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המעבר מתקופת הברזל א לתקופת הברזל ב 1התאפיין בשינוי הדרגתי בכלי החרס ,שינוי שנמשך
פרק זמן לא מבוטל .תאריך המעבר נקבע בבדיקה רדיומטרית של ממצאים אורגניים שנתגלו בשכבות
מתקופות הברזל א המאוחרת והברזל ב 1הקדומה .לדברי עמיחי מזר וכריסטופר ברונק־רמזי המעבר
חל במחצית הראשונה של המאה העשירית לפסה"נ ,כך ששכבות יישוב שנמצא בהן מכלול כלי חרס
מהטיפוס החדש (תקופת הברזל ב 1הקדומה) עשויות להיות מן המחצית השנייה של התקופה הידועה
במחקר בשם תקופת הממלכה המאוחדת 1.ואילו לדברי ישראל פינקלשטיין ואליעזר פיאסצקי
המעבר בין שתי התקופות חל במחצית השנייה של המאה העשירית לפסה"נ ,כך ששכבות יישוב
שנמצא בהן מכלול של כלי חרס מהטיפוס החדש מאוחרות מתקופת הממלכה המאוחדת 2.ההכרעה
בין שתי המערכות הכרונולוגיות היא קריטית לתיארוך מבנים שנחשפו בחפירות בירושלים ולייחוסם
האפשרי לימיהם של דוד ושלמה .כיוון שאני מצדד במערכת הכרונולוגיה הקונוונציונלית המתוקנת,
המבוססת על התאריכים שקבעו מזר וברונק־רמזי 3,תאריכי המבנים שנחשפו יוצגו בהתאם למערכת
כרונולוגית זו.
השלבים הראשונים של תקופת הברזל עומדים בסימן היעלמותם של המקורות החיצוניים שהאירו
את תולדות ארץ כנען בתקופת הברונזה המאוחרת .הכתיבה בכתב היתדות ,שקודם לכן שימש את
למנהל ולהתכתבות עם ממלכות שכנות
שליטי ערי הממלכה להתכתבות עם מצרים ובמידת מה גם ִ
אחרות ,פסקה לאחר חורבן מערך ערי הממלכה הכנעניות במרוצת המאה השתים־עשרה לפסה"נ.
ואילו הכתב האלף־ביתי החל לשמש רק במרכזי השלטון החדשים שנוסדו ברחבי סוריה וארץ־
ישראל בראשית האלף הראשון לפסה"נ .עד כה לא נמצאו תעודות חיצוניות מן המאה העשירית
1

2

3

A. Mazar & C. Bronk-Ramsey, ‘14C Dates and the Iron Age Chronology of Israel: A Response’, Radiocarbon,
50 (2008), pp. 159–180; eidem, ‘A Response to Finkelstein and Piasetzky’s Criticism and New Perspective’,
ibid., 52 (2010), pp. 1681–1688; A. Mazar, ‘The Iron Age Chronology Debate: Is the Gap Narrowing? Another
Viewpoint’, NEA, 74 (2011), pp. 105–111
I. Finkelstein & E. Piasetzky, ‘Radiocarbon Dating and Philistine Chronology with an Addendum on el-Ahwat’,
Ägypten und Levant, 17 (2007), pp. 74–82; eidem, ‘Radiocarbon-Dated Destruction Layers: A Skeleton for
Iron Age Chronology in the Levant’, OJA, 28 (2009), pp. 255–274; eidem, ‘The Iron I/IIA Transition in the
;Levant: A Reply to Mazar and Bronk Ramsey and a New Perspective’, Radiocarbon, 52 (2010), pp. 1667–1680
eidem, ‘The Iron Age Chronology Debate: Is the Gap Narrowing?’, NEA, 74 (2011), pp. 50–54
להשקפתי בשאלת הכרונולוגיה ראו :נ' נאמן' ,ח'רבת קיאפה והמאבק בין פלשתים וכנענים בתקופת הברזל הקדומה
בדרום הארץ' ,קתדרה( 143 ,ניסן תשע"ב) ,עמ' N. Na’aman, ‘Khirbet ed-Dawwara – A Philistine ;92‑65
Stronghold on the Benjamin Desert Fringe’, ZDPV, 128 (2012), pp. 1–2
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שאפשר להשוותן למסופר על ימיהם של שאול ,דוד ושלמה ואף לא ממצא אפיגרפי איכותי בן
זמנם .כשבאים לדון בתיאורים המקראיים של תקופת הממלכה המאוחדת ,ובכלל זה במצב הדברים
בירושלים ,עומדים לרשותנו — נוסף על התיאור המקראי — רק הנתונים הארכאולוגיים מחפירות
שנערכו בארץ ,וכן ההשוואה לשלבי צמיחתן והתגבשותן של ממלכות אחרות ששכנו בתקופה זו
במרחב הסורי‑הארץ־ישראלי.
ההנחה בדבר מהימנותם ההיסטורית של התיאורים המקראיים של תקופת הממלכה המאוחדת
מעוררת קשיים רבים ,ואציג כמה מהם לדוגמה.
א .לפי המתואר בספרי שמואל ומלכים הוקמה בתוך שני דורות ממלכה יציבה ומגובשת ,שכבר
התבססו בה כל המנגנונים הקיימים רק בממלכות ותיקות וממוסדות .ואולם החפירות הארכאולוגיות
והסקרים שנערכו בתחום ממלכות ישראל ויהודה הראו כי שתי הממלכות לא נבדלו משכנותיהן
במרחב הסורי‑הארץ־ישראלי ,וכי בכולן חלפו שנים רבות עד שהתהוו מרכזים עירוניים משגשגים
ופעילות שלטונית ומנהלית רחבת היקף ,ועד שהתפתחה מערכת יישובית בעלת הייררכייה שלטונית
וכלכלית .המעבר מחברה כפרית פסטורלית לחברה עירונית מפותחת כרוך בתמורות פנימיות
עמוקות ,ובכל הממלכות שצמחו באלף הראשון לפסה"נ חלה התפתחות ִאטית והדרגתית של העיור
ושל המסגרות הממלכתיות .התפתחות הדרגתית זו של הממלכה ושל מוסדותיה בכל המרחב ,ובכלל
זה בארץ־ישראל ,עומדת בניגוד מוחלט לתיאור המקראי של ימי דוד ושלמה ,תיאור שלפיו התבסס
מוסד המלוכה כבר בימיו של שלמה ,שני דורות לאחר ייסוד הממלכה ,וכבר אז התגבשה ממלכת
ישראל למה שמכונה במחקר מדינה בוגרת.
ב .לפי התיאור המקראי של ימי דוד כבשה הממלכה שזה עתה קמה שורה של ממלכות שהיו
שכנותיהן של ממלכות ישראל ויהודה בתקופות מאוחרות .אבל כלל לא ברור שממלכות אלה צמחו
וגיבשו מסגרות ממלכתיות כבר בתקופה קדומה זו .ואילו לפי התיאור המקראי של ימי שלמה היה
לישראל מעמד מרכזי בכל המרחב שבין דרום אנטוליה למצרים וערב ,והיא קיימה יחסים דיפלומטיים
ויחסי סחר עם ממלכות קרובות ורחוקות דוגמת חמת ,קוה (דרום אנטוליה) ,מצרים ושבא (צפון חצי
האי ערב) .לעומת זאת הממצא הארכאולוגי מירושלים מלמד שבמאה העשירית עדיין הייתה עיר
קטנה ודלה ,ואין לשער שעמדה אז במרכזה של ממלכה גדולה ומשגשגת דוגמת זו המתוארת במחזור
סיפורי שלמה.
ג .לפי המתואר במקרא חלה תקופת הזוהר של עם ישראל בראשית תקופת המלוכה ,בעוד
שתקופות מאוחרות יותר מצטיירות באור חיוור בהרבה .תמונה זו עומדת בניגוד מוחלט לכל מה
שידוע לנו על שלבי צמיחתן וגיבושן ההדרגתי של ממלכות בכל רחבי המזרח הקדום ,וברור שזוהי
תמונה תאולוגית ולא היסטורית.
אין פירוש הדבר שעלינו לוותר על המקרא כמקור לחקר המאה העשירית ,אבל הפער הגדול בין
תיאורי הממלכה המאוחדת למציאות בת הזמן מחייב עיון ביקורתי זהיר במקורות .קריאה בטקסט
כפשוטו היא בגדר כישלון ידוע מראש ,ויש להימנע מכך.
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המחקר הארכאולוגי בירושלים :אפשרויות ומגבלות
כאמור אין בנמצא עדויות כתובות ממקור ראשוני על תקופת הממלכה המאוחדת ,והמקרא הוא המקור
הכתוב היחיד העומד לרשותנו לשם השוואה לתוצאות המחקר הארכאולוגי .נוכח המגבלות הידועות
של השימוש במקרא כמקור היסטורי ,חוקרי מקרא נוטים לקבל באופן לא ביקורתי את מסקנות
המחקר הארכאולוגי .אבל במה שנוגע לתקופות שפל בתרבות העירונית גם למחקר הארכאולוגי,
ובייחוד למחקר של ִּתלי חבל ההר ,יש מגבלות חמורות .קביעה זו נכונה בעיקר באשר לירושלים,
שהייתה מיושבת ללא הפסקה במשך אלפי שנים ,וששרידים עתיקים רבים שהיו בה בעבר נעלמו
לחלוטין במרוצת הזמן4.
להמחשת הבעיות הכרוכות בחפירות בירושלים אציג תגלית חדשה מחפירות עיר דוד .בכל 150
שנות המחקר בירושלים נמצאו רק מעט כלי חרס שבורים ופזורים וקומץ דל של פריטים איקונוגרפיים
מתקופת הברזל ב ,1והידע הארכאולוגי על המאה התשיעית בירושלים היה עד כה מוגבל מאוד .לפני
שנים אחדות חפרו רוני רייך ואלי שוקרון חדר חצוב בסלע ליד מעיין הגיחון ,ובמילוי שהוצא מן
החדר הם מצאו כלי חרס רבים מתקופת הברזל ב ,1ותיארכו אותם לסוף המאה התשיעית או לראשית
המאה השמינית לפסה"נ 5.בעת סינון העפר שבמילוי הם מצאו כעשרים חותמות וחרפושיות ,כ־170
בולות — מיעוטן שלמות ורובן שבורות — הנושאות טביעות חותם בעלות מוטיבים שונים ,וכמות
גדולה של עצמות דגים .אף לא אחד מהחותמות ,החרפושיות או הבולות נושא כתיבה אלף־ביתית,
אך בצדן האחורי של מקצת הבולות נותרו סימנים של גלילי פפירוס ,דבר המלמד ששימשו לחתימת
שתי בולות שנמצאו
בחפירות רוני רייך
ואלי שוקרון במילוי
החדר ליד מעיין
הגיחון .מימין:
בולה ועליה תיאור
של כותרת פרוטו־
איאולית מסוגננת.
משמאל :בולה ועליה
תיאור של ספינה
פניקית הפונה
לשמאל

(צילום :ולדימיר נייחין,
באדיבות משלחת החפירות
של רוני רייך ואלי שוקרון
בעיר דוד)

4

5

בנושא זה דנתי לאחרונה .ראוN. Na’aman, ‘Does Archaeology Really Deserve the Status of a “High Court” in :
Biblical Historical Research?’, B.E.J.H. Becking & L.L. Grabbe (eds.), Between Evidence and Ideology (OTS,
 ,59), Leiden 2010, pp. 165–183ושם ספרות נוספת.
ר' רייך ,לחפור את עיר דוד :המקום שבו החלו תולדותיה של ירושלים ,ירושלים תשע"ב ,עמ' R. Reich, ;118‑113
;E. Shukron & O. Lernau, ‘Recent Discoveries in the City of David, Jerusalem’, IEJ, 47 (2007) 153–160
A. de Groot & A. Fadida, ‘The Pottery Assemblage from the Rock-Cut Pool near the Gihon Spring’, TA,
38 (2011), pp. 158–166; O. Keel, ‘Paraphernalia of Jerusalem Sanctuaries and Their Relation to Deities
Worshiped Therein during the Iron Age IIA–C’, J. Kamlah (ed.), Temple Building and Temple Cult: Architecture
and Cultic Paraphernalia of Temples in the Levant (2.-. Mill. B.C.E.) (ADPV, 41), Wiesbaden 2012, pp. 317–323
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עצמות דגים
שנמצאו במילוי
החדר

(צילום :ולדימיר נייחין,
באדיבות משלחת
החפירות של רוני רייך
ואלי שוקרון בעיר דוד)

