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חלפו כבר למעלה משמונים שנים מאז היום שבו נפגשו בירושלים אבותיה המייסדים של הארכאולוגיה
של ארץ–ישראל כדי לגבש חלוקה לתקופות ארכאולוגיות–היסטוריות ברורות ואחידות 1.לנוכח כמות
הידע הארכאולוגי שהצטבר באותה עת חשו המשתתפים במפגש ובראשם ויליאם אולברייט שהגיע
הרגע שבו אפשר וצריך להציע מערכת זמנים אחת רחבה ואחידה לכל המרחב של ארץ–ישראל ובכך
למנוע בלבול או ,במילותיו של אולברייט ,בהתייחסו להגדרת תקופת הברזל' :בלבול שיכול לגרום
לכאוס אלא אם כן ייקבעו מאות ]שנים['2.
מספרם הגדול של המאמרים והספרים שהוקדשו מאז אותו יום לנושא המעבר מתקופת הברונזה
המאוחרת לתקופת הברזל ,ממחיש יותר מכול עד כמה עדיין אנו רחוקים מהסכמה על חלוקה
אחידה ורחבה שביקשו להציג האבות המייסדים מתוך ראייתם האופטימית .אנו עדיין חלוקים על
תאריך המעבר בין התקופות ,על הגדרת ההבדלים בתרבות החומרית בין תקופת הברונזה המאוחרת
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‘Notes and News’, PEFQSt (April 1923), pp. 54–55
W.F. Albright, The Archaeology of Palestine, Harmondsworth 1949, p. 112
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לתקופת הברזל ,שלא לומר שאין הסכמה על רצף המאורעות או התהליכים שהובילו למעבר מתקופה
לתקופה3.
בסדרת הרצאות פומביות הציג ויליאם דיוור סיכום של מצב המחקר נכון לשנים .19951990
בהרצאה הראשונה טען כי 'השינויים באתרים השונים מגוונים עד כדי כך שדרושה גישה אזורית; שום
טיפולוגיה או פרדיגמה אחת ויחידה לא תמצה את מלוא היקפו של המעבר מתקופת הברונזה לתקופה
הברזל' 4.בהרצאה נוספת הציע דיוור' :אפשר להתחיל בהשוואה של אתרים הנחשבים ישראליים
קדומים עם אתרים מתקופת הברזל הקדום א הנראים פלשתיים וכן עם אתרים הנראים מייצגים את
המשך ההשפעה הכנענית והתרבות הכנענית'5.
אזור מישור החוף המרכזי של ארץ–ישראל הולם את ההגדרה שהציב דיוור :במרחב המוגבל של
אגן הניקוז של הנחלים איילון והירקון התקיימו יישובים שנהוג להגדירם כנעניים )תל אפק ,תל
גריסה( ,מצריים או מושפעים ממצרים )יפו ,אפק ,תל גריסה( ,ישראליים )עִז ְבְּת–צְַרטָה( ופלשתיים
)תל קסילה ,אפק ,תל גריסה( .את מפגש הזהויות במרחב גאוגרפי מוגבל ניתן לנתח הן מנקודת
ראות סינכרונית :לבחון את יחסי הגומלין בין התרבויות השונות וכיצד השפיעו האחת על רעותה6,
והן מנקודת מבט דיאכרונית :לעקוב אחר השינויים שהתרחשו באזור בפרק הזמן שראשיתו במאה
השלוש–עשרה לפסה"נ וסופו במאה האחת–עשרה או העשירית לפסה"נ 7.במאמר זה אתמקד בניתוח
דיאכרוני :על רקע התנאים הסביבתיים אציג מגמות סותרות כביכול של שינוי והמשכיות בתרבות
החומרית ובסדר החברתי ,הפוליטי והכלכלי באזור בפרק הזמן הנדון .מקובל להניח שבתקופה
3

ראו לדוגמה :א' אורן' ,האדריכלות של "בתי מושל" מצריים מתקופת הממלכה החדשה בארץ–ישראל' ,ארץ–ישראל,
יח )תשמ"ה( ,עמ'  ;199183א' קמפינסקי' ,החפיפה התרבותית בסוף תקופת הברונזה המאוחרת ובראשית תקופת
הברזל' ,שם ,עמ'  ;407399י' פינקלשטיין' ,כנען החדשה' ,ארץ–ישראל ,כז )תשס"ג( ,עמ' W.F. Albright, ;195189
‘The Third Campaign at Tell Beit Mirsim and Its Historical Results’, JPOS, 11 (1931), pp. 120–121; idem, ‘The
Israelite Conquest of Canaan in the Light of Archaeology’, BASOR, 74 (1939), pp. 11–23; G.E Wright, ‘The
Archaeology of Palestine’, G.E. Wright (ed.), The Bible and the Near East: Essays in Honour of William Foxwell
Albright, Garden City 1961, p. 114; D. Ussishkin, ‘Levels VII and VI at Tel Lachish and the End of the Late
Bronze Age in Canaan’, J.N. Tubb (ed.), Palestine in the Bronze and Iron Ages: Papers in Honour of Olga Tufnell,
London 1985, pp. 213–230; W.G. Dever, ‘The Late Bronze – Early Iron I Horizon in Syria-Palestine: Egyptians,
Canaanites, “Sea Peoples”, and Proto-Israelite’, W.A. Ward & M.S. Sharp-Joukowsky (eds.), The Crisis Years:
The 12th Century B.C. from Beyond the Danube to the Tigris, Dubuque 1992, pp. 99–110; idem, ‘Biblical
Archaeology: Death and Rebirth’, A. Biran & J. Aviram (eds), Biblical Archaeology Today 1990: Proceedings of
the Second International Congress on Biblical Archaeology, Jerusalem 1993, pp. 706–724; idem, ‘What Remains
of the House that Albright Built?’, BA, 56 (1993), pp. 25–35; I. Finkelstein, ‘The Date of the Settlement of the
Philistines in Canaan’, Tel-Aviv, 22 (1995), pp. 213–239
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דיוור ,ברונזה מאוחרת )שם( ,עמ' .108107
דיוור ,ארכאולוגיה מקראית )לעיל ,הערה  ,(3עמ' .718
לדיון סינכרוני בתולדות האזור ראוY. Gadot, ‘Aphek in the Sharon and the Philistine Northern Frontier’, :

7

BASOR, 341 (2006), pp. 21–36
לדיונים עדכניים בכרונולוגיה המוחלטת של ראשית תקופת הברזל ראו מאמרים שונים אצלT.E. Levi & T. Higam :
 ;(eds.), The Bible and Radiocarbon Dating: Archaeology, Text and Science, London 2005תוצאות החפירות באתרי

מישור החוף המרכזי עד כה אינן יכולות לתרום בקביעת הכרונולוגיה המוחלטת .בכל מקרה הדיון במאמר זה נסמך על
כרונולוגיה יחסית עליה אין עוררין.
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הנדונה עברה השליטה על המרחב מידי הכנענים למצרים ואחר כך לפלשתים .אך לעומת השחזור
ההיסטורי–החברתי המקובל בולטת דווקא ההמשכיות הרבה בתרבות החומרית כפי שהיא נלמדת מן
החפירות באתרי היישוב שבמרחב .מטרת המאמר לדון בשאלה כיצד ניתן להסביר וליישב מגמות
סותרות אלו .לבסוף אבדוק את משמעות התמונה הייחודית העולה ממישור החוף המרכזי ביחס
לתמונה הכללית והרחבה יותר של המעבר בין שתי התקופות.

