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חדשות באשפות: תצפיות ראשוניות ממחקר 
אשפות לאורך דרכי המסחר בנגב ובערבה

 רועי גלילי, גדעון אבני, יותם טפר, טלי אריקסון-גיני, 

נופר שמיר וגיא בר-עוז

מבוא

טירוויט  וידידו צ'ארלס  יצאו אדוארד הנרי פאלמר  בראשית חודש אפריל של שנת 1870 

דרייק למסעם החלוצי בעקבות דרכם המשוערת של בני ישראל היוצאים ממצרים. באותו 

מסע מפורסם עברו שני החוקרים לראשונה בדרך המובילה ממכתש רמון אל הערבה ואל 

"דרך  לכינוי  שזכתה  הדרך,  את  וחקרו  סקרו  ימינו  ועד  היסטורי  מסע  אותו  מאז  פטרה. 

הבשמים", עשרות חוקרים שבחנו את הדרך והאתרים שלאורכה ואספו מידע ארכיאולוגי, 

הטהור  הארכיאולוגי  בהיבט  ואולם,  לכולם.  שמור  כבוד  של  מקום  וגיאוגרפי.  היסטורי 

הדרך  אתרי  לאורך  החפירות  של  המכריע  וחלקן  המשמעותי  המחקרי  שהמאמץ  נראה 

מההיערכות  כחלק  שנערך  בנגב"  החירום  "סקר  במהלך   ,1989-1979 בשנים  התרחשו 

העתיקות  אגף  מטעם  כהן  רודולף  של  בניהולו  סיני,  פינוי  עם  באזור  צה"ל  של  החדשה 

מצד   ,)1982( מחמל  מצד  ובהם  אתרים,  בכמה  חפירות  נערכו  הסקר  במסגרת  דאז. 

 סהרונים או "שער רמון" )1983-1982(, מצד נקרות )1982-1981(, הר משא )1983-1982(, 

 .)1985-1981( מואה  בשם  גם  המוכר  מור,  אורחן  ומצד   )1981( קצרה  חורבת  מצד 

שנות  חפירות  של  היקפן  פורסם.  טרם  וחלקו  הדרך  אתרי  על  רב  מידע  נאסף   בחפירות 

על  נחפרו.  שלא  מרחבים  כמעט  נותרו  לא  האתרים  ובמרבית  אינטנסיבי  היה  השמונים 

הארכיאולוגית  השכבה  של  עובייה  הגיע  מהאתרים  בחלק  לחפירה,  השותפים  עדות  פי 

גובה  על  עלה  אחת  ולא  הקירות,  השתמרות  לגובה  עליה  שהצטבר   והסדימנט 

מטר.  של 

דרך  אתרי  את  ולחקור  להוסיף  קשה  הראשונות,  מהחפירות  שנה  כארבעים  בחלוף 

במבנים,  החפירה  היקף  בשל  ארכיאולוגית  חפירה  של  קלאסית  במתודולוגיה  הבשמים 

המציאות  הפיזי.  ומצבם  השנים  במהלך  וסביבם  בהם  שבוצעו  הרבות  השימור  פעולות 

אותנו  הביאו  האחרון,  בדור  הארכיאולוגי  המחקר  מתודולוגיות  התפתחות  עם  יחד  הזו, 

אשפה  מכלולי  הדרך.  אתרי  שלצד  האשפות  במחקר  להתמקד   2020 שנת  בראשית 

החשובה  תרומתן  עצמאי.  מחקר  כנושא  לא  ובוודאי  אלה,  באתרים  נחפרו  לא  כמעט 

גיא  שניהלו  ארכיאולוגיות  בחפירות  לאחרונה  הוכחה  האתרים  באשפות  חפירות  של 

באתרים  אשפה  בערימות   2019-2015 בשנים  אריקסון-גיני  וטלי  טפר  יותם  בר-עוז, 
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בר-עוז וגיא  שמיר  נופר  אריקסון-גיני,  טלי  טפר,  יותם  אבני,  גדעון  גלילי,  רועי 

סיפקה  בנגב  לראשונה  שנוסתה  החדשה  המחקר  מתודולוגיית  וניצנה.  שבטה  חלוצה, 

של  הכלכלי  אופיים  על  וכן  הצטברותן,  וקצב  האשפות  של  גילן  על  חשיבות  רב  מידע 

ועד  הרומית  מהתקופה  שנים,  מאות  שבע  לאורך  ודעיכה  שגשוג  בתקופות  היישובים 

הביזנטית.  התקופה  לשלהי 

דרך  אתרי  אשפות  את  לחקור  בבואנו  בפנינו  שעמדו  המרכזיות  המחקר  שאלות 

השתמשו  או  הדרך  לאורך  שחיו  מי  של  ולכלכלתם  החומרית  לתרבותם  נגעו  הבשמים 

שהועברו  המיובאים  והמוצרים  הגלם  חומרי  למוצא  ייחסנו  מיוחדת  לב  תשומת  בשירותיה. 

אופן  על  המסחר,  טווחי  על  יעידו  שאלו  הנחה  מתוך  האשפה,  במצבורי  והושלכו  בדרך 

העתיקה.  העת  שלהי  של  התיכון  במזרח  הגלובליזציה  תהליכי  ועל  הסחורות  הובלת 

לבחינת  ומאלף  מיוחד  מבחן  מקרה  הן  גלם  וחומרי  סחורות  הועברו  שבהן  הדרכים 

ממקורות  בעיקר  כיום  ומוכרים  החוקרים  בין  ער  לדיון  נושא  שהם  אלו,  תהליכים 

טעימה  בבחינת  היא  הדרכים  לאורך  האתרים  של  האשפה  במצבורי  חפירה  היסטוריים. 

אמצעית  בלתי  נגיעה  התקופה,  אנשי  של  היום-יום  חיי  את  שהרכיבו  מהחומרים  עסיסית 

חלק  גם  חדשה  מזווית  מאירים  הממצאים  ונחקרו.  נחפרו  שטרם  ובממצאים  בחומרים 

תפקדה  שבו  לאופן  בנוגע  נוספות  שאלות  ומעלים  במחקר,  בעבר  שנידונו  מהשאלות 

הרוח  מצד  והן  החומר  מצד  הן   – והשפעות  מוצרים  מידע,  להעברת  כצינור  הדרך 

ולהפך. למערב  ממזרח 

המדבר  דרכי  של  תפקידן  את  להבין  כוונה  ומתוך  המחקר,  משאלת  יוצא  כפועל 

גיאוגרפיים  בהקשרים  שינוי  תהליכי  לאמוד  מנת  ועל  ארוכות  זמן  תקופות   לאורך 

האתרים  של  הגיאוגרפית  ולפריסה  הזמנים  לסד  בנוגע  מרחיבה  גישה  נקטנו  עולמיים, 

המייצגים  אתרים  בשישה  באשפות  בדיקה  חפירות  ביצענו  המחקר  במסגרת  שנחקרו. 