מסמכים .ברוב הבולות נותרו בצדן האחורי סימני בדים ,קש וקנים ,עדות שהן שימשו לחתימת צרור
סחורות .לפי בדיקה פטרוגרפית כל הבולות נעשו באזור ירושלים ,דבר המלמד ששימשו במסגרת
המנהל של עיר הבירה 6.בבדיקות מעבדה של עצמות הדגים נמצא שמרביתן מהים התיכון ,אך
מיעוטן מהנילוס7.
ממצא זה מאפשר להעריך מחדש את החברה ,הכלכלה והתרבות בירושלים בסוף המאה התשיעית.
ייבוא כמות גדולה של דגים מהים התיכון ומהנילוס מעיד שבשלב זה כבר התפתחה רשת מסחר עם
החוף הפלשתי .טביעות הפפירוס על הבולות מעידות על כתיבה ,אם כי ייתכן ששימשה רק את חצר
הארמון ואת העילית המקומית .הסגנונות השונים של הבולות ,שכל אחת מייצגת את בעל החותם,
מעידים שהחותמות שימשו אנשי חצר רבים ואנשים פרטיים .היעדר הכתיבה על טביעות החותם
מעיד שמנהג כתיבת שמו של בעל החותם על חותמו התקבל מאוחר יותר ,במחצית השנייה של המאה
השמינית .הפריטים החתומים היו ככל הנראה מוצרי סחר או מסים ,שהובאו לחצר הארמון.
מתגלית מקרית זו עולה שגם לאחר  150שנות חפירות בירושלים ידיעותינו על העיר בראשית
האלף הראשון לפסה"נ הן מצומצמות מאוד .אפשר ללמוד מכך גם על הבעייתיות הרבה שבהסקת
6
7

ש' גורבין' ,טכנולוגיה ותפקיד של בולות יהודאיות מימי בית ראשון' ,עבודת מוסמך ,אוניברסיטת תל־אביב תש"ע,
עמ' .70‑62 ,49‑47 41‑39 ,35‑33
רייך ,שוקרון ולרנאו (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .160‑157
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מסקנות על דרך השלילה — היינו לא נחשף משמע לא התקיים .שחזור המציאות בירושלים במאות
העשירית והתשיעית על בסיס העדות הארכאולוגית לבדה ומתוך התעלמות מהעדות המקראית,
עלול להיות מטעה ,מאחר שאינו מתחשב במגבלות הגדולות של המחקר הארכאולוגי ומתעלם
מהפוטנציאל של הטקסט המקראי.
יש לשים לב שבתלים מרובי שכבות ,ובייחוד בתקופות שהתרבות העירונית הייתה בהן בשפל
והוקמו רק מבנים מעטים ,בדרך כלל על יסודות של מבנים קודמים ,המחקר הארכאולוגי יכול להסיק
מסקנות שגויות על סמך הממצא מהחפירות .קביעה זו נכונה במיוחד באשר לירושלים ,שנבנתה על
טרסות והייתה מיושבת אלפי שנים ,ושכל שכבה בה ביססה עצמה על סלע האם ,ובכך הרסה את
מה שעמד קודם לכן במקום .אפילו מבנים ציבוריים שנבנו בתקופות שפל עלולים היו להיעלם בשל
מפעלי בנייה ופיתוח שנעשו באתר בתקופות שלאחר מכן .יש אמת בסיסמה הידועה של החוגים
השמרניים 'היעדר ראיה אינו ראיה להיעדר' ( ,)absence of evidence is not evidence of absenceויש
להביאה בחשבון במיוחד במחקר אתרים הרריים מרובי שכבות.
אומדן מספר תושבי ירושלים בתקופות שונות בתולדותיה הוא ספקולטיווי מאוד — למעט מניינם
בעת חורבן העיר בשנת  587לפסה"נ — משום שהיישוב בעיר נמשך ברציפות במשך כל תקופת הברזל
ואין כל אפשרות לחתוך אותו בנקודת זמן מסוימת 8.לכל היותר אפשר לקבוע אומדן כללי לפרק זמן
רחב דוגמת סוף המאה השמינית והמחצית הראשונה של המאה השביעית לפסה"נ ,על סמך תפרושׂ ת
כלי החרס המתוארכים לתקופה זו .על עצמת היישוב בעיר אפשר להסיק גם מהיקף היישוב באזורים
שמסביב לה :בתקופות שפל בעיר הייתה הפריפריה החקלאית שלה מצומצמת מאוד ,וככל שגדלה
האוכלוסייה בעיר כן צמחה בהדרגה האוכלוסייה בפריפריה שלה 9.אבל גם לנתון זה יש להתייחס
8
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לוויכוח הנוקב שניטש בין חוקרים בשאלה זו ראו :נ' נאמן' ,עלייתה של ירושלים למעמד "העיר הראשה" בממלכת
יהודה במאות הח'‑הז' לפני סה"נ' ,ציון ,עא (תשס"ו) ,עמ'  ;456‑452 ,447‑441 ,422‑411הנ"ל' ,גידולן והתפתחותן של
יהודה וירושלים במאה הח' לפני סה"נ ומדיניות "כור ההיתוך" המיוחסת למלך חזקיהו :תשובה לישראל פינקלשטיין',
שם ,עב (תשס"ז) ,עמ'  ;346‑338י' פינקלשטיין' ,על כלי חרס שנגוזו וגידול ירושלים יש מאין :תשובה לנדב נאמן
בעניין גידולה של ירושלים במאה הח' לפני סה"נ' ,שם ,עמ'  ;337‑325א' פאוסט' ,תהליך גידולה הטריטוריאלי
והדמוגרפי של ירושלים בתקופת הברזל :מתי ,כמה ולמה?' ,חב"י ,יט (תשע"ד) ,עמ' A. Faust, ‘The Settlement ;37‑7
 ,of Jerusalem’s Western Hill and the City’s Status in Iron Age II Revisited’, ZDPV, 121 (2005), pp. 97–118ושם
ספרות נוספת; H. Geva, ‘The Settlement on the Southwestern Hill of Jerusalem at the End of the Iron Age: A
Reconstruction Based on the Archaeological Evidence’, ibid., 122 (2006), pp. 140–150
פאוסט ,יישוב הגבעה המערבית (שם) ,עמ'  ,103‑101ושם ספרות נוספת; הנ"ל' ,השפעת גידולה של ירושלים בשלהי
תקופת הברזל על צורות היישוב הכפרי שסביבה' ,קתדרה( 84 ,תמוז תשנ"ז) ,עמ'  ;62‑53נ' פייג' ,סביבות ירושלים
בתקופת הברזל ב (תקופת המלוכה)' ,ש' אחיטוב וע' מזר (עורכים) ,ספר ירושלים :תקופת המקרא ,ירושלים תש"ס,
עמ'  ;409‑387ע' קלונר ,סקר ארכיאולוגי של ישראל :סקר ירושלים ,האזור הדרומי ,ירושלים תשס"א; הנ"ל ,סקר
ארכיאולוגי של ישראל :סקר ירושלים ,האזור הצפוני־מזרחי ,ירושלים תשס"ב; הנ"ל ,סקר ארכיאולוגי של ישראל :סקר
ירושלים ,האזור הצפוני־מערבי ,ירושלים תשס"ג; א' דוידוביץ ואחרים' ,חפירות הצלה ביער רמות וברמת בית הכרם:
נדבך נוסף להכרת הפריפריה החקלאית של ירושלים בימי הבית הראשון והשני' ,חב"י ,יא (תשס"ו) ,עמ' ;111‑35
ע' ליפשיץ וי' גדות' ,רמת רחל ועמק רפאים — קשרים ופירושים' ,חבי"ס ,ב (תשס"ט) ,עמ'  ;96‑88י' גדות' ,היישוב
הכפרי בנחל רפאים בין תקופת הברונזה התיכונה לתקופה ההלניסטית :מבט מחודש מחורבת אר־ראס' ,חב"י ,יז (תשע"ב),
עמ' S. Gibson & G. Edelstein, ‘Investigating Jerusalem’s Rural Landscape’, Levant, 17 (1985), pp. 139– ;58‑55
155; G. Edelstein & Y. Milevski, ‘The Rural Settlement of Jerusalem Re-Evaluated: Surveys and Excavations in
קתדרה
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בזהירות ,שהרי כפרים נוסדו לא רק כדי לספק את צורכי המזון של האוכלוסייה העירונית ,אלא
במידה רבה גם בשל גידולה של האוכלוסייה הכפרית והכורח להרחיב את היקף השטחים המעובדים
כדי לספק לה מזון .דוגמה נאה לכך היא צמיחת היישוב הכפרי בשפלה בסוף המאה השמינית ,צמיחה
שנבעה מן הצורך להרחיב את היקף השטח המעובד כדי לספק מזון לאוכלוסייה הכפרית הגדלה
והולכת .ואילו חורבן יישובי השפלה במסע סנחריב בסוף המאה השמינית לפסה"נ אילץ את תושבי
הממלכה הנותרים להרחיב את שטחי העיבוד בכל חבלי ההר והספר ,ובכלל זה באזור הסמוך לעיר
הבירה .הנה כי כן רציפות היישוב בירושלים במשך מאות שנים מעמידה בפני החוקר קשיים רבים
בבואו לנסות לשחזר את שלבי התפתחות העיר ולאמוד את מספר תושביה בשלבי קיומה השונים.
לסיכום ,הן על ההיסטוריון הן על הארכאולוג להיות מודעים למגבלות הדיסציפלינות שלהם.
על ההיסטוריון להתמודד עם טקסט מגמתי בעל אופי תאולוגי מובהק ,טקסט אשר נכתב שנים רבות
לאחר תום האירועים המסופרים בו ,ועל הארכאולוג להתמודד עם בעיית הרציפות של היישוב בעיר
מייסודה ועד חורבנה בשנת  587לפסה"נ ועם השרידים המקוטעים והדלים שנותרו מתקופות השפל,
ואשר משקפים רק מקצת מה שהתקיים בעבר.
the Repha’im Valley and Mevasseret Yerushalaim’, PEQ, 106 (1994), pp. 2–23; R. Greenberg & G. Cinamon,
‘Stamped and Incised Jar Handles from Rogem Gannim and Their Implication for the Political Economy of
Jerusalem, Late 8th – Early 4th Centuries BCE’, TA, 33 (2006), pp. 229–243
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כדי להמחיש את האופן שיש לדון בו בטקסט המקראי ובזיקה בינו לבין תוצאות המחקר הארכאולוגי
אציג דיון פרטני במספר אפיזודות הכלולות במחזורי הסיפורים על דוד ושלמה .הפרשיות שיידונו
הן :המלחמות בפלשתים ,כיבוש ירושלים ובניית הארמון בימי דוד ,ופעולות הבנייה בירושלים בימי
שלמה .תחילה אדון באופן מפורט בכל אחד מן הטקסטים המקראיים ,ולאחר מכן אנסה להציג את
התמונה העולה משילוב מסקנות המחקר הטקסטואלי והמחקר הארכאולוגי.

כיבוש ירושלים והפיכתה לבירת הממלכה בימי דוד
מלחמות דוד בפלשתים
יז‑כה)10.

המחבר תיאר שתי
המאבק בין דוד לפלשתים הסתיים בגירושם מחבל ההר (שמואל ב ה,
מלחמות שהתרחשו זו אחר זו (שם ,יז‑כא ,כב‑כה) ,ועיצב אותן כך שבמוקד כל אחת עומדות השאלה
בה' ותשובת האל ,שמשתמע ממנה שהניצחון בא מידיו ,ושהוא הכתיב לדוד כיצד להתנהל בשדה הקרב.
(יז) וַ ישמעו פלשתים כי משחו את דוד למלך על ישראל,
ויעלו כל פלשתים לבקש את דוד;
		 וישמע דוד וירד אל המצודה.
		 (יח) ופלשתים באו ויִ ָּנטשו בעמק רפאים.
(יט) וישאל דוד בה' לאמֹרַ :ה ֶאעלה אל פלשתים? ֲה ִתתנם בידי?
			
ויאמר ה' אל דוד :עלה ,כי נתֹן אתן את הפלשתים בידך.
			

