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דברי פתיחה
כבר ביום ראשון ,חול המועד סוכות תשי"ז (,)23.9.1956
עת הזמין יוחנן אהרוני את משתתפי הכינוס הארצי ה־12
לידיעת הארץ לבוא ולראות את תוצאות החפירה שניהל
בתל הקדום שליד קיבוץ רמת רחל בחודשים אוגוסט
ונובמבר  ,1954היה ברור לכול שלא מדובר בעוד יישוב
רגיל מימי הבית הראשון ומימי הבית השני ,ושחשיפת
צפונותיו והבנת הקשרו ההיסטורי והפוליטי יוסיפו נדבך
רב משמעות לחקר התקופות הללו.
היום ,לאחר עוד ארבע עונות חפירה שניהל אהרוני
במקום מטעם האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת לה־
ספיאנזה ברומא ( ,)1962–1959ולאחר שש עונות חפירה
של המשלחת המשותפת של אוניברסיטת תל אביב
ואוניברסיטת היידלברג ( ,)2010–2005אפשר לומר בבטחה
שאיש לא שיער כמה סודות נחבאים בין רגבי האדמה
שבמקום ועד כמה ארוך משך הזמן שאתר זה היה חשוב
ובעל משמעות בתולדות יהודה.
סמלי עצמה ושררה כגון מבני פאר ,ביצורים ,גנים
מלכותיים ומערכות מים ,שנועדו לפאר ולרומם את
שליטי הארץ למרחוק ומקרוב ,חרבו וכוסו ברובדי אדמה.
הזמן ובני האדם השכיחו מהזיכרון האנושי המשותף את
המקום ואת מה שהיה בו .כך קרה שב־ ,1926כשראשוני
המתיישבים בקיבוץ רמת רחל בחרו להתיישב במקום ,איש
מהם לא יכול היה לדעת איזו היסטוריה מפוארת הושכחה
מהזיכרון וחבויה תחת רגבי האדמה.
בספר זה נציג לפני הקורא את ההיסטוריה הנשכחת
של האתר ,שאותה חשפנו מחדש בחפירות הארכאולוגיות
ובמחקרים ההיסטוריים .חשוב לזכור שכדרכם של שרידים
ארכאולוגיים ,התמונה המתקבלת אף פעם אינה מלאה.
עולם החומר של בני האדם צבעוני ומגוון ,ומשמש שפה
נוספת שדרכה הם מבטאים את עולם הרוח :מחשבות
אמונות ומאוויים .למרבה הצער ,רק מעט מעולם החומר
שורד את פגעי הזמן .מבנים קורסים ,שרידי חומר מתבלים
או מתכלים לחלוטין .כל זה מותיר אותנו ,חוקרי מעשי בני
האדם ורוחו ,המעוניינים להחיות מחדש את תולדותיה של
הארץ הזו ,מתוסכלים ומרוחקים.
המחקר הארכאולוגי ידע דיונים רבים בשאלה עד כמה
הכלים שבידיו מאפשרים לו להשתמש בתרבות החומרית
על מנת לשחזר לא רק את המבנים האדריכליים אלא גם
מבנים חברתיים וגופים פוליטיים ,ועוד יותר מזה תפיסות
עולם ומחשבות מופשטות .רק כמה משותפינו למחקר
העבר מכירים ביכולתה של הארכאולוגיה לתרום לשחזור
חלקים לא גשמיים בהיסטוריה האנושית ,אך יש אף כאלה
הטוענים שהתרבות החומרית ,גם הפשוטה ביותר ,מושפעת
בדרך עיצובה מתפיסות העולם של בני האדם שייצרו את
החפצים והשתמשו בהם .לכן ,לא רק שהיא מספקת חלון
לרוח האדם ,אלא שלרוב היא משתתפת השתתפות פעילה
בהנחלת אידאולוגיה מוגדרת או בדו־שיח לא מילולי
שהתקיים בין פלגי החברה.
