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יוחנן אהרוני הקדיש למחקר אזור הנגב כחמש  -עשרה

שנה  ,מאז פתח בחפירות ערד בשנת . 1962

ן

בשתיים מן ההרצאות נידונו תוצאות חפירותיו של אהרוני בערד  ,כפי שהתבררו והתלבנו בעקבות
עיבוד החומר והעיון המחודש בו  .שני אתרים נוספים שנתגלו  ,נחקרו ונידונו בידי אהרוני  -תל
עירא וחורבת עוזה  -נחפרו לראשונה רק לאחר פטירתו וממצאיהם תורמים תרומה חשובה
להבנת תולדותיה של בקעת באר  -שבע  .ערוער שוכנת בשוליים הדרומיים

ויל

בקעת באר  -שבע

ושייכת בלי ספק לחבל הנגב ( הציון ' נגב ' יופיע כאן במשמעותו המקראית  :החבל הדרומי ביותר

בארץ שבו ניתן עדיין להתפרנס מחקלאות ) .

קדש ברנע  ,לעומת זאת  ,שוכנת במדבר  ,מדרום לחבל

הנגב  ,וחורגת מקבוצת יישובי בקעת באר  -שבע  .ואולם  ,מתן פירוש נאות למימצא הארכיאולוגי
שנחשף בקדש  ,מותנה במידה רבה בהבנת תולדותיו של האזור השוכן מצפון לה  ,ולפיכך ניתן
לדון בהם במסגרת

אחת .

לאור הנתונים שהוצגו במחקרים השונים  ,ננסה לבחון את תולדותיו של נגב  -יהודה ( חבל
שבמרכזו נמצאת בקעת באר  -שבע ושלוחותיה ) בפרק הזמן

האחרון לקיומה של ממלכת יהודה .

בדיקה של התמונה היישובית המצטיירת מן החפירות והסקרים המקיפים שנערכו בבקעת באר -
שבע  ,מעלה שבמאה השביעית לפני  -הספירה פקדה את הנגב פריחה  ,שכמותה לא ידע בכל ימי
הבית הראשון  .בעקבות חורבנו של תל משוש ( אתר שבשיא שגשוגו  ,במאה האחת  -עשרה לפני-

הספירה  ,הקיף שטח של כששים

דונם )

הצטמצם מאד היקף היישוב בבקעת באר  -שבע  .נוסף

לבאר  -שבע המקראית  ,הקבורה כיום מתחת לחורבות העיר המודרנית  ,ושאי  -אפשר לקבוע את

שטחה בימי בית  -ראשון  ,ידועים במאות התשיעית  -שמינית רק שלושה אתרים נוספים  :תל באר -
שבע

( 10

דונם )  ,תל מלחתה (  15דונם ) ותל ערד (  4דונם ) .

בסוף המאה השמינית לפני  -הספירה חרב

תל באר  -שבע  ,ובמאה השביעית ככל הנראה הוקם על חורבותיו יישוב קטן ודל מאד  .תל מלחתה
ותל ערד המשיכו להתקיים במאה השביעית במתכונתם הקודמת  ,ולצדם צמח יישוב קטן בתל
משוש  ,ששימש אולי מעין תחנת -דרכים לשיירות  .ניתן לקבוע  ,כי במאה השביעית לפני  -הספירה
התקיימה שרשרת  -יישובים  ,רובם קטנים בשטחם  ,לאורכה של בקעת באר  -שבע  .המערבי שבהם
היה באר  -שבע  ,שעל קיומה מעידים הן

הטקסט המקראי והן אוסטרקון מערד .

תל באר  -שבע  ,תל משוש  ,תל מלחתה ותל
1

2

ממזרח לה נושבו

ערד .

לסיכום השקפותיו של " אהרוני על תולדות נגב יהודה לאור המקרא והמימצא הארכיאולוגי  ,ראה " :
' נגב יהודה '  ,יהודה וירושלים  :הכינוס הארצי השנים עשר לידיעת הארץ  ,ירושלים תשי " ז  ,עמ '

; 58 - 41

כתובות ערד  ,ירושלים תשל " ו  ,עמ ' 51 - 139נ ; הנ " ל  ' ,הנגב וספר המדבר הדרומי '  ,א ' מלמט

*1

המלוכה
2

:

היסטוריה מדינית ( ההיסטוריה של עם ישראל )  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ ' , 213 - 202

ראה מלכים ב כג  ,ח

:

אהרוני ,

הנ " ל ,

( עורך )  ,ימי

. 268 - 266

' ויטמא את הבמות אשר קטרו שמה הכהנים מגבע עד באר שבע ' ; כתובת  3מערד ( אהרוני ,

כתובות ערד  ,עמ '  , 18שורות : ) 5 - 3

' וצוך חנניהו

 :על ( ה )

באר שבע עם משא צמד חמרם '  .לפירוש זה של

הכתובת  ,ראה  . 163 - 164 :קק 11 . Lemaire , Inscriptions hebraigues , 1 : Les ostraca Paris 1977 ,
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לשרשרת  -אתרים זו נוספו במאה השביעית שלושה יישובים גדולים  ,ששכנו כולם בשולי בקעת
באר  -שבע  ,במקומות שלא היו מיושבים קודם  -לכן  .האתר הגדול והמבוצר ביותר ביניהם הוא תל

עירא  ,השוכן על גבעה נישאה מצפון לבקעת באר  -שבע  .חומותיו הקיפו שטח המגיע לכדי
שלושים דונם  .חורבת עוזה נמצאת מדרום  -מזרח לערד  .במאה השביעית הוקמה במקום מצודה

ששטחה כשלושה דונם  ,ולרגליה השתרע יישוב ששטחו כשבעה דונם  .תל ערוער שוכן בדרומה

של בקעת באר  -שבע  .חומותיה של העיר הקיפו שטח המגיע לכעשרה דונם  ,ולרגליה השתרע שטת
מיושב נוסף שהיקפו כעשרה דונם  .בסקרים שנערכו בבקעת באר  -שבע נתגלו יישובים קטנים
נוספים שנוסדו במאה השביעית  ,דוגמת אתר קיטמית ושני אתרים הסמוכים לתל

עירא .

3

היישוב בבקעת באר  -שבע במאה השביעית נבדל באורח ניכר מן היישוב במאות השנים שקדמו

לו  .לא רק שמספר היישובים בבקעה גדל  ,אלא שגם היקפו של השטח המיושב הוכפל ( או אף
3
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נדב נאמן

שולש ) בתקופה זו  .מרכזי היישוב הועתקו מפנים הבקעה אל אזורי השוליים  .תמורות אלה בהיקף

היישוב ובתפרוסתו מחייבות הסבר היסטורי  .יש לזכור  ,כי תושבי אזורי  -שוליים מעוטי  -גשמים
תלויים במידה רבה בחסדי  -שמיים  ,והקמתם של יישובי  -קבע  ,שלחקלאות מקום מרכזי בכלכלתם ,

-

מותנית דווקא בכמויות המשקעים של השנים השחונות  .החקלאות בחבל הנגב היתה כמובן

משולבת בגידול  -צאז

;

אבל בהעדר מקורות  -מים קבועים היה מספרם של יישובי הקבע בנגב

מוגבל ושטחם מצומצם למדי  .לא ידוע לנו על כל גורם טכנולוגי חדש שהתפתח במאה השביעית

ושעשוי היה לגרום לגידול זה במספר היישובים ובהיקפם ; לפיכך  ,הסבר פריחתה היישובית של
בקעת באר  -שבע במאה השביעית וההתפתחות שחלה בכושר הנשיאה הכלכלי של אזור  -שוליים

זה  ,חייב להשען על שיקולים היסטוריים .
טרם שנבוא לדון בשאלה זו  ,נבחן בקצרה את העדות מן המקרא לגבי היישוב בנגב במאה

השביעית  .עוד בראשית ימי המחקר הגיאוגראפי  -היסטורי של הרשימות הגיאוגראפיות שבמקרא ,
הציע א ' אלט לקבוע את רשימת החבלים והערים המופיעה ביהושע סו  ,כא  -סב ויח כא  -כח לימיו
של יאשיהו

( 609 - 639

לפני -הספירה ) .

4

הנימוק המכריע שהביא אלט לקביעת תאריך זה הוא

הופעת מחוז בית -אל  ,שעד לימי יאשיהו השתייך לתחום ממלכת ישראל  ,במסגרת מחוזות ממלכת
יהודה

( יהושע יח  ,כא  -כד ) .

חיזוק נוסף לתיארוך זה ניתן למצוא בכך  ,שבמחוז בית  -אל נזכרים

העוים ( פסוק כג ) וכפר העמוני ( פסוק כד )  ,שניהם יישובים שנקראו בשמן של קבוצות  -גולים

שהובאו מעוא ( עיר ששכנה באיזור הגבול שבין עילם לבבל ) ומעמון  ,והושבו במחוז בית  -אל בידי

רשימת הערים בה נזכרים יישובי  -גולים אלה  ,אינה

אחד ממלכי אשור ( אל  -נכון סרגון השני ) .
קודמת אפוא לסוף המאה השמינית  .יתר  -על  -כן  ,יישובים
נוסדו לפני המאה השביעית  .עם אלה נמנים עין  -גדי ( טו
5

ערערה ) ,

אחדים הנזכרים ברשימת הערים  ,לא
סב )  ,ערוער ( טו כב  ,בכתיב עדעדה -

ואולי גם קינה ( טו כב )  ,שהוצע לזהותה בחורבת עוזה .

6

רשימת הערים והמחוזות משקפת

אפוא נאמנה את יישובי ממלכת יהודה בימיו של יאשיהו וקצות תחומי המחוזות מייצגים נאמנה
את היקף הממלכה בפרק זמן

זה .

שלושים וחמישה יישובים נזכרים במחוז הנגב ביהושע טו ( כא  -לב )  ,ומניין זה עולה על מספרם

של האתרים שאנו מכירים בנגב אפילו בתקופת השיא שלו  ,במאה השביעית לפני  -הספירה  .חלק

מן המקומות הנזכרים ברשימה  ,היו יישובים קטנים מאוד  ,שכללו אולי רק בית  -אב אחד  ,ולכן אין
בכוחו של הסקר הארכיאולוגי  ,ויהיה מדויק ככל שיהיה  ,למצוא עדויות ליישובים זעירים אלה ,

שחלקם ודאי נמחק מן השטח עקב פעולות  -התיישבות מאוחרות

4
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 .קץ Mesopotamia ' , BASOR , 230 ) 1978 ( ,
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' /1 . Lemaire , ' L ' ostracon ' Ramat Negeb
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 7לדץ

מאז שנחשף מצד חשביהו ונתגלו בו כתובות בעברית נטו חוקרים לקשור את הצמיחה
היישובית במאה השביעית עם השחרור מעולה של אשור והתעצמותה של ממלכת יהודה בעקבות
זאת בימי יאשיהו מלך

יהודה .