שבויים מגויי הים,
הפלשתים ,בתבליט
מ'מדינת האבו'
שבמצרים

 10י' אליצור"' ,וישלחהו מעמק חברון" — על עמקים הרריים במקרא' ,בית מקרא ,נד (תשס"ט) ,עמ' C.H. Hauer, ;12‑11
‘Jerusalem, the Stronghold and Rephaim’, CBQ, 32 (1970), pp. 571–578; N.L. Tidwell, ‘The Philistine
Incursions into the Valley of Rephaim (2 Sam. V, 17ff)’, J.A. Emerton (ed.), Studies in the Historical Books of
 ,the Old Testament (VTSup, 30), Leiden 1979, pp. 190–212ושם ספרות נוספת.
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		 (כ) ויבֹא דוד בבעל פרצים ,ויכם שם דוד,
כפרץ מים;
		 ויאמרָ ּ :פרץ ה' את א ַֹיבי ְלפני ֶ
		 על כן קרא שם המקום ההוא בעל פרצים.
(כא) ויעזבו שם את עצביהם; ויִ ּ ָׂשאם דוד ואנשיו.
(כב) וי ִֹספו עוד פלשתים לעלות ויִ ָּנטשו בעמק רפאים.
(כג) וישאל דוד בה'.
		 ויאמר :לא תעלה;
		 ָה ֵסב אל אחריהם ובאת להם ממול בכאים.
		 (כד) ויהי בשמעך [קרי :כשמעך] את קול צעדה בראשי הבכאים אז ֶּתחרץ:
		 כי אז יצא ה' לפניך להכות במחנה פלשתים.
(כה) ויעש דוד כן ,כאשר ִצוהו ה';
ויך את פלשתים ,מגבע עד ּבֹאך גזר.
פרק ה בנוי ממספר חטיבות והוא פרי עריכה של סופר מאוחר .לשם קביעת רצף המאורעות ומהלכם
יש להשיב על שתי שאלות :האם הקרבות בפלשתים קדמו לכיבוש ירושלים או נערכו לאחר כיבושה?
והאם הפלשתים תקפו מדרום צפונה ,כשיעדם הוא מצודת ציון — המצודה הנזכרת בפסוק יח ('וישמע
דוד וירד אל המצודה') — או שתקפו מצפון דרומה ,מאזור בנימין לכיוון צפון הר יהודה ,ושם יש
לבקש את המצודה?
לפי אופן סידור החומר בפרק ה ,כיבוש מצודת ציון (ירושלים) קדם לפרשת המלחמה בפלשתים.
ירושלים נכבשה בעת שדוד עדיין היה וסל פלשתי ,והכיבוש ,ובעקבותיו הידוק הקשר עם תושבי חבל
ההר שמצפון לירושלים ,הביא לשבירת הכלים ביחסים בין דוד לפלשתים .הפלשתים מיהרו להגיב
על המצב החדש שנוצר ותקפו את דוד מחשש שיתחזק ויבסס את שלטונו.
מאז ימי יוליוס ולהאוזן הניחו חוקרים לא מעטים שהחטיבה בפסוקים יז‑כה הופיעה תחילה לאחר
תיאור המלכת דוד (שם ,ג) ולפני תיאור כיבוש ירושלים ,ושהפלשתים תקפו מצפון דרומה 11.השערה
זו מסייעת להבין את האמור בשמואל ב כג ,יג‑יד ,שהפלשתים חנו בעמק רפאים ,ושכוח החוד
('וח ַ ּית פלשתים חֹנה בעמק רפאים .ודוד אז במצודה ומצב פלשתים
('מצב') שלהם הגיע לבית־לחם ַ
אז בית לחם') ,תיאור שהוא הרקע לפרשת שאיבת המים מבור בית־לחם (שם ,יג‑יז).
מקומה של המצודה הנזכרת בשמואל ב ה ,יז (וכן שם כג ,יג‑יד) מחייב בירור מיוחד .מהרצף
הנוכחי משתמע שהמצודה היא מצודת ציון ,שדוד כבש קודם לכן .אבל התיאור 'וירד אל המצודה'
וכן השאלה בה' 'האעלה אל פלשתים' והתשובה 'עלה' כשהאויב נמצא בעמק רפאים ,אינם הולמים
את ההנחה הזו .דומה שהקושי הטקסטואלי נוצר לאחר שפסוקים יז‑כה הועתקו ממקומם המקורי ,כך
J. Wellhausen, Die Composition des Hexateuchs und der historischen Bücher des Alten Testament2, Berlin 1889, 11
p. 256
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שלפי הרצף החדש דוד כבש את מצודת ציון וישב בה עוד לפני שלחם בפלשתים .יש להניח שבהזכרת
המצודה התכוון המחבר למקום מוגן ומוסתר ,שהוכן במיוחד לעתות חירום ,ושאליו ירד דוד כששמע
על התקדמות פלשתים כדי להיערך בסתר ולהפתיע את התוקפים12.
אף כי הדבר לא נאמר במפורש ,משתמע מן התיאור שדוד עלה לשלטון ביהודה כווסל פלשתי.
המתקפה עליו נערכה לאחר שהרחיב את קשריו עם שכניו מצפון והפר את ההסכם שהיה לו עם
אדוניו .במחזור סיפורי דוד הדבר מוצג כהמלכה על ישראל' :וישמעו פלשתים כי משחו את דוד למלך
על ישראל ויעלו כל פלשתים לבקש את דוד' .מן התיאור עולה שהפלשתים עלו ב'תפר' שבין חבלי
בנימין ויהודה ותקפו מצפון דרומה ,ושהם הובסו בשני קרבות ונאלצו לחזור על עקבותיהם ('ויך את
פלשתים מגבע עד ּבֹאך גזר' [שמואל ב ה ,כה ;]2השוו :דברי הימים א יד ,טז.)2

כיבוש ירושלים
תיאור כיבוש ירושלים (שמואל ב ה ,ו‑י) בנוי לתלפיות 13.במוקד התיאור — כיבוש העיר ,ושמות עצם
ופעלים המופיעים במחצית הראשונה של התיאור חוזרים ומופיעים במחציתו השנייה .לדוגמה הפועל
הלך מופיע במשפט הראשון והאחרון (ו1א ,י); הפועל ישב מופיע במשפטים שלפני ולאחר מכן (ו1ב,
ט); הפועל אמ"ר מופיע פעמיים לפני מוקד הטקסט ופעמיים לאחר מכן (ו2א ,ו2ב ,ח1א ,ח ;)2העיוורים
והפיסחים מופיעים משני צדי המשפט המרכזי (ו2ב ,ח1ב) ,וכך גם הפועל בוא (ו2א ,ח .)2הטקסט בנוי
אפוא כמקשה אחת ,ואין יסוד להנחה שחלק ממנו — ובייחוד האיסור על כניסת העיוורים והפיסחים
למקדש ,המוסבר בשנאת דוד — נוסף במועד מאוחר14.
(ו1א) וַ ילך המלך ואנשיו ירושלם,
היבסי יושב הארץ;
(ו1ב) אל ֻ
		 (ו2א) ויאמר לדוד לאמֹר :לא תבוא הנה,
N. Na’aman, ‘David’s Stronghold and Samson’s Rock of Etam’, I. Provan & M. Boda (eds.), Let Us Go up to 12
Zion: Essays in Honour of H.G.M. Williamson on the Occasion of His Sixty-Fifth Birthday (VTSup, 153),
Leiden & Boston 2012, pp. 431–432, 436–440
 13ספרות רבה מאוד נכתבה על כיבוש ירושלים בידי דוד .ראו למשלW.F. Birch, ‘Zion, City of David’, PEFQSt, 11 :
(1878), pp. 178–189; G. Bressan, ‘L’espugnazione di Sion in 2 Sam 5, 6–8 // 1 Chron 11, 4–6 e il probleme del
“Ṣinnôr”’, Biblica, 25 (1944), pp. 346–381; H.J. Stoebe, ‘Die Einnahme Jerusalems und der Ṣinnôr’, ZDPV,
53 (1957), 73–99; J.W. Flanagan, ‘The Relocation of Davidic Capital’, JAAR, 47 (1979), pp. 223–224; J.H.
Grønbaek, Die Geschichte vom Aufstieg Davids (1 Sam 15 – 2 Sam. 5): Tradition und Komposition, Copenhagen
1971, pp. 251–254; J.P. Floss, David und Jerusalem: Ziele und Folgen des Stadteroberungsbericht 2 Sam 5, 6–9
literaturwisshenschaftlich betracht (ATSAT, 30), St Otillien 1987, pp. 9–50; Ch. Schäfer-Lichtenberger, ‘David
und Jerusalem – ein Kapitel biblischer Historiographie’, Eretz Israel, 24 (1993), pp. 197*–211*; M. Oeming,
‘Die Eroberung Jerusalems durch David in deuteronomistischer und chronistischer Darstellung (II Sam 5, 6–9
und I Chr 11, 4–8): Ein Beitrag zur narrativen Theologie der beiden Geschichtswerke’, ZAW, 106 (1994),
pp. 404–420; E. Noort, ‘Die Philister, David und Jerusalem’, S.M. Maul (ed.), Festschrift für Rykle Borger zu
seinem 65. Geburtstag am 24. Mai 1994: Tikip santakki mala bašmu, Groningen 1998, pp. 199–213
 14למבנה התיאור בפסוקים ו‑י ראוC.W. Tyson, ‘Who’s In? Who’s Out? II Sam 5, 8b and Narrative Reversal’, ZAW, :
122 (2010), pp. 546–557
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והפסחים,
העורים ּ ִ
		 (ו2ב) כי אם ֱה ִס ְיר ָך ִ
		 (ו2ג) לאמר ,לא יבוא דוד הנה.
מצדת ציון — היא עיר דוד.
וילכֹד דוד את ֻ
(ז) ּ
			
		 (ח1א) ויאמר דוד ביום ההוא :כל ַמ ֵּכה ֻיבסי וְ יִגע ַּב ִ ּצנור,
(ח1ב) ואת הפסחים ואת העורים שְׂ נֻ ֵאו [קרי :שְׂ נוּ ֵאי; קומראן :שָׂ נְ ָאה] נפש דוד;
ופסח לא יבוא אל הבית.
		 (ח )2על כן יאמרוִ ,עור ִ
(ט) וישב דוד במצדה ,ויקרא לה עיר דוד; ויִ בן <העיר> סביב ,מן ַה ִּמלוֹ א וָ ָביְ ָתה.
(י) וילך דוד הלוך וגדול; וה' אלהי צבאות עמו.
והפסחים ,לאמֹר ,לא יבוא
העורים ּ ִ
לכתוב הסתום 'ויאמר לדוד לאמֹר :לא תבוא הנה ,כי אם ֱהסירך ִ
דוד הנה' ,הוצעו הסברים לשוניים שונים 15.ואולם הן הפירוש שדוד הוא הנושא (יסיר את העיוורים
והפיסחים) הן הפירוש שהעיוורים והפיסחים הם הנושא (העיוורים והפיסחים יסירו את דוד) אינם
מסתברים .בנוסח המסורה פסוקית ו2ב מוצגת כחלק מדברי היבוסים ,ואילו במגילה מקומראן
( )4QSamaהושמטה המילה 'אם' וכתוב 'כי הסית[ו 16.']..משתמע מכך שפסוקית זו אינה חלק מדברי
היבוסים ,אלא מציגה את דבריהם כפרי הסתה של העיוורים והפיסחים ,וכך הוא גם בתרגום השבעים.
לפי תיקון זה יש לקרוא' :ויאמר לדוד :לא תבוא הנה ,כי הסית[ום] העורים והפסחים לאמר" :לא יבוא
הפסקה בשלמותה שחזור זה מסתבר היטב :דברי היבוסי לדוד היו פרי הסתה של
דוד הנה"' .במסגרת ּ ִ
העיוורים והפיסחים ,ומסיבה זו שנא אותם דוד.
כיצד משתלבים העיוורים והפיסחים בעלילה? יוסף בן מתתיהו סבר שעיוורים ופיסחים הוצבו
על החומה כדי ללעוג לדוד ולהראות את חוסנה של העיר ,שאין צורך בחיילים כדי להגן עליה17.
מספר חוקרים הציעו לראות בהם אמצעי הגנה מאגי מעורר יראה :הטלת מארה שעיוורון ופיסחות
יפגעו במי שיעז לתקוף את העיר או לפגוע בה 18.הקושי בהשערה מעין זו הוא שלא ברור כיצד ציפה
המספר שקוראיו יבינו את כוונת דבריו ,שהרי בתיאור אין כל רמז למאגיה.

