וש '

"

נ11

ל,

הריקה בי

,

המחקר הארנאולומ
לכתיבת ההיסטוריה
של ראשית שראל

'

י

,
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לשנות
תולדות ישראל שיצאו לאור ההל משלהי שנות השלושים ועד

השישים .

2

נוסף על הדיון

מרכזיים  :הזיקה בין ההיסטוריה

בהתפתחות הנרטיב ההיסטורי המקראי עצמו הודגשו שלושה נושאים
המקורות הגאוגרפיים  -היסטוריים
המקראית לבין המקורות הכתובים מן המזרח הקדמון  ,ניתוח
השישים כתבו היסטוריונים
שבמקרא והזיקה בין מקורות המקרא לממצא הארכאולוגי בשנות
הגאוגרפיה ההיסטורית של
וארכאולוגים ישראלים מספר חיבורים מקיפים על ההיסטוריה ועל
ניסיון לגשר ולפשר על סתירות
תקופת המקרא תוך הסתמכות מרבית על המקורות המקראיים ותוך
המהקר  ,ושהחוקרים נחלקו
פנימיות בטקסט דוגמאות לשאלות שעמדו אז על סדר היום של
כיבוש חצור קדם למלחמת
בדעותיהם עליהן  :האם שבטי רחל חדרו לארץ לפני שבטי לאה ? האם
זה בזה בצורה הדוקה במחקרים
דבורה בסיסרא או להפך ? דיון טקסטואלי וארכאולוגי שולבו
של תהליכי התיישבות  ,של
בגאוגרפיה היסטורית שעניינם זיהוי מקומם של אתרים מקראיים ושחזור
בתקופת ההתנחלות ובראשית תקופת
חלוקות טריטוריאליות ומנהליות ושל נדודי שבטים ומשפחות

.

.

המלוכה .

3

מודעים לביקורת המקרא ולדעות

אף על פי שההיסטוריונים והארכאולוגים של אותם ימים היו

השונות על התפתחות הטקסט המקראי  ,הרי בתשתית המתקר עמדה

הסכמה בדבר אמינות המסגרת
בתמונה ההיסטורית ללא

.

ההיסטורית של ההיסטוריוגרפיה המקראית הממצא הארכאולוגי שובץ
התיכונה ; חיפשו זיהוי להר
היסוס  :כך מקובל היה לזהות את תקופת האבות עם תקופת הברונזה
יש שלא התייאשו מחיפוש הסר תקווה
סיני ולאתרים הנזכרים בפרשת יציאת מצרים ( וגם כיום
כבאירועים
זה , ) 4ודנו בכיבוש הארץ ובאירועים אתרים המסופרים בספרי יהושע שופטים ושמואל
לבין עצמם במתקר העולמי
היסטוריים של ממש מחלוקות בין ארכאולוגים והיסטוריונים
על הבנת פרטים בתוך המסגרת
והישראלי של שנות השישים והשבעים לא חסרו  ,אך הן נסבו
בשנת  1958בין יגאל ידין
ההיסטורית הכללית  ,שהתקבלה כאמינה כך למשל הוויכוח שפרץ

.

.

ליוחנן אהרוני בעקבות החפירות בחצור לא היה בשאלה אם תצור
אלא מתי הדבר קרה ואם קדמה לכיבוש התנחלות שקטה בגליל

אכן נכבשה בידי שבטי ישראל ,

העליון .

אסכולות להסבר תהליך הכיבוש וההתנחלות  :זו של אולברייט

 ,שצידד בטענה שהארץ נכבשה

במהלך אחיד  ,וזו של אלט  ,שצידד בטענה בדבר תהליך התנהלות
2

סיכומים מרכזיים ראו למשל :
 1960וזס1

3

4

New

,

,

5

היה זה ויכוח ששיקף שתי

ממושך ושקט שבסופו היו

Philadelphia
0

 History ofג 1 ' Bright ,

1981 ; 1 . de Vaux, Early History

Noth , The History of

"

ג

; Israel London 1978

 ,תולדות ארץ ישראל  ,א  ,תל  -אביב תרצ " ח ;

2נב : :בהניע :ב: ;::גן:: ,::בגנ :נימ

עבודות מרכזיות ראו למשל  :ב ' מייזלר בהשתתפות מ " ה בן  -שמאי

קדם ( תולדות עם ישראל  ,א )  ,תל  -אביב תשכ " ט ,
' ראשית האומה '  ,הנ " ל ואחרים ( עורכים )  ,תולדות ישראל בימי
 ,ארץ  -ישראל בתקופת המקרא :
עמ '  ; 90 - 9ח ' תדמור  ' ,ימי הבית הראשון ושיבת ציון '  ,שם  ,עמ '  ; 173 - 93י ' אהרוני  ,ירושלים תשכ " ז .
גיאוגרפיה היסטורית  ,ירושלים תשמ " הנ  ,עמ '  ; 220 - 153ז ' קלאי  ,נחלות שבטי ישראל
 2 .ענתי מציג את הממצא בהר כרכום
ראו למשל  2001 :ס ) ח0ק י1 Capo 4סת Riddle of Mount 51ש ז AnaO ,
 ,בין  1 , 000ל  2 , 000 -שנה קודם
כמאמת את זיהוי ההר עם הר סיני אולם הממצאים הם מתקופת הברונזה הקדומה

.

"

.

קזזדרה

"

תדרה
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עמיחי

מזר

שגילה ובמיוחד את ממצאי חפירותיו באתר הר עיבל ( ראו להלן ) כמאמתים מסורות מקראיות על
ראשית האומה בספר דברים ובספר יהושע  ,תוך קבלת פרשנותו של אלט לתהליך ההתנחלות

.

כתהליך אטי של חדירת שבטי נוודים מעבר הירדן המזרחי לעומתו פינקלשטיין מציג לאחרונה את

.

הממצא הארכאולוגי כסותר את המסורות המקראיות הוא מסתמך על הדעה של חוקרים רבים כי
ההיסטוריוגרפיה המקראית נוצרה בעיקרה במאה השביעית לפה " ס  ,ושולל כמעט לחלוטין את

המסורות על ראשית עם ישראל ותולדותיו עד למאה התשיעית לפה " ס כפי שהן מוצגות במקרא .

26

העובדה כי שני ארכאולוגים אלו  ,הבאים מאותה אסכולה  ,והמשתמשים בשיטות מחקר דומות  ,הגיעו
להשקפות ולמסקנות שונות כל כך מצביעה על הקושי במציאת פתרונות אובייקטיוויים בפרשנות

.

המחקר הארכאולוגי השקפת העולם של החוקר האינדיווידואלי והשפעת זרמים במחקר על דרכי

לא מבוטלים בגיבוש מסקנותיו .

חשיבתו הם גורמים

מאמרו של זאב הרצוג בעל הכותרת הצעקנית

' הארץ ' ,

27

' התנ " ך -

אין ממצאים בשטח '  ,שפורסם בעיתון

הביא לתודעת הציבור בישראל את סוגיית היחם בין המקרא לארכאולוגיה ודיונים

שהתנהלו בעקבותיו הניבו מספר

פרסומים .

דברים שנכתבו בסוגיה זו בשנים האחרונות

28

מעידים עד כמה עמוקה המחלוקת על מידת האמינות ההיסטורית של הספרות ההיסטוריוגרפית

המקראית .
הדרך המוצעת  :דרך הביניים
מוסכם על מרבית חוקרי המקרא השייכים לזרם המרכזי של המחקר כי ההיסטוריה הדויטרונומיסטית

( ספרי דברים עד מלכים ב ) וכן ספרות התורה הועלו על הכתב במרוצת המאה השביעית לפה " ס  ,ככל
הנראה בימי יאשיהו  ,ועברו עריכה נוספת בימי שיבת

ציון .

29

זוהי בראש ובראשונה ספרות בעלת

מטען אידאולוגי  -תאולוגי מובהק  ,המשקפת את תקופת הגדולה הקצרה של ממלכת יהודה ושל
בירתה ירושלים בימי יאשיהו  -מתום השלטון האשורי עד להתקפות הבבליות שהביאו קץ לימי בית

.

ראשון אולם בקרב חוקרי קבוצה זו קיים מגוון דעות באשר לאמינות ההיסטורית שיש לייחס למידע

.

הרב שבספרות זו הטקסטים בספרי התורה ובהיסטוריה הדויטרונומיסטית כוללים סיפורי עלילות
ומלחמות ביוגרפיים ולאומיים  ,סיפורים בעלי אופי אטיולוגי  ,קטעי שירה קדומים  ,נתונים
כרונולוגיים וגנאולוגיים על שושלות המלוכה  ,רשימות טופוגרפיות  ,תיאורי גבולות  ,רשימות

.

מנהליות ועוד האם כל אלו הומצאו בימי יאשיהו יש מאין  ,או שמא ליקטו מחברי ספרות זו מתוך

26

לסיכום דעותיו וספרות קודמת ראו  :פינקלשטיין וסילברמן ( לעיל  ,הערה

; )9

וכן מאמרו של פינקלשטיין בכרך

זה .
27

ז ' הרצוג  ' ,התנ " ך  -אין ממצאים בשטח '  ,מוסף ' הארץ ' ,

28

ראו למשל קובץ המאמרים בעריכת לוין ומזר ( לעיל  ,הערה

29

בחוברת על אתר  ,ז אלול תש " ס .
הספרות בנושא זה רחבה מאוד  .מקצת העבודות בעברית
(

(

29

באוקטובר

; ) 22

1999

.