7

ההתרחבות והשגשוג נובעים  ,לפי הסבר זה  ,מגורמים פנים -

יהודאיים  ,והם תולדה של הנסיגה האשורית מתחומי ארץ  -ישראל בסוף הרבע השלישי של המאה
השביעית ומעליית כוחה של יהודה לאחר  -מכן  .ואולם  ,אף כי ממלכת יהודה נהנתה משגשוג
כלכלי ומפריחה יישובית בימי יאשיהו  ,הרי יש להטיל ספק בהנחה  ,שמקורה של פריחה זו

בגורמים פנים  -יהודאיים וביוזמות שפותחו בימי

יאשיהו .

חידת הצמיחה היישובית במאה

השביעית והגידול בכושר הנשיאה הכלכלי של נגב  -יהודה המתחייב מכך  ,אינה מוצאת את

פתרונה בדברי ימיו של יאשיהו  ,ודומה שיש לכרוך אותה עם גורמים שהיקפם רחב יותר .
בהקשר זה יש להעיר  ,שבמקרא לא נזכרה כלל הפריחה היישובית והכלכלית שידעה ממלכת
יהודה בימי יאשיהו  .דבר זה מפתיע בייחוד לגבי התיאור של בעל ספר דברי הימים  ,שלשיטתו
התברכו כל המלכים שעשו הטוב בעיני ה ' בפעולות בנייה  ,ביצור ושיקום בהיקף רחב  ,ולעומתם

נחלו המלכים עושי הרע בעיני ה ' רק מפלות  ,כשלונות וחורבנות  .בתיאור מפעלותיו של יאשיהו
בספר דברי הימים אין שום תיאור של פעולות בנייה ופיתות שבוצעו על ידו ובמקרא כולו אין

למצוא כל עדות לתנופה יישובית ולפיתוח כלכלי שפקדו את ממלכת יהודה בימיו  .מאליה עולה
השאלה  ,שמא החלו התנופה היישובית והפריחה הכלכלית עוד קודם ליאשיהו  ,ומפעלותיו אינן
אלא המשך ליוזמות ולמעשים של המלכים שקדמו לו

?

נראה  ,שיש להסביר את התנופה היישובית הגדולה ואת השגשוג הכלכלי של חבל הנגב במאה

השביעית על רקע הכיבוש האשורי של כל מרחב סוריה  -ארץ  -ישראל במחצית השנייה של המאה
השמינית לפני  -הספירה  ,ואיחודו תחת מרותה של האימפריה האשורית  ,שפיתחה מערכת כלכלית
מסועפת בכל המרחב הנתון

לשליטתה .

בתקופת שלטונם של חגלת  -פלאסר השלישי
( 705 - 721

( 727 - 745

לפני  -הספירה )

ושל סרגון השני

לפני  -הספירה ) סופח לתחומה של אשור כל השטח שבין נהר פרת לנחל הירקון ( למעט

תחומן של ממלכות אחדות בחוף הפיניקי )  ,ואף אשדוד הפכה פחווה אשורית ( אמנם עם מלך

בראשה ) .

הממלכות שמדרום וממזרח לתחום המסופח ( יהודה  ,פלשת  ,עמון  ,מואב

ואדום )

שועבדו לאשור והעלו לה מס  .מצרים  ,שלא השלימה עם דחיקת רגליה מאסיה  ,ניסתה להצית
מרידות בשטחים שכבשה אשור ואף שלחה יחידות  -צבא כדי לסייע לשליטים המורדים  .לבסוף

פקעה סבלנותם של האשורים  ,ובמסעות אחדים עלה בידם לכבוש את מצרים כולה  .תחילה ניסו
האשורים לשלוט על הטריטוריה הכבושה באמצעות צבא ופקידי  -מינהל  ,תוך השארת הנסיכים
המקומיים על כנם  .במועד מאוחר יותר העלו האשורים את נסיכי מחוז סאים ( נמק הראשון ואחריו

7

ראה  ,לדוגמה  :י ' נוה  ' ,כתובות עבריות במצד  -חשביהו '  ,ידיעות  ,כה ( תשכ " א )  ,עמ '

ישראל בשלהי תקופת המלוכה '  ,קדמוניות ,
סו ( תשמ " א )  ,עמ ' ; 272

1

( תשל " ג )  ,עמ '

; 7 -2

א ' בירן

; 127 - 119

א ' שטרן  ' ,ארץ -

ור ' כהן  ' ,ערוער שבנגב '  ,ארץ ישראל ,

י ' אהרוני  ,ארכיאולוגיה של ארץ ישראל  ,ירושלים

 , 1978עמ ' ; 237 - 223

ח ' רביב ,

' תולדות יהודה מימי חזקיהו ועד יאשיהו '  ,א ' מלמט ( עורך )  ,ימי המלוכה  :היסטוריה מדינית ( לעיל  ,הערה
עמ '  . 93 - 102 , 161 - 67 ; 139 - 138קק  . Welten , Die Kdnigs-Stempel Wiesbaden 1969 ,ץ ; ביטוי קיצוני
,)1

,

להשקפה זו ניתן לאחרונה במאמרם של י ' ידין וע ' גבע  ' ,ערי הנגב ויהודה על רקע זמנו של ירמיהו ( סקירה
ארכיאולוגית ) '  ,י ' הופמן

. 255 - 247

( עורך ) ,

אנציקלופדיה עולם התנ " ך  ,יא

:

ספר ירמיה  ,ירושלים  -רמת גן

 , 1984עמ '

7

דיון

נדב נאמן

יסימיך

)

למעמד ריבוני וסייעו להם להשליט את מרותם על הנסיכים יריביהם  .פסמתיך

( 610 - 664

לפני  -הספירה ) מייסד השושלת המצרית הכ " ו  ,עלה לשלטון בתמיכה אשורית ואיחד את כל מצרים
תחת שלטונו בעת שעמד בברית עם אשור  .דומה  ,שאשור ויתרה על השלטון במצרים בלא מאבק

מזוין  ,ובאופן זה הבטיחה לעצמה את השקט בגבולה הדרומי של האימפריה  .אין אפוא תימה
שבמקורות הקלאסיים המתארים את עליית השושלת הכ " ו במצרים לא נזכרת אשור כלל  ,וכי
במועד מאוחר יותר  ,בעת שאשור נאבקה בכשדים ובבני מדי  ,התייצבו שליטי מצרים ( פסמתיך

ובנו נכה השני ) לצדה של

אשור .

8

גורם נוסף  ,שחשיבותו עלתה מאז כיבוש כל תחומי הסהר הפורה בידי אשור  ,הוא הערבים

שוכני אזורי הספר  .אין כמובן לראות בערבים חטיבה מגובשת בעלת מדיניות אחידה  ,וחטיבות
השבטים  ,ששכנו באזורים מרוחקים זה מזה  ,נקטו מדיניות שונה  ,בהתאם לנסיבות שנתהוו
בחבלים שבשכנותם  .מצב דברים זה איפשר לאשורים לפעול נגדם בדרכים אחדות  ,בהתאם
למגמותיהם בכל אזור ואזור  .פעמים שיתפו האשורים פעולה עם שבטים ערביים והסתייעו בהם

כדי לקדם את מטרותיהם בתבלי הספר  .לעתים מצאו עצמם נאלצים ללחום בהם כדי להגן על
אזורי הספר  ,או בעת שהערבים התקשרו בברית עם אויביה של אשור  .ופעמים ניסו האשורים
לדחוק את רגלי הערבים ולזכות בשליטה על נתיבי הסחר ועל הסחורות שהובלו בהם  ,וכדי להשיג
זאת ערכו מסעות  -מלחמה ארוכי  -טווח לאזורי המדבר  ,תוך נסיון לפגוע במקומות מושבם ולכפות
עליהם את

תנאיהם .

9

מציאותם של שבטים ערביים בחבלי הספר חייבה את האשורים לעמוד כל

העת על המשמר ולעתים אף הצריכה מאמץ צבאי לא  -מבוטל  .ככלל ניתן לקבוע  ,שהאשורים
התמודדו בהצלחה עם הבעיה הערבית ושמרו על אזורי היישוב ועל נתיבי השיירות שעברו בהם
מפני סכנתם של שבטי
קטע מתבליט אבן מתל
א  -צאפי  ,מגולף בסגנון

אשורי

המדבר .

שלטונה הבלחי  -מעורער של אשור בכל מרחב ' עבר הנהר '  ,יחסי השלום עם מצרים וריסון

שבטי הנוודים בחבלי הספר איפשרו לאשורים לקיים מעין  ' ( pax Assyriacaשלום

אשורי ' )

במרחב הנתון למרותם  .מדיניות זו  ,שהביאה הן לצמצום החיכוכים ומלחמות השחיקה בין
המעצמות הגדולות ובין המלכים המשועבדים והן לאיחודו המינהלי של מרחב הסהר הפורה תחת
רשות אחת  ,נועדה לשרת בראש וראשונה את האינטרסים הכלכליים של אשור  .על מגמות

כלכליות  -מסחריות אלה מעידות אחדות מכתובות מלכי אשור  ,ולהלן נציג מקצת מן העדויות

לכך .

0ן

לאחר שתיאר את כיבוש עזה ושעבודה מוסיף תגלח  -פלאסר השלישי וכותב  ' :את הנמל שלו

( של שליט עזה ) חשבתי לנמל של אשור '  .לאחר שתיאר את כיבוש שומרון והטלת יראתו על בני
8

.

לדיון מקיף בבעיות אלה ראה  :א ' מלמט  ' ,הרקע ההיסטורי להתנגשות בין יאשיהו לפרעה נכה במגידו '  ,ישראל
בתקופת המקרא  ,ירושלים

 , 1983עמ ' , 234 - 228

 .קק  . 133 - 147 ; 15 ) 1978 ( ,עק 13 ) 1976 ( ,
the

,

0

,

ושם ספרות נוספת
!

"

. Spalinger , ' Psammetichus ,, .

