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מערת נחלקנםנמצאת במערב שומרון ,במדרון תלול של אחדמיובליו שלנחלקנה.זו
מערה טבעית גלגלה ,העשירה בתופעות קארסטיות .היא כוללת את "האולם הגדול" ,ובו
נטיפיםוזקיפיםמרהיבי-עין,וכן הסתעפויות ממנולמחילותול"חדרים"רכים.מכנהזההוא
פרי המסה של סלע-הגיר הקשה מתצורת ורדים.
מפתח המערהמוליכהמחילהצרהמאוד ,שגובהה כ 40-ס"מורוחבהכ 1-מ',אל"האולם
הגדול" ,ששטתו כ 500-מ"רוגובהו כ 6.5-מ' .ב"אולם"זהנטיפיםוזקיפיםרבים,עמודים
וגושי-סלעענקיים,שניתקו מתקרתהמערהוצנחואלקרקעיתה.תהליךיצירתם שלהנטיפים
עדיין נמשך ,והוא מביא ללחות גבוהה ולקרקעית בוצית כמעט ככל חלקי המערה .מן
"האולם הגדול" מסתעפות מחילות טבעיות לצדדים שונים .אחת ממחילות אלו ,שפתחה
נתגלה בחפירה ,נמשכת לעומק רב ,ודרכהניתןלהגיע אל כמה "חדרים",המחובריםזהלזה
במעבריםצרים .באחדים מ"חדרים" אלה נמצאוקירות-תמך של טראסות,הבנויותזו מעל
זו,ועליהןהרסים .המקום העמוקביותרבמערה ,שבוישגםריכוזמרשים שלטראסות,כונה
בשם "חדר הטראסות".הואנמצא במרחק של כ 90-מ' מפתחהמערהוכ 25-מ'נמוךיותרמן
הפתח.
הממצאים במערה הם משלוש תקופות (וראה להלן) ,שבמהלכן ואחריהן הלו במערה
שינוייםמורפולוגיים :נפח המערהפחת,גושי-סלעניתקומןהתקרה,ובמערהצמחונטיפים,
בחלקם על-גבי הממצא הארכיאולוגי.כן חלשינוי בגובה הכניסה .שינוחם אלההיו אחת
הסיבות שהממצאים משלוש התקופות נמצאו מעורבים ,ומשוםכךהיה קשהלעמודעלסדר
האירועים במערה ועל השימוש בה בעזרת שיטות-ההפירה הנהוגות באתרים משוכבים.
הדבר נעשה בעזרת ניתוח התפרוסת המרחנית של הסוגים השונים של הממצא,
.
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גילוי המערה ופרשת ההפירות בה
בשלהיקיץ  1981יצאצוותקטן של "המרכז לחקר מערות" של "החברהלהגנת הטבע"
לאיזור נחל קנהכדי לחפש מערה שנמסרעליהמידעמעורפל .לאחר שלושהימיחיפושים
נתגלתה מערהמרהיבהביופיה.סיורנוסף במערההעלהגם ממצאארכיאולוגימעניין ,שעל-
פי התרשמות ראשונה אפשרהיהלייחסו לתקופת-הברונזה הקדומה.לפיכך הוחלטלערוך
חפירת-בדיקה קצרה ,שהתקיימה כסתיו  1981ונמשכה שעות מספר בלבד 1.בחפירה זו
נמצאוחרסיםוכלי-צור משלוש תקופות; תקופת-הברונזה הקדומההיתה המאוחרתשבהן.
באזוריה העמוקים של המערה נמצאו שלושה מקומות שבהםהיו ממצאיםניאוליתיים
נלבד .בשאר ה"חדרים" העמוקים הממצא הוא מן התקופה הניאוליתית ומן התקופה
הכאלקוליתית .ממצאי "האולם הגדול" ,שהוא קרוב ביותר לפתח המערה ,הם משלוש
התקופות.
הממצאהעיקריהיהמן התקופה הכאלקוליתית וכלל,נוסף עלכלי-חרס,גם חפץ מחודד
משן שלסוס-היאור.כן נמצאוחרסיםרביםמןהתקופההניאוליתיתהקיראמית,מרביתם של
התרבות הירמוכית.
חשיבות הממצא וייחודו והעובדה שזה האתרהיחיד בכל האיזור שבו נמצאה תרבות
ירמוכיתהניעו אותנו לארגן משלחת לחפירה ארוכהיותר .רק בקיץ  1986יצא הדבר אל

