מצרית אלו ?יישובי סוחרים מצריים
דוגמת . )הרבה יותר כלים המעידים על מסורות מקומיות במאספים הקרמיים מהתקופה

 (. הסוחרים האשוריים בקנש

מיון לפי (. פיטרי באבידוס)סריאציה של שכיחויות  –הטיפולוגיה המצרית הקדם שושלתית 
 .מאפיינים צורניים ואיחוד לקבוצות טיפולוגיות

 

 . פיטרי ייצר כרונולוגיה יחסית על פי ההשתנות במאפיינים הסגנוניים, בתוך הקבוצות



מאוחר הוא  המאסף היחסית. בישראל מוצאים רק חלק מהרפרטואר אותו קיטלג פיטרי באבידוס
 . המאסף הוא מסוף התקופה הקדם שושלתית וימי נערמר. מצא אצלנוזה שנ

 : W ware-משפחה חשובה היא ה

המהווה חידוש , צורה כדורית ומאופיין בידית מדף במרכז הגוף – ק"לב הקנקן הכנעני הטיפוסי
לעומת זאת המצרים לא הוסיפו ידיות . זהו מוטיב ארצישראלי מובהק. ק"של תקופת הב

 "היברידיים"נמצאו גם כלים . צורת הקנקן המצרי היא מוארכת יותר וחסרת ידיות .לקנקנים
חלה הצרה של הגוף , עם הזמן. בהם הצורה היא מצרית אך הם בעלי ידיות מדף כנעניות

 . שהופך גם הוא לאבסטרקטי, ההופכות למעין עיטור גלי, והיעלמות של ידיות המדף

 :המשפחות העיקריות שנמצאו בארץ

הכלים מתוארכים לתקופת  ".גליות"כלים בעלי ידיות  –W (Wavy handled)צה קבו .1

 . (ב 1ק "ב BCE0055סביב ) נערמר

. ערד ותל ערני, נמצא בעין הבשור. המוכר גם ככלי גבינה, (Cylindrical Jar)כלי צילינדרי 
 .בכלי זה נעלמה הידית הגלית לחלוטין

 

 
. בארץ נמצאו פכיות ממשפחה זו. הממורקים אדוםכלים  –P ( Polished Red)קבוצה  .0

הפכית המצרית היא ללא , להבדיל מהפכית הכנענית. Teardrop Vessel-מוכרים גם כ
 (.מזכיר את הלוטוס המצרי" )שפה שלוחה"לעיתים הכלי הוא בעל . ידית

 

 



   

כלים לא מעוטרים בעלי חסמי . כלים גסים עם עקבות קש –R (Rough faced )קבוצה  .0
דוגמת קערה גדולה וגסה בעלת . אלו כלים פונקציונליים למטרות יומיומיות. קש רבים

לעיתים מופיעה חרותת . כלי זה שימש כתבנית ללחם. דופן עבה וחורים מחסמי קש רבים
 .  את האופהששימשה כחותם לחם המזהה , גאומטרית בחלק הפנימי של הקערה

 

 

 
 

חיקוי לעיתים בעיטור גאומטרי ולעיתים כ, כלים מצויירים –D (Decorated)קבוצה  .5
. כלים אלו נמצאו באתרים מעטים בלבד. לאלבסטר ושיש ולעתים בדמויות מעולם החי

ומראים כי כבר בשלב  'א 1ק "לבם מתוארכים כליה. היינרבעק, בנחל הבשור Hאתר 
 . מוקדם זה היתה השפעה מצרית כלשהי על אזורנו

 

 ?מה מוצאם? י"מה משמעות הופעת הכלים בא

כלים גם מעט ה. ים יובאו ממצרים ללבנטוהכל, היא מצרית באופן מובהק Wקבוצה  –נעמי פורת 

אופן מקומי בנגב לעומתם הכלים הגסים יוצרו ב. הגיעו באופן דומה מיבוא Dהמצויירים מקבוצה 
הכלים דמויי הטיפה . דבר זה מראה על נוכחות מצרית ממשית באתרים אלו. הצפוני ובשפלה