העשירית  למאה  לפנה"ס  השנייה  המאה  בין  הבין-לאומי  בסחר  מרכזיות  תקופות 

לספירה:

חקלאית  חווה  ובשרידי  הרומית-ביזנטית,  מהתקופה  למצודה  בסמוך   – יטבתה   �

הספר  בית  שטח  בתוך  הקדומה,  האסלאמית  מהתקופה  דרך  לתחנת  בסמוך 

לקיבוץ. ממזרח  הממוקם  האזורי 

בתקופה  שם  שהתקיים  היישוב  בשולי  אשפות   – הערבה  בצפון  עומר  נחל   �

הקדומה.  האסלאמית 

מהתקופה  המצודה  של  הצפוניים  במורדות  אשפה  מצבורי   – מור  אורחן   �

לה.  שממזרח  הסחף  מדרגת  ועל  הרומית  ומהתקופה  ההלניסטית 

ההלניסטית  מהתקופה  למצד  מדרום  שהצטברו  אשפה  ערימות   – נקרות  מצד   �

נקרות. נחל  ערוץ  של  הצפונית  לגדה  בסמוך  הרומית,  ומהתקופה 

ההלניסטית  מהתקופה  לחאן  מצפון-מערב  שהצטברו  אשפות   – רמון  שער   �

הרומית. ומהתקופה 

תוואי  את  המייצגים  האחרונים,  האתרים  משלושת  הממצאים  את  נסקור  זה  במאמר 

הרומית  לתקופה  ועד  ההלניסטית  מהתקופה  בשיאה,  לעזה  מפטרה  ההיסטורית  הדרך 

המאוחרת. 
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פרק 13  בשמים ואשפות: תצפיות ראשוניות ממחקר אשפות לאורך דרכי המסחר בנגב ובערבה

מתודולוגיה

המכוש  לנעיצת  שנלווית  וההתרגשות  החפירה  מקום  איתור  על  העקרוניות  ההתלבטויות 

שבו  המדויק  המקום  איתור  ארכיאולוג.  לכל  היטב  מוכרות  העבר  באדמת   הראשונה 

לאורך  השיירות  באתרי  נוצרו(  שבו  במקום   –  in situ( באתרם  האשפה  אתרי  נמצאו 

אזורי  של  תיעוד  והעדר  העבר  חפירות  היקף  לנוכח  במיוחד  כמורכב  התברר  הדרך 

לאחר  גילינו  אחת  לא  הישנות.  החפירות  שפכי  הושלכו  שאליהם  והמקומות  החפירה 

ארכיאולוגיות  מחפירות  שנופה  חומר  של  בערימות  מתקיימת  שהיא  החפירה  תחילת 

לזיהוי  אותנו  שהנחו  עקרונות  כמה  אימצנו  הזה  הקושי  עם  להתמודד  מנת  על  קודמות. 

וחפירתן: העתיקות  האשפות 

הנראה  ככל  הוא  החופרים  של  זיכרונם  בעבר:  האתרים  חופרי  עם  התייעצות   �

של  מסודר  תיעוד  העדר  בשל  אולם  לאדם,  מאדם  ומשתנה  סובייקטיבי  כלי 

)ולעיתים  מהן  שהוצא  החומר  מצבורי  מיקום  ושל  העבר  חפירות  התנהלות 

לסריקת  משלים  ככלי  ובזיכרונם  בחופריהם  האתרים  בכל  נעזרנו  נופה(  גם 

ולאינטואיציה. לממצא  השטח, 

ומיקומם שנחפרו  האתרים  תצלומי    1 איור 
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בר-עוז וגיא  שמיר  נופר  אריקסון-גיני,  טלי  טפר,  יותם  אבני,  גדעון  גלילי,  רועי 

קדומים  אשפה  בריכוזי  נמצאו  המקרים  מן  בחלק  השטח:  מפני  ממצאים   �

שרידי  עצמות,  צמחי,  חומר  חרסים,   – הקרקע  לפני  קרוב  מגוונים  ממצאים 

מוקדם  סקר  ערכנו  המדויק  החפירה  מקום  איתור  לשם  וגללים.  חיים  בעלי 

השטח. מפני  ממצאים  נאספו  שבמהלכו  ומפורט 

אחר  מתארך  וממצא  הקרמיים  המכלולים  תיארוך  בסיס  על  סטרטיגרפיה:   �

תהליכי  שמתארת  ברורה  סטרטיגרפיה  הבדיקה  בורות  בחתך  לזהות  ניסינו 

ולמגבלות  הממצאים  לטיב  מאוד  רגיש  הזה  היעיל  הכלי  המשכיים.  הצטברות 

הממצאים  שיקפו  ההלניסטית-רומית  התקופה  מאתרי  בחלק  הקרמי.  התיארוך 

ברורה  חלוקה   – סטרטיגרפיה  לזהות  אפשר  היה  ולא  יחיד  התיישבות  שלב 

שונים. יישוב  שלבי  לזהות  שתאפשר  לשכבות 

ריכוזי  ומרקם: קרקע בגוונים כהים עשויה להעיד על חומר אורגני מפורר,  צבע   �

הקרקע  פני  אל  עלו  או  באתרם  האשפה  במצבורי  שנשרפו  ותחמוצות  אפר 

מגוון  אשפה  במצבורי  הקרקע  מרקם   .)capillary action( נימית  עלייה  בתהליכי 

שהצטבר  טבעי  מסדימנט  יותר  מהודק  הוא  ולעיתים  פריך  הוא  לעיתים   �
בצבעו  ניכר  האורגני  החומר  של  העושר  פלוביאליים.  או  אאוליים  בתהליכים 

אתרי  בשולי  הבהירה  הלס  לאדמת  ובולט  ברור  בניגוד  הסדימנט,  של  הכהה 

האשפות.

 – הבדיקה  בור  בחתכי  להבחין  אפשר  אשפה  במצבורי  ההצטברות:  אופי   �

אורגני  חומר  של  מרוכזות  בהתגבשויות   – החפירה  כדי  תוך  גם  ולעיתים 

על  בולט  שלהן  והמרקם  שהצבע  ל"עדשות",  באתרו  והצטבר  שנדחס  מגוון 

בכיוון השיפוע של ההצטברות  מדרון מבחינים  על  בהצטברויות  רקע הסדימנט. 

תקופות  לאורך  והצטברה  שהתהדקה  לכך  עדות  הקרקע,  בעומק  גם  בחתך 

ארוכות. זמן 

הִתפקודי  ההיגיון  את  להבין  ניסינו  המחקר  במהלך  מרחבית:  ופריסה  מיקום   �

במיקומם  קבועים  דפוסים  ולזהות  האתרים  של  הפנימית  המרחבית  בפריסה 

יום-יומית  פסולת  מהשלכת  אגב  כבדרך  שהצטברו  בין  האשפה,  מצבורי  של 

מסודרים.  לבורות  בהשלכה  שהצטברו  ובין 

כמה  של  לעומק  חפירה  שאחרי  מצאנו  רוב  פי  על  החפירה:  מן  ממצאים   �

משקפים  הממצאים  אם  גבוהה  בסבירות  לדעת  אפשר  סנטימטרים  עשרות 

קרקע  או  העבר  מחפירות  שפך  ערימת  באתרו,  שהצטבר  ארכיאולוגי  חומר 

טבעית.