מבט במשך הארוך
הבחירה לעקוב אחר תולדות הסדר החברתי–הפוליטי באזור גאוגרפי מוגדר מבוססת על ההנחה
שלתנאי הסביבה השפעה מכרעת על תולדות היישוב האנושי בו .השפעה זו באה לידי ביטוי ברוב
המקרים בתהליכים חברתיים הנמשכים פרקי זמן ארוכים ,מאות שנים לפחות ,כפי שהמחישו היטב
חוקרים שפנו לגישת משך הזמן הארוך ) ,(longue dureéברוח אסכולת ה'אנאל' ) 8.(Annalesלדעתם
נקודת מבט זו מאפשרת לעמוד על השפעתה של הסביבה הטבעית ,על האופן שבו פעלו בני אדם
במרחב ועל הסדר החברתי הקיים .נקודת המבט הזו מאפשרת גם להבחין במחזוריות של חלק
מהתהליכים .בדיון זה אני עוסק בפרק זמן שנמשך רק קצת למעלה מ– 300שנים ,ויש להגדירו אפוא
משך זמן בינוני .מכל מקום ,ההכרה ביחסי הגומלין שבין הסביבה הטבעית במישור החוף המרכזי
לבין אופי היישוב האנושי באזור וכן בתהליכים המחזוריים המאפיינים את המרחב בשל תנאי המחיה
בו ,יוצרת מסגרת המאפשרת הבנה מלאה יותר של האירוע הבודד ושל משך הזמן הבינוני שאני
מבקש להבהיר9.
מישור החוף המרכזי מתאפיין בעיקר בכמות רבה יחסית של מים חיים )איור  .(1מעיינות אפק הם
מקור המים השני בגודלו בארץ–ישראל ,רק מקורות הירדן עולים עליהן בשפיעתם .לדברי שמואל
אביצור הגיעה בעבר השפיעה מהמעיינות לכ– 200מיליון מ"ק מים בשנה 10.מי המעיינות יחד עם מי
הנגר העילי מהרי השומרון מתנקזים לים באופן טבעי בערוץ נחל הירקון 3 11.ק"מ לפני מוצאו לים
מתאחד נחל הירקון עם ערוץ נחל איילון ,ערוץ נחל גדול המנקז כ– 800קמ"ר בהרי ירושלים12.
8
9

ראוF. Braudel, On History, London 1980, pp. 25–54; idem, The Mediterranean and the Mediterranean World :
in the Age of Philip II, New York 1972; I. Hodder, ‘The Contribution of the Long Term’, idem (ed.), Archaeology
as Long Term History, Cambridge 1987, pp. 1–8
L. Marfeo, ‘The Integrative Transformation: Patterns of Sociopolitical Organization in Southern Syria’, BASOR,
234 (1979), pp. 1–42; I. Finkelstein, ‘The Emergence of Israel: A Phase in the Cyclic History of Canaan in the
Third and Second Millennia BCE’, idem & N. Na’aman (eds.), From Nomadism to Monarchy: Archaeological
and Historical Aspects of Early Israel, Jerusalem 1994, pp. 150–178; idem, ‘The Great Transformation: The
“Conquest” of the Highlands Frontiers and the Rise of the Territorial States’, T.E. Levy (ed.), The Archaeology of
Society in the Holy Land, London 1995, pp. 349–365; A.B. Knapp (ed.), Archaeology, Annales and Ethnohistory,
Cambridge 1992; idem, Society and Polity at Bronze Age Pella: an Annales Perspective, Sheffield 1993

 10ש' אביצור ,הירקון :הנהר וגלילותיו ,תל–אביב תשי"ח ,עמ' .24
 11שם ,עמ' .1711
 12י' גרובר' ,מערכת הניקוז וניצול מקורות המים' ,ש' מרטון )עורך( ,אגן נחל אילון המערבי ,תל–אביב תש"ל,
עמ' .4832
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יכולתו של האדם לחיות ברווחה באזור זה תלויה בשליטתו במקורות המים 13.ניקוז שפע המים
עשוי להפוך את האזור לפורה במיוחד .אדמות הסחף הכבדות בסמוך לערוצי הנחלים ובשיפולי
גבעות השומרון )איור  (1מתאימות לגידול של מיני תבואה רבים .וגבעות הכורכר במערב מתאימות
בעיקר למרעה ולגידול גפנים .לעומת זאת ,ללא ייצוב הסביבה ושליטה במקורות המים ,תנאי
המחיה באזור מתדרדרים במהירות :הירקון זורם בשיפוע מתון ועל כן יש לו פיתולים רבים ובחלקו
המזרחי שטחי ביצות רחבים; גבעות הכורכר מקשות את ניקוז מי הגשמים לים ,ובעונות החורף
מתפתחות לצדן בֵרכות עונתיות וביצות; כמות המים הגדולה שזורמת בנחל איילון יוצרת הצפות
של אזורים שליד הנחל וגורמת לסחף אדמות חקלאיות הסמוכות אליו .מפגעים אלו מקשים על
שגרת החיים במרחב גם היום ,בעת המודרנית ,ועל אחת כמה וכמה בעת העתיקה 14.הרעה בתנאים
הסביבתיים לוותה בעבר גם בהתפשטותן של מגפות ובסופו של דבר הפכה את האזור לשטח ספר
קשה לניצול.
מחקרים על אזורים גאוגרפיים אחרים בארץ–ישראל ובלבנון המחישו שיכולתו של האדם לנצל
את הסביבה תלויה בראש ובראשונה בצורת הארגון החברתי :חברות בעלות לכידות חברתית גבוהה
ומוסדות חברתיים סדורים מסוגלות לבצע מפעלים ציבוריים המבטיחים ייצוב של תנאי הסביבה
וטיפול שוטף בהם ,ואילו חברות שהלכידות החברתית בהן נמוכה אינן יכולות לבצע עבודות משותפות
לטווח הארוך .נוסף על כך ,הרעה בתנאי הסביבה מאיצה את התפרקות הסולידריות החברתית15.
בשל תנאי הסביבה מתאפיין מרחב איילון–ירקון בתנודות חריפות בין תקופות שבהן נשלט בידי
חברות חזקות ומלוכדות ,שהובילו להתפתחות ולשגשוג של יישוב הקבע ,לבין תקופות שבהן הפך
לאזור שוליים ,ששימש בעיקר למחיה של קבוצות נוודיות ונוודיות למחצה משולי החברה יושבת
הקבע .תהליכים דומים במרחבים המישוריים של ארץ–ישראל תוארו על ידי שלמה בונימוביץ
באמצעות מודל הספר המשתנה16.
מערכת היישוב העירונית המגובשת הראשונה התקיימה במרחב בתקופת הברונזה הקדומה
הראשונה ב 17.לאחר קריסתה לא היה ברוב האזור שום יישוב קבע במשך קרוב ל– 1,000שנים ,למעט
יישובי הקבע בקו המגע שבין גבעות השומרון למישור ,שנראה כי יש לשייכם למערכת היישובית
D.H.K. Amiran, ‘The Pattern of Settlement in Palestine’, IEJ, 3 (1953), p. 198 13
 14לקשיים הסביבתיים שיצר נחל הירקון ראו :אביצור )לעיל ,הערה  ,(10עמ'  ;197184על הביצה הגדולה שהייתה
בסמוך ליפו ראו :א' רבן' ,נמליה הקדומים של יפו' ,ישראל :עם וארץ ,זח )תשנ"ד( ,עמ' .100
 15הראשון שהדגיש את הקשר בין תנאי הסביבה לסדר החברתי במזרח הקרוב היה מרפו )לעיל ,הערה  .(9ראו גם:
R. Greenberg, Early Urbanizations in the Levant, London & New York 2002
S. Bunimovitz, ‘Socio-Political Transformations in the Central Hill Country in the Late Bronze–Iron I 16
’ ,Transitionפינקלשטיין ונאמן )לעיל ,הערה  ,(9עמ' .202179
 17לדגם היישוב באזור בתקופת הברונזה הקדומה ראוR. Gophna, Excavations at Tel Dalit: An Early Bronze Age :
Walled Town in Central Israel, Tel-Aviv 1996, fig. 74; N. Getzov, Y. Paz & R. Gophna, Shifting Urban Landscapes
 .during the Early Bronze Age in the Land of Israel, Tel-Aviv 2001, fig. 11חשוב לציין שאף כי חלק מאתרי תקופת
הברונזה הקדומה הראשונה היו ככל הנראה מבוצרים ,אין הסכמה בין החוקרים בנוגע לאופיים העירוני ,ראוY. Paz, :
‘Fortified Settlements of the EB IB and the Emergence of the First Urban System’, Tel-Aviv, 29 (2002),
pp. 238–261
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שבהר ולא לזו שבמישור 18.בתקופת הברונזה התיכונה השנייה א נשלט האזור על ידי עיר הממלכה
הגדולה שבאפק ,ובמרחב התקיימה מערכת יישוב מדורגת ,שכללה ערי משנה מבוצרות כדוגמת
תל גריסה ותל קנה ,כפרים ואפילו אתרי ייצור שנמצאו מחוץ ליישובים עצמם 19.מערכת היישוב
המסועפת הזו התפוררה לחלוטין לקראת סופה של תקופת הברונזה התיכונה .כאשר כבש תְחוּ ִתמֶס
השלישי את האזור בראשית תקופת הברונזה המאוחרת מצא מערכת יישוב חסרת לכידות וכוח
פוליטי מרכזי שולט20.
גם בתקופות מאוחרות יותר היו באזור תנודות מחזוריות גדולות .במשך כל התקופה העות'מאנית
)המאה השש–עשרההתשע–עשרה לסה"נ( כמעט לא היו במרחב ירקון–איילון יישובי קבע 21.רק
באמצע המאה התשע–עשרה ,בעקבות הפיכתה של יפו לשער שדרכו חדרו לאזור השפעות ואוכלוסייה
מהגרת הן מהמערב והן ממצרים ,החל תהליך שבמהלכו השתנה דגם היישוב באזור .במקביל הוביל
השימוש בטכנולוגיות מודרניות לייבוש אזורי הביצה ולהשתלטות על מקורות המים22.
ההכרה בהשפעתם של תנאי הסביבה על אופי היישוב האנושי במרחב מאפשרת לבחון את המקרה
הפרטי שעומד במרכז מאמר זה :השינויים שחלו באזור במעבר מתקופת הברונזה המאוחרת לתקופת
הברזל הראשונה.