 (. אזור)ואילו חלקם יובא , נוצרו חלקם באופן מקומי



 . מוצאים כלים שיוצרו בכנען, גם במצרים

עם כלים בעלי טיפולוגיה  (מופע צפוני מאד) במגידו( Favissa)לפני מספר שנים נמצא בור גניזה 
 . קערת לוטוס בסגנון מצרי: דוגמא. מצרית

 .רוב המאסף בתקופה  – הקרמיקה משכבות היישוב –ק "הקרמיקה הרגילה של הב

 :מאובנים מנחים

ב "תופעה זו מפסיקה כמעט בכלל בב. מופיעות בצורות ובאופנים שונים .ידיות מדף .1
 . 1ק "ומופיעה פחות בב 3-2ק "מאפיינת בעיקר את הבהיא . ת"ולחלוטין בב

 
 

 :צורות הכלים .0
 

הנפח של הפערורים הופך להיות . זהו השלב בו כלים אלו היו נפוצים ביותר - הפערור
 . צורת הפערור אגסית. קבוע למדי בתקופה זו

 
להבדיל מפערוריים כדוריים ששימשו כסירי בישול ועליהם עקבות ) - הקנקן הפערורי

לעיתים מופיעים . ק להיות מעוצבת יותר והיא גם מתעבה"שפת הפערור הופכת בב(. פיח
 . סימני יוצר גאומטריים על הכלים

 

של " מובחנים"אבולוציית הפערור מכלי פונקציונלי בנאולית הקרמי עבור דרך הפערורים ה
ב הפערור מתחיל להופיע בתפוצה נמוכה "החל מהב. ק"ושיא ההופעה בתקופת הבהכלקולית 

 .ת"סיר הבישול בב ייותר והוא מוחלף על יד

 

 

 



מאפיין . Holemouth Jar - הפערור הופך למעין קנקן ללא צוואר, עיבוי בשפה ק"בפערור ב
טין גירני מסוג חוואר , תערובת מיוחדת של חומר –ק "כרונולוגי של פערורים מהב/טכנולוגי

. לתוך הטין הקדר הוסיף חסמים שהוכנו במיוחד(. החומר ממנו עשויים גם ספלאוטומים, קלציט)
. הקלציט נראית כגבישי סוכר מרובעים. ריסוק הקלציט במקבת ושימוש בו כחסם לקרמיקה

ובר בהתאמה טכנולוגית בשל מקדם מד. ניתן לראות חסמים אלו בשברים של פערורים מהתקופה
 . ההתפשטות בחום של הקלציט

 

 -( המתכתיים הכלים) –אבידוס כלי 

לתקופת  המקבילות 1-9שושלות ) מצא בקברים מן הממלכה הקדומה –חפירות פיטרי באבידוס 
פיטרי התייחס לכלים ככאלו . ידיותהכלים כללו . קבוצה של כלים שנראו כלא מקומיים ,(ק"הב

י בעיקר בצפון "כלים מסוג זה התגלו גם בא". כלי אבידוס"שהגיעו מכנען ומאז הם נקראים 
 . (דוגמא במגידו)הארץ 

גוף  –ק "מהסוג האופייני לב ,לו של הלבנטהקנקנים שנמצאו במצרים דומים לא - אבידוס קנקני
 . כאשא הכילו יין יוצאו מהלבנט למצריםש ייתכן. מעוטריםאך הם כדורי וידיות מדף 

נבדלים מהקרמיקה האחרת בלבנט בעיצוב המובחן וכן בסוג החומר בעל הגוון  –פכי אבידוס 

הפכים הם בעלי גוף . הקרמיקה המתכתיתאו  Metallic Ware –נקראים גם . אדום כהה/החום
הפכים הם בעלי בסיס קטן ושטוח וידית אוזן המתחילה . ובעלי פרופורציות אסתטיות, אגסי