בריבוע  מקדים  סקר  ערכנו  הללו  העקרונות  בסיס  על  שנבחרו  מהשטחים  אחד  בכל 

האתרים  מן  אחד  בכל  החפירה.  ריבוע  של  מיקומו  את  בחרנו  ובעקבותיו  מ',   5x5 שגודלו 

הממצאים  פי  על  נוספים  ריבועים  והוספנו  מ"ר   1 של  בדיקה  ריבועי  שני  לפחות  פתחנו 

בזמן  בשטח.  תצפיות  של  ומרבי  קפדני  תיעוד  תוך  נערכה  החפירה  שהתבהרו.  וההנחות 

כל  עבר  השדה  בעבודת  אורגניים.  חומרים  של  והפרדה  מיון  בזיהוי,  התמקדנו  החפירה 

מדגמים  הוצאו  השטחים  ומכל  מ"מ   5 של  בקוטר  נפות  דרך  יבש  סינון  הנחפר  הסדימנט 

לניפוי עדין של 2 מ"מ. מיון החומרים נעשה בחלקו במעבדת שדה והושלם לאחר החפירה 



193
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טפר( יותם  )צילם:  נקרות   מצד   � חפירה  לפני  סקר    2 איור 

)ג(,  ותיעוד  סימון  )ב(,  החפירה  ריבוע  איתור  )א(,  ראשוני  סקר  במהלך  שטח  פני  ליקוט   3  איור 
טפר( יותם  )צילם:  )ד(   וחתך  חפירה 
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בר-עוז וגיא  שמיר  נופר  אריקסון-גיני,  טלי  טפר,  יותם  אבני,  גדעון  גלילי,  רועי 

נוספות  נאספו דגימות  חיפה. תוך כדי החפירה  במעבדה לארכיאוזואולוגיה באוניברסיטת 

החפירה  עתיק(.   DNA-ו יציבים  איזוטופים  מיקרומורפולוגיה,   ,14 )פחמן  מעבדה  לבדיקות 

מייד  החפירה  במהלך  הופרדו  אורגניים  וממצאים  האפשר,  ככל  גבוהה  ברזולוציה  בוצעה 

חשיפתם.  לאחר 

תיאור החפירה וממצאים

מור  אורחן 

זוהה  האתר  הערבה.  אל  לפטרה  מעבדת  הדרך  במוצא  דרכים  תחנת  הוא  מור  אורחן 

ונסקר לראשונה בשנת 1934 על ידי פריץ פרנק, ומאוחר יותר על ידי אלברכט אלט, ג"א 

מהתקופה  ומתקנים  מבנים  מכיל  הוא  נוספים.  וחוקרים  רותנברג  בנו  נגב,  אברהם  קירק, 

רודולוף  ידי  על  ונוהלו  נערכו  באתר  חפירות  הרומית.  מהתקופה  ובעיקר  ההלניסטית 

ונסקרו  נתגלו  תפקודיים  אזורים  ארבעה   .1985-1981 בשנים  העתיקות  אגף  מטעם  כהן 

תעשייתיים  ומתקנים  מבנה  המערבית;  הגבעה  על  מצד  הזה:  והמורכב  הגדול  באתר 

ובו  הגבעות,  שתי  שבין  הסחף  גדת  על  שנמצא  שיירות  חאן  המזרחית;  הגבעה  על 

במאה  באתר,  הפעילות  ראשית  שמצפונו.  בערוץ  חקלאיים  ומתקנים  ושדות  מרחץ;  בית 

לפנה"ס(,   222-285( ג'  תלמי  של  ומטבע  הקרמיקה  פי  על  זוהתה  לפנה"ס,  השלישית 

ישראל  ויגאל  אריקסון-גיני  לפי  באתר.  הראשונה  ההתיישבות  תקופת  הנראה  ככל  וזו 

בעקבות  הנראה  ככל   ,222 שנת  לאחר  כנראה  לספירה,  השלישית  במאה  ננטש  האתר 

האתר: בשולי  אשפה  ערימות  בארבע  התמקדה  הנוכחית  החפירה  מגפה. 

ג-ד( )פיקינג,  ליקוט  )ב(,  החתך  תיעוד  )א(,  ניפוי  החפירה:  במהלך  ההחומר  ומיון  סינון    4  איור 
טפר( יותם  )צילם: 
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החאן למבנה  ממזרח   –  C שטח   �

החאן של  הצפוני-מזרחי  באזור   –  D שטח   �

המצד של  המזרחיים  במורדות   –  E שטח   �

המצד של  הצפוני-מזרחי  במדרון   –  F שטח   �

 C שטח 

לקיר  ממזרח  מטרים  כ-10  סחף,  מדרגת  על  לערוץ  קרוב  נמצאה  האשפה  הצטברות 

חרסים  השטח  פני  על  בסקר  תועדו  שנבחר  החפירה  בשטח  החאן.  מבנה  של  המזרחי 

היה  הכולל  ההצטברות  עומק  אורגניים.  וחומרים  חיים  בעלי  עצמות  זכוכית,  שברי  רבים, 

שנים  לאורך  הזה  באזור  אשפה  השלכת  המשקפות  שכבות  בכמה  שהורבדו  ס"מ  כ-40 

ומתיארוך המכלולים הקרמיים נראה שבבור הבדיקה  רבות. מבחינה ראשונה של הממצא 

מצבור  של  נקי  ארכיאולוגי  להקשר  עדות  טובה,  כרונוסטרטיגרפית  התאמה  מתקיימת 

דקה  בשכבה  תחוחה  אפורה  אדמה  הכילה  הבור  של  העליונה  בשכבה  חפירה  האשפה. 

למאה  שתוארך  קרמי  וממצא  קטנות  אבנים  של  רב  מספר  בודדים,  סנטימטרים  של 

 III–II בשכבות  באתר.  ההתיישבות  תקופת  סוף  לספירה,  השלישית  המאה  עד  הראשונה 

דקה  קרקע  שכבות  וביניהן  שחורות  מפוחמות  שכבות  מרובדת,  הצטברות  נתגלתה 

מפעילות  הגיע  הכהה  שצבעה  ונראה  מממצאים  ריקה  נמצאה  זו  דקה  שכבה  חומה. 

שאופן  לומר  אפשר  מסויג  באופן  ומתחתיה.  שמעליה  בשכבות  שיטפוניות  זרימות  של 

קצר  התיישבותי  ופער  במצודה  נוכחות  פאזות  בקיומן של שתי  תומך  האשפות  הצטברות 

נמצא  התחתונה  הארכיאולוגית  בשכבה  כהן.  רודולף  האתר  חופר  שהציע  כפי  ביניהן, 

חיים,  בעלי  של  שיניים  עצמות,  פחם,  זכוכית,  קרמיקה,  שכלל  עשיר  ארכיאולוגי  ממצא 

והממצאים  ההצטברות  אופי  ומטבע.  קונכיות  גללים,  מתכת,  חלקי  עץ,  טקסטיל,   זרעים, 

והצטברה על גדת  נערכה בפסולת שהושלכה  מהחפירה מאששים את ההנחה שהחפירה 

העיקרי  השימוש  שטווח  נראה  הקרמי  התיארוך  בסיס  על  המבנה.  לקיר  הסמוך  הערוץ 

הפעילות  תקופת  את  החופף  זמן  פרק  לספירה,  והשנייה  הראשונה  המאות  לאורך  הוא 

החאן. של 

 D שטח 

הצפוני  לקיר  מצפון-מזרח  מטרים  כ-25  סחף  מדרגת  על  נמצא  שנבחר  החפירה  שטח 

חיים  בעלי  עצמות  זכוכית,  שברי  חרסים,  של  רבה  הצטברות  תועדה  במקום  החאן.  של 

ממצאים  נמצאו  בחפירה  ס"מ.  מ-40  פחות  היה  ההצטברות  עומק  אורגניים.  וחומרים 

הקרמי  הממצא  מרבית  שכבות.  במספר  אורגני  ממצא  של  יחסי  ומיעוט  מטבע  קרמיים, 

והממצאים  ההצטברות  אופן  מניתוח  לספירה.  השלישית  עד  הראשונה  למאות  תוארך 

יחסית. קטן  היה  במקום  האשפה  השלכת  היקף  כי  התרשמנו 

E שטח 

מטרים  כ-12  המצד,  של  המזרחיים  המורדות  למרגלות  נמצא  שנבחר  החפירה  שטח 

פני  על  מפוחם  חומר  של  גבוה  ריכוז  תועד  זה  באזור  החאן.  מבנה  של  המערבי  מהקיר 

