
 כלי צור



 הפעולותשרשרת 
 בולבוס השגת הצור

 נתזים בית מלאכה סיתות ראשוני

 עיצוב כלים משני/סיתות מתקדם

 שימוש בכלים

discard 

 שיפוץ

discard 

 שיפוץ

העברה לפזה   -מחזור

 אחרת





כנראה נועד למאכל בשר שהיה  . האביליס-מיוחס להומו. מליון שנה באפריקה 2.6מופיע לפני 

מופיע לראשנה יצור נתזים שממשיך  .  חידוש ויש יחד עם הדיאטה החדשה עלייה בנפך המוח

 .  ממנה והלאה

 :כלים מאפיינים

עשוי לרב מצור אך נמצאו  . חלוק קטן ולא מגרעין גדול: (chopping tool)כלי קיצוץ וחיתוך •

 בקצה אחד מסירים סדרה של נתזים משני השנים ליצירת קצה חדש. גם מחומרים אחרים

עשויים לרב מגיר ומופיעים  . ההבדל ביניהם הוא ברמת העיגוליות :פוליהדרון/ספרואיד•

כי הם הכלים היעודיים ויש הטוענים כי הם  ( מרי ליקי)יש הטוענים . במגוון רחב של גדלים

וכן לא נמצאים  , הם לא מופיעים בכל אתר אולדובאי. תוצרי לוואי של תהליך יצור נתזים

 .  הנתזים שהופקו מהם לכן נהוג לחשוב שהם הכלי יעד

מופעים בסוף התרבות  . מליון שנה לפני היום 1.9מופיעים : (bifacial tools)פניים -כלים דו•

האביליס אבל יש בו שימוש יותר נרחב מאוחר יותר  -ברור שפותח על ידי הומו. האולדובאית

כלי המסותת באופן מלא ומדובר ברמה טכנולוגית (. ארקטוס -הומו -בתרבות האשלית)

 .גבוהה יותר

 



 כלי חיתוך וקיצוץ
 פני -כלי דו: טיפוס

כלי חיתוך  : טיפוס-תת

 וקיצוץ

 בולבוס: בלנק

  -: טכניקה

פני  -התזה דו :התזה/שברור

 .רק בקצה. חלקי

 פליאולית תחתון: תקופה

 ואשליתאולדובאית : תרבות
 

 צור/לשים         בזלת: דגש



 ופוליהדרונים ספרואידים

 
 פוליהדרון - ספרואיד: טיפוס

  -: טיפוס-תת

 (כ גיר או קוורץ"בדר)בולבוס : בלנק

  - :טכניקה

 היקפי/ סיתות רב פני :התזה/שברור

 פליאולית תחתון: תקופה

 ואשליתאולדובאית : תרבות
 



התרבות האשלית  . מליון שנים לפני היום 1.9מתחיל . אנשל-הנמצאה לראשונה בצרפת באתר סן

פני אשר לא מופיע כמעט  -אימצא את התרבות האולדובאית והוסיפה את המרכיב של הכלי הדו

 בתרבות האולדובאית  

 :הכלים מאפיינים

אבני היד  : ),Bifacial, Large cutting tools) hand axesפניים -אבני יד וכלים דו•

תחילה יוצרו בצורה מאוד גסה ופחות  . יש להן רכס וקצוות חדים, פני-מסותתות באופן דו

 large cutting –אסטתי וחוקרים רבים טוענים שהם נועדו לביתור ומכאן גם השם שלהם 
tools .מ"ס 10-אבני היד מוגדרות לרב כפריטים שהם יותר מ  . 

לעומת זאת אצלנו בתקופה . אלף שנים לפני היום 200ונשארים בשימוש באפריקה עד 

 :יש שני מסלולים ליצור אבני יד. המוסטרית לא מוצאים אותם עוד

o יש עליהם שארית של קליפה -יצור אבני יד מבולבוס 

oנתז שהופק במיוחד כדי ליצור ממנו אבן יד -ייצור אבני יד מנתז 

הצד הונטרלי נשאר  . מסותת מנתז. פני המופיע באשלית התיכונה בלבד-כלי דו -קופיץ•

 חלק והצד הדורסלי מסותת יותר 

 פני-פני או תלת-בסיתות דו, בדרכ רק החוד מסותת -דקר•

 בדרכ אין צורה או הגדרה מוסיימת, הותזו ושובררו בשברורים שונים -כלי נתזים•



 פני-כלי דו: טיפוס קופיץ

 "U"קופיץ דמוי : טיפוס-תת
(  כ נתז"בדר)נתז / בולבוס: בלנק

 צור/ בזלת

 -: טכניקה

פני  -סיתות דו :התזה/שברור

 חלקי

 פליאלית תחתון :תקופה

 אשלית תיכונה: תרבות
 

 צור/לשים         בזלת: דגש



 דקר

 פני -כלי דו: טיפוס

 דקר: טיפוס-תת

 נתז/ בולבוס: בלנק

 -: טכניקה

פני   -סיתות רב: התזה/שברור

 חלקי( פני -תלת)

 פליאולית תחתון: תקופה

 אשלית: תרבות



 אבן יד
 כלי דו פני: טיפוס

  דמוייתאבן יד : טיפוס-תת

 אובאלית/ טיפה/שקד/לב

 בולבוס או נתז: בלנק

 -: טכניקה

פני לא  -סיתות דו :התזה/שברור

 סיתות  (/ אם על בולבוס)היקפי 

 (על נתז)פני מלא -דו

 פליאולית תחתון :תקופה

 אשלית: תרבות

 