 . מהשפה ונגמרת בכתף הכלי

 



 

על , כמו כן. נתגלו כלים מאותה צורה אך מקרמיקה שאינה מתכתית ,דוגמת ערד, בדרום הלבנט
 . הכלים אלמנט עיטורי המחקה מעין פסאודו ידית

זהו גם עוגן . 2ק "ב –שיבות כלי אבידוס היא בכך שזוהי עדות ראשונה ליצוא מהלבנט למצרים ח
ניתנים , שבה הקברים בהם נמצאו הכלים, כרונולוגי המושג על ידי סינכרוניזם עם מצרים

 . לתארוך מוחלט

ן גרינברג פירסמו מאמר הד. פורת ור. נ 1669 .הכלים המתכתיים נמצאו בעיקר בצפון הארץ
חומר גלם . חרסיות עשירות במינרלי ברזל, ברירת חומר גלם שתפוצתם מצפון הארץ. בכלים אלו

חומר איכותי )הזדגגות טובה בטמפרטורה נמוכה יותר מחרסית רגילה /מאפשר התחרסות, זה
הועברו מהלבנט למצרים בדרך של סחר ימי באוניות , כנראה שכלי אבידוס(. יותר מטין רגיל
 . חופים ולא דרך היבשהששטו לאורך ה

לכלי  pre cursorעשוי קרמיקה מתכתית ומהווה מעין  – 0ק "המעבר לב/'ב1ק "כלי מתל דן ב
 . מבחינה צורנית אבידוס

תחילת ההיחלשות של מצרים . הכלים לא נמצאים יותר במצרים – BCE2355-BCE2005 - 3 ק"ב
בסיס הכלים הופך למאורך יותר . התחזקות קשרים עם הצפון, אצלנו. וקשריה עם הלבנט

 :(Stump base)בסיס גדום  – 3 ק"מאובן מנחה לבומסתיים במעין כפתור המהווה 

 

 

 

 

 



   -שיועדו לשימוש מקומי  מתכתיבאותם בתי יוצר בצפון נעשו כלים נוספים מהטין ה

  -  (2ק "ב) קנקן

 פנימה" נדחף"דופן הכלי . ידית אוזן כמעט שטוחהאין יותר ידיות מדף אלא : 1ק "מב הבדלים
 . על מנת לאפשר לידית להיות שימושיתבאזור הידית 

 

 

 

 

 

 

 



 BCE2005-BCE3555  – 2ק "קנקן ב

  – 1ק "מהב הבדל נוסף

. לאורך לרוחב ופסים אלכסונייםפסים הסירוק הוא של . הכלי במצב בו היה קשה כעור סירוק
 . כלים לא צבועים

 

 

  - BCE2005-BCE3555 3ק "בקנקן 

ר ומסורקים מלמעלה הקנקנים הופכים להיות גדולים יות. של קנקנים מתכתייםייצור המשך 
בעלת רכס עליון ומעין עיטור חבל על , הקנקנים הם בעלי שפה שלוחה ומעוצבת. למטה באלכסון

לבין החלק ( העליון)שהצוואר היה מקום החיבור בין החלק שהוכן באובניים כנראה . הצוואר
 .כלים אלו נעשו בתיעוש קרמי על ידי בתי יוצר מקצועיים. שהוכן על ידי מחבט וסדן

 

 

 

 



. 2-3ק "מאובן מנחה לבהטסים מהווים . מהחומר המתכתי טיפוס כלי נוסף – (Platters)טסים 
-טס ענק מתל ירמות אולי עדות ל. הטסים גדלים לאורך התקופה. נמצאו בתל ירח ובירמות

competitive feasting . 

