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ד  .מפות תקופתיות
ה  .ביבליוגרפיה עברית

א .הגיאוגרפיה של האזור
שטחה של מפת אורים (מפה  )125משתרע במרכזו של חבל הבשור התחתון שבנגב הצפוני-מערבי .רוב האזור הוא מישור,
שגובהו  120מ’ מעל פני הים בממוצעַ .ה ִּמ ְסלָע והקרקעות בנויים מסדימנטים איאוליים — חול ,לֵס וחרסיות (דן ויעלון 54-
 .)39:1980רק השוליים המזרחיים של תחום המפה חופפים את מדרונות המדרגה העליונה של נחל בְׂשֹור (ניר ;)71:1970-
ברצועה זו פני הקרקע הם גליים ,וראשי השלוחות הרדודות מכוסים בחלוקי נחל (תצורת אחוזם) .במרכזו של תחום המפה
עובר ,ממערב למזרח ,קו ממוצע המשקעים הרב-שנתי של  250מ"מ ,המכונה גם ‘גבול חקלאות הבעל’ ( ָמנֶה ורוזנן 1962-

 .)2/ IV ;1956מבחינת שימושי הקרקע בתנאי בעל מתאפיין אזור זה בפוטנציאל גבוה של מרעה טבעי (גיל ורוזנזפט
שלָאלָה) ובו
 .)1/XII ;1962-1956לכל אורך מערבו של תחום המפה עובר ,מדרום לצפון ,אפיקו של נחל בׂשור (ואדי ַ
מקורות המים הקבועים היחידים בכל שפלת הנגב (גזית  .)29-17:1986מסיבה זו אֻתַ ר רוב האתרים מרובן המכריע של
התקופות לאורך גדותיו של הנחל ובקרבתן — למעט בתקופה הביזנטית ,שבה פותחו טכנולוגיות מתקדמות לאיסוף של מֵי
נֶגֶר עילי (צפריר  .)347:1984בתקופה זו גם הגיעה לשיאה צפיפות ההתיישבות בתחום המפה (ראה מפתח האתרים
לתקופותיהם) ,ורק במהלכּה השתווה מספר האתרים במישור למספרם לאורכו של נחל בׂשור .גדת הנחל המזרחית שבתחום
המפה מבותרת בערוצים עמוקים; ֻרבָּה של הגדה המערבית באזור האמור ,מקילומטר וחצי צפונה מתל שָרּוחֶן ועד קצהו
הדרומי של תחום המפה ,מכוסה בחולות ובלא ערוצים עמוקים .ראויה לציון ,בעיקר באשר לתקופות הפרהיסטוריות,
הזמינּות הרבה של אבן הצור כחומר גלם להתקנת כלים ,הן באפיקו של נחל בׂשור (במשקע של הנחל הקדום; גזית
 ,)24:1986הן במחשופי הקירטון מגיל איאוקן שבגדותיו והן במעטה הקונגלומרט שבראשי הגבעות במזרח.

ב .תולדות המחקר הארכיאולוגי באזור
א .סקרים
שמַע
החוקר הראשון בעת החדשה ,שתיעד אתר קדום בתחום המפה ,היה א’ מוסיל ,שסייר בקיץ של שנת  1902בח’ ְבאֵר ֶ
(ח’ אֶל-פָאר ,אתר . ( Part, 1907-1908 Musil. 2:63 ;160לאחר מלחמת העולם הראשונה חצה ו' פ' אולברייט את
האזור וניסה לזהות אחדים מאתריו  .(Albright 1924:154-155) .בשנת  1929סקר א’ מקדונלד ,שפעל מטעמה של
משלחת החפירות בתל שָרּוחֶן (תל אֶל-פ ְַרעָה ,אתר  ,)48ארבעים ושניים אתרים מן התקופה הכלקוליתית לאורך נחל בׂשור
ופִּרסם חלק מן התיעוד ( Macdonald; 1932ארכיון רשות העתיקות ,אוגדן  .)53בשנים  1932-1930סייר באזור י’ עורי,
וא’ אלט סייר בו פעמים אחדות בשנות השלושים (. ( Alt 1959בשנת  1935סקרה ג’ קרואופוט פֵין אתרים מן התקופה
הכלקוליתית לאורך נחל בׂשור ( . (Crowfoot Payne). 1978:19ד’ אלון ערך סקר לאורך נחל בׂשור בראשית שנות
החמישים של המאה הכ’ ,ועמד לראשונה על צפיפותם הרבה של האתרים ברצועה זו ,בעיקר אתרים מן התקופה
הכלקוליתית (לא פורסם דו’’ח על סקר זה) .קטעים מגדותיו של נחל בׂשור שבתחום המפה סקרו חוקרים אחדים בראשית
שנות הששים של המאה הכ’ :ע’ ענתי (לא פורסם דו’’ח); נ’ גליק ( Vogel 1975ומפת האתרים הנלווית); פ’ בוריאן וא’
פרידמן (אתר  ;)159מ’ גיחון ,בזיקה למחקריו על ‘לִּימֶס פלסטינה’ (גיחון  ;1975אתרים  ;)160 ,114 ,48ור’ גופנא,
שחקר שרידים מתקופות שונות (ראה :סקר ישובי פרזות מתקופת הברזל בנגב הצפוני ,חדשות ארכיאולוגיות א []1961
 ;14:סקר נחל הבׂשור ,חדשות ארכיאולוגיות ו [ .)19:]1963ד’ פרייס ויליאמס ערך בשנים  1976 ,1973חפירות באתר
מן התקופה הפליאוליתית (אתר  )55וכן סקר של אתרים מתקופה זו בסביבת תל שרּוחֶן (לא פורסם דו’’ח) .ת’ לוי סקר
בשנות השבעים של המאה הכ’ אתרים מן התקופה הכלקוליתית לאורך נחל בׂשור ,חלקם עם ד’ אלון ((Alon and 1980
 . (Levy.סקרים וחפירות באתרים פרהיסטוריים ובאתרים מן התקופה הכלקוליתית בצפונו של האזור עורך י’ גלעד למן
שנת  ,1985חלקם בשיתוף עם ד’ אלון (גלעד ואלון .(1988
ב .חפירות
שלַאל’ (אתר  ;8כיום בתחומו של פארק אשכול) בשנת
החפירה הארכיאולוגית הראשונה בתחום המפה נערכה ִּב’ ְכנֵ ִּסי ַת ַ
 ,1917בראשותו של מייטלנד-וודס; רצפת הפסיפס של הכנסיה ,שנחׂשפה בחפירה זו ,הועברה לאוסטרליה .בשנים 1930-
 1928עמד פ’ פיטרי בראש החפירות בתל שָרּוחֶן ( )Petrie 1930; Starkey and Harding ), 1932ובאותה עת ערך א’
אּורים (אתרים ,79 ,29
מקדונלד חפירות בעשרה אתרים בני התקופה הכלקוליתית באזור ,חמישה מהם בתחומּה של מפת ִּ
 ,)108 ,97 ,96ובאתר מתקופת הברונזה הקדומה א’ (אתר  ;(Macdonald 1932:1-2 . 10בשלושה מאלה (אתרים ,29
 )97 ,96ערך ז’ פרו חפירות בשנים ( 1960-1959על החפירות באתרים  96 ,29ראה . (Perrot 1962למן שנות הששים
של המאה הכ' ,משהואץ פיתוחו של האזור — בעיקר סלילת כבישים והכשרת שטחים לעיבוד חקלאי — נערכו בתחומו
כמה וכמה חפירות הצלה .ר’ גופנא ערך חפירות אלה ,בשיתוף עם המחבר :בשני אתרים מן התקופה הכלקוליתית (אתרים
 ;)197,108באתר 'גשר הבׂשור' מתקופת הברונזה הקדומה א’ (אתר  ;)10באתר מתקופת הברזל א’(אתר  ;) 232ב ֶא-
ֻרוֵיבִּי ,אתר מתקופת הברזל ב’ (אתר  ;)143ובשלושה אתרים ,שבהם נחשפו שרידים מתקופות אחדות (אתרים ,4
 .)101,20ר’ כהן ערך חפירת בדיקה בתל שָרּוחֶן (אתר  .)48ד’ אלון ערך חפירות בשני אתרים מן התקופה הכלקוליתית
(אתרים  ;45 ,29באתר  — 45עם ד' גלעד) .ק' ּדֹופֵן ערכה חפירה בשרידיו של מבנה ,ששימש בתקופות הרומית הקדומה
והביזנטית (אתר  .)217ד’ פרייס ויליאמס ערך חפירה באתר מן התקופה הפליאוליתית התיכונה (אתר  ;)55י’ גלעד שב
וערך חפירה באתר זה .אני ערכתי חפירות באתר שכיניתיו 'עין שָרּוחֶן' (אתר  ,)69בשרידי מבנים מן התקופה הביזנטית
שמַע (אתר .(160
(אתר  ,)217ועם י’ לנדר — בח' ְבאֵר ֶ