וכן קובץ המאמריפ ' ספר הספרים  ,סופר וחופר '

)

ובהן ספרות קודמת  :ר ' פרידמן  ,מי כתב את התנ " ך ? תל -
עמ '

אביב תשנ " ה ; ויינפלד  ,מיהושע עד יאשיהו ( לעיל  ,הערה , ) 19
במקרא ( אוניברסיטה משודרת )  ,תל  -אביב  ; 1997וכן נאמן  ' ,פרשת " כיבוש הארץ " ' ו ' היסטוריוגרפיה  ,עיצוב
הזיכרון ' ( לעיל  ,הערה

. ) 20

; 156 - 134

י ' אמיתי  ,היסטוריה ואידיאולוגיה

.
Althebr

ראשית ישראל

דייה
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על הזיקה בין המפקר הארכאולוגי לכתיבת ההיסטוריה של

ובארכיון הארמון  ,ממסורות שבעל  -פה ,
טקסטים קדומים שהשתמרו בירושלים בארכיון המקדש

מספרות היסטוריוגרפית קדומה כמו ספרי

מסיפורים ומשירות שהועלו על הכתב בעבר ואולי אף
במפורש בהיסטוריה הדויטרונומיסטית כמקור
דברי הימים למלכי יהודה וישראל  ,הנזכרים
במזרח הקדום ( כולל יוון ) לא הייתה כלל ספרות
נגד קיומם של מקורות כאלו נשמעת הטענה כי
הדויטרונומיסטית עצמה  ,אם אכן
היסטוריוגרפית בתקופת הברזל אולם הרי גם ההיסטוריוגרפיה
דופן בתקופתה  ,ממש כמו ספרות הנבואה
נכתבה במאה השביעית לפה " ס  ,הייתה תופעה יוצאת
היסטוריוגרפית התחילה ביהודה ואולי אף
המקראית  .האם לא ייתכן כי תופעה ייחודית זו של כתיבה
מצוטט ?

.

מלך ארם [ חזאלוו בתל דן )  ,כתובות כונתילת

עג ' רוד

וכתובות קצרות שונות מעידות על יכולת

.

לפה " ס כתובות מן המאה השמינית  ,כמו

כתיבה מרשימה בישראל ואצל שכנותיה במאה התשיעית
השילוח ועוד  ,מעידות על תפוצת הכתיבה במאה
הרסי שומרון  ,כתובות בלעם מדיר עלא  ,כתובת
הספרות המקראית וההיסטוריה המקראית נוצרו
זו בישראל וביהודה  30אין אפוא סיבה להניח כי
ן 3נראה כי היצירה ההיסטוריוגרפית הירושלמית מן המאה
יש מאין במאה השביעית דווקא
שיא בהתפתחות בת מאות שנים
השביעית הבאה לידי ביטוי בהיסטוריה הדויטרונומיסטית היא
אנרים ספרותיים שונים ובהם אף כתיבה
שבה צמחה בהדרגה ביהודה ובישראל כתיבה של ז '

.

.

היסטוריוגרפית .

י

להוות כלי מבחן תשוב וכביכול

הארכאולוגיה ומספר מקורות כתובים מחוץ למקרא עשויים
ההיסטוריה הדויטרונומיסטית דא עקא
אובייקטיווי בבואנו לברר את מידת האמינות ההיסטורית של
נמרץ מספר נקודות שיש בהן לדעתי
שפרשנותם של אלו אינה מוסכמת על הכול להלן אביא בקיצור
מאוחרת לתקופת המאורעות  ,שימרה מסורות
כדי להראות כי ההיסטוריוגרפיה המקראית  ,אף שהיא

.

.

קדומות  .דומה שבארץ  -ישראל ( להבדיל מעם ישראל

זיכרון היסטורי ארוך טווה  ,וכי ניתן לזהות

!)

גרעיני זכרונות כאלו ביצירות ספרותיות בעלות אופי

היה
מגוון  -אפוס  ,סאגה  ,שירה  ,סיפורי פולקלור

המקומית של הארץ במשך מאות

וסיפורים בעלי רקע היסטורי  -שהתגלגלו בקרב האוכלוסייה

שנים .
המסורות על ראשית האומה יציאת מצרים וכיבוש
מסורות אלו היוו מדרך הטבע אתגר למחקר הארכאולוגי

הארץ

 ,שהרי בתחום זה נתפסה הארכאולוגיה

.

כמקור מרכזי לאימות או לשלילה של הסיפור המקראי ואכן

חוקרים כמו ג ' גרסטנג  ,אולברייט וידין
השהות במצרים ואת פרשת כיבוש

הציגו את הארכאולוגיה כמאמתת את סיפורי האבות  ,את אירועי
'

en , 1 , 111 ,
30

31

hschri

ש ' אחיטוב  ,אסופת כתובות עבריות  ,ירושלים תשנ " ג ; Darmstadt

כך טוענים למשל פינקלשטיין וסילברמן ( לעיל  ,הערה

).
9

~

~ ischen

Renz, Die

י

ששררה

עמיחי
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.

.

הארץ  32אולם בהמשך המחקר הוטל ספק גדול בכך  33על פי הדעה הרווחת במחקר מאז
שנות
השבעים תקופת האבות כאמור אינה תקופה היסטורית  .אולם לדעתי אף אם לא ניתן להציג את
האבות עצמם כדמויות חיות ופועלות  ,הרי יש בסיפורי האבות מרכיבים שאפשר לראות בהם
זיכרון
היסטורי רחוק מן האלף השני לפה " ס עם אלו ניתן למנות את השמות היאמוריים ' האופייניים לאלף

.

השני  ,ושאין למצוא דוגמתם באלף הראשון לפה " ס ( כדוגמת יעקב )  ,ואת הסיפור על מעמדו הרם של
יוסף במצרים  ,סיפור המזכיר את המציאות של שלטון שמי מערבי בדלתא בתקופת הביניים
השנייה
( תקופת
ההיקסוס ) ; הזכרת הערים שכם  ,ירושלים וחברון כערי מבצר משגשגות תואמת את המציאות

.

הארכאולוגית בחבל ההר של ארץ  -ישראל בתקופת הברונזה התיכונה ייתכן אפוא כי מרכיבים

מסוימים בסיפורי האבות והשהייה במצרים מקורם במציאות של האלף השני לפה " ס ,
ושבמשך
הדורות
נוספו לסיפורים מוטיבים ומרכיבים המתאימים לתקופות השונות שבהן סופרו בעל  -פה
והועלו על

הכתב .

34

כפי שציינתי  ,מתקבל על הדעת כי רבים ממרכיבי הסיפורים הללו התגלגלו

כמסורות ארץ  -ישראליות בקרב אוכלוסי הארץ  ,ולאו דווקא נוצרו בקרב שבטי ישראל  ,אולם הם
אומצו על ידי הישראלים במרוצת הדורות וגובשו בצורה שבה הגיעו אלינו כנראה
המלוכה
בירושלים

.

בשלהי תקופת

אין בידינו כל נתונים טקסטואליים או ארכאולוגיים ישירים על שהות בני ישראל במצרים ,

.

על יציאת

מצרים ועל מעמד הר סיני אולם הנתונים הנסיבתיים מספקים רקע מתאים להיווצרות
המסורות ,
ואלו כבר
נדונו ארוכות במחקר נזכיר כי ידוע על אוכלוסייה שמית מערבית גדולה באזור הדלתא

.

המזרחית ( ' ארץ גושן ' ) במצרים בימי הממלכה החדשה ובמיוחד בתקופת השושלת התשע -
עשרה ,
שבימיה
הוקמה הבירה פ  -רעמסס  ,עיר ענקית במושגי אותם ימים  .להזכרת בניית פחום ורעמסס על
ידי עבדים ' עבריים ' בפרשת השהות במצרים יש אפוא רקע ארכאולוגי הולם  ,והמונח ' עברי '
להתפרש על
רקע המונח הבירו  ,הידוע ממקורות התקופה איני טוען כי יש לקבל כהיסטוריים את

עשוי

.

סיפורי העבדות במצרים ויציאת מצרים של עם ישראל כעם מגובש על שנים  -עשר שבטיו  .אך בהחלט
מתקבל על הדעת  ,כפי שסוברים חוקרים לא מעטים  ,כי קבוצה גרעינית שהייתה בעלת השפעה
מרכזית על מהלך ההתפתחות של עם ישראל בהמשך ההשתלשלות ההיסטורית אכן הייתה במצרים

.

בתקופה זו ואף עברה את תוויית השהות והמעבר במדבר מרכיב מעניין ברקע הארכאולוגי לאירועים
אלה עשוי להיות הממצא ה ' מדייני ' בצפון  -מערב חצי האי ערב ובערבה הדרומית ( מן המאות

עשרה  -השתים  -עשרה לפה " ס )  ,ממצא שיש בו כדי לרמוז על מציאות מסוימת שבה מעוגנות
32
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ראו  :נאמן  ' ,פרשת " כיבוש הארץ " ' ( לעיל  ,הערה

. ) 20

ד ' רדפורד סבור כי סיפור השהייה במצרים ויציאת מצרים נוצר בדרום כנען על רקע תקופת הממלכה
החדשה
ואומץ על ידי הישראלים  ,ואילו סיפור יוסף הוא לדעתו נובלה מן המאה
השביעית או השישית לפה " ס  . Redford , :ס
 . 408 - 429עק 1992 ,

,
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,
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על הזיקה בין המחקר הארכאולוגי לכתיבת ההיסטוריה של ראשית

על הקשרים בין משה למדיינים .