הוא עיטור הטסים . המצעצעת את פרופיל השפה של הטסים" תעלה"מופיעה מעין  3ק "בב
. וכן גירוד ומירוק בצורה היוצרת מעים פסים פנימיים( הטין עצמו בהיר)חיפוי בחומר אדום 

 . ה מאובן מנחה תקופתיעיטור זה גם הוא מהוו

 

 Vלעומת קערת )ה לקבל צורה כדורית יותר קערה המתחיל. כלים פשוטים –' ב 1ק "ב
לעיתים הקערות מופיעות עם ידיות . חצי כדוריות/המיספריותקערות אלו נקראות (. מהכלקולית

האם מדובר באבטיפוס של . לעיתים מופיעים כתמי פיח על השפה, על הקערות. נקב עיטוריות
 (. ת"ב)קערה המיספרית צבוטה הופכת לנר ? נרות השמן

סגנון עיטור המהווה מאובן  –!( להבדיל –ולא הקרמיקה המצויירת ) הקרמיקה משוחת הפסים
עיטור בצביעת קווי . דרותקנקנים וק, כלים גדולים. מופיעה באתרי מגורים. 'ב 1ק "מנחה של ב

אדום ומצויירים /הפסים הם עבים ובגוון כהה. מופיעה באזור העמקים הצפוניים(. ציור)מכחול 
 .  בצורה חופשית

        

 



מצד אחד באתרים . אלמנטים צפוניים מופיעים במאספי הקרמיקה 3בתקופת הברונזה הקדומה 
והמעבר בהיבט ( התפתחות העיור העיקרית בה חלה) 0ק"מראה המשכיות מהב 0ק "מסויימים הב

לדוגמת , חלה נטישה 0ק "נראה אתרים בהם לאחר ב, מצד שני. התרבות החומרית רציף למדי
. ולאחר תקופה זו אין בה יותר יישוב. הכוללת מפעלי מים וכו 0ק "ערד שהופכת מעיר בצורה בב

ניטש לאחר תקופה זו , 0ק "ד בבאתר אשר נוס, ליד קיבוץ להב בדרום, הוא תל חליף, דגם נוסף
 . והיישוב בו ממשיך כנראה בתל בית מירסים שבאזור

 . הוא בתל בית ירח 0ק "אתר בו קיימת המשכיות לאחר הב

 :זג וידיות אוזן מבית ירח-ור זיגעם עיט 3ק "בקנקן 

 

 

 (:   Khirbet Kerak Ware)כלי בית ירח  – (BCE2355-BCE2005) 3ק "המאובן המנחה לב

. כנראה מתרבות קורה ארקס שבקווקז, כלי בית ירח מראים על אלמנט אתני אחר שהובא לאזור
 .ומכאן שמם, בתל בית ירחה כלים אלו התגלו לראשונ

מדובר על משפחת כלים , גם מבחינת צורות הכלים וגם מבחינת החומר :מאפייני כלי בית ירח
הכלים (. בית ירח יוצרו באזור מציאתםאם כי כלי )המראה שונות גבוהה מהמאספים המקומיים 

 (. לפני ואחרי הצריפה, כנראה באפר)מתאפיינים בטכניקת מירוק יסודית 

 



 . ואדי רבהבדומה לתרבות צריפת הכלים מחמצנת ומחזרת ונותנת להם את צבעם השחור והאדום 

 

בא  הזדבר  .כלי בית ירח מגלים חסמים עבים יחסית ופני השטח הפנימיים גסים למדי, בחתך
 . להראות כי הטיפול הקפדני ניתן רק לפני השטח החיצוניים של כלים אלו

 

 

 (.  סרט)על גבי הכלים ולעיתים הם בעלי ידיות אוזן ( גליים)לעיתים מופיעים עיטורים פלסטיים 

    

 . הכלים נראים ממבט ראשון כנטע זר במאספים הקרמיים של הלבנט

 

 

 

 

 



 :לעיתים העיטור הפלסטי הוא בצורת זיזים קטנים, ועיטורים פלסטיים Sעם חתך  קדירה

 

 

 

 (:עם ידית צינורית, ין'קצת דומים למכסה טאג)קלים לזיהוי המכסים  – (כלי בית ירח) מכסים