סקירה ארכיאולוגית

התקופה הפליאוליתית התחתונה
ממצאים מתקופה זו נמצאו בששה-עשר אתרים (מהם אחד בספק) .הממצא הבולט באתרים אלה הוא אבני-יד מן התרבות
האשלית העליונה ,על פי רוב אבני-יד דמויות שקד ודמויות לב (רונן ,גלעד ,שכנאי ושאול  ,)64-60:1970העוטות פאטינה
בהירה; על פי רוב מתלווים אליהן פריטים אופייניים של תעשיית כלי צור ,בעיקר נתזים ראשוניים .ממצא של אבני-יד,
לפעמים פריטים יחידים ,נחשף כמעט בכל מקום שבו נגלית שכבת הטיט האדמדמה מתחת לכיסוי של חרסיות בהירות (ראה
אתרים  ;241 ,238 ,229 ,226 ,131 ,99 ,98 ,32 ,28השווה רונן ,גלעד ,שכנאי ושאול  .)10-11:1970התופעה שכיחה
בקטעים אחדים לאורך אפיקו של נחל בׂשור ,והיא נדירה במישור (אתרים  .)91,90הסטרטיגרפיה באתרי התקופה בתחומה
ש ְקמָה ,שמצפון לחבל הבׂשור (למדן,
אּורים כמו ָה כְז ֹו שהובחנה באתרי התרבות האשלית העליונה באזור נחל ִּ
של מפת ִּ
ציפר ,הוסטר ורונן  ;)17:1977במובן זה היתה הפעילות באזור נחל בׂשור בתקופה האמורה כזו שאִּפיינה את מישור החוף
של ארץ-ישראל(Lamdan 1982).

התקופה הפליאוליתית התיכונה
שרידים מובהקים מתקופה זו נמצאו בכארבעים אתרים .כלי הצור באתרי התקופה ,על פי רוב כלים מטיפוס ֶלוַלּוא ,נִּכ ִָּרים
היטב בשל הפאטינה הבהירה ,העוטה אותם ,בדומה לכלי הצור מן התקופה הפליאוליתית התחתונה .עשרים ושבעה מאתרי
התקופה נראים כשרידים של חניות קבע ,והשאר הם אתרים של תעשיית כלי צור ושרידים שנגרפו מאתרם 40% .בקירוב
מן האתרים אותרו במישור ,ולאור ממצאי החפירות באתר שממזרח לנחל בׂשור ('פ ְַרעָה ב' ,אתר ;Gilead and 55
)  .)Grigson 1984:72-73אפשר ,שאתרים רבים עודם טמונים מתחת לשכבות של חול ולֵס .חלק מן האתרים נושב
בתקופות מאוחרות ,בעיקר בתקופות הכלקוליתית והביזנטית ,שהיו תקופות שיא בהתיישבות באזור; קרוב לוודאי שבשל כך
נעלם מעינינו חלק מאתרי התקופה הפליאוליתית .דומה ,שבאזור שנסקר היתה התקופה הפליאוליתית התיכונה העיקרית
בפרק-הזמן ,המקיף את התקופה הפליאוליתית לשלבי ָה.

