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 קראמיקה כוללת פיסול/אריחים/כל דבר העשוי מהחומר המבוסס על חרסית.

 לצרכים פונקציונאליים )בישול/הגשה/אגירה(.באזורנו כלי חרס הם כלים/מיכלים שנועדו לשמש 

 זמין וקל להכנה. כל אחד יכול להכין קראמיקה.זהו חומר זול, 

צב על כן, ק , זה משרת את הארכיאולוגים.)כמו מתכות( כיון שחרסים נשברים מהר ולא ניתן למחזרם

 ההשתנות האופנתי, ניתן למעקב.

שונות של כלים מתבטאת בעיטור/צבע, החומרים, הטכנולוגיה שבה הכינו את הכלי. המשמעות של אחידות 

 ים מציגה שוויוניות, התמקצעות, מהלך כלכלי מסויים. של כל

 סדר הפעולות ביצור כלי החרס

 תהחרסית )מינרל הקיים באדמה( יוצר השגת חומר הגלם

בהרטבה דביק וגמיש, כשמתייבש מפסיק להיות דביק. פלסטיות. 

כשנצרף, מקבל צורה בלתי הפיכה. החרסית הנקייה לא הייתה 

אלה קרקעות/רבדי סלע עשירים בחרסית. אם  קיימת בימי קדם.

אינם עשירים בה, יש להוסיף לקרקע חרסית שמצויה בטבע על 

פני השטח/בחתכי נחלים. חרסית נקייה גמישה מדיי, ויש להוסיף 

. התוספת מכונה חסמים חוזקלה משהו כדי לתת לחומר 

(inclusions/temper) –  חומר שאינו מושפע ממים, והוא מלכד את

 רסיות. הח

הגעה לאיזון בין הפלסטיות לחוזק של  הכנת חומרי הגלם

ככל שמוסיפים יותר חסמים, הטין יהיה חזק יותר. זה טוב החומר. 

דורשים דופן עבה שלא מתקפלת כשיוצרים  –לכלים גדולים 

אותה. בנוסף, בזמן צריפת הכלים יוצאים מהם הרבה מים, כשאלה נעלמים יש התכווצות. החשש שיווצרו 

סדקים אז. ככל שהטין יותר חרסיתי, נדרשת יותר מיומנות הן בייצור והן בצריפה. בסירי בישול, החסמים 

 החום.מונעים שוק טרמי, בכך שהם מפזרים את 

 .)מן הברונזה התיכונה והלאה( או ע"ג אובניים)מן הנאולית ועד הברונזה הביניימית( עיצוב ביד  עיצוב הכלי

 קיימים מספר אופנים.

  באויר. ייבוש ראשון

 כאשר הכלי קשה כעור, עדיין אפשר לעשות בו שינויים פלסטיים ולהוסיף לו ידיות.  טיפול לפני צריפה

 מתייבש לחלוטין,  אפשר למרק, לצבוע ולחרוט בו, אך לא לשנות את צורתו.כאשר הוא  ייבוש שני

  .בתנור בנוי (2או )באויר הפתוח ( 1)מה ישריפת כלי החרס יכולה להתרחש בער צריפה

לשים עליהם חומרי או בתוך בור, , תר היא לשים את הכלים ביחד על הקרקעהצורה הביסיסית ביו( 1)

 החמצן לכל מקום.  בהגעתלשלוט בטמפרטורה והזה, לא ניתן . במצב בעירה ולשרוף אותם

דוחפים את הכלים שרוצים לשרוף פנימה,  .מנהרה עם ארובה בקצה: בנוי בצורת שריפה אופקיתנור ( 2)

כשהחדרון נשאר חם מאוד כי האוויר החם נע  ,מבעירים אש בקצה והחום עובר אופקית עד לארובה

 באיטיות לעבר הארובה. 

(אופציות 3)צריפה   

 זיגוג

 צביעה

ליטוש פני השטח -מירוק   

צביעה ואיטום -חיפוי   

 ייבוש

(אופציות 7)עיצוב הכלי   

הופכים את החומר לעמיד יותר וגמיש  : הוספת חסמים
 פחות

שוקעות -העברת החרסיות לברכה נוספת   

,  הפסולת שוקעת, הגבישים מתרחקים: הצפה במים
 החרסיות צפות

 איסוף חומר הגלם
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החום עובר דרך  .הכליםעליונה, בה מונחים  קומת צריפהתחתון, ובעירה תנור הצריפה האנכי: מורכב מתא 

יש יותר עשן , אם מונעים חמצןליותר אדומים. הכלים הופכים  ,הרצפה למעלה. ככל שמכניסים יותר חמצן

גוון הכלי. בעולם העתיק אפשר לשלוט ב ,אם יודעים לשחק עם זהיוצאים יותר אפורים או שחורים.  והכלים

, מעלות ומעלה 088זו גם בשריפה פתוחה. על מנת להגיע לחום בעירה של כהצליחו להגיע לרמת מיומנות 

רמת החום  שיוצרים חום נמוך יותר. - עץ. לעומת חומרי בעירה כמו קש, זרדים וגללים חומר הבעירה הוא

 בעירה בתוך כבשן.הגבוהה ביותר, מושגת באמצעות 

  ל לאחר צריפהטיפו

  הפצה
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 טיפולוגיה   קטלוג

 .קטגוריות קונספטואליות   .מצוי

תכונות משותפות למשל(. החלוקה הטיפולוגית ) סיווג לפי גורם מארגן: יוןמ .אוסף

 חומר, צורה, לפי: היו שנעשו הטיפולוגיות רוב מתבצעת תחת קריטריונים קבועים.

 בה. הוא ממנו התעשיה או טכנולוגיה,

 .)בד"כ נועדה לסדר כרונולוגית. יש גם פונקציה, מקור, תרבות, ארץ( מטרה

 

 הכלי. את לסווג אפשר החרסים, של )"האינדיקטיביות"( המזהות התכונות עפ"י וזולה. זמינה השיטה

  הם: האינדיקטיביים החלקים

o בכלי ביותר הרגיש החלק :שפה.  

o :מירוק, - אך נפוץ. הוא אדום צבע צבע/עיטור 

 נדירים יותר הם מיוחד עיטור או מירוק+צבע,

 ומצביעים.

