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 הקדמה

ברוכים הבאים לפרויקט הארכיאולוגי בתל בורנה. הפרויקט מנוהל על ידי ד"ר ד"ר 
התל הינו מאחרוני התילים בשפלה שטרם נחפרו. האתר ממוקם בגבול בין השפלה  איציק שי.

למישור החוף ומהווה את הסיבה העיקרית בבחירתנו בו. בין יתר המטרות שהצבנו לעצמנו 
לעסוק בסוגיות הקשורות לגבולות בעת העתיקה, גבולות גיאוגרפיים,  םבפרויקט זה, אנו מעונייני

ות אתניים, מגע בין תרבויות וישויות פוליטיות וכן שאלות הקשורות גבולות פוליטיים וגבול
 ליחסי ליבה ופריפריה. 

מהצד הן מהצד המנהלי והן  ,מתנדביםלשמש כמדריך עזר ל וזו נועד דפים אלו
 וכיו"ב.  ,כהסבר לאופן החפירה, מטרותיה --"המקצועי" 

ויכלול כמה עונות חפירה. העונה הפרויקט הארכיאולוגי באתר מתוכנן להיות ארוך טווח 
מאז התנהלו ארבע  והתמקדה בסקר ברזולוציה גבוהה של האתר 9002 ץהראשונה התנהלה בקי

 22-( בהן חשפנו ממצאים מתקופת הברונזה המאוחרת )המאה ה9022-9022עונות חפירה )קיץ 
יו של סקר זה תוצאות .תקופת ממלכת יהודה( –לפנה"ס  2-7-לפנה"ס( ותקופת הברזל )המאות ה

משמשות אותנו לקביעת אזורי החפירה וכן לניתוחים אחרים לגבי היישוב במקום במהלך 
 תקופות הברונזה והברזל )האלף השלישי עד הראשון לפנה"ס(. 

 
 מחקרים קודמים בתל בורנה

מחתנו הרבה, מעולם לא נערכה חפירה ארכיאולוגית בתל בורנה. במחקר ההיסטורי של 
סטורי של ארץ ישראל בתקופת המקרא הוקדשו לא מעט מילים לתל בורנה, בדרך הי-והגיאוגרפי

כלל כהצעה לזיהוי האתר עם אחד מן היישובים בשפלת יהודה שנזכרו במקרא. לדעת חוקרים 
רבים יש לזהות את היישוב בתל עם העיר לבנה המקראית. עיר זו נזכרת פעמים רבות )ראה 

עובדה העולה  –ה זו עיר בגבולה המערבי של ממלכת יהודה בהמשך את הציטוטים השונים( והית
 בקנה אחד עם מיקומו של תל בורנה. 

הזה בקיץ כאמור, בקיץ שעבר ערכנו סקר בכל רחבי התל ובהתבסס עליו החלטנו להתרכז 
 במטרות הבאות:

 תיארוך הביצור שבראש התל. .א
 חשיפתם של מספר מתקנים חקלאיים. .ב

 נוספת שיכול לספק מידע על היישוב מבלי לבצע חפירה( ביצוע סקר חפירה )שיטת סקר .ג
 

 מנהלה
בימים שבועות  ארבעה, סה"כ  2.7 -ועד ה ..8 -נערכת בין ה 9022עונת החפירות לקיץ 

 . שישיראשון עד 
 

 צוות חפירה עיקרי
 (אריאל)אוניברסיטת  ואיציק שימנהל הפרויקט: 

 כריס מקיני )מאסטרס קולג', ארה"ב( ,אילן(-דבי קאסוטו )אוניברסיטת בר: מנהלי שטחים
 .ארכיטקט: ג'יי רונזברג

 (אוניברסיטת מניטובה, קנדה) ד"ר טינה גרינפילדארכיאולוגיה: -זואו
 (, גרמניה)אוניברסיטת טובניגן סימון ריהלד"ר ארכיאובוטניקה: 

 שלמה )אוניברסיטת אריאל(-מחקר פטרוגרפי: ד"ר דוד בן
 מאק )האוניברסיטה העברית(-יהלוםארכיאומטלורגיה: ד"ר נעמה 

 טקסטים שמיים: ד"ר מאט סוריאנו )אוניברסיטת מרלינד, ארה"ב(
 אשורולוג: ד"ר וונג )אוניברסיטת סיצ'ואן, סין(

 
 לו"ז יומי

 תחילת חפירה – 0.20
 ארוחת בוקר  – 0220 - 0200
  הפסקה – 2221 - 2200
 סיום החפירה – 2920
 בית נירבקיבוץ  ארוחת צהריים – 2200
 חרסים ה ומיוןשטיפ – 2221
 שעת סיום המשוערת - 2221

 
  בטיחות

בתל יש בורות רבים, לכן פיקחו עיניים בשעה בה אתם מסתובבים בשטח התל. מסיבות 
   אין להסתובב לבד בתל )גם לשירותים(. תביטחוניו

 ציוד חובה
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, קרם הגנה נגד סגורות )לא ניתן לעלות לתל ללא נעלים!( ברצוננו להזכירכם להביא נעלים
 . כמו כן מומלץ לבוא עם מכנסים ארוכים.כובע ובקבוק)י( מים ,שמש

 
 מהו תל?