החפירה  סנטימטרים.  כ-30  האשפה  תלולית  עומק  חרס.  כלי  של  רבים  ושברים  השטח 

חלק  אורגניים,  בחומרים  ועשירה  כהה  אדמה  הכילה  הבדיקה  בור  של  העליונה  בשכבה 
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בסינון  נוודים. ממצאים שנתגלו  של  מאוחרת  לנוכחות  עדות  זמננו,  בני  הנראה  ככל  מהם 

הקרמי  הממצא  וחרס.  זכוכית  ושברי  נחושת  פיסת  קונכיות,  זרעים,  פחם,  חלקי  כללו 

כהה/שחורה  אדמה  הכילה  שתחתיה  השכבה  לספירה.  הראשונה  המאה  לאמצע  תוארך 

אורגניים,  בממצאים  ועשירה  רכה  הקרקע  חומה.  קרקע  של  צרות  עדשות  כמה  עם 

המאה  לסוף  תוארך  זו  משכבה  הקרמי  הממצא  בסינון.  שהופרדו  וזרעים  פחם  כולל 

בחפירת  שנמצא  לחומר  קדום  והוא  לספירה,  הראשונה  המאה  לפנה"ס-אמצע  הראשונה 

בסיס  על  שנעשה  לתיארוך  הסטרטיגרפיה  בין  טובה  התאמה  נמצאה  האחרים.  השטחים 

התהדקו  הסדימנט  שכבות  שבו  והאופן  השיכוב  צורת  הממצאים,  הרכב  הקרמי.  הממצא 

אשפה  של  שנים  רבת  הצטברות  על  מצביעים  המשופעת  התשתית  על  מזרח  לכיוון 

חומר   ,)Melanopsis praemorsa( הנחלים  שחריר  קונכיות  ובפרט  הממצאים,  באתרה. 

האשפות  הושלכו  באזור  כי  הנראה  ככל  מעידים  האשפה,  במצבור  רב  ואפר  מפוחם 

המרחץ. בבית  הפעילות  שיצרה 

 F שטח 

כ-30 מטרים  לחומת המצודה,  תלול מצפון-מזרח  מדרון  על  נמצא  החפירה שנבחר  שטח 

מטבעות  שש  השטח,  פני  על  מפוחם  חומר  של  גבוה  ריכוז  הכיל  זה  אזור  מתחתיה. 

רומי  לחומר  דומיננטיות  עם  התיארוך,  מבחינת  מגוונים  חרס  כלי  של  רבים  ושברים 

מתחתיה  מצוין.  שימור  במצב  וגללים  בעצמות  עשירה  הייתה  השטח  פני  שכבת  מאוחר. 

מגוונת,  וקרמיקה  גללים  עצמות,  אפר,  ובהן   )IV-ו  II( ארכיאולוגיות  שכבות  שתי  נתגלו 

נראה   .)III )שכבה  הלניסטית  וקרמיקה  ממצאים  של  דלה  הרבדה  ובו  סדימנט  וביניהן 

לשכבה  מתחת  באתר.  האנושית  בנוכחות  פער  של  פאזה  משקפת  הביניים  ששכבת 

שחריר  וקונכיות  גללים  מעט  מהודקת  לס  אדמת  של  סדימנט  על  נמצאו  התחתונה 

שנחפר,  בחתך  הסטרטיגרפיה  של  וההבנה  הזיהוי  על  ִהקשה  המדרון  שיפוע  הנחלים. 

שפיר( רועי  )צילם:    )315 )לוקוס  מור  אורחן  ממצד  ותמרים  זיתים  גלעיני    5 איור 
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על  מצביעים  המשופעת  התשתית  גבי  על  השיכוב  ואופן  המגוונים  שהממצאים  ונראה 

אשפה  בערימות  נערכה  לא  שהחפירה  נראה  באתרה.  אשפה  של  שנים  רבת  הצטברות 

ואינדיקטיבית  מגוונת  אשפה  שמכילה  אנושית  פסולת  של  בשפוכת  אלא  מסודרות, 

בשוליו. רבות  שנים  במהלך  והצטברה  המצד  מכיוון  שנסחפה 

זורמים.  מים  של  לקיומם  מנחה  מאובן  מעין  הן  הרבות  הנחלים  שחריר  קונכיות 

ובעיקר על המדרון, קשור לתעלות שהוליכו  נראה שריבוי הקונכיות בפריפריה של החאן, 

על  מעיד  לחלופין  או  החאן,  של  המערבי  הקיר  לאורך  שנמצא  המרחץ  בית  אל  מים 

האתר.  להקמת  שקדמה  חורפית  נביעה 

סיכום

מיקום,  בסיס  על  שזוהו  אשפה  מצבורי  כמה  האתר  בסביבת  נתגלו  השטח  פני  בסקר 

להצטברות  עדות  בהם  שנמצאה  חתכים  נחפרו  מהם  ובשלושה  הסדימנט,  וצבע  ממצא 

יש  ולכן  משני,  מקונטקסט  שמגיע  רב  חומר  יש  המצודה  של  שבפריפריה  נראה   אשפה. 

ה-80.  בשנות  כהן  של  לחפירותיו  האפשרי  והקשר  ההרבדה  של  אופייה  להבנת  חשיבות 

שסביב  ונראה  אינדיקטיבי,  ארכיאולוגי  בחומר  עשיר  המצד  ובמדרון  החאן  סביב  הממצא 

מהחפירה  החומר  שגרתי.  כמעשה  השטח  פני  על  שהצטברה  פסולת  הושלכה  המבנים 

שירותי  ששילב  היישוב,  של  המורכב  אופיו  את  משקף  שהוא  ונראה  ואינדיקטיבי  מגוון 

שנמצאו  והתמרים  הזיתים  גלעיני  ריבוי  ותעשייתית.  חקלאית  ופעילות  צבאי  מחנה  דרך, 

מסויג  באופן  האתר.  תושבי  בכלכלת  החקלאי  העורף  חשיבות  את  משקף  בחפירות 

האתר  חופר  בהנחת  שתומכים  ממצאים  יש   F-ו  C שטחים  של  שבחפירה  לומר  אפשר 

קצר.  התיישבותי  פער  וביניהם  במצד  שימוש  שלבי  שני  בדבר 

מצד נקרות
נסקר  נקרות. האתר  נחל  ערוץ  גדתו הצפונית של  על  נמוכה  גבעה  על  שוכן  נקרות  מצד 

גליק,  נלסון  קירק,  ידי  על  יותר  מאוחר  שוב  ונסקר  פרנק  ידי  על   1932 בשנת  לראשונה 

מפטרה  הדרך  לאורך  דרכים  כתחנת  אותו  זיהו  אשר  ואחרים,  רותנברג  גיחון,  מרדכי 

החירום  סקר  במסגרת  ישראל  ויגאל  נחליאל  דב  ידי  על  במקום  נערך  נוסף  סקר  לעזה. 

טרם  מסכם  חפירה  )דו"ח  כהן  רודולף  ידי  על   1982-1981 בשנים  נחפר  והאתר  בנגב, 

בנוי  מים  מאגר  לאתר,  ממזרח  קטן  תצפית  מגדל  מבנים:  ארבעה  באתר  התפרסם(. 