 אינדיקטיביים: לא

o בתקופות רק שטוח מבסיס משתנה :בסיס 

 .יותר מאוחרות

o מאוד. הרבה עצמן על חוזרות :ידיות 

 החומרית. בתרבות איטיים שינויים רצף אחר וקבותע לוגנטית(:י)/פ התפתחותית טיפולוגיה

 עפ"י נעשה במצרים. פיטרי ע"י לראשונה נעשתה סריאציה. :שכיחות( )עפ"י סטטיסטית טיפולוגיה

 )"דגם כרונולוגי. עוגן זה על להלביש אפשר אח"כ יחסי. כרונולוגי סידור של באופן  - אופנות אחרי מעקב

 קרב"(. ספינת

 :סטרטיגרפית-כרונו היא בארץ הנפוצה טיפולוגיהה

 העוגנים את .(X מתאריך סנחריב של חורבן )למשל ידוע היסטורי תיארוך להן שיש שכבות לוקחים

  .הקרב" ספינת מ"דגם היחסיות הסטרטיגרפיות לרצף משייכים ההיסטוריים

 היו בהכרח לא התעשיות ששתי בחשבון לקחת צריך שונים, מקומות בשני החרס כלי בין משווים כאשר

 יש ביניהן, התאריכית ההקבלה קשר את לאשר כדי חרס. כלי של סוג אותו מוצג כאשר מקבילות,

 תיעוש,  מייצרים מעט אחד, חרושת )בית המקומות בשני דומים כלים של דומות שכיחויות לבדוק:

-החברתי הארגון על ללמוד אפשר החרס, כלי וךבת הסטנדרטיזציה/סתירה מתוך תבניות(. עם עבודה

  כלכלי.

 (2ו 1 עמודים נכנסים )כאן
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 חרס: כלי דגמי של חזותית הצגה

 

 :ביותר הנפוצים הפתוחים כליםה סוגי

 מעומקם. גדול שקוטרם הפתוחים הכלים כל קערה:

 בישול(. סיר )לא ועמוקה גדולה קערה קדרה:

 קטנה. קערה קערית:

 רגל. על קערה ת:ע  ב  קּו

 שטוח(. בסיס גבי על או רגל, על לעמוד יכול )בסיסו סגורה קערה בצורת שבנוי שתייה ליכ גביע:

 יותר. מעט רחב חלק השפה לפני יש לעיתים אמנם, ביותר. הרחב החלק הוא השפה לרוב אלה, בכלים

 .הפנימי בצידם עיבוד אין בד"כ סגורים, בכלים מבחוץ. וגם מבפנים גם נעשה אלה כלים של עיבודם

 סגורים: כלים

 יותר, גדול כשהוא קטן. יחסית הכלי ולמזיגה. נוזלים להחזקת נועד בד"כ אחת. ידית עם סגור כלי ך:ּפ

 קנקן. אינו אם לתהות אפשר

 קטן. פך פכית:

 יותר. או ידיות שתי עם לרוב קנקן:

 יותר. או ידיות שתי עם אך פך של בגודל כלי קנקנית:

 כלל. ידיות ללא פך/פכית בקבוק:

 בהן. שנדון לתקופות אופייני בישול סיר בשפה. נגמרת הדופן צואר. לו שאין סגור כלי ר:רּוע  ּפ  

 .מאוד גדול קנקן – למקום. ממקום יבשים דברים או נוזלים נשיאת / לאגירה שנועד סגור כלי :סיט  ּפ
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 הכרונולוגית( )בסדרן הניאוליתית בתקופה תתרבויו

o וחרוט צבוע העיטור לאובניים. סימן ללא ידנית, הטכ' .לפנה"ס 0088-0888 :הירמוכית התרבות 

ה. דגם וביניהם מקבילים פסים שני בצורת  הקווים בין אלכסוניים פסים רק אלה לפעמים, ִאיְדר 

 לפעמים החרוטים. הפסים מלבד הכלי, כל את שמכסה בצבע מחופים הכלים לרוב, המקבילים.

 שעל הגולן שער מאתר בעיקר לומדית התרבות על מהכלי. בחלק רק נמצא אלא מלא, אינו החיפוי

 עם ,פערורים( )חלקם מעוטרים םושאינ מעוטרים קנקנים קנקנית, המאפיינים: הכלים הירמוך. נהר

 של מירוק אין בירמוכית מעוטרות. ושאינן מעוטרות קערות ידיות, עם או הכלי שפתל קרובים זיזים

 .9 מיריחו בשונה כלים,

o סוגי ֶחֶסר". "חיפוי .2 או ממש .1 או צבוע הוא – פעם אף חרוט לא העיטור :/לודית9 יריחו תרבות 

 לפעמים .אנכית( )יחסית שמוטה וכתף רחב פה בעלי – קנקניםה ;קערות לירמוכית. דומה הכלים

 את מוצאים ואז בתבנית. הקנקנים את עשו לפעמים ף;לכת מצואר המעבר את בתעלה מסמנים

 הכלי. של הנמוך בחלק או בבסיס שקעים( עמו )נראה בכלי התבנית ביעותט

o וריאציות עם תרבותית ליבה לפנה"ס. 0 -ה האלף של ראשונה מחצית :ונספחיה רבה ואדי תרבות 

 המוצרים מהפכת חקלאית: חברה וממורקים; כהים חרס כלי (;רוחב מבני) מלבניים מבנים

 "אגסי" בגוף מאופיינים הכלים .הכלקולית? תרבויות מבשרת חלב(; משק אריגה )טוויה, המשניים?!

 שמתביעים חופשיים יותר גמיםבד עיטורים יש בנוסף, .שמוסיפים קשת, צורת עם נפרדת שפהו
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 שמשנה זווית עם או ,אלכסוני דופן עם קערות של חידוש עם – קערות הבסיסיות: הצורות בכלים.

  .(לצדדים במריחה ביד החיבור )הרחבת I בצורת הידיות בשחור/אפור; ממורקות-כהות קערות ;כיוון

 חיפוי 

 )בצבע(

 רוקימ

 )ברק(

 דוגמה כלים טיפוסי מאפיין

 ירמוכית

0088-

0888 

 לפנה"ס

V  

 

X וחרוט צבוע עיטור 

 קווים שני בין אידרה בדגם

 מקבילים

 בדגם - חלקי החיפוי )לפעמים

 מצבע( הימנעות יש האידרה

 עם קנקנים

 )קרובים זיזים

 או לשפה(

 קנקנית; ידיות;

  קערות.