מערכת היישוב הראשונה :השלטון המצרי
ראשית המעורבות המצרית במישור החוף המרכזי של ארץ–ישראל הייתה כנראה בימי שלטונו
של תחותמס השלישי ובעקבות מסעו הצבאי סביב שנת  1475לפסה"נ 23.העדויות הארכאולוגיות
 18ראו :ר' גופנא' ,הגיאוגרפיה היישובית של מישור החוף הארץ–ישראלי בתקופת הברונזה הקדומה' ,עבודת דוקטור,
אוניברסיטת תל–אביב ,תשל"ד ,עמ'  ;159ראו גםM. Broshi & R. Gophna, ‘The Settlement and Population of :
Palestine during the Early Bronze Age II–III’, BASOR, 253 (1984), pp. 41–54; R. Gophna & Y. Portugali,
‘Settlement and Demographic Processes in Israel’s Coastal Plain from the Chalcolithic to the Middle Bronze
Age’, ibid., 269 (1988), pp. 11–28; I, Finkelstein. ‘Two Notes on Early Bronze Age Urbanization and Urbanism’,
Tel-Aviv, 22 (1995), pp. 47–69

 19על אפק בתקופת הברונזה התיכונה השנייה א ראו :מ' כוכבי ,אפק–אנטיפטריס :חמשת אלפים שנות היסטוריה,
תל–אביב  ,1989עמ'  ;54על המרחב הכפרי סביב אפק ראוR. Gophna & P. Beck, ‘The Rural Aspect of the Settlement :
 .Pattern of the Coastal Plain in the Middle Bronze Age II’, Tel-Aviv, 8 (1981), pp. 45–80ראו גםR. Kletter & :
A. Gorzalczany, ‘A Middle Bronze Age II Type of Pottery Kiln from the Coastal Plain of Israel’, Levant, 33
(2001), pp. 95–104

 20י' גדות' ,המשכיות ושינוי :תהליכים תרבותיים בתקופת הברונזה המאוחרת ותקופת הברזל במישור החוף המרכזי של
ישראל' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת תל–אביב ,2003 ,עמ'  ;187183בונימוביץ )לעיל ,הערה  ,(16עמ' .186181
 21ד' גרוסמן ,הכפר הערבי ובנותיו :תהליכים ביישוב הערבי בארץ–ישראל בתקופה העות'מאנית ,ירושלים תשנ"ד,
עמ' W.D. Hütteroth & K. Abdulfattah, Historical Geography of Palestine, Transjordan and Southern ;156154
Syria in the Late 16th Century, Erlangen 1977

 22גרוסמן )שם( ,עמ'  ,154ושם הפניות נוספות.

 23בעקבות הכרונולוגיה של ונטה וואן–סיקלןE. Wente & C.C. Van Siclen, ‘A Chronology of the New Kingdom’, :
 .J.H. Johnson & F.E. Wente (eds.), Studies in Honour of George R. Hughes, Chicago 1977, pp. 217–261על
מסעותיו של תחותמס השלישי ראו,D. Redford, The Wars in Syria and Palestine of Thutmose III, Leiden 2003 :

ושם הפניות לספרות קודמת.
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לנוכחות המצרית בשלב מוקדם זה הן נדירות וכוללות שני כלי חרס עשויים בסגנון מצרי ,האחד
התגלה בתל מיכל בשכבה  XVוהאחר בתל אפק בשכבה  24.X14שתי שכבות יישוב אלו מתוארכות
לתקופת הברונזה המאוחרת הראשונה 1ב או לראשית תקופת הברונזה המאוחרת השנייה.
אמֶנחֹתֶפ השני25.
אופי השלטון המצרי באזור השתנה כנראה בעקבות מסעו הצבאי השלישי של ַ
העיר הראשונה שנזכרת באנאלים המתארים את המסע היא אפק .מושל העיר ,כך נמסר ,בחר להיכנע
ופתח את שעריה לפני הצבא המצרי ,והצבא המשיך במצעדו צפונה .החל מתקופה זו ואילך יש באתרי
מישור החוף המרכזי עדויות רבות לנוכחות של המצרים ולמעורבות מצרית.

יפו
מכתבים  296 ,294ואולי גם  138ו– 365שנמצאו בארכיון אלעמארנה מלמדים שבתקופה זו הייתה
יפו מרכז שלטון מצרי 26.המרכז כלל אסם תבואה גדול שמלכי ערי הממלכה הכנעניות חויבו לספק
לו עובדי כפייה )מכתב  .(294ערי הממלכה אולצו גם לספק שומרים ששמרו בשערי המצודה )מכתב
 .(296גם בפפירוס אנסטזי הראשון ,המתוארך לימיו של רעמסס השני ,נזכרת יפו כמרכז ששימש את
נציגי השלטון המצרי27.
בחפירות הארכאולוגיות בראש התל של יפו ,שניהל לראשונה יעקב קפלן ולאחרונה זאב הרצוג,
נמצאו עדויות רבות ומגוונות המאשרות את המתואר במקורות הכתובים .המבנה הקדום ביותר
מתקופת הברונזה המאוחרת הוא זה שנהוג לכנות מקדש האריה .קפלן ,שחשף את המבנה ,תיארך
אותו לתקופה הפלשתית 28,אבל בחפירות המחודשות של הרצוג הוכח שהמבנה קדום לשרידים
אחרים מתקופת הברונזה המאוחרת ,ושיש לתארכו למאה הארבע–עשרה לפסה"נ 29.תכנית המקדש
כוללת חדר רוחב אחד ובסיסי עמודים .בחדר נמצאה גולגולת אריה שבפיו חרפושית הנושאת את
שמה של המלכה טי ,אשת אמנחֹתפ השלישי .מעל למקדש האריה נמצאו שרידי חומות ושער כניסה.
שרידים אלו שייכים לשתי מצודות שנבנו זו על גבי זו 30.על אבנים השייכות למבנה השער של
המצודה הקדומה )שכבה  (IVBנחקקו שמותיו של רעמסס השני .מצודה זו חרבה בשרפה גדולה,
ומעליה נבנתה מצודה נוספת.
 24לתל מיכל ראוO. Negbi, ‘Bronze Age Pottery (Strata XVII–XV)’, Z. Herzog, G. Jr. Rapp & O. Negbi (eds.), :
 .Excavations at Tel Michal, Israel, Tel-Aviv 1989, fig. 5.7: 14לאפק ראוM.A.S Martin, Y. Gadot & Y. Goren, :
‘The Egyptian and Egyptianized Pottery Assemblage from Tel Aphek’, M. Kochavi, Y. Gadot & E. Yadin (eds.),
) .Aphek II: The Acropolis, Tel-Aviv (forthcomingבבדיקה פטרוגרפית של כלי מאפק נמצא שאף שהכלי מעוצב

בסגנון מצרי ,הוא עשוי מחומר מקומי.