הפועל.
החפירה שלקיץ  1986נערכה בנקודות מספרכתוך "האולם הגדול" ,אחדותמהן מתחת
לסלעי-מפולת שניתקו מן התקדה וכיסו ממצא ארכיאולוגי .נמצאו הרסים דנים משלוש
התקופות הנ"לוכן שברים של קערות-בזלת.
בתום החפירה התרחשה הדראמה הראשונה בתולדות החפירות במקום .לאחר שהזזנו
אבנים מספר באחתהמחילות המסתעפותמן "האולם הגדול" נחשף חלל הדש,ובו שפע של
ממצאים .הבולטים שבהםהיו קנה-נחושת בעל ראשדמוי-דיסקוס וראש-אלה מהימאטיט.
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במערת נחל קנההתקיימו ארבעעונותחפירה קצרות :בשנת -1981על-ידיצ'צוק,וכשנים 1988 - 1986
על-ידי א' גופרוצ'צוק מטעםהמכוןלארכיאולוגיה שלאוניברסיטתתל-אביב.כשיתוף עם "המרכזלחקר מערות" של "החברה להגנת הטבע" ,סיוע במימון הושיטו המועצה למחקרולפיתוח של משרד

המדעוהאנרגיה וחברת 1.8.51תודתנונתונהלמכוןלארכיאולוגיה שלאוניברסיטתתל-אכינולמנהליו
פרופ' ז'אקיקר ופרופ' משה כוכבי :למריוסף אבירם ולפרופ' אברהםבירן,שסייעו בהשגת המימון:
למוזיאון ישראל ולאוצרות תערוכת "זהב קדומים  -תגליות נדירות ממערת נחל קנה" מרים תדמור,
אסנת מיש-ברנדל ותמר נוי :למנהל רשות-העתיקות; למח"ט אפרים של צה"ל ולקצין-המטה
לארכיאולוגיה כיהודה ובשומרון.בחפירותנטלו הלק :חוגהנוער של "המרכז לחקר מערות"בניהולו של
עמוספרומקיןוכן אסטל אוראל ,דרורארצי,יוסי גבע ,מאיהגרינכלט ,סמדרהרפזי,אליולך,חגיכפיר,
פיני ליברמן ,אייל מורג .דורית מירון ,קובי פורלייטר ,אריך פרידמן ,ניר פרנק .נתן ומיכאל שלנגר,
מתנדבים מ"מכון אבשלום"ורבים אחרים .התצלומים הס של נחום סלפק כאריכותמוזיאוןישראלושל
צביקה צוק .בדיקות פחמן  14עשה ישראל כרמי במעבדות מכוןוייצמן .את הבדיקות הפטרוגראפיות
כיצעיובל גורן.
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עודהתברר,כיהמחילה נמשכת  50מ'נוספים,ולאורכה "חדרים",שהכילו ממצאעשיר
של כלי-חרס שלמים .קירות ה"חדרים" בנויים מאבנים-כעין טראסות  -והם יוצרים

מישטחים.
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ביום האחרון של עונהזו התרחשה דראמהשנייה :מכוך מלא בוץ העלה אחדהנערים
טבעת-זהבגדולה! בהמשךהחפירות באותוהאיזור ,שנחשף עדהסלע,נתגלועוד7טבעות
דומות .בכך תמו החפירות במערה.
.1987