 V 9 יריחו

 פעם אף

 חרוט. לא

 ממש צבוע

 שהשאר או

 שבוע

 והעיטור

 לא.

V פעם אף חרוט לא העיטור – 

  ממש .1 או צבוע הוא

 ֶחֶסר". "חיפוי .2 או

 את בתעלה מסמנים לפעמים

 לכתף. מצואר המעבר

 הקנקנים את עשו לפעמים

 את מוצאים ואז בתבנית,

 )נראה בכלי התבנית טביעות

 בחלק או בבסיס שקעים( עמו

 הכלי. של הנמוך

 הכלים סוגי

 דומה

 לירמוכית.

 קערות;

 – הקנקנים

 רחב פה בעלי

 שמוטה וכתף

 )יחסית

 אנכית(.

 

 

 

 

 ואדי

 רבה

V V אגסי" בגוף מאופיינים הכלים" 

 קשת. צורת עם ושפה

 בדגמים עיטורים מותבעים

  .םחופשיי יותר

 או אלכסוני, דופן עם הקערות

 .כיוון שמשנה זווית עם

 ממורקות-כהות קערות

  .בשחור/אפור

 )הרחבת I בצורת הידיות

 לצדדים(. במריחה ביד החיבור

 קנקנים;

 קערות.
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 9 לודית/יריחו סיכום:

IN OUT ממשיך 

 דגם כולל וממורק, צבוע עיטור

 תלויים משולשים

 הבסיסי הצורות אוצר חרוט ירמוכי עיטור

 כתף רחב, פתח בעלי קנקנים

 ותעלה שמוטה

 צואר עם קנקניות תה", "ספלי

 זקוף.

 ב"חיפוי שימוש עיצוב, טכניקת

 חסר".

"PEBBLE BASE" ממורק( )לא לבן על אדום עיטור גליליות זיז ידיות  

   אורגאניים חסמים

 שיעור 1 _____________________11.11.12

 בתל הקרמיקה נמצאת הקלאסי, הע'סולי הכלקולית למאפייני מאפייניה בין – רבה ואדי תרבות של בזנב

 נקב. ידיות שם יש פנימה. שנפלו שאיבה כלי נמצאו ובתחתיתה מדופנת, באר בה נמצאה .צף

 עשוי הוא טין. מעודפי העשויים בסיסים גסים, כלים – הכלקולית שלפני כלים כן גם נמצאו ,קטיף תלב

 נקראת הקראמיקה בתחתית. מחצלות של וטביעות קל, אותו שעושה )מקש( אורגאניים חסמים מהרבה

 הליבה אוזן. ידיות בה יש עצמו. ע'סולי כלקולית וטרום רבה ואדי סוף לתקופת דרומי ביטוי והיא ,קטיפית

  וחיזור. לחימצון קשורה השחורה

 לפנה"ס 1011-2011 הכלקוליתית התקופה

 יש ."המשניים המוצרים מהפכת" – מאסיבית חליבה יש לראשונה וחלב. עדר על חזק דגש בתקופה

 בכלי סמלית והשקעה עומס יש ועוד. לקרמיקה ושנהב אבן לכלי מתכת מכלי וסמלים רעיונות זליגת

 בכלקולית. פונקציונאליות השקעות יש כן, כמו חרס.

  –נמנים הכלקוליתית הקראמיקה עם

o קערת V SHAPE: דמויות ונטויות ישרות דפנות בעלת קערה V, ושטוח. לפתח ביחד צר בסיס ובעלת 

 קובעות יש לפעמים רבה(. בואדי גם )שהייתה קובעתה צורת נגזרת זו מקערה גדלים. במגוון מופיעה

 מעוגלת. בצורה

o :מאופיין הבזיך עליה. נשען לא שהכלי - שטוחה שאינה תחתית בעל קרן, גביע מעין בזיך 

 ובסיס קטן קוטר דקה, שפה לו יש חלב/אלכוהול. משקה שם ששתו מניחים קרן. בצורת

  .גילוף סימני יש הבזיך על חלול. ולפעמים מלא הבסיס לפעמים מאורך.

o :עם העליון בחלקו אותו שסתמו שטוח, בסיס עם קנקן של סוג מחבצה 

 חיברו אז צואר. והשחילו באמצע חלון פתחו לצד, סובבו אח"כ צ'ופצ'יק.

 הצ'ופצ'יק ליד והשנייה הבסיס ליד אחת משולש. חתך עם ידיות שתי

 מוכרת היא חמאה/יוגורט. לעשיית – חלב לחביצת נועד כליה המחודד.
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 המקורית המחבצה את ומדמה רצועות, עם פונקציונאלית, בגרסה

  בע"ח של מעור העשויה

--- 

o משולש חתך בעלת נקב ידית: 

o שלא כדי הכלי: שפת על פשטידה" "שפת או חבל עיטורי ריבוי 

 בחבל. אותם הקיפו ההכנה, בעת הגדולים הפיטסים יתפרקו

o מיוחד: לעיטור כרקע / כפסל הכלי 

 הכלי בתחתית ניתוק רואים .איטיים אבניים על שהסתובבו הכלים על רואים

 על באדום נעשתה הצביעה ביד. עדיין נעשו מהכלים חלק רך. כשהיה

 בכלקולית. כללי באופן מירוק או חיפוי אין ".LIPSTICK" השפה

 האובניים מוגבל. באובניים השימוש ביד. יותר נעשו שגדלו, ככל באובניים, נעשו יותר, קטן שהכלי ככל

 התמחות. ותפח מהיר, ייצור סטנדרטיזציה, מאפשרים

   הע'סולי. בכלקולית ידיות ללא תמיד שכמעט קנקנים הם פערורים

  .כלקוליתיים כלים סוגי שני בין מהכלאות המורכבים כלים יש לפעמים

CRÈME WEAR: כולם שלא כלים עוד נוצרו אח"כ בצבע. עיטורים ומעט דק מחומר העשויים בהירים כלים 

 בכלים. מושקעת בפיסוליות מאופיינים אך בהירים, מאוד

  החלב. ממוצרי השומן לרדיית אחריות הכפות

 במחבצה. שנסגר הצד של ידית הוא – אפשרי בלתי שנראה למשהו שמחוברת *ידית

 21.11.12 ___   0 שיעור

  שונה. מעט נראה הארץ בצפון הכלקולית

 הגולני: בכלקולית מופיע

o בזלתית. בקרקע משימוש הנובע דמדםא-חום הכלים של צבעם 

o נקב ידיות. 

