אבן העזר הישראלית ואפק הבנענית
משה כוכבי
איתמר זינגר
נדב נאמן
ישראל פינקלשטיין

הדיון נערך בתל  -אביב  ,על ידי המרכז לחקר תולדות ארץ -ישראל

ויישובה של יד יצחק בן  -צבי ואוניברסיטת

תל  -אביב  ,בב ' שבט תשמ " ב

( . . 1982

) 26 1

אפק הכנענית מול אבן העזר הישראלית
משה כוכבי

תל אפק ועזבת -צרטה  -אפק הכנענית ואבן  -העזר הישראלית  -שני מקומות שהמרחק ביניהם
הינו פחות משעת הליכה

;

אך למרות קירבתם הגיאוגראפית ,רחוקים הם אחד מהשני ושונים

תכלית שינוי בתרבותם החומרית

ובתולדותיהם  .י

תולדותיה של אפק ואופיה הבינלאומי נובעים במידה רבה ממיקומה על אם הדרך הבינלאומית

העיקרית של המזרח הקדמון  ,דרך הים  .דרך זו מגיעה במהלכה לאורך מישור החוף של ארץ -
ישראל למעבר צר שבין מעיינות הירקון ממערב לגבעות הר  -אפרים ממזרח  .אפק ישבה על מעבר

זה  ,חסמה אותו  ,התפרנסה ממנו ולא פעם נהרסה בידי צבאות כובשים שעברו בו  .כל מי שעלה
בדרך הים ממצרים צפונה או ירד מצרימה ממרכזי הציביליזאציה שבצפון ובמזרח  ,יכול היה
לבחור לו נתיב נוח במעברי הכרמל או במישור החוף הרחב  ,אך בהגיעו למחסום הירקון  ,נאלץ
לעקוף את הנהר דרך מעבר אפק שממזרח לו  .מעברו השני של מעבר אפק  ,במזרח  ,נמצאת עזבת -
צרטה  ,שהיא אולי אבן  -העזר המקראית ; על  -כל  -פנים בקירבתה נערך ' קרב אבן  -העזר '

באגן הירקון נתגלו  ,נסקרו ואף נחפרו  ,אתרים ארכיאולוגיים לא

מעטים .

2

הגורלי .

התל של אפק הוא

הגדול שבאתרים אלה והוא גם היחיד שהיה מיושב ברציפות משחר ההיסטוריה ועד

לתקופחנו .

3

בתקופות לא מעטות שימשה העיר ששכנה בתל כמרכז כלכלי ומדיני לאזור כולו  .עזבת  -צרטה

לעומתה  ,אינה אלא אחד מבין כמה אתרים חד  -תקופתיים מראשית התקופה הישראלית שנתגלו
בסקר שערכנו בין נחל שילה לנחל קנה  ,כולם יושבים במיקום זהה  ,על קצה מדרגת ההר האחרונה

המשתפלת מערבה  .מבין כולם אתר זה הוא הקרוב ביותר לאפק ואף יושב על הדרך העולה מאפק
לשילה  .על כן מקומו מתאים ביותר לזיהוי כאבן  -העזר  ,מקום היערכותם של בני ישראל לקרב נגד
הפלשתים

1

:

' ויצא ישראל לקראת פלשתים למלחמה ויחנו על אבן העזר ופלשתים חנו

משלחונהחפירות לאפק  -אנטיפטריס של המכון לארכיאולוגיה של אוניברסיטת תל  -אביב חפרה בשני אתרים

אלה .

באפק  -אנטיפטריס  -בשיתוף מוסדות מחקר אמריקניים ובהנהלת כותב המאמר וד " ר פרחיה בק

ובעזבת  -צרטה  -בשיתוף עם ישראל פינקלשטיין מאוניברסיטת
2

באפק ' .

4

בר -אילן .

העבודות נעשו כמסגרת המחקר הסביבתי שעורך המכון לארכיאולוגיה של אוניברסיטת תל  -אביב מאז
באגן

הירקון .

1972

הסקר נערך על  -ידי משלחות אפק  -אנטיפטריס  ,משלחת מישור החוף וכן על  -ידי תלמידים

המתמחים בגיאוגראפיה היסטורית בחוג לארכיאולגיה ותרבויות המזרח הקדום של אוניברסיטת תל  -אביב .
3

רם גופנא מציע לראות באפק את עיר המלוכה העיקרית בשרון בתקופת הברונזה התיכונה  ,וראה
בביבליוגראפיה

4
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( אפק  -אנטיפטריס
8 ,0

:

מפת החפירות בתל  ,והשרידים העיקריים
=

חומות העיר מתקופת הברונזה הקדומה והברונזה התיכונה
ב '1

02

=

קברים מתקופת הברונזה התיכונה

1

=

הארמון מתקופת הברונזה התיכונה

ג

=

האקרופוליס  .מצפון  -הארמון מתקופת הברונזה התיכונה ב ' 11

ש

=

אנטיפטריס  -הרובע המסחרי  ,בית  -אמידים  ,הרחוב הראשי

(]

=

( קארדו ) ופורום מן התקופה הרומית
אנטיפטריס  -תיאטרון קטן וקצהו הדרומי של הקארדו

ב '1

מדרום  -ארמון המושל המצרי מן המאה

הי " ג

לפני ~ הספירה

ברור לחלוטין כי מה שמשך אנשים לחזור ולהתיישב במשך חמשת אלפים שנה בתל אפק הם
המים הזמינים בשפע  ,קרקע הסחף הפוריה והדרך הגדולה הסמוכה ; אך מה הניע את הישראלים
בתקופת ההתנחלות והשופטים לשבת על הסלעים השוממים שמעברו השני של המעבר ? התשובה

לכך מצויה באופיים של יישוביהם אלה שהם  ,כאמור  ,חד  -תקופתיים  ,כלומר היתה זו התיישבות
לשעה  ,כשהכנענים  ,והפלשתים אחריהם  ,שלטו באפק ובכל המישור ומנעו מהישראלים לרדת
ממדרגות ההר אל המישור הפורה  .משנכבש אגן הירקון בידי דוד  ,ניטשו היישובים הישראליים
שבשולי ההר והתושבים עברו לגור באפק  ,סמוך למים ולשדות

החקלאות .

הניגוד החריף הקיים היום בין אדמת הטרשים הצחיחה של עזבת  -צרטה לבין המישור הירוק
הפורה של תל אפק היה קיים גם בימי קדם  .מאוחר יותר מתאר יוסף בן מתתיהו את האזור שבו
הקים הורדוס את העיר אנטיפטריס  ,העיר אשר בנה על תל אפק  ,כ ' אחד המקומות הנאים ביותר
בכל ממלכתו  ,מקום בו מים רבים  ,קרקע פוריה

ויערות' .

5

עזבת -צרטה נתקיימה בהפסקות ,כמאתיים שנה לכל היותר  .עובי שכבת שרידיה אינו עולה על
 60 - 50ס " מ והשטח שתפשה אינו עולה על

4 -3

דונאמים  .ארבע עונות של חפירות ארכיאולוגיות

מרוכזות חשפו כמעט את כל הניתן לחשיפה באתר זה ופרשו לפנינו את תולדותיו ואת תרבותו
החמרית  .לאחר עשר עונות חפירה באפק  -שאת עוביין המכסימאלי של שכבות שרידיה אין אנו

יודעים עדיין  ,אך ודאי שהגיע למטרים אחדים  ,ואשר שטחה מגיע למאה ועשרים דונאם  -אנו
מצויים עדיין בתחילת הדרך מבחינת המחקר הארכיאולוגי  .לבד מן המצודה העות ' מאנית בראש
התל שחשפנו את שערה ואת מסגדה והמבנים שמסביבו  ,חשפנו מעט מן העיר אנטיפטריס מימי

בית -שני  ,המשנה והתלמוד ; בעיקר קטע מרחובה המרכזי  ,ה ' קארדו '  ,והחנויות שלצדדיו  ,וכן את
כיכר העיר  ,בית  -אמידים בעל רצפות -פסיפס ותיאטרון קטן שעמד סמוך לכניסה

אנו נצטמצם בתיאור אפק הכנענית באלף השני לפני  -הספירה

;

הדרומית לעיר .

החל בארמון הקדום ביותר

המוכר לנו באפק שהוקם באקרופוליס של העיר  ,ועד לשכבה הישראלית הראשונה שבתל ,
מראשית המאה העשירית

לפני  -הספירה .

בראש תל אפק  ,בשטח המותחם היום על  -ידי חומות המצודה העות' מאנית  ,הוקמו בתקופת
הברונזה ( התקופה הכנענית ) התיכונה ובתקופת הברונזה ( התקופה הכנענית ) המאוחרת חמישה
5

קדמוניות יג ,

 ; 1 15טז 2 5 ,

ועוד

מקומות.

ן,
ל:

נב ב

גתקופת

~

1

טיח עבה

 %%ש

~
ארמונות  ,זה על גבי זה  .ארמונות אלה שימשו את מלכי אפק ומושליה במשך חמש מאות שנה  ,מן
המאה הי " ח לפני  -הספירה ועד למחצית השנייה של המאה הי " ג  .מושלה של אפק  ,הנסיך בעל
השם האמורי יענקאילו  ,מוזכר בכתבי המארות שמן המאות י " ס  -י " ח לפני  -הספירה  .הארמון
הגדול ביותר והמפואר ביותר היה ככל הנראה הארמון מתקופת הברונזה התיכונה  ,הקדום ביותר
מאלה שנתגלו על ידינו בחלק זה של

התל .

6

קירותיו רחבים יותר ורצפותיו עבות יותר מאלה של

הארמון שהקדימו  ,אשר נחשף במורדו הצפוני  -מערבי של התל  .רק חלק מן הארמון מתקופת
הברונזה התיכונה ב ' נחשף עד עתה על ידינו  .בשלבו הראשון היה בו אולם  -כס  ,שתקרתו נתמכה
~

על  -ידי שני עמודים שהושמו בציר האורך שלו  .בסיסיהם של העמודים היו עשויים אבן וקוטרם
הגיע לשני מטרים  .עליהם הושמו  ,אולי עמודי  -עץ שקוטרם היה קטן מזה  ,אך אולי מלמד הקוטר

הגדול של הבסיסים שהיו כאן עמודי  -לבנים שעבורם קוטר כזה הוא הכרחי  .לאולם נכנסו בפתח

רחב  ,עטור אומנות  ,ומסביב לאולם היו חדרים קטנים יותר  .החדרים בצד הצפוני נשענו על קירו
החיצוני של הארמון  .קיר זה נבנה במורד התלול של התל ועל כן נחשפו יסודותיו במשך הזמן על

ידי הסחף והוא נשדד כליל בתקופת הבנייה בימי המשנה והתלמוד  .גם מן החדרים שנסמכו אליו
6

בעונת החפירות העשירית שנערכה בקיץ תשמ " ב החלה חשיפתו של ארמון קדום עוד יותר  ,מראשית תקופת
הברונזה התיכונה  -מאות כ '  -י " ט לפני  -הספירה  .בעונות הבאות נשתדל לברר אם האקרופוליס של אפק היה
מקום ארמון המלך עוד מראשית היותה לעיר  ,בתחילת האלף השלישי

לפני  -הספירה .