; ]0

Research
Center
~

14

Egypt' ,,

49 - 57 ; idem , 'The Date of the Death of Gyges and 115 Historical Implications' , Journal

 . 400 -409קק American Oriental Society , 98 ) 1978 ( ,
9

לסקירה מקיפה  ,ראה  . 81 - 169 :קק 1 . Eph 'al , The Ancient Arabs , Jerusalem 1982 ,

10

לדיון מקיף במגמות הסחר של האימפריה האשורית ראה  :ח ' תדמור  ' ,מסעות המלחמה האשוריים לפלשת ' ,

ליוור ( עורך )  ,היסטוריה צבאית של ארץ ישראל  ,תל  -אביב תשכ " ד  ,עמ '
ארצות המקרא בימי בית ראשון  ,ירושלים תשל " ז  ,במקומות שונים

;

; 285 - 261

"

מ ' אילת  ,קשרי כלכלה בין

נ ' נאמן  ' ,נחל מצרים והמדיניות האשורית

באיזור הגבול עם מצרים '  ,שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום  ,ג ( תשל " ט )  ,עמ '

, 145 - 138

. 158 - 152

הנגב בשלהי ימי ממלכת יהורה

נס אשורי עשוי ברונזה

מבנה קמרונות אשורי בתל ג ' מה

בעל צורת סהר  ,שנתגלה בתל שרע

קירות הלבנים בנויים
בשיטת ' ראש ופתין '

די ין

מצרים וערב מוסיף סרגון וכותב  ' :פתחתי את הנמל החתום של מצרים  ,אשורים ומצרים בוללתי

וגרמתי שיסחרו אלה עם אלה '  .לאחר כיבוש החוף הפיניקי  ,בימי תגלח  -פלאסר השלישי  ,מונו
מוכסים לגבות מכס על כל העצים שנכרתו בהר הלבנון  .נוסף למינוי נציבים במחוזות שסופחו

לתחום אשור  ,הפקיד תגלת  -פלאסר פקידים אשורים מיוחדים כדי שיפקחו על חוף הלבנון ועל
ספר המדבר המזרחי ( ואולי גם על חוף  -פלשת )  ,חבלים שכלל לא סופחו לאשור ואשר נודעה להם

חשיבות כלכלית רבה  .אסרחדון

( 669 - 680

לפני -הספירה ) אף הרחיק לכת והחריב את העיר צידון ,

ובמקביל בנה נמל אשורי ( שנקרא בשמו ' כר  -אסרחדון ' )  ,כדי שיתפוס את מקומה של צידון בסחר

הים  -התיכון  .המניעים לכל הפעולות הללו הם אינטרסים כלכליים של אימפריה  ,המנסה לבסס את
אחיזתה בשטחים שכבשה ולנצל אותם לטובתה

;

צעדיה אלה חורגים מעבר ללקיחת השלל

ולהטלת המסים  ,שאפיינו את המדיניות האשורית בשלבי הצמיחה וההתפשטות של

הממלכה .

לעדויות שבכתב על הפעילות האשורית בחוף  -פלשת ובאזור הגבול עם מצרים  ,מצטרף

המימצא הארכיאולוגי .
וניבנו ארמונות  ,כדי שישמשו את המינהל האשורי באזור .
!ן
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בתל ג ' מה ( אל  -נכון ארזה האשורית )  ,השוכן על נחל הבשור  ,הוקם מרכז
!2

בתל שרע נחשפו שתי מצודות שניבנו

לדיון מסכם בשאלה זו ראה נאמן  ,שם  ,עמ '  , 154 - 152ושם ספרות נוספת .
" נוה ) B . C. E . Philistia : The New Evidence from Tell
 . 8 -21קק  , 35 ) 1985 ( ,לנו א8ת11מט ) 7פירסם לאחרונה ארבעה אוסטרקונים שנתגלו בשכבת היישוב האשורית
בתל ג ' מה  .באחד מהם מופיעה רשימת שמות  ,שבכל אחת מן השורות נזכרים אב ובנו  .אחדים מהאנשים נושאים
שמות שמחם  -מערביים  ,אבל רוב השמות מסתיימים באות שי " ן ושייכים ללשון לא  -ידועה  .נוה הציע ,
 Seventh-Centuryת' Writings and scrip ~ 1

"

קנ

רהן

ן

דב נאמן

במאה השביעית  ,ונמצאו בהן ממצאים ' אשוריים ' מובהקים  ,דוגמת כלי  -ברונזה

וכלי  -ארמון .

מצודה אשורית נחשפה גם בחורבת הוגה ובאתר נוסף השוכן בנחל  -שיקמה  ,על הגבול המשוער
שבין ממלכות עזה ואשקלון  .בתל אבו מלימה  ,השוכן במחצית הדרך בק נחל הבשור לוואדי אל -

עריש  ,נחשפה מצודה  ,שכללה בתוכה חדרי  -מגורים ומקדש אשורי .

3ן

כל האתרים הללו נתקיימו

במאה השביעית  ,וצמיחתם ושגשוגם קשורים ישירות בפעילות האשורית באזור

חוף  -פלשת .

בד  -בבד עם ההתפתחות היישובית והפריחה הכלכלית בחוף  -פלשת ובנגב  -יהודה חלו

תהליכים של צמיחה יישובית ושגשוג כלכלי ללא תקדים גם בדרום עבר  -הירדן  ,בממלכת אדום .
דומה  ,כי פריחתה הגדולה של ממלכת אדום חלה במאה השביעית  ,בימיהם של המלכים קוס  -מלך ,
אירמו וקוס  -גבר  ,וכי היא קשורה ליציבות החיצונית ולפעילות הכלכלית הענפה שבאו בעקבות

הכיבוש האשורי 4 .י יחידות  -צבא אשוריות חנו כנראה בגבולות ממלכות עבר  -הירדן ( אדום  ,מואב

ועמון ) ונועדו להבטיח את נאמנותן ולשמור על גבולן מפני איום ממזרח  .ואכן  ,בימי אשורבניפל
( ) 627 - 668

הגנו יחידות אלה על גבולות הספר של ממלכות עבר  -הירדן מפני התקפות שבטי

הערבים  .כמויות ניכרות של קרמיקה אשורית נתגלו באחדים אדומיים  ,דוגמת בצרה ( בוצירה ) ותל

אל  -ח ' ליפה 5 ,י ויש בכך להעיד על היקף המגעים המסחריים שנתרקמו בתקופה זו  .מקדש אשורי
נחשף באקרופוליס של העיר בצרה  ,ואף הוא משקף את הקשר ההדוק שקיימה אשור עם ממלכת
אדום  ,שהיתה משועבדת

לה .

!6

הצמיחה הגדולה בהיקף היישוב ובכושר הנשיאה הכלכלי של נגב  -יהודה במאה השביעית לא
היתה אפוא תופעה מבודדת הקשורה לממלכת יהודה בלבד

;

היא השתלבה בהתפתחויות

יישוביות וכלכליות מסועפות במרחב גיאוגראפי גדול  .צמיחה יישובית וכלכלית זו אינה אלא

שנושאיהם היו תושבים מקומיים ממוצא פלשתי או שכירים מיוון  .יש לשים לב לכך  ,שהבנים בלבד נושאים
שמות שמיים  -מערביים  ,בעוד שהאבות נושאים אך ורק שמות ממוצא זר  .דומה  ,שניתן להסביר זאת בכך ,
שתושבים זרים נוטים תדיר לתת לבניהם שמות מקומים  ,תוך נסיון לשלבם בסביבתם החדשה ולטשטש את

נוכריותם  .במקום אחר ( נאמן  ,שם  ,עמ '  ) 153 , 144 - 141הצעתי  ,שסרגון השני מלך אשור הושיב בשנת

716

גולים

( שמוצאם אינו ידוע משום שהתעודה שבורה ) באזור נחל  -מצרים  ,אל  -נכון בעיר ארזה ( תל
שהאבות הנזכרים באוסטרקונים מתל ג ' מה  ,הם גולים שהובאו למקום על  -ידי השליט האשורי  :וכי
האוסטרקונים נכתבו בימי הדור השני  ,בעת שרבים מן הבנים נקראו בשמות מקומיים  .אם נכונה השערה זו  ,יש

ג ' מה ) .

נראה לי ,

בכך כדי ללמדנו על הטמיעה המהירה של הגולים בארצות אליהן הועברו ; וכן עד כמה קשה לקבוע את מוצאם
של תושבים לפי ניתוח שמותיהם  ,אפילו בתקופה זו של העברת קבוצות גדולות של אוכלוסין ממקום
13
14

ר ' רייך  ' ,לזיהוי

ה ~ KEru -החתום של מצרים '  ,ארץ ישראל  ,סו ( תשמ " א )  ,עמ '

ב ' עודד  ' ,שכני ישראל במזרח '  ,א ' מלמט ( עורך )  ,ימי המלוכה
, , fEe
Iandgom of
 . 31 - 37 ; ; 188 - 186קק , 104 ) 1972 ( ,

'

 . ( , Peoples Of Old Testament Times ,אט ) Wiseman
תInfluence 1

11 Kenyon ,

 .נ.

(]

:

למקום .

. 287 - 283

היסטוריה מדינית ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '
 .א .נ
Bartlett , ' The Rise ;and Fall of

idem , 'The Moabites and Edomites ' ,

 Neo-Assyrianת . 238 - 244 ; C . M . Bennett , ' Some Reflections 0עק Odord 1973 ,
 5 . ( , Archaeology 4 ! the Levant: Essaysט )  . Parrץ ! 1) . Moorey 4

.

Transjordan ' ,

"

1 theמ  . 165 - 171 ; R . H . Dornemann , The Archaeology of the Transjordanקק Warminster 1978 ,
 . 178 - 181קק Ages, Milwaukee 1983 ,
15

Bronze and

ז ' משל  ' ,הערות לבעיית תל אל  -ח ' ליפה  ,אילת ועציון גבר '  ,ארץ ישראל  ,יב

( תשל " ה )  ,עמ ' ; 53

Glueck ,

.א

' Some Ezion-Geber : Elath Iron 11

 . 51 * - 59 * ; C . M . Bennett ,עק Pottery' Eretz Israel , 9 ) 1969 ( ,
Moab
נ 081 Bozrah ) ' ,חש Buseirah ) 8ז' Excavations :8
45 . ( ,,ט )  . !4 . Clinesנ  . 4 . Sawyer 41( .ע . .

10

,

 . 53 - 63קק 4 ] ,פ  . 9 - 17 ; M . F . Oakeshott , 'The Edomite Pottery ' ,קק 1983 ,
16

בנט ( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ ' Transjordan ' , Studies 4 ! the ; 169 - 166

 . 181 - 187קק of Jordan, 1 , Amman 1982 ,

תו

Sheffield

Assyrjn Influence

History and

,

and

idem , ' Neo

הנגב בשלהי ימי ממלכת יהודה

תולדה של  pax Assyriacaושל האפשרויות הכלכליות החדשות  ,שנוצרו בעקבות פעילותה

הנמרצת של האימפריה האשורית בכל האזורים הסמוכים ליהודה  ,כולל עבר  -הירדן  ,חוף  -פלשת ,

יי

וגבול  -מצרים  ,ומאמציה לזכות בנתח גדול ככל האפשר מן הסחר הערבי  .הצמצום בחיכוכים
וביריבויות בין ממלכת יהודה לשכנותיה  ,שכולן נשתעבדו לאשור והפכו להיות בנות  -חסותה ,

והתרקמות קשרים כלכליים מסועפים בין האזורים שמסביב לה  -הביאו לצמיחתם של יישובים

גדולים למדי בתחומי נגב  -יהודה  ,לאורך נתיב הסחר החשוב שהוליך מעבר  -הירדן דרך בקעת
באר  -שבע אל חוף  -פלשת

ומצרים .