o חבל עיטור. 

o עצמם. על חוזרים הקרניים יעיטור  

o פיסולי. כאלמנט לכלי ההתייחסות  

 הגולני: בכלקולית אין

o מצומצם. מאוד שם הכלים מבחר 

o בצבע(. מעוטרים כלים שאין כמעט( 

o קערות. חותפ יש  

o אין V SAPES, פרקטית. אינה מבזלת עשייתו וכן נוצרו(, )כך באזור באובניים שימוש היה שלא כיון  

o בזיכים אין. 

o מחבצות. אין 

o ומירוק. חיפוי אין 

 אינדיקטיבי. אינו כן ועל יותר מאוחרות תקופות לאורך ממשיך משפך עם אגן – בכלקולית המופיע *כלי
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כן מופיעות כמה קערות. חומר הייצור   .הגולן ותרבות סולי'ע כלקולית של שילוב מעין: בעמק החולה

 ]לא יופיע במבחן[. החולאי.

 א1ברונזה קדומה 

 משתנה ממתמחה ומתועשת.התעשייה 

IN OUT 

  וצפוניות: מקומיות למסורות חזרה

 ומירוק חיפוי

 יותר. קדומות מתקופות חוזרות – )מעוגלת( ֶהִמיְספִֶרית קערה

 מושחל צוואר בעל קנקן

 ידיות( שתי )בעלת קנקנית

 סדרתי ייצור

 ואידאולוגיה סמלי עומס

 V דמויות קבעות

 וגביעים בזיכים

 מחבצות

 משולש חתך בעלות נקב ידיות

GRAY BURNISHED WARE – וצבוע פלסטי פיסולי עיטור ממורקת אפורה קראמיקה 

  )מבוהנות(* מדף ידיות

  מבוהנת או מחורצת מעובה, שפה עם פערור

 הברונזה הקדומה. בתוך*ידיות אלה אינן אינדיקטיביות לתקופות ש

 .מחופיםכמעט כל הכלים בב"ק 

 קראמיות שחוזרות על עצמן.יש הרבה תעשיות מקומיות, עם התנהגויות 

 יש שלב קדום ושלב מאוחר לקרמיקה הממורקת אפור:

o :יותר זיזים בולטים ידיות  מזווים יותר, בעליצווארים גדולים יותר, בעלי מירוק מושקע ומבריק יותר,  בקדום ,

 עיטןר רכסי סביב צוואר הכלי. 

o אין זיזים.המירוק פחות מוצלח. לרוב קטנים יותר.  :(ב1ב"ק ) במאוחר  

 הם סימטריים, ובד"כ מופיעים ביותר מזוג. זה מוטיב עיטורי. זיזים

 הצבע האפור מגיע רק בקערות וקובעות.

 הכלי נדיר. – ס = כלי צינורי חלול שנעשה בו שימוש בטקסים.נֹוֹוקא

 ב1ברונזה קדומה 

קניון חילקה את כל קראמיקת הברונזה קדומה בתקופה יש הרבה קברים, ובהם נמצאו הרבה כלים שלמים. 

 .A,B,Cעירוני -לקדם – 1

 (PUC) ויורשיו ממורק אפור (PUB) צבוע (PUA) ממורק מחופה תקופה

 גבוהה אוזן ידית עם יות/ספליםפכ א1 ב"ק

 ומעוטרת

  )"מולבש"(. ישר צואר עם קנקנים

 מעוטרת שפה עם פערורים

 קדום. 

 לאורך זיזים "שמן". מירוק ,עבה דופן

 קרם, גוונים התחתון, החלק או הזיווי

 כהה/שחור אפור אפור,

 אדומה קבוצה-תת

 פופיק עם )לעיתים מעוגלות קערות ב1 ב"ק

 ידיות מעוצבת, שפה עם או בתחתיתן

 LINE PAINTED – קוים צביעת

 קנקני קנקניות, חדק, )קערות

 מאוחר.

 "רזה" מירוק זיזים. ללא לרוב קטן,
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HIGH LOOP "קנקניות ,("מוגזמות 

 "עייף"(. חדק עם) קומקומים מגוונות.

  התקופה: בסוף

-PROTO) נטויה שפה עם קערות

PLATTER;) צואר.-צרי פכים 

 תושבת(

-GRAIN "פסים )חיפוי( משח

WASH; BAND SLIP ,פערורים( 

 פיטסים(

 זיזים-מרובת קעקה וריאנטים:

 CRACKED "פרעה", קערות עגולים,

WARE. השפה. לקראת חדה זוית יש 

 ואדי בעיקר, יזרעאל עמק )מיקום:

 החוף( ומישור ערה

 11.1202. ___   6 שיעור

 :הירדן( בקעת של )מסורות המצוירת הקראמיקה

 אדום צבועה (LINE PAINTED) אדומים. קווים צביעת לבן; חיפוי :הבקעה( )דרום 

 קטנים. יותר בד"כ הכלים

   פסים-חש  מ (GRAIN WASH) גדולים מאוד קנקנים על או זה את עשו :הבקעה( )צפון 

 מוכ נראה זה זרדים. עם מהר עשו ביעההצ את )פיטסים(. בינוניים על או )פיטסים(

 מסרק. עם בהפסקות צביעה

 מעוצבות. בשפות מאופיין ממורקים. יותר להיות נוטים הקטנים אדום: מחופים כלים 

 הבסיס. בתוך פופיק של לחיצה יש

 לשפה. מעל הרבה עולה הידית גבוהה: אוזן ידית עם פכית 

 120.12. ___   1 שיעור

 התושבת על והניחו השפה, לגובה שמגיע צר חור עם זרבובית עם קנקן הוא תושבת" "קנקן

  קטן. קנקן הזו

 2 קדומה ברונזה

 אחד ייצור. בפס – אחד במקום ייצור ריכוז כלכלית, לריכוזיות מביא תיעוש .עירונית חיים לצורת עוברים

 השקעת היא המטרה ייצור. בפס השונים התפקידים את עושים והאחרים מקצועי, יותר – האובניים על

 שהונחו החרס כלי קבוצת את מאבדים ולכן בקבורות, ירידה יש בגיוון. ירידה רואים אז, כלי. פר זמן פחות

  בקבורה.