15

16

17
18

נוסף על הפירושים לספר שמואל ראו :י' ידין ,תורת המלחמה בארצות המקרא :לאור הממצאים הארכיאולוגיים,
רמת־גן תשכ"ג ,עמ'  ,G. Brunet ‚Les aveugles et boiteux jébusites’ ;247‑236אמרטון (לעיל ,הערה  ,)10עמ' ;72‑65
R. Murray, ‘The Origin of Aramaic ‛îr, Angel’, Orientalia, 53 (1984), pp. 311–313; S. Vargon, ‘The Blind and the
Lame’, VT, 46 (1996), pp. 498–514; S.M. Olyan, ‘“Anyone Blind and Lame Shall Not Enter the House”: On the
Interpretation of Second Samuel 5:8b’, CBQ, 60 (1998), pp. 218–227; A.R. Ceresko, ‘The Identity of “the Blind
and the Lame” (‛iwwēr ûpissēaú) in 2 Samuel 5:8b’, CBQ, 63 (2001), pp. 23–30; J. Schipper, ‘Reconsidering the
Imagery of Disability in 2 Samuel 5:8b’, ibid., 67 (2005), pp. 422–434; J.C. Poirier, ‘David’s “Hatred” for the
Lame and the Blind (2 Sam. 5.8A)’, PEQ, 138 (2006), pp. 27–33
E.D. Herbert, ‘2 Samuel V 6: An Interpretative Crux Reconsidered in the Light of 4QSama’, VT, 44 (1994),
 ,pp. 340–348ושם ספרות נוספת; A. Fincke, The Samuel Scroll from Qumran: 4QSama Restored and Compared
to the Septuagint and 4QSamc, Leiden 2001, pp. 139–140; F.M. Cross et al., Qumran Cave 4, XII: 1–2 Samuel
(DJD, 17), Oxford 2005, pp. 118, 121
קדמוניות היהודים ז ( 61תרגום שליט ,עמ' .)231
ידין (לעיל ,הערה  ,)15עמ'  ;247‑236ברונה (לעיל ,הערה  ,)15עמ' .72‑65
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מקצצים היו
י־בזֶ ק :שבעים מלכים בהֹנות ידיהם ורגליהם ֻ
בשופטים א ,ז מסופר' :וַ ּיֹאמר ֲאדֹנִ ֶ
ויביאהו ירושלם ,וימת שם' .לאור סיום
ֻ
מלקטים תחת ׁ ֻשלחני — כאשר עשיתי ,כן ׁ ִשלם לי אלהים;
הפרשה בירושלים ובהנחה שאדוני־בזק אינו אלא גלגול ספרותי של אדוני־צדק ,מלך ירושלים הנזכר
ביהושע י ,א ,אפשר אולי לקשור את הסיפור בשופטים א ,ד‑ז לירושלים ולא לבזק ,שהיה יישוב קטן
בשוליים הצפוניים־מזרחיים של הר מנשה ,ושאינו מתאים לסיפור 19.גם בסיפור זה מופיעים פיסחים
שהיו בירושלים .האם התגלגל במסורת בעל־פה סיפור על מנהגם של היבוסים להפוך את אויביהם
לבעלי מום ,ומחברי הסיפורים בשופטים א ובשמואל ב ה עשו שימוש במוטיב זה בהתאם לעלילות
שיצרו?20
במוקד הדיון באופן כיבוש העיר נמצאת פסוקית ח1א' :ויאמר דוד ביום ההוא :כל ַמ ֵּכה ֻיבסי וְ יִגע
ַּב ִ ּצנור' .חוקרים לא מעטים הניחו שזהו תיאור אופן כיבוש העיר ,ושהמונח צינור ציין את מנהרת
המים אשר סיפקה מים לעיר מהמעיין ששכן לרגליה ('פיר וורן') 21.ואולם ראשית ,הפסוקית מופיעה
לאחר הזכרת הכיבוש ולפיכך מן הסתם מתארת פעולה מאוחרת ממנו; שנית ,צינור במשמעות צינור
מים ,מרזב ,מופיע בלשון חכמים אבל משמעות זו אינה ידועה מן המקרא; ושלישית ,אין שום ראיה
לפירוש של צינור כמפעל מים ,ובמשפט 'כל מכה יבסי ויגע בצנור' אין כל רמז לטיפוס במנהרה.
'כל מכה יבסי ויגע בצנור' עשוי להתפרש גם כתיאור אופן הסרת הטומאה שדבקה בכובשים .נראה
לי שהמחבר סבר שנוכחות העיוורים והפיסחים מטמאת ,ולכן שם בפי דוד את האמירה שכל מי שבא
במגע ִאתם צריך להיטהר .צינור עשוי להתפרש במובן אשד מים ,על סמך הכתוב 'תהום אל תהום
M. Weippert, The Settlement of the Israelite Tribes in Palestine (SBT, Second Series, 21), London 1971, pp. 54, 19
146, n. 5
מא ְּב ֶדרה ( 320לפסה"נ בקירוב) על מגפות שפרצו במצרים,
 20בהקשר זה אפשר להזכיר את הסיפור של ֶה ַק ַט ֶאיוּ ס ַ
ושבעטיין גורשו הזרים ,כדי לעצור את הנגע .קבוצת המגורשים הגדולה ביותר היו יהודים בהנהגת משה ,והללו יסדו
את ירושלים והמקדשַ .מנֶ תוֹ ן סיפר על ַא ֶמנוֹ ִפיס ,מלך מצרים ,שעל מנת לזכות להתגלות אסף את כל המצורעים ,שלח
רסיף ,שזוהה בהמשך עם משה ,הפך
אותם תחילה למחצבות אבן ממזרח לנילוס ולאחר מכן לאוואריס; כוהן בשם אוֹ ַס ִ
למנהיגם ,קבע להם חוקים ,ושלח איגרת אל רועים שגורשו לירושלים וביקשם לבוא להילחם נגד המצרים .הרועים
אכן באו ,כבשו את מצרים ושלטו בה שלוש־עשרה שנים .לאחר מכן לחם אמנופיס ברועים ובמצורעים ,הכה בהם
ורדף אחריהם עד גבולות סוריה .בשני הסיפורים נקשרו אנשי ירושלים למגפות ולצרעת .האם למסורת על בעלי
מום שנקשרה לירושלים הקדומה היה חלק בעיצוב הסיפורים המאוחרים הללו? לדיונים בשני הסיפורים ראו :יוסף
בן מתתיהו ,נגד אפיון ,תרגם א' כשר ,ירושלים תשנ"ז ,עמ' לז‑לחM. Stern, Greek and Latin Authors ;250‑228 ,
on Jews and Judaism, I: From Herodotus to Plutarch, Jerusalem 1976, pp. 20–35, 62–65, 78–86; D.B. Redford,
Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times, Princeton 1992, pp. 414–416; J. Assmann, Moses the Egyptian: The
Memory of Egypt in Western Monotheism, Cambridge, MA & London 1998, pp. 30–34
 21לדיונים בביטוי 'וְ יִגע ַּב ִ ּצנור' ראו :בירץ' (לעיל ,הערה  ,)13עמ' W.F. Albright, ‘The Ṣinnôr in the Story of ;185‑184
David’s Capture of Jerusalem’, JPOS, 2 (1922), pp. 286–290; L.-H. Vincent, ‘Le ṣinnôr dans la prise de Jérusalem
(II Sam. V,8)’, RB, 33 (1924), pp. 357–370; E.L. Sukenik, ‘The Account of David’s Capture of Jerusalem’, JPOS, 8
 ;(1928), pp. 12–16ברסן (לעיל ,הערה  ,)13עמ' A. Fernández & G. Bressan, ‘El ṢinnÔr (2 Sam. 5, 6–8)’, ;371‑370
 ;Biblica, 35 (1954), pp. 217–224שטיבה (לעיל ,הערה  ,G. Brunet, ‘David et le Sinnor’ ;)13אמרטון (לעיל ,הערה
 ,)10עמ' E. Holms-Nielsen, ‘Did Joab Climb “Warren’s Shaft”?’, A. Lemaire & B. Otzen (eds.), History ;86‑73
;and Tradition of Early Israel: Studies Presented to E. Eduard Nielsen (VTSup, 50), Leiden 1993, pp. 38–49
שפר־ליכטנברגר (לעיל ,הערה  ,)13עמ'  ;*205‑*202נורט (לעיל ,הערה  ,)13עמ' T. Kleven, ‘The Use of ;210‑208
;Ṣnr in Ugaritic and 2 Samuel V 8: Hebrew Usage and Comparative Philology’, VT, 44 (1994), pp. 195–204
פואריה (לעיל ,הערה  ,)15עמ' S. Frolov & V. Orel, ‘David in Jerusalem’, ZAW, 111 (1999), pp. 609–615 ;33‑27
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קורא לקול ִצנוריך; כל משבריך וגליך עלי עברו' (תהלים מב ,ח) .אם צינור אכן מציין אשד מים ,הוא
מכוון להיטהרות מן הטומאה בזרם מים .פירוש זה עולה בקנה אחד עם ההדגשה בהמשך פסוק ח על
האיסור שחל על העיוורים והפיסחים להיכנס למקדש ,ויש להעדיפו על פני כל הפירושים האחרים.
המסקנה העולה מן הדיון היא שבתיאור בשמואל ב ה ,ו‑י אין פירוט של אופן כיבוש העיר ,ושרק
מצדת ציון — היא עיר דוד' ,שהוצב במכוון במוקד התיאור ,מלמד שנכבשה
'וילכֹד דוד את ֻ
ּ
המשפט
בכוח .בדומה לכך לא תואר בפירוט במקרא אופן הכיבוש של ערים רבות אחרות .אך בעל ספר דברי
הימים ,שכתב בסוף התקופה הפרסית או בראשית התקופה ההלניסטית ,ושהושפע מתיאורי הכיבוש
של העולם היווני ,שינה את רצף התיאור והקדים את דברי דוד למעשה הגבורה של יואב ,המוצג כמי
שהיה ראשון שטיפס על חומת העיר (דברי הימים א יא ,ו)22.