R. Frankel & M. Kochavi, ‘History of Aphek-Antipatris’, M. Koachvi, P. Beck. & E. Yadin (eds.), Aphek 25
Antipatris I: Excavation of Area A and B: The 1972–1976 Seasons, Tel-Aviv 2000, p. 17
W.L. Moran, The Amarna Letters, Baltimore 1992; Y. Goren, I. Finkelstein & N. Na’aman, Inscribed in Clay: 26
Study of the Amarna Tablets and Other Ancient Near Eastern Texts, Tel-Aviv 2004, pp. 320–325
S. Ahituv, Canaanite Toponyms in Ancient Egyptian Documents, Jerusalem 1984, p. 121 27

 28י' קפלן' ,יפו' ,אחא"ח ,עמ' .590589
 29ז' הרצוג ,מידע בעל–פה.
 30קפלן )לעיל ,הערה  ,(28עמ' .588587
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אפק
 X13ו–X12

בחפירות שניהלו משה כוכבי ופרחיה בק בתל אפק נמצאו שרידים רבים משכבות
השופכים אור על מעמדה של אפק במערך השלטון המצרי .בשתי השכבות הללו שימש התל העליון
לבנייה של מבנה ציבור גדול ,ויתר חלקי התל לא היו מיושבים31.
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לשכבה  X13שייך ארמון ) 4430איור  ,(2שהוא הגדול מבין שני מבני הציבור אבל השתמר פחות
מן המבנה האחר .תכנית הארמון כללה חצר גדולה מרוצפת שהשתרעה לפני יחידת אולמות וחדרים.
שתי שורות של בסיסי עמודים נתונים בתוך סטילובט )מסד( נמצאו מצפון לחצר הקדמית .שורות
העמודים שימשו כנראה לעיטור מסדרון שהוביל אל הכניסה לחצר המרוצפת .ארמונות בעלי תכנית
כזאת היו נדירים מאוד בכנען באלף השני לפסה"נ — אופייניים לתקופה זו ארמונות חצר שבהם
ממוקמת החצר בלב הבניין ולא בחזית 32.גם השימוש בעמודים לעיטור שדרות כניסה אינו מוכר
ממקומות אחרים .דומה שארמון  4430נבנה במסורת זרה ,ככל הנראה מצרית ,שבה היו מושרשים
הנוהג לבנות מבני ציבור לאורך ציר אורך והשימוש בעמודים לעיטור33.
ארמון  4430יצא משימוש ועל גבי חלקו הדרומי נבנה מבנה  ,1104הידוע בכינוי בית המושל
המצרי 34.היה זה מבנה ציבור קטן ביחס לארמון  .4430המבנה חרב בשריפה גדולה שבמהלכה
 31שטח  Xשל החפירות ,ראו :כוכבי ,בק וידין )לעיל ,הערה  ,(25איור .1.5
 32א' אורן' ,ארמונות ובתי אמידים בתקופת הברונזה התיכונה והמאוחרת' ,ח' כצנשטיין ואחרים )עורכים( ,האדריכלות
בארץ–ישראל בימי קדם :מן התקופות הפריהיסטוריות עד התקופה הפרסית ,לזכר עמנואל )מוניה( דוניבסקי ,ירושלים
תשמ"ז ,עמ' .10190
 33ראו לדוגמהA. Badawy, A History of Egyptian Architecture, III: The Empire (The New Kingdom), Berkeley & Los :
;Angeles 1968; L. Gwendolyn, A Dictionary of Ancient Near Eastern Architecture, London & New York 1988
P. Lacovava, The New Kingdom Royal City, London & New York 1997
 34מ' כוכבי ,אפק בכנען :בית המושל וצפונותיו )קטלוג( ,ירושלים תש"ן; M. Kochavi, ‘The Archaeological Context of the
;Aphek Inscriptions’, idem et al. (eds.), Aphek-Antipatris 1974-1977: The Inscriptions, Tel-Aviv 1978, pp. 1–7
’ .Y. Gadot, ‘Stratigraphy of the Late Bronze Strata X14 – X12לדיון בתכנית הארכיטקטונית של המבנה וההיבטים
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קרסה קומתו השניה לתוך הראשונה .תחת גל ההריסות נחתמו כל אוצרות הבית וכלי היום יום.
החורבן האלים והפתאומי מאפשר לנו כיום לחזור ולשחזר את אורח החיים במבנה .בניתוח מדוקדק
של הפעילויות שנעשו בחדרי המבנה ובשטחים הסמוכים לו מבחוץ התברר שבמבנה התקיימו בעת
ובעונה אחת פעילויות פוליטיות ,מנהלתיות וכלכליות 35.בשני אולמות ארוכים בקומה הראשונה
נמצאו שברי קנקנים רבים וגרעיני תבואה מעורבים בזרעים של צמחייה טבעית האופיינית לאזור
אפק .המסקנה לפיכך היא ששני האולמות שימשו לאגירת תבואה אשר הובאה מהסביבה הקרובה,
אך בשל הכמויות הקטנות של הגרעינים והזרעים שנמצאו במקום ,ומאחר שלא ניתן היה לרפא
את שברי הקנקנים לכדי כלים שלמים ,נראה שבזמן החורבן היו האולמות ריקים ,לאחר שהתבואה
נשלחה למקום אחר .ביתר חדרי הקומה התחתונה לא נתגלה ממצא אשר יכול להעיד על תפקידם.
שברים של תעודות כתובות וחפצי יוקרה רבים ,כמו תכשיטי שנהב ,שרשרות חרוזים ,כלי חרס
מיובאים ועוד ,נמצאו בין הריסות הקומה השנייה 36.בבדיקות התברר כי התעודות נכתבו על גבי
לוחות עשויות טין שנשרף במקום 37.על פי ממצאים אלה נראה שהקומה השנייה של המבנה הייתה
לשכה לסופר שהיה ממונה על רישום עודפי התוצרת החקלאית שנאגרה באולמות הקומה התחתונה
ואולי עסק גם בניהול תכתובת בין–לאומית .אפשר להניח כי הסופר פיקד גם על המעבר בדרך
הבין–לאומית ממזרח לתל וניהל את גביית המסים ,וייתכן שהועמד לרשותו חיל מצב קטן.
דמות רמת דרג נוספת שפעלה במקום הייתה היינן .צמד
גתות גדולות נחשפו במרחק כמה עשרות מטרים מצפון–מערב
למבנה 38.אגני הניקוז של צמד הגתות יכלו להכיל כ–3,500
ליטרים של נוזל .לצד הקיר הדרומי של בית המושל נמצאה גפת,
פסולת חרצני ענבים וקליפות הנותרת לאחר הדריכה וההפרדה
של הנוזל לתהליך התסיסה .בבדיקות מעבדה התברר שהגפת
היא פסולת של הפקת יין לבן ,מוצר שנועד לשמש את האליטה
החברתית באותם ימים ,ושייצורו הצריך נוכחות של יינן מומחה.
כארבעים אחוז מכלי החרס שנמצאו במבנה עשויים בסגנון
מצרי .בדיקות של כלי החרס הללו מלמדות שעל אף סגנונם
המצרי הם נוצרו במקום )איור  ,(3ולכן סביר שפעל באפק קדר שייצר כלי חרס בסגנון מצרי .נוסף על ‡˙Â¯Ú˜ ∫≥ ¯ÂÈ
·Â¯ˆÂÈ˘ È¯ˆÓ ÔÂ‚Ò
כך הייתה כנראה במקום קבוצה של פועלים שהועסקו במלאכות השונות במרכזי הייצור39.
˜Ù‡· Â‡ˆÓÂ
המצריים שבה ראו :אורן )לעיל ,הערה  ,(3עמ' P.M.M. Daviau, Houses and Their Furnishings in Bronze ;193192
Age Palestine, Sheffield 1993, pp. 421–422; C.R. Higginbotham, Egyptianization and Elite Emulation in
Ramesside Palestine, Leiden 2000, pp. 289–290

 35לתיאור מפורט של הממצא בארמון  1104ומשמעותו ראו :גדות )לעיל ,הערה  ,(20עמ' .214203
 36כוכבי ,אפק בכנען )לעיל הערה .(34
,N. Na’aman & Y. Goren, ‘The Inscriptions from the Egyptian Residence: A Summary and Reassessment’ 37
כוכבי ,גדות וידין )לעיל ,הערה .(24
 ,R. Frankel & Y. Gadot, ‘The Winepresses in Area A’ 38שם.
 39גדות )לעיל הערה  ,(20עמ' .217
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הפעילויות הרבות שנעשו במבנה באפק והעובדה שמרבית התוצרת החקלאית הובאה משדות
הנמצאים בסביבה המידית של אפק מובילים אותי להציע שהמקום היה מרכז לאחוזת מלך או מקדש.
זהותו האתנית של בעל הבניין ומנהל האחוזה משתקפת בתרבות החומרית ,שנשתלבו בה מאפיינים
כנעניים ומצריים .מצד אחד תכנית המבנה ,הטיח הכחול ששימש לעיטור לבני הבוץ בקומה השנייה,
כלי החרס בסגנון המצרי ולוחית ייחודית מימיו של רעמסס השני העשויה פַיאנס ומוקדשת לאלה
איסיס ,לוחית שהונחה במקור במנחת היסוד של הבניין ,מלמדים על נוכחות מצרית 40.מצד אחר
צלמיות הפילגש ,נוהג הקבורה במקום וכלי חרס רבים מלמדים על השפעה ונוכחות כנענית .התערובת
התרבותית העולה מן המכלול של אפק מחזקת את טענתה של קרוליין היגינבותם שמנגנון השליטה
המצרי בכנען היה מבוסס בעיקרו על אנשים ממוצא כנעני שהשתלבו בתרבות המצרית ונטמעו בה41.
אנשים אלו למדו במצרים ואומנו בדרכי המנהל המצרי .עם זאת יש לזכור שגם אם הסופר באפק נולד
בכנען ,ולמד בבתי ספר מצריים ורכש לעצמו מנהגים מצריים בכדי לקנות את מעמדו החברתי ,עדיין
הוא יישם את המדיניות של אדוניו והיה נאמן לצרכיה ולשאיפותיה של הממלכה החדשה במצרים.