הממצא מן התקופה הניאוליתית הקיראמית
הממצא מתקופהזוכוללכלי-הרסרבים ומעטכלי-צור .ממצאים אלה נמצאונכלהלקי
המערה ,והם משקפים את שלבהחייםהקדוםביותרבמקום.הממצאיםהיוברובםבמכלולים
מעורבים ,ורק בשלושה אזורים נמצאו ,כאמור ,כלי-חרס ניאוליתחם בלבד.על-פיבדיקת
פחמן  14שנערכהבדגימה שלפחם-עץ מאחדהמקומותהאלהנקבעהתאריך190( 5030 :מט
לפניסה"נ,ללאכיול.מציאתחפציםשהיובשימוש האדםבחיי-היומיום -כגוןכלי-חרס
שונים,כלי-צורלעבודות חקלאיות ולמלאכה,פלכים של חרסוכלי-שחיקה  -מרמזים,כי
בתקופה זו אולי שימשה המערה למגורים .גם העדר ממצא בעל אופי פולחני  -כגון
צלמיות,בין שלאנןובין של חרס,שהןשכיחותבאתריהתקופה  -מחזקאתהסברההזאת.
עם זאת ראוילציין ,שלא באו על פתרונן שאלות בקשר לתפקודה של המערה בתקופה
הניאוליתית,כגון :אופן הארת המערה ,ההתמודדות עםנגישות קשהולחותגבוהה ,ובראש
וכראשונה  -מדוע נבהרה למגורים בכלל.
כלי-חרס
כלי-החרס שנמצאו אופייניים לתרבות הירמוכית .כמחצית מכלי-החרס מעוטרים
בחריתה וצבועים בצבע אדום .השתמרות כלי-החרס טובה מאוד,ומיגווןטיפוסי הכלים
גדול.אף-על-פי-כןראוילציין,כיהלחותהגדולה השוררת במערההביאהלהתפוררותחלק
מןהחרסים עדכדיהיעלמותם; לעתים רבה הסמיכותלחרסיםשנשתמרוהיטב,ומאותוהכלי
יש שברים במצב השתמרות מצוין ושברים אחרים שהתפוררו .מטיפוסי כלי-החרס ראוי
לצייןבמיוחד :קערה עמוקה הסרתידיות ,המעוטרתבחריתהובצבעאדום; טסבלתימעוטר
בעלבסיסבלתי-מעובד;סיר-בישולתמיםיחידבמינו ,שחורמפיחובעלצורהשאינהמוכרת
עד כה במכלול הצורות מארץ-ישראל; קנקנים בעליגוף כדוריוצווארגבוהובעליידיות
ועיטור בחריתה וצבע אדום .אחד מהם ,שרופא בשלימותו ,הואהכליהיפהביותר שנמצא
במערה.קנקן נאה אחר הוא כעל רכס כולס מתחתלצווארו ,בסיס טבעתגבוהועיטורבצבע
אדום בדגם של ריבוע ופסים בזיגזג.
יותר מ 10-כלים נמצאושלמים; 2אףהיותמימים .אחדהכליםהתמימיםנמצאעלמדף-
סלעטבעיבגובה של מטר מעל לרצפה,ורק כפסעהיהבינווביןנפילהוהתרסקות,כלי-חרס
אלה הםכין הכלים המפוארים ביותר שנמצאו בארץ במכלולי התרבות הירמוכית.
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פלכים
כיןכלי-החרסהרבים נמצאו 2פלכים שלחרס ,שצורתםהדו-קוניתמעידה,שישלייחסם
לתקופה הירמוכית.

נלי-צור
במערה נמצאו כ20-כלי-צור ,שעל-פיצורתםועיצובםישלייחסם לתקופההניאוליתית
הקיראמית .הממצא העיקרי הוא של להבי-מגל מלבניים משובררים שברור-לחץדו-פני,

אשר הותקםבקתות.מבחינתגודלם וצורתםדומים הלהביםזהלזה .לאחד מהם קצה קטום
אלכסונית; דומה ,שהיה זה הלהב האחרון במגל.כן נמצאו ראש-חץ בודד ונאה כמיוחד,
גרזן ,מקבות ,מקדח,סכיןדו-פניואיזמל .העדרפסולתתעשייהמעיד,שכלי-הצורלאיוצרו
במערה.

הממצא מן התקופה הכאלקוליתית
הממצאהעיקרי במערה הוא מתקופה זו ,והוא כולל אדריכלות ,כלי-הרס ,כלי-מתכת,
כלי-אנן ,חפצי-שנהב ,כלי-עצם ועוד .בחלק מן ה"הדרים" שנעומק המערה נמצאוקירות

איור :1

יף4הי4יח ,וצלם :נ.סלפס וצ.צוק)
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איור :2

שבר מחבצה (כלקולית) (צלם :נ.סלפק וצ.צוק)

בנויים של טראסות ,ועליהן כלי-חרס כאלקוליתיים .כ"חדר" העמוק ביותר  -שכונה
כאמור "חדר הטראסות"  -נמצאו  10קירות מסוגזה.אורכו שלהארוך שבהם  8מ'וגובהו
כ 1-מ'.