מבנים  ושני  נקרות,  לנחל  מדרום  מטרים  מאות  כמה  במרחק  סלעי  בערוץ  גזית  אבני 

כמעט  מגדל  הוא  א  מבנה  בעבר.  נחפרו  והמאגר  המבנים  הנחל.  של  הצפונית  הגדה   על 

למאות  תוארך  בתוכו  שנתגלה  הקרמי  הממצא  קומות.  שתי  בן  מ'(   8x7.5( רבוע 

השנייה-שלישית לספירה, ובשפכים בסמוך למבנה נתגלו מטבעות מימי הקיסר אלגבלוס 

חדרים  משישה  שמורכב  מ'(   17x20( מלבני  מבנה  הוא  ב  מבנה  לספירה(.   222-218(

שהכילו  קרמיים  ומכלולים  בישול  מתקני  נמצאו  בחדרים  מרכזית.  חצר  סביב  הסדורים 

לספירה.  הראשונה  למאה  אופייניים  בישול  וסירי  נרות  פכיות,  מצוירות,  נבטיות  קערות 

ערכנו  הפרויקט  במסגרת  ב'.  ומלכו  ד'  חרתת  של  מטבעות  הכיל  הנומיסטי  הממצא 

מסוים  ריכוז  שהכילו  לחפירה  פוטנציאליים  אזורים  שני  וזיהינו  לאתר  מסביב  סקר 

א(,  )מבנה  הרומי  למגדל  מדרום  האחד  השטח:  פני  על  וחרסים  אורגניים  חומרים  של 

 .N2 שטח  המכונה  ב(,  )מבנה  הנבטי  המבנה  ליד  והשני   ,N1 שטח  המכונה 
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 N1 שטח 

ס"מ  חמישה  של  בעומק  משהתגלה  מוקדם  בשלב  הופסקה  א  למבנה  מדרום  החפירה 

מתחת לפני השטח שפך של פסולת בניין מודרנית. אלו הם ככל הנראה שפכים מעבודת 

באתר.  שנערכה  השימור 

 N2 שטח 

הצטברויות  השטח  פני  על  תועדו  נקרות,  נחל  ערוץ  אל  הפונה  במדרון  ב,  למבנה  מדרום 
של חומר ארכיאולוגי בגוון אפרפר, ועליהן שכבת כיסוי של סדימנט אאולי. בשטח הנסקר 

ומערבי.  מזרחי  מטר,   1x1 בגודל  ריבועים  שני  נחפרו  מ'(   5x5(
הקדומה,  הרומית  מהתקופה  חרסים  שברי  העליונה  בשכבה  נמצאו  המזרחי  בריבוע 
עם  חום  בצבע  כהה  קרקע  הכילה  שמתחתיה  השכבה  חיים.  בעלי  ועצמות  פחמים 
קערות  וכן  מיובאות,  וקערות  נבטיות  קערות  כולל   � רבים  חרסים  עשיר,  אורגני  ממצא 
קונכיות  צבי(,  של  לסת  )ביניהן  חיים  בעלי  עצמות  פחם,  חלקי  מזוהה,  לא  מטבע  זכוכית, 
שתוארך  בתבנית  שיוצר  ונר  אורגני  חומר   ,)Donax trunculus( התיכון  מהים  למאכל 
ונראה  בלבד,  ס"מ  כעשרים  האשפה  שכבת  עובי  לספירה.  הראשונה  המאה  לראשית 

הטבעי. השיפוע  פני  על  התהדקה  כי 
בקרקע  חרסים  ונמצאו  הטבעית  הקרקע  על  דומה  שכבה  תועדה  המערבי  בריבוע 
בריבוע  גם פחמים. הממצאים  תועדו  וכתמים קטנים אפרפרים בצבעם שבהם  פריכה  לס 
וחרסים  קונכיות  פחמים,  חיים,  בעלי  עצמות  שברי  והכילו  המזרחי,  מבזה  יותר  דלים  זה 

סנטימטרים. כעשרה  השכבה  עובי  הקדומה.  הרומית  מהתקופה 

סיכום

פרשנות  בסיס  על  שזוהו  עתיקה  אשפה  בשרידי  נערכה   N2 בשטח  האשפות  חפירת 
וצבע  שטח  פני  ממצא  האשפות,  מיקום  אריקסון-גיני(,  וטלי  ישראל  )יגאל  החופרים 
ונמצאה  ה"נבטי",  המבנה   – הסמוך  ב  במבנה  מקורו  שנחפר  שהחומר  נראה  הסדימנט. 
התאמה טובה בין תיארוך הממצאים מהאשפות, תיארוך הממצאים שנחפרו במבנה ותיארוך 
הראשונה  המאה  וראשית  הספירה  לפני  הראשונה  המאה  סוף   – הקרמיים  המכלולים 
אין  סנטימטרים,  עשרים  על  עלה  שלא  ההצטברות,  ועובי  הממצאים  מניתוח  לספירה. 
ודאות שהאזור הנחפר אכן שימש כמצבור אשפה, והועלתה האפשרות שהחומר שהצטבר 
ונראה  ואינדיקטיבי  מגוון  הממצא  מקום,  מכל  האתר.  בשולי  שהצטברה  קיום  פסולת  הוא 
וממערב  ממזרח  מעניינות  תרבותיות  השפעות  בסיסית,  קיום  כלכלת  משקפת  שהשכבה 
קצר.  שימוש  משך  משקפות  והממצא  האתר  של  הקטנות  מידותיהם  אחת.  קיום  ותקופת 
על  אחרים  באתרים  כמו  שרופות  אורגניות  אשפה  שכבות  של  השתכבות  זוהתה  לא 
על  מעידים  הים-תיכונית  המאכל  קונכיית  שרידי  טקסטיל.  פיסות  גם  זוהו  ולא  הדרך, 
היוצר  בתי  עם  קשר  על  מצביעים  והזכוכית  החרס  כלי  התיכון.  הים  אגן  עם  קשרים 
של  ניכרת  דומיננטיות  נמצאה  החפירה  מן  הצמחי  בחומר  בפטרה.  הנבטיים  הכלים  של 
של  המיוחד  אופיו  על  מעיד  הזה  שהממצא  נראה  מפוחמים.  לא  חלקם  שיטה,  ענפי 
ערוץ  גדת  על  מיוחד  במיקום  חקלאי  עורף  ללא  דרכים  כמצודת  שתפקד  הזה,  האתר 

השיטה  שעצי  צחיח  באזור  אחרים,  יישובים  או  חקלאיים  משטחים  מרוחק  נקרות,  נחל 

השכיח.  הבעירה  חומר  את  ומהווה  בו  הגדל  היחיד  העץ  הם 



199

פרק 13  בשמים ואשפות: תצפיות ראשוניות ממחקר אשפות לאורך דרכי המסחר בנגב ובערבה

שער רמון )חאן סהרונים( 

ידי  על  נחפר  האתר  סהרונים.  עין  בקרבת  נמוכה  גבעה  על  שוכן  רמון  שער  אתר 
ודו"ח החפירה טרם פורסם.  רודולף כהן בשנים 1983-1982 במסגרת סקר החירום בנגב, 
חצר  סביב  סדורים  חדרים  ובו  מ'   42.5x42.5 שמידותיו  רבוע  חאן   � גדול  מבנה  באתר 
לספירה,  הראשונה  מהמאה  קדום  שלב  מרכזיים:  בנייה  שלבי  שני  בו  הובחנו  מרכזית. 
מהמאות  מאוחר  ושלב  ב',  ורבאל  ד'  חרתת  של  ומטבעות  נבטיות  קערות  נמצאו  שבו 
וקרקלה.  קומודוס  פיוס,  אנטונינוס  של  מטבעות  נמצאו  שבו  לספירה,  והשלישית  השנייה 
הצפוניים  ששוליה  מישורית  סחף  מדרגת  על  החאן  למבנה  מצפון  נערכה  החפירה 
נחפרו  אורגני.  בחומר  עשירה  ושחורה,  תחוחה  הקרקע  הערוץ.  אל  במדרון  משתפלים 
יחסית  בקרבה  המישורי  בשטח  והשני   ,A שטח   – המדרון  בראש  האחד  ריבועים:  שני 
ופיתוח,  שימור  עבודות  במהלך  בעבר  יושר  זה  ששטח  ייתכן   .B שטח   � החאן  לחומת 