תל גריסה
תל גריסה צמוד למקום ההתמזגות של הנחלים ירקון ואיילון .בחפירותיו של הרצוג בשטח התל
נחשף בחלקו הצפוני מבנה שלטון גדול שיש לתארך לתקופת הברונזה המאוחרת השנייה ואולי גם
השלישית 42.למבנה תכנית דומה לזו של ארמון  4430באפק :הוא כולל חצר מרוצפת המשתרעת
בקדמת יחידת אולמות וחדרים .הדמיון בתכנית שני הארמונות מאפשר להניח שגם המבנה בתל
גריסה נבנה בהשפעה מצרית ובסגנון מצרי .נראה אפוא שגם בתל גריסה הוקמה אחוזה מצרית.
שחזור מפורט יותר של המקום מחייב להמתין לפרסום מלא של תוצאות החפירה.
על פי התמונה המצטיירת משלושת האתרים מתקופת הברונזה המאוחרת באגן הירקון–איילון
שנערכו בהם חפירות ארכאולוגיות וממקורות כתובים בני התקופה ,הוציאו המצרים בחלקה השני
של תקופת הברונזה המאוחרת את מרחב מישור החוף המרכזי משליטתן של ערי הממלכה הכנעניות
וניצלו את המרחב להקמת אחוזות שלטוניות 43.הטריטוריה החדשה נשלטה בידי המרכז השלטוני
ביפו .אפק וגריסה הפכו לאחוזות שניהלו שטחים חקלאיים סביבן והוקדשו למלך או למקדש .אחוזות
אלו מילאו צרכים כלכליים ופוליטיים כאחד ,אבל הדומיננטיות המצרית במישור החוף המרכזי לא
הכחידה את הנוכחות הכנענית .בכל האתרים שנחפרו נמצאו כאמור מרכיבים רבים בתרבות החומרית
המזוהים עם התרבות המקומית שהתקיימה באזור קודם להשתלטות המצרית :נוהג הקבורה ,סגנון כלי
החרס ,התכשיטים ,צלמיות הפילגש ועוד .דומה שבעוד שהאליטה שפעלה באחוזות הייתה בחלקה
 40כוכבי ,אפק בכנען )לעיל ,הערה S. Giveon, ‘Two Unique Egyptian Inscriptions from Tel Aphek’, Tel-Aviv, ;(34
5 (1978), pp. 188–191

 41היגינבותם )לעיל הערה .(34

 42ז' הרצוג' ,גריסה ,תל' ,אחא"ח ,עמ' Z. Herzog, The Archaeology of the City, Tel-Aviv 1997, p. 183 ;363362
 43לאחוזות מלכותיות דומות במרחב של עמק יזרעאל ראוN. Na’aman, ‘Economic Aspects of the Egyptian Occupation :
of Canaan’, IEJ, 31 (1981), pp. 172–185
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מצרית וחלקה כנענים שהשתלבו בעולם התרבות המצרית ,המשיכו יתר שדרות החברה ,שעמן נמנו
תושבי האזור המקומיים ,במסורת חייהן.

מערכת היישוב השנייה :אזור ספר
במהלך המאה השתים–עשרה לפסה"נ ,במקביל לימיה של השושלת העשרים במצרים ,השתנה לבלי
הכר מערך היישוב במישור החוף המרכזי .מרכזי השלטון המצריים באפק ,ביפו וכנראה גם בגריסה
חרבו בשרפה ולא נבנו שוב .אין לדעת מתי בדיוק נחרבו המרכזים .באפק הממצאים המאוחרים ביותר
שנמצאו הם בני זמנו של רעמסס השני .גם בתל גריסה אין עדויות שהמקום המשיך להתקיים לאחר
ימיו של רעמסס השני .לעומת זאת ביפו חרבה המצודה מימיו של רעמסס השני אך על גביה נבנתה
מצודה חדשה .זהו האתר היחיד שנעשה בו ניסיון לשקם את המערכת שחרבה .נראה אפוא שיש
לתארך את החורבן הכולל של המערכת לסוף ימיו של רעמסס השני או לימיו של יורשו מרנפתח44.
אין לנו כל אפשרות לדעת מתי החל תהליך התחדשות היישוב באזור ,מכיוון שהאתרים המעטים
מתקופה זו שנחפרו חסרים תיארוכים מוחלטים.
רק בשני אתרים שנחפרו נמצאה שכבת יישוב שיש לשייך לשלב זה :עזבת–צרטה  IIIואפק 45.X11
בשני האתרים הללו היה בפרק זמן זה יישוב כפרי קטן ,ולא נמצאה בהם עדות לארכיטקטורה ציבורית.
אתר נוסף שנמצאו בו ממצאים שייתכן כי הם שייכים לשלב זה הוא אזור ,אלא שלא נמצא שם דבר
למעט חרסים ,ואין שם עדות לבנייה ציבורית או לצבירת עושר46.
היעלמותו של השלטון המצרי הותירה את המרחב בריק פוליטי .המרכז הפוליטי הקרוב ביותר
שניתן לייחס לו שליטה על המרחב היה בתל גזר .יש עדויות רבות שבימיה של השושלת העשרים
במצרים הייתה גזר משכן של מושל מצרי 47.אף על פי כן בהתחשב במרחק של גזר ממרכז מישור
החוף ,במיוחד מערוץ נחל הירקון ,לא ברור באיזו מידה יכול היה המרכז בגזר לממש בפועל את
שלטונו .חסרונו של שלטון מרכזי יעיל הוביל מן הסתם להתדרדרות תנאי המחיה באזור ולהשתלטותו
מחדש של הספר החברתי .ייתכן ששפיעת המעיינות לא נוקזה ,וחלקים רבים מאדמות המישור הוצפו
 44חרפושית אחת הנושאת את שמו של רעמסס הרביעי נמצאה באפק ,ראוS. Giveon, ‘Fouilles et travaux de L’Université :
de Tel-Aviv: Découvertes Égyptiennes récentes’, Bulletin de la Societé Française d’Égyptologie, 81 (1978),
 .pp. 6–17מכיוון שהחרפושית נמצאה בבור המתוארך לתקופה מאוחרת בהרבה ,ערכה לתיארוך השכבות באפק מוגבל
ביותר .אני סבור שהחרפושית מסייעת לתיארוך שכבה  X11לפרק הזמן שאחרי ימיה של השושלת העשרים במצרים.
 45לעזבת–צרטה ראוI. Finkelstein, ‘Izbet Sartah: An Early Iron Age Site near Rosh Haayin, Israel (BAR International :
 ;Series, 299), Oxford 1986לאפק ראו ,Y. Gadot, ‘Iron Age Stratigraphy Strata X11–X6’ :כוכבי ,גדות וידין )לעיל,

הערה .(24
 46ר' גופנא ומ' בושרי' ,אזור' ,חדשות ארכיאולוגיות ,כא )תשכ"ז( ,עמ' .87
I. Singer, ‘An Egyptian “Governor’s Residency” at Gezer?’, Tel-Aviv, 13 (1986–1987), pp. 26–31; idem, ‘The 47