תל  -אפק

;

ארמון המושל המצרי עם גמר חפירתו

לא נותר הרבה  .חדרים אחרים בצדדים האחרים של אולם  -הכס שרדו טוב יותר  .ונתברר שאף בהם ,

באולם  -הכס ובחדרים הצדדיים  ,היתה רצפת מלט  -טיח קשה שעוביה הגיע
הזמן השתנתה תכנית הארמון

;

ל 30 - 25 -

ס " מ  .במרוצת

אולם  -הכס בוטל ומרחבו חולק לחדרי  -מגורים בעזרת קירות-

מחיצה בנויים בלבנים לעובי של מטר ומעלה ומטויחים טיח לבן  .הארמונות מתקופת הברונזה
התיכונה נשרפו כליל בשריפה גדולה שיש ליחסה  ,מבחינה היסטורית  ,לתהפוכות שקרו בארץ -

ישראל עם עליית השושלת הי " ח במצרים  ,שפרעוניה ערכו מסעות כיבוש והרס בארץ באמצע
המאה הט " ז

לפני  -הספירה .

הארמון הראשון של תקופת הברונזה ( התקופה הכנענית ) המאוחרת היה ודאי ארמונו של מלך
אפק  ,שיצא בראש אנשי עירו להביא את כניעתה בפני צבאו של אמנחתפ השני מלך מצרים ,

המזכיר אירוע זה באנאלים שלו  .ארמון זה נבנה עדיין לפי הכיוון הכללי של הארמונות בני

התקופה הקודמת .האטימות המוחלטת למים  ,שנוצרה על  -ידי רצפות המלט של הארמונות
הקדומים  ,הטרידה כנראה לא מעט את בוני הארמון החדש  ,ואכן מצאנו מעל הרצפות הקדומות
תעלות  -ניקוז בנויות אבן שהיו שקועות בשכבה עמוקה של אדמת  -בוץ  -תוצאה בלתי  -נמנעת

של מי  -גשם שאינם מחלחלים  .במאה הי " ד נבנה ארמון חדש  ,בעל כיוון כללי שונה מזה של
הארמונות שקדמו לו  .בחזיתו הצפונית נהגלתה שורה של בסיסי  -עמודים שהונחו במרחק  -מה

מקירו החיצוני  ,סגנון אדריכלי המוכר מארמונות אחרים במזרח  .חצרו המרכזית היתה מרוצפת

1

ראשי
רלי  -אפק ;
המושל המצרי

 -חיצים מברונזה שנמצאו תקועים בקירות ארמון

תל  -אפק

;

צלמית

בסגנון

כנעני

שנמצאה בחורבות ארמון המושל
המצרי

באבן ומנוקזת היטב  .ארמון זה  ,האחרון מארמונות  -המלך של מלכי אפק  ,לא נהרס בקרב אלא
נשדד באופן שיטתי על  -ידי בוני הארמון האחרון של אפק  ,זה אשר היה ביתו  -מבצרו של מושל
אפק המצרי בימי פרעה רעמסס

השני .

בניין זה נשתמר טוב יותר מן הארמונות האחרים  .בוניו תפסו אגף בפינת הארמון הקודם  .הם
הרחיבו את הקירות עד לעובי של
קטנה שגודלה

20

על

20

.

1 40

מטר  ,כדי לאפשר בניית קומה נוספת  ,ובנו מעין מצודה

מטר  .מצודה זו חותמת את סדרת ארמונות השליטים באפק בתקופה

הכנענית  .קומת הקרקע של ארמון המושל נשתמרה לעתים עד לגובהה המקורי  ,כשני מטר  ,ואנו
יכולים לשחזר את תכניתה באופן מהימן ביותר  .כבש מרוצף הוליך אל הכניסה  ,שהיתה בנויה בין

שתי אומנות  .לפני אחת האומנות  ,בקצה הכבש המרוצף  ,ניצבה שוקת שנחצבה מאבן גדולה אחת.
פתה  -כניסה קטן יותר היה מצוי מעט מערבה  .משני הפתחים נכנסו לחצר פנימית מרוצפת
שהובילה מצד מערב לגרם מדרגות ,ומצד דרום  -למערכת חדרים ומחסנים  ,שתפסו את מרבית

השטח של קומת הקרקע  .שש המדרגות הראשונות נמצאו באתרן והיו עשויות אבן  .גרם המדרגות

הוביל לקומה העליונה  ,היא קומת המגורים  .קומה זו  ,שקירותיה היו בנויים לבנים  ,לא שרדה .
כשכלה הארמון בשריפה גדולה נתמוטטה הקומה העליונה תחתיה  .לבניה  ,שחלק מהן נצרף באש
השריפה  ,מרישי העץ שתמכו בתקרה  ,אבני  -בניין ששימשו אולי לחיזוק הגג  ,ואפילו חלקי  -טיח
צבעוני התמוטטו לאחר שנשרף חלקו התחתון של הארמון  .התמוטטות זו כיסתה על חלקו
התחתון של הארמון ועל כל מה שנמצא בו ביום

השריפה .

ראשי  -חצים העשויים ברונזה ,

שמצאנום תקועים בקירות המיבנה וברצפותיו  ,מעידים שהשריפה היתה מעשה ידי אדם לאחר

קרב .
ארמון המושל המצרי של אפק במאה הי " ג לפני  -הספירה היה עשיר במימצאים בגלל היות אפק
מרכז שלטוני על דרך בין  -לאומית  .נסיבות ההרס הביאו להשתמרות טובה

10

במיוחד של המימצאים .

אפק הכנענית מול אבן העזר הישראלית

על רצפות המחסנים שבקומת הקרקע נמצאו כלים רבים  ,בעיקר כלי  -חרס  ,בהם כלי עבודה ,
מלאכה ובישול  ,מהם

כלי  -אגירה ואחסנה .

כל הכלים וכן גם צלמיות החרס שנמצאו במקום

שייכים למכלול הכלים הרגיל בכנען במאה הי " ג לפני  -הספירה  .סוג אחר של כלי  -חרס היה קערות

שטוחות  ,כעין צלחות  ,שבחרס שלהן היו טביעות -קש וחומר אורגאני אחר  .כלים רבים ממין זה
נמצאו בין שברי המפולת של הקומה העליונה  .אלה היו קערות מצריות אופייניות ששימשו ככל
הנראה את המושל ואנשיו שהתגוררו בקומה העליונה  .כלי  -חרס מעוטרים  ,שמוצאם מקפריסין

ואף מיוון המיקנית  ,היו גם הם בשימושם של המצרים  .כלים אלה מאפשרים תיארוך מדויק למדי
ומצביעים על כך שהארמון נהרס סביב

1230 - 1240

לפני  -הספירה .

המימצא החשוב ביותר מארמון המושל באפק הוא ללא ספק זה הכתוב ( ראה להלן  ,דיונו של
איתמר

זינגר ) .

חשוב  ,יחד עם זאת  ,לדעת את נסיבות מציאתן של תעודות אפק הכתובות  ,כדי

שאפשר יהיה להעריך את משמעותן הארכיאולוגית וההיסטורית .להוציא כתובת אחת  ,לוחית -
יסוד למקדש האלה איזיס  ,נמצאו כל הכתובות באתרן  ,כלומר בתוך מפולת העיים מקומתו

העליונה של בית המושל  .השברים של שני הלכסיקונים  ,ושברי התעודות האדמיניסטראטיביות
נמצאו ברדיוס של מטר אחד ליד מזוזת הפתח הקטן המערבי  .תעודות אלה נצרפו היטב באש ,

שצרפה גם את כל הלבנים שנמצאו בסביבה זו  .לוחות -טין אלה נמצאו בעיים כמטר מעל מיפלס
הרצפה של קומת הקרקע  ,בין שברי הלבנים  ,האבנים  ,הטיח והעצים המפוחמים שנפלו מן הקומה

העליונה .

מפולות אלה גלשו גם מעט מעבר לקירותיו החיצוניים של הארמון  ,ושם  ,בינות

למפולות  ,קרוב לקירו המורהי והדרומי של הארמון נמצאו טבעת פאיאנס מצרית  ,בולה חיתית וכן

שבר  -מכתב בכתב יתדות  .ליד קירו הצפוני של המחסן הדרומי נמצא המכתב השלם מאוגרית ,
ולידו עוד לוח שכתיבתו אך זה החלה  .חרט  -כתיבה מעוטר  ,עשוי עצם  ,בסגנון מצרי היה מונח
לידם וכן מחרוזת מצרית של חרוזי  -צדף ופאיאנס  .מקום המימצא  ,כ  60 -ס " מ מעל רצפת המהסן ,

וכן תנוחת המימצאים וסביבתם מעידים על היותם חלק ממפולת הקומה העליונה ותוכנה  .כאמור ,
רק לוחית היסוד  ,המעידה על מקדש לאיזיס שנבנה בימי רעמסס השני  ,לא נמצאה שאתרה  ,אלא
במרחק של

כ3 -

מטר מפינתו הצפונית -מערבית של ארמון המושל  ,סמוך לממגורה מראשית

התקופה הישראלית שנחפרה במקום זה עמוק לתוך השכבות הכנעניות ושיבשה את סדרן  .סביר
מאוד להניח שלוחית זו אמנם הונחה ביסוד מקדש לאיזיס שנבנה באפק בימי רעמסס  ,בדומה

למקדשים אחרים שנבנו על  -ידי המצרים על אדמת כנען  .מקדשים כאלה מוכרים לנו בבית -שאן מן

המימצא הארכיאולוגי  ,באשקלון על  -פי תעודות ,וככל הנראה אף בתל שרע  ,היא

צקלג .

אספקטים נוספים של תרבות אפק הכנענית נחשפו בחלקים אחרים של התל  .גילוי ערימה של
גלעיני  -ענבים סמוך לקיר הדרומי של הארמון קדם לגילוי ה ' יקב המלכותי ' של אפק  .במרחק כמה

עשרות מטרים ממערב לארמון היו מצויות שתי גתות דומות זו לזו  .לכל גת מישטח  -דריכה בגודל
של שישה מטר מרובעים ובור איגום לתירוש  .במרכז בור האיגום היה בור  -שקיעה  ,ובו מצאנו
קנקני  -יין כנעניים  .שתי הגתות היו בנויות מתשתית של אבני  -שדה וחלוקי  -נחל  ,ומצופות בטיח

אטום למים שנשתמר בצורה מפליאה  .לא מוכרת לנו מציאות גתות דומות הבנויות במרכזו של תל
בתקופה זו  .בדרך  -כלל מצויות הגתות בסלעים שליד הכרמים כשהן מצויות בתוככי היישוב  ,הרי
שהן חצובות במחשוף  -סלע  .באפק  ,שבה לא מצוי שום מחשוף  -סלע  ,בנו התושבים גתות מיוחדות
במינן אלה  ,סמוך לבית המושל שפיקח על ייצור

היין .

די ון

מעוה כוכבי

בית -הקברות של אפק מצוי היה קרוב לוודאי בתחום גבעות הגיר המרוחקות שממזרח  ,שבהן

קל לכרות קברים ומצויות שם מערות  -קבורה טבעיות  ,אך יש מימצא אחד המאפשר להסיק

שמשפחות האצולה של אפק ביכרו להיקבר בקבר בנוי  ,לא רחוק ממרכזו של היישוב  .במורד התל ,
כ 200 -

מטר מדרום לאקרופוליס  ,נחשף קבר משפחה מן המאה הי " ג לפני  -הספירה  .כמו במקרה

הגתות  ,גם כאן בנו לעצמם אנשי אפק הכנענית קבר בשולי התל  ,מפאת אי  -המצאותו של מחשוף -
סלע מתאים לכריית קברים במקום סמוך ליישוב  .חדר הקבורה היה מרוצף  ,וקירותיו היו מדופנים

באבנים  .הקירות נטו פנימה  ,הלכו ונעשו צרים וקרובים יותר עד שנתאחדו ונוצרה מעין מערת-
קבורה מלאכותית .שמונה שלדים  ,ביניהם שלדי ילדים ונשים  ,נמצאו בקבר ששימש קרוב לוודאי

בני משפחה מסוימת יותר מדור אחד  .בין שישים וארבעה חפצי  -הלוואי שנמצאו בקבר  ,ראויים
לציון כלי החרס מקיפרוס  ,כלים מיקניים וחיקוייהם המקומיים  ,וכן מראה ופגיון

מברונזה .