באתרם. נותרו  המרשימים  האשפה  שמצבורי  נראה  אך 

 A שטח 

השטח ממוקם בראש המדרון המשופע, כ-18 מטרים מצפון לשער החאן. על פני הקרקע 
 I בשכבה  ארכיאולוגיות:  שכבות  שתי  זוהו  בחפירה  ומטבע.  זכוכיות  רבים,  חרסים  נמצאו 
עשירות  מפוחמות,  שכבות  בתוך  חומה  אדמה  כיסי  נמצאו  החפירה  של  העליון  בחלקה 
זרעי  פחמים,  צמחי,  חומר  אריגים,  וחלקי  תמרים  מקלעות  כולל  אורגני  בחומר  מאוד 
שכבות  באותן  נמצאו  עוד  ביצים;  וקליפות  מלך  אגוזי  קליפות  תמרים,  וגלעיני  גפנים 
תוארכו  החרסים  הסינון.  ובמהלך  החפירה  כדי  תוך  שנאספו  וזכוכית  מתכת  שברי 

הקדומה-תיכונה.  הרומית  לתקופה 
II מאופיינת באדמה דקה, תחוחה ושחורה, שמכילה חומר מפוחם רב וממצא  שכבה 
זכוכית,  קערות  דגים,  עצמות  לרבות  חיים,  בעלי  עצמות  רבים,  חרסים  ביותר:  עשיר 

שפיר( רועי  )צילם:    )102 )לוקוס  רמון  משער  וזיתים  )למעלה(  אפרסק  גלעיני    6 איור 
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בר-עוז וגיא  שמיר  נופר  אריקסון-גיני,  טלי  טפר,  יותם  אבני,  גדעון  גלילי,  רועי 

אורגני  וחומר  מטויח,  קנקן  של  מכסה  לספירה,  השנייה-שלישית  מהמאות  נבטית  קערה 
כחולים-ירוקים  חרוזים  שלושה  גם  נמצאו  ופחמים.  זרעים  תמרים,  מקלעות  הכולל  רב 
לפחות.  אחד  כמטר  במקום  האשפה  הצטברות  עומק  ממתכת.  קטנה  וטבעת  מפיאנס 
והתיכונה  הקדומה  הרומית  לתקופה  תוארך  שרובו  חומר  נתגלה  הקרמיים  במכלולים 

לספירה(.  והשנייה  הראשונה  )המאות 

B שטח 

השטח  פני  על  החאן.  לשער  מצפון  מטרים  כ-15  מדרון,  של  בקצהו  מישורי  שטח  זהו 
פחמים  חיים,  בעלי  עצמות  זכוכית,  שברי  וכן  התיכונה,  הרומית  מהתקופה  חרסים  נמצאו 
של  העליון  בחלקה   I בשכבה  ארכיאולוגיות.  שכבות  חמש  זוהו  בחפירה  מטבעות.  ושתי 
עצמות  חרסים,  מגוון:  ממצא  ובה  קטנות  אבנים  עם  בהירה  לס  אדמת  נמצאה  החפירה 
מהתקופה  נר  גם  נמצא  צמחי.  וחומר  פחמים  זכוכית,  חרוז  זכוכית,  שברי  חיים,  בעלי 
 II בשכבה  לספירה.  השנייה  המאה  הראשונה-אמצע  המאה  סוף   – הקדומה  הרומית 
בחום,  התנפצו  שכנראה  אבנים  כולל  פחמים,  עתירות  עדשות  ובה  כהה  קרקע  נחשפה 
מצוירת  נבטית  קערה  התגלתה  החרס  שברי  בין  שרוף.  כולו  עשיר,  אורגני  וחומר 

בשכבה  ומטבע.  זכוכית  שברי  טקסטיל,  פיסות  וכן  לספירה  השנייה-שלישית  מהמאות 

קטנות  אבנים  עם  מהודקת  חומה  אדמה  שכבת  התגלתה  השרופה  לשכבה  שמתחת   III
על  חומה  אדמה  נחשפה   IV בשכבה  אורגניים.  ובחומרים  בחרסים  דל  וממצא  לבנות 

מחצלת,  או  סל  שרידי  אולי  מתמר,  מקלעות  כמו  הנראה  אורגני  וחומר  שריפה  עדשות 

ממצא  התגלה  לא  זו  בשכבה  שונות.  וקונכיות  פחם  עצים,  זרעים,  עצמות,  חרסים,  וכן 

ממצא  עם  טבעית  קרקע  תועדה  שנחפרה,  האחרונה   ,V בשכבה  מתארך.  אינדיקטיבי 

בין  ס"מ.  כ-40  של  לעומק  תועדה  במקום  האשפה  הצטברות  מועט.  ארכיאולוגי 

הנילוס  מן  שמקורה  מתוקים  מים  צדפת  של  שבר  גם  נתגלה  הזואולוגיים   החומרים 

העתיקות( רשות  )באדיבות  רמון   ושער  מור  ממצד  נבטית  קרמיקה    7 איור 
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באתרים  תועד  זה  מין  הקלאסי.  במטבח  למעדן  נחשבה  זו  צדפה   .)Chambardia rubens(
שלו. גדולות  כמויות  נמצאו  הביזנטית  מהתקופה  הנגב  ובאתרי  נוספים, 

סיכום

שמשקפים  ומגוונים  רבים  ממצאים  הניבה  רמון  שער  של  האשפה  בערימות  החפירה 

מיקומם  הממצאים,  מגוונות.  תרבותיות  השפעות  ומשלבת  הסופגת  אינטגרטיבית,  תרבות 

ואופי הריבוד מחזקים את ההנחה שהאשפה הצטברה באתרה. בחתכים זוהתה השתכבות, 

על  כנראה  המעיד  אורגני  בחומר  עשירות  כהות,  עדשות  בצורת  שרופות  שכבות  כולל 

והדבר  באשפה,  הטיפול  מתהליך  חלק  הייתה  הפסולת  ששריפת  נראה  באתר.  שריפה 

עשירות  שריפה  שכבות  שתי  שבין  בתווך  נתגלתה   B בשטח   .A בשטח  בבירור  ניכר 

של  לתקופה  עדות  הנראה  ככל  שריפה,  סימני  ללא  אורגניים  בחומרים  דלה  שכבה 

בכלל.  באתר  בפעילות  ואולי  האשפה  השלכת  בפעילות  פער 

מעיד  שהוא  ונראה  ברורה  סטרטיגרפיה  מתאר  איננו  שתוארך  הקרמי  החומר 

את  תואם  זה  תיארוך  לספירה.  והשלישית  השנייה  המאות  במהלך  הצטברה  שהאשפה 

עדות  מהנילוס,  שמקורה  קונכייה  גם  נתגלתה  באשפה  החאן.  של  המאוחר  קיומו  שלב 

עודם  התרבותי  ואפיונם  שמקורם  פיאנס  וחרוזי  באתר,  המבקרים  של  המסחר  לקשרי 

נחקרים.

