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 תל בורנה בתקופת הברזל 2: 
עיר בגבולה המערבי של ממלכת יהודה

יצחק שי, דוד בן־שלמה, ג'ו עוזיאל ודבורה קאסוטו*

ִהנו אתר רב־תקופתי במערב השפלה )איור 1(, שהיה מיושב מהאלף השלישי  תל בורנה 
ועד אמצע האלף הראשון לפסה"נ )Uziel, & Shai, 2010; Shai, & Uziel, 2014(. האתר 

הגאוגרפי־ במחקר  היטב  מוכר 
כבר  והארכאולוגי  היסטורי 
למשל  )ראו  ה־19  המאה  מאמצע 
תילי  בסקר  האתר  אזכור  את 
החמישים  בשנות  שערכו  השפלה 
לסיכום   ;]1955[ ועמירן  אהרוני 
על  המודרני  המחקר  של  מפורט 
 McKinny, & Dagan, ראו  האתר 
שונים  זיהויים  לו  והוצעו   ,)2013
עם ערים הנזכרות במקרא. הזיהוי 
לבנה  עם  הוא  ביותר  המקובל 
המקראית. לבנה נזכרת בהקשרים 
במערב  גבול  עיר  הייתה  כי  רבים 
 Suriano, Shai, &( ממלכת יהודה

.)Uziel, forthcoming
החפירות בתל בורנה1 )החל משנת 2010( מתמקדות בשלושה שטחים )איור 2(: שני 
 B בשטח .)B( ושטח נוסף בטרסה המערבית לפסגת התל )A2ו־ A1( שטחים בפסגת התל
הולך ונחשף מבנה ציבורי רחב היקף מתקופת הברונזה המאוחרת )המאה ה־13 לפסה"נ( 

עם עדויות לפעילות פולחנית, ללא 
כאשר  יותר,  שרידים מאוחרים  כל 
בשטח A, נחשפים עיקר הממצאים 

מתקופת הברזל.
הארכאולוגי  הסקר  תוצאות 
העלו, כי האתר היה מיושב בצורה 
דלה יחסית בתקופת הברזל I, ואילו 
בתקופת הברזל 2 הוא הגיע לשיא 
 Uziel, & Shai, 2010;( פריחתו

החפירות בתל בורנה מנוהלות על ידי ד"ר איציק שי מהחוג ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה   1
נערכו   2014-2010 החפירה  עונות  בשומרון.  אריאל  באוניברסיטת  לארכיאולוגיה  והמכון 

מטעם המכון לארכיאולוגיה של אוניברסיטת בר־אילן.

איור 1: מפת איתור )סרטוט: ג'יי רוזנברג(

איור 2: תל בורנה – שטחי החפירה )סרטוט: ג'יי רוזנברג(
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יֵתרה מזו, על־פי הסקר הוצע, כי חומת הסוגרים המקיפה את   .)Shai, & Uziel, 2014
 .)Uziel, & Shai, 2010( פסגת התל היא מתקופה זו

חומת הסוגרים
הביצור.  ממערכת  חלק  ונחשף  נחפר  הפסגה  של  הצפון־מזרחי  בִצדו  הנמצא   A1 בשטח 
)עוביו  הביצור  לפחות(.  מ'   2 )גובהה  שדה  מאבני  בנויה  סוגרים  חומת  זוהי  כי  מסתבר 

כ־5.5 מ'( מקיף את פסגת התל )בשטח של כ־70x70 מ'( )איור 3(. 

תאריך בניית החומה אינו ברור עדיין. אולם, קיומן של שתי רצפות הניגשות לפן הפנימי 
של קו החומה הפנימי, האחת מן המאה השמינית לפסה"נ והקדומה מן המאה התשיעית 