.  אלף שנה לפני היום 200-400. שלב תרבותי מקומי ממוקדם בסוף הפליאולית התחתון

 .   בתרבות זו מאפיינים יחודיים שלא מופיעים בתרבויות אחרות

 :כלים אופיינים

בגלל אבן היד , יברודית-ממשיכות להופיע באיזור שלו במסגרת האשלו –אבני היד  •

 .  ולכן גם השם, נוצר הקשר לתרבות האשלית

כ  "בדר. כלי שעל גבי אחד מצלעותיו יש סדרה של שיברורים – (scrapers)מקרצפים •

 :סוגים 2יש . עשוי על נתז

o  סדרת שברורים אחד ליד השני, בעל שברור זקוף –מקרצף רגיל 

oאלף שנה לפני   200-400טכניקת שברור מיוחדת המופיע אצלנו  -מקרצף קינה

משמשים למגוון פעולות מחיתוך  . אלף שנים לפני היום 70-50היום ובאירופה רק 

 . בשר ועד חידוד כלי אבן ועצם

.  יברודית נחשב לתופעה של האדם המודרני-עד גילוי האשלו – (blades)להבים  •

 סכינים בייצור סדרתי/יברודית יש טכניקה חדשה ליצור להבים-באשלו

o  סכינים בעל גב טבעי(naturally backed knife) – בעלי  . יברודית-ייחודיים לאשלו

 .  צלע אחת חדה והשנייה בעלת קליפה



 מאופיין על ידי הפקת הנתזים בטכניקת לבלואה



הדגש בטכניקה הזאת זו הוא התכנון והקביעה של  . מביאה לידי ביטוי יכולת קוגניטיבית חדשה

מכאן ברור כי קיימת . עוד לפני תחילת הסיתות וההפקה(pre-determination)צורת התוצר הסופי 

 . מערכת לימוד והעברת ידע

,  באירופה טכניקת זו מקושרת לנאנדרתלים ובאיזור שלנו מקושרת לנאנדרתלים וגם לאדם מודרני

באפריקה ובאסיה היא . לכן נהוג להחשיב אותה כטכניקה גלובלית שאינה מקושרת להומניד אחד

 . מליפה לחלוטין את את אבני היד

 :אשר עושים הפרדה (Boeda, E)פ המתודה הצרפתית של אריק בואדה "הטכניקה מוגדרת ע

שעל פיו יש לעבוד עם ( רצפט)מהלך ברור : (the levallois concept)תפיסת הלבלואה  •

פני יש לגרעין  -כפריט דו, פני-שהוא גרעין דו, ראשית מופק גרעין לבלואה. הטכניקה הזאת

 .  סימטרים שלכל פן תפקיד משלו ולא ניתן להחליף ביניהם-יש שני פנים א

מעוצב עם קמר העוזר להעביר את הכוח שבסיתות קובע את  –משטח הפקה : 1פן  •

 צורתו הסופית

,  הציר של הפריט המופק תמיד יופק במקביל לציר של הגרעין -שטח נקישה :  2פן  •

 .ותמיד בסיתות ישיר במקבת קשה



 :אותה ניתן לישם בכמה דרכים שונות (the levallois method)שיטת לבלואה 

מעצבים את הגרעין ומשקיעים בו כדי להפיק פריט אחד בלבד  : לבלואה להפקה בודדת

 .  לאחר כל שלב של הכנות

 הפקת מספר פריטים  : לבלואה להפקת מספר פריטים/ לבלואה להפקה חוזרת ונשנית

 :יש כמה אופציות. זה עניין מתוכנן מראש בעיצוב הגרעין. אחרי כל שלב של הכנה

o  כל הפריטים מופקים מאותו כיוון –חד כיווני 

o  הפקה משני הכיוונים מנוגדים –דו כיווני 

o הפקה מכל היקף הגרעין –היקפי / ממורכז 

o  מהפקה אחת על גבי  , בצורתו הגמורה, ניתן להפיק חוד –הפקת לבלואה לחוד

 הגרעין

 



. צורתם היא משולשת עם בסיס עבה. המופק מטכניקת לבלואה,  נחשב לפריט הכי מוכר

לפני הלבלואה לא מכירים  . וגם חיתוך( הטלה או תקיעה)לחודים שימוש מגוון ביניהם ציד 

 .  כלים שהופקו במיוחד לציד

 ?  כיצד יודעים כי כלים אלו שימשו לציד והתלה

 שברי פגיעה1.

 תלל נמצא העדות היחידה של חוד בתוך חוליית צוואר של חמור בר-אל-באתר אום2.

 .  חיבור לכתות –( hafting)סימני קיות 3.

 

 ?מדוע חוד לבלואה מצוי בקבוצת הפקה חוזרת ונשנית

.  שעולה אחד על השני, כיוון שלפני הפקת החוד עצמו מהגרעין מפיקים עוד שני פריטים

 .   אלה יוצרים את החוד



הבולט בתרבות זו היא השימוש בטכניקת לבלואה אך קיים גם המשכיות  , הינה תרבות גלובלית

 .  להפקת נתזים רגילים

 .  לא משתמשים בגרעין ששימשו לטכניקת לבלואה להפקת נתזים פשוטים

 

 :קבוצות למוסתרית 4פרנסואה בורד הגדיר 

 טכניקת לבלואה –מוסתרית טיפוסית  •

 בה מופיעים גם אבני היד לצד הכלים המוסתרים –מוסתרית במסורת אשלית  •

 במסורת קינה –מוסתרית שארנטית  •

 .מופיעים בעיקר פריטים משוננים –מוסתרית משוננת  •

 
בינפוד טען כי  . בורד הציע כי כל טיפוס כלים הוא תוצר של הפקה של קבוצה אנושית שונה

פול מלארס  . מדובר באותה קבוצה אנושית אשר משנה את רפרטואר הכלים בהתאם לצרכים

 . כיום מקובל ללכת לפי התפישה של בינפורד. הציע כי מדובר בשונות כרונולוגית

 .  בלבנט אנו מוצאים רק מוסתרית טיפוסית

 