והיא נזכרת במקרא פעם אחת "וישרוף יהושע , (tilluהמילה תל מקורה באכדית )תילו = 
 (.98עולם שממה עד היום הזה" )יהושע ח, תלאת העי וישימה 

ופעה המייחדת תלים היא בניית עיר על גבי שרידי העיר שקדמה לה, כך שלעיתים ישנם תלים הת
צאפי(. מחזור -שאן ותל אצ-ערים שונות )למשל: גזר, חצור, מגידו, בית 21-91עליהם הוקמו 

החיים בתל כולל בנייה, יישוב, חורבן וחוזר חלילה. כל שלב ממחזור זה מכיל שכבה אחת לפחות 
חושפים במהלך החפירות. עבודת הארכיאולוג לחשוף את הממצאים השונים  אותה אנו

חורבן(. שלב כזה קרוי -יישוב-והארכיטקטורה ולייחסם לאותם שלבים במחזור התל )הקמה
 שכבה. לעיתים שכבה אחת מחולקת לכמה שלבים.

ממצא קרמי הוא האמצעי הבולט והשכיח לתיארוך בתקופות הקדומות, אך יש להוסיף 
 . 22ציין גם את החרפושיות המצריות, כתובות וממצא אורגני הנשלח לבדיקות פחמן ול
 

 שיטת החפירה וכלי החפירה
בתחילת יום החפירה תקבלו הסבר מדויק על שיטות החפירה. בחפירה חשוב מאוד לעבוד 
באופן שיטתי ולשמור על הכללים, שכן עצם החפירה הוא מעשה הרס ולא ניתן יהיה לחזור 

 וק שטח אשר נחפר שלא כראוי. ולבד
החפירה נעשית באופן מפולס, כלומר עלינו להקפיד כי כל שטח הריבוע מצוי בגובה שווה. 

אנו משתדלים כל פעם לחפור  כלומרלמעשה, ניתן לומר כי החפירה נעשית בצורה של 'פרוסות', 
בוע החפירה. הדבר בכל הריבוע שכבה אחת בלבד. בסיום כל יום חפירה, אנו מנקים היטב את רי

נעשה באמצעות מברשות, על מנת שהלחות מהלילה תוכל לסייע לנו למחרת בבוקר בזיהוי של 
 שינויי צבע.

כאשר אתם מבחינים בין העפר בממצא כלשהו )שבר כלי חרס, עצם וכו'(, אין להוציאו 
)ולא רק סביב הממצא( ולהגיע למפלס בו נחשוף לחלוטין  בכל הריבועממקומו. עלינו לחפור 

ממצא זה. הדבר חשוב על מנת שנוכל לעמוד בוודאות על הקשרו הסטרטיגרפי של הממצא ועל 
 מיקומו בסביבה ובלוקוס בו הוא נמצא )האם זו רצפה, הצטברות, מפולת וכדו'(.

 
 החפירה תיעוד

ס השרידים, לפיכך נודעת חשיבות חפירה ארכיאולוגית מעצם מהותה היא למעשה הר
 רבה לתיעוד, ומאמצים רבים נעשים על מנת לדקדק בתיעוד.

מ'. כאשר המרחב אותו תחפרו למעשה  1x1החפירה נעשית בריבועים מסומנים בגודל של 
מ' בלבד, כיוון שמכל פאה אנו מותירים חצי מטר המשמש כבנקט. בנקט זה  X 2 2 הוא בשטח של

=(balkמשמש מעי ) .ן בקרה לחפירתנו, שכן במבט מדוקדק ניתן להבחין בו בשכבות השונות
( של חלק או כל הבנקטים. ציורים אלו יסייעו Sections'חתכים' )=ה אתצייר נבשלב מאוחר יותר 

 בעתיד בהבנת הסטרטיגרפיה.
מדידה מתבצעת באמצעות החשיבות רבה נודעת למדידת גבהים במהלך החפירה. 