כלי-חרס

כלי-החרס מן התקופה הכאלקוליתית הם קבוצת הממצאים הגדולה ביותר שנמצאה
במערה .מכלול זה כולל את רוב הצורות המוכרות מן התרבויות הכאלקוליתיות ,וכעיקר
מתרבות כאר-שכע ,כגון קערות קטנות ,קערות-גביע ,מחבצות ,קנקן-גביע ,קנקנים בעלי
צוואר וקנקנים פערוריים ,קנקניות פחוסות מסוג  Cream Wareוגלוסקמות .לקנקניות
הפחוסותאופיינייםזווית חרה באיזור הצוואר ,ידיות-נקב רבות במקוםהזיוויוטין מפולם
היטבללאגריסים הנראיםלעין.לציוןמיוחדראויותשתי קערות קטנותורגילות ,שעל קטע
משפתןנראובבירורסימניפיח  -עדותלנרות-השמןמןהקדומיםביותרהידועיםבארץ.כן
ראוייםלציוןקנקן-גביע המעוטר בפס אדום על שפתוובחריציםלכלרוחבו ומחבצה קטנה
בעלת מסננת בחיבור שבין הצוואר לגוף.
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כןנמצאושברים שלכמהגלוסקמות,שאחדיםמהםמעוטריםבצבעבפסבולט,וכןקנקן
גדולבעלבסיסבולטופתחכדופן  -מן*הסתםגלוסקמה.לאורממצאיםאלהמותרלהניח,
כי בתקופה האמורה היתהזו מערת-קבורה.
"טבעוח" של זהב ושל

אל
י-טבעתעשוייםזהבואלקטרום2.טבעותאלוהיומרוכזות
ני
וי
רו
טמ
םקד
במערה נמצאו 8חפצי
בשטח קטן של כמטר מרובע .שתי טבעות עשויות והב כמעט טהור .98% :שש טבעות
האלקטרום עשויות  69%זהב ו 31%-כסף .קוטרן החיצוני של הטבעות  50- 43מ"מ
ועובין  11מ"מ; משקלן  165- 88גראס .משקלן הכולל שלכלהטבעות הוא כמעט
-6

0
איר

:3

שלש טבעות זהב מרוקעות (כלקולית) (צלם :נ.סלפק וצ.צוק)
על ממצא זה ראה ;. Gophna:א ). Tsuk. 5. Shalev 8ז 4. Gopher.
0 the Levant". Current Anthropology,ן ."Carliest Gold Artifacts
. 436-443,קק XXXI, )1990(.
'
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קילוגראם.כלהטבעותנוצרוביציקה ,אשר הושלמהבריקוע .צורת הטבעות דומהלזושעל
ציורי-קירעתיקים במצרים.בציורים אלה שבקברי הממלכה החדשה (המחציתהשנייה של
האלףהשנילפניסה"נ)מופיעהסצינה שבה נשקליםמטילי-זהבעלמאזנייםכנגדמשקולת
שלברונזה ,אלא שזמנם שלציורי-הקיריותרמאלפיים שנהאחרי הטבעותשלפנינו .באשר
למקור הכסף והזהב ,מותרלהניח ,שמתכות אלונכרו במדברהמזרחי שלמצרים ,שםניתן
למוצאן גםהיום .צורת הטבעותאינה מאפשרת השערה נדברשימושןהיום-יומי,ועל-כן
ניתןלהניח,כילפנינומטילים.בדיקהכימיתבמיקרוסקופאלקטרוניסורקבעזרתגלאיקרני-
א וחישובהמבוססעל המשקליםהסגוליים שלהיסודותמלמדים,כיפני השטח שלהטבעות
עשיריםיותר בזהב ( ,87%בממוצע) מאשרחלקיהןהפנימיים ( ,69%בממוצע).כדי לשוות
לטבעתגוון צהוביותרהועשרופני השטח ,כנראהעל-ידיחמצון באשישירהאובעזרתחול
מלוה ,ולבסוף נשטפו בחומצה אורגאנית טבעית,כגוןמיץפירות.כדילהשלים אתהצורה
המבוקש ,רוקעו הטבעות במקנות ,שסימניהן נותרו3.
הסופית ולשמור על הגוון
חפציזהב מתקופה כה קדומהידועים רק ממקומות מעטים בעולם הקדום,כגוןקברים
בעיר וארנה שכבולגאריה ,שבהם נמצאומאותתכשיטים במשקלכולל שלכ 5-ק"גמןהרבע
השלישי של האלף החמישילפני סה"נ; שככה  %11כטפה גאורה שבמיסופוטאמיה ,שבה
נמצאו מעטחרוזי-והב משלהיהאלףהחמישילפני סה"נאומראשיתהאלףהרביעי;תרבות
נקדה  11במצרים ,שממנה נמצאו מעט חרוזיםוצמידים מאמצעהאלףהרביעילפני סה"נ;
ושככה  1בטרויה ,שבהגילה שלימאן את האוצר המפורסם מראשית האלף השלישילפני
סה"נ.חפצי-הזהבהקדומים בישראל עד הממצאשלפנינו הםמןהאלףהשלישילפניסה"נ,
והםכוללים 3 :חרוזים מתקופת-הברונזה הקדומה 1מקברים באזור3 ,עגילי-זהב מתקופת
הברונזה הקרומה 11מאתרעין המערהולוחית-זהבו6-חרוזיםמתקופת-הברונזההקדומה 11
מקבר בכינרת.
חפצי הזהב והאלקטרום דמויי-הטבעת שנמצאו בנחל קנה הם הממצא הקדום מסוגו
בלבאנט,הןמבחינת החומרהןמבחינתהצורה .עדכה לא נמצאובכלהלבאנטפריטיזהבמן
התקופה הכאלקוליתית ,וגםלצורתהטבעותאיןמקבילהממשית ,פרט ,כאמור,לציורי-הקיר
המאוחרים במצרים.
הפצרנחושת