 גרעין   :טיפוס

גרעין לבלואה להפקה : טיפוס-תת

 בודדת

 נתז  / בולבוס: בלנק

 טכניקת לבלואה  : טכניקה

 עיצוב שטח נקישה :התזה/שברור

 פליאולית תיכון :תקופה

 מוסטרית: תרבות

 גרעין לבלואה להפקה בודדת



 גרעין   :טיפוס

גרעין לבלואה להפקה חוזרת ונשנית  : טיפוס-תת

 כיווני -חד

   נתז/ בולבוס: בלנק

 טכניקת לבלואה  : טכניקה

 עיצוב שטח נקישה :התזה/שברור

 פליאולית תיכון :תקופה

 מוסטרית: תרבות

 גרעין לבלואה להפקה חוזרת ונשנית  

 כיווני -חד



 גרעין   :טיפוס

 גרעין לבלואה להפקה חוזרת ונשנית  : טיפוס-תת

 כיווני -דו

   נתז/ בולבוס: בלנק

 טכניקת לבלואה  : טכניקה

 עיצוב שטח נקישה :התזה/שברור

 פליאולית תיכון :תקופה

 מוסטרית: תרבות

 גרעין לבלואה להפקה חוזרת ונשנית  

 כיווני -דו



 גרעין   :טיפוס

גרעין לבלואה להפקה חוזרת ונשנית  : טיפוס-תת

 היקפית

 נתז/ בולבוס: בלנק

 טכניקת לבלואה  : טכניקה

 עיצוב שטח נקישה :התזה/שברור

 פליאולית תיכון :תקופה

 מוסטרית: תרבות

 גרעין לבלואה להפקה חוזרת היקפית



 גרעין   :טיפוס

גרעין לבלועה להפקה חוזרת ונשנית  : טיפוס-תת

 להפקת חוד

 נתז/ בולבוס: בלנק

 טכניקת לבלואה  : טכניקה

 עיצוב שטח נקישה :התזה/שברור

 פליאולית תיכון :תקופה

 מוסטרית: תרבות

גרעין לבלואה להפקה חוזרת ונשנת  

 להפקת חוד



 חוד לבלואה

 חוד  : טיפוס

 חוד לבלואה :טיפוס-תת

 נתז :בלנק

 טכניקת לבלואה :טכניקה

 בסיס מעוצב :התזה/שברור

 פליאולית תיכון :תקופה

(/  חוד צר וארוך)מוסטרית קדומה  :תרבות

 (חוד רחב וקצר)מוסטרית מאוחרת 



 חוד מוסטרי
 חוד  : טיפוס

 חוד מוסטרי :טיפוס-תת

 נתז :בלנק

 טכניקת לבלואה: טכניקה

עיצוב שטח נקישה ושברור על   :התזה/שברור

 שתי צלעות

 פליאולית תיכון: תקופה

(/  חוד צר וארוך)מוסטרית קדומה  :תרבות

 (חוד רחב וקצר)מוסטרית מאוחרת 



לגרעינים יש מספר פרמטרים  . גרעינים הם גושי סלע אשר מהם הופקו פריטים רצויים

כאשר האבחנה נעשתה בהתאם למידת   -אשר מאפשרים להפקי מהם פריטים רצויים

 :ההשקעה שרצו להשקיע בהפקת הפריטים שרצו

 נפח   •

כאשר השווית בין שני השטחים היא  , בדרכ ישר וחלק, לפחות אחד –שטח נקישה •

 .  מעלות 90-קטנה יותר מ

 לפחות אחד –משטח הפקה •

 צלקות 3חייב  –צלקות  •

.   כיוון שהם תוצרי לוואי שנשארים לאחר הפקת הפריטים, גרעינים נחשבים לתוצרי פסולת

 את עולם הגרעינים מפרידים לשני מסלולים

 גרעינים להפקת נתזים •

  גרעינים להפקת להבים •

לעומת גרעיני  , גרעיני נתזים מופיעים לאורך כל ההיסטוריה ולא מהווים סמן כרונולוגי

 .  להבים

 



.  ומלווים אותו גם עד סופו, גרעיני נתזים נמצאים ברקורד הארכיאולוגי מתחילת השימוש באבן

 .  הפקת הנתזים השכיחה ביותר היא הפקת נתזים לא מתוכנים כדי להפקי פריטים קטנים וחדים

בשטח הנקישה ובזווית  , אם רוצים להפיק סדרה של נתזים באופן רציף יש לטפל בשטח ההפקה

 .  בין השני השטחים והגרעין מחייב טיפול

גרעיני נתזים שלהם אין משמעות רבה לנתז המופק הופכים להיות מעוגלים וחסרי , מטבע הדברים

והם  -לא ניתן להסביר אותם מבחינה צורנית, לכן. או צורה שהיא אינה אחידה, גלובולרית -זויית

  .אמורפים



 גרעין  : טיפוס

 גרעין אמורפי להפקת נתזים: טיפוס-תת

 בולבוס: בלנק

  -: טכניקה

  -: התזה/שברור

 פליאולית תחתון והלאה: תקופה

 -: תרבות

 גרעין אמורפי להפקת נתזים



 גרעין  : טיפוס

 גרעין כדורי להפקת נתזים: טיפוס-תת

 בולבוס: בלנק

  -: טכניקה

  -: התזה/שברור

 פליאולית תחתון והלאה: תקופה

 -: תרבות

 גרעין כדורי להפקת נתזים



.  כדי להפיק אותו יש להתוות את המתאר של הלהב על הגרעין. להב הינו פריט צר וארוך

גוש הצור אינו מופיע בטבע במצב שבו אפשר להפיק ממנו להבים ויש לעצב עליו רכס 

(ridge )יש לעצב ולטפל בגרעין שמאפשרת הפקה סדרתית  , והוא מנחה את הפקת הלהב

הפקת להבין היא הפקה ממוקדת  . של להבין בזה אחר זה בלי לעצב את הגרעין מחדש

 -כיוון שהם יותר מטופלים יופיעו במגוון מצומצם של אפשרויות. ובסיתות ישיר

 מתחדד בקצהו של שטח ההפקה -פירמידליים •

 בעלי בסיס רחב באחד מקצותיהם -פריזמתיים •

 