טבעות  -חותם אחדות שנתגלו מעידות שאצילי אפק נשאו על אצבעותיהם טבעות קדומות  ,לפי
סגנונן ה ' היקסוסי '  ,שעברו כפי הנראה בירושה

במשפחה .

המימצאים הארכיאולוגיים והתעודות שבכתב  ,ובייחוד המכתב מאוגרית מצביעים על התאריך
1230 / 1240

לפני  -הספירה כתאריך חורבנה של אפק הכנענית  ,חורבן ממנו לא קמה עוד  .אין בידינו

שום נתונים לזיהוי מחריביה של אפק  .האם היה בעיר מרד בשלטון מצרים וההרס והשריפה הם
תוצאה ישירה של דיכוי מרד זה

המזרח בתקופה זו

?

?

או אולי היתה זו פשיטה של ' גויי הים ' שהחלו לשטוף את חופי

על שאלות אלה לא נוכל לענות לפי שעה  .יודעים אנו רק שאפק הכנענית ,

שארמונות שליטיה ההנוססו על האקרופוליס שלה במשך מאות שנים  ,חרבה לעד  .מאורע זה של
הרס אפק הוא שאיפשר ככל הנראה למחלחלים הישראליים להגיע עד קירבת עמק השרון הפורה ,

כאשר סרה אימת הכנענים והמצרים  ,שבסיסם המרכזי באזור נהרס  .המידע הארכיאולוגי מלמדנו
שכימות דור עברו מאז חורבנה של אפק הכנענית ועד לראשית התיישבותם של הישראלים
בגבעות שממזרח

תל  -אפק

;

גתות מתקופת

הברונזה המאוחרת

לה .

תל  -אפק ; כד ארכוב  -כלי  -חרס מיקני מיובא שנמצא בחורבות
ארמון המושל המצרי

אפק הכנענית חרבה  ,אך התל המשיך לשמש אבן שואבת למתיישבים חדשים  .בוני אפק
החדשה הניחו את גל החורבות ששרד מן הארמון  ,ורק גוננו על אזור מגוריהם מאימת המפולת של

הארמון ותחמו אותה בקיר  -תמך  .ביישובם של מתיישבים אלה יכולנו להבחין בשתי שכונות-
מגורים שונות זו מזו  ,שביניהן נשאר מרחב

פתוח .

בשכונה שממזרח למפולות הארמון היו

מגובבים הבתים זה על זה ללא כל סדר ואף ללא רווח ביניהם  .היתה זו שכונה דלה אופיינית ,

שמימצאים כגון קרסי חכות עשויים ברונזה  ,משקלות  -עופרת של רשתות  -דיג ואף כמה שריונים

סטראטיגראפיה בתל אפק

:

ממגורות מדופנות אבן מן התקופה הישראלית ( מאה

י

' לפני  -הספירה )

מתחתן  -מבנים פרטיים מן המאה הי " ב לפני  -הספירה

מתחתם  -שרידי ארמון המושל המצרי מן המאה

הי " ג

לפני  -הספירה

תל  -אפק

;

קנקני  -אגירה שנמצאו בתוך ממגורה מדופנת בטין מן התקופה הישראלית ( ראשית המאה הי

לפני  -הספירה )

של צב המים איפשרו לנו להגדירה כ ' שכונת הדייגים '  .מערבה יותר  ,ומצפון לארמון החרב  ,היתה
שליש
' שכונת אמידים ' עם בתים ריבועיים גדולים  .בכל בית היתה חצר פנימית שתפשה כדי שני

מן השטח  ,ומרחב אחורי  ,שלעתים התחלק לכמה חדרים  ,ששימשו כחדרי  -מגורים  .רק בעוד מקום
בארץ מוכרים לנו מבנים דומים  ,בני אותו הזמן ממש  -בתל אבו  -הואם שבשפך הקישון  .גם שם

נבנתה שכונה גדולה של בתים כאלה על שרידיה של עיר הנמל הכנענית .האם יש קשר בין שתי
התופעות  ,ואולי שתיהן הן נסיונות התיישבות של שבטים מ ' גויי הים ' שהגיעו לחופי הארץ עוד
 ,על -
לפני בואם של הפלשתים ? עדות ארכיאולוגית מובהקת לקיום אפק הפלשתית אנו מוצאים

כל  -פנים  ,רק בשכבה יותר מאוחרת ,מאמצע המאה הי " ב

ואילך .

הפלשתים  ,בבואם לאפק  ,ראו את תל החורבות של ארמון המושל שבימיהם היה כבר הרבה
יותר נמוך  .הם לא ויתרו כקודמיהם על מקום זה  ,אלא כרו בורות בשפך העיים של

הארמון .

כשנתקלו בשרידי הקירות של קומת הקרקע שלו  ,אף שדדו את אבניו לבניין בתיהם  .היו אלה בתים
בעלי ארבעה מרחבים עם עמודים  ,כנהוג בכל הארץ בתקופה הישראלית  ,אך באפק  ,שבה ניכר
חסרונה של אבן לבנייה  ,השתמשו הפלשתים ככל הנראה בגזעי העצים המצויים באזור בשפע
לצורך בניית עמודים לתמיכה בתקרות הבתים  .את הגזעים הציבו על בסיס

מעוגל מאבן שטוחה .

באפק נמצאה בשפע קיראמיקה פלשתית אופיינית המעוטרת בצבעי אדום ושחור על רקע לבן

 ,וכן

צלמיות המיוחדות לתרבות הפלשתים  ,שהוגדרו לראשונה בחפירות תל אשדוד  .לוחית -טין

זו .

שבורה ועליה חקוקות שורות אחדות בכתב שאינו מוכר לחוקרים נתגלתה אף היא בשכבה
תעלומת
לכתב דמיון מסוים לכתבים של העולם האיגיאי  ,ואולי תהיה לוחית זו לעזר בפענוח
כתבם ושפתם של הפלשתיסן
7

14ך

הליחית  ,שטרם

פוענחה  ,הינה הכתובת היחידה מאפק שלא נתפרסמה

עדיין .
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במאה הי " ב התגבש מול אפק הפלשתית היישוב הישראלי שבאבן  -העזר  ( .על אבן  -העזר
ותולדותיה ראה

להלן  ,דיונו של ישראל פינקלשטיין ) .

א.

לעניין העימות בין אפק לאבן  -העזר  ,ששיאו
:

המאפיין את האתר בעזבת  -צרטה על שלוש שכבותיו  ,כלומר לאורך כל תולדותיו  ,הוא

צפיפותן הרבה של הממגורות  -בורות האיסום המדופנים באבן  -שאיכרי אבן  -העזר אגרו בהן

את תבואותיהם  .ממגורות כאלה אינן ידועות באפק הכנענית או הפלשתית ,והן מופיעות באזור
לראשונה עם בוא

ב.

,

(

 /. 1י . ,

קרב אבן  -העזר  -מפת שדה המערכה

במלחמת אבן  -העזר בימי שאול  ,נזכיר כאן רק שני נתונים מבין רבים

י

ד- - - -

8

ש רא ל

אפק  -אנטיפטריס

*

ז

צ

;

"

8
8

. .

פל שת ם

ןש

)

הישראלים .

עזבת  -צרטה  ,בעלת התרבות החומרית הדלה והפשוטה  ,לא פיגרה אחר אפק הכנענית

לפחות בשטח אחד  .גם בה היו יודעי קרוא וכתוב  ,חזיון לא נפרץ בימים ההם  .באחת הממגורות
נמצאו שני שברים של אוסטרקון שהתאחו  ,עליו חרותות חמש שורות  ,ובהן למעלה משמונים
סימנים של הכתב הפרוטו  -כנעני  ,הוא הכתב הקווי ( להבדיל מכתב היתדות) הקדום ביותר המוכר
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0

לנו  .האותיות כתובות רובן ככולן משמאל לימין  ,ואילו בשורה התחתונה  ,שככל הנראה נכתבה

לראשונה מצויות עשרים ושתיים אותיות האלף  -בית  ,משמאל לימין  ,מאלף עד תיו  ,בשיבושים או

בשינויים קלים .

8

השינוי החשוב ביותר ביחס לסדר המסורתי הוא בסיכול סדר הפ " א והעי " ן  ,ממש

כמו שמצוי הדבר באקרוסטיכונים שבמגילת איכה ובמקומות אחרים במקרא שבהם הפ " א

מקדימה את העי " ן .

זה סדר האותיות גם בקטעי האלף  -בית מכנתילת עג ' רוד שבסיני  .נראה

שהאוסטרקון מעזבת  -צרטה מצביע על ראשית קיומה של מסורת ישראלית מיוחדת שנתקיימה

ברציפות בכל תקופת בית -ראשון  ,עד שלבסוף נדחתה מפני מסורת אחרת המוכרת לנו עוד מן

האלף  -בית בכתב היתדות של אוגרית במאה הי " ד לפני הספירה  .אין כל ספק שתוספת חשובה זו
לאוצר המצומצם של כתובות בכתב הפרוטו  -כנעני תמשיך להעסיק את החוקרים עוד זמן רב  .אך
מעל הכל יש לציין את העובדה שבאחד מן היישובים הקטנים של המתנחלים הישראלים בתקופת
השופטים אימנו אנשים את ידיהם במלאכת הכתיבה  ,אפילו אם רמת התרבות החומרית הכללית
שלהם לא היתה

גבוהה .

בראשית האלף הראשון לפני  -הספירה ניטש האתר של עזבת  -צרטה ( אבן  -העזר ) כליל  .זוהי
תקופת התעצמות ישראל בימי דוד  ,הפלשתים הוכו ונסוגו אל גרעין נחלתם שמדרום לאגן הירקון ,

והישראלים שבהר יורדים אל מקורות הירקון ומקימים את יישובם הראשון באפק  .יישוב ראשון
זה מתאפיין עדיין גם הוא בממגורות מדופנות האבן שלו  ,מסורת שהעבירו הישראלים מן הגבעות

הסמוכות .
אבן  -העזר הישראלית נוסדה עם חורבנה של אפק הכנענית  ,הגיעה לעימות מכריע עם אפק

הפלשתית ואף ניטשה לתקופת -מה  ,אך בסופו של דבר גברה וירשה את הפלשתים באפק  ,עיר

שמכאן ואילך נמצאה בתחום ממלכת ישראל  ,ולימים  ,בתקופת בית -שני  ,המשנה והתלמוד היתה
לעיר מחוז יהודית שסימלה בעיני חז " ל את גבולה הצפוני של ארץ

יהודה .

האוסטרקון מעזבת  -צרטה הוא בוודאי המימצא הבודד החשוב ביותר שנתגלה בחפירה זו  ,ומאז פירסומו נכהבו

8

כבר מחקרים רבים

אודותיו  .יש

הקוראים בו מכתב שלם  ,יש המכחישים מכל וכל שזו רשימת אלף  -בית ויש

המנסים לקרוא מימין לשמאל ולהפוך את הכחב על ראשו  ,וראה בביבליוגראפיה

ר ל  -אפק

"

16

;

שלהלן .