  .1מהב"ק כמה ונשארו נפלו המיוחדים כל

IN OUT 

 ממורקת אפורה קרמיקה לשפה. יותר קרוב קטן זיווי בדופן, קווץ' בקערות:

 (LINE PAINTED) אדום צבועה .צלחת( )מעין נפתח קצת הזיווי זיווי(: עם רדודות )קערות טסים

 הביצוע מדף/אוזן. ידיות עם .תעשייתיים ,ענקיים כלים אגנים:

 באמצע. שמפסיקים רק קנקן, של כמו

 (GRAIN WASH) פסים-חשֶ מֶ 

 עוברת תושבת מתרחבים; )חדקים מיוחדות צורות אגירה(. )כלי ופערורים קנקנים

 (HIGH LOOP גבוהות ידיות ;אומפאלוס ;שינוי

 צואר. בעלי וחלקם פערוריים חלקם עגולה. תחתית בישול: סירי

  שטוח. בסיס בעלי חלקם

 

  אגסית. מעט צורה ,אוזן/מדף ידיות קנקנים:

  חבל. עיטורי של סירוק/תוספת של חיצוני טיפול פיטסים:
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  מהשפה. או מהצואר יוצאת הידית פכים/פכיות/קנקנים:

  .דומיננטיות ונגבית צפונית תעשיות יש

צלילה נובע מחומר גלם מסוים בתוספת של צריפה הקראמיקה המתכתית )שחרסיה בעלי צליל מתכתי(: 

י מביא בטמפ' יותר גבוהה ממה שהוא באמת. התהליך הכימ בטמפ' גבוהה. תחמוצות הברזל מדמה צריפה

שעשייתם סביר  הוא קיים בכמויות מאוד גדולות, בתפזורת רחבה.את החרס להיות יותר קשיח ביחס לטמפ'. 

אין שום שינוי בהרכב החומר בכל הכלים העשויים כך. אמנם, אין ביניהם סירי  החרמון. דותורמהייתה ב

 בישול, כיון שהשוק הטרמי בבישול ישבור אותם.

הטכניקות טובות לתעשייה. הטסים בחלקם התחתון נעשו בתבנית, ואז הוסיפו על אבניים בסיבוב רצועה 

תוך כדי הסיבוב סרקו את  "ג אובניים איטיים.אחרונה שאזור השפה. את הקנקנים הקטנים, יצרו ברצועות ע

 )ולפעמים יש כזה אנכי(. הוא יוצר גימור טוב לצד החיצוני במינימום זמן ומאמץ./ אלכסוני הכלי סירוק אופקי 

  בבודדים יש גם טביעות של אמנות )של דגמים שונים(. כל הכלים הגדולים מסורקים, ללא חיפויים בכלל.

יש שוני בפרטים. אין להם את אותו חומר מתכתי לעבודה. בכל בית מלאכה, התמחו בחומרי גלם  בערד

  שונים, והתאימו אותו לכלים מסויימים בהם התמחו.

 את התושבת לא מנקבים את התושבת, ע"מ לחסוך זמן.

, שרידי כלים מצאו שם בית יוצר יחד עם גלגלי אובניים פשוטה ומינימליסטית. –יש תעשייה מקומית  בית ירח

בבית ירח יש את  – לא עשויים )גושי טין(, שאריות, כלים גמורים, וכלי עזר לעיבוד קראמיקה מצור.

 הוריאציות היחידות.

 1212.12. _מיתר של הסיכום להלן – הייתי לא       0 שיעור

גיוון אזורי, מיצרים דברים מאוד דומים. וגם בתוך הליין שהם מאופינת ע"י תעשיות אחידות ללא  2הב"ק 

 מיצרים יש אחידות עם תפוצה רחבה.

בצפון הארץ יש את הקרמיקה מתכתית, הכלים האלו נעשו ע"י חלק תחתון בתבנית ושפה על אובניים 

וחיברו אותם. הרבה פעמים מתחת לשפה )מבחוץ( יש שקע שמציין את המעבר בין התבנית לשפה, 

 –ולפעמים התעלה עדינה מאוד. טיפלו יפה מאוד בשני הצדדים של הקערה )פנים וחוץ(. יש מירוק מאט 

מעלות הוא מאבד את ההברקה שלו. אחרי שהוצא מהתבנית עיבדו, החליקו  088הברק כשמחומם מעל 

יש פחות טיפול חיצוני(. הכלים נשמעים כך כי יש להם צליל מתכתי  3וטיפלו כדי להוציא עודפי טין. )בב"ק 

מתכתית אין כלי  כאשר נוקשים עליהם, והחסמים שלהם חסמים אדמדמים וחומים שהם מיוחדים. בקרמיקה

 בישול. הקרמיקה חזקה אך שבירה, פריכת, ללא חללים.

 כלים לא מתכתיים:

 תמונה תיאור שם הכלי

 טס

(platter) 

)הכלי הכי פשוט ובסיסי( 
ס"מ(  02-02קערה בינונית )

פשוטה, כלי בסיסי שטוח 
יחסית )יש מישור של השפה 
שהוא סימטרי וישר, מניחים 
את השפה על משטח ישר 

ורואים שאין ביניהם רווח, אם 
יש רווח זהו כלי עמוק(.  יש 

 זיווי של השפה.
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קערות 
מזוות 

קטנות )אתר 
 אפק(

 אינה מתכתית

 

 (vat) אגן

גדול יותר מהטס, קערה 
עמוקה גדולה וגסה, הן די 
נדירות בחפירות, הדוגמא 

הזאת קצת מאוחרת אבל היא 
 –השתנה מעט במשך השנים 

היא כמו חלק תחתון של קנקן 
שהוסיפו לה ידיות מדף וחדק 
)משפך( קטן, הן ספצפיות אינן 
מתכתיות )יוצרו גם בטכניקה 
של מתכת אך עדיין לא נמצאו 
בשלמותן בארץ, מה שכן יש 
 זה שפות עם עיטור מסרק:(

 

 

 קרמיקה מתכתית שפות אגן

 

 (jug) פך

המתכתי האופויני הוא כלי די 
שוי ביד )לא אלגנטי הע

סימטרי(, צוואר דק בסיס די 
קטן שטוח ולא מאוד רחב. יש 

פכים יותר פחוסים. צרוף 
היטב. יש להם צורה משותפת 
ונעשו בכל הארץ. יש לו כינוי 

"כלי אבידוס"  –ספרותי נוסף 
כלים כנעניים מתכתיים אשר 

נמצאו בקברים מלכותיים 
במצריים ונמצאו שם, והם 

זם הכי מהווים את הסינכרוני
מובהק לתקופה )עוגן 

משמעותי(.  לא תמיד מחופים 
 אך לרוב כן ממורקים.