ולכן גרעיני להבים יכולים להיות סמן  , הפקת להבים מתחילה מהפליאולית העליון

 .  אך יש סמנים אשר מאפשרים זיהוי יותר ספציפי של תקופות, כרונולוגי

 פליאולית-מאפיין את תופעת המזעור של האפי –גרעיני קטנים  •

,  צורתו כמו סירה', שייך לניאולית קדם קרמי א –גרעין להבים ביפולארי נוביפורמי  •

כמו כן מתחיל  . ומופיע יחד עם הצורך בלהבים ארוכים וישרים שמשמים כלהבי מגל

 שדורשים להבים ישרים וארוכים, יצירת ראשי חץ PPNB -ב

עם העיור מתחילה הפקה של  , סוף הכלקולית –גרעין להפקת להבים כנעניים  •

 .גרעיני ענק



 גרעין להבים פירמידלי
 גרעין :טיפוס

 פרימדליגרעין להבים : טיפוס-תת

 בולבוס :בלנק

 טכניקה להפקת להבים :טכניקה

 -: התזה/שברור

 פליאולית עליון והלאה :תקופה

 -: תרבות



 גרעין להבים פריזמתי

 גרעין: טיפוס

 גרעין להבים פריזמטי: טיפוס-תת

 בולבוס :בלנק

 טכניקה להפקת להבים :טכניקה

 -: התזה/שברור

 פליאולית עליון והלאה : תקופה

 -: תרבות



 פירמידלי להבוניםגרעין 

 גרעין: טיפוס

 פירמידלי להבוניםגרעין : טיפוס-תת

 בולבוס :בלנק

 טכניקה להפקת להבונים :טכניקה

 -: התזה/שברור

 פליאולית  -אפי: תקופה

כבארית גיאומטרית , כבארית: תרבות

 ונאטופית

בגדול של  , לשים         ממש קטן: דגש

 הפקת להבונים למיקרוליתים



 פריזמתי להבוניםגרעין 

 גרעין: טיפוס

 פריזמתי להבוניםגרעין : טיפוס-תת

 בולבוס :בלנק

 טכניקה להפקת להבונים :טכניקה

 -: התזה/שברור

 פליאולית  -אפי: תקופה

 ונאטופיתכבארית גיאומטרית , כבארית: תרבות

בגדול של  , לשים         ממש קטן: דגש

 הפקת להבונים למיקרוליתים



 נוויפורמי ביפולאריגרעין להבים 
 גרעין: טיפוס

 גרעין להבים  : טיפוס-תת

 נוויפורמיביפולרי 

 בולבוס :בלנק

 טכניקה להפקת להבים :טכניקה

  -: התזה/שברור

 PPNB: תקופה

  -: תרבות

 צד דורסלי

 צד ונטרלי



 גרעין להבים כנעני

 גרעין: טיפוס

 גרעין להבים כנעני : טיפוס-תת

 בולבוס: בלנק

 טכניקה להפקת להבים: טכניקה

 -: התזה/שברור

 וברונזה קדומה כלקוליתסוף : תקופה

  -: תרבות



יש להם קצה . כלים שנועדו לעיבוד חומרים רכים( side scraper)ומקרצפים ( end scraper)מגרדים 

 השברור חייב להיות אחיד אחרת. או צלע מעוצב אשר מכהה אותו

 .נוצרים רכסים מגדלים שונים אשר יכולים להזיק לחומר אותו מעבדים 

 :קיימים סוגים שונים של שברורים 

 מעלות   30שברור עד  -שברור שטוח •

 מעלות 30-60 –שברור חצי זקוף  •

 מעלות 60-90 -שברור זקוף •

 . את כלי הקירצוף והגירוד אפשר לעשות על גבי נתזים ועל להבים

 

 כ מנתז  "פריט אשר מופק בדר, פריט שהשברור בו נוצר לצד גבשושית הנקישה –מקרצף 

אך מוצאים גם  , כ מלהבים"מופק בדר, פריט שהשברור שלו מקביל לגבשושית הנקישה –מגרד 

 .  מנתזים

מן הפליאולית העליון והלאה מוצאים מגרד מנתז ראשוני ששוברר בצורה  : מגרד מעוגל •

 היקפית

 מגרד מעוגל וקטן, פליאולית-מופיע באפי :מגרד ציפורן •

.  יש להם תמיד קליפה בפן הדורסלי, מופיעה בכלקולית ובברונזה הקדומה :מגרד מניפה •

 .  מעוצבים בשברור שטוח וקצת חד



לשים         האם הצלע המעוצב מול  : דגש

 !לא מקרצף? הגבשושית נקישה



 מקרצף ישר

 מקרצף: טיפוס

 מקרצף ישר: טיפוס-תת

אם יש הרבה קליפה בפן  )נתז ראשוני / נתז :בלנק

 (הדורסלי

 -: טכניקה

 /  בשברור זקוף משובררתצלע  :התזה/שברור

 חצי זקוף

 פליאולית תחתון ופליאולית תיכון :תקופה

  - :תרבות

 צד דורסלי

 צד ונטרלי



 רוחבי/ קמור -ישר/ קעור -ישר/ מקרצף קמור

 מקרצף: טיפוס

/  מקרצף קמור: טיפוס-תת

/  קמור -ישר/ קעור -ישר

 רוחבי

נתז ראשוני  / נתז :בלנק

אם יש הרבה קליפה בפן  )

 (הדורסלי

 -: טכניקה

צלע   :התזה/שברור

 /  בשברור זקוף משובררת

 חצי זקוף

פליאולית תחתון   :תקופה

 ופליאולית תיכון

  - :תרבות



 מקרצף קינה
 מקרצף :טיפוס

 מקרצף קינה :טיפוס-תת

אם יש הרבה קליפה בפן  )נתז ראשוני / נתז: בלנק

 (הדורסלי

  -: טכניקה

,  צלע משובררת בסדרה של התזות: התזה/שברור

 שברור מדרגות

 פליאולית תחתון: תקופה

 יברודית -אשלו: תרבות



לשים         האם הצלע המעוצב מול  : דגש

 !!מגרד? הגבשושית נקישה



 כפול על להב/  מגרד על להב

 מגרד: טיפוס

מגרד  / מגרד על להב : טיפוס-תת

(/ אם יש קליפה)ראשוני על להב 

שברור בשני  )מגרד כפול על להב 

 (הצדדים

אם יש )להב ראשוני / להב: בלנק

 (קליפה

 טכניקה להפקת להבים: טכניקה

חצי זקוף  / שברור זקוף: התזה/שברור

 הדיסטאליבקצה 

 פליאולית עליון והלאה: תקופה

  -: תרבות



 משוברר -מגרד כפול על להב

 מגרד: טיפוס

 מגרד כפול על להב משוברר   : טיפוס-תת

 להב: בלנק

 טכניקה להפקת להבים: טכניקה

חצי זקוף בקצה / שברור זקוף: התזה/שברור

 ושברור על שתי הצלעות הדיסטלי

 פליאולית עליון והלאה: תקופה

  -: תרבות



 מגרד מעוגל
 מגרד: טיפוס

 מגרד מעוגל: טיפוס-תת

 (אם יש הרבה קליפה)נתז ראשוני / נתז: בלנק

 -: טכניקה

 חצי זקוף על כל ההיקף/ שברור זקוף: התזה/שברור

 פליאולית עליון והלאה: תקופה

  -: תרבות



 מגרד ציפורן

 מגרד: טיפוס

 מגרד ציפורן: טיפוס-תת

 (ראשוניכ נתז "בדר)נתז : בלנק

 -: טכניקה

 זקוף על כל ההיקף/ שברור חצי זקוף: התזה/שברור

 פליאולית -אפי: תקופה

 נטופית, כבארית גיאומטרית, כבארית: תרבות



 מגרד מניפה

 מגרד: טיפוס

 מגרד מניפה: טיפוס-תת

 נתז ראשוני :בלנק

 - :טכניקה

שטוח בקצה / שברור חצי זקוף :התזה/שברור

 הדיסטלי

 ברונזה קדומה, כלקולית: תקופה

  -: תרבות



הפקת להבים בפליאולית העליון  . יש הפסקה בשימוש בטכניקת הלבלואה וחזרה לייצור להבים