נאמנים לתפיסה זו ,אך מודעים למגבלות הממצא
הארכאולוגי ,אנו משחזרים בספר זה ,על בסיס הממצא
מרמת רחל ,את המרב שיכולנו להגיע אליו על כל אחת
מהתקופות שבהן הייתה במקום פעילות אנושית .עם זאת,
כמו בשחזורים שנעשים בקירות עתיקים ,הקפדנו גם
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לצייר עבור הקורא את הקו המפריד בין הממצאים ,כפי
שהתגלו באתר ,לבין השחזור הרב־ממדי של העבר ,שאותו
אנו מציעים.
השלבים הקדומים של רמת רחל נבנו והתקיימו
בשלהי ימי הבית הראשון ובימי שיבת ציון ,אותם פרקי
זמן המתוארים בספרות ההיסטוריה והנבואה שבמקרא
ושבהם נכתבו רבים מתיאורים אלה .יש מעמיתינו
הטוענים שמחקר ארכאולוגי צריך להיעשות בנפרד ממחקר
של היסטוריה הנלמדת על בסיס העדות הכתובה .אחרים
רואים במקרא ,על כל רבדיו וספריו ,טקסט היסטורי
מהימן ואובייקטיבי המשקף את המציאות המוקדמת
בדיוק כפי שהיא ,ופונים אל הארכאולוגיה רק כדי להשלים
את התמונה ולתמוך בעזרתה את המציאות העולה מספרי
המקרא .אנו סוברים שאם ברצוננו לחקור את ההיסטוריה
האנושית על כל רבדיה ,הרי שעלינו להשתמש בכל כלי
אפשרי :טקסטים כתובים ותרבות חומרית ,ובלבד
שמהימנותם נדונה ,נבחנה ,ומגבלותיהם הוצגו בהתאם
לכללים המדעיים המקובלים .כך נוכל לזהות שינויים,
תהליכי התפתחות ודגמים חברתיים הבאים לידי ביטוי
בתרבות החומרית ,ובאותה העת להשתמש בתיאורי
המקרא של מאורעות בני הזמן ולבחון את השתקפותם
של המאורעות ואת הדרך שבה הם מתוארים .לפיכך,
רק שילוב בין מחקר של התרבות החומרית ובין מחקר
של ההיסטוריה הכתובה בספרות המקראית ובמקורות
אחרים בני הזמן ,יכול ליצור תמונה מלאה ,מורכבת ורב־
ממדית של ארץ־ישראל בפרק הזמן של ראשית האלף
הראשון לפנה"ס.
המחקר על רמת רחל הוא הדגמה חיה לתפיסה זו.
המוקד הוא תולדותיה של יהודה ,ממלכה וסלית של
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אשור (החל משלהי המאה השמינית ולאורך מרבית
המאה השביעית לפנה"ס) ,ממלכה וסלית של מצרים ובבל
(בשליש האחרון של המאה השביעית ובראשית המאה
השישית לפנה"ס) ,ופחווה תחת שלטון בבל ,פרס ,השלטון
המוקדוני ,הממלכה התלמית והממלכה הסלווקית עד מרד
החשמונאים והקמת המדינה החשמונאית ( 586עד 167
לפנה"ס) .לאחר פרק זמן זה השתנו תולדותיה של רמת רחל
והוקם בה כפר .הכפר התקיים במשך כ־ 1,200שנה ,החל
בתקופה ההלניסטית ,המשך בתקופה הרומית המוקדמת

והמאוחרת ובתקופה הביזנטית וכלה בתקופות האומיית
והעבאסית .אחריהן ניטש הכפר .ממצאים שונים מעידים
שגם במהלך האלף השני לסה"נ עברו במקום חקלאים
ורועים ,אך נראה שהאתר לא היה מיושב עד הקמת קיבוץ
רמת רחל בראשית המאה העשרים.
כדי לשחזר את תולדות המקום בחרנו להשתמש הן
במחקר ארכאולוגי של האתר ברמת רחל הן בכל פיסת
מידע השאובה מהמקורות הכתובים בני הזמן .התוצאה
מובאת לפניכם.