מבחר כלי  -נחושת וכלי  -חרס מקבר משפחתי מן המאה הי " ג לפני  -הספירה

ביבליוגראפיה נבחרת
על החפירות באפק  -אנטיפטריס ובעזבת  -צרטה

י' ,

גרסיאל מ ' ופינקלשטיין
צרטה '  ,בר  -אילן  ,יד  -סו

דותן א ' ,

דמסקי

' התנחלות

( תשל " ז ) ,

עמ '

בית

יוסף

במערב

. 69 - 58

' כתובת הא " ב מעזבת צרטה '  ,ארץ  -ישראל  ,טז ( תשמ " ב ) ,

א '  ' ,סדר הא " ב

לתולדות

כוכבי מ ' ,

האלפבית ' ,

) ( ABECEDARY

בר  -אילן  ,יד  -טו

אפק  -אנטיפטריס ,

כוכבי מ ' ,

( תשל " ז ) ,

עמ '

. 57 - 45

תל  -אביב תשל " ז .

ודמסקי

מ',

. 44 - 30

חמש עונות של חפירה ארכיאולוגית בתל אפק  -אנטיפטריס

כוכבי מ '  ' ,הארמון הכנעני של אפק וכתובותיו '  ,קדמוניות  ,י
( תשל " ח ) ,

עמ '

. 69 - 62

הפרוטו  -כנעני מתקופת השופטים ומשמעותו

' אוסטרקון מתקופת השופטים מעזבת צרטה '  ,שם  ,עמ '

( , ) 1977 - 1972

כוכבי

נחלתו לאור חפירות עזבת

א',

' אלפבית

בכתב

פרוטו  -כנעני

( תשל " ז ) ,

מעזבת

עמ ' . 68 - 62

צרטה ' ,

יא

קדמוניות ,

עמ ' . 67 - 61

כוכבי מ '  ,בק פרחיה וגופנא ר '  ' ,אפק  -אנטיפטריס  ,תל פולג  ,תל בורגה ותל זרור  -ארבעה

אתרים מבוצרים מתקופת הברונזה התיכונה 11א בשרון '  ,ארץ  -ישראל  ,טו ( תשמ " א )  ,עמ '

. 62 - 28
כוכבי

מ '  ' ,אפק  -אנטיפטריס ,

היסטוריה ' ,

חמשת אלפי שנות

במחנה ,
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' חפירות עזבת צרטה

ותרומתן
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כתובות אפק
איתמר זינגר

כתובות אפק הן אחד מהמכלולים האפיגראפיים המעניינים שנתגלו בארץ  -ישראל מן התקופה
הכנענית  .עד כה נתגלו כתריסר כתובות במצב השתמרות שונה  ,החל בלוח שלם  ,וכלה בפרגמנטים

זעירים שבהם השתמרו מספר סימנים בלבד  .אם כי גם מבחינה כמותית זהו מכלול גדול למדי

במושגים ארץ  -ישראליים  ,עיקר עניינו של מכלול זה הוא בגיוון הרב של הכתובות ובעובדה

שאחדות מהן הינן יחידות במינן בארץ  -ישראל .
הגיוון מתבטא בסוגי התעודות  -תעודות לקסיקאליות

(=

מילונים )  ,תעודות מינהליות ,

מכתבים  ,חותמות ולוחית  -יסוד למקדש  -ובכתבים ובלשונות המיוצגים בהן  -שומרית ,
אכדית וכנענית בכתב היתדות  ,מצרית  ,חיתית הירוגליפית וכתב ליניארי שטרם פוענח  .אם נוסיף

לכך  ,לצורך העניין  ,את האלף  -בית הפרוטו  -כנעני מעזבת -צרטה השכנה  ,ן הרי שמיוצגים כאן
מרבית הכתבים העיקריים של המזרח

הקדמון .

חלק מן הכתובות  -בהן התעודות הלקסיקאליות והמינהליות  -נכתב ככל הנראה באפק
עצמה  ,והדבר מעיד על הימצאותם של סופרים במקום  ,ששלטו בכתב היתדות ובלשונות התרבות

של התקופה  .כתובות אחרות  -בהן המכתב מאוגרית  ,הבולה החיתית והכתובות המצריות -

הגיעו מחוץ לארץ  -ישראל  ,והדבר מעיד על מעמדה של אפק במערך השלטון המצרי בכנען  .בסדר
זה  ,מן הפנים אל החוץ  ,תובא הסקירה התמציתית להלן  ,המסתמכת על דברי עמיתי שפירסמו את
הכתובות  .אשתדל להדגיש את תרומתו העיקרית למחקר של כל פריט וארחיב מעט יותר את
הדיבור על המכתב מאוגרית  ,שהיא הכתובת הארוכה ביותר מאפק וגם ניתן לקבוע את זמנה
בקירוב

רב .

הפרגמנטים הלקסיקאליים

2

נמצאו שני פרגמנטים של מילונים תלת  -לשוניים הערוכים בטורים אנכיים
באכדית וטור בכנענית  ,עם יתד כפולה המפרידה בין המלים בכל

שורה .

ההפתעה הגדולה היתה כמובן הטור הכנעני שממנו נותרו  ,לרוע המזל  ,רק

ן

ראה

!ג

4 :

:

טור בשומרית  ,טור

שתיים  -שלוש מלים .

4 . Kochavi , kAn Ostracon of the Period of the Judges from " Izbet Sartah ' " , Telנ

~

 . 1 - 13קק ) 1977 ( ,
2

.

Cuneiform Fragments

kTWO

ראה  . 125 - 129 ; :קק ' Aviv 2 ) 1975 ( ,
A . F . Rainey ,
Tel Aphek ' , Tel
 -lingual Cuneiform Fragmentתז Idem ' 14
 . 137 - 140קק from Tel Aphek ' , 7511 , 3 ) 1976 ( ,

'

1 3

4

אפק אנטיפטריס

;

שני קטעי מילון שומרי  -אבדי  -כנעני

קיומם של טקסטים לקסיקאליים מסוג זה בכנען  ,אשר חוברו על  -פי מסורת לימוד מסופוטמית ,

היה ידוע .

בחצור  ,למשל  ,נתגלה פרגמנט מן הסידרה הלקסיקאלית

( המקבילה מלים

שומריות ואכדיות ) .

= hubullu

HAR-~ ra

ואולם זוהי הפעם הראשונה שלצד שפות התרבות השומרית

והאכדית מופיעה גם שפת הדיבור הכנענית  .לסדר המלים טרם נמצאו מקבילות מן הספרות של

כתב  -היתדות  .בסקירתו של מ ' כוכבי ( לעיל ) הוצגו זו מול זו תרבות אפק הכנענית ותרבות עזבת -

צרטה הישראלית  ,בין השאר גם בתחום הכתיבה  .זמן לא רב אחרי שסופריה המלומדים של אפק
העתיקו ואולי אף חיברו רשימות מילוניות מורכבות בכתב התרבות של התקופה  ,עשה תלמיד
בעזבת  -צרטה השכנה את נסיונותיו הראשונים לחרוט על חרס את האלף  -בית הפרוטו  -כנעני ,
שעתיד לרשת סופית את כתב

היתדות.

הפרגמנט בעל שלושת הטורים מכיל רשימת נוזלים  -מים  ,יין ואולי שמן ודבש  .בפרגמנט
השני השתמר היטב רק הטור השומרי ומלה אחת שלמה בטור השני  ' - alpu -שור '  ,שהיא

למעשה יכולה להיות גם באכדית וגם בכנענית  .קשה למצוא מכנה משותף בין המונחים ברשימה

;

היא כוללת מספר מונחים חקלאיים  -קצירן ? )  ,חריש ( ? )  ,חיטה  ,תמר ( ? )  ,שור  -אך לסירוגין
גם מונחים אחרים  -אל או שמים  ,יד  ,גדול ,

אויב .

מעניינת במיוחד הופעת המלה פ  = ( DINGIR UTU -פתן . ) 58אין זה רגיל שבטור השומרי
משתמשים בהשלמה פונטית  ,וגם הצורה עצמה ( עם השלמה פונטית ) נדירה במרחב הזה  .היא
מופיעה במכתבים מאזור פניקיה ומוכרת כמובן גם בעולם החיתי כתוארו של המלך  .גם צורתם

() :2

ש
אפק אנטיפטריס ; לוחית  -יסוד עם הקדשה לאלה

אפק אנטיפטריס

איזיס

אמון  -רע

;

טבעת עם כתובת ברכה לאל

של סימנים אחדים  ,ובעיקר ' יתד הגלוסה ' הכפולה המשמשת בתור ' מקף '  ,חורגת ממסורת
הכתיבה של ארץ  -ישראל ומקבילות טובות להם מוצאים דווקא בחוף הפניקי

פרגמנט

ובסוריה .

מינהלי '

הפרגמנט המינהלי הכתוב באכדית מכיל רק התחלה של ארבע שורות ובהן מספרים המציינים

כמויות  ,אך סוגי הפריטים לא השתמרו  .חשיבות הפרגמנט הינה בכך שהוא מראה שענייני מינהלה
באפק הכנענית  ,אם אכן נכונה השערתנו שהמסמך נכתב באפק  ,נכתבו באכדית  .הכמויות הגדולות

( מאות ואלפים ) מתאימות במיוחד כמציינות כמויות של תבואה  ,אך גם מוצרים אחרים באים

בחשבון .
מימצאים כתובים מצרית4
בין המימצאים המצריים הכוללים כלי  -חרס  ,חרפושיות וחפצים קטנים  ,יש לציין במיוחד שני
חפצים כתובים  .טבעת פאיאנס ועליה כתובת  -שבח לאל אמון  -רע  ,ולוחית פאיאנס קטנה ועליה
3
4

ראה רייני  ,שם ( לתאביב  -אביב . ) 2 ,
ראה  . :קק  Eeptian Inscriptions from Tel Aphek ' , Tel Aviv 5 )-1978 ( ,סט ותט

.
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איתמר זינגר
שמו של רעמסס

השני וכתובת  -הקדשה לאלה איזיס  .לוחיות מסוג זה שימשו במצרים ככתובות -

יסוד שהונחו עם אבני הפינה בבניית מקדשים  .הימצאותו של חפץ זה  ,שהוא הראשון מסוגו

בארץ  -ישראל  ,באפק  ,מעוררת שאלות קשות  .כפי שמציין פרופ ' גבעון  ,קשה להניח שהוא הגיע
לכאן בדרך המסחר  ,ואילו האפשרות השנייה  ,שהלוחית שימשה באפק בתיפקודה המקורי ,
מתמיהה עוד יותר  ,לאור העובדה שאף במצרים עצמה מקדשים לאלה איזיס נדירים מאוד לפני
התקופה

התלמית.

בולה חיתיתי
מימצא נוסף  ,יחידי במינו בארץ  -ישראל  ,היא בולה ( טביעת  -חותם על  -גבי גוש טין שנועד לחתום
משלוח כלשהו ) חיתית .עדיין ניתן להבחין בסימני החבל שקשר את החפץ שנשלח  .זוהי הבולה
החיתית הראשונה שנתגלתה מחוץ לתחומי האימפריה החיתית  .מהטביעה עצמה נותרה  ,לרוע
המזל ,

רק  -מחציתה .