ארמון דוד בעיר דוד
במצדה,
ֻ
לפי האמור בספר שמואל ב ה ,ט דוד ישב במצודת ציון מיד לאחר כיבושה' :וישב דוד
ויקרא לה עיר דוד' .בהמשך הפסוק נשמטה בהעתקה המילה 'העיר' המופיעה בנוסח דברי הימים א
(א ,ח) ובתרגום השבעים ,ויש להשלימה בטקסט' :ויִ בן <העיר> סביב ,מן ִ
המלוֹ א וָ ָביתה' 23.הפועל
בנה מופיע תדיר במשמעות לבצר ,ולמשמעות זו התכוון המחבר ולכן כתב 'סביב' .בהמשך לכך
נאמר 'ויבנו בית לדוד' ,כלומר הכשירו את המקום שנכבש למושב השליט .השטח שבוצר השתרע
מהמילוא ,אל נכון המבנה המדורג שבראש העיר (ראו להלן) ,ופנימה ('ביתה') ,היינו במלוא ההיקף
של עיר דוד.
על קיומו של ארמון בעיר דוד מלמדים כתובים מקראיים נוספים מזמנים שונים .אפשר לראות
בכתובים אלה עדות מהימנה ,בבחינת המשיח לפי תומו — הם מציגים את הארמון כמציאות חיה
שידועה לקוראיהם ,ושאין צורך להתעכב עליה .סיפור העלאת הארון לעיר דוד מניח שהיה ארמון
נשקפה בעד החלון,
בעיר ,ושמיכל ,אשת המלך ,ישבה בו ('והיה ארון ה' בא עיר דוד ,ומיכל בת שאול ָ
בה' [שמואל ב ו ,טז]) .סיפור דוד ובת שבע
בל ּ
ותבז לו ִ
ותרא את המלך דוד מפזז ומכרכר לפני ה'ִ ,
ֵ
מניח שהארמון המלכותי נבנה במקום בולט בעיר ,כך שאפשר היה להשקיף מגגו על העיר ('ויהי לעת
הערב ,ויקם דוד מעל משכבו ויתהלך על גג בית המלך ,וירא ִאשה רֹחצת ,מעל הגג' [שם יא ,ב]) .גם
סיפור אבשלום ,שהקימו לו אוהל על גג הארמון והוא שכב בו לעיני כול עם פילגשי דוד ,מדגיש
את מקומו הנישא של ארמון המלך ('וַ ַ ּיטו לאבשלום האֹהל על הגג; ויבֹא אבשלום אל ּ ִפלגשי אביו
מושבה הזמני של בת פרעה בעיר דוד מניח אף הוא
ּ
לעיני כל ישראל' [שם טז ,כב]) .ולבסוף ,תיאור
את קיומו של ארמון בעיר ('וַ יתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים; ויִ קח את בת פרעה ויביאה אל עיר
דוד' [מלכים ב ג ,א]).
 22להשוואה בין תיאורי כיבוש ירושלים בספר מלכים ובספר דברי הימים ראוI. Kalimi, ‘The Capture of Jersalem in :
 ,the Chronistic History’, VT, 52 (2002), pp. 66–79ושם ספרות נוספת.
K. Budde, Die Bücher Samuel erklärt (KHCAT, 8), Tübingen & Leipzig 1902, p. 222; S.R. Driver, Notes on the 23
Hebrew Text and the Topography of the Books of Samuel, Oxford 1913, p. 261; P.K. McCarter, II Samuel: A New
Translation with Introduction and Commentary (AB, 9), Garden City 1984, pp. 135–136
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הבית שנבנה לדוד נזכר פעם נוספת בנחמיה יב .התהלוכה שהלכה מעל החומה בצד המזרחי של
מעלה
העיר עברה מעל שער האשפות (שם ,לא) ,מעל שער העין' ,ונגדם עלו על מעלות עיר דוידַּ ,ב ֶ
ַלחומה ,מעל לבית דויד ,ועד שער המים מזרח' (שם ,לז) .מסתבר אפוא שהיה בירושלים זיכרון
היסטורי חי על מקומו של הארמון שבנה דוד ,ושהן מחבר מחזור סיפורי דוד הן מחבר ספר נחמיה
הכירו אותו .חומת נחמיה עברה בראש המדרון ,ולפיכך יש לבקש את הבית הנזכר במקום בולט בעיר
דוד.
לפי נחמיה ג ,כהָ ּ ,פ ָלל בן אוּ זַ י בנה את קטע החומה 'מנגד המקצוע ,והמגדל היוצא מבית המלך
העליון ,אשר לחצר המטרה' ,ומקומו של המגדל היוצא היה סמוך לשער המים ('והנתינים היו יֹשבים
בעֹפל עד נגד שער המים למזרח והמגדל היוצא' [שם ,כו]) .המגדל היה מבנה בולט ונזכר בקשר
לשלושה קטעי חומה רצופים ,שכולם נבנו מולו (שם ,כה‑כז).
חצר המטרה ,אשר הייתה חלק מהארמון ,נזכרת גם בירמיה לב 2ב' :וירמיהו הנביא היה כלוא
בחצר המטרה ,אשר בית מלך יהודה' .וכן נזכרה פעמים רבות במחזור סיפורי ירמיהו.
היכן היו בית המלך וחצר המטרה הנזכרים בירמיה לב ,ב ובנחמיה ג ,כה? חוקרים זיהו את בית
המלך בארמון המלכותי שבהר הבית ,אבל לא עלה בידם ליישב זאת עם תיאור הבנייה של חומת
נחמיה .לפי תיאור זה 'בית המלך העליון' נמצא מדרום ל'שער המים למזרח' ,שער שאני מציע לזהותו
בשער לכיוון מעיין הגיחון .גם 'בית דוד' הנזכר בתיאור מהלכה של התהלוכה המזרחית היה לפני
'שער המים מזרח' (נחמיה יב ,לז) .לאור זאת אני מציע לזהותו עם ה'בית' שבנה דוד לפי שמואל ב
ה ,ט ,ואילו את הארמון יש לחפש במרומי עיר דוד 24,סמוך למבנה האבן הגדול שחפרה אילת מזר25.
שלא כמו הארמון שנבנה בהר הבית ,ושהיה חלק ממתחם מלכותי גדול ומרוחק ממרכז היישוב,
הארמון שבנה דוד היה ממוקם בלב רובע שעתיד היה להיות מיושב בצפיפות בתקופות מאוחרות
יותר.
מקומו של הארמון מעל מבנה האבן המדורג עשוי להסביר את התיאור החידתי בפסוק 'וַ ֻיקמו
עבדיו ויקשרו קשר; ויכו את יואש בית ִמ ּלֹא היֹרד ִס ָּלא' (מלכים ב יב ,כא) .מילוא הוא ככל הנראה
הכינוי המקראי של מבנה האבן המדורג (ראו להלן) ,ובית מילוא מציין את הארמון שנבנה מעליו.
סילא נגזר משורש סל"ל והיה אולי שמו של הרובע החדש שנבנה לרגלי מבנה האבן המדורג.
לפי פירוש זה יהואש נרצח בארמונו 26.בספר דברי הימים מסופר שעבדי המלך קשרו נגד יהואש
'וַ יהרגֻ הו על ִמטתו וימֹת' .יש בכך כדי ללמד שמחבר הספר קשר את בית מילוא ,שמצא במקור
שלו (ספר מלכים) ,לבית המלך ,ופירש את המסופר בספר מלכים כתיאור הריגתו של המלך בחדר
משכבו.
N. Na’aman, ‘Biblical and Historical Jerusalem in the Tenth and Fifth–Fourth Centuries BCE’, Biblica, 93 24
(2012), pp. 23–28
E. Mazar, Preliminary Report on the City of David Excavations 2005 at the Visitors Center Area, Jerusalem 25
2007; idem, The Palace of King David: Excavations at the Summit of the City of David, Preliminary Report of
Seasons 2005–2007, Jerusalem 2009
 26השוו :שמואל ב ד ,ה ,ז; מלכים א טז ,יח.
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למעלה :תכנית שרידי מבנה האבן
הגדול מתקופת הברזל IIא בסוף עונת
החפירות 2006

(שרטוט :אלכסנדר פצ'ורו ,עיבוד ממוחשב :יפתח שלו,
באדיבות אילת מזר)

משמאל :מבנה האבן הגדול בחפירות
אילת מזר ,מבט מזרחה
(באדיבות אילת מזר)
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בולה הנושאת
את שמו של
'יהוכל בן שלמיה
בן שבי' ,שר
בממלכת צדקיהו,
נמצאה במבנה
האבן הגדול
(צילום :גבי לרון,
המכון לארכאולוגיה,
האוניברסיטה העברית,
ציור :דלית ויינבלט־
קראוז ,באדיבות
אילת מזר)

 1ס"מ

0

לבסוף ,בחפירות שנערכו בשטח הסמוך למבנה האבן הגדול נמצאו הבולות שבהן טבוע שמם של
'גדליהו בן פשחור' ושל 'יהוכל בן שלמיהו בן שבי' ,שני פקידים הנזכרים בירמיה לז ,ג; לח ,א 27.לפי
השערתי הבולות נמצאו סמוך למקום שבו פעלו שני הפקידים בימי הבית הראשון.
אפשר לסכם שהארמון שבנה דוד לפי שמואל ב ה ,ט ,ושחוקרים התעלמו ממנו עד כה בדיונים
בירושלים בימי הבית הראשון ,מילא תפקיד מרכזי בחיי המנהל והכלכלה של העיר בתקופה זו .דומה
שעד ימי יהואש ( 801‑841לפסה"נ בקירוב) גרו בו מלכי יהודה ואף נקברו בו ,בהתאם למנהג הידוע
מערי בירה נוספות בנות הזמן שהשליטים נקברו בהן בביתם 28.ייתכן גם שמקור המילוי העשיר מסוף

מבנה האבן המדורג
בשטח G
(צילום :אמנון רמון)

 27מזר ,ארמון המלך דוד (לעיל ,הערה  ,)25עמ' .71‑66
N. Na’aman, ‘Death Formulae and the Burial Place of the Kings of the House of David’, Biblica, 85 (2004), pp. 28
 ,247–249ושם ספרות נוספת.
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המאה התשיעית לפסה"נ שנמצא בחדר החצוב סמוך למעיין הגיחון — ואשר כלל כאמור כעשרים
חותמות וחרפושיות ,כ־ 170בולות שעליהן טביעות עם מוטיבים שונים ,וכמות גדולה של עצמות
דגים — הוא באזור הארמון המלכותי המתנשא מעליו .לפיכך לא מפתיע שבתקופה הפרסית ,לאחר
חורבן העיר בידי הבבלים ,נשמר בזיכרון החי של תושבי העיר מקום הארמון החרב ונזכר בתיאור
חנוכת החומה בספר נחמיה.
את 'המגדל היוצא' הנזכר שלוש פעמים בתיאור בניית החומה בספר נחמיה (ג ,כה‑כז) אפשר
אפוא לזהות עם מבנה האבן המדורג ,המבנה הבולט ביותר בעיר דוד ,אשר נבנה כדי לתמוך ולחזק
את הארמון שנבנה מעליו .הזיהוי מבהיר את מהלכו של מפעל הבנייה בצד המזרחי של העיר .מבנה
האבן הגדול שחפרה מזר וזיהתה כארמון דוד מתאים מאוד למבנה הנזכר או אולי לאגף הצפוני־מזרחי
שלו .הכמות הגדולה של כלי חרס מתקופת הברזל ב ומהתקופה הפרסית שנמצאה במבנה ובסמוך לו
משקפת את רציפות היישוב באתר 29.לרוע המזל הסחף של רצפות המבנה ומצב השתמרותו החלקי
אינם מאפשרים לאשש את השערתה באשר למועד הקמת המבנה30.

פעולות הבנייה של שלמה בירושלים
במלכים א ג‑יא מופיע מחזור סיפורים חדש ,בעל אופי שונה מאוד מקודמיו .את מקום הסיפור
הביוגרפי ,שבמרכזו האישיות וגורלה ,תופס חיבור בעל אופי כרונוגרפי .הסיפורים על שאול ודוד
עוסקים בעלילותיו של הגיבור ובנפתולים ובתמורות בגורלו ,ומקורם אולי בסיפורת בעל־פה שהגיעה
לידי המחברים ,ואלה יצקו את הדברים בתבנית ספרותית נאה .לעומת זאת במחזור סיפורי שלמה
אין יסודות הנראים לקוחים מסיפורת בעל־פה ,ונעלם היסוד הדרמטי המאפיין את מחזורי הסיפורים
הקודמים .במקומו מוצגת תפיסה המסבירה את הצלחתו של השליט ואת השגשוג והרווחה שבאו
לממלכה בימיו כפרי חכמתו ,ואילו כישלון יורשו מוסבר בכסילותו (מלכים ב יב) .ברור שמחזור
סיפורי שלמה צמח בחוגים שונים עד מאוד מאלה שצמחו בהם מחזורי הסיפורים על שאול ודוד,
ושהוא נשען על מקור בכתב ולא על סיפורת קדומה בעל־פה .מקור זה ('ספר דברי שלמה') ,שנכתב
אולי בסוף המאה השמינית ,הציג את שלמה כשליט של מעין אימפריה ,והוא רחוק מרחק רב
מהמציאות הקדומה במאה העשירית לפסה"נ.
 29מזר ,ארמון המלך דוד (לעיל ,הערה  ,)25עמ' E. Mazar, ‘The Wall that Nehemiah Built’ BAR, 35, 2 (2009), ;76‑72
pp. 24–33, 66
 30על המחלוקת במחקר באשר לתאריך הקמתו של מבנה האבן הגדול ראו :א' פאוסט' ,לשאלת תיארוכו ותפקודו
של מבנה האבן הגדול בעיר דוד' ,חב"י ,טו (תש"ע) ,עמ' I. Finkelstein et al., ‘Has King David’s Palace ;43‑29
Been Found’, TA, 34 (2007), pp. 142–150, 154–159; A. Mazar, ‘Archaeology and the Biblical Narrative: The
Case of the United Monarchy’, R.G. Kratz & H. Spieckermann (eds.), One God – One Cult – One Nation:
Archaeological and Biblical Perspectives (BZAW, 405), Berlin & New York 2011, pp. 40–46; A. Faust, ‘The
Large Stone Structure in the City of David’, ZDPV, 126 (2010), pp. 116–130; idem, ‘Did Eilat Mazar Find
David’s Palace?’, BAR, 38, 5 (2012), pp. 47–52, 70; I. Finkelstein, ‘The “Large Stone Structure” in Jerusalem:
Reality versus Yearning’, ZDPV, 127 (2011), pp. 1–10
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מחבר ההיסטוריה שתיאר בפירוט את הארמון והמקדש במחזור סיפורי שלמה הציג את שני המבנים
לאור מציאות זמנו .מסיבה זו יש חפיפה מושלמת בין תיאור כלי המקדש שבנה שלמה (מלכים א ז,
יג‑נ) לבין תיאור השלל שלקח נבוכדנצר מן המקדש בימיהם של יהויכין (מלכים ב כד ,יג) וצדקיהו