צבי  לסת  )א(,  סוף  מים  מאכל  צדפת   ,Pinctade maxima נקרות:  ממצד  מגוון  ממצא    8  איור 
שפיר( רועי  )צילם:  )ד(   תמרים  מעלעלי  שזור  חוט  )ג(,  תיכון  מהים  מאכל  צדפת   ,Donax trunculus )ב(, 
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בר-עוז וגיא  שמיר  נופר  אריקסון-גיני,  טלי  טפר,  יותם  אבני,  גדעון  גלילי,  רועי 

אשפות השיירות: קווים לדמותן והמשך המחקר

זיהוי מצבורי אשפה בהתבסס על העקרונות המתודולוגיים שהצבנו לעצמנו נתגלה כיעיל 

דרך  על  הרומיים-נבטיים  באתרים  החומר  של  ראשוני  מניתוח  שנחפרו.  האתרים  בכל 

הממצא  הדרך.  לאורך  באתרים  עצמו  על  חוזר  מגוון  ממצאים  שמכלול  נראה  הבשמים 

חומר  עיזים,  גללי  זכוכית,  מעט  נבטיים-רומיים,  קרמיים  מכלולים  בעיקר  כולל  הנפוץ 

ושל  וגמלים(  )עיזים  משק  חיות  של  דגים,  של  עצמות  מעט  בחלקו,  מפוחם  מגוון  צמחי 

משקפים  אלו  ענבים.  וחרצני  וזיתים  תמרים  גלעיני  צבאים(,  )בעיקר  שניצודו  חיים  בעלי 

עושר  גם  דרך.  ושירותי  חקלאות  מציד,  שמתקיימת  וחברה  מורכבת  קיום  אסטרטגיית 

במיני הצומח  אינטנסיבי  ומשלבת: שימוש  רבגונית  חומרית  הממצא הצמחי מתאר תרבות 

ממצאים  וגם  וענבים,  זיתים   – ים-תיכוני  ובצומח  שיטה,  ועצי  תמרים  בעיקר  המקומי, 

בדרך  הסחורות  תנועת  כי  מעידות  סוף  ומים  הנילוס  מן  קונכיות  זוהו.  שטרם  אקזוטיים 

מן  שהגיעו  ותרבותיות  אתנולוגיות  כלכליות,  השפעות  על  ומלמדות  דו-סטרית  הייתה 

מרחב  משרטט  הללו  הגלם  חומרי  של  הגיאוגרפי  מוצאם  המדבר.  אל  הנושבת  הארץ 

הנבטי.  המדבר  ולמרחב  האדום  לים  התיכון  הים  אגן  בין  שנע  תרבותי 

)במרחק  המבנים  לקירות  סמוך  נמצאו  שנחפרו  באתרים  האשפה  ערימות  מרבית 

אשפה.  פינוי  של  קבוע  כדפוס  שנראה  ובמה  מטרים(  כעשרים  עד  בודדים  מטרים  של 

על  שחזרה  חוקיות  נמצאה  לא  הרוחות  או  המבנים  וכיוון  האשפה  מצבורי  בין  ביחס 

מכיוון  הטופוגרפי,  למבנה  בהתאם  דווקא  נקבע  האשפה  אתרי  שמיקום  ונראה  עצמה, 

קבוע,  איננו  האשפה  מצבורי  של  גודלם  נמוכה.  סחף  גדת  על  מוקמו  האתרים  שכל 

גדולים  אשפה  למצבורי  שניים  עד  מטר  שקוטרן  אשפה  תלוליות  או  בורות  בין  ונע 

וריכוזה  הוצאת האשפה  נראה שבמרבית האתרים  ארוכות.  הצטברות  תקופות  שמשקפים 

לפעם  מפעם  נעשתה  בתלוליות  או  בבורות  האורגני  החומר  ושריפת  אגבי,  באופן  נעשו 

הן  ובערבה  שבנגב  הרוחות,  כיווני  על  מחשבה  וללא  נוחיות  מתוך  עצמו  האשפה  במצבור 

בחתכים  היטב  לזהות  אפשר  באתרן  השריפות  סימני  את  צפוניות-מערביות.  רוב  פי  על 

צבעים  מייצרים  שונים  שריפה  ואירועי  הקרקע  פני  אחר  "עוקבת"  ההשתכבות  שבהם 

גלעיני  השרוף.  החומר  של  ואופיו  השריפה  עצמת  בשל  הנראה  ככל  שונה,  וטקסטורה 

מור.  באורחן  האשפה  בבורות  נמצאו  מקומי  בגידול  שמקורו  מפוחם  וחומר  ותמרים  זיתים 

החקלאי  שהעורף  הזה,  האתר  של  והמיוחד  המורכב  אופיו  את  משקפים  שהם  נראה 

מהממצאים  גדול  חלק  של  השימור  מצב  תושביו.  בכלכלת  מרכזי  מרכיב  שימש  המקומי 

האזור  אקלים  ובשל  האשפה  באתרי  והטיפול  השימוש  אופי  בשל  הנראה  ככל  דומה, 

 )Melanopsis praemorsa( הנחלים  שחריר  המין  של  קונכיות  ריבוי  של  התופעה  היבש. 

ממיקום  נובעת  שהיא  נראה  רמון.  ובשער  מור  באורחן  מסוימים  באזורים  עצמה  על  חזרה 

לחות  תקופות  על  מעידה  היא  ואולי  קבע,  ומעיינות  זורמים  מים  למקור  בסמוך  האתרים 

כאינדיקטיבי  נתגלה  האתרים  בכל  האורגניים  הממצאים  עושר  פעילותם.  בזמן  יותר 

עצי  וחלקי  רבים  שיטה  ענפי  נמצאו  שנחפרו  האתרים  מכל  הצמחי  בחומר  במיוחד. 

מדבריות  אקולוגיות  בסביבות  דומיננטיים  אלו  מינים  מגוונים.  לצרכים  ששימשו  תמר 

סביבת  להשפעת  באשר  דטרמיניסטיים  לטיעונים  תימוכין  יש  הזה  ובממצא  בימינו,  גם 

החומרית. התרבות  על  הקיום 
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פרק 13  בשמים ואשפות: תצפיות ראשוניות ממחקר אשפות לאורך דרכי המסחר בנגב ובערבה

הנוכחות  אופי  את  משקף  עיזים,  גללי  ריבוי  ובעיקר  השטח,  מפני   ממצא 
האסלאמית  התקופה  באתרי  והערבה.  הנגב  מרחב  בכל  המאוחרת  הנוודית  האנושית 
בבתי  משני  שימוש  שנעשה  ניכר  מור,  באורחן  בחאן  גם  ואולי  עומר,  ובנחל  ביטבתה 
המגורים שננטשו כמכלאות לעיזים. ייתכן שבממצא שייבדק בהמשך נוכל לזהות דפוסים 

הזה. במרחב  שונות  בתקופות  נוודיות  בחברות  המוכר  מהסוג  עונתית  חזרה  של 
קצובות.  שימוש  תקופות  שמשקפת  סטרטיגרפיה  נצפתה  שנחפרו  האשפה  באתרי 
לזהות  שאפשר  זה  בשלב  בטוחים  איננו  המוחלטים,  התיארוך  מממצאי  אישוש  לפני 
יש  מהאתרים  שבחלק  נראה  זאת  עם  רב-תקופתי.  בשימוש  אשפה  מצבורי  בוודאות 
האתרים.  של  והנטישה  השגשוג  לתקופות  האשפות  הצטברות  בין  מסוימת  קורלציה 
במהלך  נעשה  המבנים  מן  האשפות  שפינוי  ההנחה  את  להערכתנו  מחדדת  הזו  התופעה 
מרחק  לטווחי  המבנים  מפתחי  נוחות,  משיקולי  ובעיקר  שבשגרה  כדבר  ארוכות  תקופות 