קודמות שהתבצעו ע"י מודד מקצועי נקבע גובהה של נקודה קבועה סמוך המאזנה. במדידות 
לשטח החפירה ובעזרתה ע"י מדידת גבהים יחסית יש באפשרותנו למדוד את גובהה של כל נקודה 

 בשטח )הסבר מפרוט והדגמה תקבלו בשטח ע"י מנהלי השטחים(.
הממצא השכיח  ( חפירה המקבל מספר מיוחד עבורו.Basketסל )=ב מקוטלגכל ממצא 

ביותר הינו קרמיקה, אך קיימים עוד כדוגמת ממצאי אבן שונים )משקולות, כלי אבן, חרוזים 
מירב הנתונים  וכו'(, עצמות )בע"ח ואדם(, מתכות ועוד. לכל סל שנפתח בשטח מוצמד תג עם

 . האפשריים לגבי הסל
ו בדף יומן בתחילת כל יום עבודה משרטט מנהל השטח את ריבועי החפירה שבניהול

. השילוב של ציורי החתך עם ציור היומן הגרפי יוצרים למעשה תיעוד (Top Planהשדה הגרפי )=
 תלת מימדי של החפירה.

מעבר לכל אותם שרטוטים ורישומים הנעשים ע"י מנהלי השטחים, אנו משתדלים לתעד 
)ביד מקצועית  מתעדככל הניתן גם באמצעות מצלמה. נוסף לצילומים שרטט המשלחת )ג'יי( 

 ובדיוק רב( את האלמנטים הארכיטקטונים השונים אשר נחשפו בחפירה. 
בשובנו כל יום בצהרים מהאתר עם הממצאים אנו מעבירים אותם למשרד ומבדילים בין 
ממצא קרמי לממצא אחר. את דליי הקרמיקה אנו ממלאים במים ומשהים אותם למשך יממה 

ם בעזרת מברשות. בשעת השטיפה יש להיזהר לא לערבב שלמה, עד שלמחרת אחה"צ נשטוף אות
שני סלים יחד, ולהעביר את התג מדלי הקרמיקה לסלסלה בה הונח אותו סל לייבוש. יש להתבונן 

 בחרסים היטב במהלך השטיפה ולבדוק האם יש עליהם חריטה או רישום בדיו. 
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 להלן פסוקים בהם נזכרת העיר לבנה:

  ,92-29יהושע י 

אותה ביד -וייתן יהוה גם ל  .לבנה-לבנה; ויילחם, עם--ישראל עימו, ממקדה-יהושוע וכלויעבור 
השאיר בה שריד; ויעש למלכה, -בה, לא-הנפש אשר-כל-חרב ואת-מלכה, ויכה לפי-ישראל, ואת

   כאשר עשה למלך יריחו.

-וייתן יהוה את לב  לכישה; וייחן עליה, ויילחם בה.--מלבנהישראל עימו, -ויעבור יהושוע וכל לא
עשה, -ככול אשר--בה-הנפש אשר-כל-חרב, ואת-לכיש ביד ישראל, וילכדה ביום השני, ויכה לפי

  .לבנהל

 ,21יהושע יב 

 אחד  מלך עדולם  אחד,  לבנהמלך 

 ,29-22יהושע טו 

 ערים תשע, וחצריהן  וקעילה ואכזיב, ומרשה: מד  ויפתח ואשנה, ונציב. מג  ועתר, ועשן. לבנה

 22א,יהושע כ 

 מגרשה-, ואתלבנה-ואתמגרשה; -חברון, ואת-את--עיר מקלט הרצח-ולבני אהרן הכהן, נתנו את

  ,99מלכים ב' ח 

ויתר דברי יורם,  כג  , בעת ההיא.אז תפשע לבנהיהודה, עד, היום הזה; -ויפשע אדום, מתחת יד
-ב יורם עםוישכ כד  למלכי יהודה.--ספר דברי הימים-הם כתובים, על-הלוא  אשר עשה:-וכל

 אבותיו בעיר דויד; וימלוך אחזיהו בנו, תחתיו.-אבותיו, וייקבר עם

 ,(8)=ישעיה לז, 8מלכים ב', יט 

 כי שמע, כי נסע מלכיש  :לבנה-נלחם עלמלך אשור, -וישב, רבשקה, וימצא את

 ,28מלכים ב' כד 

חמיטל עשרים ואחת שנה, צדקיהו במלכו, ואחת עשרה שנה, מלך בירושלם; ושם אמו, -בן
 מלבנהירמיהו -)חמוטל( בת

 ,20דברי הימים ב' כא 

-כי עזב, את  בעת ההיא, מתחת ידו: אז תפשע לבנה--יהודה, עד היום הזה-ויפשע אדום מתחת יד
 אלוהי אבותיו ה'
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 מיקום תל בורנה ואתרים אחרים מתקופת המקרא

 

 

 

 שיחזור תלת מימדי של התל המבוסס על תצ"א. באדיבות גל אברהם

 

 

 