התקופה הפליאוליתית העליונה
זִּהּוי ָם של אתרי התקופה הפליאוליתית העליונה בסקר בחבל הבׂשור כרוך בקשיים ,בעיקר מפאת מצבם :רובם ככולם
סחופים ,וכלי הצור נראים מטולטלים ,לא באתרם .בחמישה אתרים יוחסו הממצאים לתקופה זו (אתרים ,178 ,100 ,39
 ,)248 ,220ובעוד ארבעה הם יוחסו לה בספק (אתרים  ,)156 ,146 ,102 ,81אולם רק אחד מן התשעה (אתר  )39תוארך
בוודאות ,וגם בו הממצא מעורב ונראה כאתר של תעשיית כלי צור ולא כאתר חניה .אפשר שלתעשיית כלי הצור מתקופה זו
ראוי ליחס גם ריכוזים של כלי צור ונתזים ,מעורבים בריכוזים של בולבוסי צור (תצורת אחוזם) ,בראשי הגבעות במזרחו
של תחום המפה (למשל באתר  .)248נראה שרוב השרידים של פעילות האדם בנגב המערבי בתקופה הפליאוליתית העליונה
סָפּון כיום תחת מעטה עבה של רבדים מאוחרים (. (Goring-Morris and Rosen.1987:36-37

התקופה האפיפליאוליתית
ממצאים מן התקופה האפיפליאוליתית לוקטו בארבעה-עשר אתרים ,כולם בקרבת נחל בש ֹור ובאזור הבתרונות שממזרח לו,
עד למרחק של כקילומטר אחד מאפיקו כיום .שלושה מאלה הם אתרים סחופים (אתרים  ,)74 ,17 ,14שניים הם אתרים
שנפגעו מפאת התיישבות בתחומם בתקופות מאוחרות (אתרים  ,)146 ,72ושמונה הם אתרי חניה ,שבהם נמצאו
מיקרוליתים  -סוג ממצא מובהק ,המאפיין את תעשיית כלי הצור בתקופה האפיפליאוליתית (אתרים 153- ,132 ,]?[81 ,78
אּורים לבין אתרי התקופה ,שתפרוסתם
 .)175 ,157 ,151נראה שהיתה זיקה בין האתרים מתקופה זו בתחומה של מפת ִּ
המגוונת תועדה באזורים שמדרום-מזרח  -בחולות חלוצה ,בחולות שונרה ובחולות עגור (נוי ; Goring-Morris 2:1971
and Rosen 1987:37).

התקופה הניאוליתית
ש ְקמָה שמצפון — אזור
אתרי התקופה הניאוליתית שבתחום המפה הם מעטים מאוד ודלי ממצאים ,בדומה לתיעוד באגן נחל ִּ
שבו לא נתאפשר להגדיר אל-נכון ולּו אתר אחד מן התקופה הניאוליתית (למדן ,ציפר ,הוסטר ורונן .)201-195 ,65:1977
בחמישה אתרים ,כולם בקרבת נחל בׂשור ,נמצאו כלי צור וחרסים מעטים (אתרים  ;)85 ,84 ,65 ,37 ,1רק באחד מאלה
(אתר  )37נמצאו ממצאים בעלי משמעות — שלושה ראשי חץ ושני חרסים .שלושה אתרים ( )85 ,84 ,65שטחם זעיר
( 10-100מ''ר) ,והם נראים כאתרים של תעשיית כלי צור .ממצא מועט של כלי צור וחרסים מן התקופה הניאוליתית נלקט
בעבר באזור זה בתחומם של שרידי ישובים נרחבים מן התקופה הכלקוליתית ( Roshwalb; 1981:162, 164, 347ר'

גופנא ,מידע בעל-פה) .נראה שבתקופה הניאוליתית היה זה אזור מעבר ,ללא חניות לפרקי-זמן ממושכים .מערך האתרים
אּורים :החל מגבול חולות חלוצה ,דרומה מקו גבולות—צאלים,
בני התקופה שונה לחלוטין מדרום-מזרח לתחומה של מפת ִּ
תועדו אתרים רבים וצפופים מתקופה זו (בוריאן ופרידמן .(.1973

התקופה הכלקוליתית
שרידים מן התקופה הכלקוליתית נמצאו בלמעלה משבעים אתרים .באתרי התקופה שבתחום המפה הובחנו שני שלבים:
שלב קדום — 'שלב בׂשור' ,ושלב מאוחר — 'שלב ע'סול' (גופנא  ;206:1979גלעד ואלון  .)1988שני השלבים נבדלים הן
במכלולי הממצאים — כלי צור וכלי חרס — והן במיקום הגיאוגרפי והפיזי של האתרים .במחקרי השדה ,שערך ר' גופנא
בשיתוף ִּעמִּי ,הסתמן גבול גיאוגרפי ברור ,בקו רוחב  ,0725בין תפרוסת האתרים מ'שלב בׂשור' שמצפון לבין התפרוסת של
האתרים מ'שלב ע'סול' ,המשתרעת מדרום לקו זה (אמנם ישנן גם חריגות מעטות :שני אתרים [ ]79 ,29מ'שלב ע'סול'
ב'מרחב' הצפוני ,ואתר אחד [ ]199מ'שלב בׂשור' ב'מרחב' הדרומי) .בנוסף לכך הסתמן הבדל במיקום הפיזי של האתרים
משני השלבים :ככלל ,האתרים מ'שלב עיסול' מקומם בקרבת עמקים פתוחים ,הסמוכים לאפיק של נחל בׂשור (למשל אתרים
 ,197 ,188 ,181, 179העוטרים עמק נרחב) ,ואילו האתרים הקדומים ,מ'שלב בׂשור' ,אותרו בשולי המישור ,באזור
המצוקים של הנחל ,ומשום כך הם גם נפגעו יותר מפאת התחתרות הערוצים .אתרי התקופה הכלקוליתית שבתחום המפה
ובאזורים שבקרבתו מתייחדים במארג המורכב של מערך ההתיישבות ,המלמד על אוכלוסיה יציבה במבנה מגוון ומשולב
(בניגוד ,למשל ,לתקופה הממלוכית ,שממנה שרדו אך חניות וקברים) .במערך זה ,על שני שלביו ,אפשר להבחין במדרג
אתרים :שרידי ישובים גדולים וקטנים ,בשטח של שניים-שלושה דונם ועד עשרות דונמים ,ובהם שרידי בניה ( 40%בערך
מן האתרים; ששה-עשר מתוך ארבעים ושניים אתרים מ'שלב בׂשור' ותריסר מתוך שלושים אתרים מ'שלב ע'סול'); מבנים
יחידים ומתקנים; אתרים של תעשיית כלי צור; אתרי חניה במידות שטח שונות ובתי קברות ,שאותרו בקרבתו של תחום
ש ְקמִּים ) (Levy and Alon 1985ובאתר נחל כיסופים (גורן ופביאן  .)1993כל ישובי התקופה
המפה — באתר ִּ
הכלקוליתית ,משני השלבים ,אותרו לאורכו של נחל בׂשור ,ובמיקום ניכרת העדפה של תשתית לֵס גלויה .במישור אותרו
חניות בלבד (שלושה אתרים מ'שלב בׂשור' וחמישה מ'שלב ע'סול') ,ונראה שהן משקפות את הכלכלה המעורבת של בני
התקופה — רעיית צאן ּו ְלצִּּדָ ּה חקלאות ִּמז ְָרע ) . (Gilead 1992בשרידיהם של רוב הישובים הגדולים מן התקופה
הכלקוליתית שבתחום המפה נערכו חפירות בהקף מצומצם בידי א' מקדונלד (ראו לעיל' ,תולדות המחקר') .ממצאים
אופייניים ל'שלב בׂשור' נמצאו בחמישה מאתרים אלה (אתרים  ,)108 ,97 ,96 ,56 ,29וממצאים אופייניים ל'שלב ע'סול'
נמצאו בשניים מהם (אתרים  .)79 ,29בחלק מן האתרים הללו נערכו לימים חפירות נוספות על-ידי ז' פרו (אתרים ,29
 ,)96ד' אלון (אתר  )29ור' גופנא ואנוכי (אתר  .)108עוד יצוינו שרידים של שמונה ישובים גדולים ,ארבעה מ'שלב בׂשור'
(אתרים  )199 ,159 ,45 ,43וארבעה מ'שלב ע'סול' (אתרים  .)236 ,206 ,197 ,188אחד מאלה (אתר  )197ניזוק
בשטפון בנחל בׂשור בשנת  ,1977ובניקוי החתך שלו (בידי ר' גופנא והמחבר) נחשפו ארבעה שלבים של בניה איתנה
בלבנים ובחלוקי נחל .ראוי להטעים תופעה זו באתר מ'שלב ע'סול' ,בהשוואה לבניה הדלה ,שחשף מקדונלד באתרים מ'שלב
בׂשור. (Macdonald 1932).