ונתחמו.  הוגדרו  האשפה  שמצבורי  מבלי  קצרים, 
ולתקופת  והערבה  הנגב  במרחב  האנושית  הנוכחות  לאופי  הנוגעות  שאלות 
נוודים,  האזור,  תושבי  שבין  הממשק  אופי  ואולם  במחקר,  ארוכות  נידונו  בדרך  השימוש 
יסודי.  באופן  נחקר  טרם  המובהקים  השיירות  מאתרי  הממצא  לבין  ואחרים  חקלאים 
ממצאים  בתיארוך  גם  הזה,  לנושא  חשובה  תרומה  האשפות  למחקר  יש  להערכתנו 
 מקונטקסטים ארכיאולוגיים ברורים, גם בזיהוי השוני בתרבות החומרית וגם באפיון תהליכי 

אלו. באתרים  יסודי  באופן  נחקרו  שטרם  הבתר-הרבדה 
חפירות ראשוניות שערכנו במצבורי אשפה בשלושה אתרים שלאורך דרך הבשמים, 
השיירות,  דרכי  של  היום-יום  חיי  על  חדש  אור  שופכות  לעבדת,  הערבה  שבין  בקטע 
המערכת  של  והכלכלה  הקיום  בסיס  ועל  הדרך  לאורך  שעברו  והמוצרים  החפצים  על 
השונות,  התחנות  בין  הדרך  תוואי  בשחזור  התרכזו  בעבר  שנערכו  חפירות  הזו.  הענפה 
האשפות  מחקר  לעומתן,  אחרים.  וממצאים  חרס  כלי  פי  על  ובתיארוכם  מבנים  בחשיפת 
דרכי  הפעלת  של  והבין-לאומית  האזורית  המערכת  של  ובהבנה  בניתוח  הן  מתמקד 
בחפירות  והן  זה,  במאמר  שנסקרו  הרומית,  ובתקופה  ההלניסטית  בתקופה  השיירות 
מהתקופה  בממצאים  זה.  במאמר  נסקרו  שלא  הקדומה,  האסלאמית  התקופה  באתרי 
תרבותיים  ממרחבים  שהגיעו  ומוצרים  חומרים  זיהינו  הרומית  ומהתקופה  ההלניסטית 
האסלאמית  ובתקופה  ערב;  וממרחבי  הנבטית  התרבות  מעולם  ישראל:  לארץ  שמחוץ 
� ממקומות רחוקים במרחב האירואסייתי. באתרי התקופה האסלאמית הקדומה  הקדומה 
על  שמעידים  ממצאים  בסין,  אולי  שמקורם  משי  וקטעי  מהודו  שהגיעו  אריגים  נתגלו 
רחב  וגיאוגרפי  תרבותי  ממארג  לחלק  אזורנו  את  שהפכו  הנגב,  של  הגלובליים  הקשרים 

הללו.  הקדומות  בתקופות  פאן-יבשתיים  גלובליזציה  תהליכי  על  ומעידים  ביותר, 

מסקנות

המייצגות  אשפה  ממצבורי  דגימות  נדגמו  השיירות  אשפות  פרויקט  של  הראשון  בשלב 

גדולים. הסקת מסקנות מריבועי חפירה קטנים  וגיאוגרפיים  כרונולוגיים, תרבותיים  טווחים 

המחקרי  התהליך  מתודולוגי.  קושי  בחובה  צופנת  מדגמי,  באופן  שנבחרו  אתרים,  מכמה 

גבוהה  ברזולוציה  שנאסף  קטן  בממצא  ההתמקדות  ואת  המחקר  מטרת  את  תואם  הזה 

הבשמים  דרך  לאורך  פרוסים  האשפות  נדגמו  הדרך שמהם  אף שאתרי  וניתוח.  סינון  של 
לאורך  נתגלו  לא  ובערבה,  בנגב  צחיחים  מדבריים  באזורים  הנדירים  המים  מקורות  לצד 
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בר-עוז וגיא  שמיר  נופר  אריקסון-גיני,  טלי  טפר,  יותם  אבני,  גדעון  גלילי,  רועי 

החומרית  בתרבות  שינויים  בין  ההתאמה  זיהוי  הזו  מהבחינה  רב-שכבתיים.  אתרים  הדרך 

של  ראשונית  מבחינה  יחסית.  פשוט  הוא  הגלובליזציה  ותהליכי  הממצאים  אופי  לבין 

האשפות,  חקר  של  הגדול  המחקרי  והפוטנציאל  היריעה  רוחב  ניכר  החפירות  תוצאות 

נוספות שנדונו במחקרי האזור בעבר. חפירת  ולסוגיות  והרלוונטיות שלו לשאלות המחקר 

גם  חדש  מידע  הפקת  מאפשרת  מודרניות  חפירה  בשיטות  הדרך  אתרי  לצד  אשפות 

נרחבים.  בהיקפים  בעבר  שנחפרו  באתרים 

הנוגעים  מובהקים  היבטים  יש  הדרך  באתרי  החומרית  בתרבות  שחלו  לשינויים 

שמייחד  הממצאים"  "סט  אפיון  באשפות.  הממצאים  של  המאפיין  הסטטיסטי  להרכב 

שתהיה  לוודאי  וקרוב  אלו,  בימים  בבחינה  עדיין  נמצא  השונות  התקופות  אתרי  את 

ותועדו  נתגלו  המחקר  במהלך  הקדומה.  הגלובליזציה  תהליכי  להבנת  גם  תרומה  לו 

את  משקפת  המדברי  למרחב  הגעתם  ועצם  מקומיים  שאינם  ייחודיים  ממצאים  לראשונה 

הממצאים  של  הזה  ההיבט  הערבי-אסייתי.  המרחב  עם  והמסחר  הגומלין  יחסי  העמקת 

מאתרי  באשפות  שנתגלו  ראשוניים  ממצאים  החומר.  ועיבוד  בבחינה  שעה  לפי  נמצא 

מידה  בקנה  ייחודיים  ראשוניים,  קשרים  משקפים  בערבה  הקדומה  האסלאמית  התקופה 

אפשר  האלו  הממצאים  בסיס  על  הרחוק.  במזרח  ומשי  אריגים  ייצור  מקורות  עם  עולמי, 

רמון  למכתש  מירדן  המובילה  הדרך  כי  האשפות  מחקר  של  זה  בשלב  כבר  להציע 

מצמצמת  תפיסה  משקפת  הבשמים",  "דרך  החוקרים  בפי  כונתה  אשר  עבדת,  בואכה 

והגלובלי. האזורי  בהיבט  הדרך  של  לתפקודה  ביחס 

דרכי  במניפת  כחוליה  ובערבה  בנגב  המדבר  דרכי  של  ומכלילה  רחבה  ראייה 

במרחב  נוספים  לאתרים  הארכיאולוגי  המחקר  הרחבת  את  מחייבת  הבין-לאומי  המסחר 

על  חדש  מידע  נציג  השיירות  אשפות  מחקר  התקדמות  עם  והאירואסייתי.  המזרח-תיכוני 

הארכיאולוגי,  בממצא  משתקפים  שהם  כפי  ותרבותיים,  היסטוריים  גלובליים,  תהליכים 

"אור  בבחינת  הנושבת,  והארץ  המדבר  בין  ורעיונות  סחורות  של  המעבר  תהליכי  ועל 

את  לבחון  ויאפשרו  בהקדם  יתגשמו  אלו  מחקריים"  ש"חלומות  מקווים  אנו  המזרח".  מן 

חדש. באור  השיירות  דרכי 

 