Beginning of Philistine Settlement in Canaan and the Northern Boundary of Philistia’, ibid., 12 (1985), pp.
116–117; S. Bunimovitz, ‘An Egyptian “Governor’s Residency” at Gezer? Another Suggestion’, ibid., 15–16
;(1988–1989), pp. 68–76; A.M. Maeir, ‘Remarks on a Supposed Egyptian Residency at Gezer’, ibid., pp. 65–67
I. Finkelstein, ‘Gezer Revisited and Revised’, ibid., 29 (2002), p. 281
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והפכו ביצות ,ובאותה עת התפתחו למרגלות רכסי הכורכר בֵרכות עונתיות .התרחבות השטחים
שבהם היו מים עומדים גרמה להתפשטותן המהירה של מחלות ומגפות .תנאי הסביבה הקשים זירזו
את תהליכי ההתפוררות החברתית .קבוצות נוודים וקבוצות אחרות משולי החברה הנושבת ניצלו את
היעדרותו של כוח פוליטי מאחד וחדרו למרחב על מנת לנצלו לצורכיהן ,וכתוצאה מכך נדחקו יושבי
הקבע אל מחוץ למרחב.
לא כל מרכיביה של התרבות החומרית השתנו עם היעלמותה של הדומיננטיות המצרית .הקרמיקה
המקומית העשויה בסגנון מצרי נעלמה לחלוטין ממכלולי הכלים ,אך ייצורם של כלי חרס העשויים
בסגנון כנעני–מקומי :קערות פשוטות ,סירי בישול ,צפחות ,קנקנים ועוד ,נמשך בשינויים סגנוניים
קלים ,חסרי משמעות פונקציונלית 48.מסתבר שהשינויים בסדר החברתי–הפוליטי השפיעו רק על
חלק ממרכיבי התרבות החומרית ,בעיקר על אלו המשקפים את הנוכחות או ההשפעה המצרית.
מרכיבים אחרים בתרבות החומרית ,המשקפים את הפעילות היומיומית של קבוצות מקומיות ,המשיכו
להתפתח ברצף וללא הפרעה.

מערכת היישוב השלישית :ניצול פלשתי
הסדר החברתי–הפוליטי וההרכב האתני של האוכלוסייה במישור החוף המרכזי השתנו פעם נוספת
עם בואם של הפלשתים לארץ–ישראל והתיישבותם במישור החוף הדרומי .השפעתם של הפלשתים
על המארג החברתי–האתני באה לידי ביטוי בשינוי שחל בדגם היישוב ובקרמיקה הדו–גונית שנפוצה
לפתע בכל אתרי היישוב ,ושנהוג לזהותה כפלשתית.
בהתבסס על התרבות החומרית מקובל כיום לטעון שהפלשתים היגרו תחילה לאתרים כגון אשקלון,
אשדוד ועקרון ,המצויים בדרומו של מישור החוף 49.רק כעבור מספר עשורים ,לאחר שהתבססו
במקומות היישוב הראשיים ,הפנו הפלשתים את תשומת לבם לאזורים שסביב המרכז החדש שנוצר,
כגון אגן הנחלים ירקון–איילון 50.היעדרו של שלטון מרכזי והמרקם החברתי המפורר שאפיינו
את האזור בפרק הזמן הקודם ,אפשרו לפלשתים לחדור למרחב ולנצלו כלכלית לצורכיהם .חוות
קטנות הוקמו באתרים כמו תל גריסה ואפק 51.הממצאים מאפק ,ביניהם רצפות הגורן שנמצאו ברוב
שטחו של התל העליון 52,מעידים שהמקום היה מרכז שהובאו אליו מוצרים חקלאיים מהשדות
הסמוכים ,ולאחר שעובדו בו הועברו הלאה .בבדיקות של הרכב החומר שממנו נעשו חפצים
מאפק הקשורים לפולחן או למנהל ,נמצא שחפצים אלו נעשו במקור במרחב של העיר אשקלון
 48פינקלשטיין )לעיל הערה  ,(45טיפוסי כלים  2 ,1ו– 20וכן עמ'  ;198גדות )לעיל ,הערה  ,(20עמ' .144

A. Mazar, ‘The Emergence of the Philistine Material Culture’, IEJ, 35 (1985), pp. 95–107; L.E. Stager, ‘The 49
’) ,Impact of the Sea People in Canaan (1185–1050 BCEלוי )לעיל ,הערה  ,(9עמ' .348332
A. Mazar, Excavations at Tell Qasile, II: The Philistine Sanctuary: Various Finds, the Pottery, Conclusions, 50
 ;Appendixes (Qedem, 20), Jerusalem 1985, pp. 119–120זינגר ,ההתחלה )לעיל ,הערה  ;(47גדות )לעיל ,הערה .(6

 51הרצוג ,גריסה )לעיל ,הערה  ,(42עמ'  ;363גדות )לעיל ,הערה .(45

 52לתיאור מפורט של הממצאים באפק ראו :גדות )לעיל ,הערה  ,(20עמ'  ;230224הנ"ל )לעיל ,הערה Y. Mahler- ;(6
’ ,Slasky & M.E. Kislev, ‘Food Remains from Area Xכוכבי ,גדות וידין )לעיל ,הערה .(24
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)איור  53,(4ולפיכך הם משקפים את הקשרים ההדוקים שהיו בין עיר הממלכה
במרכז שבאשקלון לבית החווה של אפק שבספר.
יישוב גדול הוקם באתר תל קסילה 54.היה זה יישוב מתוכנן ,שכלל מקדש
במרכזו ,בתי חצר גדולים במרחב שסביב המקדש ,ובתי ארבעה מרחבים
קטנים במרחב גדול יותר .כל אלה הם עדות לצבירת עושר ולקיום של ריבוד
חברתי .ניתן לשער שהאליטה בתל קסילה תיווכה בין בתי החווה כדוגמת אפק
שבאזור הירקון ,שנצברו בהם עודפים חקלאיים ,לבין ערי הממלכה במרכז
הטריטוריה הפלשתית מדרום ,אשר צרכו את העודפים הללו55.
עם זאת השינוי הברור בדגם היישוב והופעתה הפתאומית של הקרמיקה
הדו–גונית המזוהה כפלשתית הם רק חלק מן התמונה .כמו בשתי התקופות הקודמות ,התרבות
החומרית שאפיינה את המרחב בתקופה החדשה דומה במרבית מרכיביה לזו של התקופות הקודמות
ושורשיה נעוצים בעולם התרבות הכנענית .ההמשכיות במרכיבי התרבות החומרית ניכרת בכל רבדיה
של התרבות החומרית ,מהחפצים ששימשו לפעילות ביתית יומיומית ועד לתכנית שלפיה עוצב
המקדש:
א .סירי בישול :מהשוואה בין סירי בישול מתקופת הברונזה המאוחרת שנמצאו באפק לבין סירי
בישול מתקופת הברזל הראשונה שנמצאו בתל קסילה מתברר שצורתם החיצונית של סירי הבישול
כמעט ולא השתנתה בחלוף השנים; ניכרים שינויים רק בעיצוב השפה של סירי הבישול )איור  .(5אלו
שינויים סגנוניים בלבד וככל הידוע אין להם משמעות פונקציונלית לאופן השימוש בסירי הבישול56.
סירי הבישול שימשו בחיי היומיום להכנת מזון ,והעובדה שלא חלו בהם שינויים מהותיים ,מלמדת
שלא חלו שינויים של ממש בהרגלים של אוכלוסיית מישור החוף המרכזי במה שנוגע להכנת המזון
A. Yasur-Landau, ‘Social Aspects of Aegean Settlement in the Southern Levant at the End of the 2nd Millennium 53
 ;BCE’, Ph.D. dissertation, Tel-Aviv University, 2002, p. 413לתוצאות דומות לכלים שנבדקו מתל קסילה ראו:
’ ,J. Yellin & J. Gunneweg, ‘Provenience of Pottery from Tell Qasile Strata VII, X, XI and XIIמזר )לעיל ,הערה

 ,(50עמ' .117111

A. Mazar, Excavations at Tell Qasile, I: The Philistine Sanctuary: Architecture and Cult Objects (Qedem, 12), 54
 ;Jerusalem 1980הנ"ל )לעיל ,הערה .(50