35

יש להדגיש כי המוטיבים

של יציאת מצרים  ,מעמד הר סיני והשהות
סביר כי נוצרו יש מאין במאה השביעית

במדבר דומיננטיים במסורת המקראית עד כדי כך שאין זה
במהלך המאה השלוש  -עשרה לפה " ס  ,ערב
לפה " ס  ,כדעת אחדים  ,וייתכן שהתהוו על רקע המציאות
 ישראל .הזכרת ' ישראל ' במצבת מרנפתת כגוף בעל מעמד בארץ
הציפייה מן הארכאולוגיה לרבית  ,שהרי
פרשת כיבוש הארץ זכתה לדיונים רבים מספור  .כאן הייתה
אולברייט וידין הציגו כאמור את הממצא
ערים הרוסות הן לתם הוקם של הארכאולוגים  .גרסטנג ,
המזוהים עם ערים הנזכרות בפרשת
הארכאולוגי כתואם את הסיפור המקראי  .אך מאז נבתנו אתרים
תמונת הכיבוש האחיד של ארץ -
הכיבוש בספר יהושע ובספרים אחרים והתברר כי אין לקבל את
כיבוש מסוימות  ,כמו אלו של ערד ,
ישראל המתוארת בספר יהושע  .הארכאולוגיה שוללת פרשיות
המקראי במקרים של יריחו  ,ירויות
חשבון והעי ; ומציגה תמונה לא ברורה הנוטה לשלילת הסיפור
עשויה להתאים לסיפור המקראי  36אין
ודביר ; ואילו במקרים של חצור ולכיש התמונה הארכאולוגית
כיבוש אחרים המצויים בספר במדבר
ספק כי הסיפור המקראי על כיבוש הארץ בספר יהושע וכן סיפורי
 ,אולם נראה כי גם בסיפורים
ובספר שופטים הם יצירה היסטוריוגרפית מאותרת בעלת אופי אידאולוגי
 :זה של העי וזה של הצור .
אלו משוקעות מסורות קדומות נתעכב בקצרה על שני מקרים
 דבואן  .אם זיהוי זה נכון  ,כי אז אין דרךאת העי מזהים מרבית החוקרים עם האתר א  -תל שליד דיר
במקרה של העי ניתן לתארך את
להסביר את סיפור הכיבוש אלא כאטיולוגיה יתרה מזו  ,נראה כי
הברונזה הקדומה שרידיה המרשימים
היווצרות האטיולוגיה באתר א  -תל שכנה עיר בצורה מתקופת
העיר החרבה כפר טיפוסי לתקופת
נראים במקום גם כיום בתקופת השופטים הוקם על פסגת
לא נושב עוד במרוצת תקופת
ההתנחלות  ,הוא נעזב בשלהי המאה האחת  -עשרה לפה " ס והמקום
הכפר בתקופת הברזל א  ,שהתגוררו
המלוכה הדעת נותנת כי סיפור כיבוש העי נוצר על ידי תושבי
הרקע להיווצרות האטיולוגיה  37כאשר
בין חורבות עיר קדומה ובה ביצורים אדירים  .זהו אפוא
הייתה כבר בת כמה מאות שנים !
שובצה אטיולוגיה זו בהיסטוריוגרפיה הדויטרונומיסטית  ,היא
 ,אולי קדם  -ישראלית  ,שהשתמרה בקרב
סיפור כיבוש תצור משקף לדעתי אף הוא מסורת קדומה
בסיפור  :היות חצור ' ראש כל
הישראלים המציאות הארכאולוגית תואמת שני מרכיבים מרכזיים
תצור אכן הייתה העיר התשובה
הממלכות האלה ' ( יהושע יא  ,י ) וההדגשה כי חצור נשרפה באש
תקופת הברונזה המאותרת ,
ביותר בכנען באלף השני לפה " ס  ,והיא אכן חרבה בשרפה אדירה בשלהי
במציאות הארכאולוגית אימות לסיפור
לא ייפלא על כן כי שני חופרי חצור  ,ידין ואמנון בן  -תור  ,ראו
בשרפה קשה מבלי לזהות בוודאות את
המקראי  .אולם לדעתי ניתן להסתפק בקביעה כי הצור הרבה
כיבוש העיר ליהושע  ,שימר את הזיכרון
גורם החורבן  .העניין החשוב הוא שהמקרא  ,בייחסו את
אפוא זיכרון היסטורי שהשתמר מאות
ההיסטורי על חורבנה עצם החורבן של עיר מרכזית זו היה
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מור

.

שנים זהו אחד מן הזיכרונות ההיסטוריים האותנטיים של תושבי הארץ שעברו מדור לדור ,
משלהי
תקופת
הברונזה המאוחרת  ,עד שלבשו את הצביון שהקנתה להם ההיסטוריוגרפיה הדויטרונומיסטית .
ממקרה חצור ניתן להסיק גם על סיפורים אחרים  :אירועים טראומתיים מרכזיים השתמרו בפי
תושבי
הארץ
כמסורות עתיקות יומין  ,שגיבוריהן לבשו ופשטו צורה במהלך הדורות  .בהקשר זה ניתן להזכיר
את הניתוח המעניין של פרשת חורבן ערי הכיכר לאור הממצא

הארכאולוגי .

וולטר רסס  ,אחד

מחופרי באב א 5 -רע שממזרח לים המלח  ,טען כי חורבן היישובים מתקופת הברונזה הקדומה בדרום -

מזרח ים המלח באירוע טראומטי ( רעידת

אדמה ? )

השאיר את רישומו על תושבי הארץ לדורות רבים ,

וסופו שהגיע למקרא בדמות הסיפור על חורבן ערי

הכיכר .

38

בדרך זו ניתן להסביר סיפורים רבים

מטיפוס סיפורי הכיבוש  :הם אינם בהכרח סיפורים ' ישראליים ' אלא מסורות ארץ  -ישראליות
המבוססות על אירועים אמתיים שהתגלגלו בזיכרון הציבורי בקרב תושבי הארץ במשך דורות עד
שאומצו בתודעה ההיסטורית

הישראלית .

תקופת ההתנחלות
בשנות השבעים והשמונים שררה אופטימיות רבה בכל הנוגע למחקר התנחלות שבטי

ישראל .

העבודה החלוצית של אהרוני בגליל העליון בנושא זה בשנות החמישים 39שימשה השראה למחקרים

רבים שנעשו לאחר מלחמת ששת הימים ביהודה  ,בשומרון ובאזורים אחרים של הארץ  .המחקר
הישראלי תרם תרומה מרכזית בתחום זה  ,וצייר תמונה הדשה של ההתיישבות בראשית תקופת

.

הברזל א  40מחקרים אלו הצביעו על גל התיישבות רחב היקף ( כ  250 -אתרים בחבל ההר
המרכזי
של ארץ -
ישראל המערבית ומספר לא ידוע של אתרים בחבלים שונים של עבר הירדן המזרחי )

.

שההל בשלהי המאה השלוש  -עשרה ונמשך עד לשלהי המאה האחת  -עשרה לפה " ס אין זה המקום
לדיון בנושא רחב זה  ,אולם מן הראוי לציין כי בעוד שהממצא העובדתי ברור ומוסכם על הכול ,

הרי פרשנותו שנויה במחלוקת  .יש הרואים בממצא הארכאולוגי עדות להתיישבות מחדש של
נוודים באזור ההר לאחר שכבר היו יושבי קבע באתרים דומים בתקופת הברונזה התיכונה ועברו
תהליך התנוודות בתקופת הברונזה המאוחרת ( כך פינקלשטיין ) ; יש הרואים במתיישבים
פליטי
התרבות הכנענית של אזורי העמקים שעברו להתיישבות בחבל ההר עם התמוטטות המערך

העירוני של תקופת הברונזה המאוחרת ( כך דיוור ) ; יש הסבורים כי המתיישבים היו שבטי נוודים
שהגיעו מעבר הירדן המזרחי בהתאם למסורת המקראית

( כך זרטל ) ; ויש הטוענים כי גל התיישבות

38

.

39

 Memory o( D . Glenn Rose, Atlanta 1982ש
  . 186קק ~ ,י ' אהרוני  ,התנחלות שבטי ישראל בגליל העליון  ,ירושלים תשי " ז .

40

(  5 .ט ) ohnson
201

"

5 0.