 

 

 

 



 :בחלקו הפנימי זיזים בולטים ששימשו למעמד סיר הבישול - כן

 

 

זיזים  הקופח כולל. שאינו ממורק ואינו מחופהפרסה  כלי בצורת -( אנדירון) אח נייד/קופח
 :ששימשו למעמד סיר הבישול

 

 

 

 



הקערה כמעט . כלי עדין בעל דופן דקה מחופה וממורקת באדום ולעיתים בשחור –קערת בית ירח 
 :וצורתו עיגול שלם( בדומה לאומפלוס)בסיס הקערה שקוע . שטוחה והיא בעלת דופן מורמת

 

 

מקורם הוא . באזור העמוקלמשל , נמצאו בצפון הלבנט באתרים שוניםלכלי בית ירח כלים דומים 
האם הכלים הם בהשפעת קורה ארקס (. ארמניה, אזור גאורגיה) בתרבות קורה ארקס מהקווקז

 ? או האם הם מראים על הגירה לאזור

כי מדובר על שימור , נראה. הכלים יוצרו בישראל באזור מציאתם, על פי בדיקות פטרוגרפיות
מהמאספים בשכבות  55%-05%-כלים אלו מהווים כ. מסורת מקווקז באזור ההגירה החדש

. נמצאו כלי בית ירח רבים, לדוגמא בבית שאן. הכמויות משתנות, תל בית ירחסביב . הרלבנטיות
מספר שברים בודד  – תל ירמות. נמצא בית היוצר ששימש להכנתם, כמעט, אובכל אתר בהם נמצ

 .אולי שבר יחיד –( נחל שקמה בדרום) תל נגילה .בלבד

 



  - BCE1505-BCE2355תקופת הברונזה הביניימית 

 :ספרות

 .בנושא משפחות הקרמיקה, רות עמירן

 . ב בספר האוניברסיטה הפתוחה"רם גופנא הפרק על הב

מצרים )י ובסביבתה "ק שהוביל לקריסה החדה במערכת העיור בא"מה קרה בסוף תקופת הב
מה הביא לתופעות החדשות הכוללות דגם יישוב חדש ומאספי קרמיקה חדשים ? (ומסופוטמיה

 ? ב"המופיעים באתרים בתקופת הב

 .1ת "ב –התקופה כונתה בתחילה על ידי אולברייט בתל בית מירסים 

האם מדובר על כיבוש נוודי . מדה על השונות הרגיונלית הגדולה במאספי התקופהע, רות עמירן
האם מדובר באוכלוסיות נוודיות מהצפון או אוכלוסיות לא ? של הארץ על ידי שבטים אמוריים

" נסיגה אקלימית"האם חלה . התקופה היא שלב קצר חסית של כמאתיים שנה ?עירוניות מהאזור
 ?שהביאה לקריסת העיור

 . הברונזה הביניימית –שם שנשאר ובו נשתשמש ה

 .ב ולידו יישוב כפרי"בית קברות מהב. אתר בשפלת יהודה –בל קעקיר 'ג

 .בירדן( אלכסנדר)יוצא דופן מבחינת ההמשכיות האתר חירבת איסקנדר 

 . (מהתקופה הקודמת אחד השינויים)אינם מעוטרים ואינם צבועים  רובם המוחלט של הכלים

 

 

 

 



 :מאספי התקופה מתאפיינים בשונות רגיונלית רבה

, קומקום – (אזור החולה)נפתלי  מתל קדשמערת קברים  –משפחת הכלים הצפוניים  .1
 .בולטות לצבע השחור - בקבוק וגביע

 

 :גביע עם בסיס כפתור .א

 
 

. מקרמיקה מתכתיתהכלים נעשו על אובניים מהירים . העיטור צבוע בלבן, החומר שחור
 . נמצאו בסוריה, כלים בסגנון זה ומאותה תקופה

 