מבחינה היסטורית  ,תואמת תקופה זו את ימיו של מנשה  ,שליט שמלך חמישים וחמש שנה
( ; 642 / 1 - 686 / 5

עוצר מ  , ) 696 / 5 -שעל קורותיו כמעט ולא ידוע דבר מן המקרא  .בספר מלכים לא

מסופר מאומה על דברי ימיו של מנשה  ,והמחבר הסתפק בתיאור מפורט של חטאיו בתחום
הפולחן  ,שבהם תלה את חורבנה של ממלכת יהודה לאחר  -מכן  .בעל ספר דברי הימים תיאר את
מנשה כחוטא  ,שחזר בתשובה לאחר שנענש בידי שמיים  ,ואחרי שהיטיב דרכו בנה את חומת

ירושלים והציב שרי  -חיל בערי יהודה הבצורות  .המחקר הארכיאולוגי מאפשר לשפוך אור נוסף על
תקופה עלומה

זאת .

מסתבר  ,שמנשה ניצל את הנסיבות החדשות שנוצרו בעקבות ' השלום

האשורי '  ,כדי לשקם את ממלכת יהודה  ,שנפגעה פגיעה אנושה בעת מסע סנחריב (  , ) 701וכדי

להגדיל את ההתיישבות ולהשתלב בסחר הבינלאומי המתפתח  .במסגרת מדיניות זו ניבנו תחנות -

דרכים ומצודות קטנות לאורך ציר נחל באר  -שבע ( תל ערד  ,תל מלחתה  ,תל משוש ואולי גם תל
באר  -שבע ) והוקמו מרכזים חדשים  ,גדולים ובנויים היטב  ,במקומות אסטראטגיים השוכנים סמוך

לנתיב זה ( חורבת עוזה  ,ערוער ותל

עירא ) .

ייסודם של רבים מן האתרים של ממלכת יהודה שנזכרו לעיל  ,נקבע בידי חופריהם לימיו של
יאשיהו  .מבחינה של הנימוקים שהובאו כדי לאשש תאריך כה מאוחר במסגרת המאה השביעית ,

ניתן להיווכח בנקל  ,שתאריך זה מבוסס בראש וראשונה על שיקולים בעלי אופי היסטורי  .יש
לזכור  ,שכלי  -החרס הנחשפים בשכבות  -חורבן של אתרים ארכיאולוגיים משקפים בדרך  -כלל את
השנים האחרונות שקדמו לחורבן היישוב  ,ולשם קביעת משך קיומה של אותה שיכבה ותאריך

ייסודה  ,נאלצים חוקרים להסתייע בנתונים ובשיקולים ' היסטוריים '  .לאור הניתוח שהוצג לעיל ,
נראה כי מוטב לקבוע את זמן ייסודם של רוב היישובים הללו לימיו של מנשה מלך יהודה ,
במחצית הראשונה של המאה השביעית לפני  -הספירה  .באופן זה אף אפשר להסביר את הופעתן
של ידיות עם טביעות ' למלך ' באתרים שנוסדו במאה השביעית ( ערוער  ,תל עירא  ,עין  -גדי )  ,זמן לא
רב לאחר מסעו של סנחריב

ליהודה .

לן

ההתפתחויות היישוביות והשגשוג הכלכלי בימי יאשיהו

( ) 609 - 639

היו כנראה המשך רצוף

ליוזמות ולהישגים שהושגו בימי מנשה  ,סבו  .הנסיגה האשורית מן הארץ בימי יאשיהו נובעת
בראש וראשונה ממלחמת האזרחים הממושכת שפקדה את אשור מאז ראשית שנות השלושים של

המאה השביעית ומן הלחץ של קבוצות  -נוודים גדולות על גבולותיה הצפוניים והמזרחיים של

האימפריה האשורית  .בעקבות נסיגה זו ( שחלה במועד לא  -ידוע לאחר שנת
17

לבעיית מציאותם של קנקני ' למלך ' באתרים שנוסדו במאה השביעית  ,ראה לאחרונה

 630לפני  -הספירה ) ,

 :ע'

מזר  ,ד ' עמית וצ ' אילן ,

' דרך הגבול שבין מכמש ליריחו וחפירות חורבת שילחה '  ,ארץ ישראל  ,יז ( תשמ " ד )  ,עמ '
פלשת ליהודה  :תמנה ( תל בטש ) בתקופת הברזל ב "  ,ארץ ישראל  ,יח ( תשמ " ה )  ,עמ ' . 317

 ; 248 - 247ע '

מזר  ' ,בין

 1ן

 7לרן

נדב נאמן

אחדות מל הממלכות שהיו משועבדות עד כה לאשור  ,וביניהן ממלכת יהודה  ,זכו

לעצמאות .

מסתבר  ,שיאשיהו ניצל את החלל הפוליטי שנוצר  ,כדי להשתלט על מחוז בית  -אל ולספחו לתחום
ממלכתו  .פרט לאירוע זה אין עדויות ברורות על מאבקים צבאיים שהתחוללו באזור במחצית

הראשונה לשלטונו של יאשיהו  .במצרים  ,בת  -בריתה הנאמנה של אשור מאז ימי אשורבניפל ,
אפשר לראות מעין ' מדינה יורשת '
האחרונה באזור החוף ובסוריה

;

) ( successor state

של האימפריה האשורית בחבלים שפינתה

וספק רב אם החדירה המצרית לתוכם היתה מלווה במלחמות

ובכיבושים 8 .י מסתבר  ,שעיקר מעייניה של מצרים היו נתונים למאבק המכריע שה תחולל בצפון ,

בין אשור לבני מדי והבבלים  ,מאבק שבו נטלה מצרים חלק פעיל לצדה של אשור  .מצרים
הסתפקה בשלטון ישיר על אזורי החוף והעמקים ובהכרה נומינלית במעמדה ההגמוני בחבלים
שפינתה אשור  ,כולל ממלכת יהודה  .דומה אפוא  ,שרוב תקופת שלטונו של יאשיהו עמדה בסימן

שקט בגבולות והתפתחות יישובית וכלכלית ברחבי ממלכתו ; ומסתבר  ,שמצב דברים זה איפשר לו
לבצע את הריפורמה

הדתית  -פולחנית שלו בלי הפרעות מבחוץ .

בעיית היקף גבולו של יאשיהו ומעמדו הבינלאומי קשורה קשר בל  -ינתק בפירוש ההיסטורי

שניתן למימצא ממצד חשביהו  ,אתר השוכן בצפון פלשת  ,סמוך ליבנה  -ים .

9ן

מקובל להניח ,

שהמצודה הוקמה בעת שממלכת יהודה השתלטה על חבל החוף  ,במגמה לבסס את אחיזתה באזור

זה .

20

ואולם שלטון יהודאי בחבל זה איננו עולה בקנה אחד עם העדויות ההיסטוריות  ,לפיהן ערכו

פרעוני השושלת הכ " ו מסעות מלחמה לאורך החוף בדרכם צפונה ; ואין לשער  ,שממלכת יהודה
שלטה באזור זה  ,שנודעה לו חשיבות כה רבה בעיני מצרים וממלכות פלשת  .מן החפירות
והסקרים שנערכו לאחרונה בשפלת  -יהודה התברר  ,כי אתרים רבים שחרבו במסע סנחריב ( , ) 701

לא נושבו עוד במאה השביעית ; ובאתרים אחרים ניכרת ירידה

בעוצמת הביצור ובאיכות הבנייה .

לעומת זאת  ,ניכרת פריחה בחוף  -פלשת במאה השביעית  ,ובייחוד בולט הדבר בעקרון ( תל
מיקנה )  ,שכנתה הסמוכה של ממלכת יהודה במערב  .אף מסתבר  ,שתמנה ( תל בטש ) נכללה במאה
השביעית בתחום ממלכת עקרון  ,וכי גבולה הצפוני  -מערבי של ממלכת יהודה עבר בין בית  -שמש

18

ראה הספרות המופיעה בהערה  , 8לעיל  .הירודוטוס

שלכד אותה  .ח ' תדמור

"

( ב ) 157 ,

מספר  ,שפסמתיך צר במשך

 29שנה

על אשדוד  ,עד

 . 101קק  ( ' Philistia Under Assyrian Rule ' , BA ,, 29 ] 1966[ ,הציע  ,שהמצור חל

בשנה העשרים ותשע של פסמתיך  ,כלומר בשנת  , 635ולא שנמשך  29שנה  .ואולם הדבר אינו יוצא מכלל

השערה  ,ולפי מצב ידיעותינו כיום מוטב להניח  ,שמצרים קיבלה לידיה את שטחי ארץ  -ישראל וחוף הלבנון בלי

להתקל בהתנגדות  ,אולי אף כהסכמה אשורית  ,כפי ששיער ספלינג ' ר ( [ לעיל  ,הערה  , ] 8עמ ' . ) 51

למלחמת

האזרחים שניטשה באשור מאז ראשית שנות השלושים  ,ואשר בעקבותיה נאלצה לנטוש את שטחיה במערב ,
7 . Oates , 'Assyran,
ראה  . Reade , 'The :ג ;  . 135 - 159קק 631 - 6128 . ) 2 . ' ,, Irag , 27 ) 1965 ( ,
ושם ספרות נוספת .
, Journal
tAccesslon of
 . 1 - 9קק 0 ' Cuneiform Studies , 24 ) 1970 ( ,

.

,

19

'
  . 90קק Mesad Hashavyahu : Preliminary Report ' , 1[ ]7, 12 ) 1962 ( , ; 113נוה ( לעיל  ,הערה  ; ) 7הנ " ל  ' ,מצד חשביהו '  ,אח " א ,

20

1 :2

I

,

 . Naveh , ~ The Excavations 81נ
ב  ,ירושלים תשל " א  ,עמ ' נ7נ  , 374 -ושם ספרות נוספת .

נוה  ,שם  ,עמ '  ; 99 - 97הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ ' . 127 - 126
נתקבל במחקר ללא עוררין  ,והאתר הפך לאבן  -פינה בחיבורים העוסקים בדברי ימי יאשיהו ובבעיית היקף

הפירוש שהציע נוה לממצאים ממצד חשביהו ,

ממלכתו  .ראה  ,למשל  :תדמור ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ '  282והערה  ; 63מלמט ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '
 ; 241 - 240רביב ( לעיל  ,הערה  " ; ) 7ידין וש ' גבע ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ '  ; 255ולטן ( לעיל  ,הערה

, 231 - 230

, )7

עמ '

, 66

02 - 100נ ; מ ' דותן  ' ,אשדוד  :שבע עונות חפירה '  ,קדמוניות  ,ה ( תשל " ב )  ,עמ '  ; 12ע ' מזר ( לעיל  ,הערה  , ) 17עמ '
.ץ
London-Philadelphia
'
' ofthe~ .
Aharoni , The
 . Yadin , 'The ; 321ץ ;  . 348 - 349קק 1967 ,
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 . 13 - 14קק 26 ) 1976 ( ,
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כלי  -יבוא

יווני  -מזרחי  ,נמצא בתל

7

ל

ן

7

מלחתה

שיחזור בית  -מלאכה לוקיחת בשמים בעין  -גדי

1
-
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ה

 ,ו  ,ו  ,ן  ,ו  ,ן  ,וין  ,ו  * 1 ,ויו  ,ו 1 ,ןא
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~
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נדב נאמן

לתמנה  .י 2הנסיגה בהיקף היישוב ובעוצמת הביצור והבנייה בשפלת  -יהודה  ,לעומת התעצמותן של
ערי פלשת  ,אינה עולה בקנה אחד עם ההנחה  ,שממלכת יהודה התפשטה בימי יאשיהו עד לחוף

הים .