הכתובת במרכז מוקפת שלוש טבעות

מעוטרות ;

זהו עיטור נדיר למדי

בחותמות חיתיים  ,ויש בכך כדי לרמוז על מעמדו הרם של בעל החותם  .בכתובת ההירוגליפית

נשתמרו באופן חלקי התואר ' בן  /בת מלך ' ( האלמנט המבחין בין נסיך ונסיכה שבור בסימן

ההירוגליפי ) והסימן הראשון בשם  ,שאינו מאפשר לעת עתה לזהות את בעל

החותם .

משיקולים היסטוריים תוארכה הבולה לימיו של המלך החיתי חתושילי השלישי  ,אחרי חתימת
תוזה השלום החיתי  -מצרי בשנה ה  21 -לרעמסס השני  .בתקופה זו נתקיימו קשרים הדוקים בין שתי
חצרות המלוכה  ,החיתית והמצרית  ,המתבטאים בחילופי מכתבים ומהנות ובביקורי שליחים
ואנשי  -אצולה חיתיים במצרים  .קשרים אלו הגיעו לשיאם בנישואי רעמסס עם נסיכה חיתית בשנה
ה 34 -

למלכותו  .תיארוך זה קיבל אישור נוסף עם גילוי המכתב מאוגרית  ,ב . 1978 -

מכתב מאוגרית6
המכתב כתוב בכתב היתדות על שני צדדיו ואחת מדפנותיו של לוח  -טין בלתי  -צרוף  .הוא השתמר
בשלמותו ( סך  -הכל

41

שורות )  ,פרט למספר קטעים פגומים בצד האחורי  .כאמור  ,זוהי כתובת

שניתן לקבוע את תאריכה בקירוב רב יחסית ולכן חשיבותה רבה  ,לא רק מבחינת תוכנה  ,אלא גם

הארכיאולוגי .

כנתון כרונולוגי המסייע לתיארוך המכלול

בכנען .

המכתב נשלח מאוגרית שבחוף הסורי לפקיד מצרי
הדיפלומאטיה הבינלאומית של התקופה  .וזו לשון המכתב

אל חיא ' הגדול '  ,אבי ואדוני  ,אמור

!

הוא כתוב אכדית  ,שפת

:

כה ( דיבר ) תכוחלינו  ,הנציב של ארץ אוגרית  ,בנך

ועבדך  .לרגלי אדוני ואבי נפלתי  .יהא  -נא שלום לאבי ואדוני ! אלי המלך הגדול אדונך ואלי
ארץ אוגרית יברכוך וישמרוך
אבי  ( ,בעניין ) החיטה שלי -
5

ראה

 , 4 ) 1977 ( , pp . :עועיך

/

!

250

פא ( ריסו ) חיטה אשר נתן אדויה ביד תורשימתי בניפ ] ו

Hittite Hieroglyphic Seal Impression from Tel Aphek' , Tel

kA

1 . Singer ,

178 - 190
6

22

.

ראה  . 1 - 17 :קק  Akkadian Letter from Ugarit 81 Tel Aphek' , Tel Aviv 8 ) 1981 ( ,מג ' Owen ,

]( . 1 .

אפק אנטיפטריס ; בולה חיתית

לוח טין שנשלח מאוגרית לפקיד מצרי בכנען
ונמצא בחורבות הארמון

23

אפק אנטיפטריס

;

אפק

קטע

מכתב ( ? )

אנטיפטריס

;

מבט

איזומטרי

על

המושל ומקומות הימצאן של הכתובות

ארמון

כתובות אפק

-

כך אמר

אבי  250 ' :פא ( ריסו ) חיטה יחזיר  -נא לידי אדויה ' .

ביקשת שלחתי לך  ,אך את בקשתי אשר
כעת אבי  ,את רצוני בבקשתי

].

[

[

[ הובאה ( ? ) ]

]

וכעת  ,אדויה ( את ) הכסף

והנה  ,אבי  ,את החיטה אשר

אל לפני אבי לא נתת .

אלי  ,ואדוני יתן  -נא

[

]

[

]

ביד אדויה

ויתיצב  -נא לפני אבי  ,ואבי יפסוק  -נא

ביניהם  .כעת  ,כמתנה לאבי שלחתי לך מאה ( שקל ) צמר ( ארגמן ) כחול ועשרה ( שקל ) צמר
( ארגמן )

אדום

' תברו ' .

שניים מתוך ארבעת האנשים המוזכרים במכתב  -תכוחלינו השולח וחיא הנמען  -מוכרים לנו
ממקורות אחרים והם המתארכים את המכתב  .המדובר הוא בעיסקת תבואה שנתבצעה כנראה
ביפו  ,עיר שמוכרת היטב כבסיס מצרי ושעמדה תחת מינהל מצרי ישיר  .ידוע גם שהיו בה מחסני -

תבואה .

כמות החיטה המופיעה בטקסט היא על  -פי מידת  -יבש הנהוגה באוגרית ובאימפריה

החיתית  .בערכים מודרניים מדובר

ב 15 -

טון חיטה בקירוב  .זו אינה כמות גדולה במיוחד  ,אם

משווים אותה לעיסקות דומות שנערכו באוגרית ( לפי אחת התעודות מעבירים אלפיים כור חיטה
-

כ 500 -

טון  -מאוגרית לחתי )  ,אך זו בהחלט כמות לא מבוטלת  .התבואה יצאה כנראה מיפו

בדרך הים  ,וידוע לנו על קשרי ספנות בין אוגרית לנמלים

בארץ  -ישראל .

גם אם לא כל פרטי המכתב מחוורים לחלוטין  ,אפשר לשער שהמדובר הוא בקניית חיטה

מצרית על  -ידי אוגרית  .יש להבין את מהות העיסקה על רקע הידוע לנו ממקורות התקופה על
מחסור חמור בתבואה בתחומי האימפריה החיתית בכלל ובארץ חתי בפרט  ,מחסור שהלך וגבר
לקראת סוף המאה הי " ג לפני  -הספירה והגיע לממדי רעב חמור  .החיתים קנו חיטה מצרית בכמויות
גדולות  ,הן ישירות והן באמצעות אוגרית  .הדגשת התארים הרמים שבהם פונה תכוחלינו אל חיא

( ' אדוני ואבי ' ) וכן נימת הדחיפות העולה מן המכתב מובנים על רקע זה  .לתמיכת בקשתו שולח
תכוחלינו שני סוגי צמר צבוע יקר ,

מוצר  -יצוא אופייני של אוגרית .

כותב המכתב  ,תכוחלינו  ,מוכר היטב מארכיון אוגרית ; לתעודות שלו מאוגרית יש להוסיף ככל

הנראה תעודה אחת מחתושה ( בירת ממלכת החיתים

באנטוליה )

ואת המכתב מאפק  ,סך  -הכל

כתריסר תעודות .סידור המקורות ברצף כרונולוגי והבנת השלבים השונים בקריירה הארוכה של

האיש מחייבים מחקר פרוסופוגראפי מדוקדק  .לפי הבנתי  ,ניתן לסכם את הנתונים באופן תמציתי
כך  :בשלב הראשון הוא מילא תפקיד של ' שגריר קבע ' או ' מיופה  -כוח ' של אוגרית בחצר המשנה -
למלך החיתי שישב בכרכמיש ( הדעה הרווחת שלפיה מילא תכוחלינו בשלב מסוים תפקיד מטעם
מלך כרכמיש מבוססת  ,לדעתי  ,על שיחזור מוטעה באחד

הטקסטים ) .

בשלבים הבאים נתמנה

תכוחלינו לתפקידים בכירים בחצר מלך אוגרית  .התואר והתפקיד הרם ביותר הוא ' נציב '
) 15111

( ת1ן) 5

של אוגרית המופיע במכתב מאפק  ,ומסתבר שהוא שייך לשלב האחרון בקריירה של

תכוחלינו  .מאיסוף הנתונים השונים ניתן להרכיב ביוגראפיה מעניינת של איש רב  -פעלים  ,שהיה זר
באוגרית ( מתוך התעודה החיתית ניתן ללמוד את מקום מוצאו המדויק )  ,אך עלה בה למעמד הרם

ביותר .
באשר לנתונים הכרונולוגיים ; תכוחלינו פעל בעת שלטונו הממושך של עמישתמרו השני מלך
אוגרית

( ואולי עד ימי נקמדו השלישי ) .

מן התעודה החיתית אנו למדים שהוא גם היה בן זמנם של

בנתשינה מלך אמורו ושל השליח פיכשתי שהיה נוסע בין חתי למצרים ערב הנישואין המלכותיים
של בת מלך חתי

לפרעה .
:25

דיון

תיתמר זינגר

-

הקריירה של חיא המצרי  ,מקבל המכתב  ,מרשימה לא פחות  .ככל הנראה יש לזהותו עם חי ' בל
 ,את
מלך כוש ' ( המשנה  -למלך בנוביה )  ,המוכר ממספר כתובות מנוביה  .הוא נושא  ,בין השאר

התואר ' שליח המלך לכל הארצות הזרות'  ' ,החוזר מחת ומביא את הגדולה שלה '  .הכוונה ללא ספק
רעמסס שנמצא
לליווי הנסיכה החיתית שנשאה לרעמסס השני בשנתו ה  . 34 -מתוך מכתב של

בחתושה  ,אשר דן בהכנות למסע הנסיכה  ,וכן על  -פי מעמדו הרם של חיא המשתקף מתוך המכתב
נובעות
מאפק  ,אפשר ללמוד שהוא מילא את תפקיד ' הנציב ' המצרי בארץ  -ישראל  .מכאן
משמעויות חשובות לתולדות אפק במאה הי " ג ולתולדות ארץ  -ישראל בכלל  .חיא פעל בכנען כבר
בשנת

34

לרעמסם ,

( 1256

או

1245

לפני  -הספירה  ,על  -פי שתי הכרונולוגיות הנמוכות ) והמכתב

נשלח אליו כנראה מספר שנים מאוחר יותר  .זהו נתון כרונולוגי רב  -ערך הן לחפירות אפק והן
כסינכרוניזם ישיר בין מצרים

ואוגרית .

לוח בלתי  -כתובל

בסמוך למכתב מאפק נמצא לוח  -טין נוסף  ,שפרט לסימנים בודדים נשאר בלתי

 -כתוב  .אף הוא לא

נצרף ואולי הוכן לצורך כתיבה או העתקה .
מרגמכם של מכתב

( ?)8

זהו פרגמנט קטן  ,כתוב אכדית  ,השייך כנראה גם כן למכתב  .נשתמרו בו רק סופי שורות

שאינם

מצטרפים לקונטקסט של ממש  .יש לציין שהדוקטוס ( צורת הסימנים ) אינו זהה לזה של המכתב

מאוגרית .
מרגמנט בכתב

ליגיארי

כל הכתובות שנסקרו לעיל שייכות לאפק הכנענית וזמנן המאה הי " ג לפני

 -הספירה  .בשכבה

הטין

הפלשתית נמצא פרגמנט קטן הכתוב בכתב ליניארי ( קווי ) שטרם זוהה  .הסימנים חרותים על
ספרות ובחלוקת
בצורה קווית ולא בצורת יתדות  .ניתן להבחין בקווים קטנים שאולי מסמנים
מוכר  ,אך
השורה למלים באמצעות קווים אנכיים  .יש מעט מדי סימנים שקשה להקבילם לכתב
ההשוואה הקרובה
באופן כללי נראה שהוא שייך לעולם הכתבים הליניאריים של המרחב האיגאי .
 הירדן  .אףביותר לפי שעה היא עם הלוחות מתל דיר  -עלא  ,שיש מזהים אותה עם סוכות שבעמק

 ,ואם אכן יש

הם לא פוענחו  ,אך הוצע לראות בהם כתב של אחד מ ' גויי הים '  .אם זיהוי זה נכון
הפרגמנט
דמיון בין שני הכתבים  ,הרי שהדבר תואם את המכלול הארכיאולוגי שבו נמצא
לנתונים נוספים .
הדבר עשוי לתרום להבהרת סוגיה היסטורית קשה  ,אך לעת עתה יש להמתין

מאפק .