תקופת הברונזה הקדומה א'
בתחום המפה ידועים שרידים של שני ישובים מתקופה זו (אתרים  ;)10 ,4בשני האתרים נערכו חפירות .אלה הם שני אתרי
הישוב היחידים מתקופת הברונזה הקדומה א' בכל צפון-מערב הנגב ,ונראה שמיקומם נבחר על שום הקרבה לנביעות של עין
בׂשור ולדרך ממצרים לכנען ,שעברה בסמוך (גופנא 1989ג .)34:ממצאי החפירות מלמדים על כך ,שהתגוררה בהם
אוכלוסיה מצרית ) . (Gophna 1990אפשר שבימי השושלת המצרית הראשונה ,ואולי עוד ק ֹדֶ ם לכן ,היה האזור בתחום
ההשפעה של מצרים .חרסים מעטים מתקופת הברונזה הקדומה א' לוקטו בשני אתרים ( ,)233 ,159הסמוכים לנביעות
שנֶק.).
מרכזיות בנחל בׂשור — עֵין אֶלַ -ק ְמלָה ובאר ֶצ ֱאלִּים (בִּיר ֶ

תקופות הברונזה הקדומה ב'-ג'
כל האתרים ,שנמצאו בהם שרידים מפרק-זמן זה ,מקומם בקרבת נחל בׂשור .הישוב המצרי-כנעני בעין בׂשור (אתר )4
המשיך להתקיים גם בתקופות אלה ( (Gophna, 1990, 1995ובתקופת הברונזה הקדומה ב' נוסד ישוב ליד הנביעות של
עֵין אֶלַ -ק ְמלָה (אתר  .)118מלבד שרידי ישובים אלה תועדו ריכוז שרידים ,אולי שרידי מבנה (אתר  ,)88אתרי חניה
(אתרים  ,)]?[38 ,1 ,71 ,]?[52 ,44אולי אתר של תעשיית כלי צור (אתר  )77ופזורות של חרסים מעטים (אתרים ,41 ,3
 .)159 ,72 ,]?[70נוכחות דלה דוגמת זו אפיינה בפרק-הזמן האמור גם את האזורים שמצפון לתחום המפה (למדן ,ציפר,
הוסטר ורונן  )201-195:1977ומדרום לו. (Vogel 1975:16*, Sites 504-516).

תקופת הברונזה התיכונה א' (תקופת הברונזה הביניימית(
בתריסר אתרים ,כולם לאורך נחל בׂשור ,נמצאו שרידים מתקופת הברונזה התיכונה א' (בשניים מהם התיארוך בספק) .בכל
האתרים ממצא החרסים הוא דל מאוד ,ומעורב בממצאים מתקופות אחרות .שטחיהם של אתרי התקופה מצומצמים מאוד,
ולעתים נדמה ,שאלה הם אך שרידים של מוקדים או של אוהלים (למשל אתרים  .)38 ,32אופי הפעילות בתקופה זו קשה
להגדרה .נראה ,שתחום מפת הסקר היה אז אזור מעבר בלבד (בדומה לבקעת באר שבע — בקעת ערד) בין ריכוזי הישובים
שהקיפו אותו כמעט מכל עבריו  -באזור נחל ג ְָרר ,בפלשת ,באזור חולות שונרה — משאבי שדה (גופנא 1989ב95- ,87:
 )92ובצפון סיני (אורן ויקותיאלי .).1991

תקופות הברונזה התיכונה ב'-ג'; תקופת הברונזה המאוחרת
בפרק-הזמן ,המקיף את התקופות הללו ,התקיים בתחום המפה ישוב אחד בלבד — בתל שָרּוחֶן (אתר  .)48במהלכן של
תקופות הברונזה התיכונה ב'-ג' הוקם בתל ביצור ,שכלל חפיר ,סוללה ,חלקלקה ושער .בשלהי תקופת הברונזה המאוחרת
שכן בתל מרכז מנהל מצרי (אורן  .)191:1985בדפנות החפיר של התל ובמישור שממערב לו נחשפו קברים בני התקופה
. (Starkey and Harding 1932:22-27).עדיין אין זיהוי היסטורי של התל ,המוסכם על הכל .בתל שָרּוחֶן שכן אחד
מחמשת ישובי התל ,שנוסדו בתקופת הברונזה התיכונה בצפון-מערב הנגב (גזית  ;)91:1986האחרים שכנו בתל ׂש ֶַרע (תל
ירה) ,בתל מֹור (תל ֻמעְ' ַרבִּי) ובתל ַגמָה (תל גֶ'מֶה) .קבוצה זו של ישובי תל היתה מאז
הּור ָ
ֶא-ש ִָּריעָה) ,בתל הֲרֹור (תל אַבּו ֵ
יסודה ועד התקופה ההלניסטית שלד למערך ההתיישבות באזור .חרסים מעטים מן התקופות האמורות לוקטו באתר אחד
בלבד (אתר  )69שמקומו בצדו המזרחי של נחל בׂשור ,מול תל שָרּוחֶן ,במרחק  600מ' ממנו .מלבד באתר זה לא נמצאו
שרידים מתקופות אלה בתחום המפה (למעט חרס יחיד באתר  ,72המרוחק כקילומטר אחד מדרום לתל שָרּוחֶן.(.