הכלים הדומיננטים להתקופה  . והלאה קשור בהפקה סדרתית של פריטים דומים וסטנדרטיזציה

 (:מאובנים מנחים)

 חוד אל וואד •

 מגרד על להב •

יש  (. לעיצוב עץ)כך שנוצר כלי דמוי מפסלת  -פריט שוהסרה פיסה מעוביו -(burin)נקר  •

 .הטוענים כי פריטים אלו אינם כלים אלא מדובר בשיטה לייצור להבים קטנים

באיזורנו  . בתקופה זו יש ייצור של נתזים כמו בתקופות קודמות וייצור להבים בכמויות גדולות

קרחוני ההולכת  -אקלים קדם. יש אתרים קטנים וארעים. אלף שנים לפני היום 20-40נמשכה 

במהלך הפליאלית  . כאשר סוף התקופה היא כבר התקופה הקרחונית, לקראת הסלמה במזג האוויר

 :באיזור שלנו מתאפיינות באזור ההתיישבות, תרבויות 2העליון מוצאים 

 תיכוניים-מאפיינת את האזורים הים -אוריניאקית לבנטינית  •

שהוא  , בתרבות זו מוצאים גם להבונים קטנים, מאפיינת את האזורים המדבריים  -אחמרית •

 .  ההתחלה של המזעור אשר אומץ בתקופה מאוחרת יותר כטכנולוגיה הבולטת



ברב המקומות בעולם מופיע לאחר השלב בו . אלף שנים מתחיל שלב גלובלי של מזעור 11.5-לפני כ

יש  , הסיבה לתופעה זו אינה מובנת עדיין. לקטים ולפני השלב של התיישבות קבע-יש קבוצות ציידים

אך ההנחה כיום  . החץ וקשת -הטוענים כי כלים מעין אלה הופיעו כתוצאה מהופעה של כלי הציד חדש

 .  נוצרו בכדי ליצור כלי קלים יותר, גם אלו הגיאומטרים, היא כי ייצור המיקרוליתים

 .  תופעת המזעור מסתיימת רק בתקופת הניאלית, פליאולית קטנים גדולים אך מעט מאוד-יש באפי

 .לפריטים שנוצרו אנו מגידירים כלהבונים

אלא מדובר בפריט צר וארוך אשר  , ללהב הרגיל אין הגדרות גודל ברורות –( bladelet)להבונים  •

צלעות מקבילות ורכסים   2ללהב יש . ומדובר לרב ביצור סדרתי, אורכו לפחות כפול מרוחבו

מ ורוחבו  "מ 50-להבונים הוא קצר מ. הלהבון עונה על אותם הגדרות, המנחים את ההפקה שלו

ככל הנראה , אלא כויתו וחוברו לידית, המחקר מציע כי מדובר בכלים שלא נאחזו ביד. מ"מ 12עד 

 הכלי המוגמר היה כלי מורכב מכמה להבונים

אורכו יהיה עד  (. שברור או קטימה)הינו להבון אשר עבר טיפול ועיצוב  – (microlith)מיקרולית  •

 מ  "מ 9מ ורוחבו עד "מ 50

.  טכניקת לשבירת להבונים בצורה נשלטת -(technique microburin)טכניקת נקר מיקרוליתי 

במקום זה (. כלומר קטימה)בוחרים את המקום שבו רוצים לעשות סידור של הקצה , לוקחים להבון

מה  . כך ניתן שבור את הלהבון באופן נשלט, שקע זה יותר נקודה חלשה, עושים שקערורית

 ולהבון שאותו משבררים ומסדרים, אותו זורים, שמתקבל מן המהלך הוא פריט פסולת



כאשר חלקם הם פשוט  , מוצאים סדרה של מיקרוליתים. אלף שנים לפני היום 23-15 -כבארית

 :הפריטים המזוהרים ביותר עם התרבות הכבארית הם פריטים בעלי קטימה. להבונים משובררים

כאשר מתקבל להבון קטום  , נעשית בשברור או בשבירה. סידור בקצה -(truncation)קטימה  •

בכבארית עשו בעיקר להבונים קטומים  . הלהבון נשאר כשהיה אך ישנו סידר בקצה. בקצהו

 .  אלכסונית

להבון קטום אלכסונית  כך התקבל , בלא מעט מקרים הוסיפו לקטימה האלכוסנית גם שברור של הצלע

 ..בעל גב

.  משבררוים לו צלע אחת בקצה בכדי ליצור שפיץ -כ להבון שאותו מסדרים"הוא בדר -חוד קמור •

 .יש חוד קמור צר שנוצר על להר צר וחוד קמור רחב

בכבארית הקדומה יש יותר קודים קמורים ובכבארית המאוחרת נמצא יותר להבים   -יש מהלכי שינוי

 .קטומים בעלי גב

האקלים  . מוצאים מיקרוליתים גיאומטריים. אלף שנים לפני היום 13-16 -(KG)כבארית גיאומטרית 

ממשיכים לייצור להבונים ובמקום החודים מייצרים כלים . יש מעבר  לאקלים חם ולח יותר, יותר נוח

 .קטימות 2כ "להם בדר. בעלי אופי גיאומטרי

 .אך מבחינת הכלים אנו מוצאים את שיא המזעור, מוצאים הרבה חידושים והמצאות -נאטופית

 מאובן מנחה של הנאטופית -סהרון •

בשברור חלוואן  מועצב . מ"ס 2-3בממדים של , סהרונים גדולים: נאטופית קדומה ―

  (פני-שברור דו)

 . השברור נעשה רק בגב אחד. סהרונים קטנים מאוד: נאטופית מאוחרת ―

 