7

8

26

ראה אוון ,

ראה

:

שם .

 . 18 -24קע  Tel Aphek ' , Tel Aviv , 8 ) 1981 ( ,הגס

"

Hallo
, ' 24 Letter Fragment

w. w .

אפק במאה הי "ג  :מעיר  -ממלכה למרכז  -מימשל מצרי
נדב נאמן

עיון במימצא הארכיאולוגי והאפיגראפי שנתגלה בחפירות אפק מלמד  ,שבראשית המאה

הי " ג

לפני  -הספירה חלה תמורה רבת משמעות בגורלה של העיר  * .מאז ייסודה  ,בראשית האלף השני
לפני  -הספירה  ,היתה אפק עיר  -ממלכה כנענית ומקום מושבו של שליט עצמאי ; ומעידים על כך
הזכרת העיר ושליטה בכתבי המארות וחשיפת ארמון השייך לאותו פרק  -זמן בחפירות

האתר .

מציאות זו נמשכה כל תקופת הברונזה התיכונה ורוב תקופת הברונזה המאוחרת  ,כשש  -מאות שנה

בקירוב  ,וראייה לכך מצויה בסידרה הרצופה של ארמונות שנבנו זה על גבי זה באתר  .אולם סמוך

לסוף תקופת הברונזה  ,במאה הי " ג לפני  -הספירה  ,הפכה העיר והיתה מרכז  -מימשל מצרי  ,שנשלט
באופן ישיר בידי פקידים

מצריים .

יש לזכור כי בדרך  -כלל המשיכו ערי  -הממלכה הכנעניות

להתקיים במתכונתן הקודמת גם לאחר שנכבשה ארץ כנען והפכה להיות שטח כיבוש

מצרי .

התמורה שחלה בגורלה של אפק מעוררת אפוא פליאה  ,ומן הראוי לנסות ולבחון את המניעים
שהביאו את המצרים לנקוט צעד

זה .

תחילה יש להסביר את המונחים ' עיר  -ממלכה ' ו ' מרכז  -מימשל ' מצרי  .השם ' עיר  -ממלכה ' ניתן
במחקר המודרני לממלכות ששכנו ברחבי כנען מתוך אנאלוגיה לכינוי ' עיר  -מדינה ' ( פוליס ) שרווח

ביוון העתיקה  ,כדי לציין מדינה בעלת שטח מצומצם שבמרכזה עמדה עיר הבירה ( שבשמה
נקראה גם כל המדינה )  ,ואשר בה התרכזו כל מוסדות ההנהגה העצמית והמינהל של אותה יחידה

מדינית .בכנען הונהגו המדינות בידי מלכים ( ולא בידי מוסדות הנהגה עצמית  ,כפי שהיה מקובל

ביוון )  ,ולפיכך יאה להן הכינוי

' ערי  -ממלכה ' .

ארץ כנען נחלקה לעשרות רבות של ערי  -ממלכה  ,ולאחר שכבשו את הארץ  ,חייבים היו
המצרים למצוא פיתרון ארגוני שיתאים הן למציאות זו  ,שמאחוריה מסורת של מאות שנים  ,והן
לצורכיהם שלהם  .המצרים בחרו להשאיר על כנם את שליטי ערי  -הממלכה שישבו בשטחים

שנכבשו על  -ידם  ,והתייחסו לכל עיר  -ממלכה בודדת כאל מעין מחוז  -מינהל עצמאי  ,שעמו ניהלו
את מגעיהם  .שליט עיר  -הממלכה הוחזק אחראי על הממלכה הכפופה לו  ,וממנו תבעו המצרים

מתן כל התשלומים ומילוי כל החובות שהיו מוטלים על תחום שלטונו  .מנקודת -מבט מצרית היה
זה פיתרון מוצלח  ,שהרי בדרך זו הועברה האחריות הישירה על רוב שטחי כנען מידי השלטונות

המצריים והוטלה על שכם השליטים המקומיים  .מנגנון הפקידות המצרית נדרש לפקח על ביצוע
ההוראות שניתנו ממצרים  ,וכן לפשר ולתווך בין הצדדים הנצים במגמה להביא לרגיעה פנימית

ביחסים .
*

ראה רשימה ביבליוגראפית לעיל  ,אחר מאמר מ ' כוכבי .

:27

מזוזת שער העיר יפו עם שמו של רעמסס השני

מצבת סתי הראשון מבית  -שאן

:28

אפק במאה

הי " ג

כדי להשתית את אחיזתם בשטח הנתון למרותם על יסודות מוצקים ולאפשר להם לפקח מקרוב
על מצב העניינים בכנען וסוריה  ,סיפחו המצרים לתחומם ערים אחדות והפכו אותן למרכזי -
מימשל מצריים  .בימי השושלת הי " ח  ,במאה הט " ו לפני  -הספירה  ,סופחו שש ( או אולי שבע ) ערים

כאלה  :עזה ויפו בחוף הדרומי של הארץ ; אולסה וצומור בחוף הלבנון ; בית  -שאן ( ואולי גם
על הנתיב הראשי שהוליך מארץ  -ישראל לאזור דמשק

;

זנועם )

וכומידי בדרום בקעת הלבנון  .במרכזי -

המימשל הללו ( ' מערכת נקודות המשען '  ,כפי שכינה אותן א '

אלט ) י

ישבו פקידים מצריים שהיו

אחראים על ניהולה של הפרובינציה המצרית באסיה  ,ולרשותם עמדו יחידות  -צבא קטנות  ,שהיה

בכוחן להתגבר על הבעיות היום  -יומיות שנתעוררו  .רק במקרים חמורים  ,ובעיקר בעת המאבקים
עם מעצמות שכנות בצפון  ,נאלץ היה שליט מצרים לשלוח כוח צבאי גדול כדי להתמודד עם
הסכנות שאיימו על השטח הנתון

למרותו .

נראה שמערכת מרכזי  -המימשל המצריות נוסדה בידי תחותמס השלישי בעקבות נצחונו הגדול
בקרב מגידו
לפני  -הספירה

( 1482

לפני  -הספירה )  ,והיא נתקיימה במשך כל ימי השושלת הי " ח

בקירוב ) .

למערכת זו נודעו יתרונות בולטים

:

( עד

שנת

1300

באמצעות מנגנון פקידים מצומצם

ויחידות -צבא מועטות עלה בידי מצרים לקיים את שלטונה ברחבי התחום הכפוף לה  .ערי -
הממלכה המפורדות והמפוצלות לא סיכנו את עצם האחיזה המצרית בכנען  ,ובמידה לא מעטה אף
שימשו משענת לשלטונות המצריים  .נוסף על העלאת מסים ומנחות לפרעה  ,סיפקו ערי  -הממלכה

את כל צורכי הפקידים וחילות -המצב המצריים בכנען  ,ובעתות משבר היו מצוות להכין את כל

הדרוש לקראת בואן של יחידות הצבא המצרי ולעתים אף להצטרף אליהן בדרכן צפונה  .אין אפוא
תימה שהסדרים אלה  ,ששירתו בצורה כה טובה את האינטרסים המצריים  ,התקיימו  ,כמעט בלי
שינויים  ,משך מאתיים שנים

בקירוב .

על רקע זה יש לדון במימצא מחפירות אפק  .ראינו כי בראשית המאה הי " ג הפכה העיר והיתה

מרכז  -מימשל מצרי  ,כשאת מקום ארמון השליט הכנעני תפס ארמון המושל  ,שבו ישב ככל הנראה
פקיד מצרי ואולי חנו בו גם חילות -מצב מצריים  .מן הראוי לבחון תחילה את השאלה  ,האם היה
סיפוחה של אפק לתחום השלטון המצרי בגדר אפיזודה בודדת  ,או שמא היה זה נדבך אחד
במסגרת של מדיניות מצרית חדשה  ,שניתן להבחין בה גם במקומות אחרים
על שאלה זו יש לבחון את מצב הדברים בפרק  -זמן זה ברחבי ארץ

בראשית ימי השושלת הי " ט ( ראשית המאה הי " ג

לפני  -הספירה )

?

כדי לנסות ולהשיב

כנען .
פתחו המצרים במתקפה

צבאית  ,בנסותם לדחוק את רגלי החיתים מסוריה התיכונה ולהטיל מרותם על קדש ואסורו  ,שתי

הממלכות החשובות ששכנו באזור שבין שתי המעצמות היריבות .במקביל לכך הרחיבו המצרים
את היקף מסעותיהם במזרח  ,ולראשונה בימי הממלכה החדשה אנו שומעים על מסעות מלחמה

לעבר  -הירדן  ,לאזורי אדום ומואב  .כדי לייצב את אחיזתם בכנען  ,הידקו מלכי מצרים את אחיזתם
בצפון  -סיני ובנו רשת מצודות ותחנות  -אספקה לאורך הנתיב שקישר את מצרים עם דרום

בימי השושלות הי " ט והכ '

( 1150 - 1300

בקירוב )

הארץ .

התעצמה גם הפעילות במרכזי המימשל

המצריים בכנען  .העיר עזה כונתה בתקופה זו בפי המצרים בשם ' פא  -כנען ' ( ' הכנען ' )  ,ודאי בשל

1
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היותה העיר החשובה ביותר בכנען מנקודת -מבט מצרית  .בעיר נבנה מקדש לאל הלאומי המצרי
אמון  ,ושליחים מצריים פקדו אותה שוב ושוב  .בחפירות יפו נמצאה מזוזת  -שער ועליה חקוק שמו

של רעמסס השני  ,ובעיר הוקמו בתי  -מלאכה ובתי  -נשק  ,שבהם ניתן היה להתקין מרכבות על

ציודן  .בחפירהת בית -שאן נתגלו מצבות ופסלים של פרעוני מצרים ( סחי הראשון  ,רעמסס השני
ורעמסס השלישי ) וכן שפע מוצרים שיובאו ממצרים  ,כמו  -כן ניכרת השפעת התרבות המצרית
היטב גם בפרטים ארכיטקטוניים רבים שנמצאו במקדשים שנחשפו

באתר .

פרעוני השושלת הי " ט לא הסתפקו במרכזי המימשל הוותיקים  ,וצירפו ערים נוספות לתחום

שלטונם הישיר  .עדות ברורה לכך מצויה במימצא הארכיאולוגי  .בארבעה תלים בדרום הארץ -

תל אל  -פארעה  ,תל גמה  ,תל שרע ותל חסי  -נמצאו מיבנים מטיפוס ' בתי  -מושל ' מצריים  .בתל
אל  -פארעה אף נמצא שבר של קנקן מצרי שעליו טבוע שמו של סתי השני

( 1204 - 1210

לפני -

הספירה )  ,ונראה שכלי  -אגירה זה היה רכושו של המינהל המצרי  .בתל שרע נמצא שפע של חומר
שיובא ממצרים  ,כולל קערות שעליהן נכתבו כתובות בהיראטית  .לאור ממצאים אלה  ,ניתן להניח
שבימי השושלת הי " ט סופחו חבלים לאורך שפלת החוף  ,בין נחל הבשור בדרום לנחל שיקמה

בצפון  ,וצורפו לתחומו של מרכז המימשל המצרי עזה  .באופן זה החזיקו המצרים בכל חבל הגבול

הדרומי של הארץ  .בסיפוחה של אפק  ,ששכנה על מקורות הירקון ועל הנתיב היחיד שהוליך

)

לכיש

;

מקדש

' החפיר ' -

שלב

ג'

תל פארעה  -דרום

;

בית המושל ( מתקופת הברונזה המאוחרת

%
מי

שש

אפק במאה

הי " ג

מדרום הארץ לצפונה  ,ובהפיכתה למרכז  -מימשל מצרי יש לראות חלק ממדיניות זו  ,שנועדה
להבטיח את הריבונות המצרית בכל אזורי דרום

הארץ .