.תקופת הברזל א'
מאמצע המאה הי''א לפני סה''נ עד ראשית המאה הי' נוסדו בתחום המפה אחד-עשר ישובים  -ששה בקרבת נחל בׂשור
(אתרים  )232 ,185 ,105 ,101 ,86 ,48וחמישה במישור (אתרים  .)218 ,215 ,135 ,20בגל התיישבות זה ,שעקבותיו
אותרו בכל צפון-מערב הנגב ,היו שתי מערכות :הישובים שבקרבת נחל בׂשור ובמרכזם תל שָרּוחֶן; והישובים באגן נחל
ֲחצ ִֵּרים — ַפטִּיש .על-פי סברה אחת משתקף בכל אחת מן המערכות הללו גל התיישבות נבדל מן הבחינה האתנית:
מתיישבים יהודאיים-שמעוניים ,שהגיעו ממזרח; ופלשתים ,שהגיעו ממערב (גופנא  ;1966,1964,1963גזית וגופנא ,1993
איור  .)4לאחרונה הועלתה הסברה ,שישובי הפרזות בני תקופת הברזל א' בחבל הבׂשור הוקמו בידי שבטי נוודים בני
האזור ,משמע הם אינם שרידי התנחלות של אוכלוסיה שחדרה לאזור מחוץ ,אם יהודאית ואם פלשתית (גזית  .)1995יצוין
גם מעין ַחי ִּץ גיאוגרפי ,החופף את רכס הכורכר השלישי ,בין ישובי תקופת הברזל שבקרבת נחל בׂשור לבין פלשת (רונן
ואחרים [בלא תאריך] .)4-3:ישובי התקופה השתרעו על שטח של שלושה עד עשרה דונם .על הקרקע פזורים כלי צור
מעטים (בעיקר להבי מגל טיפוסיים) ,חרסים ,אבני שחיקה מצור ,מדולומיט ומסלע חוף ,מקבות צור ,שרידי מוקדים ואבני
גוויל .חפצי פולחן וחפצי אמנות הם נדירים מאוד בממצא .בחפירות בדיקה ,שנערכו באתרים אחדים (,)232 ,101 ,20
נחשפו ריצוף וקירות של חלוקי נחל .ריכוז של שרידי ששה ישובים ובהם מכלולי ממצא אחידים אֻתַ ר במישור בסביבת
קיבוץ גבולות (חלק מאתרים אלה נמצא מחוץ לתחום המפה) .אפשר שבקבוצת אתרים זו משתקף אזור מגורים של משפחות
ממוצא שבטי אחד ,ולחילופין אפשר ,שבאזור זה נהגה לשהות קבוצת אנשים בעונות מסוימות ,ומדי פעם היא שבה אליו
והתיישבה בסמוך לשרידי הישוב מן העונה הקודמת .מלבד שרידי הישובים תועדו אתרי חניה ,ריכוזי חרסים ומתקן אחד
(אתרים  ,)233 ,220 ,214 ,87 ,72 ,54ואפשר שגם בית קברות (אתר .(.5

תקופת הברזל ב'
אּורים (אתר  ,)143אך נמשך הישוב בשלושה אתרים לאורך נחל בׂשור
בתקופה זו נוסד ישוב אחד בלבד בתחומה של מפת ִּ
(אתרים  )185 ,105 ,48ובשני אתרים במישור (אתרים  .)26 ,20אופיים של הישובים דומה לזה שבתקופת הברזל א',
ונראה שהיתה רציפות במערך האתרים ,ואולי גם באוכלוסיה (קמפינסקי  .)1986עם זאת מסתמן שפל במספרם הכללי של
האתרים — ארבעה ישובים וארבעה אתרי חניה וריכוזי חרסים ליד נחל בׂשור ושני ישובים ושני ריכוזי חרסים במישור.
אפשר שחלק מישובי תקופת הברזל א' ניטש עם פלישת פרעה שישק מלך מצרים ,ושהשפל בהתיישבות נגרם כתוצאה
מסכסוכי הגבול בין יהודה לבין פלשת ,למן ימי המלך אסא (דברי הימים ב ,יד.(.

תקופת הברזל ג'
בתקופת הברזל ג' — שנות שלטון אשּור — נעשו בתלים שבצפון-מערב הנגב פעולות ביצור נרחבות(Oren 1982:159-
; ;161אורן ,יקותיאלי ,נחשוני ופיינשטיין  .)18,13:1991אפשר שתל שָרּוחֶן שולב גם הוא במערך ביצורים זה (א' אורן,
מידע בעל-פה); נראה שביוזמת השלטון האשורי הוקף התל בחומות לבנים עבות . (Petrie 1930, Pls. LI, LIX,
 . LXXX).ממצאים מתקופת הברזל ג' נמצאו עוד בשני אתרים במישור — בישוב קטן ממזרח לנחל בׂשור (אתר )26
ובאתר חניה מדרוס-מערב לנחל (אתר .(.173

התקופה הפרסית
חרסים מן התקופה הפרסית נמצאו בארבעה אתרים :בתל שָרּוחֶן ובקברים שלידו (Petrie 1930, Tombs 650, 662,
 716, 817, 829; Macdonald 1932, Pls. LXXX-LXXXII),ובשרידים של שני ישובים בצפונו של תחום המפה
(אתרים  ;26 ,20ראשיתם של אלה בתקופת הברזל א') ובאתר חניה (אתר  .)173נראה שהישוב בתל שָרּוחֶן היה מרכזי,
לאור האוסטרקונים הפרסיים שנמצאו בו ( ( Naveh, 1985:114-117ושימש כתחנה על הדרך מן הנגב לעזה ( ֶמׂשֶל
 .)44:1977אפשר ששני האתרים הצפוניים היו תחנות על דרך רוחב ,שהוליכה מבאר שבע לפלשת וחצתה את נחל בׂשור
ליד נביעות עין בׂשור (גזית .).126:1986