עיר דוד והר הבית
בדגם מרכז אריאל
של יד יצחק בן־צבי
ברובע היהודי
(צילום :ולדימיר נייחין)
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(שם כה ,יג‑יז) .יש לשער שבאזור הר הבית נבנה תחילה ארמון לא גדול ,ולידו נבנה מקדש־מלך קטן,
ששימש את המלך וחצרו .עם עליית יוקרתו של בית המלוכה עלתה יוקרתם של הארמון והמקדש
בהתאם; שניהם הורחבו בהדרגה ,מרכז הכובד עבר מעיר דוד לאזור הר הבית ,ושני המבנים הפכו
לשני המוסדות המרכזיים של הממלכה.
בסיכום תיאור מפעלי הבנייה של שלמה נאמר' :וזה דבר המס אשר העלה המלך שלמה לבנות את
המלוא ואת חומת ירושלם' (מלכים א ט ,טו .)1ואילו בפתיחה לתיאור מפעל
בית ה' ואת ביתו ואת ִ
הבנייה נאמר' :ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים; ויִ קח את בת פרעה ,ויביאה אל עיר דוד עד ַּכ ּלֹתו
לבנות את ביתו ואת בית ה' ואת חומת ירושלם סביב' (שם ג ,א).
עם השלמת הבנייה בהר הבית וראשית השלב הבא נכתב' :אך בת פרעה עלתה מעיר דוד אל
המלוא' (שם ט ,כד); ובחנוכת המקדש — 'אז יקהל שלמה את זקני
ביתה אשר בנה לה; אז בנה את ִ
ּ
ישראל [ ]...ירושלם להעלות את ארון ברית ה' מעיר דוד — היא ציון' (שם ח ,א) .ועם השלמת מפעל
המלוא ,סגר את ּ ֶפרץ עיר דוד אביו' (שם יא ,כז.)2
הבנייה נאמר' :שלמה בנה את ִ
דומה שקיים רצף ברור בין מה שמסופר על פעולות הבנייה והביצור של דוד בירושלים לפעולותיו
של שלמה בתחום זה :דוד ביצר את עיר דוד ('ויבן <העיר> סביב') ובנה בה ארמון ('בית'); שלמה בנה
מקדש וארמון וביצר את הר הבית בחומה ('ואת חומת ירושלם סביב' [מלכים א ג ,א; ט ,טו]) ,ביצור
שאפשר את מעבר בת פרעה לארמון שבהר הבית ואת העברת הארון מעיר דוד (שמואל ב ו ,י ,יב,
טז) למקדש; לאחר סיום הבנייה בהר הבית בנה שלמה את המילוא בעיר דוד וסגר באמצעות עבודות
מילוי נרחבות את הפרצה שנוצרה בין שני מפעלי הבנייה (מלכים א ט ,טו ,כד; יא ,כז) .התמונה
העולה מרצף זה היא שדוד ביצר את עיר דוד עד המילוא ,ושלמה השלים את מפעל הבנייה.
המלוא ,סגר את ּ ֶפרץ עיר דוד אביו' (מלכים א יא ,כז )2מלמד שהמילוא
הפסוק 'שלמה בנה את ִ
היה מבנה ביצורי .אופיו הביצורי של המילוא ומקומו בעיר דוד עולים גם מתיאור ההכנות של חזקיהו
המלוא עיר דויד' (דברי הימים ב לב ,ה) .יש רגליים לזיהויו
לקראת בואו של סנחריב' :וַ יְ חזק את ִ
31
של המילוא עם המבנה המדורג ,שגם בימיו של המחבר בלט למרחוק .הבנייה על המדרון מוצגת
כסגירת הפרצה שהייתה בצד המזרחי של העיר .הקמת מבנה האבן המדורג דרשה עבודת כפיים רבה,
ובכלל זה נשיאת עפר ואבנים וציפוי המדרון התלול בשכבת אבנים .העבודה הקשה שהייתה כרוכה
בהקמת המבנה משתקפת במסופר במקרא על ירבעם שהופקד 'לכל סבל [עבודות כפייה] בית יוסף'
ועל כך שהנטל שהיה כרוך במפעל הבנייה הוביל למרד (מלכים א יא ,כז‑כח ,מ).
 31על המחלוקת במחקר באשר לתאריך הקמתו של מבנה האבן המדורג ראוM. Steiner, ‘The Evidence from Kenyon’s :
Excavations in Jerusalem: A Response Essay’, A.G. Vaughn & A.E. Killebrew (eds.), Jerusalem in Bible and
Archaeology: The First Temple Period (SBL, Symposium Series, 18), Atlanta 2003, pp. 347–363; J.M. Cahill,
‘Jerusalem at the Time of the United Monarchy: The Archaeological Evidence’, ibid., pp. 33–54; D. Ussishkin,
‘Solomon’s Jerusalem: The Text and the Facts on the Ground’, ibid., pp. 103–115; A. Mazar, ‘Jerusalem in the
10th Century B.C.E.: The Glass Half Full’, Y. Amit et al. (eds.), Essays on Ancient Israel in Its Near Eastern
 ;Context: A Tribute to Nadav Na’aman, Winona Lake 2006, pp. 257–265הנ"ל (לעיל ,הערה  ,)30עמ' ;40‑35
פינקלשטיין ואחרים (לעיל ,הערה  ,)30עמ'  ;159‑150מזר ,דו"ח ראשוני (לעיל ,הערה  ;)25הנ"ל ,ארמון המלך דוד
(לעיל ,הערה  ;)25פינקלשטיין (לעיל ,הערה  ,)30עמ' .9‑5
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באזור שמדרום להר הבית נערכו חפירות ארכאולוגיות בשנים  1978‑1968ו־ ,1987‑1986ובשנת
 2009חידשה מזר את החפירות ,והן נמשכות גם כעת .בחפירות נחשף מכלול מפואר של מבנים
ציבוריים המתוארך לימי הבית הראשון ,מכלול העולה בעצמתו ובאיכות בנייתו על כל מה שנתגלה
עד כה בירושלים מתקופה זו 32.מכלול המבנים שנחפר כולל את המגדל הגדול שחשף צ'רלס וורן,
ואשר הקיר הפנימי שלו נקשר למבנה גדול הנמצא מצפון לו ,מבנה שמזר ראתה בו שער פנימי
שהוביל אל המגדל 33.מצפון־מזרח למגדל הגדול ולשער נמצאו מבנה מלכותי מפואר ,מגדל נוסף,
קטן יחסית ,וקיר ארוך מסיווי ( 37מ' אורכו) הנמשך מפינת המבנה בכיוון צפון־מזרח .בעקבות
החפירה שחזרה מזר חומת סוגרים שקישרה את המגדל הגדול לעיר דוד ,אבל עד כה לא נמצאו בשטח
שרידים של חומה מעין זו34.
מה תאריך הבנייה של מכלול המבנים המפואר שנחשף מדרום להר הבית? כלי החרס הקדומים
ביותר שנמצאו מתחת לרצפות המבנים מתוארכים לתקופת הברזל ב ,1אבל תקופה זו נמשכה שנים
רבות ונחלקת לשתי תקופות משנה (הברזל ב 1הקדומה והמאוחרת) ,ובשלב זה קשה לקבוע לאיזו מהן
שייכים כלי החרס שמתחת לרצפות המבנים .מזר סברה שהמכלול נבנה בידי שלמה ,אבל נימוקיה
נשענים בעיקר על הטקסט המקראי ופחות על הממצא הארכאולוגי 35.קביעת תאריך ראשית הבנייה
מחייבת פרסום כל הממצאים שנחשפו בחפירה בהקשרם הסטרטיגרפי; אבל החפירה באזור שמדרום
להר הבית טרם הסתיימה ,ומרבית החומר שהתגלה טרם פורסם .במצב דברים זה מוטב להימנע
מקביעת תאריך לבנייה ,ולהמתין לפרסום כל הממצא הארכאולוגי ולדיון בתאריכו; רק לאחר מכן
אפשר יהיה לקבוע אם יש ממש בהשערה שהמבנים נבנו כבר בימי שלמה או שהוקמו במועד מאוחר
יותר.

התמונה הכוללת ההיסטורית־הארכאולוגית
תיאורי פעולות הבנייה של דוד ושלמה בירושלים משקפים במידה רבה את מה שראו המחברים
המאוחרים לנגד עיניהם בעת שכתבו את דבריהם .הם הציגו את מקדש שלמה ואת עיר דוד (בהיקפה
המצומצם) כשני רבעים סגורים שכל אחד מהם מוקף במערכת ביצורים .בניית הארמון בראש הגבעה
הדרומית־מזרחית נקשרה במחזור סיפורי דוד לביצור עיר דוד ולבניית המילוא .מחבר מחזור סיפורים
זה היה מודע למקומו של ארמון דוד והציג את הרובע שמסביבו כמוקד לפעולות הבנייה של המלך.
32

33

34
35

א' מזר' ,החפירות בעופל — הרובע המלכותי של ירושלים בתקופת הבית הראשון' ,קדמוניות ,כו (תשנ"ג) ,עמ' ;35‑32
E. Mazar, & B. Mazar, Excavations in the South of the Temple Mount: The Ophel of Biblical Jerusalem (Qedem, 29),
Jerusalem 1989; E. Mazar, Discovering the Solomonic Wall in Jerusalem: A Remarkable Archaeological
Adventure, Jerusalem 2011, pp. 101–150
מזר ,החפירות בעופל (שם) ,עמ'  ;32‑31מזר ומזר (שם) ,עמ'  .166 ,59לספקות בדבר זיהוי המבנה כשער ראו :ה' גבע,
'סיכום עשרים וחמש שנים של מחקר ארכיאולוגי מחודש בירושלים — הישגים והערכות' ,קדמוניות ,כו (תשנ"ג),
עמ'  ;5ר' רייך' ,הטופוגרפיה והארכיאולוגיה של ירושלים בתקופת הבית הראשון' ,אחיטוב ומזר (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .99
ראו השרטוטים בתוך :מזר ,גילוי חומת שלמה (לעיל ,הערה  ,)32עמ' .145‑144
שם ,עמ' .150‑148
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למעלה :תכנית חומת ירושלים
מתקופת הבית הראשון שנחשפה
לאורך  70מ' בראש המדרון המזרחי
של העופל .מרכיבי החומה הם בית
שער ,מגדל גדול ,בניין ממלכתי ,מגדל
קטן וחומה ישרה
מימין :קטע של החומה שנחשפה
לאורך השוליים המזרחיים של העופל,
מבט לצפון־מזרח
(באדיבות אילת מזר)
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בהיסטוריה של שלמה תוארו בפירוט פעולות הבנייה בהר הבית ,ובכלל זה בניית המקדש והארמון,
והתיאור משקף את המציאות בימיו של המחבר המאוחר .בחפירות החדשות נחשפו כאמור השוליים
הדרומיים של הר הבית ,וביניהם לבין עיר דוד יש מרחק לא מבוטל ,ועד כה לא נמצאו סימוכין
להשערה שחומת סוגרים קדומה קישרה את שני מכלולי הבנייה.
ארכאולוגים עמדו על כך שבתקופת ברזל ב 1המוקדמת הייתה רק הפסגה של עיר דוד מיושבת,
ובצד מזרח בוצרה באמצעות מבנה האבן המדורג .לפי הכרונולוגיה הקונוונציונלית המתוקנת,
שבה אני תומך ,יש לתארך את הקמת מבנה האבן המדורג ואת מבנה האבן הגדול שמעליו למאה
העשירית לפסה"נ ,היינו לתקופת הממלכה המאוחדת .התיאור המקראי שלפיו דוד בנה ארמון בעיר
דוד (שמואל ב ה ,ט) — תיאור הנתמך בנאמר בספרים שמואל ,ירמיה ונחמיה — משקף כמדומה את
המציאות במאה העשירית לפסה"נ ,ומובן מאליו שהמבנה עבר הרחבה ופעולות שיקום במרוצת
הדורות.
דומה שגם המסורת שלפיה שלמה בנה את המקדש משקפת זיכרון היסטורי קדום .המקדש
שנבנה היה בעל ממדים צנועים והתפתח בהדרגה עד שהפך למקדש הראשי של הממלכה36.
ההערכה בדבר קדמות הזיכרון ההיסטורי נשענת במידה רבה על העובדה שמחברים מקראיים
מאוחרים הציעו תשובות על השאלה מדוע שלמה ולא דוד ,אביו הנערץ ,בנה את המקדש .מחבר
מאוחר (מתקופת הגלות או תקופת שיבת ציון) סיפר שדוד הוא שרכש את האתר בהר הבית והקים
שם מזבח ,מעין שלב מקדים לקידוש המקום שעליו נבנה המקדש (שמואל ב כד) 37.בולטים יותר
המאמצים שעשה בעל ספר דברי הימים להציג את דוד כמי שערך הכנות מקיפות לקראת הקמת
המקדש (דברי הימים א כב‑כט) .שני המחברים לא יכלו להפוך על פניו את התיאור המפורט
בספר מלכים ולייחס את בניית המקדש לדוד .לפיכך ייחסו לו כל מה שאפשר במסגרת אילוץ זה
במגמה להדגיש את חלקו במפעל הבנייה .מסתבר אפוא שהייתה מסורת מבוססת על כך ששלמה
היה מייסד המקדש ,ומחבר ההיסטוריה של המלך אימץ אותה ,הרחיבה ותיאר כיצד בנה שלמה
את המקדש.
מציאותם של שני ארמונות — האחד בעיר דוד והאחר בהר הבית — מעלה את שאלת זיקתם זה
לזה .דומה שהארמון שנבנה בעיר דוד הוא הקדום מן השניים והיה חשוב יותר בשלבים הראשונים
 36לדיונים בשלבי צמיחתו של המקדש ראוD. Ussishkin, ‘The Temple Mount in Jerusalem during the First Temple :
Period: An Archaeologist’s View’, D. Schloen (ed.), Exploring the Longue Durée: Essays in Honor of Lawrence
E. Stager, Winona Lake 2009, pp. 473–483; N. Na’aman, ‘The Sanctuary of the Gibeonites Revisited’, JANER, 9
& (2009), pp. 101–124; A. Lemaire, ‘The Evolution of the 8th-Century B.C.E. Jerusalem Temple’, I. Finkelstein
N. Na’aman (eds.), The Fire Signals of Lachish: Studies in the Archaeology and History of Israel in the Late
 ,Bronze, Iron Age, and Persian Period in Honor of David Ussishkin, Winona Lake 2011, pp. 195–202ושם בעמ'
 195ספרות נוספת.
 37נוסף על הפירושים לספר שמואל ראוK. Rupprecht, Der Tempel von Jerusalem: Gründung Salomos oder :
jebusitisches Erbe? (BZAW, 144), Berlin & New York 1977, pp. 5–17; H. Donner, ‘Der Felsen und der
 ,Tempel’, ZDPV, 93 (1977), pp. 5–6ושם בהערה  24ספרות נוספת; H.P. Mathys, ‘Anmerkungen zu 2. Sam 24’,
F. Hartenstein & M. Pietsch (eds.), ‘Sieben Augen auf einem Stein’ (Sach 3,9): Festschrift für I. Willi-Plein,
Neukirchen-Vluyn 2007, pp. 229–234, 242–246
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דגם ירושלים
בשלהי ימי הבית
הראשון ,לאחר
התרחבותה
לגבעה המערבית,
'מרכז אריאל' של
יד יצחק בן־צבי
ברובע היהודי