.  טכניקת לשבירת להבונים בצורה נשלטת -(technique microburin)טכניקת נקר מיקרוליתי 

במקום זה (. כלומר קטימה)בוחרים את המקום שבו רוצים לעשות סידור של הקצה , לוקחים להבון

מה  . כך ניתן שבור את הלהבון באופן נשלט, שקע זה יותר נקודה חלשה, עושים שקערורית

 ולהבון שאותו משבררים ומסדרים, אותו זורים, שמתקבל מן המהלך הוא פריט פסולת





 חוד קמור צר
 מיקרולית: טיפוס

 חוד קמור צר: טיפוס-תת

 להבון :בלנק

 טכניקה ליצור להבונים :טכניקה

 חצי זקוף/ שברור זקוף :התזה/שברור

 פליאולית-אפי :תקופה

 כבארית מוקדמת: תרבות

גבשושית 

 נקישה

לשים         המיקרולית היחיד עם : דגש

,  למרות שהסהרון דומה. גבשושית נקישה

 !אין לו את הגבושישת



 חוד קמור רחב

 מיקרולית: טיפוס

 חוד קמור רחב: טיפוס-תת

 להבון :בלנק

 טכניקה ליצור להבונים :טכניקה

חצי / שברור זקוף :התזה/שברור

 זקוף

 פליאולית -אפי :תקופה

 כבארית מוקדמת: תרבות





 משולש/ טרפזי/ מלבני להבון

 מיקרולית: טיפוס

 / טרפזי להבון/ מלבני להבון: טיפוס-תת

 משולש להבון

 להבון :בלנק

טכניקת נקר  , להבוניםטכניקה ליצור  :טכניקה

 מיקרוליתי

חצי זקוף בגב / שברור זקוף :התזה/שברור

 ובקטימות

 פליאולית-אפי :תקופה

 כבארית גיאומטרית: תרבות





 להבון קטום אלכסונית בעל גב
 מיקרולית: טיפוס

 קטום אלכסונית בעל גב זקוף להבון: טיפוס-תת

 להבון :בלנק

טכניקת נקר  , להבוניםטכניקה ליצור  :טכניקה

 מיקרוליתי

 גב ובקטימהבשברור זקוף  :התזה/שברור

 פליאולית-אפי :תקופה

 כבארית מאוחרת: תרבות



 סהרון חלוואן
 מיקרולית: טיפוס

   חלאווןסהרון : טיפוס-תת

 (גדולים יותר מסהרון בעל גב)

 להבון :בלנק

טכניקת נקר  , להבוניםטכניקה ליצור  :טכניקה

 מיקרוליתי

 (פני-שברור דו)שברור חלאוון בגב  :התזה/שברור

 פליאולית-אפי :תקופה

 נאטופית קדומה: תרבות



 סהרון בעל גב
 מקירולית: טיפוס

 סהרון בעל גב: טיפוס-תת

 להבון :בלנק

וטכניקת נקר  , להבוניםטכניקה ליצור  :טכניקה

 מיקרוליתי

 שברור זקוף בגב ובקטימות :התזה/שברור

 פליאולית-אפי :תקופה

 נאטופית מאוחרת: תרבות



 סהרון נטופי מוקדם ליד מאוחר



המכלול  . בתקופה זו כלי הצור והאבן הם עדיין מהותיים והמרכזיים אך הם לא החידים

וסביר להניח כי מדובר בתגובה ישירה לעלייה במורכבות האדם  , הליתי הינו מורכב מאוד

 :טיפוסי כלים המהווים מאובנים מנחים לתקופה זו 3יש . וחיי החברה

 להבי מגל •

 ראשי חץ •

 פניים-כלי דו •

 



.  צורך זה אינו חדש אלא בתקופה זו יש העצמה בצריכה, שימשו לקציר והשגת דגנים

מדובר לרב בלהבים שעוצבו ללהבי  , בתרבות הנאטופית מופיעים לראשונה להבי המגל

 -להבי המגל שנעשו בהם שימוש נושאים עליהם בדרכ סימן מאפיין של שימוש. מגל

 .  ברק המגיע מהסילקות שבפיטוליטים של הדגן

 .  הם עוברים שינויים צורתיים במהירות במהלך התרבויות והתקופות השונות

אך עם זאת לצד  , בתרבות הנאטופית יש עלייה במזעור מרבי של המיקרוליטים

 :הקיצוניות של המזעור והמחזור יש הופעה של כלים אשר סותרים את תופעות אלו

 (בכמויות קטנות)יש חזרה לייצור להבים : ייצור להבים •

 (גם בכמויות קטנות)פניים -ייצור של כלים דו •

 





יש עשרות להבי מגל עם ברק  , לצד הסהרונים, אתרי בסיס, באתרים נאטופים גדולים

. שאותם ככל הנראה חיברו לכת וקצרו אותם, בדרכ מדובר בלהבים רגילים. שימוש

  בעלי גב/פשוטים על להבולכן מכונים , להבים אלה לא עברו טיפול לפי כן



 פשוט על להב -להבי מגל

 להב מגל: טיפוס

 פשוט על להב: טיפוס-תת

 :בלנק

 :טכניקה

   :התזה/שברור

 :תקופה

 :תרבות



שנים שבהם ניסו להמציא הרבה המצאות שרובן   1000-פחות מ, זהו שלב של ניסוי וטעייה

 מאפיין שלו הוא. לא צלחו

בעל צלע אחת חותכת וצלע אחת  . מ אורך"ס 10-15, הינו להב גדול ועבה: סכין בית תעמיר

וכמעט   PPNA-פריטים אלו מופיעים רק ב. לשם כיות( שברור חלוואן)פני -מעוצבת בשברור דו

מדובר  . בהם נעשה שימוש לצד הלהבים הפשוטים מן הנאטופית. רק בתרבות הסולטאנית

 כנראה בהתחלה של הניצול המאסיבי של הדגנים והקטניות



בתקופה זו המציאו גם את . בשלב זה כבר יש חקלאות ואיתו שינוי מובהק בצורתם של להבי המגל

. שייצור מהם להבים ישרים וארוכים ששימשו לייצור להבי מגל, גרעין הביפולאריים הנוביפורמיםה

היו להבי מגל בעבר וכשיצאו משימוש   -נמצאו גם המון ראשי חיצים אשר עליהם סימני שימוש כלומר