איור 3: הביצור בפסגת התל )סרטוט: ג'יי רוזנברג(
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הביצור  קו  לפסה"נ.  לכל הפחות במאה התשיעית  נוסדה  זו  כי חומה  לפסה"נ, מצביעות 
נבנתה  זו  מתקופה  ממגורה  כאשר  לפסה"נ,  השביעית  במאה  שימוש  מכלל  יצא  הפנימי 
והוציאה מכלל שימוש את הביצור. עם זאת, אין אנו יודעים אם קו הביצור החיצוני המשיך 
להיות בשימוש בתקופה זו )Shai, et al., 2012(. יש לציין כי היישוב באתר לא הוגבל לאזור 
שבתוך הביצור בלבד, והוא השתרע גם על המורדות הצפוניים, המזרחיים והדרומיים של 
הפסגה  בביצור  אלא  לכיש(  )כדוגמת  מבוצרת  בעיר  מדובר  אין  כי  נראה  כן,  על  האתר. 
בלבד. אנו סוברים שהצורך בהקמת הביצור נבע ממיקומו האסטרטגי של תל בורנה: בדיוק 
באמצע הדרך בין לכיש – עיר הִמנהל המרכזית של יהודה בשפלה - לבין גת )תל אצ־צאפי( 
- העיר הפלישתית החשובה במאות העשירית והתשיעית לפסה"נ. לאור זאת, נראה כי יש 
לחפש מתאם בין ייסוד החומה בתקופת הברזל 2 בתל בורנה לבין הפיכתה של לכיש לעיר 
הנערכות  החדשות  החפירות  וכן   ;Ussishkin, 2004 למשל  )ראו  באזור  החשובה  המנהל 

באתר זה על ידי פרופ' יוסי גרפינקל(.

המאה התשיעית לפסה"נ
רצף של שרידים ארכיטקטוניים מן המאה התשיעית ועד המאה השביעית לפסה"נ נחשפו 

בשטח A1 ו־A2, ובסקירה זו נתחיל בשכבות הקדומות ביותר.
שרידים מעטים מן המאה התשיעית לפסה"נ התגלו בשני השטחים. כאמור, נחשפה 
רצפה )L21216( הניגשת לקו החומה הפנימי המתוארכת למאה התשיעית לפסה"נ, וסמוך 
רצפה  נול.  משקולות  של  ריכוז  ובו  קטנות,  שדה  מאבני  בנוי   )L21225( מתקן  נמצא  לה 
נוספת ועליה כלי חרס שלמים מנותצים נחשפה ממזרח לחומה, עדות לכך שהיישוב באתר 

לא הוגבל לפסגת התל.
במרכז פסגת התל )שטח A2( נחשפו מעט מאוד שרידים מן המאה התשיעית לפסה"נ, 
מכל  לפסה"נ.  השמינית  המאה  מן  למבנים  מתחת  שנחפרו  בדיקה  בבורות  רק  בינתיים 

מקום, ברור כי במקום התקיים יישוב גם משלב זה.
מן הנתונים הללו ניתן לסכם כי:

פסגת התל הייתה מבוצרת לפחות החל מן המאה התשיעית לפסה"נ. 	.1
היישוב לא הוגבל לפסגה בלבד. 	.2

 V-IV שכבות  ללכיש  מקביל  הוא  כי  נראה  גדול,  אינו  החרס  כלי  שמכלול  אף  	.3
.)Zimhoni, 2004(

הדרך  ציר  ולאורך  גיסא  מחד  פלישתים  וגת  לכיש  בין  בורנה  תל  של  מיקומו  	.4 
מזרח־מערב לאורך נחל גוברין והשליטה שלו על הסביבה הקרובה עם מבט לעבר 
המערב מאידך גיסא, הם אלו שהביאו לחשיבותו של היישוב בתקופה זו ולהקמת 

הביצור בפסגת התל.

המאה השמינית לפסה"נ
כאמור, תוצאות הסקר מצביעות כי בתקופה זו הגיע היישוב באתר לשיא גודלו כ־80 דונם; 

.)Shai, & Uziel, 2014 וראו גם ;Uziel, & Shai, 2010, p. 238
הפנימי  הביצור  לקו  שניגשת  זו  מתקופה   )L21210( רצפה  נחשפה  לחומה  סמוך 
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לפסה"נ  השמינית  המאה  לסוף  אופייניים  זו,  רצפה  על  שהתגלו  החרס  כלי   .)W12006(
וכוללים חיפוי אדום ומירוק אובניים )Shai, et al., 2012; pp. 148-149, fig. 10(. במרכז 

פסגת התל )שטח A2( נחשף מבנה גדול מטיפוס בית ארבעת המרחבים )איור 4(. 