1( . Pardee , ] . Toombs

אהרוני ( לעיל  ,הערה , ) 3

' Sodom Saga

W . E . Rast , ' Bab edh - Dhra and the Origin of

and Biblical Interpretation : Essays

עמ ' 186

; 220 -

י ' אהרוני  ' ,ההאחזות וההתנחלות ' ,

Archaeology

מזר  ,ההיסטוריה של עם ישראל :

האבות והשופטים ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  ; 73 - 56מ ' כוכבי  ' ,תקופת ההתנחלות '  ,י ' אפעל ( עורך )  ,ההיסטוריה של
ארץ ישראל  ,ב  :ישראל בתקופת המקרא  ,ירושלים  , 1984עמ '  ; 84 - 21פינקלשטיין ( לעיל  ,הערה  ; ) 21א ' זרטל ,
' ההתנחלות הישראלית בהר מנשה '  ,עבודת דוקטור  ,אוניברסיטת תל  -אביב  ,תשמ " ו ; מאמרי הקובץ בעריכת נאמן

ופינקלעוטיין ( לץייל הזירה

) 20

על הזיקה בין המחקו הארכאולוגי לכתיבת ההיסטוריה של ראשית ישראל

זה היה מורכב מאוכלוסייה ממקורות שונים  ,ובהם כל אלו שצוינו
הצפון

(

סוריה וממלכת החתים ; כך ב ' מזר  ,נ ' נאמן ואחרים .
)

לעיל ואף פליטים מארצות

כישראלים ?

האם ניתן לזהות את תושבי היישובים הללו זיהוי אתני מובהק

79

הדעות  :יש המהססים להשתמש במונת זה לגבי תקופת הברזל א ומעדיפים
ישראלים ' או להימנע מכל זיהוי אתני מובהק  ,מתוך הנהה שבתקופה זו

גם בעניין זה חלוקות

להשתמש במונח

' פרוטו -

עדיין אין לדבר על עם

.

ישראל מגובש אולם הנתונים שבידינו מראים כי אוכלוסיית אתרי ההר בתקופת

הברזל א היא מקור

האוכלוסייה שהמשיכה להתקיים באותו אזור עצמו ואף בחלק מאותם אתרים

המלוכה  ,ושזיהויה בתקופת המלוכה כישראלית אינו שנוי במחלוקת  .לעניין הזיהוי

עצמם בתקופת

האתני יש להקיש
שהן מתוארות

מניתוח הממצא בשילה  .תוצאות ההפירות במקום תואמות את תולדות שילה כפי
עשרה  -עשרה ,
המאה האחת
במקרא  :האתר שגשג בתקופת הברזל א ( תקופת השופטים )  ,והרב במרוצת
ההתאמה בין
 41לאור -
תאריך התואם את הציון במקרא בדבר חורבן שילה בשלהי תקופת השופטים
בתקופת השופטים
הממצא מתקופת הברזל א שהתגלה בחפירות לבין המסורת המקראית על שילה
על פי המינוח המקראי
ניתן לזהות את אוכלוסיית שילה בתקופת הברזל א כאוכלוסייה ישראלית
האחרים  ,ועל כן ניתן
והנה התרבות החומרית של שילה בתקופת הברזל א זהה לזו שבאתרי ההר

.

.

להקיש מזהות אוכלוסייתה לזהות האוכלוסייה באתרי ההר

האחרים ,

אחד הנושאים השנויים ביותר במחלוקת בהקשר זה הוא פרשנות הממצא באתר
(

כי מצא במקום את המזבח שבנה יהושע על פי המסופר במקרא

דברים בז  ,א  -י ; יהושע ח  ,ל  -לה .

זיהוי המבנה על ידי זרטל כמזבה נראה בעיני בעייתי ביותר  .יחד עם

) 42

זאת  ,בחפירה התגלו עדויות
 ,וזו התרחשה בשלהי

כי בשלב שקדם להקמת מבנה זה היתה במקום פעילות בעלת אופי פולחני

.

המאה השלוש  -עשרה ובראשית המאה השתים  -עשרה לפה " ס אם כך אפשר כי
במקרא מקורן במסורת עתיקת יומין על אתר

.

הר עיבל זרטל טוען

זה .

תגליות בעבר הירדן מלמדות כי בגלעד היה תהליך התנחלות דומה לזה

המסורות על הר עיבל

שבשומרון  ,אלא שהנתונים

הארכאולוגיים מאזור זה מבוססים על סקרים בלבד  .על סמך הפירות שנערכו בשנים

האחרונות במואב

ובראשית תקופת

ובעמון ( באתרים להון ותל אלעמירי ) מתברר כי בשלהי תקופת הברונזה המאותרת
התופעות הארכאולוגיות
הברזל א הוקמו באזור זה יישובים מפותחים ומבוצרים יש הרואים קשר בין
שמדרום  -מערב
הללו לבין מסורות המקרא על עמי עבר הירדן המזרחי ועל שבטיו  .בתל אלעמירי
ארבעה מרחבים וקנקני
לעמאן נמצא יישוב מבוצר שתאריכו סמוך ל  1200 -לפה " ס ובו בתים מטיפוס
של ארץ  -ישראל
שפת צווארון  .הדמיון בתרבות החומרית בין אתר זה לבין הממצא בהר המרכזי
ולורנס סטייגר ) לקשור
המערבית הוביל את חופרי האתר וחוקרים אחרים ( לארי הר  ,דאגלס קלרק
 43כמו במקרה של הר עיבל  ,אי אפשר לומר
אותו למסורות המקרא על שבט ראובן ( בעקבות קרוס )

.

.

41

 .קק

Tel-Aviv

1993 ,

",

Biblical 5

",

The Archaeologll

:

2.
Lederman , Sh

0

385 - 389
42
43

א ' זרטל  ,עם נולד  :המזבח בהר עיבל וראשית ישראל  ,תל  -אביב
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מזר

.

כי זוהי קביעה אובייקטיווית חסרת פניות  ,אולם זו אפשרות שיש לקחת אותה בהשבון האתר הוא בן

ביותר .

זמנם של אתרי הר עיבל וגילה  ,והתרבות החומרית בכל האתרים הללו דומה

כאשר מנסים להשיב על שאלת הזיהוי האתני של תושבי אתרי ההר בתקופת הברזל א יש להביא
בחשבון את הזכרת שם האתנוס ' ישראל ' באסטלת מרנפתח בשנת

1206

לפה " ס בקירוב כשם של עם

.

שהכחידו המצרים הזכרה זו מצביעה על חשיבותו ועל מעמדו המיוחד של ישראל בתקופה זו  .האם
ניתן להשתמט מהזכרה זו בתירוצים שונים כדרך שעושים חוקרים

רבים ?

דומה כי הצדק עם אלו

הסבורים שהמונח ישראל באסטלה זו מכוון לגוף אוכלוסייה משמעותי בארץ  -ישראל  ,וייתכן  ,כפי
שהציעו מספר חוקרים  ,כי המדובר באותה אוכלוסייה שהקימה את אתרי חבל ההר משני עברי הירדן

ממש בתקופה זו .

44

בצד הדיון בממצא מאזורי ההתנחלות הישראלית יש להזכיר את המתאם המובהק בין מסקנות המחקר

הארכאולוגי הנרחב של התרבות הפלשתית לבין מקורות המקרא .

45

החפירות בארבע מחמש ערי סרני

הפלשתים ( אשדוד  ,עקרון [ תל מקנה ] אשקלון ועתה גם גת [ תל צפית ] ) מצביעים על כך שהיו ערים
משגשגות בתקופת הברזל א  ,ושבתרבותן החומרית יש יסודות אגאיים

מובהקים .

זוהי תמונה

ארכאולוגית התואמת את הנאמר במקרא על מוצא הפלשתים ועל מערכת יחסיהם עם

הישראלים .

.

השם אכיש למשל ידוע עתה מכתובת מונומנטלית מן המאה השביעית לפה " ס שהתגלתה בעקרון יש
להניח כי שם זר זה  ,כמו שמות נוספים שנמצאו בכתובת זו  ,השתמר במסורת בני המקום עוד מימי

הברזל א .

ההגירה הפלשתית בתקופת

46

הממצא הארכאולוגי מתקופת הברזל א ,

קשה להניח כי תיאור חמש ערי פלשת  ,התואם כל כך את

הומצא יש מאין במאה השביעית לפה " ס או מאוחר יותר .

תקופת הממלכה המאוחדת
תקופת הממלכה המאוחדת ושאלת תהליך צמיחת המדינה בישראל הפכה להיות שאלה מרכזית

.

בשנים האחרונות המקרא הוא המקור הכתוב היחיד כמעט לתולדות ישראל בתקופה שעד אמצע
המאה התשיעית לפה " ס  ,וזו אחת הסיבות לכך שהאמינות ההיסטורית של סיפורי המקרא באשר

.

לראשית המלוכה שנויה במחלוקת עד לשנות השבעים הניחו כותבי ההיסטוריה של תקופת המלוכה
כי הנרטיב המקראי מבוסס על תעודות קדומות שמקורן בכתבי סופרי חצר שפעלו בחצר המלוכה
בירושלים ,

44

45

47

אך בשנים האחרונות היסטוריונים לא מעטים מטילים ספק בקיומן של תעודות כאלו

,דיון מפורט על כר ראו :
Sea

( he

,

0

Peoples

Archaeolo

y
332 - 348
~
46
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ישראל
על הזיקה בין המחקר הארכאולוגי לכתיבת ההיסטוריה של ראשית

.

בתולדות ישראל בין חוקרים אלו קיים
ושוללים את קיומה של הממלכה המאוחדת כשלב משמעותי

מגוון דעות

רהב .