 :סורייםהקומקומים קבוצת ה/ במסורת סורית כלי - קומקום סורי .ב

 

 

 

 



  – ב"ב צפוניקנקן 

הקנקן הוא בעל ידיות נקב . לעיתים מופיע עליהם עיטור בדיקור. לא מעוטרים בצבע הקנקנים
למזיגת הנוזלים  משפךכך שנוצר מעין " לחוץ"צוואר הכלי . בסיס שטוח וגדולקטנות ובעל 

 . שהוחזקו בכלי

 :מקיבוץ מעיין ברוך קנקן

   

 



 

הכלי מזכיר . ורגל( שלוש או ארבע)בפינות " לחיצות"קערה חצי כדורית עם  – ב"צפוני ב נר
 : קובעת קטנה

 

 



כפיתוח של הקדירה הפערורית והפערורים שהופיעו , מופיע כאן בהופעה ראשונה –סיר הבישול 
 :עשוי מחומר גלם כהה אדמדם. מתחיל לקבל צוואר קטן. בעל בסיס מעוגל. אחריה

 

 

 –כלי העמקים הצפוניים משפחת  .0

בית שאן והירדן , מאפיינים את עמק יזרעאל. נקראו על ידי עמירן הקבוצה הצפונית מרכזית
 :ק"קבוצה זו משמרת את המאפיינים של הב. כוןהתי

גוף כדורי ועיטור , כולל ידיות מדף. 0ק "דומה בצורתו לקנקן ב – ב"עמקים צפוניים ב קנקן
 :מרושל בצבע

 



 

 :ת ידיות המדף נעלמות לחלוטין"בב(. מקופלות)ידיות מעטפה -ב הופכות ל"ידיות המדף בב

 

 . ב באופן יוצא דופן"ק לב"חורבת איסקנדר כאתר בו קיימת המשכיות בין הב

כלי בעל צוואר . המזכיר קצת בצורתו את פכי אבידוס, פך מחופה אדום – ב"עמקים צפוניים ב פך
 :וידית בין הצוואר לכתף, גבוה

 

 

 



  -יהודה בואכה מישור החוף , שומרון –המרכז כלי משפחת  .0

 :צורותיהם פשוטות ופונקציונליות(. נכון גם לכלי הדרום)שאינם צבועים  מאופיינים בכך

 . בסיס שטוח וגדול וגוף מאורך יחסית. ללא ידיות ולרוב ללא כל עיטור – ב"קנקן המרכז ב

 :הקנקנים במרכז חביתיים יותר מהקנקנים בדרום

  

 .באר רסיסים: דוגמא. אופייני לנגב ולהר הנגב - משפחת כלי הדרום  .5

גוון הטין הוא צהבהב ירקרק והקרמיקה נשמעת . צר יותר( מימין)  - ב"ב הקנקן הדרומי
, גוף הקנקן עוצב במחבט וסדן. דבר הנובע מטמפרטורות צריפה גבוהות, מתכתית בנקישה

, (דרומית לשדה בוקר) עין זיק –אתרים חשובים . דופן הכלי דקה ואחידה. והצוואר באובניים
 .מעין שריד לידית מדף, "מנוונת"ידית מדף קנקן עם . וחורשים

( משמאל) הקנקנית מהמרכז. כלי בצורת קנקן אך במידות מוקטנות באופן יחסי – ב"ב קנקנית
. היא בעלת צוואר צר מאד וידיות קטנות (מימין)הקנקנית הדרומית . היא בעלת גוף עגול יותר

 :צוואר הכלי מעוטר בסירוק

   



 :עם בסיס שטוח ב"ב גביע דרומילידו  .ב"ארבע פיות ומהווה מאובן מנחה לבבעל  – ב"ב נר דרומי

 

 :מזכיר בצורתו כלי יפני – ב"ב קומקום דרומי

 

 

 

 

 



 :בכלי המצולם הידית לא שרדה  – ב"דרומי ב (מאג)ספל בירה 

 