שלושת המרחבים האורכיים של המבנה הם בכיוון מזרח־מערב, והמרחב הרביעי הרוחבי 
הוא בכיוון צפון־דרום. בפינה הצפון־מערבית של החדר הצפוני התגלו כלי חרס שלמים 
בידינו  שיש  היחידה  העדות  זוהי  עתה  עד  אלים.  מחורבן  כתוצאה  באתרם  מרוסקים 
איכותי  ריצוף אבן  ימי מסע סנחריב.  לפסה"נ,  זה בשלהי המאה השמינית  לחורבן מעין 

איור 4: תכנית מבנה ארבעת המרחבים שטח A2 המאה השמינית לפסה"נ )סרטוט: ג'יי רוזנברג(
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נמצא תחום בין בית ארבעת המרחבים מדרום לקיר W25406 מצפון. לקיר זה שני שלבים: 
בשלב הקדום הוא כלל שורה של בסיסי עמודים, ובשלב המאוחר יותר מולאו החללים בין 
בסיסי העמוד באבני שדה ויצרו קיר מלא. ממזרח לקיר התגלה ציר דלת שהוביל צפונה אל 
רצפת עפר מהודקת )L25405(, ועליה התגלו כלי חרס שלמים מרוסקים וכן ריכוז של כ־30 
משקולות נול. מצפון למשקולות הנול נחשף מתקן הבנוי משלוש אבני קירטון מונחות על 

ִצדן ומכוסות בטיח. נראה כי היה כאן מתקן ששימש לתעשיית הטקסטיל. 

המאה השביעית לפסה"נ
שרידים משלהי תקופת הברזל חותמים את שכבת המאה השמינית לפסה"נ. האלמנטים 
בכל רחבי פסגת התל  זו הם ממגורות אבן הפרוסות  הארכיטקטוניים הבולטים בשכבה 
בשרידים  שימוש  עשו  הממגורות  בוני  כי  העובדה  בולטת  המקרים  מן  בכמה   .)5 )איור 
יותר )למשל שימוש בריצוף 25404 כבסיס של ממגורה 15006(.  ארכיטקטוניים קדומים 
ממגורה  מהן,  אחת  סנטימטר.  כ־80  ועומקן  כמטר  של  קוטר  בעלות  הן  הממגורות  רוב 

32101, גדולה הרבה יותר הן בקוטרה )כ־2.5 מ'( הן בעומקה )כ־1.5 מ'(.
בר.  וזני  מבויתים  זנים  וכוללים  מאוד  עשירים  הממגורות  מן  הבוטניים  הממצאים 
גרעיני תאנים הם השכיחים ביותר, אך לִצדם נתגלו גם חיטה ושעורה. חשוב להדגיש כי 
 Shai,( האחרונים התגלו בלא מוץ, דבר המוכיח כי אכן מדובר בממגורות לאיסום התבואה

.)et al., 2014

כלי החרס
לכל אחד משלושת השלבים הארכיקטוניים שתוארו לעיל בתל בורנה אפשר לשייך מכלול 
של כלי חרס. כלומר אפשר לזהות שלושה אופקים קרמיים מתאימים המתוארכים למאות 
התשיעית, השמינית והשביעית לפסה"נ. במכלול זה ניתן לשים לב למאפיינים השכיחים 

איור 5: הממגורות מן המאה השביעית לפסה"נ )סרטוט: ג'יי רוזנברג(
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חותם  טביעות  בעלות  ידיות  למשל  ביהודה, 
)איור 6( מטיפוס למלך, טביעות 'פרטיות' וטביעות 
רוזטה )Shai, et al., 2014(. ידיות בעלות טביעות 
אלו מצביעות בלא ספק על השיוך המנהלי של תל 
בורנה לממלכת יהודה במאות השמינית והשביעית 
 Lipschits, Sergi, & Koch, למשל:  )ראו  לפסה"נ 
מטיפוס  צלמיות  התגלו  כן,  כמו   2.)2010; 2011
)ראו למשל  צלמיות עמוד, טיפוס השכיח ביהודה 
האתר  לשיוך  חשובה  עובדה   -  )Kletter, 1996

ותושביו ליהודה.
בדיקות פטרוגרפיות נערכו עד עתה ל־16 כלי 
הברזל  לתקופת  המתוארכות  השכבות  מן  חרס 
3-2 )מאות 7-8 לפסה"נ(.3 בסך הכול הוגדרו שש 
קבוצות פטרוגרפיות ששימשו את היוצרים להכנת 
כלי החרס. הקבוצות העיקריות יוצרו מטין שמקורו 
למערב  האופייניות  לס  ואדמות  חומות  בקרקעות 
הבולט  המאפיין  החוף.  מישור  ודרום  השפלה 

ביותר העולה מבדיקות אלו הוא כי כלי החרס יוצרו באזורים הקרובים לאתר בשפלה וכן 
מסירי  שניים  המרכזי.  בהר  מקורו  הפכים  אחד  למשל,  כך,  המרכזי.  ובהר  החוף  במישור 
הבישול שנבדקו כוללים חול ים שמקורו כמובן במישור החוף. אולם במקרה זה יש להיזהר 
ורק החול הובא  יוצרו בשפלה,  כיוון שייתכן שהכלים  ייצור הכלי,  לגבי מקום  ממסקנות 
כחסם שהוסף על ידי היוצר. כן אופיין טיפול מיוחד בחומר )שהוא כנראה מקומי( ששימש 

בתהליך ייצור סירי בישול.