חלקם סבורים כי ממלכת דוד

ושלמה הייתה ממלכה קטנה או רק ' מדינה

דוד ושלמה מטעמים אידאולוגיים

בהיווצרותה '  ,וכי ההיסטוריוגרפיה המקראית לאדירה את תקופת
מבטלים כליל את מקומה של הממלכה
מעל ומעבר למה שהייתה באמת חוקרים קיצוניים יותר
היו אלא דמויות ספרותיות שנוצרו
המאוחדת בהיסטוריה הישראלית וטוענים כי דוד ושלמה לא

.

.

ביותר זו היא תקופת ביניים בין סוף השלטון המצרי של

הממלכה החדשן  ,קב ן

1ג, , 1

ו ג י י

.

הנוגעות ליחסים בין  -לאומיים על

האשורית במאה התשיעית  ,ומתקופה זו כמעט ולא נותרו תעודות

רקע זה יש חשיבות מיוחדת לכתובת שישק ( שושנק

הראשון  ,מייסד השושלת העשרים ושתיים

שישק במסעו לארץ  -ישראל בשנת

.

החקוקה על קיר מקדש כרנך בכתובת רשומות הערים שכבש
שישק במקרא ( מלכים א יד ,
לפה " ס בקירוב  ,אירוע העולה בקנה אחד עם תיאור מסע

אמנם ירושלים אינה נזכרת בכתובת אך הכתובת ניזוקה ויש

)

925

כה  -כט .

49

)

בה פערים גדולים ואפשר כי ירושלים
מרצון  ,כפי שהמקרא מספר  ,ועל

הופיעה באחד מהם ; אפשר גם שירושלים לא נכבשה אלא נכנעה
מעידה כי שישק עלה עם צבאו לכיוון
כן לא נזכרה בכתובת  .חשיבותה של הכתובת בכך שהיא
נתיב זה לעבר ההר המרכזי לא
ירושלים  ,שהרי נזכרות בה קריית יערים וגבעון  ,שמצפון לירושלים
בעצם בחירת הנתיב דרך ההר יש יותר
היה מעולם יעד של צבא מצרי בתקופת הממלכה החדשה
שהייתה בו ישות פוליטית בעלת משקל
מרמז כי אזור ירושלים היה יעד השוב לצבא המצרי  ,ומכאן
לראות במסע שישק ראיה לקיומו של
ישות כזו הייתה יכולה להיות רק מדינה ישראלית  ,ועל כן יש

.

.

::נן  ::;:יב; נ;:כעבנו ניג%
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גוף גאופוליטי משמעותי בעיני המצרים בחבל ההר במאה העשירית לפה " ס  .את מסע שישק יש
לראות אפוא כניסיון להתערב בהתרחשויות הפוליטיות בישראל לאחר מות שלמה מחשש שממלכה

.

ישראלית חזקה עלולה לפגוע באינטרסים מצריים גם את שלוחת המסע לנגב יש להסביר על רקע

דומה ( ראו

להלן .
)

בכתובת הניצחון הארמית מתל דן וככל הנראה גם במצבת מישע מלך מואב נזכר

.

כ 150 -

' בית דוד ' ככינוי לממלכת יהודה במחצית השנייה של המאה התשיעית אלו עדויות כי

שנה

.

לאחר ימי דוד היה שמו ידוע באזור כולו כמייסד שושלת שעל שמה קרויה ממלכה אין לזלזל בעדות
זו  ,אף על פי שקשה ללמוד ממנה על היקף ממלכתם של דוד

ושלמה .

מלבד מקורות המקרא ושלושת המקורות החיצוניים שציינו לעיל הממצא הארכאולוגי הוא המקור

היחיד ללימוד תקופת הממלכה המאוחדת  ,ולכן יש לו משקל מיוחד .
הארכאולוגיים על תקופה זו נתונה גם היא במחלוקת בשנים האחרונות .

אולם פרשנות הנתונים

50

על פי ה ' כרונולוגיה הנמוכה ' לתקופת הברזל שהציע פינקלשטיין יש להוריד למאה התשיעית את
שכבות היישוב והמבנים שיוחסו בעבר לימי שלמה  ,ואילו את שכבות היישוב שיוחסו בעבר
לשלהי
תקופת
השופטים יש לייחס לימי שלמה הצעה זו עשויה לשנות מן הקצה אל הקצה את תמונת התרבות

.

החומרית של תקופת הממלכה המאוחדת  ,ואפשרה לצייר התפתחות היסטורית שונה עד למאוד מזו

.

המתוארת במקרא אך מרבית החוקרים אינם מקבלים

כרונולוגיה זו .

אמנם מחקרים שונים ערערו

51

את מידת הביטחון שהייתה קיימת עד לשלהי שנות השמונים בייחוס מבנים שונים לימי שלמה  .יש
לזכור כי קנה המידה לקביעת התאריך הוא מכלולי כלי חרס  ,ואת אלו ניתן לעתים לתארך במרווח
זמן גדול למדי  ,שאין בו כדי להכריע כאשר מבקשים לייחס ממצא ארכאולוגי לפרק זמן מצומצם

50

לסקירת הממצא הארכאולוגי מימי הממלכה המאוחדת על פי הכרונולוגיה השמרנית ראו  :ע ' מזר ,
המאוחדת  :תמונה ארכיאולוגית '  ,ברון וליפשיץ ( לעיל  ,הערה , ) 14
עמ '  ( 116 - 79זהו עדכון של פרק בספרי
[ לעיל  ,הערה  , ] 36עמ
85 - 118

51

כמו

177 - 187
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Reply 10 1 . Finkelstein ' ,

?  the Iron Ageחן Palestine

) Tenth Century 8 .

the Archaeologf of

Low Chronology Perspective ' , BASOR , 314 ( May

ג

 the Iron Age :תן

ן ) Reply 10 Israel Finkelstein ' ,ן Chronology of Northern Israel :

. the

אין

באפשרותי במסגרת מאמר זה להיכנס לפרטי הדיון בבעיית הכרונולוגיה  .די אם אומר כי לאור החפירות ביזרעאל
ניתן לקבל את טענת פינקלשטיין כי מכלול כלי החרם המיוחס לישכבת שלמה ' במגידו ( שכבה  8ו ( VA - 1נמשך

.

,

עד לאחר ימי בית עמרי אולם לדעתי אין לקבל את טענתו כי מכלול זה היה בשימוש רק בימי בית

עמרי .

הנתונים הסטרטיגרפיים מחפירות שונות ( כולל מיזרעאל עצמה ) מעידים לדעתי כי מכלול זה וכן המכלול המקביל
לו בדרום הארץ התקיימו הן במשך חלק גדול מן המאה העשירית והן במשך חלק גדול מן המאה התשיעית

לפה " ס .

לאור זאת נראה לי כי אין אפשרות להבחין בשלב זה של המחקר בין כלי חרס של ימי שלמה לבין אלו של ימי

.

אחאב יצוין כי ה ' כרונולוגיה

הנמוכה ' של פינקלשטיין נשענת כמעט באופן בלעדי על הממצא בחפירות

יזרעאל

ועל התאמתו לתולדות יזרעאל כפי שהן ידועות מן המקרא בלבד  .מכאן עולה כי הסיפור המקראי על יזרעאל ,
שהוא חלק מן ההיסטוריה הדויטרונומיסטית  ,הוא לדעת פינקלשטיין בעל חשיבות היסטורית ראשונה

במעלה .

אולם  ,מצד שני פינקלשטיין טוען כי ההיסטוריה הדויטרונומיסטית ככל שהיא נוגעת לתקופות שעד סוף ימי

הממלכה המאוחדת אינה אמינה ( ראו גם מאמרו בחוברת זו )  ,ויש כאן לדעתי סתירה פנימית

בשיטתו .

Megiddo

על הזיקה בין המחקר הארכאולוגי לכתיבת ההיסטוריה של ראשית ישראל

ימי דוד ושלמה  .ניסיונות להשתמש בתאריכים

רדיומטריים ( פחמן

) 14

,

83

לגבי תקופה זו מתחילים רק

להגיע למסקנות .

לאחרונה להניב תוצאות משמעותיות  ,אך דרוש מחקר נוסף על מנת
התרבות החומרית האופיינית לימי
בהתחשב במגבלות אלו קשה לצייר בביטחון תמונה שלמה של
בעניין זה עומדות במבחן ' שכבת
דוד ושלמה ובכל זאת דומה בעיני כי כמה ממסקנותיו של ידין

.

.

שלמה ' במגידו כוללת שני ארמונות בנויים גזית  ,מספר מבני
נוספים ואולי אף שער בן שישה תאים ( אם כי על תאריך שער זה

מרבע מאה .

) 52

התמונה הארכאולוגית של חצור בימי שלמה כעיר

בן שישה תאים קיבלה חיזוק בחפירות המחודשות בהנהלת

הנתונים מגזר מראים כי ייתכן שהיו בעיר במאה העשירית

ציבור ומבני מגורים מפוארים

יש ויכוה קשה במחקר זה למעלה

מוקפת תומת סוגרים ובעלת שער

בן  -תור  ,ודומה כי יש לקבלה  .גם

לפה "

.