 55גדות )לעיל ,הערה .(6

 56לדיון מפורט בנושא ראוA.E. Killebrew, ‘Late Bronze and Iron I Cooking Pots in Canaan: A Typological, :
Technological, and Functional Study’, T. Kapitan (ed.), Archaeology, History and Culture in Palestine and the
Near East: Essays in Memory of Albert E. Glock, Atlanta 1999, pp. 83–126
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וצריכתו .סירי הבישול המעטים בסגנון פלשתי שנמצאו באפק ובתל קסילה הם יוצא מן הכלל המחזק
את מסקנתי57.
ב .עיטור כלי החרס :המהגרים הפלשתים הביאו עמם מגוון גדול של דגמי עיטור לכלי חרס,
דגמים שלא אפיינו את עיטורי כלי החרס בכנען קודם לכן .עם זאת מיד לאחר התיישבותם כאן
החלו מסורות העיטור המקומיות להשפיע על דרכי העיטור הפלשתיות ,ודגמים מקומיים חלחלו
אל רפרטואר העיטורים הפלשתי 58.דגמי העיטורים של מרבית הכלים שנמצאו בתל קסילה שייכים
למסורות העיטור המקומיות 59.הוא הדין לאוסף כלי הפולחן ששימשו במקדש שבאתר 60.כפי שכבר
הראה עמיחי מזר ,לכלי הפולחן מתל קסילה מקורות תרבותיים מגוונים אבל מרביתם ממשיכים
מסורות כנעניות הן בצורתם והן בעיטוריהם 61.יש יותר מדרך אחת להסביר כיצד הגיעו אותן מסורות
כנעניות מקומיות לרפרטואר העיטורים הפלשתי :החל מהשפעה בין שתי תרבויות שכנות ועד
להצעה שמקור חלק מסוים מהאוכלוסייה הפלשתית הוא באוכלוסייה הכנענית המקומית 62.כך או כך
ההמשכיות במסורות העיטור מלמדת שהתרבות הכנענית ונושאיה במישור החוף המרכזי לא נכחדו
עם השתלטותם הפוליטית של הפלשתים על המרחב.
57
58
59
60
61
62

קילברו )שם( .לסירי בישול בסגנון פלשתי באפק ראו :גדות )לעיל הערה  ,(20עמ'  ;123לסירים דומים בתל קסילה ראו:
מזר )לעיל ,הערה  ,(50טיפוסים .CP3 ,CP2
ט' דותן ,הפלשתים ותרבותם החומרית ,ירושלים תשכ"ז ,עמ' .71
מזר )לעיל ,הערה  ,(50עמ' .103
מזר )לעיל ,הערה  ,(54עמ' .12178
שם ,עמ' .119 ,95
לשחזור דומה של ההרכב האתני של האוכלוסייה בארץ בימי הצלבנים ולהבחנה בין 'צלבנים' זרים ל'פרנקים' ממוצא
מקומי ראוR. Ellenblum, Frankish Rural Settlement in the Latin Kingdom of Jerusalem, Cambridge 1998, p. 277 :
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ג .מקדשים :המקדשים שנמצאו בשכבות  XII–Xשל תל קסילה עוררו סקרנות מאז חשיפתם.
היו אלו המקדשים הראשונים שנמצאו שלכאורה ניתן לקשרם לנוכחות הפלשתית בארץ–ישראל.
עמי מזר ,שחקר את המקור התרבותי של תכניתם הארכיטקטונית של המקדשים ושל חפצי הפולחן
שנמצאו בהם ,הגיע למסקנה שלא ניתן לזהות מסורת תרבותית אחת ברורה שממנה הם לקוחים ,ושיש
בהם גם מרכיבים הקשורים לעולם הפולחן הכנעני 63.בעניין זה ,כמו בעניין עיטורי כלי החרס ,יש
דרכים רבות להסביר את האופן שבו השפיעו התרבות הפלשתית והכנענית האחת על רעותה ,הסברים
החורגים מן הדיון במאמר זה .לענייני חשוב להדגיש כי חדירתן של מסורות כנעניות מקומיות אל
תוך עולמם הפולחני של הפלשתים מוכיחה שהתרבות הכנענית לא פסקה מלהתקיים עם בוא התרבות
הפלשתית.