 .על קצה אחד קצה משונן בשינון עדיןכ "ללהבי המגל בתקופה זו יש בדר. הפכו לראשי חץ

נראה כי אלה חוברו לכת לא , אלו הם אותם הלהבים בעל קצה משונן בשינון עדין -סכין קצירנראה 

 .אלא בתור מעין סכין קציר, בתור מגל



 סכין קציר -להב מגל

 להב מגל: טיפוס

 סכין קציר: טיפוס-תת

 להב :בלנק

   -: טכניקה

שברור על  : התזה/שברור

 על שתיים/ צלע אחת

 PPNB :תקופה

 -: תרבות



וחוזרים  , עם הופעת הקרמיקה מפסיקים לייצר להבים בטרניקה הביפולארית נוביפורמית

,  יש להם גב -עוברים ליצור להבי מגל שאותם סידרו באופן מלבני. לייצור להבים פשוט

 וקצה פעיל המשונן בשינון עמוק( סידור הקצוות)קטימות 

מופיעים עם שינון   -(ירמוכית PN)בעל גב וקטימות בקצוות , להב מגל בעל שינון עמוק

אך יש כאלה עם שינון בשני הצדדים כנראה בגלל שהם במודל של ראש  , עמוק בצד אחד

הם  . מצב שבו קצה פעיל אחד יצא משימוש ולכן הפכו אותו וסידרו קצה פעיל חדש -מתהפך

 בתרבות הירמוכית, אך בולטים בניאולית הקרמי  PPNBמתחילים להופיע מעט כבר ב 



 –בעל שינון עמוק בגב וקטימות  -להב מגל
 שתים  / שינון עמוק בצד אחד

 להב מגל: טיפוס

 להב מגל בעל שינון עמוק בגב וקטימות :טיפוס-תת

 להב :בלנק

 טכניקה ליצור להבים: טכניקה

גב וקטימות מעוצבים בשברור ושינון  :התזה/שברור

 עמוק

 PN :תקופה

 ירמוכית: תרבות



או שייצרו אותם בקנה , נראה כי בשלב זה הפסיקו לייצר להבים, שלב תרבותי שמאוד קשה לזהות

במקום להשקיע הרבה מאוד עבודה  . שלא מיוצרים מלהב – פרטי מגלייצרו . מידה מאוד קטן

בשהגת חומר גלם לייצור להבים ואותם להפוך ללהבי מגל ייצרו נתזים פשוטים ובהם השקיעו  

טכניקה זו מאפשרת משחק בגודל ובצורת   -שברור לחץפריטים אלו ייצרו באמצעות . עבודה רבה

 . הנתז

והשניון  , נראה כי הנתז יכול להיות עבה או רחב  -( לודית PN)פריטים מגל בשברור לחץ 

ואלה משנים את צורת , ארוכות ועמוקות, שברור הלחץ יוצר צלקות חדות(. עדין או עמוק)משתנה 

 לכן לא ניתן ברוב הפעמים לדעת האם מדובר בנתז או בלהב-הכלי



רחב עם  / פריט מגל שברור לחץ עבה

 להב מגל: טיפוס שינון משתנה   

/ להב מגל עבה: טיפוס-תת

רחב מעוצב בשברור לחץ  

 גב וקטימות, עם שינון עמוק

 להב או נתז :בלנק

  -: טכניקה

שברור לחץ  : התזה/שברור

מלא על שתי הפנים ושינון  

 עמוק

 PN :תקופה

 9יריחו / לודי: תרבות



חקלאות והופעה מחודשת של , ביות, רואים התחלה של מיסוד תרבותי, במהלך תרבות ואדי רבה

בדרכ עם שינון עדין או ללא שינון   -יש חזרה לייצור להבי מגל גשרים עם גב וקטימות. להבין רגילים

 .אלו הם להבים יותר שמנים ממה שראינו בירמוכית. לעיתים נדירות עם שינון עמוק, כלל

כאשר נראה כי    -כלקולית , ואדי רבה PN –( קטימות ושינון משתנה, בעל גב)להבי מגל מלבני  •

 שינון עמוק נמצא יותר במהלך ואדי רבה ומאוחר יותר נראה את אלו העדינים

אין  . אלו עשויים משברי להבים כנעניים –ברונזה קדומה , סוף כלקולית –להבי מגל כנעניים  •

 כ עיצוב מסודר"להם בדר

 

להבי  . אך נראה כי אלו העשויים צור מתמעטים, במהלך תקופת הברונזה להבי המגל אינם נעלמים

 .הם יותר רחבים וגדולים ועשויים מנתזים -מגל מצור מופיעים עד לתקופה האשורית



 קטימות ושינון משתנה  , בעל גב ילהב מגל מלבנ

 להב מגל: טיפוס

להב מגל   :טיפוס-תת

/  קטימות ושינון, גב, מלבני

 שינון עמוק

 להב :בלנק

טכניקה ליצור  : טכניקה

 להבים

גב וקטימות  :התזה/שברור

שינון  , מעוצבים בשברור

 (אם יש)עמוק 

 PN :תקופה

,  ואדי רבה: תרבות

 כלקולית



 להב כנעני -להב מגל

 חתך צד טרפזי

 להב מגל: טיפוס

 להב מגל כנעני: טיפוס-תת

 להב :בלנק

 טכניקה ליצור להבים: טכניקה

 אם יש אז לכתוב, כ אין שברור"בדר: התזה/שברור

 ברונזה קדומה, כלקולית :תקופה

  -: תרבות





אך בניאולית משהו השתנה והחלו ליצור ראשי חיצים  , גם עם חצים, בני האדם צדו גם קודם לכן

 -יש הטוענים כי ראשי החיצים קשורים גם באלימות בין קבוצתית ופנים קבוציתי. מאוד מובחנים

בשלב מסויים במהלך הניאולית ראשי החיצים נעלמים לגמרי מן  . אך ראיות לכך לא נמצאו עדיין

 .  המכלול הליתי וזה קורה עם תחילת הביות של בעלי חיים בניאלית הקרמי של תרבות ואדי רבה

 :ראשי החיצים שנעשו בטכניקה ביפולארית נאביפורמית

 

במהלך  . להם תקע לכיות ושפיץ חד, אלו הם חודים מעויינים –( PPNAחריפאית )חודי חריף  •