רות )קערה חצי מעוגלת בעלת בסיס שטוח וקערה עם זיווי מתחת לשפה  – ב"דרומית ב קערה
 (:ת"ירן רואה בקערה עם הזיווי מבשרת של הקערה המזווה של הבעמ

 

אולברייט הניח כי מדובר בהבדל כרונולוגי . ב"בפרשנות השונות הרגיונלית בב המחקר התחבט
הניחה כי מדובר , לעומתו עמירן. כאשר הכלים הצפוניים קדומים לכלים הדרומיים והמרכזיים

הפוך כרונולוגית )בחדירת גורם זר מהדרום מיד לאחר קריסת העיור והתקדמות שלו צפונה 
 (. מאולברייט

א בו מטמון מטילי נחושת ובית יוצר לקרמיקה נמצ. נחפר על ידי משה כוכבי –אתר הר ירוחם 
 05-במקביל נתגלו אתרים נוספים בשנות ה(. בכבשן נמצא גביע תמים)הכולל כבשן דו קומתי 

אתרים אלו הראו כי לא מדובר באוכלוסייה נוודית (. משאבי שדה לדוגמא)באזור הר הנגב 

 . בל קעקיר ומנחת'ג: אתרים נוספים (.Ruralism)לחלוטין אלא במרכזים כפריים 

 ( ?יציאת מצרים)מהגרים מאזור סיני המתקדמים צפונה  –רודולף כהן 

 . ת"ב וממשיך באופן לא אופייני לב"אתר דרומית לכנרת המתחיל להתקיים בב – תל אל חיאט



 BCE1005-BCE1505 ברונזה תיכונה

תקופת העיור , בארץ. עידן התגבשות הממלכות הגדולות –ס "תחילת עידן האלף השני לפנה
התקופה בה נוצרים התילים הגדולים כתוצאה מאופי הביצור הכולל , (ק"הראשונה בב)השניה 

 . הרמת סוללות עפר

 .BCE1505במצרים מתחיל סביב  12-13שושלות  –א  2ת "ב

 (.מ"תחילת ב) BCE1005מסתיים סביב ( היקסוס)תקופת הביניים השניה  –ב  2ת "ב

 . י מקיימת מגעים עם מצרים ועם תרבויות צפוניות בתקופה זו"א

 .תל כברי, אפק –אתרי מפתח 

  – קערות .1

 
 

טיפוס של קערה מזווה הדומה , ב"בסוריה מופיעה כבר בב (.תופעה צפונית) קערה מזווה .א
א כוללת זיווי  0ת "קערת ב. הקערה עוברת שינויים במהלך התקופה . לגביע בצורתה

לחלק . הופך הזיווי להיות בולט יותר והקערות כוללות חיפוי אדום, לאחר מכן. פשוט
ובסיס ( כמו טבעת אך מלא)בסיסים נוספים מסוג דיסקוס . בסיס טבעתמהקערות 

 (. גבל/דוגמת כלי הכסף מביבלוס)פרופיל הכלי מזכיר כלי מתכת . כפתור מופיעים גם הם

יווי עובר הז, פחות חיפוי אדוםנראית מצועצעת יותר וכוללת  ב 2ת "ב - מזווה קערה .ב
 . תם סטנדרטיתהכלים עשויים באובניים וצור, בסיס הטבעת גדל. הדגשה

 
 
 

 



כלים לא מחופים אך בעלי פני שטח לבנים  – הקערה המזווה בעלת בסיס החצוצרה .ג
. דבר הגורם לבריחת מרכיבים סידניים בצריפה, הנוצרים כתוצאה מערבוב החומר במלח

 .כלי זה ממורק היטב והוא בעל דופן דקיקה
 

 
 

 :קערות פונקציונליות יומיומיות

 (.ק"קערה המיספרית ב לאלשים לב )קערה כדורית מקבר ברמלה  –קערות פונקציונליות  .ד

 

  
 