אמצעי נוסף שבו נקטו המצרים כדי להעמיק את שלטונם היה העברת הכנסותיהן של ערים
בכנען למקדשים מצריים  .בכתובת האנאלים שלו מספר תחותמס השלישי על הקדשת שלוש ערים ,
ככל הנראה באיזור הבשן ( ינועם  ,חלכור ונגסה )  ,לאל אמון  ,ומסתבר שההכנסות מערים אלה

הועברו לקופת האל הלאומי המצרי  .אבל זוהי עדות בודדת מימי השושלת הי " ח  .רוב העדויות על

מדיניות זו שייכות לימי השושלות י " ס  -כ '  .בפפירוס האריס א ' ( פפירוס שנכתב בימי רעמסס
הרביעי ומתאר את מפעלותיו של קודמו  ,רעמסס השלישי ) נזכרות הענקות רבות שנתן רעמסס

השלישי למקדשים מצריים  ,רובם כמובן בתחומי מצרים  .בין היתר נזכרות ברשימה זו הכנסות
מארץ צ ' אהי ( כינוי כללי במצרים לתחום השלטון המצרי באסיה )  ,אשר הועברו למקדשי האלים
אמון ופתח במצרים  .כן נזכרות בפפירוס זה תשע ערים בארץ חורו ( אף הוא כינוי כללי לאזורי

סוריה וארץ  -ישראל )  ,שאותן הקדיש רעמסס לאל אמון  .יש לשאול  ,היכן שכנו ערים אלה

?

אחת הערים הללו היתה עזה  ,שלפי פפירוס האריס נבנה בה מקדש לאל אמון  .על שלוש
לוחיות  -שנהב שנתגלו במגידו מופיעה הכתובת הבאה

:

' כרכר /כלכל זמרת האל

פתח . . .

הנסיך

הגדול של אשקלון '  .תואר זה לאל פתח הוא מיוחד במינו ומופיע רק בכתובות אלה  ,ואפשר לשער
שבעיר אשקלון הוקם מקדש לכבוד האל המצרי  .בתל שרע נתגלו קערות שעליהן נכתבו כתובות

בכתב היראטי  ,ובאחדות מכתובות אלה נרשמו כמויות גדולות מאוד של תבואה  .מסתבר שתבואה

זו ניתנה כמס לאלוהות מצרית שמקדשה או פסלה עמדו במקום  .גם בלכיש נתגלתה קערה מעין זו
ועליה כתובת בכתב היראטי וציון כמויות תבואה  ,ומסהבר שגם ההכנסות מלכיש הועברו לכוהני
אחד האלים המצריים

הראשיים .

לאור זאת  ,ניתן לשער שתשלומי המס של שלוש ערים דרומיות  -עזה  ,לכיש ותל שרע -

אשר בתקופה קודמת הועברו לקופת האוצר המצרי  ,נמסרו בימי השושלות י " ט  -כ ' לכוהני אמון ,

האל הראשי של מצרים  ,וכי הכנסות העיר אשקלון הועברו באותו אופן לכוהני האל פתח  .בדרך זו
הביאו פרעוני מצרים למעורבות גוברת של הכהונה רבת -הכוח של המקדשים הגדולים במצרים
בענייני ארץ

כנען .

הממצאים הארכיאולוגיים שנתגלו בשכבות החורבן של יישובים שנתקיימו במאה הי " ג
ובמחצית הראשונה של המאה הי " ב לפני הספירה ברחבי הארץ  ,מעידים אף הם על התעצמות
הפעילות המצרית בכנען בימי השושלות י " ט  -כ '  .לאור זאת  ,ניתן לקבוע שלמעורבות המצרית

הגוברת בענייני הפרובינציה האסיינית שלה היו פנים אחדות  .מצד אחד הגבירו פרעוני מצרים את

היקף פעילותם הצבאית ואת עוצמתם באזורי הגבול של התחום המוחזק על  -ידם  ,ואף דאגו
להבטיח את הנתיב שקישר את הדלתה המצרית עם ארץ כנען  .במקביל תגברו המצרים את מערך
השלטון שלהם באסיה בדרך של סיפוח חבלים נוספים לתחום הנמצא בבעלותם הישירה ועירוב
הכהונה רבת  -הכוח של מקדשי מצרים בענייני ארץ כנען  .אפק הכנענית נפלה אף היא קרבן
למגמות אלה  ,ולאחר מאות שנים של עצמאות מדינית תדלה להיות עיר  -ממלכה והפכה למרכז -

מימשל מצרי  ,שנתקיים עשרות שנים עד שנחרב כליל במחצית השנייה של המאה הי " ג  .לפיכך
ניתן לקבוע כי המימצאים מאפק עולים בקנה אחד עם כל הידוע ממקורות אחרים על המדיניות

המצרית בכנען בימי השושלת הי " ט .

דיון

יש לשאול  ,מה הניע את המצרים לנקוט מדיניות חדשה  ,שחרגה במידה רבה מזו שהיתה
מקובלת בימי השושלת הי " ח

?

התשובה לשאלה זו קשורה ככל הנראה בחוסר יכולתו של מערך

השלטון הקודם  ,שהתבסס בעיקרו על מערכת ערי הממלכה ועל השליטים המקומיים  ,להתמודד
עם המציאות החדשה שנוצרה בארץ  -ישראל בימי השושלות י " ס  -כ '  .התעצמות כוחן של קבוצות

הנוודים באזורי השוליים של כנען והתנחלותן ההדרגתית באזורי ההרים  ,הנגב ועבר  -הירדן החל
מסוף המאה הי " ג לפני  -הספירה יצרו מצב חדש באזור  .הנודדים והמתיישבים החדשים נאחזו
בחבלים שנמצאו מחוץ לתחומי השלטון המצרי בארץ ולמערכת ערי הממלכה שחסתה בצלו  .גם
המשטר  ,החברה והכלכלה של הנוודים והמהנחלים היו שונים מעיקרם מן המערכת שאליה

הותאם והסתגל מערך השלטון המצרי בכנען  .מצב זה חייב את המצרים לנסות ולמצוא דרכי
פיתרון חדשות  ,השונות מאלה שנוסו בעבר  ,והצעדים שבהם נקטו נועדו לחזק את מעורבותם
באזורים שהיו נתונים לשליטתם וכן לנסות לבלום את כוחן העולה של קבוצות הנוודים ולהגביר
את הפיקוח עליהן  .ואכן  ,נראה שהמצרים נחלו הצלחה זמנית  ,ועד לאמצע המאה הי " ב עלה בידם
להחזיק בתחומים שהיו כפופים להם ולקיים את שלטונם ברוב חבלי

הארץ .

ההתיישבות בהדום  -ההר בתקופת ההתנחלות והשופטים
לאור חפירות עזבת  -צרטה
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בדיון זה ברצוני להתרכז באספקט אחד של חפירות עזבת  -צרטה

ההתיישבות באזור מעבר  -אפק למן
העשירית

לפני  -הספירה .

1200

;

תרומתן לשיחזור תולדות

לפני  -הספירה לערך ועד המחצית הראשונה של המאה

ייחודו של חבל הארץ שבו אנו דנים כאן הוא במיגוון העדויות

הארכיאולוגיות וההיסטוריות השופכות אור על

תולדותיו .

פרט לחפירות באתר ההתנחלות

הישראלי הקטן של עזבת  -צרטה בשולי ההר  ,ולחפירות אפק הגדולה  ,הכנענית  -מצרית ואחר  -כך
הפלשתית  ,השוכנת במישור על מקורות הירקון  ,הולכים ומצטברים עתה נתונים רבים על דגמי
ההתיישבות באזור מסקרים ארכיאולוגיים מקיפים הנערכים בו מזה כחמש  -עשרה

שנה .

אל

העדויות הארכיאולוגיות יש להוסיף את המקורות ההיסטוריים  ,המשלימים את התמונה ומאירים
את הרקע לתופעות היישוביות שתתוארנה

בהמשך .

גבעת עזבת -צרטה ממוקמת בגבול של הדום  -ההר עם מישור החוף  .שני חבלי  -ארץ אלה שונים

מבחינה גיאוגרפית  ,והגבול ביניהם היה אף יישובי  -אתני  .אותו גבול הפריד בין המישור הכנעני ,
שהיה בשליטה מצרית בתקופת הברונזה המאוחרת ועבר בחצי הראשון של המאה הי " ב לידי
הפלשתים  ,לבין ארץ  -אפרים ההררית  ,הישראלית  .את ההשתלשלות ההיסטורית יש לבחון אפוא
על רקע התהליכים שפקדו את שני עבריו של הגבול הזה  -מישור החוף במערב ואשדות ההר

במזרח  .רגישותו של חבל הארץ שבו אנו דנים גרמה לכך שגם מאורעות שהתרחשו במרחק רב

ממנו נתנו בו את אותותיהם  ,ועל כן ניתן לראות בו בבואה למצב המדיני  -יישובי בשטחים נרחבים

של מרכז ארץ  -ישראל .
 .כדי להקל על הקורא  ,נסכם תחילה בקיצור נמרץ את תוצאות החפירות בעזבת -צרטה  .נקדים
ונאמר כי השטח הגדול שנחפר על  -ידינו מאפשר שיחזור טוב יחסית של מיתאר היישוב בשכבות

השונות  ,ובכך ייחודו של

האתר .

שכבה  - 111מייצגת את היישוב הראשון במקום  .מיתארו סגלגל  :קיר הקפי התוחם חצר
מרכזית נרחבת  .מבחוץ צמודים אליו חדרים הנראים כסוגרים  ,שפתח בודד מוביל מכל אחד מהם

אל החצר  .החצר הגדולה שבמרכז היישוב ( שטחו של היישוב

.

כ2 2 -

דונאם ) מעידה  ,אל נכון  ,על

חשיבות פרנסת המרעה בכלכלת התושבים בשלב זה  ,שכן החצר שימשה מן הסתם לכינוס עדרי

הצאן  .היישוב של שכבה  111הוקם בסוף המאה הי " ג או בראשית המאה הי " ב ונעזב בראשית
המאה הי " א לפני

הספירה .
1 2

~

~
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שכבה  - 11מייצגת יישוב מחודש לאחר תקופה של עזובה  .בשלב זה ניתן להבחין בתכנון
מסוים במיתאר

:

במרכז הוקם בית  -ארבעה  -מרחבים גדול מידות  ,שהוקף בעשרות בורות-

ממגורות שנחפרו בקרקע ודופנו באבנים קטנות  .בשולי האתר הוקמה חגורת בתים קטנים יותר ,
שמניינם הגיע כנראה
הכולל

כ4 -

ניטש גם

ל , 20 -

ויש ביניהם שמיתארם גם הוא בן ארבעה מרחבים  .יישוב זה  ,ששטחו

דונאם  ,התקיים במשך עשור שנים או שניים בסוף המאה הי " א לפני  -הספירה ולבסוף

הוא .