 מתחילים להופיע סוגי חודים אלה( PPNA -שמופיעה בין הנאטופית ל)התרבות החריפאית 

 

ברוב המקרים מיוצאים  . אלו הם ראשי חץ חדים וקטנים מאוד –( PNNA)חיאם -חוד אל •

( notches)המועצב משתי שקערוריות  -כ תקע"יש להם בד. כ"הם אינם סימטריים כ. מלהבונים

 מ "ס 3-5אורכים הוא , הם לרב קטנים מאוד ומעט עקומים



 חוד חריף

 ראש חץ: טיפוס

 חרפאית -חוד חריף: טיפוס-תת

 להבון :בלנק

 טכניקה ליצור להבונים: טכניקה

 תקע וחוד מעוצבים בשברור :התזה/שברור

 PPNA :תקופה

  -: תרבות



 חוד אל חיאם
 ראש חץ: טיפוס

 חיאם-חוד אל: טיפוס-תת

 להבון :בלנק

 טכניקה ליצור להבונים: טכניקה

,  שברור על שתי הצלעות –אם יש : התזה/שברור

 ובתקע

 PPNA :תקופה

  -: תרבות

בדרכ  , לשים         לפי רן

 "קטן ומכוער"



 חוד אל חיאם לעומת חור חילוואן



ראשי   PPNB -במהלך ה. בשלב זה מתחילים להופיע מגוון ראשי חץ גדולים ושנים בצורתם

 (:heat treatment)בישול /ורוד שהתקבל מאפייה/החץ יוצרו בדרכ בצור סגול

 

בחוד זה נמצא . דומה לחוד אל חיאם רק יותר גדול ואלגנטי –( קדום PPNB)חוד חלוואן  •

עושיים על להב  . ולפעמים אף ארבע שקערויות, לפעמים שתי שקערוריות ליד התקע

 .הקדום PPNBומאפיינים ל 

יש להם צמד כנפיים מאוד ברור  , חודים עושיים מלהבים גדולים –( תיכון PPNB)חוד יריחו  •

 מופיעים לד חודי חלוואן. שנפרד בשווית ברורה מגוף ראש החץ

אין  . אך הוא אינו מובחן מגוף ראש החץ, יש להם תקע –( מאוחר/תיכון PPNB)חוד ביבלוס  •

 .התיכון וממשיך למאוחר PPNBמופיע ב , לו כנפיים

 .  ולא ניתן להבחין בתקע שלו, ראש חץ בצורת עלה –( מאוחר/תיכון PPNB)חוד עמוק  •

 

 ושל יריחו בחודי בבילוס ועמוק, על ציר הזמן נראה החלפה של חודי חלוואן ביריחו



 חוד חלוואן
 ראש חץ: טיפוס

 חוד חלוואן: טיפוס-תת

 להב :בלנק

 טכניקה ליצור להבים: טכניקה

שברור   –אם יש  :התזה/שברור

 בשקערורית/ בתקע/ בצלעות

 תיכון, קדום PPNB :תקופה

 -: תרבות



 חוד יריחו  

 ראש חץ: טיפוס

 חוד יריחו: טיפוס-תת

 להב :בלנק

 טכניקה ליצור להבים: טכניקה

/  כנפים –אם יש : התזה/שברור

 צלעות משבוררים/ תקע

 מאוחר, תיכון PPNB :תקופה

 -: תרבות



 חוד ביבלוס
 ראש חץ: טיפוס

 ביבלוס: טיפוס-תת

 להב :בלנק

טכניקה ליצור  : טכניקה

 להבים

שברור  : התזה/שברור

 (אם יש)בתקע 

, תיכון PPNB :תקופה

 מאוחר

  -: תרבות

 סגול מבישול



 חוד עמוק
 ראש חץ: טיפוס

 חוד עמוק: טיפוס-תת

 להב :בלנק

 טכניקה ליצור להבים: טכניקה

שברור על  –אם יש  :התזה/שברור

 הצלעות

 מאוחר, תיכון PPNB :תקופה

 -: תרבות



שהופקו מהגרעינים הביפולארים  )בתחילת הניאולית הקרמי מפסיקים לייצר להבים גדולים 

אך  , מה שמוזר בראשי החץ בתרבות זו הוא שייצרו אותם משברי להבים ומנתזים(. נוביפורמים

בבילוס  , ירחיו)  PPNB-ממשיכים לייצר אותם בצורות דומות לצורות של ראשי החץ הגדולים מן ה

 :אלו מיוצרים בשברור לחץ(. ועמוק

 

 הינו ראש חץ קטן עם כנפיים –( לודית, ירמוכית PN)חוד פרסה  •

 מחכה בצורתו את החוד ביבלוס –( לודית, ירמוכית PN)חוד ניצנים  •

 מחכה בצורתו את חוד עמוק –( לודית, ירמוכית PN)חוד הרצליה  •

טענו כי צדים באמעותו  , כ נוצר משבר של להב"בדר –( EB -ו, כלקולית)ראש חץ רוחבי  •

 ציפורים



 חוד פרסה 
 ראש חץ: טיפוס

 חוד פרסה: טיפוס-תת

 (שברי להבים או נתזים)נתז או להב  :בלנק

  -: טכניקה

 שברור לחץ מלא :התזה/שברור

  PN :תקופה

 לודית, ירמוכית: תרבות



 חוד ניצנים
 ראש חץ :טיפוס

 חוד ניצנים: טיפוס-תת

 (שברי להבים או נתזים)נתז או להב : בלנק

 -: טכניקה

 שברור לחץ מלא: התזה/שברור

  PN :תקופה
 תלודי ,ירמוכית :תרבות

 



 חוד הרצליה 

 ראש חץ: טיפוס

 חוד הרצליה: טיפוס-תת

 (שברי נתזים או להבים)נתז או להב  :בלנק

 -: טכניקה

 .שברור לחץ :התזה/שברור

 PN :תקופה

 (9יריחו ) לודית, ירמוכית: תרבות



 ראש חץ רוחבי
 ראש חץ: טיפוס

 ראש חץ רוחבי: טיפוס-תת

 שברי להב :בלנק

 טכניקה ליצור להבים :טכניקה

 חוד מעוצבים בשברור/ תקע –אם יש : התזה/שברור

 ברונזה קדומה, כלקולית :תקופה

 -: תרבות



 יריחו

 פרסה

 עמוק

 ניצנים הרצליה

 ביבלוס