כמרחק קטן מטבעות הזהבוהאלקטרום נמצאו 4חפצי-נחושת .אחד מהםהואקנהגלילי
בעל ראש-דמוי דיסקוס ,שאולי שימש כראש-אלה .קנים דומים נמצאו במערת-המטמון
במדבריהודה.כן נמצאזיזשבור,הדומהלזיזים שבעטרה המפוארתביותרממערתהמטמון.
שני חפצים אלה נעשו מנחושת עשירת ארסן ,כמו הכלים ממערת-המטמון.שניהפריטים
האחריםעשויים מנחושתנקייה:זוג שלחוטיםהמפותליםזהבזהושבר שלנתך-נחושתללא
צורה מוגדרת.

3

הבדיקות נעשוכידי שריאל שליו מן המכון לארכיאולוגיה של אוניברסיטת תל-אביב.

אבי גופרוצבי צוק
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איור
ראשי אלה מהימטיט וקנה נחושת (כלקולית) (צלם :נ.סלפק וצ.צוק)
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איור

:5

שני חוטי נחושת (כלקולית) (צלם :נ.סלפק וצ.צוק)

אוצרות ממערת נחל קנה
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חפצייאבן
נמצאושברים של כ 20-קערות-בזלת ,אחדותמהן בעלותרגליים.זהומכלולמרשים של
כלי-כזלת ,שהובאו לכאן ממרתקים .על שלוש מהן מופיעותחריתות כדגם שלמשולשים
כצדההפנימי של השפה.כן נמצאו 3 :ראשי-אלה מהימאטיט;חרוזגדולומעוטר ,כנראה
מאווריט;תליוןמאכןירוקה;וחרוזי-קארניאול.גםממצאיםאלהנמצאובסמיכותלטבעות.
חפץ של שנהב
חפץ של שן סוס-היאור ,ובו חורים מפולשים4.
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נחשף
באחד מבוכי
במערת-המטמון שבנחל משמר נמצאו  5פריטים שלמים דוגמתם בעלי צורה קשתית.
הפצייעצם
נמצא הפץ של עצםדמויארבעשינייםמחוברות,השנורבקצהוהאהד,וכןחודקטן של
עצם.איכותעיבודם כהגבוהה עד שהםנראיםכאילו הםעשויים שנהב.כןנמצאוכליעצם
נוספים ,כעיקר מוריות וחורים.
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לשברי
הגלוסקמות .מצב השתמרותןהגרועמתירלנולהניח,כיהללורקחלקקטןמןהעצמותשהיו
במערה,וכי עצמות אחרות התפוררו עקב הלחות הגבוהה השוררת במקום .אף-על-פיכן
הוגדרו  20פריטים ,לפחות ,שנקברו במערה5.
שונות