  

קנקניות 
 וקנקנים

(jar) 

הם מסורקים ולא מחופים או 
ממורקים. זהו חיקוי לא רע 

והוא מייצג את המתכתי )כי אין 
בנמצא(. יש שפה לרוב קצת 

מקופלת ויש לה סירוק המכסה 
את כל הכלי כאשר הטין היה 

 עדיין רך.
  

 הידית
יש דחיפה פנימה של הכלי  

בפנים של הידית כדי שהידית 
 לא תבלוט יותר מידי החוצה.
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 מעוטר ועם ידית זיז מאופינת חלק מקנקן

 

קנקן 
 תושבת

הההבדל הוא שהתושבת היא 
מעל גובה השפה והיא אינה 
מנוקבת. התושבת היא מאין 

 ספלול על השפה.

 

 צוואר פיטס

מאתר בית ירח עם ענקי 
תביעת חותם גליל בדגם של 
רשת )במקום חבל(. זהו כלי 

 נדיר.

 

 פערור

צורה אגסית המאפיינת את 
 הב"ק, עם סמני פיח, 

בב"ק בגולן יש סירי בישול 
פערוריים מחומר שהיה של 
-הכלכולית הגולני, חומר חום

 *לא כלי מתכתי* אדמדם.
 

 

  דמוי קנקן

קטנה  כולו מפויח, יש לו ידית
ולא שימושית, זהו סיר בישול 
קטן. יש לו צוואר ובסיס שטוח 
ששימשו לבישול. לא סימטרי 

כי אינו מיוצר בתעשיה 
 מסודרת אלא באופן ביתי.

 *לא כלי מתכתי*
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 1219.12. ___   9 שיעור

 2ברונזה קדומה 

 :מאפיינים טיפולוגיים

)רואים גלי אובניים  אובנייםעשויות על קערות  •

 .בחוץ(

 .ענק(-טסים עבים עם מירוק דגמים )כולל טסי •

 קנקנים מסורקים ומחופים לבן  דרום: •

 קנקנים ופיטסים בלבד!MW(metallic ware) צפון:

 .םדּופכים ופכיות עם בסיס ג   •

 .כלי בית ירח •

 

 

 מאפייני ייצור:

  .התפוררות התעשיות הגדולות •

• דמיוןין יש ם עדי, אולתעשיות מקומיותמעבר ל 

 .עלייה בשימוש באבניים; ירידה באיכות הצריפה •

 .נטייה לייצור כלים גדולים •

 .טישטוש הבדלים אזוריים •

תי וכלי הגשה בסעודות גדולות.יש ריבוד חבר

הקערות מעוגלות כמו שהכרנו, אך הבסיס "דיסק" 

 הוא סימן לעבודה על אבניים.  –

בקוטר של כחצי מטר  –הכלים מאוד גדולים 

 ויותר. 

 .3יש דגם מירוק, ושפה האופיינית לב"ק 

 

 

 . דומים לאלה שראינו קודם סירי בישול

ס"מ. איך ייצרו אותם? את החלק התחתון ייצרו בתבנית. בסוף  08-98בקוטר של  תסי הענק

בולט משהו מעל לתבנית. מסובבים הכל על אובניים, ומוסיפים רצועה/שתיים של שפה. שם 

רואים שקע בתחתית החיצונית של  – (3רואים את עבודת האובניים )כיון שכך זה בב"ק 

בצורה מדגמית. כשהוציאו מהתבנית, השאירו את הצד השפה. המירוק נעשה ע"י חתיכת עץ 

התחתון כפי שהוא, ולכן בתסים האלה הוא נשאר גס ולא מעובד )גם בקטנים יותר, לא רק 

התסים גם יותר גדולים. השפה פתוחה ומשולשת, זקופה. )ולא מכונסת פנימה כמו  בענקיים(.

ים אפילו אם מקבל קודם(.

שבר כלי שבחוץ הוא גס 

יודעים  –" כורי עכביש, בדגם של "צבועובפנים 

 .3שזה טס של ב"ק 

 

 –ם מאפיין את התקופה הבסיס הגדּו הפכים

 מוארך ושטוח.
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  . גודל של מ' ויותר.2יותר גדולים מב"ק  פיטסים

 Khirbet Kerak Ware/  כלי בית ירח

הכלים האלה . (בית שאן)ומופיעים גם בחצור, עפולה,  נמצאו לראשונה בתל בית ירח

 ה שהיגרה לארץ. זרזו קראמיקה שייכים למשפחת כלים שמשתרעת בכל הסהר הפורה. 

הצד החיצוני מקבל פחות טיפול  ולכן לא מאוד סימטריים ויציבים. – בידכל הכלים נעשו  .1

 .2מאשר בב"ק 

. צריפה נמוכה. הכלים מתפוררים. כדי להתגבר על זה, הכלים עברו טיפול גס, מקומיהחומר  .2

 , שכנראה נעשה בכמה שלבים.חיפוי ומירוקחיצוני אינטנסיבי של 

כיסוי חלקים ע"י , הושג ע"י פטנט בזמן הצריפה )אולי אדום ושחורמשחק של צבעים בין  .3

 מסויימים בזמן הצריפה(.

 . אין כמעט תסים. כלים סגוריםקדרות והצורות: יותר דגש על קערות,  .4

 )פופיק( חוזר. בסיס האומפאלוס ר כלי לא יציב.כ צרים, מה שיוצבד" הבסיסים .0

שמכסים את כל הכלי או חלקים ממנו. בין או שקועים פלסטי, בולט )רכסים(  העיטור: .6

נֵי הרכסים  הדגמים יש גיאומטריים.  החול.-שעוןהבולטים תמיד נמצאים על ק 

 חוזרת. Iידית  .7

ים דִ נְ כלים עם ידיות, קנקנים, מכסים )חרוטים עם ידית צופציק מלמעלה(, סטֶ  :צורות .0

, (יש לפעמים זיזים בתוכם – בצורת מעין שעון חול )כלים חלולים

 לפעמים מוצאים פערורים. ,קערות

  בסיר. לתמיכה נועד פרסה בצורת קן .9

 

 

 

 

 20.11.12 ___   11 שיעור

 ספציפיים:סוגי כלים 

 החומר לא טוב. מקומי שנאסף בתל.