סוגרים דומה אפוא כי הארכאולוגיה מאמתת את הפסוק בספר

שלוש ערים אלו בידי שלמה  .ידין הדגיש את השערים שבשלוש

ס שער בן שישה תאים וחומת

מלכים א ט  ,סו המספר על בניית

הערים תצור  ,גזר ומגידו כמרכיב

אופייני לימי שלמה  ,אולם עתה אנו יודעים כי שערים בני שישה

תאים היו בשימוש גם בהמשך
 ,ועל כן אין לראות בשערים

תקופת הברזל ב הן בארץ  -ישראל המערבית והן בעבר הירדן המזרחי
הוא האפשרות כי שלוש הערים
אלו מרכיב הכרחי ל ' ארכאולוגיה של ימי שלמה '  .העניין החשוב
בהן ביצורים בעלי אופי דומה
הנזכרות בפסוק בספר מלכים א ט אכן נבנו בימי שלמה  ,ושהוקמו
 ,אם יוכה בעתיד כי היא נכונה  ,עשויה
ובנייני ציבור רק ה ' כרונולוגיה הנמוכה ' של פינקלשטיין

.

להפריך

מסקנה זו .

שממלכה זו לא הייתה קיימת ,

חוסר הממצא בירושלים מתקופת הממלכה המאוחדת הוצג כראיה לכך
ממלכה
שהרי אם עיר הבירה לא הייתה עיר של ממש  ,כיצד התקיימה

כזו ? 53

52

אכן הממצא הארכאולוגי

התאים במגידו לשכבה  IVAמן המאה
אהרוני  ,הרצוג  ,ד ' אוסישקיז ג ' " טמז ואחרים מייחסים את שער ששת
הברזל '  ,ה ' כצנשטיין ואחרים
התשיעית לפנה " ס  .לסיכומים ראו  :ז ' הרצוג  ' ,תכנון היישובים והביצורים בתקופת
.חס  . Ussish n , 'Notesם
( עורכים )  ,האדריכלות בארץ  -ישראל בימי קדם  ,ירושלים תשמ " ז  ,עמ ' ; 215 - 212
~

י

,

".

אזתוא 0ן  the Tenthתו Gezer, Ashdod and Tel Batash

  . 71 - 91 : G .Tקק Centuries 8 . 0 . BASOR , 277 - 278 ) 1990 ( ,.
 Wightman ' The Myth ofSשאלת שער מגידו מעוררת סוגיות הדורשות דיון טכני שלא
olomon ,
 . 5 .קק . ,
השער הוקם במאה התשיעית לפה " ס
זה המקום לפרטו אסתפק כאן בהצגת מספר שאלות המופנות לסבורים כי
שלמה  ,כיצד ניתן להסביר
( ימי אחאב )  .אם שער ששת התאים לא הוקם בשכבה  , VA-IVBהמיוחסת בידי רבים לימי

נ2

"

.

'

.

את העובדה כי במגידו מצויים שלושה שערים שונים המשויכים להומה אחת

בלבד ולשתי שכבות יישוב ? איני מכיר
בנייה מפוארת נקברו כיסודות

תקדים למצב כזה  .זאת ועוד  ,על פי השקפה זו המישה נדבכי אבני גזית הבנויים
הנמצא בסמוך רצפת מעבר השער
באדמה  .כיצד ניתן להסביר זאת בשעה שבשער מתקופת הברונזה המאוחרת
כי שכבה  VA-IVBבמגידו היא
מגיעה לקצה התחתון של נדבכי הגזית ? ואם נקבל את דעתו של פינקלשטייןשיזרעאל השכנה בוצרה בביצורים

מתקופת אחאב  ,כיצד ניתן להסביר את העובדה כי עיר זו אינה מבוצרת  ,בעודאורוות ) הוקמו על פי פרשנותו של
אדירים ? וכיצד יש להסביר את העובדה כי אורוות מגידו ( אכן הן ככל הנראה
המרכבות הגדול באזור ?
פינקלשטיין לאחר ימי אחאב  ,בעוד שדווקא הוא מופיע בכתובת שלמנאסר בראש חיל
השער שייך לשכבה שלה שייכים
לכל השאלות הללו אין תשובות מניחות את הדעת  ,והן מביאות אותי לשער כי
הארמונות

(

8הו4- 1ע .
)

לאחרונה

השער נוסד בימי ירבעם  ,שנים

53

אותה משכבה  , VBוקבע כי

לאהר
שהפריד.2 . Herzog, Archaeoloiy ofthe
oe , Telשייך הרצוג את השער לשכבה Aviv , IVB
ספורות לאחר שלמה !  . 226ק 1997 ,
הייתה נכונה ביסודה .
/

נראה לי כי הנושא דורש עיון מחודש  ,וייתכן כי השקפתו של ידין על נושא
פאוסטזהוא ' ברוך ( עורכים )  ,חידושים בחקר
 ,א'
ד ' אוסישקין  " ,רושלים בתקופת דוד ושלמה  :העדות
ירושלים רמת  -גן  , 1997עמ ' 8 Negative ' , BAR 24 , ; 59 - 57
 .קק 4 ) 1998 ( ,
5
5 there , The Archaeological Evidence Proves 11ן זנ ' 26 - 33 , 62 - 63 ; 1 . Cahil ,
 . 34 - 41קק ,

הארכיאולוגית '
01 There: Archaeology Provesא M . L. Steiner , ' 11 ' 5

,,

" "

דיי"

"

תדרה

עמיחי

84

מזר

.

בירושלים אינו מצביע על היותה עיר גדולה ורחבה בתקופה זו אולם בכל השטחים שחפר יגאל שילה

במדרון המזרחי של עיר דוד נמצאו חרסים שניתן לתארכם לתקופה זו  .יצוין כי חוסר הממצא בעיר
דוד אינו מוגבל למאה העשירית בלבד  :למעשה אין כמעט ממצאים באזור זה מפרק זמן של מאות
שנים  -משלהי תקופת הברונזה התיכונה  ,המאה השש  -עשרה לפה " ס  ,ועד המאה התשיעית לפה
"ס
 -למעט שרידי בנייה באזור המבנה המדורג ( ראה להלן ) וטרסות האבן שמתחתיו וחרסים ושרידי

.

בנייה קטועים פה ושם האם יש להסיק מכך שהיה פער יישובי בירושלים לאורך

 700 - 600שנה ?

נאמן כבר עמד על הסתירה בין חוסר הממצא מתקופת הברונזה המאוחרת בירושלים לבין התעודות

הכתובות מתקופת אלעמרנה  ,והשליך ממצב זה גם על תקופת הממלכה המאוחדת .

54

המבנה המדורג

במעלה עיר דוד ( שטח ס ) הוא שריד של מבנה מונומנטלי יחיד במינו שהוקם ככל הנראה עוד לפני
ימי דוד  ,במרוצת תקופת הברזל א  ,ושנותר על מכונו עד המאה התשיעית לפה " ס  ,ואז הוקמו מעליו

בתי מגורים .

55

.

השריד שהתגלה הוא קיר תמך אדיר ממדים של בניין גדול מאוד שהיה מעליו הבניין ,

שלא השתמר  ,היה אחד הבניינים הגדולים ביותר בארץ בתקופת הברזל  ,ומתקבל על הדעת לזהותו

עם מצודת ציון שכבש דוד על פי הסיפור המקראי ( שמואל ב ה  ,ז )  ,ושהמשיכה לשמש כמצודתו בעת
שלטונו

בירושלים .

אין בידינו כל נתונים ארכאולוגיים מאזור האקרופוליס של ירושלים  ,שהיה בדרום הר הבית  ,וייתכן

כי יש באזור זה שרידים של מבני ציבור מימי שלמה .
מקדשים הידועים מן האלף השני

56

לפה " ס וכן מספר

תכנית מקדש שלמה המתוארת במקרא תואמת

מקדשים מתקופת הברזל ב בסוריה ( עין דארא

ותל תעינת  ,אולם הללו כבר לא היו קיימים לאחר המאה השמינית לפה " ס .
בדבר חוסר הממצא מן המאה העשירית לפה " ס בירושלים היא חלקית בלבד  .יתרה
)

57

נראה אפוא כי הטענה

מזו  ,חוסר הממצא

נובע בוודאי בין השאר מההרס הרב ומהארוזיה החזקה בגבעת עיר דוד  ,והוא גם תוצאה של חוסר
האפשרות לחקור את אזור הר הבית  .עם זאת יש לציין כי הממצא מן המאה השמינית והשביעית
לפה " ס בעיר דוד ובאזורים אחרים בירושלים עולה לאין שיעור בכמותו על הממצא מן המאה

.

העשירית והתשיעית לפה " ס ניתן להסיק מכך שירושלים לא הייתה עיר גדולה ומפותחת במאות
אלו  ,וללמוד מכך על מדת

עצמתה של ממלכת דוד ושלמה .

מלבד לירושלים ולשלוש הערים מגידו  ,חצור וגזר  ,מצויים באתרים רבים בארץ שרידים מן המאה
העשירית לפה " ס  ,וניתן ללמוד מהם על תפוצת התרבות החומרית האופיינית למאה העשירית ברחבי

.

הארץ  ,על חידוש העיור באופן הדרגתי ועל הקמת מערכות יישוב חדשות באזורים מיוחדים במסגרת

54

 theחן  lerusalem ' s POIUiCbl Positionת , ' The Contribution 01 the Amarna Letters 10 the Debate 0ת8ת1 ) 8 ' 81

.