במערה נמצאוחפציםנוספים מחומריםשונים:צדפיםמסוגיםשוניםשמקורםמים-סוף
ומןהיםהתיכון,קליפה שלביצתיען ,עצמותבעלי-חיים,פחמי-עץ ,גוש-אספלטקטן,אבן
אדומה מהימאטיט ועוד6.
לאופיו של הממצא הכאלקוליתי
הממצאים המיוחדים והאיכותיים שתוארו הם ברובם מן התקופה הכאלקוליתית .רבים
מהם נמצאו במחילה המסתעפת מן "האולם הגדול" .לא ברור אם מכלולעשיר זה נמצא
באתרו או אם הגיע למחילהזו בעקבות מפולת .הממצא שנחפרהיה מעורב עם בוץ הום
עשיר בפממי-עץ ,עם כמותגדולה מאוד שלחרסיםכאלקוליתיים ומעטחרסיםניאוליתיים,

4
5
6

אגומודים לד"ר פראנסואפופלן מצרפת ,שכדק אח החפץ בעתביקורובארץבאביב  1990והגדיראתסוג
השנהב.
אע מודים לישראל הרשקוב"ן מבית-הספר לרפואה של אוניברסיטת תל -אביב .שבדק את עצמות
האדם.
תודתנו נתונה לליאורההורניץ ,שנדקה את עצמותכעלי-החיים; לד"רניליליפשיץ,שכדקה את הממצא
הכוטאנין ולפרופ' אהרן הורבדו .שזיהה את סוגי האבנים.

אבי גופר וצבי צוק
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איור :6

חרוזדמוי ראש אלה מעוטר בחריטה (כלקולית) (צלם :נ.סלפק וצ.צוק)

איור :7

פריט ובו חורים מפולשים עשוי משן סוס-יאור (כלקולית) (צלם :נ.סלפק וצ.צוק)

עם שכרי גלוסקמות ועם עצמות אדם ,מדגימות של פחם-עץ שנאספו במקום זה נתקבלו
שלושה תאריכי פחמן  14כלתי-מכוילים190( 3200 :ן ,):1100( 3490 ,):ו:180( 3290-נ)
לפני סה"נ .תאריכים אלה מתאימים לתקופה הכאלקוליתית ולזמנם של החרסים הרבים
שנמצאו במקום .לאור זאת נדמה,כי המכלולשלפנינו הוא קבר שנטמנונואנשיםיחד עם
מנחות-קבורה ,אשרכללומטילי אלקטרוםוזהבועודחפציםרבים,שהיו בחלקםבעליאופי
פולחני .הממצא באזורים אחרים של המערה  -הכולל שכרי גלוסקמות ,עצמות אדם
וחפצי-מנחה שונים  -מאפשר לנו לקבוע ,כי בתקופה הכאלקוליתית שימשה המערה
לקבורה,וכיהמישטחיםשיצרו הטראסות שבעומק המערה שימשולהנחתהנקבריםיחדעם
חפצי-המנחה.
החומרים השונים שנמצאו במערה  -זהב ,אלקטרום ,נחושת,הימאטיט,בזלת,צדפיים,
נחושת,אזוריט ,שנהבועוד  -הובאוממקומותשונים ,בחלקםמרוחקיםמאוד.ישבכךכדי
להעיד על קשרי-המסחר הענפים כתקופה הכאלקוליתית.
מיהיו האנשים שקברו את מתיהם במערה? האםהיותושביהאיזור ,או שמא אוכלוסיה
שבאה ממרחק? קשה להשיב על שאלות אלו לנוכח מיעוט הידיעות שבידנו על האיזור
בתקופההכאלקוליתית .כמערב שומרון נמצאו רק  4אתריםבני  5- 2דונאם ,כממוצע,על-
פני שטח של  200קמ"ר .בשרוןנתגלו 12יישוביםקטניםבני 4 - 2דונאם,ונוסףעלכךשני
בתי-קברות 7.מןהניתוח הפטרוגראפי עולה,כי מכלול כלי-החרס ,אף שהואמגווןביותר,
נוצרמחומריםמקומיים,וישנכךכדילהעיר,כיהאוכלוסייה שקברה אתמתיה במערההיתה
מקומית ,מה-גם שחלקמןהכליםדומיםלאלה שנמצאובאתרימערבשומרון .המרחק הקצר
אלהשרוןואלמישורהחוף ,דרךהנחליםהיורדים מערבה,עשוילהעידעל קשרעםמישור
החוף ,דבר המשתקף גם בתרבות החומריתוגם באופיהקבורה במערותובגלוסקמות,למרות
כל אלה ואף-על-פי שבמישור החוף ידועים כ 10-כתי-קברות כאלקוליתיים במערות עם
גלוסקמות,עדיין לא נתגלה בית-קברות כה גדול ובו ממצא כה מרשים .קשה לענות על
השאלה אם הנקברים שזכו במנתות העשירות נמנו עם קבוצתעילית חברתית ,שכן מערך-
היישובים הדל שבסביבה לפי שעה איננו מאפשר שחזור המכנה החברתי של אוכלוסיית
האיזור בתקופה הכאלקוליתית.
הממצא מתקופת-הברונזה הקדומה 1נ
הממצאים מתקופה זו הם רק מן "האולם הגדול" ,הם כללו כעיקר כלי-חרסוכןפגיון
נחושת ולהב-מגל של צור.