 עם שפה ישרה. קערות סלט:

 S בצורת מעוגלת הספלים: שפת ספל:

 עור.קהבסיס  אדום.-הרבה עם עיטור פלסטי גלי. משחקים עם שחור :)=קדרות( קערות הגדולות

 צורה עם דופן ישרה 

 צורה עם דופן גלית 

לפעמים חלול, לפעמים עם צורת חיה. הם שימשו לבישול, ולכן עם צ'ופצ'יק למעלה, לסירי בישול  מכסים

 לא תמיד טרחו למרק ולחפות.
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 נ"לפסה 0022-0222 :תקופת הברונזה הביניימית

נוודית עם בתי קברות רבים. -הערים ננטשות, ומוחלפת המערכת העירונית במערכת כפרית 3בסוף ב"ק 

סטרטיגרפיים בתקופה, אלא יותר בקברים. כל מה שהחזיק את התרבות הקראמית כמעט שאין מכלולים 

והתעשיות הגדולות, נעלם עם ההתמוטטות הכללית. התעשייה הקודמת נעלמה, למעט היחס הבסיסי 

)התקופה הבאה(. הב"ב, נמצאת ב"קו  MBלעשיית כלי חרס. המעבר הטכנולוגי המשמעותי לאובניים הוא ב

 שינויים עיקריים: טכנולוגיות מעוכבות לטכנולוגיית אובניים.פרשת המים" בין 

o .שינוי בתעשייה 

o  .מכאן שנמצא כלים שונים בסוגי הארץ השונים.  –חוזרים לבתי מלאכה אזוריים שמשמשים תושבי כפרים

 (.1קשרי מסחר הדוקים )כמו שקרה בב"ק אין 

o  3ביחד עם התעשיות, נעלמים רוב הדברים המובהקים לב"ק. 

OUT (שינויים עם) נשארים IN 

o קעריות אובניים 

o )טסים )פלטרים 

o אגנים בעלי חדק (vats) 

o קר' מתכתית וחיקוייה 

o KKW (כלי בית ירח) 

o "פכי "אבידוס 

o חיפויים ממורקים. 

o מלבד  חיפוי אדום(

מסורת של צביעה וחיפוי 

 בעמק הירדן(

o פיטסים מסורקים 

o ידיות מדף 

o  קנקנים )כתף שמוטה, בטן

 פשוטה( שפה, נמוכה

o )ככלי  פערורים )שפה חתוכה

 בישול ואגירה.

o סירי בישול כדוריים  

o קערות מרוכסות 

o ספלים וגביעים 

o  ,כלי מזיגה )קומקומים

 פכים רחבים, אסקויספלים, 

 >קומקום עם חדק רחב

 (<וידית

o BWW (black wheeled made 

ware) 

o (1ב"ק -)דמויות קנקניות 

o פיות( 4)עם  נרות ארבעתן 

o  מקופלתידיות מדף 

 כלים צפוניים

בצפון סוריה בתקופה יש פריחה אורבאנית, המלווה בהיווצרות תרבות כלי שתיה עשויים על אובניים. 

התרבות הזו שולחת אלינו שלוחות בצורת קבוצה התרבות הקראמית הזו נקראת "תרבות הגביעים הסורית". 

הם עשויים מחומר אפור. זה לא ממורק ולא  ".BWWעשויים על אבניים -כלי מגידו/כלים שחוריםבשם "

יש עליהם עיטור פסים/קווים גליים בצבע לבן. מהקבוצה יש קומקומים, מחופה. הכלים עשויים על אובניים. 

במערה בקדש בגליל, נמצאה מערת פולחן עם כלים רבים )גביע גדול(.  Beker -גביעים, בקבוקים ו

 תפוצת הכלים בצפון ./שטוחהבסיס קצת קעור כלפי פניםמהקבוצה הזו. כולם שייכים למערכת שתייה. 

  .)ומקום ייצורם בצפון גם כן(
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 כלים דרומיים

  נטייה לירקרקות.

 לא ממורקים ומחופים.

 עשויים ביד.

 יש ביניהם כלי שתייה.

 קנקנית קומקום.טיפוס: 

 שיניים. 3עיטור חרוט, עשוי עם מסרק עם 

 מרכז הכובד נמוך. –הבסיסים יחסית רחבים 

 קערות:

 בסיס שטוח.

 קערה מעוגלת.

 יש נטיה לעשות רכסים באזור השפה. 

  סירוק.

 קנקניות:

אלה  מקופלת., אך בניגוד אין לו ידיות, או שיש ידית סמלית/ידית מדף EBצורה כללית שמזכירה את ה

 שמבקעת הירדן קצת צבועים.

 , בה יש צבע(.EBיש קנקניות עם משפך בשפה, ניקוב וצביטה בשפה ובסיס רחב בלי צבע )לעומת ה

 

  

 משפחה צפונית, שלא עשויה על אובניים.יש צואר ארוך וגוף כדורי. יש עיטור, ידיות מדף מקופלות. פכים: 

 יש עיטור סביב הידית.
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 בפערורים –בישול 

 הם לא נקברים, כך שנמצאים רק שפיות.  .1

, עם בסיס עגול. התופעה הוכרה בצפון בגם צוארבעל הוא כלי בישול מסוג אחר,  .2

 בב"ק.

 פיות 1נר 

)נר  יש כאלה שיש להם גם רגל צביטות. 3צביטות. אפשר לזהות אותו גם עפ"י שבר. יכולות להיות גם  4

 .צפוני(

  

 9.1.13 ___   21 שיעור

יש הרבה את הברונזה ביניימית חילקו למשפחות אזוריות, אבל אנחנו לא נצטרך לעשות את ההבחנה הזו. 

 תעשיות אזוריות מקומיות. 