לעיל עמדנו על כך  ,שרשימת החבלים והערים המופיעה ביהושע סו כא  -סב  ,ית כא  -כח ,

משקפת את תחום ממלכת יהודה בימי יאשיהו ; ואילו מצד חשביהו נמצא הרחק מערבה מגבולות
אלה  .הקירמיקה היוונית הרבה שנתגלתה באתר  ,מעידה על ישיבתם של שכירי  -חרב ממוצא יווני
במקום  ,דבר העולה בקנה אחד עם דברי הרודוטוס ( ב , 152 ,

שפסמתיך מלך מצרים העסיק

, ) 154

שכירי  -חרב ממוצא יווני כדי לבסס את שלטונו  .נראה לי  ,שהמימצא האפיגראפי שנתגלה באתר ,
מלמד על שירותם של עובדים מיהודה בשדות הסמוכים למצודה  ,וכי במסגרת עבודת  -מס זו היו

כפופים ל ' שר '  ,אל  -נכון המפקד המצרי של המצודה ( או ממונה

מטעמו ) .

22

ניתן אולי לקבוע את

זמנם של ממצאים אפיגראפיים אלה לימיו של פרעה  -נכה  ,לאחר החלפת יהואחז באחיו יהויקים

( מלכים ב כג ,

לב  -לה ) ;

אבל ייתכן  ,שהם קדומים יותר ושייכים לימיהם של פסמתיך ויאשיהו  .אף

אין זה מן הנמנע  ,שגם הכתים  ,הנזכרים במכתבי ערד  ,היו שכירי  -חרב מיוון ששירתו בצבא -
מצרים  ,וכי מלך יהודה  ,שהיה כפוף למצרים  ,נאלץ להעביר אספקה ליחידות  -שכירים

אלו .

23

על קשרי הסחר המסועפים שנתקיימו בחבלי הדרום בסוף המאה השביעית מעידים כלי החרס

האדומיים והיווניים  -מזרחיים  ,שנמצאו באתרי הנגב המערבי

ונגב  -יהודה .

24

שני אתרים שנוסדו

במאה השביעית  ,ראויים לתשומת  -לב מיוחדת בהקשר זה של הסחר הבינלאומי  .בחפירות עין  -גדי
נחשף בית  -מלאכה לרקיחת  -בשמים  ,שבו הפיקו כנראה את השרף מן האפרסמון שגידלו
בסביבה

;

25

ומסתבר  ,ששרף זה ( ששימש לבושם ולרפואה ) הופק במסגרת סחר הייצוא של יהודה

בתקופה זו  .היישוב בעין  -גדי נוסד ככל הנראה בראשית המאה

השביעית ;

ומסתבר  ,שאחד

המניעים להקמתו נבע מן האפשרויות הכלכליות החדשות שנוצרו בעקבות ' השלום האשורי '

והתפתחות הסחר הבינלאומי  .עניין רב מעוררת גם המצודה שנבנתה במאה השביעית בקדש -
21

חופר האתר

(ע '

מזר ) ,

סבר  ,שתמנה נכללה בתחום ממלכת יהודה והסמיך סברתו על ' ריבוי הטביעות

הממלכתיות והמשקולות האופייניים ליהודה '  ,שנתגלו בחפירת האתר ( [ לעיל  ,הערה

, ] 17

. ) 321

עמ '

לא ניתן

להיכנס במסגרת דיון זה לבדיקת הקריטריונים הארכיאולוגיים לקביעת גבולות ממלכת יהודה במאה השביעית

;

אבל חשוב להבליט את הסכנה האורבת לפתחם של חוקרים הקובעים את גבולותיה של הממלכה לפי התפוצה
המירבית של הקירמיקה והממצאים האחרים שמוצאם מיהודה

( ראה

במיוחד ידין וגבע  ,לעיל  ,הערה

: )7

דווקא

בתקופת ' השלום האשורי ' נתקיימו יחסי  -סחר מסועפים בכל רחבי הסהר הפורה  ,ובעקבות זאת הועברו חפצים

רבים ממקום למקום  .יתירה מזו  ,במסגרת קשרי הסחר נעשה מאמץ לאחד את מערכת המידות והמשקולות  ,על -
מנת להקל על המגעים בין הנוטלים חלק כסחר ; לפיכך  ,יש להמנע מהדבקת תווית ' לאומית ' לחפצים ששימשו

למדידה או לשקילה  .ריבוי הכלים והמשקולות  ,הנפוצים בערי יהודה  ,גם בחפירות תמנה  ,נובע ממקומה בגבול
המערבי של האחרונה
22

לאוסטרקון ממצד חשביהו ראה  :נוה ( לעיל  ,הערה
בעמ ' ; 260 - 259

Maarav , 1

1 *4

:

Pardee , 'The ; 55 - 46

.ס

) Judicial Plea from Mesad Hashavyahu ( Yavneh -Yam

~

לגבי הכתים במקרא ובמכתבי ערד  ,ראה  :ש " א ליונשטאם  ' ,כתים '  ,אנציקלופדיה מקראית  ,ד  ,ירושלים תשכ " ג ,

, 160 - 159

אהרוני  ,כתובות ערד ( לעיל  ,הערה

 , ) 1עמ ' ; 145 - 144 , 13 - 12

למיר ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '

. 233 , 230

מ ' כוכבי  ' ,עונת החפירות הראשונה בתל מלחתה '  ,קדמוניות  ,ג ( תש " ל )  ,עמ '
עמ '

25

ע

יNew Philological Study ' ,

טורים ; 398 - 394

24

; )7

למיר ( לעיל  ,הערה

ח ' רביב  ,כתובות מתקופת הממלכה בישראל  ,ירושלים תשל " ה  ,עמ '

 . 33 - 66קק ) 1978 ( ,
23

;

אבל אין להסיק מכך  ,שהעיר נכללה במאה השביעית בתחום ממלכת

יהודה .

 , ) 2עמ '  , 269 - 259ושם ספרות נוספת

; 271 - 250

; 24 - 23

בירן וכהן ( לעיל  ,הערה , ) 7

י ' בית  -אריה  ' ,תל עירא  :עיר מצודה מימי מלכי יהודה '  ,קדמוניות  ,יח ( תשמ " ה )  ,עמ '  ; 23מ ' בירן ,

' תל עירא '  ,שם  ,עמ '  ; 27ידין וגבע ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ ' . 252
ב ' מזר  ' ,עין גד "  ,אנציקלופדיה מקראית  ,ו  ,ירושלים תשל " ב  ,טורים

 , 207 - 201ושם ספרות

נוספת .

הנגב בשלהי ימי ממלכת יהודה

ברנע  ,הרחק מגבולה הדרומי של ממלכת

יהודה .

26

ו וזז

מסתבר  ,שיש לראות באתר מעין תחנת  -דרכים

מבוצרת  ,שבה הושבו חיילים ופקידים ושנועדה לתווך בסחר עם התושבים המקומיים ועם

השיירות שעברו סמוך לה ; וכן גם להבטיח את השליטה על מקורות המים החשובים הסמוכים לה .
האם היתה קדש  -ברנע מצודה שנבנתה ביוזמה מצרית  ,ביוזמה אדומית  ,או בידי מלך מיהודה

?

לשאלה זו פנים רבות  ,וקצרה היריעה מכדי להיכנס כאן לבירור סוגייה מורכבת זו  .מתן התשובה

לשאלה מותנה במידה רבה בפרסום כל הממצאים שנתגלו באתר ; קביעה מספרית מדויקת של
מוצא החפצים תאפשר ליישב במידה רבה יותר של ודאות את שאלת הבעלות על מצודה מרוחקת

זו .
מצב זה של סחר בינלאומי מסועף  ,שבו לקחו חלק ממלכות ועמים רבים  ,ושהביא לשגשוג
ולפריחה כלכלית ויישובית במרחב כולו  ,בא אל קצו עם הנצחון הבבלי על אשור וכיבוש כל

תחומי ' עבר הנהר ' בידי ממלכת בבל  .המאבק הבבלי  -מצרי ונסיונותיהן של שתי המעצמות לכפות
על הממלכות ששכנו באזור לתמוך בהן  ,הביאו לקיטוב  -עמדות מיידי ולמלחמות בין

הצדדים .

מובן  ,שאין לתאר באור אידילי את היחסים בין הממלכות ששכנו בתהומי ארץ  -ישראל ועבר -
הירדן בתקופת ' השלום האשורי ' ולאחר  -מכן  ,ואפשר שגם במרוצת המאה השביעית  ,התחוללו

לעתים מאבקים מזוינים ביניהן  .אבל דומה  ,שהמאבק בין מצרים ובבל וההשתלטות הבבלית על
כל מרחב ' עבר הנהר '  ,וכן המדיניות החדשה שהכניסו הבבלים  ,שעיקרה ניצול החבלים שכבשו

כדי לשקם את ממלכת בבל  ,שנפגעה קשות במסעות המלחמה האשוריים  -כל אלה הביאו קץ

על הפריחה היישובית והשגשוג הכלכלי שפקד את האזור  .יישובי מערב הנגב הרבו אולי בתקופת
המאבקים הבבליים  -מצריים על השליטה בחוף  -פלשת  ,בעוד שיישובי מזרח הנגב נפלו בידי
אדום  .זו האחרונה צידדה בבבל ושיתפה עמה פעולה  ,ודאי על רקע הסיכוי לרשת את יהודה בחבל

הנגב  ,ובעת הכיבוש הבבלי  ,בשנת  , 587 /6לכדה את ערי הנגב והחריבה אותן  .נוכח חלקה זה
בכיבוש הבבלי ובחורבן ערי יהודה הפכה אדום לסמל הרישעה בספרות הנבואית המאוחרת ,
ולאחר  -מכן גם בספרות התלמוד

ובמדרשים .

,
26

מ ' דותן  ' ,מצודת קדש ברנע '  ,ספר אילת  :הכינוס הארצי השמונה  -עשרה לידיעת הארץ  ,ירושלים תשכ " ג  ,עמ '
; 117 - 100

ר ' כהן  ' ,החפירות בקדש ברגע בשנים  , ' 1982 - 1976קדמוניות  ,טז ( תשמ " ג )  ,עמ '

נוספת בעמ '

. 14

, 14 - 2

ושם ספרות

2ן

ערד בשלהי ימיה של ממלכת יהודה
אנסון פ ' רייני

אף שערד מוזכרת פעמים מעטות מאוד

בתנ " ך  ,ופעם

אחת בלבד בכתובת מצרית ( שישק

, ) 112 - 107

אפשר לנסות ולתארך את שכבותיה על  -פי תולדות סביבתה הקרובה  ,היא הנגב התנ " כי ( של יהודה ) .
זאת היתה גישתו של יוחנן

אהרוני  ,והיה בה שילוב של חפירות בצורה סטרטיגראפית באתרים

שונים ( ערד  ,מלחתא  ,עירא  ,ערוער  ,באר  -שבע ) ,

שבע של

ימינו ) ,

באזור הומוגני מן הבחינה האקולוגית ( עמק באר -

יחד עם סקרי  -שטח אינטנסיביים ובהתאמה ל ' תולדות האזור ' מתוך המקורות  .זה

יישומה המודרני של תכניתו המקורית של א ' אלט  .י בוועדה לפרויקט ערד מנסים  ,על  -פי דרך זו ,
להציע תאריכים לשכבות המאוחרות בתל ערד  ,במסגרת האירועים ההיסטוריים הקשורים

לנגב .