 .קערה גדולה ושטוחה יותר – קערה היא בעלת בסיס דיסקוס .ה

  



.מעין קערה עם צביטה מתונה, הצביטה עדיין לא מודגשת מאד – ת"ב נר צבוט .0

 
  – ת"ב פכית .0

. צוואר צר וידית אחת, כלי בעל גוף אגסי ובסיס כפתור .א

 
 (. תהליך ציעצוע)הפכית מופיעה לעיתים עם ידית כפולה ואף משולשת  .ב

 . חום כהה/הפכית מופיעה לעיתים עם חיפוי אדום או בגוונים של שחור .ג

בין המוטיבים הצפוניים בפכיות  .חתוכה היוצרת מעין משפך/פכית עם שפה לחוצה .ד

זכיר אלמנט זה מ(. Cutaway Neck)ניתן למנות את השפה המורמת והחתוכה 
 .מקבילות חיתיות

 



 .פכית גלילית –פכית  בעלת גוף גלילי  .ה

.פכית בעלת גוף אגסי וכתף בולטת ומודגשת .ו

 
חריטות ודיקור עדין בצורת , הנושאות עיטור טיפוסי פכיות – ת"ב יהודייהאל כלי תל  .5

הכלים נתגלו על ידי פיטרי בתל . ליצירת קונטרסט עם החומר הכהה, שמולאו בסיד לבן
פיטרי ראה בקרמיקה זו עדות לקשרים בין מצרים ללבנט . אל יהודייה שבדלתה המצרית

.  בתקופת ההיקסוס

 

שהיה , אתר בצד המזרחי של הדלתה – (אוואריס)תל אל דבעה מנפרד ביטק וחפירות 
גם פכיות תל אל , שכללו בין היתר, ב 2ת "מהבביטק גילה מספר קברים . בירת ההיקסוס

 . הפכיות הפכו להיות עוגן כרונולוגי לסינכרוניזם בין גאוגרפיות שונות. יהודייה



:במצריםמסוג זה גם  פכיותל ייצור בשלב מסויים הח

 

. תי יותרכוללים צוואר צר וגוף חבי. דומים בסגנונם לפכים אנטוליים –פכים גדולים  .0
דוגמא עם ידית אחת על )  קנקניםאנו קוראים להם , כאשר פכים אלה גדולים אף יותר

 .(הכתף

 

 

 
 

 



, הכלים לעיתים מחוסרי ידיות. מופיעים בוריאציות שונות מבחינת ידיותיהם –קנקן  .9
הם . כלים אלו נעשו באובניים מהירים. לעיתים עם שתי ידיות ולעיתים עם ידית אחת
לעיתים מופיע על . גוף הקנקן דמוי ביצה. כוללים שפה עם רכסים ןלעיתים שפה נפתחת

ם לכלי השוקולד על לבן והקרמיקה הדו מבשר מוקד)ג לבן "הקנקנים עיטור אדום ע
. הכלי הוא מבשר הקנקן הכנעני הטיפוסי, מבחינה צורנית(. גונית המאוחרים לתקופה זו

. בשיט חופי בין הלבנט למצרים, ככל הנראה הכלים יובאו דרך הים

 
לפעמים . צורה חצי כדורית וכתף חדה. מ"דומים לסירי הבישול בב – סיר הבישול .0

החומר מהם עשויים הסירים . ששימשה אולי להנחת מכסה, תעלה בשפה מופיעה מעין
. זהו הכלי היומיומי ביותר. ולעיתים קרובות מופיעים על הכלים סימני פיח, הוא אדמדם

את סירי הבישול נהוג להכין מטיו עשיר . נוכל לראות לעיתים חסמי קלציט, בשברים
 .  בברזל כחמרה או טרה רוסה

     

החומר כולל חסמי קש . כלי עשוי ביד, דופן זקופה, שטוח –הסיר בעל הדופן הישרה 
 . כנראה כלי ייעודי לסוג מאכל ספציפי. רבים

 