של ממלכת יהודה .יש לשער שהארמון שנבנה בהר הבית היה תחילה מבנה לא גדול סמוך למקדש,
ושבהדרגה הלך והתרחב .מאחר שהארמון שנבנה בעיר דוד הוקם באתר מיושב בצפיפות ,ולכן לא
הייתה אפשרות להרחיבו ,עבר מרכז השלטון בהדרגה לאזור הר הבית ,והוא הפך למקום מושב
השליט ומקום המקדש המרכזי של הממלכה.

פעולות הבנייה בירושלים במאות התשיעית‑השביעית לפסה"נ
בספר מלכים אין פרטים נוספים על ביצור ירושלים לאחר ימי דוד ושלמה .אפילו המבצע המרשים
של הקמת החומה הרחבה מסביב לגבעה הדרומית־מערבית בסוף המאה השמינית אינו נזכר .הסיבה
לכך ברורה :מחברי מחזור סיפורי דוד ושלמה ייחסו לשני המלכים את הקמת הארמון והמקדש במלוא
פארם וכן את ביצור עיר דוד והר הבית .לפי תפיסתם הממלכה הגיעה לשיא פארה בתקופת הממלכה
המאוחדת ,והמלכים שעלו לאחר מכן יכלו רק לתחזק את המקדש או לערוך בו שינויים מסוימים,
אבל לא ליזום מפעלי בנייה חדשים .ספר מלכים מזכיר את שיקום המקדש בימיהם של יהואש
ויאשיהו (מלכים ב יב ,ה‑יז; כב ,ג‑ז ,ט) ,את בניית 'שער בית ה' העליון' בימי יותם (שם טו ,לה)38
ושינויים במבנה הפנימי של המקדש ,ובכלל זה החלפת המזבח ,בימי אחז (שם טז ,י‑יב ,יז‑יח);39
 38על מפעל הבנייה של יותם ראו :למר (לעיל ,הערה  ,)36עמ' .197‑196
 39על מפעלי הבנייה של אחז ראו :שם ,עמ'  ,200‑197ושם ספרות נוספת.
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ואילו הרחבת הארמון והמקדש ,מפעלי הבנייה בעיר דוד וביצורה וכאמור בניית החומה הרחבה
סביב הגבעה הדרומית־מערבית אינם נזכרים בחיבור .באופן זה נוצרה תמונה א־היסטורית שלפיה
תקופת הזוהר של ירושלים חלה עוד בראשית תקופת המלוכה ,בעוד שהעיר בתקופה שלאחר מכן
מצטיירת באור חיוור מאוד .ולמותר לציין שהמחקר הארכאולוגי מגלה תמונה הפוכה ,שלפיה
ירושלים ,כמוה ככל ערי הבירה במזרח הקדום ,הייתה בראשיתה קטנה ודלה ,התפתחה בהדרגה
במשך שנים רבות ,והגיעה לשיאה בסוף המאה השמינית לפסה"נ ,ערב מסעו של סנחריב ליהודה
בשנת  701לפסה"נ.
התמונה של פעולות הבנייה בממלכת יהודה ,ובכלל זה בירושלים ,משתנה באופן דרמטי בספר
דברי הימים .לפי התיאור בספר זה כל מלכי יהודה שעשו הישר בעיני ה' זכו לגמול על חסידותם,
והגמול היה בין היתר הצלחתם ליזום ולהקים מפעלי בנייה בכל רחבי הממלכה .אבל ספר דברי הימים
התחבר מאות שנים לאחר תום המאורעות המוצגים בו ונכתב לפי תפיסות היסטוריוגרפיות שונות
מאוד מאלה שהנחו את מחברי ספרי שמואל ומלכים .במסגרת זו לא אוכל לדון בסוגיית המהימנות
ההיסטורית של חיבור מאוחר זה ,ואסתפק בציון המסקנה ,שקנתה לה כיום אחיזה בזרם המרכזי של
מחקר תולדות עם ישראל ,שתיאורי מפעלי הבנייה בספר זה משקפים את המציאות בימיו של המחבר,
בסוף התקופה הפרסית או בראשית התקופה ההלניסטית ,ושהוא ייחס למלכים הקדומים את מה
שראו עיניו במציאות זמנו 40.יש לזכור שירושלים חרבה לחלוטין בסוף ימי הבית הראשון ,ושהמבנים
שהוקמו בימי בית שני נבנו על חורבות העיר הקדומה .ספק רב אם בעל ספר דברי הימים ניסה לשחזר
את המציאות הקדומה ,זו שקדמה למציאות שראה לנגד עיניו ,ודומה שנשען על המציאות בזמנו כדי
להציג את דברי ימי הבית הראשון .הנה כי כן חיבורו משמש מקור חשוב לחקר המציאות בזמנו ,אבל
אין להשתמש בו כדי לשחזר את המציאות של ימי הבית הראשון.
פרטים שונים על מבנים בירושלים נמסרו בנבואות ירמיהו ויחזקאל ,ומעוררים עניין במיוחד דברי
ירמיהו על מפעל הבנייה של יהויקים' :הוי ּבֹנה ביתו בלא צדק ועליותיו בלא משפט; ברעהו יעבֹד
מר ָ ּוחים; וקרע לו חלונָ י ,וספון ָּבארז ומשוֹ ח
ִחנם ופֹעלו לא יִ תן לו .הא ֵֹמר אבנה לי בית ִמדות ועליות ֻ
ַּבששר' (ירמיה כב ,יג‑יד) .אף כי מקום הארמון לא נמסר ,יש לשער שהדברים כוונו לבניית אגף חדש
 40על מגבלותיו של ספר דברי הימים כמקור לחקר פעולות הבנייה של מלכי יהודה בימי בית ראשון נכתבה ספרות
רבה מאוד .ראו למשלP. Welten, Geschichte und Geschichtsdarstellung in den Chronikbüchern (WMANT, 42), :
Neukirchen-Vluyn 1973, pp. 9–78; R. North, ‘Does Archaeology Prove Chronicles Sources?’, H.N. Bream,
R.D. Heim & C.A. Moore (eds.), Old Testament Studies in Honor of Jacob M. Myers (GTS, 4), Philadelphia
& 1974, pp. 375–401; E. Ben-Zvi, ‘The Chronicler as a Historian: Building Texts’, M.P. Graham, K.G. Hoglund
S.L. McKenzie (eds.), The Chronicler as Historian, (JSOTSup, 238), Sheffield 1997, pp. 132–149; J.W. Wright,
‘The Fight for Peace: Narrative and History in the Battle Accounts in Chronicles’, ibid., pp. 150–177; G.N.
Knoppers, ‘History and Historiography: The Royal Reforms’, ibid., pp. 178–203; A. Siedlecki, ‘Foreigners,
Warfare and Judahite Identity in Chronicles’, M.P. Graham & S.L. McKenzie (eds.), The Chronicler as Author:
Studies in Text and Texture (JSOTSup, 263), Sheffield 1999, pp. 229–266; L. Jonker, ‘Refocusing the Battle
Accounts of the Kings: Identity Formation in the Books of Chronicles’, S. Lubs et al. (eds.), Behutsames Lesen:
Alttestamentliche Exegese im interdisziplinären Methodendiskurs: Christof Hardmeier zum 65. Geburtstag
(ABG, 28), Leipzig 2007, pp. 245–274
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שרידי החומות
שהתגלו במדרון
המזרחי של עיר דוד
בשטח E

(צילום :אמנון רמון)

חוקרים41.

בארמון שבהר הבית ,ולא להקמת ארמון נוסף ברובע הדרומי־מערבי כפי ששיערו מספר
אבל ידיעות מעין אלה הן מעטות ופזורות ,ואין בכוחן להשלים את הפערים הגדולים בידיעותינו על
מפעלי הבנייה של מלכי יהודה בימי בית ראשון.
לשם שחזור שלבי התפתחות העיר במאות השמינית והשביעית לפסה"נ יש להישען בראש
ובראשונה על הממצא הארכאולוגי .בתקופה זו נבנו בירושלים מבנים איתנים ,ואלה השתמרו טוב
מקודמיהם בממצא הארכאולוגי .יתר על כן ,ירושלים חרבה בראשית המאה השישית לפסה"נ ,וכל
המבנים על תכולתם נקברו בעיי ההריסות .לפיכך החפירות מאפשרות להציג תמונה חלקית של
המציאות בעיר ערב החורבן.
באמצע המדרון המזרחי של עיר דוד נחשפה חומה הנשענת על חומה קדומה מתקופת הברונזה
התיכונה ,וארכאולוגים תיארכו אותה למאה השמינית לפסה"נ 42.בשולי נחל קדרון ,בתוואי מזרחי יותר,
 41להשערה שארמון מלכי יהודה המאוחרים היה בגבעה המערבית ראו :ג' ברקאי' ,ארמון המלך ובית־העם בעת הכיבוש
הבבלי של ירושלים' ,חב"י ,ט (תשס"ד) ,עמ' B. Mazar, ‘Jerusalem from Isaiah to Jeremiah’, idem, Biblical ;22‑21
Israel: State and People, Jerusalem 1992, p. 106
 42י' שילה ,חפירות עיר דוד א'  :1982‑1978דו"ח ביניים לחמש עונות חפירה (קדם ,)19 ,ירושלים תשמ"ד ,עמ' ו‑יב;
K.M. Kenyon, Digging up Jerusalem, London 1974, pp. 81–83, 135–143; H.J. Franken & M.L. Steiner,
Excavations in Jerusalem 1961–1967, II: The Iron Age Extramural Quarter on the South-East Hill, Oxford
1990, pp. 50–56; D.T. Ariel & A. de Groot, ‘The Iron Age Extramural Occupation at the City of David and
Additional Observations on the Siloam Channel’, D.T. Ariel (ed.), Excavations at the City of David 1975–1985
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נחשפה חומה נוספת ,וגם היא תוארכה למאה השמינית 43.עד כה לא נמצאה חומה בצדה המערבי של
עיר דוד 44.בגבעה הדרומית־מערבית נחשף קטע של חומה רחבה ,ושרידים נוספים מחומה זו התגלו
בשוליים המערביים של הגבעה .חומה זו נבנתה בסוף המאה השמינית ,בימי אחז או בימי חזקיהו,
והקמתה קשורה קשר הדוק לתנופת הכיבושים של האימפריה האשורית בשליש האחרון של המאה
השמינית לפסה"נ 45.קיימת מחלוקת בין חוקרים אם חומה זו נבנתה בעת ובעונה אחת עם החומה
שהוקמה באמצע המדרון במזרח עיר דוד ,או שהחומה שבאמצע המדרון קדמה לה .מחלוקת זו קשורה
לשאלה אם עיר דוד הוקפה חומה מכל עבריה — ואולי הביצור שהקיף אותה נמשך עד העופל ,כפי
ששיערה מזר — או שמסביב לעיר ,ובכלל זה הגבעה הדרומית־מערבית ,נבנתה חומה יחידה ,כך שהצד
המערבי של עיר דוד נכלל בתוך החומה ולא בוצר 46.לפי ההשערה שמסביב לעיר נבנתה חומה אחת,
רוב שטחה של ירושלים שמדרום להר הבית ולעופל היה פרוז עד שנבנתה החומה בשליש האחרון של
המאה השמינית — בעוד ערי בירה אחרות בכל רחבי הסהר הפורה וכן ערי שדה בממלכת יהודה בוצרו
כולן קודם לכן .מסיבה זו אני מעדיף את ההשערה שלפיה עיר דוד בוצרה קודם לכן ,ושבסוף המאה
השמינית ,על רקע הסכנה האשורית ,בוצר גם הרובע החדש שנבנה על הגבעה הדרומית־מערבית.
נאם ה',
ייתכן שיש לפנינו תיאור סכמטי של ירושלים בשיא תפארתה' :הנה ימים [קרי :באים]ֻ ,
המדה נגדו על גבעת ָ ּג ֵרב ,ונסב
הפנה .ויצא עוד קוה [קרי :קו] ִ
ונבנתה העיר לה' ממגדל חננאל שער ּ ִ
גּ ָֹע ָתה .וכל העמק הפגרים והדשן וכל השרמות [ַקרי :השדמות] עד נחל קדרון עד ּ ִפנת שער הסוסים
מזרחה — קֹדש לה' :לא יִ ָּנתש ולא יֵ הרס עוד לעולם' (ירמיה לא ,לז‑לט .)1התיאור משרטט את מתאר
חומות העיר ופותח בתוואי הצפוני של המקדש (מגדל חננאל ושער הפינה) .לאחר מכן הוא מציג את
התוואי ('קוה המידה') של החומה הרחבה עד גבעת גרב ,שבמערב הגבעה הדרומית־מערבית ,וממשיך