דיון
במהלך תקופת הברונזה המאוחרת ותקופת הברזל הראשונה צמח שלוש פעמים לאורכו של אגן
הנחלים הירקון–איילון סדר חברתי–כלכלי חדש .בשניים מהמקרים יצאה היזמה לצמיחתו של הסדר
החדש מגורם פוליטי–מדיני חיצוני ,שבחר לנצל את המצב המפורר של הקבוצות החברתיות המקומיות
על מנת להשתלט על המרחב ולנצלו כלכלית .בפעם הראשונה היו אלו המצרים ,אשר הפכו את יפו
למעוז שלטון מצרי וניצלו את האדמות שסביב נחל הירקון לאחוזות מלך או מקדש .בפעם השנייה
היו אלו ערי המדינה הפלשתיות מדרום ,אשר שלחו מהגרים צפונה אל מרחב נחל הירקון על מנת
לנצלו .בתווך ,בין שתי מערכות הניצול הקולוניאליות ,היה האזור לאזור שוליים ,ושום גורם ריכוזי
בעל כוח פוליטי לא שלט בו .היחידות החברתיות חסרות הלכידות החברתית שחיו במרחב לא היו
מאורגנות די הצורך לפעול לייצוב תנאי הסביבה .כתוצאה מכך התרחבו אזורי הביצות והבֵרכות
העונתיות ,התפשטו מגפות ,האוכלוסייה יושבת הקבע הלכה והתמעטה ,ואת מקומה תפסו קבוצות
נוודים וקבוצות אחרות משולי החברה.
המעבר בין שלושת הסדרים הללו מתאפיין לפי התיאור שהצגתי בשבר חד וברור :המערכת
הקולוניאלית המצרית חרבה והותירה גלי הרס בלבד; המערכת החברתית המקומית שצמחה אחריה
התאפיינה במוסדות חברתיים חלשים; וכ– 100שנים מאוחר יותר חדרו למרחב מדרום שלוחות של
המערכת הפלשתית באשקלון וייסדו סדר חברתי–כלכלי חדש .המרחב התאפיין אפוא בתקופה הנדונה
בחוסר המשכיות חברתית וכלכלית )איור .(6
אבל חוסר ההמשכיות הזה אינו משקף את מכלול התהליכים שהתחוללו במרחב .חלקים מסוימים
בתרבות החומרית אכן השתנו בצורה קיצונית במעבר בין הסדרים )דגם היישוב ,הופעתה והיעלמותה
 63מזר )לעיל ,הערה  ,(50עמ' A. Mazar, ‘The Temples and Cult of the Philistines’, E.D. Oren (ed.), The Sea ;68
 ;People and Their World: A Reassessment, Philadelphia 2000, p. 216וראו גם :א' נגבי' ,מקדשי תל קסילה:
השגות נוספות על מקורם הארכיטקטוני וייחודם הפולחני' ,ארץ–ישראל ,כ )תשמ"ט( ,עמ' S. Bunimovitz, ;227220
‘Problems in the “Ethnic” Identification of the Philistine Material Culture’, Tel-Aviv, 17 (1990), p. 214
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של הקרמיקה המצרית ,הופעתה של הקרמיקה בסגנון הפלשתי הדו–גוני( ,אך חלקים אחרים של
התרבות החומרית מלמדים דווקא על המשכיות רבה ועל קשרים הדוקים לתרבות החומרית הכנענית.
כיצד להסביר אפוא את התהליכים הסותרים הללו שהתרחשו במרחב בו–זמנית?
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יובל פורטוגלי הציע לאחרונה לנסות ולנתח שינויים שחלו בסדר החברתי של ארץ–ישראל בעזרת
תאוריית הארגון העצמי 64,תאוריה שפיתחו פיזיקאים בחפשם דרכים להבין את מנגנוני השינוי במה
שהם כינו מערכות מורכבות ופתוחות 65.לפי גישה זו מערכות מורכבות מתאפיינות בתקופות ארוכות
של יציבות וסדר הנקטעות בתקופות קצרות של תנודות חזקות וחוסר סדר .מתוך חוסר היציבות
צומחת תקופה חדשה של סדר ויציבות וחוזר חלילה .במהלך התקופות הארוכות המתאפיינות בסדר
וביציבות נשלטת המערכת על ידי גורם דומיננטי אחד ) .(Order Parameterכאשר גוף דומיננטי זה
מאבד מכוחו ומלכידותו ,המערכת נכנסת לתקופה של חוסר יציבות .במהלך תקופה זו כוחות וסדרים
יריבים ) (Order Statesנאבקים ביניהם עד שאחד מהם הופך לדומיננטי ומשעבד את יתר הכוחות
ובכך מייצב את המערכת כולה66.
את המבנה החברתי–הכלכלי של ארץ–ישראל הקדומה בכלל אפשר ללא ספק להגדיר כמערכת
מורכבת ופתוחה ,ולכן ניתן לעשות שימוש בחוקי הארגון העצמי כדי לנסות ולהסביר שינויים שחלו
בה במהלך האלף השני לפסה"נ .המערכת החברתית–הכלכלית שהתקיימה במישור החוף המרכזי
קטנה יחסית בהיקפה ,ויש לראות בה תת–מערכת בתוך מערכת רחבה הרבה יותר .פורטוגלי ,שדן
 ,J. Portugali, ‘Theoretical Speculations on the Transition from Nomadism to Monarchy’ 64פינקלשטיין ונאמן
)לעיל ,הערה  ,(9עמ' idem, Self Organization and the City, Berlin 2000 ;217203
 65מערכות פתוחות 'מקיימות פעילות גומלין עם הסביבה' .והן מורכבות אם 'החלקים והכוחות שאפשר לאתר בהן רבים
כל–כך ,שאי אפשר להגדיר בהן יחסים סיבתיים' .ראו :י' פורטוגלי ,מרחב ,זמן וחברה בארץ–ישראל הקדומה ,תל–אביב
תשנ"ט ,עמ'  ;118הנ"ל ,עיונים )לעיל ,הערה  ,(64עמ' .209
 66פורטוגלי ,ארגון עצמי )לעיל ,הערה  ,(64עמ' .8170
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בשאלת צמיחתו של ישראל הקדום ,זיהה שלוש רמות של מערכות חברתיות 67.במעגל הרחב ישנה
המערכת הגלובלית ,שבה השתלבו כל תרבויות המזרח הקדום בתקופת הברונזה המאוחרת .בתוכה
הייתה תת–המערכת של ארץ–ישראל ,ובתוכה — מערכות המשנה המקומיות ,שהן לפי פורטוגלי
הישראלים ,הפלשתים ,הכנענים וכדומה .הגדרת המערכות כפתוחות משמעה שהייתה ביניהן
אינטראקציה תמידית ,ושאירועים במערכת אחת השפיעו על התפתחויות ביתר המערכות .בתאוריית
הארגון העצמי מקובל להניח שהגורם הדומיננטי הוא כוח פנימי הצומח מתוך המערכת ומשתלט
עליה ,אך מישור החוף המרכזי הוא תת–מערכת ,ועל כן אין מניעה לזהות את הגורם הדומיננטי בה
ככוח חיצוני ,כוח שקיים במערכת הרחבה יותר; כוח זה משתלב במאבקי הכוחות בתת–המערכת
ומשעבד אותה.
בחלקה השני של תקופת הברונזה המאוחרת ,לאחר פרק זמן שהתאפיין בתנודות פוליטיות ובחוסר
יציבות חברתית ,שִׁעבדו המצרים את המערכת הסוציו–פוליטית שהתקיימה לאורך הירקון והפכו
לכוח הדומיננטי ,ובעקבות זאת החלה במרחב תקופה ארוכה של סדר ויציבות .מסיבות שאינן נעוצות
במתרחש במישור החוף ,נפסקה בשלב מסוים הדומיננטיות המצרית ,ובמשך פרק זמן ארוך לא צמח
באזור שום גורם דומיננטי שהיה בכוחו לשעבד מחדש את המערכת .את אי הסדר ניצל גורם דומיננטי
חדש .היו אלו הפלשתים ,ששעבדו את המרחב ואת הקבוצות החברתיות שחיו בו ,ובכך ייצבו מחדש
את המערכת החברתית והאקולוגית.
השימוש בתאוריית הארגון העצמי גם עוזר להבין את המשכיותה של המסורת התרבותית
הכנענית בתקופה שבה הייתה התרבות הפלשתית דומיננטית באזור .התאוריה מציבה כמה דגמים
להבנת שינוי 68.המעבר בין תקופת הברונזה לתקופת הברזל נתפס בידי חוקרים רבים בעבר כשינוי
סטרטיגרפי ,כלומר הסדר החברתי–הכלכלי נקטע ,ולאחר תקופה קצרה של מאבקים וחוסר יציבות
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 67פורטוגלי ,עיונים )לעיל ,הערה  ,(64עמ'  ;211הנ"ל ,ארגון עצמי )שם( ,עמ' .8079
 68פרטוגלי )לעיל הערה  ,(65עמ'  ;121118הנ"ל ,ארגון עצמי )לעיל ,הערה  ,(64עמ' .8681
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נוצר סדר חברתי–כלכלי חדש )איור  69.(6לפי גישה זו מיד כשנוצר סדר חדש נעלם לחלוטין הסדר
הקודם .תפיסה זו התפתחה מפני שספרות קודמת הדגישה בעיקר את ההבדלים שבין התקופות ולא
היבטים של המשכיות 70.ההבחנה במגמה מובהקת של המשכיות תרבותית מלמדת שהסדר התרבותי,
החברתי והכלכלי שאפיין את פרק הזמן הקודם לא נכחד ברגע שנוצר הסדר החדש .מה התרחש
אפוא? או בלשון תאוריית הארגון העצמי ,מה קרה לכוחות שהתחרו על הדומיננטיות לאחר שצמח
גורם דומיננטי חדש? לפי התאוריה כוחות אלו אינם נעלמים אלא הם משתעבדים לסדר החדש.
שעבוד זה יכול לקבל ביטוי פיזי אבל הוא יכול גם להיות בעל משמעות קוגניטיווית ותרבותית .בדרך
זו התרבות הקודמת נותרת בזיכרון ההיסטורי הקולקטיבי .ובמונחים השאולים מתאוריית הארגון
העצמי ,השינוי שהתרחש במישור החוף המרכזי במעבר מתקופת הברונזה המאוחרת לתקופת הברזל
הראשונה היה שינוי מסעפי )איור 71.(7

 69פורטוגלי )לעיל ,הערה  ,(65עמ'  ;118הנ"ל ,ארגון עצמי )לעיל ,הערה  ,(64עמ' .81
 70ראו לדוגמה :אולברייט )לעיל ,הערה  ,(2עמ'  ;10רייט )לעיל ,הערה  ,(3עמ' .114
 71פורטוגלי )לעיל ,הערה  ,(65עמ'  ;119הנ"ל ,ארגון עצמי )לעיל ,הערה  ,(64עמ' .8382
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מסקנות
בחלקה השני של תקופת הברונזה המאוחרת השתלטו המצרים על מרחב מישור החוף המרכזי והפכו
לכוח הפוליטי הדומיננטי בו .עם זאת הם לא מחקו ולא העלימו את התרבות המקומית אלא רק שִׁעבדו
אותה .לאחר פרק זמן שנמשך  200שנים דעכה הדומיננטיות המצרית וכמה כוחות חברתיים נאבקו
ביניהם על השליטה במרחב ,עד אשר התגברו הפלשתים על כל הכוחות והפכו לכוח הדומיננטי.
גם הם לא העלימו את התרבות המקומית אלא רק שעבדו אותה .הפעם שעבוד זה כלל גם את
התרבות הכנענית ,ששלטה במרחב קודם לבוא המצרים ,וגם את התרבות שהתפתחה במקום כתוצאה
מהמפגש עם המצרים .כאשר מתבוננים על המעבר מתקופת הברונזה המאוחרת לתקופת הברזל
מנקודת המבט הזו ,אין זה מתמיה כלל שהתרבות החומרית מלמדת על שינוי ועל המשכיות בעת
ובעונה אחת.
הבחירה להביט על המעבר בין שתי התקופות הנדונות בתחומי האזור הגאוגרפי היא בעלת
השלכות חשובות על הדרך שבה מקובל לשחזר את התמונה הרחבה יותר של המעבר בכל יתר
חלקי ארץ–ישראל 72.נקודת המוצא של הדיון היא בהכרה שתנאי הסביבה המאפיינים את מישור
החוף המרכזי הם ייחודיים ,ולכן יוצרים מצע יחידאי לפעילות אנושית .מכאן שגם רצף האירועים
והתהליכים החברתיים כפי שתוארו לעיל ייחודיים למרחב מישור החוף המרכזי בלבד .המסקנה
העולה מכך היא שאם ברצוננו להשיג תמונה מלאה ומפורטת של השינויים החברתיים שהתרחשו
במעבר בין התקופות ,עלינו לזהות את היחידות התרבותיות–הגאוגרפיות השונות המרכיבות את
ארץ–ישראל הקדומה בפרק זמן זה ,ולהכיר בכך שלכל מרחב תרבותי–סביבתי כזה יש היסטוריה
פרטנית משלו .תמונות המצב הייחודיות של כל מרחב ומרחב הן שיאפשרו לבסוף ליצור את הפסיפס
הרחב יותר שנקרא ארץ–ישראל.

 72לגישה דומה בשאלת לידתה של העירוניות בתקופת הברונזה הקדומה ראו :גרינברג )לעיל ,הערה .(15