 . )שמנים למטה( מרכז הכובד של הכלים בב"ב נמוכה

 BC2111-1101       א2ברונזה תיכונה          >לא במבחן:< 

ומירוקים. העבודה הופכת להיות על אובניים. אזוריות פחות מודגשת בתקופה הזו, לחיפויים האדומים חוזרים 

 כיון שהתקופה מתחילה להיות עירונית, והתעשיות מתחילות להיות יותר תעשייתיות. עבודת אובניים.

 .ציבי תבולטת, ולא עומד-מעוגלתהתחתית לפכי הב"ק.  MBיש קווי דמיון מסוימים בין הפכים של פכים: 

. הייצור על אובניים, למרות שמזכיר )הוסף לבסיס ומבליט אותו( עם בסיס דיסקוס בולט טס: הקערות:

 לראשונה מופיע בסיס הדסקוס, המייצג שימוש באובניים. חיפוי אדום + מירוק. ב"ק.

 .בסיס טבעת בסיס דיסקוס  כרונולוגיה: בסיס שטוח 

 

 

 

 

השפה נוטה קצת החוצה,  להידמות לכלי מתכת, בהם יש זיוויים חדים.כנראה תוצר ניסיון  קערה מזווה:

  ולפעמים מחורצת. זה בעידון.

 ב"ק. יש להם דמיון עצום לממצאים מסוריה של התקופה. כלי ההגשה חזרו מה –לערבוב/הגשה.  קדרות:

המוקדמת יש חורים בגרסה  .תמיד שטוח בסיסדופן". ה-יש "סיר ישר :עשוי בידליין #  סירי הבישול:

תמיד יש אצבוע  . רצועת העיטור הפלסטי נמצאת מתחת לנקבים.)ליציאת אדים?( מנוקבים קרוב לשפה

 החתיכות של הכלים האלה הן גסות.בשפה. 

חום, ומכיל חסמים המיוחדים לכלי בישול. החומר -אדוםהבסיס מעוגל. החומר  # ליין עשוי על אובניים:

 ם. שונה מזה של הכלים האחרי

 ללא ידיות. בסיס קמור ובולט החוצה )לא יכול לעמוד(.  קנקן:
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שוב, מאפייני חיפוי אדום, מירוק, אלגנטיות. השימוש באדום כהה והמירוק עם ברק גבוה,  ת:יֹופכים/פכ  

 . )אפשר שהיא כפולה( נראה כמו ניסיון לחקות כלי נחושת. ידית כתף אופיינית

 . בסיס כפתור קמור. /כפולההידית משולשת. באלכסון וצבוטה יש סוג של פך עם שפה חתוכה

אין פכית ייעודית לטבילה בתוך פיטס/מיכל כלשהו, לאסוף ממנו נוזל ולמזוג. הבסיס מחודד.  יה:י  ל  פכית ד  

 "שפת פמוט". לה בסיס, כיון שישבה על תושבת.

שפת פמוט,  –צורת הפכית באותה צורה בדיוק.  סגנון עיטור שהומצא בארץ. :(TEYיהודייה )-כלי תל אל

ידית כפולה/משולשת, בסיס כפתור קמור. בנוסף, עשו עיטור מחורץ ומילאו את החורים בסיד. העיטורים 

התחילה בעמק יזרעאל, והתפשטה לכל ייחודיים ולא חוזרים על עצמם )משולשים, פסים ועוד(. התעשייה 

 סגנון עיטור. הכלים אפורים. המרחב. הגרסה המאוחרת יותר, באותו 

 1.1316. ___   21 שיעור

 במבחן:

איך עושים כלים, מה ההבדל בין  –)שיעורים ראשונים  טכנולוגיהמהם טיפולוגיה וסריאציה? מושגים:  .א

 .הקבוצות האופייניות, המאפיינים) ; קבוצות קראמיותאובניים ליד, מהו מירוק, חיפוי וכדומה(

על השברים הנבחרים, מגדירים באיזה כלי . או משהו כזה 6-7מתוך  0מזהים  שקית(מזיהוי חרסים ) .ב

 – 9]לא יופיעו חרסי יריחו . )בערך( , ואת השנים של התקופותר, התקופה/הקבוצה אליו הוא שייךמדוב

 [אין מספיקכי 

 בערך. 4מתוך  2/3זיהוי כלים שלמים 

 רק להגיד לאיזה קבוצה הכלי שייך. אין צורך להסביר על הקבוצות בחלק הזה.*

הם בד"כ ציורים עם פרטים רבים, ועברנו עליהם. הכלים בד"כ מרכזיים. ציורים לזהות.  2/3ג. זיהוי ציורים. 

צריך לסמן/לכתוב מה רואים בציור. שוב: סוג הכלי, מה עשו לו?, איזה חלקים בולטים יש לו, איזה סוג ידיות 

 זיווי אם יש.וכו'. 

 ניאולית וכלקולית( 39קריאה: רות עמירן, גרפינקל קדם  חומר(. 

 :סקירה מסכמת

 חרסים אופייניים /קבוצהתקופה זמן

BC 6111  PN:  ע"י פסים  תחוםדגם אידרה  –ספלים, קנקנים בעלי עיטור זגזג, פסים ירמוכי:  /לודי.9ירמוכי; יריחו

 ממורק. לא חיפוי אדום )הדגם לא צבוע(. .מקבילים

BC 0111 PN: ואדי רבה ובנותיה 

 ותל צף קטיפיתקב' משנה: 

 )לא יופיע(

חלקי קערות/כלים פערוריים שיש עליהם עיטור מנוקד/מסורק  שפת קשת, ואדי רבה: 

 . I, ידיות לא תחומים)חרוטים( או עיטורי אידרה 

 קטיפי: גס, הרבה שאריות טין וחסמים, טביעות מחצלת בבסיס, יחסית קלים. 

BC 1111 ע'סולי )ב"ש( כלקולית 

 קב' משנה: גולני

בחתך נקב ידיות  ,)+ליפסטיק( V Shape קערות ,)נזהה רק חלק תחתון( מחבצה, בזיך

 .)לפעמים נראה ניתוק חבל( סימני אובניים איטייםאין חיפויים ומירוקים.  משולש,

בצורה לא חבל עיטורי  לת. הידיות נקב בחתך משולשות.זבצבע של ב כהה הגולני:

 פונקציונאלית.

BC 2011   

BC 1111   

BC 1111   

   

   

 