43

44
45

46

;Directed by Yigal Shiloh, V: Extramural Areas (Qedem, 40), Jerusalem 2000, pp. 155–169, esp. pp. 161–164
A. de Groot & H. Bernick-Greenberg, Excavations at the City of David 1978–1985, Directed by Yigal Shiloh:
Area E: Stratigraphy and Architecture, I: Text (Qedem, 53), Jerusalem 2012, pp. 45–47, 144–148, 158–159
א' שוקרון ור' רייך' ,חומה משלהי הבית הראשון במזרח עיר דוד' ,חב"י ,ד (תשנ"ח) ,עמ'  ;16‑14הנ"ל' ,חפירות
חדשות במדרון המזרחי של עיר דוד' קדמוניות ,לד (תשס"ב) ,עמ' R. Reich & E. Shukron, ‘The Urban ;87‑85
’ ,Development of Jerusalem in the Late Eighth Century B.C.E.וון וקילברו (לעיל ,הערה  ,)31עמ' ;218‑209
eidem, ‘The Date of City-Wall 501 in Jerusalem’, TA, 35 (2008), pp. 114–122
לחפירות החדשות ב'חניון גבעתי' ,במערב עיר דוד ,ראו :ד' בן־עמי' ,מורדותיה הצפון־מערביים של עיר דוד בתקופת
הברזל ,נתונים ראשוניים' ,ארץ־ישראל ,ל [ספר בן־תור] (תשע"ב) ,עמ' .104‑95
לנתונים הארכאולוגיים לתיארוך בניית החומה בגבעה המערבית ראוH. Geva & R. Reich, ‘Introduction’, H. Geva :
(ed.), Jewish Quarter Excavations in the Old City of Jerusalem Conducted by Nahman Avigad, 1969–1982, I:
Architecture and Stratigraphy: Areas A, W and X–2. Final Report, Jerusalem 2000, p. 42; N. Avigad & H. Geva,
‘Iron Age II Strata 9–7’, ibid., pp. 45–82; A. de Groot, H. Geva & I. Yezerski, ‘Iron Age II Pottery’, ibid., II: The
Finds from Areas A, W and X–2. Final Report, Jerusalem 2003, pp. 2, 16; H. Geva, ‘Summary and Discussion
of Findings from Area A, W and X–2’, ibid., pp. 514–515
D. Ussishkin, ‘The Borders and De Facto Size of Jerusalem in the Persian Period’, O. Lipschits & M. Oeming
(eds.), Judah and the Judeans in the Persian Period, Winona Lake 2006, pp. 147–160; I. Finkelstein, ‘Jerusalem
;in the Persian (and Early Hellenistic) Period and the Wall of Nehemiah’, JSOT, 32 (2008), pp. 508–509
I. Finkelstein, I. Koch & O. Lipschits, ‘The Mound on the Mount: A Possible Solution to the “Problem with
Jerusalem”’, JHSc, 11 (2011) Article 12, pp. 4–5, 10–11,13
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'בית אחיאל' (על פי
השם שנמצא רשום
על חרס שנתגלה
במבנה) — בית
ארבעת המרחבים
שנחשף בשטח ,G
ייתכן שהוא שימש
את הפליטים
שהשתכנו בירושלים
לאחר חורבן שומרון
או מסע סנחריב
(צילום :אמנון רמון)

לגועה ,שבקצה הדרומי־מערבי שלה .משם הוא פונה דרומה ונמשך עד נחל קדרון ,ואז שב ופונה צפונה
ומגיע לשער הסוסים ,בפינה הדרומית־מזרחית של המקדש .ירושלים של הימים שיבואו מוצגת אפוא
בדמות העיר בשיא היקפה בתקופה שבין סוף המאה השמינית לראשית המאה השישית לפסה"נ47.
ההתפתחות העירונית והתרבותית של ירושלים במאות התשיעית‑השביעית נדונה בספרים
ובמאמרים רבים ולא אחזור על כך .אסתפק בהצגת השקפתי שהגידול הרב במספר תושבי העיר חל
בעקבות מסע סנחריב נגד ממלכת יהודה — מחוזות השפלה והנגב חרבו אז ,תושבים רבים הוגלו ,וזרם
גדול של פליטים בא לירושלים והתיישב בה ובאזור שמסביבה 48.לא ברור איזה חלק מבין הפליטים
N. Na’aman, ‘Five Notes on Jerusalem in the First and Second Temple Periods’, TA, 39 (2012), pp. 98–99 47
 48נאמן ,עלייתה של ירושלים (לעיל ,הערה  ,)8עמ'  ;440‑411הנ"ל ,גידולן והתפתחותן (לעיל ,הערה  ,)8עמ' ;346‑338
’ ,E.A. Knauf, ‘Bethel: The Israelite Impact on Judean Language and Literatureליפשיץ ואמינג (לעיל ,הערה ,)46
עמ' P.R. Davies, ‘The Trouble with Benjamin’, R. Rezetko, T.H. Lim & W.B. Aucker (eds.), Reflection ;294‑293
and Refraction: Studies in Biblical Historiography in Honour of A. Graeme Auld (VTSup, 113), Leiden & Boston
 .2007, p. 109להשקפה שונה ,שלפיה מוצאם של הפליטים הוא בממלכת ישראל ,והם באו לירושלים לאחר כיבוש
שומרון וסיפוחה בשנת  720לפסה"נ ,ראוM. Broshi, ‘The Expansion of Jerusalem in the Reigns of Hezekiah :
 ;and Manasseh’, IEJ, 24 (1974), pp. 21–26י' פינקלשטיין ונ"א סילברמן ,ראשית ישראל :ארכיאולוגיה ,מקרא וזיכרון
היסטורי ,תרגמה ע' גינצבורג־הירש ,תל־אביב תשס"ג ,עמ'  ;242הנ"ל ,דוד ושלמה :בין מציאות היסטורית למיתוס,
תרגמה ב' בן־ברוך ,תל־אביב תשס"ו ,עמ'  ;129‑121פינקלשטיין (לעיל ,הערה W.M. Schniedewind, ‘Jerusalem, ;)8
’ ,the Late Judaean Monarchy, and the Composition of the Biblical Textsוון וקילברו (לעיל ,הערה ,)31
עמ' idem, How the Bible Became a Book: The Textualization of Ancient Israel, Cambridge ;386‑385 ,381‑380
2004, pp. 68–69; G.A. Rendsburg & W.M. Schniedewind, ‘The Siloam Tunnel Inscription: Historical and

קתדרה

34

נדב נאמן

המשיך לשבת בעיר ,ואיזה חלק חזר לאחר חלוף הסכנה לאזורים החרבים והחל לשקמם .דומה
שבמרוצת המאה השביעית חלק מתושבי הגבעה הדרומית־מערבית נטש אותה 49,ושערב החורבן
ישבו בעיר פחות תושבים מאשר בראשית המאה השביעית לפסה"נ50.

היסטוריה וארכאולוגיה כשני רכיבים משלימים בחקר תולדות ירושלים
הן המחקר ההיסטורי הן המחקר הארכאולוגי של ירושלים כרוכים בקשיים רבים .מגבלות המחקר
ההיסטורי נובעות מטיב המקור העיקרי העומד לרשותנו ,אשר נכתב שנים רבות לאחר תום האירועים
המסופרים בו ,ושמחבריו העדיפו את ההיבטים הספרותיים והאמוניים על פני נקודת המבט ההיסטורית.
למרות זאת דיון מושכל בטקסט המקראי מאפשר להשלים פרטים רבים הקשורים לראשית העיר
ולהתפתחותה במרוצת הזמן .למחקר ההיסטורי של ירושלים על פי המקרא יש יתרון לעומת מקומות
אחרים בממלכת יהודה ,מפני שמחברי ספרי המקרא ישבו בעיר והכירו מקרוב את המציאות בה.
המחקר הארכאולוגי מאיר היטב את התקופות שהעיר שגשגה בהן ,ושבהן נבנו בה מבנים איתנים,
שכן אלה עמדו בתלאות הזמן .הדברים אמורים בייחוד בשכבות חורבן ,שאז חרבו כל המבנים
שהתקיימו במקום באותה עת על תכולתם .אבל מאחר שהעיר של ימי הבית הראשון התקיימה
ברציפות במשך מאות שנים ,המחקר הארכאולוגי מתקשה מאוד לשחזר את שלבי בנייתה לאורך ציר
הזמן ,ולתקופות ארוכות יש ייצוג מוגבל מאוד בממצא הארכאולוגי .הקושי הוא בעיקר בתקופות
שפל בעת ייסודה מחדש של העיר ,שאז נבנו מבנים דלים ,ואלה הוחלפו מאוחר יותר במבנים חזקים
שנבנו מעליהם ,ושהרסו אותם ,כך שהמבנים הדלים שרדו באופן מקוטע ,תדיר בלא רצפותיהם.
העדפת הממצא הארכאולוגי על פני העדות המקראית ,העדפה הבאה לידי ביטוי במחקריהם של
חוקרים לא מעטים ,הביאה ליצירת תמונה מוטעית של תולדות העיר בשלבים שונים בתולדותיה.
כדי לקבל תמונה מאוזנת של המציאות הקדומה יש לעשות שימוש מושכל בשני סוגי המקורות,
מתוך הכרה באפשרויות הטמונות בהם וכן במגבלותיהם ומתוך מודעות לכך שהתמונה המשולבת
המצטיירת אינה אלא קטע ממכלול גדול בהרבה שאבד ,ושאי אפשר להשלימו.

Linguistic Perspectives’, IEJ, 60 (2010), pp. 189–191, 198–199; A.A. Burke, ‘An Anthropological Model for
& the Investigation of the Archaeology of Refugees in Iron Age Judah and Its Environs’, B.E. Kelle, F.R. Ames
J.L. Wright (eds.), Interpreting Exile: Displacement and Deportation in Biblical and Modern Contexts, Atlanta
2011, pp. 46–56
 49המבנה הגדול שנחפר ממערב לכותל המערבי ,וששכן בפינה הצפונית־מזרחית של הגבעה הדרומית מערבית ,ניטש
בצורה מסודרת עוד לפני חורבן הבית הראשון .ראו :ש' וקסלר־בדולח ואחרים' ,מבנה מרשים משלהי ימי הבית הראשון
ברחבת הכותל' ,חבי"ס ,ב (תשס"ט) ,עמ'  ;43‑35ש' וקסלר־בדולח וא' און' ,שרידי הקרדו המזרחי הרומי ברחבת הכותל
המערבי' ,קדמוניות ,מג (תשע"א) ,עמ' .126‑123
 50גבע (לעיל ,הערה  ;)8הנ"ל' ,אומדן אוכלוסיית ירושלים בתקופותיה הקדומות :ההצעה המינימליסטית' ,ארץ־ישראל,
כח [ספר טדי קולק] (תשס"ח) ,עמ'  ,56‑50ושם ספרות נוספת.
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