ואם התרחקנו במקומות אחדים מדעותיו המקוריות של אהרוני  ,הדבר נובע מראיות חדשות  ,או
מהתייחסות חדשה לראיות ישנות .

' קדש כהנים '

לפני שנדון בשכבות האחרונות לגופן  ,מל ההכרח לעסוק בקביעה שנעשתה לא

קערות  -מנחה משכבה  . 10הן נמצאו בלוקוס
מתחת לרצפות של שכבות

,9

 8ו. 7 -

, 394

ברצפת שכבה

7

מכבר  ,הנוגעת

לשתי

על המדרגה שלרגלי מזבח העולה  2 .הן נקברו
( המזבח היה קבור לגמרי כבר בשכבה

, )8

היתה

סידרה שלמה של כלי  -חרס מנופצים  ,שאותם ייחסו לסוף המאה השביעית לפני  -הספירה  .קערות

המנחה עצמן הן מסוג שכלל אינו אופייני למאות השביעית או השישית לפני  -הספירה ; הן מתאימות
לטיפולוגיה של השכבות המוקדמות יותר  ,אף שדומה כי הן עוצבו במיוחד לשימוש בפולחן  ,ולכן
הימצאותן מוגבלת לתחום חצר המקדש  .בכל קערה נמצאת כתובת חרותה  ,בעלת שני סימנים

:

הראשון הוא ק ' ארכאית  ,שבשום פנים אין להשוותה ל  -ק ' הפיניקית המאוחרת  .הסימן השני נתון
במחלוקת  ,בייחוד משום שבמקרה אחד הוא קשת פשוטה  ,מונחת על

גבה  ,עם

קו

מרכזי  .בדוגמה

השנייה  ,הקו המרכזי חוצה את הקשת ויוצר בבירור זנב ארוך  .לא ייתכן שזו ש ' פיניקית מן המאה
ק " ש  ,קיצור למלה ' קודש '  ,וכי הכתב הוא פיניקי מן

השישית  .קרוס החזיק בדעה ששני הסימנים הם

המאה השישית  ' .הסימן השני הוא כ ' ארכאית  -האחת בעלת זנב  ,והאחרת אף עתיקה יותר  ,בלא

זנב  .אהרוני פירש את הסימן השני כסמל לקרבן  ,וכלל לא ראה בו אות ; והיו לו סיבות טובות
1
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2

י ' אהרוני  ,כתובות ערד  :מחקרי מדבר יהודה  ,ירושלים  , 1975עמ

3

F . M . cross , 'Two Offering Dishes with Phoenician Inscriptions from the Sanctuary of Arad ' ,
 . 75 -78קק  , 235 ) 1979 ( ,ן3% 50

4

אהרוני ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '

. 118

עוד בשלהי ימי ממלכת יהודה

 7ל7ן

רימון הנושא כתובת הכוללת
את הביטוי קדע1כהנמ '

ואולם אם נצא מן ההנחה שסימנים אלה הם ק " מ  ,אפשר שיש כאן קיצור ל ' קודש

ביטוי

כהנים ' -

שלא נמצא בתנ " ך ובאפיגראפיה עברית עתיקה עד לזמן האחרון  .למייר פירסם לא מכבר רימון -
קראמיקה קטן  ,שנמצא אצל סוכן עתיקות בירושלים  ,הנושא את הכתובת
כהנם '

:

' לבינת יהו ] ה קדש

דבר המחזק את ההצעה שהעלינו עוד ב  6 . 1965 -את הצעתו של קרוס מפריכות אותיות

; 5

הכתב  ,צורת הקערות והסטרטיגראפיה .

שכבה סו  -המאה התשיעית לפני  -הספירה
את בנייתה של המצודה בשכבה

10

אפשר לייחס לתקופת מלכותו של אסא  7 ,בסוף המאה העשירית

או תחילת המאה התשיעית לפני  -הספירה ( בין
(  848 - 870לפני  -הספירה )

8,

לגבות מסים ותעריפים מן הפלשתים ומן

במעבר

910

ל  . ) 870 -מצד שני  ,בנו של אסא  ,יהושפט

מתואר כיזם של מבצעי  -בנייה נרחבים  9 ,וכאדון הנתיבים לאילת 0 .י כדי
הערבים  ,ח

היה עליו להחזיק צבא חזק בנגב ולשלוט

השיירות .

המקורות ההיסטוריים אינם מספקים נתונים ברורים על הנסיבות שהובילו להחרבת שכבה , 10
אך בתקופת מלכות יורם

(  841 - 853לפני  -הספירה )

שליטת יהודה בנגב נחלשה בגלל הניתוק

מאדום 2 .י את החולשה הזאת ניצלו הפלשתים והערבים  ,שפלשו ליהודה ובזזו את בית המלך .

,

י0ץ ] חט sur grenade

5

 . 236 - 239קק 87 ) 1981 ( ,

6

בשיחותי עם אהרוני בעת החפירה .

מלכים א  ,סו כג

,

"

"

דברי הימים ב  ,יד ד  -ו

7

ראה

8

לתיארוך המדויק ביותר של מלכי יהודה  ,ראה

:

;

;

3ן

ספק

1 . Lemaire , ' Une inscription palio-hEbraique

וכן להלן  ,הערה

/

.8

 ofthe Hebrew :צE . R . Thiele , The fitysterious Number-:

 . 217ק  ,יKings , Michigan 1983
9

דברי הימים ב  ,טז א  -ב

;

מז  -מח .

10

מלכים א  ,כב

11

דברי הימים ב  ,טז י  -יב .

יג

;

כא

ג.
12

שם  ,כא

ח -י .

13

שם  ,כא

טז  -יז .

17

?

ז

1

1

אנטון פ ' רייני

אם ערד היתה נמלטת מחורבן בשעת סכנה כזאת  .אירוע זה התרחש בוודאי זמן לא רב לאחר אמצע

המאה התשיעית לפני  -הספירה  .דומה  ,שתאריך כזה עדיף על התיארוך הכללי שקבע אהרוני לסופה
של השכבה העשירית  ,בשנת

עוכבה
שכבה

9

9

לפני  -הספירה לערך .

800

4ן

חידוש השליטה בנגב  -המאה השמינית לפני  -הספירה

-

היא אות לשלטונה המחודש של יהודה על הנגב ועל נתיבי הסחר ממדבר  -ערב לחוף הים -

התיכון במאה השמינית לפני  -הספירה  .אין ספק שהיה זה הישגו של עוזיה

שבנה מחדש את

אילת " ,

( עזריה ) ,

שלא זו בלבד

אלא גם גבר על הפלשתים  ,הערכים והמעונים כחצי  -האי סיני  .אויבים

אלה הצליחו לפתוח במתקפת -נגד בזמן מלכותו של אחז  ,בשנים 732 - 735לפני  -הספירה  .ברור  ,שהם
ניצלו את החולשה שנגרמה עקב פלישתו של חגלת פילאסר השלישי  ,מלך אשור  ,אשר עלה בצבא

גדול על הגליל ועל דמשק  .תוצאה נוספת של פלישה זו והחולשה שבעקבותיה  ,היתה כיבושה
מחדש של אילת בידי האדומים
ונגב  -יהודה .

ועכבה

8

6 ,ן

אשר השתתפו בהתקפה מתואמת עם הפלשתים כנגד ערי השפלה

אירוע זה הביא כנראה להריסתה של שכבה . 9

לן

-

ימי חזקיה

את הקמתה של שכבה

8

אפשר להבין במסגרת הכנותיו של חזקיה למרד כנגד אשור  .בין שאר

הצעדים שנקט  ,הוא תקף את תחום עזה  ,שמלכה  -צילבעל -
פעולה זו הקלה על התפשטותם של השמעונים לנגב המערבי .

9ן

סירב להצטרף לברית נגד אשור  ' .י

בו בזמן פלש חזקיה להר  -שעיר -

כנראה הרמה ההררית שמדרום לבאר  -שבע  ,ולא האזור שממזרח לערבה .

20

מצודות הנגב היו חלק

ממערכת ההגנה  ,שהביאה להקמת בסיסי  -אספקה ברחבי הממלכה  .י 2שכבה
כנראה כחלק מאותן ההכנות למלחמה של ממלכת יהודה שעשה חזקיה .

2

בבאר  -שבע נבנתה

22

את ביטולו של מזבח העולה במקדש ערד אפשר אולי לקשור ברפורמות שבוצעו בתקופת
שלטונו של

חזקיה ,

ושאותן יזם בשנתו הראשונה  .אישור חשוב לאותנטיות של האזכורים

ההיסטוריים לרפורמות הללו  ,מתקבל כעת ממחקריו של גינצבורג  ,אשר הראה כי יש קווי  -דמיון
לשוניים חזקים בין הגרעין העיקרי של ספר דברים לבין הנביא הושע  ,בן המאה השמינית .
גינצבורג יכול כעת לקבוע בבטחון
דברים . ' . . .

:

למעשה ,

' הרפורמה הדתית שביצע חזקיה  . . .היתה לבטח כהשראת ספר

23

ושוב  ,אין הצדקה לגישה הטוענת  ,שהפסקת השימוש במזבחות בערד ובבאר  -שבע היתה יכולה
להתרחש רק בימי מלכותו של יאשיה .

14

18

15
16

אהרוני ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '

.8

מלכים ב  ,יד כב ; דברי הימים ב  ,בו
מלכים כ  ,טז . 1

ב.

17

דברי הימים ב  ,כח יז  -יח .

22
23

 . 37ק 1982 ,

New York

21

דברי הימים ב  ,לב כז  -כס

18

א " פ רייני  ' ,יין מכרמי המלך '  ,ארץ ישראל  ,טז (  , ) 1982עמ '

,

20

מלכים ב  ,יח ח .
דברי הימים א  ,ד לט  -מג .
שם  ,שם מב  -מג .

19

. 180 - 179

H . L . Ginsberg , The Israelian Heritage of

ערך בשלהי ימי ממלכת יהודה

?

ל

1

ן

קערה ( עם חרותת ' קב '
בחלק

השמאלי ) .