סיכום
תוצאות החפירה בתל בורנה עד כה מלמדות אותנו על מעמדו של היישוב באתר בתקופת 
מן  כיישוב  להגדירו  ניתן  זאת  ובכל  דונם,  כ־80  פני  על  באתר התפרס  היישוב   .2 הברזל 
המדרג השלישי )ראו למשל Uziel, Shai, & Cassuto, 2014(. כמו כן, פסגת התל הוקפה 
בחומת סוגרים ויצרה מעין משלט מבוצר הצופה צפונה לעבר העיר הפלישתית המרכזית 
באזור – תל אצ־צאפי/גת, וכן עם יכולת תצפית רחבה לכיוון מישור החוף במערב ושליטה 
על דרך הרוחב החשובה העוברת לאורך נחל גוברין. ייסודה של החומה לכל הפחות במאה 
 Maeir,( התשיעית לפסה"נ מצביעה כי היא נבנתה עוד בזמן שגת פלישתים הייתה בשיאה

.)2012

ויכוח ער בנושא התיארוך של טביעות למלך, אך אין כאן המקום  בשנים האחרונות מתנהל   2
.Ussishkin, 2011 ומנגד Lipschits, Sergi, & Koch, 2010; 2011 להרחיב. ראו למשל

בדיקות נוספות נערכו גם לחרסים המתוארכים לתקופת הברונזה המאוחרת, אך תוצאותיהן   3
ישולבו במחקרים אחרים. 

מריה  )צילום:  חותם  טביעות  עם  ידיות   :6 איור 
ינוחינה(
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התרבות החומרית של תושבי האתר אופיינית ליישובי ממלכת יהודה, והדבר בא לידי 
ביטוי במכלול כלי החרס כמו גם בעדויות למנהל של ממלכת יהודה )ידיות קנקנים בעלות 
צלמיות  של  למדי  הרבה  ובשכיחותן  וורדה(,  'פרטיות'  טביעות  למלך,  מטיפוס  טביעות 
 Kletter, 1996; Byrne, 2004; Ben Shlomo, העמוד היהודאיות )על כך ראו בהרחבה, למשל

.)& Darby, 2014
הבדיקות הפטרוגרפיות של כלי החרס מעידות כי רובם נעשו בסביבה הקרובה לאתר, 
כך יש גם עדות לייצור בהר המרכזי וכן קשר כלשהו עם מישור החוף )ייצור סיר הבישול 

שם או לחלופין הבאת חול ים לשימוש כחסמים בכלי הבישול(.
מבחינה כלכלית ניתן להבחין כי מחד גיסא רוב תעשיית הקרמיקה מבוססת על ייצור 
מקומי וכך גם בטקסטיל כפי שהדבר בא לידי ביטוי במציאתם של שני מתקני האריגה. אך 
מאידך גיסא העיר קיימה קשרים הן עם מישור החוף )כפי שעולה מן הבדיקה הפטרוגרפית 
של סירי הבישול( והן עם אזור ההר המרכזי. חשוב גם לציין את חלקו של היישוב במערכת 

הִמנהל היהודאית כפי שהדבר בא לידי ביטוי בידיות הקנקנים בעלות טביעות החותם. 
ניתן לסכם ולומר כי תוצאות החפירות בתל בורנה מעידות על גודלו ועל חשיבותו של 
היישוב באתר בתקופת הברזל 2. העובדה כי מדובר באתר מבוצר במערב השפלה, השולט 
על הסביבה הקרובה וממוקם באמצע הדרך בין לכיש לתל אצ־צאפי/גת, מסייעת בהצעת 
הזיהוי של האתר עם לבנה המקראית. יתרה מזו, העובדה כי קיימים באתר שרידים משלהי 
מלכים  למשל  )ראו  מלבנה4  ירמיהו  בת  חמוטל  את  שנשא  יאשיהו  ימי  הברזל,  תקופת 

ב כג, 31(, מסייעת גם היא לזיהוי זה.
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