עזבת  -צרטה  -צילום  -אוויר  .משמאל ומימין ניתן להבחין בקיר ההקפי של שכבה 111
במרכן  -בית ארבעת המרחבים של שכבה  11וממגורות סביבו
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עזבת  -צרטה  ,שכבה  ; 111ראשים של צלמיות -חרס בסגנון המצרי מן המאות הי " ב  -י " א לפני  -הספירה

שכבה  - 1מייצגת שלב שבו שבה הגבעה ונעורה לחיים לאחר פרק  -זמן שנ " של עזובה  .בית-
ארבעה  -המרחבים נושב שנית  ,תוך שינויים קלים בתכניתו  ,אלא שעתה היה היישוב קטן

ביחס .

רוב הממגורות של שכבה  11נסתמו כאשר היה המקום נטוש ; כמו  -כן בטלו מן העולם הבתים

שבהיקף החיצוני  ,ובמקומם נחפרו מספר ממגורות חדשות  ,תוך שימוש באבני הקירות .היישוב
של שכבה

1

התקיים גם הוא במשך עשור שנים או שניים במחצית הראשונה של המאה העשירית

לפני  -הספירה .
כאמור  ,נוטים אנו לתארך את ראשיתה של שכבה  111לסוף המאה הי " ג או לראשית המאה הי " ב

לפני  -הספירה  .לתאריך המוקדם רומזים טיפוסים קיראמיים מסוימים המופיעים בה  ,ואשר שייכים
למסורת הקדרות של תקופת הברונזה המאוחרת .השאלה הראשונה  ,שלה יש חשיבות רבה להבנת

אופיו של תהליך ההתנחלות הישראלי באזור הנדון בפרט ובארץ  -ישראל בכלל  ,היא  ,האם הגיעו
למקום ראשוני המתיישבים בשנותיה האחרונות של אפק הכנענית -מצרית  ,כשעוד היה קיים בה
' בית המושל ' וארכיון התעודות  ,או שמא הגיעו זמן קצר אחרי חורבנה

?

נתון מרכזי בתיארוך

חורבן בית המושל של אפק הוא  ,כידוע  ,זמנה של התעודה מאוגרית שנמצאה

בשכבת ההרס שלו .

אמנם סבירה ההנחה כי חורבן פקד את המקום זמן לא רב לאחר שהגיע המכתב לתעודתו  .אף  -על -
פי  -כן  ,התעודה מספקת  ,לדעתנו  ,רק את התאריך המוקדם ביותר האפשרי לחורבן  .למעשה  ,סיכום
כל הנתונים הארכיאולוגיים מאפשר את קביעת מועד חורבנה של אפק רק באופן כללי  ,בתאריך
כלשהו במחצית השנייה של המאה הי " ג לפני  -הספירה  .חשוב לציין בהקשר זה כי עזבת  -צרטה

אינה יישוב ההתנחלות הישראלי היחיד באזור  .בשולי הגבעות של הדום  -ההר  ,בין פתחת נחל קנה
בצפון ופתחת נחל שילה בדרום  ,ברצועה שאורכה

כ7 -

ק " מ  ,נתגלו עוד חמישה אתרי התנחלות .

לעומת זאת  ,בכיוון דרום  ,עד פתחת נחל נטוף  ,לא נתגלו עוד אתרים כאלו בגבול הגבעות

וה ' מרזבה '  .הריכוז הגדול של אתרים ישראליים מתקופת ההתנחלות מול

אפק דורש אפוא הסבר .

אחת האפשרויות היא כי הדגם היישובי הזה מעיד על כך שהמרכז החשוב של אפק היווה אבן

שואבת לאוכלוסיה החדשה שהתיישבה באשרות המערביים של ההר  .הסיבות לכך היו לבטח

עלן:
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כלכליות  ,ואם כך הדבר  ,דומה שמצטיירת כאן תמונה מעניינת של דו  -קיום בין שתי מערכות
שונות זו מזו מן הבחינה היישובית  ,הכלכלית  ,החברתית והאתנית .מצידו האחד של מעבר  -אפק
היה מרכז אסטראטגי חשוב על הדרך הבינלאומית הגדולה

;

ואילו מצידו השני נפרסה שורת

יישובים קטנים של חברה הנמצאת בראשית תהליך ההנחלות .אפשרות אחרת היא  ,כי הגל
הישראלי פקד את האזור בעקבות חורבנה

היתה זו תקופת -ביניים קצרה  ,שבה נוצר

של אפק הכנענית ולפני שהתחזקו הפלשתים באזור .
חלל יישובי שמילאו אותו המתיישבים הישראליים .

_

שכבה  111בעזבת -צרטה התקיימה במרוצת כל המאה הי " ב לפני  -הספירה  ,כשתושביה עדים
להופעת הפלשתים והתבססותם

עזבת -צרטה

36

;

באפק .

קבוצת קנקנים משכבה 111

התחזקות הפלשתים במישור בשלבים הראשונים של

ההתישבות בהדום  -ההר

תהליך התיישבותם לא פגעה בשורת היישובים הישראליים הקטנים ממזרה  .רק בראשית המאה
הי " א החריפה המתיחות בין ישראל ופלשתים  ,מתיחות שנבעה מלחץ יישובי מן ההר לכיוון

המישור  .אז מתרבים מאוד  ,כפי שמוכיח הסקר  ,גם האתרים הישראליים באשרות הצפון  -מערביים
של

ארץ  -אפרים .

המצב שהלך והחמיר הביא בסופו של דבר לההנגשות הגדולה באבן  -העזר

באמצע המאה הי " א לפני  -הספירה ( שמואל א ,

ד ).

בדין נטו כמעט כל החוקרים לבקש את אבן  -העזר ממזרח לאפק  .אין בכוונתנו לדון כאן בסוגיה
זו  ,רק נציין כי אין וודאות שזהו שמו של מקום יישוב דווקא  .אפשר כי יש לחפש את אבן  -העזר

מעט מזרחה מאתרנו  ,עמוק יותר בשטח הישראלי ובמרחק  -מה מן המרכז הפלשתי באפק  .מיקום
זה עשוי להלום טוב יותר את תפקידה כמקום ריכוזם של הכוחות הישראליים במערכה  .בכל
מקרה  ,האיום הפלשתי כוון אל הדרך הראשית  ,שעלתה מדרום לנחל קנה  ,מן המישור אל לב ההר
הישראלי  ,כלומר אל שילה  ,שעל כן נזעקו ישראל להגנת

מבואותיה .

דומה כי היישוב של שכבה  111בעזבת -צרטה לא החזיק מעמד עד קרב אבן  -העזר  .שיקולים
קיראמיים וסטראטיגראפיים מחייבים לקבוע את מועד נטישתו במחצית הראשונה של המאה הי " א
לפני  -הספירה  .משהפך האזור למוקד מתיחות בין ישראל ופלשת  ,נעזב היישוב החקלאי הקטן
וחסר ההגנה  .תבוסת ישראל במערכה הביאה ככל הנראה גם לנטישתם של היישובים הישראליים

האחרים במערב הדום  -ההר למשך תקופה ארוכה של חמישים שנה

ויותר .

כל זמן שנמשכה ההגמוניה הפלשתית באזור  ,לא נוצרו התנאים לחידוש היישוב הישראלי

בשולי הגבעות  .יש לקשור אפוא את הקמת היישוב של שכבה  11בסוף המאה הי " א לפני  -הספירה
לראשית תקופת המלוכה

;

רק בעקבות נצחונותיו של שאול על הפלשתים ( שמואל א  ,יד

לא )

והדיפתם מן ההר  ,חזר היישוב הישראלי והתפשט אל מורדות ההרים מערבה  .שכבה  11בעזבת-

צרטה פותחת בפנינו צוהר אל כפר ישראלי קטן  ,מתוכנן למדי  ,ובו סממנים לארכיטקטורה
מפותחת וידע חקלאי

ניכר .

ברם  ,הגלגל שב והתהפך במהרה  .הפלשתים  ,שנזעקו למערכה המכרעת נגד שאול  ,שוב ריכזו
את כוחותיהם באפק

( שמואל א  ,כס א ) .

נצחונם בקרב הגלבוע החזיר להם ללא ספק את ההגמוניה

בשולי ההר  .במצב עניינים זה לא יכלו עוד תושבי עזבת  -צרטה לשבת כה קרוב אל המישור ונאלצו

לנטוש את יישובם ולסגת מזרחה  .לפרק  -זמן זה יש לייחס את סוף היישוב של שכבה

. 11

אך בגבול ההר והמישור  ,אזור שהיה רגיש ביותר לכל מהפך מדיני  -צבאי  ,חלו לאחר זמן קצר
שוב תמורות מרחיקות .היה זה בראשית המאה העשירית לפני  -הספירה  ,עם עלות דוד על כס

המלוכה  .הפלשתים הוכו אז פעמיים בהר  ,ודוד רדפם ' מגבעון עד גזרה ' ( דברי הימים א  ,יד טז
שמואל ב  ,ה

כה ) .

;

בהמשך צעדיו הדראסטיים נגד הפלשתים  ,שנועדו להסיר אחת ולתמיד את

איומם על המרכזים הישראליים בהר  ,השתלט דוד כנראה על מישור החוף בצפון  -פלשת  .יש לכך
עדויות ארכיאולוגיות מסייעות

:

חורבנה של שכבה

10

בתל  -קסילה  ,חורבנו של היישוב בתל -

ג ' רישה והמהפך הארכיטקטוני  -יישובי שחל באותה עת באפק  ,המעיד  ,כדברי כוכבי ( לעיל ,
בדיונו )

על הדיפת הפלשתים מן האזור  .מאז מופיע באתר  ,לראשונה  ,סממן ישראלי אופייני

בדמותם של בורות  -ממגורה מדופנות  ,הדומות לאלו שנחשפו לעשרות בעזבת  -צרטה

שזמן קצר לאחר -מכן נבנו במקום

;

מה גם

בתי  -ארבעה  -מרחבים .

התפשטות ממלכתו של דוד מערבה בראשית המאה העשירית היא שאיפשרה את חידוש

דיון
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היישוב בעזבת  -צרטה  .ברם  ,מאז שנפתח המישור הפורה בפני התיישבות ישראלית  ,לא היה עוד

טעם בהמשך הישיבה על הגבעה הסלעית  ,ועל  -כן עברו תושביה בהדרגה לאפק הסמוכה  ,אשר
שכנה על מקורות -מים רבים  .תהליך נטישתה הסופית של עזבת  -צרטה היה ודאי הדרגתי ואירע מן
הסתם ברבע השני של המאה העשירית לפני  -הספירה  .כך אפשר להבין כיצד לא התפתח בשכבה 1
יישוב משגשג  ,דומה לזה שהיה במקום

קודם  -לכן .

מאז ובמשך כמאתיים שנה  ,כל עוד לא נוצר באזור לחץ יישובי  ,לא התחדש היישוב בשולי
הגבעות הנשקפות אל המישור  .הסקרים הארכיאולוגיים מעידים כי גל יישובי חדש פקד את
הסביבה רק במאה השמינית לפני  -הספירה  .באותה עת כבר לא היו מוכרים רוב אתרי היישוב
הישנים  ,ומקומות יישוב חדשים הוקמו בקירבתם  .גבעת עזבת  -צרטה לא נעורה עוד

ץ2ץ2

לחיים .