ערד ,

שכבה סו

את הרפורמה של חזקיה אפשר להבין לאור נפילתה של הממלכה הצפונית ונסיונו לאחד את

השבטים הצפוניים עם שבטי הדרום  ,בנאמנותם לירושלים כמרכז דתי בלעדי  .את תחילת מלכותו
והרפורמות אפשר לתארך לשנת

לפני  -הספירה

715

עלה על יהודה בשנתו הארבע  -עשרה של חזקיה .
חזקיה ,

25

;

זאת לאור הקביעה החד  -משמעית  ,שסנחריב

24

הרפורמות בוצעו בשנה הראשונה למלכות

כלומר ב  714 - 715 -לפני  -הספירה  .הוא שלח הזמנה לשבטים הצפוניים  ,להצטרף לחגיגות

הפסח שתערכנה בעיר הבירה  .כדי להוכיח להם כי הוזמנו על בסיס של

שוויון  ,חש

חזקיה שיהיה זה

נבון מבחינה מדינית לצוות על ביטולם של הפולחנים הנפרדים בערי יהודה ומצודותיה

26 ,

ממש כפי

שדרש משבטי ישראל לוותר על מקומותיהם הקדושים בשומרון  ,בית  -אל ועוד  .זה הרקע הדתי
וההיסטורי שמאחורי המימצאים הארכיאולוגיים בערד

המקדש  .זו גם הסיבה להריסת ( פירוק
הואיל והריסת לכיש

לפני  -הספירה ' ,

2

3

?)

:

נטישתו וכיסויו של מזבח העולה בחצר

המקדש והמזבח  ,כפי שנתגלו בחפירות בבאר  -שבע .

תוארכה עתה מעבר לכל ספק למסע המלחמה של סנחריב בשנת

ברור  ,שתל ביתימרסים ובאר  -שבע נהרסו גם הם בידי האשורים .

27

701

אפשר  ,שבאותה

תקופה נהרסה ערד עד היסוד בידי האדומים  ,בשיתוף  -פעולה של האשורים  ,אשר ניצלו את שעת
24

מלכים ב  ,יח יג ; ישעיהו לו א  .וראה דברי תילה ( לעיל  ,הערה
כונן  ' ,מאירועי שנת ארבע  -עשרה לחזקיהו

:

 , ) 8עמ ' , 175 - 174

לעומת דבריהם של ח ' תדמור ומ '

מחלת המלך וביקור המשלחת הבבלית '  ,ארץ ישראל  ,טז ( . ) 1982

עמ ' . 201 - 198
25

דברי הימים ב  ,כט ג .

26

דברי הימים ב  ,לו .

מלכים  ,ב  ,יח כב ; ישעיהו לו ז

27

ראה :

28

Pritchard , Ancient Near

"

19
;

דברי הימים ב  ,לא א

;

לב יב .

A . L . Oppenheim , ' Babylonian and Assyrian Historical Texts ' , 3 . 8 .

זן,

 . 2878 - 288קק ( , Princeton 1955 ,

וג=) Eastern Texts

? יון

אנטון פ ' רייני

המשבר של ממלכת יהודה  .האדומים עזבו את הברית נגד אשור ושילמו מס כאשר הופיע סנחריב

בפיניקיה  .דומה  ,שיש רמז לאיום אדומי על יהודה באוסטרקון שמתוארך לשכבה

; 8

29

יש בו

התייחסות ל ' הרע אשנר ] אדנם עשתה ] ' .

שכבה

7

התחדשות אחרי שפל  -אמצע המאה השישית לפני  -הספירה

-

יהודה איבדה את שליטתה

על הנגב ועל הנתיבים לאילת ולמדבר  -ערב כתוצאה ממפלתה לסנחריב .

במשך חמישים שנה לפחות  ,רוב שנות מלכותו של מנשה  ,יש ראיות למכביר המצביעות על

כך ,

שממלכת יהודה הוגבלה לתחומיה ההרריים המצומצמים  .סנחריב נטל נתחים גדולים מתחומה של
יהודה ומסר אותם לצילבעל מלך

העם

Jo

ולמלכי אשדוד ועקרון  .ואף  -על  -פי  -כן  ,מס כבד הוטל על

של מנשה מתוארת בתנ " ך כתקופה של חולשה ושל כפירה דתית  .הוא מונה

ביהודה  ,ומלכותו

שותף לשלטון יחד עם אביו  ,חזקיה  ,ב  , 696 - 697 -והמשיך לכהן בתפקידו עד

. 686 - 687

ן3

לימים

הכניס שוב פולחנים זרים למקדשים המקומיים  .במשך כל השנים הללו ועד לעלייתו על כס
המלוכה של מלך אשורי

חדש  ,אסרחדון  ,ב , 679 -

אין שום דבר המצביע על כך שההסדרים

הטריטוריאליים של סנחריב שונו לטובת יהודה  .אדרבה  ,הכול מצביע על תהליך הפוך  .אחד
המאפיינים הבולטים של מדיניות אשור בהמשך היה מסע המלחמה לכיבוש מצרים  .שלב ראשון

היה כיבוש ' ארצה ' ( כנראה
לפני  -הספירה .

כין השנים

33

673 - 676

יות ' ע  ,המשועבד
673

כאל  -עריש ) ,

המרכז החשוב בנחל  -מצרים ( ודי

לפני  -הספירה אסרחדון התערב כענייניהם של הערבים כדי לתמוך במנהיגם

לו  ,נגד

היריב ,

נסיון התמרדות של המנהיג

והבו 34 .

שליטה במצרים התחתונה במסע המלחמה
הערבים ,

שלאחר  -מכן  ,ב 671 -

יעדו 35 ,

הוא הצליח לרכוש

לפני  -הספירה .

36

37 .

וכך  ,אין ספק שנתיבי הסחר ממדבר  -ערב דרך הנגב לחוף הפלשתי  ,היו

בידיהם של הערבים  ,מתחריה העיקריים של

יהודה ' .

3

על  -כן מנשה לא היה יכול לפתוח בהקמתם

מחדש של יישובים בנגב באותה עת  .והדבר נכון גם בשנת
במסע  -מלחמה נוסף על מצרים  ,ומת בדרכו .
הראשון של אשורבניפל כנגד מצרים  ,ב -

9

'

669

לפני  -הספירה  ,כאשר פתח אסרחדון

וקביעה זו חלה גם על זמנו של מסע המלחמה

40 , 666 - 667

כאשר כמה מלכים  ,ובהם מנשה וצילבעל עם

29

אהרוני ( לעיל  ,הערה

30

288

 .ק ANET,

32

תילה ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' . 176 , 174
 . 131 - 137קק 1 . ( ' Te[ Aviv , 9 ) 1982 ( ,מסA . F . Rainey , 'Toponymic Problems ) 0
syrian and' Babylonian (Jhronicles , Locust Valley
 . 290ק  . 7 - 8 ; ANET,ק 1975 ,

31

33

34

 , ) 2עמ ' , 76 - 72

מס '

5נ .40 -

.

ץ8שז the 80ת0
.
! . ofthe
 CenturiesB ): ,א- 51א' Crescent, 91שארזם .
I

 . 126 , 128 - 129קק Jerusalem 1982 ,
35

 . 3025ק  ; ANET,אפעל  ,שם  ,עמ '

36
37

אפעל ( לעיל  ,הערה

39

דברי הימים ב  ,כא טז -יז ; כו ז  -ח .
גרייסון ( לעיל  ,הערה  , )33עמ ' . 127

40

294

. 126

 .ק ANET,

292

38

הוא הדגיש את

אשר הוליכו את צבאו במדבר  -סיני  .ברור ששום פלישה למצרים לא היתה

מתאפשרת בלא תמיכתם

20

היה זה צעד חשוב  ,משום שב -

תוכננה הפלישה למצרים  .אף שבאותה שנה נכשל אסרחדון בהשגת

עזרת

אל  -עריש )

2,

'

ב 679 -

 .ק ANET,

 , ) 34עמ '  . 1918 - 2926 ; 142 - 137קק ANET,

Arabs: Nomads

A . K . Grayson ,
ג1 . 19111 , The .

Incient

ערר בזלגני ימי ממלכת יהודה

להתלוות אל השליט האשורי בעלותו על מצרים  .ודומה שמצב  -דברים זה

כוחותיהם  ,נדרשו

בסיני ובמדבר  -ערב לא השתנה עד למסע המפורסם של אשורבניפל

מסע המלחמה הבא ( השלישי ) של אשורבניפל כוון נגד

בנגב ,

לנו  -אמון  ,ב . 663 - 664 -

צור  ,כנראה ב 663 -

לפני  -הספירה .

וו//

42

ן4

העיר

נאלצה להיכנע  ,כנראה מסיבות לוגיסטיות  ,וההסגר היבשתי והימי שאשורבניפל הצליח להטיל

עליה  ,מראה עד כמה חזקה ורחבת  -היקף היתה השליטה האשורית על דרכי התחבורה ברחבי המזרח
הקרוב כולו  .מתקבלת על הדעת ההנחה  ,כי החדרת פולחנים כנעניים ואחרים בידי מנשה  ,כפי
שעשה לפניו המלך הישראלי אחאב ,

אחרים  ,ובהם גם הערבים .

45

היתה אות להתקרבות מחודשת אל צור 44ועמים שכנים

43

משום כך קשה להניח  ,שמנשה היה בעמדה נוחה כלפי האשורים ,

דווקא כאשר בעל  -צור נענש .

אולם בעשור שלאחר  -מכן החלה אשור לאבד מכוחה  .פסמתיך הראשון  ,נסיך סאים
עלה לשלטון תחת כיבוש אשורבניפל

ברית עם ניגס מלידיה

( לוד ) ,

ב , 664 -

( ?) ,

אשר

הצליח לאחד את מצרים כולה ב  . 656 -עד  -מהרה כרת

דבר שאיפשר לו להפסיק את תשלום המס לאשור .

46

צעד כזה השפיע

בלא ספק על מדינות הלבאנט  ,אך הוא לא משנה את השליטה בנגב ועל הנתיבים לאילת  ,לפחותלא

בשנים הראשונות  .בקצה השני של הקיסרות  ,אחיו של אשורבניפל  -שמש  -שום  -אוכין  ,מלך בבל
מרד גם הוא  .אשורבניפל היה עסוק בדיכוי המרידה הזאת במשך ארבע שנים ( , ) 648 - 652
ולבסוף מינה את עצמו למלך בבל .

47

בעת המלחמה בין שני האחים החלו הפיניקים להפגין סימנים של אי  -נאמנות ( אולי בהשפעת
המצרים ) ,

וגם הערבים ניסו להתערב לטובת שליט בבל המורד .

48

האשורים נאלצו לפתוח במערכה כנגד מלך עילם שתמך גם הוא

. 646 - 647

התרחש בשנים

643 - 644

בשמש  -שום  -אוכין ,

והדבר

רק לאחר  -מכן יכול היה המלך האשורי להקדיש את כוחו לענישת

49

הערבים  .סימנים שונים מורים על
לערך .

אך הם הוכו מכה ניצחת .