 . 17 - 27קק BASOR , 304 ) 1996 ( ,

55

י ' שילה  ,חפירות עיר דוד  ,א קדם  , ) 19ירושלים תשמ " ד ,

. 44 ) 1994 ( ,

13 - 20

'

ז'

עמ ' יג  -יז ;

Cahill , ' David , city Of -

 [ . 14 .ש

Tarler

.ס

8 the Terraces of: Ierusalem , , [ ] 1מ4 . Steiner , ' Re - 4811ג
 .קע לסיכומים וספרות קודמת ראו  :ש ' אחיטוב וע ' מזר ( עורכים )  ,ספר ירושלים  :תקופת המקרא  ,ירושלים

.

ראו על כך בהרחבה :
75 - 90

57

Tenth Century 8 . ] . 1 .

;  . 52 - 67קק The Anchor Bible Dictionary , 1 [ ,

תש " ס  ,עמ ' יג : 54 - 52 ,
56

"

.א

 .קק

הרצוג ,

104 - 102

.

Proposal ' , Tel Aviv , 27

) 2000 ( ,

' מקדש שלמה  :שפזור

ג

 the Late Bronze and Early Iron Ages :חן A . E . Knauf , ' Ierusalem

,

תוכניתו ומקבילותיו הארכיאולוגיות '  ,אחיטוב ומזר לעיל  ,הערה  , ) 55עמ '

. 174 - 155

85
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.

אולם אציין כמה מהם בחפירות בתל רחוב

מאמר זה אין באפשרותי להיכנס לפרטי נושא רחב זה ,

יישוב ( שכבות

שבעמק בית  -שאן התגלה בשנים האחרונות מערך של שלוש שכבות

לעיר שגודלה

.

לה -די

כ 100 -

שניתן

)

דונם -

לתארכן למאה העשירית  -התשיעית לפה " ס שכבות יישוב אלו שייכות
 59הממצא באתר זה מדגים את רמת העיור המפותחת במהלך
מן הגדולות בערי הארץ בתקופה זו .
עשרה  -עשרה לתרבות
המאה האחת
המאה העשירית והתשיעית לפה " ס ואת המעבר מן התרבות הכנענית של
בתרבות -
החומרית ושל תידוש
החומרית החדשה של ימי הממלכה המאוחדת תהליך דומה של שינוי
בדרום
תהליך העיור ניכר באתרים רבים בארץ  -מדן בצפון ועד באר  -שבע
 נחשפה שם מצודהמן הראוי להזכיר את הממצא יוצא הדופן בחורבת ראש  -זית שבגליל המערבי
כבול המקראית  ,כפי שהציע
ובה ממצא עשיר  ,דומה מאוד לזה שהתגלה בתל רהוב זיהוי האתר עם
התקופה נראה כי הייתה במקום מצודה
צבי גל  ,מתבקש ( האתר סמוך לכפר כבול ) והממצא תואם את
60

.

.

.

.

.

ותחנת מסחר בגבול ' ארץ כבול '  ,בין צור לישראל  ,לאחר ימי שלמה
הדרמטית של העיר הפלשתית עקרון
רמז נוסף לקיום הממלכה המאוחדת אפשר לראות בהצטמצמות
ת ) משטח של כ  200 -דונם לשטה של כ  40 -דונם  ,וזאת
במהלך המאה העשירית לפה " ס ( סוף שכבה
כ  400 -דונם ייתכן כי
במקביל להתרהבות של אשדוד הפלשתית משטח של כ  80 -דונם לשטח של

,

.

הלחץ של הממלכה המאוחדת  ,שנאחזה באותו זמן בגזר השכנה  ,גרם

לירידתה של עקרון ולהגירת

רבים מתושביה לאשדוד .
סקרים ארכאולוגיים שנערכו בהבל ההר המרכזי מצביעים על שינוי
במעבר מתקופת השופטים ( תקופת הברזל א ) לתקופת המלוכה ( המאה

בפרישת היישוב ובעצמתו

העשירית לפה " ס .

קשיים מתודיים בתחום מתקר זה  ,משום שרבים מן היישובים מתקופת

.

עד לתקופת הכיבושים האשוריים במאה השמינית לפה " ס מציאות זו

מתקופת הממלכה המאוחדת בסקר של פני השטה ללא חפירה  .אולם
מגמה כללית של נטישת הלק מן היישובים הקטנים שאפיינו את התקופה

)

אמנם יש

המלוכה התקיימו ברציפות

יוצרת קושי בזיהוי חרסים

מתוצאות הסקרים מסתמנת
הקודמת והתחזקות יישובים

.

בתקופת המלוכה הסקרים

אחרים  -רבים מהם בעלי אופי של ערים קטנות  -שבהם התרכזו החיים
 ,אם כי עקב הקושי הנזכר
מצביעים על גידול משמעותי של האוכלוסייה במרוצת תקופת המלוכה
המאוחדת במחקר על תולדות
קשה לקבוע איזה חלק מגידול האוכלוסייה הזה חל כבר בימי הממלכה
 עשרה ואת המאה העשיריתההתיישבות בהר יהודה ניסה אבי עופר לבודד את שלהי המאה האחת
התוצאות מלמדות על גידול של
לפה " ס ולקבוע ביתר דיוק את הגידול במספר היישובים בתקופה זו
פינקלשטיין כי בתקופת המלוכה גדל מספר
פי שלושה במספר היישובים  61בסקר הר אפרים הראה
באזור זה חייבת הייתה
היישובים באזורים המערביים  ,התלולים והמבותרים  ,של חבל ההר החקלאות
 ,שניתן היה לשווקם אל
להתבסס על גידולי מטעים כמו זית וגפן ועל הפקת מוצרים כמו שמן ויין

.

.

.

.

. ) 50
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על כל אלו ראו במאמרי ( לעיל  ,הערה
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60

צ ' גל  ' ,ראש זית '  ,אהא " ח ,

61
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מזר

.

מחוץ לאזור לדעתו התפתחות התיישבותית  -כלכלית זו נזקקה לארגון מרכזי בעל אופי ממלכתי ,

והיא הייתה גורם חשוב בהיווצרות הממלכה הישראלית .
פרשה מיוחדת היא תופעת ההתיישבות בהר הנגב  .כחמישים
62

מבנים מרכזיים מבוצרים ( המכונים

63

בפי החוקרים מצודות ) וכן יישובים קטנים ומאות מבנים המסודרים בקבוצות קטנות או כמבנים

.

בודדים מהווים תופעה התיישבותית מיוחדת באזור ספר נידח זה משמעותה וזמנה המדויק של תופעה
יוצאת דופן זו שנויים במחלוקת  :יש המתארכים אותה למאה האחת  -עשרה לפה " ס ומייחסים אותה

לנוודי מדבר מקומיים ( רותנברג  ,דוד עיטם ופינקלשטיין )  ,ואילו אחרים רואים בתופעה זו ראיה
לחדירה ישראלית  ,אם ערב תקופת המלוכה ( אהרוני ) ואם כתוצאה מיזמה ממלכתית בימי הממלכה
המאוחדת ( זאב משל  ,רודולף כהן  ,מרדכי היימן  ,ברוך הלפרן

וזו גם

דעתי .

) 64

גבולם הדרומי של

יישובים אלה תואם את תיאור גבולה הדרומי של נהלת שבט יהודה  ' :ויצא אל מנגב למעלה עקרבים
חצרון '

ועבר צנה ועלה מנגב לקדש ברנע ועבר

(

יהושע סו  ,ב  -ג .
)

לפיכך אפשר שמקורו של קו גבול

זה בימי הממלכה המאוחדת  .היישובים החדשים התקיימו בשיתוף פעולה עם נוודי המדבר המקומיים ,
ומכאן הממצא המעורב  :חלקו אופייני לנוודי המדבר וחלקו  -לדרום יהודה  .סביר להניח שיישובים

אלו תרבו וניטשו כתוצאה ממסע שישק  ,שהרי ברשימה הטופוגרפית של שישק יש כמעט שבעים

שמות של מקומות בנגב  ,ובהם שמות עבריים מובהקים  ,שחלקם כוללים את המרכיב ' חגר '  ,מונח

.

עברי שעשוי היה לציין את מצודות הסוגרים אפשר ששישק שאף לקעקע את הסחר הישראלי

.

והפניקי עם חצי האי ערב ולחדש את ההגמוניה המצרית בתחום זה ניתן לפרש פלישה מצרית זו

לנגב כראיה עקיפה לחשיבותם של יישובי הנגב לממלכת שלמה .
לנתונים אלו מצטרפים נתונים רבים אחרים בתחום חקר האמנות  ,המחקר הגאוגרפי היסטורי ועוד ,

שאין באפשרותי לסקור במסגרת זו .
כיצד יש להעריך אפוא את תקופת הממלכה המאוחדת בתולדות

ישראל ?

לדעתי מעט המקורות

החיצוניים והממצא הארכאולוגי שהוצגו לעיל יש בהם כדי ללמדנו על קיומה של הממלכה המאוחדת ,

.

אם כי בוודאי לא בהיקף המתואר במקרא התיאורים המקראיים אכן עוטים נופך ספרותי  ,תאולוגי
ואידאולוגי שנוצר בתקופת כתיבתם  ,אולם לאחר הסרת שכבות אלו ותוך שימוש במקורות
החיצוניים
62

והארכאולוגיים ניתן לצייר תמונה מציאותית של ממלכה זו .