התקופה ההלניסטית
בתקופה זו מסתמן גידול במספר האתרים בתחום המפה — בסך-הכל עשרה אתרים .באתרי התקופה אפשר להבחין בשתי
קבוצות :ריכוז של חמישה אתרים — שרידים של ארבעה ישובים קטנים (אתרים  )46 ,40 ,19 ,4ואתר חניה (אתר )37
בסביבת הנביעות של עין בׂשור (אתר נוסף נמצא מחוץ לתחום המפה) ,ברצועה שרוחבה ממערב למזרח  7קילומטרים בערך
וריכוז אחר במרחק  4קילומטרים דרומה משם ,גם הוא ליד נחל בׂשור :שרידי מבנה (אתר  ,)129מתקן (אתר )]?[133
ושני אתרי חניה (אתרים  .)173 ,]?[134בין שני הריכוזים קישר הישוב בן התקופה בתל שָרּוחֶן (אתר 1930:20 ;48
 .)Petrie.שני מטבעות ,שנמצאו בשני אתרים בקבוצה הצפונית (אתרים  ,)19 ,4וכלי חרס מיובאים ,שנמצאו באתר אחר
בקבוצה זו (אתר  ,)46עשויים להורות שהישובים נוסדו באמצע המאה הג' לפני סה''נ ,ימי שגשוג כלכלי בארץ-ישראל תחת
שלטונו של בית תלמי (שטרן .)55-52:1981תפרוסת האתרים בקבוצה הצפונית עשויה ללמד על קיומה של דרך רוחב
בתקופה ההלניסטית ,שהוליכה מבאר שבע לדרום פלשת וחצתה את נחל בׂשור ליד עין בׂשור (ראה לעיל ,התקופה
הפרסית) .הפער בהתיישבות למן שלהי התקופה ההלניסטית עד התקופה הרומית הקדומה אפשר להסבירו במלחמות,
שהתחוללו באזור בפרק-זמן זה (רפפורט .(.224 ,215 ,214:1981

התקופה הרומית הקדומה (המאה הא' לפני סה''נ — המאה הב' לסה''נ)
מבין שבעה-עשר האתרים בתחום המפה שראשיתם בתקופה זו — כולם לאורכו של נחל בׂשור או בקרבתו — אחד-עשר
היו קשורים בפעילות בניה נרחבת בתל שָרּוחֶן ובסביבתו (גזית 1989א) .בראש התל נבנו מצודה ,קסרקטינים ומבנים
צפופים ;) . (Petrie 1930:20-21, Pls. LX, LXIלרגלי התל הוקמה חומת מגן מוצקה נגד שטפונות; נפרצה ,כנראה,
דרך ,שהוליכה מן התל אל נחל בׂשור (אתר  ;)63פלַס חניון גדול ממזרח לתל (אתר  ;)51נבנו כבשנים גדולים בקרבת התל
(אתרים  ;)69 ,47 ,31נחצבו אבני גזית מסוגים שונים במחצבות (אתרים  ;)33 ,31ונבנו מבנים ומתקנים (אתרים ,]?[30
 .)62 ,49 ,33אפשר שלתקופה זו ,ובזיקה לפעילות בתל שָרּוחֶן ובסביבתו ,ראוי ליחס גם ריכוז חרסים (אתר  )32ודרך
בגדת נחל בׂשור (אתר  .)73הפעילות הנרחבת בתל שָרּוחֶן ובסביבתו היתה קשורה ,כנראה ,לכמה מאורעות היסטוריים:
התוויית גבולה הדרומי של פרובינקיה יודיאה לאחר המלחמה ביהודה בשנים  69-73לסה''נ; יסודה של פרובינקיה ערביה
בשנת  106לסה''נ; וביקוריו של הדריאנוס בארץ-ישראל ובמצרים לפני מלחמת בר-כוכבא ,למן שנת ( 117הֶר ,303:1984
 .)349-350 ,312עוד תועדו שרידי מבנים בשני אתרים ( )116 ,112ושני אתרי חניה (אתרים  .)109 ,103אפשר שגם
שרידי מתקן (אתר  )133ואתר חניה אחר (אתר  )134הם מתקופה זו.

התקופה הרומית המאוחרת—התקופה הביזנטית (המאות הד'-הז' לסה''נ(
שכֵן
הממצאים מן התקופות הרומית המאוחרת והביזנטית מציבים בעיות בקביעת זמנם של האתרים על-פי חרסים בלבדֶ ,
טיפוסי כלי החרס לא השתנו כמעט במהלך התקופות הללו (שצמן  .)19:1983לפיכך ההבחנה בין התקופה הרומית
המאוחרת (המאות הג'-הד' לסה''נ) לבין התקופה הביזנטית קשה ְוי ִּחּוס של שרידים וממצאים לאחת מן התקופות הללו עודו
מוטל בספק באתרים רבים ,חרף המאמצים להבחין ביניהן; בכשליש מן האתרים ממצא החרסים כשלעצמו אינו חד-משמעי.

התקופה הרומית המאוחרת
שרידים מן התקופה הרומית המאוחרת תועדו בחמישים ותשעה אתרים .היתה זו תקופה של גידול חד במספר האתרים
באזור ושינוי של ממש בתפרוסת 44% :מן האתרים אותרו במישור ,ולאו דווקא בקרבת נחל בׂשור — תפרוסת שכמותה
לא היתה עד אז באזור זה .נראה שהיתה זיקה הדוקה בין פיתוח של טכנולוגיות חדשות לאגירת מים בתקופה הרומית (רובין
 )127-126:1990לבין האפשרות להתרחק מנביעות טבעיות ולנצל שטחים חקלאיים בריחוק מנחל בׂשור .תופעה נוספת,
של ריבוי אתרי חניה —  40%מכלל האתרים ,ובמישור  65%מאתרי התקופה — מלמדת על אופיו וכלכלתו של חלק גדול
באוכלוסיה בצפון-מערב הנגב (רובין  .) Rosen 1992a:159-160, 1992b;. 127-126:1990נראה ,שמבין אתרי
התקופה שבקרבת נחל בׂשור ,שלושה בלבד היו ישובים קטנים מאוד (אתרים  ;)221 ,]?[187 ,86אחד מאלה (אתר )221
היה ,כנראה ,גרעין של חווה .מלבדם תועדו מבנים יחידים בחמישה אתרים ( ,)252 ,222 ,202 ,]?[198 ,176ששה
כבשנים (אתרים  ,)]?[142 ,]?[122 ,102 ,]?[68 ,]?[67 ,2מתקנים (אתרים  )202 ,177 ,]?[141 ,2וקבורות (אתרים
 .)202 ,]?[147 ,111 ,42 ,5השאר הם אתרי חניה וריכוזי חרסים .במישור ,כאמור ,היה אופיו של מערך האתרים שונה
במקצת :נראה שנבנו שתי מצודות בזיקה ל'לִּימֶס פלסטינה' (אתרים  ;160 ,114גיחון  ,)1987 ;158 ,153:1975וכן תועדו
מבנים יחידים (אתרים  ,)217 ,162 ,135 ,58מתקנים (אתרים  ,)]?[252 ,247ריכוז חרסים (אתר  )115ואתרי חניה רבים
(אתרים ,220 ,219 ,]?[212 ,]?[210 ,]?[194 ,]?[192 ,]?[191 ,189 ,170 ,167 ,164 ,163 ,161 ,138 ,60 ,]?[23
 .)]?[245נראה שבין הגורמים למהפך בעוצמת ההתיישבות בתחום המפה ,ואולי הגורם העיקרי לכך ,היה הקו המבוצר של
'לִּימֶס פלסטינה' ,שחצה בתקופה הרומית המאוחרת את תחום המפה לרוחבו (גיחון .) Gichon.1991 ;1975