7

ראה :ר' גומא וצ' צוק",יישובים מהתקופההכאלקוליחית במערבהשומרון" ,ארץישראל ,כא (ספררות
עמירן) ,ירושלים תשנ"א ,עמ'  ;118-111ר' גופנא" ,היישוב בשרון כתקופה הכלקוליתית וכתקופת
הברונזה הקדומה" ,כתוך :א'דגני .ד'גרוסמן וא' שמואלי(עורכים) ,השרוןכיןירקון לכרמל ,תל-אביב
חש"ן ,עמ' .166- 161

נלי-חרס
כלי-החרס המעטים שנמצאומאפשריםלנולקבוע,כיהמערהשימשהרק בשלב1ב של
תקופת-הברונזה הקדומה .מכלי-החרסראוילציין :מחבצההאופייניתלתקופהזו.קערות-נר
רבות ,פכיות בעלותידית מוגבהת,פך בעלידיתמוגבהת המעוטרתבחריצים,פעוריםבעלי
רכס ומחופים בצבע המשמשים מגדירים מובהקיםלזיהוי התקופהוידיות מדף המחופות
בצבע.

איור

:10

כלי חרס (ברונזה קדומה א') (צלם :נ.סלפק וצ.צוק)
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פגיון של נחושת
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באחד הכוכים נתגלהפגיון של נחושתנקייה ,שאורכו כ 18-ס"מ ומשקלו כ 64-גראס.
בבסיסו  4חורים ,ששימשו לחיבור אלידית ,שהיתה עשויה ,כפי הנראה מעץ.
אופיים שלכלי-החרסעולה בקנה אחד עם הממצאביישובים מתקופהזו,ולפיכךייתכן,

כי בתקופת-הברונזה הקדומה וב שימשה המערה למגורים.

איור :11
פגיון נחושת (ברונזה קרומה א') (צלם :נ.סלפק וצ.צוק)

אבי גופרוצבי צוק
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סיכום
מערת נחל קנה היא אתר מיוחד במינו ,שגורמים מספר חברובויחדיוכדי למנוע את
גילויו ואת חשיפת אוצרותיו הנדירים כעכר.
ראשית ,המערה נמצאת באיזור קשה לגישה ,מרוחק ממקום יישוב ,ופתחה כה צר
שכמעט אי-אפשר להיכנס.
שנית ,ארועים גיאומורפולוגיים שונים הטביעו את חותמם על המערה :הפתח הראשי,
שדרכונכנסו בעבר ,נסתם כמעטלחלוטין ,והתמוטטויות של שכבותוגושי-סלעיםשינו את
פני חלליה הפנימיים של המערה .כך נסתמו במרוצת הזמן חללים שבהם היו הממצאים
הנדירים האלה ,ובצורהזו נשמרומפני שוד אופגיעה אחרת .שפרמזלנולהיות הראשונים
להיכנס למעמקי המערה ,לחפור באדמתה ולהזיז במעט אתאבניהכדילגלות חללים אלה,
שרגל אדם לא דרכה בהם במשך אלפישנים .מצאנו חפציםנדירים,המוסיפים מידע חדש
ומגוון שלאהיהידוע עד כה .לתרבות החומרית של התקופההניאוליתיתהקיראמיתנוספו
ממצאיםייחודיים .התופסים מקום מכובד במכלולכלי החרסהירמוכיים.לתרבותהחומרית
של התקופה הכאלקוליתית נוסף ידע חשוב על המיטאלורגיה ,ובעיקר השימוש בזהב
ובאלקטרום.ייחוד זה מתיר לנו לצרף את מערת נחל קנה לקבוצת המערות שבהן נתגלו
תגליות מרשימות :מערת-המטמון שבנחל משמר ומערת נחל חימר שבמדבר יהודה.
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