י ' פינקלשטיין  ' ,ראשית המלוכה בישראל  -ההיבט הסביבתי והחברתי  -כלכלי '  ,קתדרה ,

50

( טבת תשמ " ט ) ,

עמ '

. 26 - 3
68

ר ' כהן  ' ,המצודות הישראליות בהר הנגב '  ,קתדרה  ( 11 ,ניסן תשל " ט )  ,עמ
הישראליות " בהר הנגב '  ,שם  ,עמ '  , 28 - 4ודיון שם  ,עמ ' ; 44 - 29
הברזל  -אתרי התנחלות של נוודי המדבר '  ,ארץ  -ישראל  ,יח ( תשמ " ה )  ,עמ '

' ; 45 - 57

ז ' משל  ' ,מי בנה את

ה " מצודות

י ' פינקלשטיין  " ' ,מצודות " הר הנגב בתקופת
; 579 - 366

ר ' כהן  ' ,היישובים בהר

הנגב לאור השרידים הארכיאולוגיים והמקורות הכתובים '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,
תשמ " ז ; הנ " ל ,

' המצודות

ודרכי הנגב בימי הבית הראשון '  ,אבירם ואחרים ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ

' ; 126 - 80

ז ' משל

וא ' גורן  " ' ,מצודת אהרוני " שליד קסימה  " -מצודה ישראלית " נוספת ובעיית ה " מצודות " '  ,ארץ  -ישראל  ,כג
( תשנ " ב )  ,עמ ' . 215 - 196
64

לדעותיהם של משל וכהן ראו במאמרים המובאים בהערה הקודמת  .וראו  :מ ' היימן  ' ,היישובים מן התקופה

הישראלית בהר הנגב '  ,עבודת מוסמך  ,האוניברסיטה העברית בירושלים תשמ " ח  .ראו גם מזר ( לעיל  ,הערה , ) 36
ית ' 103 - 98
גימ '  * 396 - 890וכן הנ " ל ( לעיל הזירה ) 50

,

~
David

על הזיקה בין המחקר הארכאולוגי לכתיבת ההיסטוריה של ראשית ישראל
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בהיסטוריה  ,נושא
בהערכת תקופת דוד ושלמה יש להביא בחשבון את תפקיד האישיות הבודדת

בתולדות

.

שהיסטוריונים רבים דנו בו בתקופת הממלכה המאוחדת  ,שהייתה תקופה פורמטיווית
חותמן על תולדות
ישראל  ,נודעה ככל הנראה חשיבות מיוהדת לדמויות כריזמטיות שהטביעו את
ישראל ויהודה
העם מתקבל על הדעת כי דמויות כאלו הצליחו לאחד לתקופה מסוימת את שבטי
הטביעה את תותמה על
לישות מדינית אחת  ,ואף על פי שישות זו לא ההזיקה מעמד זמן רב  ,היא
גדולה ומפותחת ,
תולדות ישראל לדורות  65הממצא הארכאולוגי אינו מצביע על קיום ממלכה
השרידים שנחשפו
ומסתבר כי תחומיה הטריטוריאליים כפי שהם מתוארים במקרא מוגזמים אולם

.

.

.

במאה

הארכאולוגיים המעידים ( על פי הכרונולוגיה המקובלת ) על תחילתה של תרבות חומרית חדשה
ציבור ובהם בנייני
העשירית לפה " ס  ,על חידוש העיור בקנה מידה רחב ברהבי הארץ ועל הקמת מבני

.

גזית בתקופה זו על פי נתונים אלה מצטיירת תמונה ראלית של הממלכה המאוחדת

; תמונה זו רתוקה

.

מרחק ניכר מן המתואר במקרא  ,אך אינה שוללת את עצם קיומה של הממלכה הזו
שבאה לביטוי בהקמת
לגבי ממלכת ישראל קשה לקבל את השקפת פינקלשטיין כי העצמה האדירה
ובאתרים
האקרופולים של שומרון והמתחם הממלכתי ביזרעאל וכן בבנייה רהבת הממדים במגידו
הסטרטיגרפית
אחרים  ,נולדה יש מאין בימי עמרי ואחאב  ,ללא תקופת הכנה ממושכת התמונה
התפתחות אטית
המורכבת באתרים כמו חצור  ,יקנעם  ,תל רחוב ותל אלפרעה מלמדות לדעתי על
המאוהדת ושיאה
והדרגתית של התרבות החומרית הישראלית  ,התפתחות שראשיתה בימי הממלכה
 67לאורך כל התקופה הזו הייתה השפעה פיניקית בתחום
בימי בית עמרי במאה התשיעית לפה " ס
יזרעאל ועמק
הבנייה וקשרי החוץ  ,ונשמרה מורשת כנענית ברחבי הממלכה  ,במיוהד באזורי עמק

.

.

בית  -שאן .

הזכרתה

ההשקפה של פינקלשטיין כי ליהודה לא הייתה חשיבות עד לאחר חורבן שומרון נוגדת את
דוד ' כממלכה
במאה התשיעית לפה " ס בכתובת מתל דן וככל הנראה גם במצבת מישע בכינוי ' בית

.

מוכרת במישור האזורי הממצא הארכאולוגי מחפירות באתרים ברחבי יהודה

( בעיקר בשפלה  ,כמו
)

לכיש  ,תל בית  -מרמים  ,תל עיטון ובית שמש ) ובנגב הצפוני ( תל באר  -שבע  ,ערד

ותוצאות הסקרים
המיוחדת

הארכאולוגיים ביהודה מעידים לדעתי על צמיחה הדרגתית של העיור ושל התרבות החומרית
סנחריב ,
ליהודה במהלך המאה התשיעית והשמינית  ,עד לחורבן הכבד שעבר על יהודה בזמן מסע

65

'

במיוהד
66

67
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. 183
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מסקנות
המחקר הארכאולוגי מספק נתונים רבים וחשובים על תקופות שאין עליהן כל עדות כתובה או

.

שהעדות עליהן בלתי מספיקה או שנויה במחלוקת אולם יש להפריד בין העובדות הארכאולוגיות

.

( שאף הן לעתים אינן ברורות דיין ) לבין פרשנותן הממצא הארכאולוגי בנוגע לכל אחד מן הנושאים

.

שהזכרתי במאמר זה הוא עשיר ומעניין  ,אך חוקרים שונים מפרשים אותו בדרכים שונות לעתים
קרובות השקפת עולמו של ארכאולוג על המקורות הכתובים ועל מהלך ההשתלשלות ההיסטורית

.

קובעת את אופי פרשנותו לממצא הארכאולוגי שגילה או שגילו אחרים צרכני המידע הארכאולוגי
צריכים אפוא להיות מודעים לצורך להפריד בין לימוד הנתונים הארכאולוגיים האובייקטיוויים לבין

.

פרשנותם  ,שהיא לעתים קרובות סובייקטיווית היסטוריונים וחוקרי מקרא חייבים על כן להיזהר
מפני קבלת מסקנות ארכאולוגים ( כולל אלו שבמאמר זה ) כ ' תורה מסיני '  ,בדיוק כפי שארכאולוגים

.

חייבים להיזהר מלקבל כל קביעה של היסטוריונים חוקרי טקסט כמו בכל מדע גם את מסקנות
המחקר הארכאולוגי ניתן וצריך לבדוק בכלי מחקר מתאימים  ,אך אלו חייבים להיות מבוססים על
ידע ועל ביקורת של הנתונים ושל שיטות המחקר בארכאולוגיה  ,וגם אז תהיינה שאלות רבות

שתישארנה ללא תשובה מניחה את הדעת או חד משמעית .
.

ייתכן אפוא כי גם התמונה שהוצגה כאן היא פרי ראייה משוחדת וסובייקטיווית של הממצא ובכל
זאת לדעתי ניתן להצביע על שורת נקודות שבהן קיימת התאמה בין הממצא הארכאולוגי לבין פרטים

.

רבים בספרי התורה ובהיסטוריה הדויטרונומיסטית כאחד נקודות אלו מחזקות את הדעה כי הטקסט
המקראי  ,אף כי אין לקבלו כנרטיב היסטורי של ממש  ,טמונות בו ידיעות קדומות רבות שהתגלגלו

.

מדור לדור בדיקה ביקורתית של המקורות המקראיים מחד גימא ושל הממצא הארכאולוגי מאידך
גימא מובילה לדעתי לעמדת ביניים  .עמדה כזו אכן נוקט זה עשרות שנים הזרם המרכזי במחקר

הארכאולוגי וההיסטורי של תקופת המקרא  .החוקרים המשתייכים לזרם זה משלבים את הממצא
הארכאולוגי ואת המקורות החיצוניים במקורות המקרא מתוך מודעות לקשיים ולשיבושים הטמונים

בשימוש במקורות אלו ומתוך הכרה כי הם מכוסים במעטה עבה של אידאולוגיה  -תאולוגיה יהודאית
המאוחרת מאות שנים לתקופת הארועים שבהם אנו עוסקים  .אולם הכרה זו אינה מחייבת לראות את

.

הטקסט כמוצר ספרותי  -אידאולוגי גרידא ללא מטען היסטורי משמעותי קריאה ביקורתית במקורות
המקראיים ובמקורות החיצוניים תוך שימוש ביקורתי בממצא הארכאולוגי מצביעה על כך שבטקסט

.

המקראי טמון מידע היסטורי רב שילוב ביקורתי של שלושת המקורות הללו עשוי להביא לתמונה
מאוזנת של תולדות ישראל בתקופת

המקרא .