התקופה הביזנטית
בתקופה הביזנטית הגיע מספר האתרים בתחום המפה לשיא — בסך-הכל מאה ועשרים אתרים (בעשרים ואחד מהם יחוס
השרידים לתקופה זו מסופק) ,כמחציתם במישור וכמחציתם לאורכו של נחל בׂשור (השוּו עם התפרוסת בתקופה הרומית
המאוחרת) .חרסים מן התקופה הביזנטית לוקטו ברוב האתרים ,שראשיתם בתקופות קדומות מזו ,לרבות בשטחים שבין
שמַע (אתר )160
האתרים .בתחום המפה ובגבולה הצפוני משתרעות חורבות נרחבות של שני ישובים בני התקופה :ח' ְבאֵר ֶ
וח' אֶלַ -מ ְל ָטעָה (עיקר החורבה בדרומה של מפת פטיש [ ;)]121בשתי החורבות תועדו גם שרידים שזמנם קדם התקופה
אּורים — אמת מים ובית קברות (אתרים  — )22 ,18קשורים ,ככל
הביזנטית .השרידים בשני אתרים בצפונה של מפת ִּ
הנראה ,לח' אֶלַ -מ ְל ָטעָה .מלבד שרידי הישובים הגדולים הללו תועדו אך מעט ישובים חדשים בתחום המפה .שרידים של
ארבעה ישובים קטנים (כפרים? חוות?) אותרו לאורכו של נחל בׂשור; שניים מהם (אתרים  )158 ,57נוסדו בתקופה
הביזנטית ,ושני האחרים (אתרים  )221 ,187הורחבו במהלכה .גם במישור נוסדו רק שלושה ישובים קטנים (אתרים ,61
 .)255 ,244שאר האתרים נחלקים כדלקמן :מתקנים וכבשנים — שבעה-עשר בקרבת נחל בׂשור ,שבעה במישור (גזית
1989ב); מבנים יחידים — תשעה בקרבת הנחל ,שבעה במישור; ריכוזי קברים — ארבעה בקרבת הנחל ,חמישה במישור;
אתרי חניה — ששה-עשר בקרבת הנחל ,עשרים וארבעה במישור; פזורות חרסים — שבע בקרבת נחל בׂשור ,תשע
שלָאל' ,אתר  )8ומערכת של מבנים ומתקנים (אתר  ,)217כנראה תחנה על סעיף צפוני
במישור; כנסיה בלא ישוב (' ְכנֵ ִּסי ַת ַ
של הדרך מחלוצה לרפיח .יצוינו אתרי טומולי במישור ,שבהם לוקטו חרסים מן התקופה הביזנטית בלבד (אתרים ,139
 .)248 ,168 ,166 ,140קרוב לוודאי ,שבתקופה הביזנטית ֻמצָה עד ת ֹם הפוטנציאל החקלאי וההידרולוגי של האזור .אפשר
שבתקופה זו נבנה רובם של הסכרים בערוצים היורדים אל נחל בׂשור (גזית  .)134:1986מפעל מים בולט מן התקופה
שלָאל' .נראה שמערכת של אמות מים (אתר  ,)200שיועדה
הביזנטית הוא אמת מים (אתר  ,)18שהוליכה מי שתיה ל' ְכנֵ ִּסי ַת ַ
לתפוס מי גאויות בנחל בׂשור ,הותקנה גם היא בתקופה זו .בנוסף לבורות המים ,האופייניים לתקופה ,מיוחסות לה לכל
הפחות ארבע בארות ,שנכרו במפלסו של אקוויפר החלוקים של נחל בשור (אתרים  ;221 ,184 ,160 ,93גזית 25-
 .)24:1986צליינים נוצרים ,שביקשו להגיע לסיני ,נעו בדרך שהוליכה מעזה לחלוצה (מאירסון  )37:1987וחצו את האזור
אּורים;
שמַע .גבולה הדרומי של 'פלסטינה פרימה' עבר בתחומה של מפת ִּ
מצפון לדרום; אפשר שבדרכם הם חנו בח' ְבאֵר ֶ
רובו של שטח המפה נכלל ,כנראה ,בתחומה של אחוזת ְג ָרר ;) Saltus Gerariticusצפריר  ;374-365:1982גזית
1994ב).

התקופה האסלאמית הקדומה
חרף הקושי בהבחנה בין כלי חרס משלהי התקופה הביזנטית לבין כלי חרס מראשית התקופה האסלאמית הקדומה (היימן
 )21-20:1991נראה ,שאפשר להבחין ברציפות ובד-בבד בשפל של ממש במערך ההתיישבות במעבר מן התקופה הביזנטית
אל התקופה האסלאמית הקדומה בצפון הנגב (רובין  .)184-181 ,22-20:1990חרסים מן התקופה האסלאמית הקדומה
לוקטו בתשעה-עשר אתרים ,מהם שבעה במישור .בתקופה זו לא נוסדו ישובים חדשים; תועדו אך קברים (אתר ,)111

סכרים (אתר  ,)224חרסים בשרידי מבנה (אתר  )225ובאתר מן התקופה הביזנטית (אתר  ,)61שני מצבורי חרסים (אתרים
 )233 ,90ובעיקר אתרי חניה רבים (השווה היימן  ,)92-86:1989שבהם ממצאים מעורבים מתקופות שונות (אתרים ,54
שמַע הובחנה נטישה
 .)223 ,213 ,165 ,163 ,138 ,128 ,109 ,107 ,95 ,60 ,56בחפירות בשרידי הכנסיה בח' ְבאֵר ֶ
מסודרת של המבנה ,שיוחסה למחצית השניה של המאה הז' לסה''נ (גזית ולנדר  .)1991נראה שכך אירע אז בכל ישובי
הקבע שבתחום המפה .שרידי הפעילות והממצאים מתקופה זו בצפון-מערב הנגב מלמדים ,מכל מקום ,על אוכלוסיה שעיקרה
רועים ונוודים. (Rosen 1992a:159-160; 1992b).

התקופה הממלוכית
אּורים מתיישב עם ידיעותינו על שנות השלטון הצלבני בארץ-ישראל,
העדר שרידים מן התקופה הצלבנית בתחומה של מפת ִּ
שבהן הוקפד על שמירתם של מדבר סיני והנגב כמרחבים ריקים ,חַיץ מפני פלישה ממצרים; כתוצאה ממדיניות זו התרוקנו
כליל שטחים מיושביהם מדרום לקו עזה — חברון (פראוור  .)470 ,436 ,364:1985לעומת זאת תועדו בתחום המפה
עשרה אתרים מן התקופה הממלוכית (מהם אחד בספק) .אלה נחלקים לשני סוגים :אתרי חניה (אתרים ,170 ,109 ,60 ,56
 )213ובתי קברות (אתרים  .)120 ,111 ,4אתרי החניה אותרו הן במישור הן ליד נחל בׂשור; הקבורות אותרו רק בקרבת
הנחל .חרסים מן התקופה הממלוכית נמצאו גם באתר שבגבעות ְמצִֹּּלות (אתר  .)91בקברים אחדים באתר עין בׂשור (אתר
 )4נערכו חפירות ( . ) Gophna; 1976:1בממצא היה גם מטבע איובי (ר' גופנא ,מידע בעל-פה) .אתר חניה יוצא-דופן
בהשתמרותו אֻתַ ר ליד צומת דרכים קדום (אתר  .)60נראה ,שהיחס הכמותי בין בתי הקברות לבין אתרי החניה מורה על
תנועת שיירות במסלולים קבועים ,יותר מאשר על נוכחות קבועה של נוודים באזור ,בעיקר לאור ידיעותינו על התחזקות
מעמדה של העיר עזה ,מוצאו של הסחר בדרכי המדבר בתקופה הממלוכית (דרורי  .)12:1981אפשר שקרוב יותר לעזה היו
גם ישובי קבע אחדים (.) Schaefer.1989:52-55

התקופה העות'מאנית
חרסים מן התקופה העות'מאנית לוקטו בשני בתי קברות ,שבהם יש גם קברים מתקופות קדומות יותר (אתרים .)120 ,111
גם אם שהתה אוכלוסיה בתקופה זו באזור שנסקר ,לא נותרו ממנה שרידים שאפשר לזהותם .בתקופה כולה ,מכל מקום ,לא
היו ישובי קבע מדרום לקו עזה — חברון (כהן .).178 ,154 ,101:1981

העת החדשה
במהלך המאה הי''ט ובראשית המאה הכ' חל תהליך של התיישבות קבע בצפון-מערב הנגב .בחבל-ארץ זה ,שהיה ריק כמעט
לחלוטין מישובי קבע במאות השנים האחרונות ,נבנו במרחבים שממזרח לרצועת עזה מבנים יחידים וחוות ונוסדו גרעיני
כפרים .חלק מן המבנים הוקם בתחומיהן של חורבות קדומות ,שבהן היה בנמצא שפע של חומרי בניה .לאתרים אלה אופייני
ממצא כלי חרס מתוצרת עזה  . (Schaefer 1989:42-43, 54-55).המתיישבים החדשים הגיעו לאזור בגלים אחדים :בימי
הכיבוש המצרי ( ;1840-1831קֵדָ ר  ;)52:1991לאחר חנוכתה של תעלת סואץ ( ;)1869בראשית שלטונו של הסולטאן
עבד אל-חמיד ( 1878ואילך); לאחר הקמת באר שבע ( ;)1901ולאחר הכיבוש הבריטי ( .)1918תנועת ההגירה היתה
בעיקר מרצועת עזה; המתיישבים היו ברובם פלאחים ,שביקשו להם קרקעות פנויות ,ובתי-אב שהגיעו ממצרים (אביצור
ושביט  .)49:1983סוג אחר של מתיישבים היה בדווים ,שנדחקו מאזור הנגב אל שוליו ,והשלטונות כפו עליהם מעבר
מנודות לישיבת קבע .בהדרגה התקרבו שתי האוכלוסיות האלה זו לזו ,ואף נקשרו ביניהן קשרי חיתון (מרקס 17-
 ;16:1974מנאע  .)175:1983במפה משנת  ,1917שהתקין ס''פ ניוקומב (ראה קדמון  ,)30:1982ובמפות בקנה-מידה
אּורים שתי אלומות דרכים עיקריות:
 1:100,000מימי המנדט הבריטי (למשל 'רפיח' ,גליון  ,)14צוינו בתחומה של מפת ִּ
האחת מצפון לדרום ,מעזה בואכה חלוצה ,השניה ממזרח למערב ,מבאר שבע אל אזור ח'אן יוניס ורפיח ,לרבות סעיפי
משנה ,שהוליכו אל מקורות מים עיקריים (בארות או נביעות) .רוב הדרכים נִּכָר בשטח המפה עד לפני שנים אחדות.

ד .מפות תקופתיות
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1989ב יחידה  ;5תקופת הברונזה הביניימית .בתוך :בן־תור ,א’ (עורך ),מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופת
המקרא ;יחידות ( 5*4תל אביב :האוניברסיטה הפתוחה).134-77:
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1989א מפעלות הרומאים בסביבת תל פ ְַרעָה דרום (שָרּוחֶן) — בעקבות הסקר .הקונגרס הארכיאולוגי החמישה־עשר
בישראל( תקצירי ההרצאות).10:
1989ב באר ֶצ ֱאלִּים .חדשות ארכיאולוגיות צג.90:
1994א עין שָרּוחֶן :אתר מתקופת הברזל א’ בנחל בׂשור .עתיקות 25:*41-*45.
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אוניברסיטת תל אביב).
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1987מצודת החצר הקטורה הרומית בארץ-ישראל .ארץ-ישראל יט.29-19:
גיל ,נ’ ורוזנזפט ,צ’
1962-1956השימוש החקלאי בקרקע (א) .בתוך :אלסטר ואחרים XII,1962-1956.1
גלעד ,י’ ואלון ,ד’
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1987פלסטינה השלישית — צליינים ְועִּיּור .קתדרה40-19:45.
מנאע ,ע’
1983החברה הערבית בארץ-ישראל ,הרכבה וארגונה :המסגרת ההיסטורית וקווי היסוד .בתוך :בן-אריה ,י' וברטל ,י’
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צבי).194-155:
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