כך ,

שהמלחמה הערבית המפורסמת נערכה בשנת

או

645

בשלבים האחרונים של המערכה חדר הצבא האשורי עמוק לתוך שטחם של

50

הערבים  ,כשפתח במתקפה מדמשק אל תוך הלג ' ה  .בדרכם חזרה היה עליהם לפנות אחורה  ,לעבר
פיניקיה  ,ולכבוש את הערים אנסו ועכו .

לתקופת המצור על בבל
41

42

שם  ,עמ '

; 295

נחום ג

( ) 648

43

מלכים ב  ,כא ג ; מלכים א  ,טז

44

קצנשטיין ( לעיל  ,הערה

45

טת2

חי

'
Tyre
,

' . Katzenstein , The History ofנ 11 .

לא .

 , ) 42עמ '

Biblical

.

אפשר לייחס את מעצרו של מנשה בידי קצינים אשורים .

. 264 - 263

Judah under the Cogan
Assyrans
,
732 - 609 BC. (Studies

: Aayra Judah and' .

19 ( ,

'

!

"

McKay , Religi~ n

.נ

 .א ;  . 20 - 27קק series , 26 ( , London 1973 ,

, Imperalism

C. E. (Society ofBibIYcal' Literature
,
~,

Series,

52

מנשה

ח.

 . 288 - 292קק Jerusalem 1973 ,

,

;5

and Seventh (Jenturies 1
) .

" the-

/

 . 88 -96קק Missoula , Montana 1974 ,
46

 . 298ק 11 , Chicago 1927 ,

47

שם  ,עמ ' . 305 - 300

48

49

אפעל ( לעיל  ,הערה

שם  ,עמ '

 , ) 34עמ '

,

'and

D . D . Luckenbill , Ancient Records of

. 156 - 154

! 1נ

. ! 57

50

שם ,

שם .

51

300

 .ק ANET ,

52

דברי הימים לג יא  -יג  .ראה גם
Reviv , 'The

.א

:

אפעל ( לעיל  ,הערה

, ) 34

עמ '

Rudolph , Chronikbficher: ; 159 - 158

 .יל

;  . 316 - 317קק Handbuch zum Alten Testament , Erste Reihe 21 , T bingen 1955 ,

~

?

י 1ן

אנסון פ ' רייני

קדרה  .ערד  ,שכבה

7

נלקח לבבל  ,משום שאשורבניפל עדיין היה עסוק שם  .עם חזרתו  ,לאחר ששיכנע את מלך אשור

שהוא יהיה לו צמית נאמן  ,סילק מנשה את הפולחנים הפרו  -צוריים  ,ואף החל למנות מפקדים
למרכזים המבוצרים ביהודה  .הוא גם החל בבניית החומה הידועה בירושלים  .אין טעם לראות

פסוקים אלה כהמצאה של מחבר דברי הימים  ,אך יש להכיר בכך שחזרתו בתשובה של מנשה

.

והתהפכות היוצרות שנבעה מכך אירעו לא לפני

648

לפני  -הספירה  .על  -כן  ,בניית שכבה

7

בערד

וחידוש מצודות אחרות בנגב  ,כגון תל  -עירא  ,לא היו אפשריים לפני שנה זו  .תוך כשש שנים הגיעה
מלכותו של מנשה

לקיצה " .

על  -אף ששיבתו לכס המלוכה פירושה היה שתמיכת אשור נתונה לו

עתה  ,והדבר כלל כנראה סיוע כספי לשיקום ארצו  ,הוא אך הספיק להתחיל בשינויים הקיצוניים

במפה הגיאו  -פוליטית

המקומית  ,שאנו

מוצאים בסוף המאה השביעית  .ואולם הגיעה העת הנכונה

לתקומתה של יהודה  .חסדו של אשורבניפל סר מעל הפיניקים

והערבים ,

ואילו המצרים היו

עצמאים ואולי אף ביקשו את תמיכת הפלשתים בעזה ובמקומות אחרים  .וכך החליט מלך אשור

לשים את מבטחו במנשה  ,כדי לייצב את האזור  .מותו של מלך יהודה הקשיש בשנת
הספירה הביא לאנדרלמוסיה מדינית בירושלים  ,שנסתיימה ברצח בנו  ,אמון .

4

642

לפני -

'

אין מציינים מה היה מצבה המדיני של יהודה במשך השנים הראשונות של מלכות יאשיה  ,אך
בשנתו השמינית (  632 - 633לפני  -הספירה ) הוא ' החל לדרוש לאלוהי דוד ' ,

לאשה את בתו של ירמיה  ,תושב עיר הלוויים

.

לבנה .

56

מקץ ארבע שנים

5

'

זמן לא רב לאחר שנשא

( 629

לפני  -הספירה ) הוא

 . ( , The Age of the Monarchies:סט ) ) . Malamatע History Of Judah from Hezekiah 10 Josiah ' ,
PoliticalrHistory
,
 . 200 - 201 ; vol .קק ,
of 8 . Mazar (ed. j( , The World ]iistory fthe ,Jewish:
 .נ ; Jerusalem 1979
, , Journal
'Reade , 'The Accession of
' 01
Studies , 23

י1

'

22נ

 Babylon ' , Theologischeמ . 314 ; E . L . Ehrlich , ' Der Aufenthalt des K ~ nigs Manasse 1ק ) 1970 ( ,

 . 281 -286קק  iTeitschrift , 21 ) 1965 ( ,בניגוד לקצנשטיין ( לעיל  ,הערה  , ) 42עמ '

53
54

. 293 - 292

אבל ראה גם שם ,

עמ '  ,292הערה  ; 166כונן ( לעיל  ,הערה  , )45עמ '  , 69אשר מתעלם מן המשמעותשלבכל במקום ' נינוה ' בקטעזה .
 55דברי הימים ב  ,לד ג .
תילה ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' . 178 - 176
 56מלכים ב  ,כג לא .
מלכים ב  ,כא יט  -כו ; דברי הימים ב  ,לג כא  -כה .

ערד בשלהי ימי ממלכת יהודה

החל לטהר את הארץ מפולחנים זרים  ,הן ביהודה והן בחלקים נרחבים בישראל הצפונית .

57

 . 7ין

זאת ,

כמדומה  ,שנה לאחר שאשורבניפל לקח לו את אשור  -אטיל  -אילני כשותף בשלטון על אשור .

58

הדבר מרמז על כך  ,שעוצמתה של אשור היתה בדעיכה  ,ובייחוד במערב  .בשנה השמונה  -עשרה
למלכות יאשיה

חדש

( 622

לפני  -הספירה ) היה בידו לקיים את חידוש הברית  ,וכך להקים בסיס לאומי  -דתי

לממלכתו  ,שקמה

לתחייה .

59

בשלב זה היה סין  -שאר  -אישכון שליט אשור בפועל  ,ולא רק

הטוען לשלטון  ,ונאבופילאסר שלט כנראה למעשה בבבל .
( צפונה

הגדיל גם את הבסיס הכלכלי

ודרומה )

שלו ,

ן6

60

תחום ההשפעה המורחב של יאשיה

כמו גם את כוחו המדיני  .היה באפשרותו

להרוס את מקומות הפולחן מבאר  -שבע לגבעם ולהשיג את המשאבים הדרושים להחזקת חילות -

המצב בשפלה ובנגב  .משום כך את השכבה השביעית בערד ואת השכבה השנייה בלכיש אפשר
לייחס לעלייתה של יהודה ככוח שיש להביאו בחשבון  ,לאחר שהערבים איבדו את שליטתם על
נתיבי השיירות .

על  -פי אוסטרקון שנכתב כולו בכתב רהוט מצרי ונמצא בתוך הריסות שכבה

 7בערד ,

טען אהרוני

שהמצודה נפלה לידי המצרים  ,והטקסט הוא רשימה מצרית של הציוד שנלקח מתוכה .

אך

63

השימוש בסימנים מצריים למספרים בידי סופרים מיהודה  ,כבר מופיע בשפע במכתבים אחרים

בערד  .גילויו של אוסטרקון חדש בקדש  -ברגע  ,הכולל רשימה ארוכה של סימנים בכתב המצרי
הרהוט  ,ובנוסף גם מלה עברית צחה  ' -אלפמ ' ,

64

מצביע על כך שהאוסטרקון מערד יכול היה

להיכתב בידי סופר מיהודה  ,וכי אין צורך להניח שהמצרים השתלטו על מחסני ערד  .למעשה  ,אין
כל ראיה שפרעה נכו הירשה לחייליו להתקיף מרכזים של יהודה במשך המערכה שלו בשנת

609

לפני  -הספירה  .מטרתו היתה לכונן חזית כנגד הבבלים בסוריה הצפונית  .פעולתו ביהודה היתה
החלפת יהואחז ביהויקים

65

והטלת מס כבד .

ההתייחסות למלך יהואחז מזכירה גם את אוסטרקון ערד מס '

; 88

לגביו טען אהרוני  ,כי ייתכן

שהכיל מסר ממלך זה לחילות  -המצב שלו  .אפשר לקרוא את הטקסט ( לפי אהרוני ) בצורה הבאה

' אני מלכתי
הקטוע

66 ,

הספירה .

67

בכיל

( הארץ ) יהודה  /ישראל ] ' .

:

אין מניע דקדוקי להתנגד להשלמה זו של הטקסט

שכן הביטוי ' מלך ב  , ' -בהתייחסות לארץ או לחבל  -ארץ  ,אופייני למאה השביעית לפני -
טרם הועלתה דעה סבירה יותר לפירוש הקטע הזה מערד מזו של אהרוני  ,המקשרת אותו

עם הכרזתו של יהואחז .
כדי למצוא סיבה מתקבלת על הדעת להחרבת שכבה
נבוכדנצר ,

7

בערד  ,אפשר להתייחס לפעולתו של

ששלח ' גדודי כשדים ואת גדודי ארם ואת גדודי מואב ואת גדודי בני עמון ' כנגד

ה -ו.

57

דברי הימים ב  ,לד

58

ריד ( לעיל  ,הערה

59

דברי הימים ב  ,לד ח .

63

אהרוני ( לעיל  ,הערה

 .קק .

 , ) 52עמ '

,1

 , ) 2עמ '  , 66 - 64מס '

64

105 - 107

65

מלכים ב  ,כג ל  -לה

66

בניגוד לדעתו של ידין  ,ראה

"

מלכים ב  ,בג

ט.

ח.

. 39

1976 - 1978

Cohen , ' Excavations 81 Kadesh -Barnea

:

88 from Arad ' ,

. Yadin 'The Historical Significance of

(

ראה  ,למשל  :ירמיה לז א ; בראשית לו לב ( = דברי הימים א  ,א מג ) .

ו: 2 :

.ת

דברי הימים ב  ,לו א  -ד .

 . 9 - 14קק  ]7 , 26 ) 1976 ( ,ן
67

61
62

(  , 44 ) 1981ג3
;

.3

60

ריר ( לעיל  ,הערה

דברי הימים ב  ,לד

 , ) 52עמ '

.5

,י

ל י1ץ

אנסק פ ' רייני

*
ש

חותם אלישיב בן ישעיהו
וטביעתו

יהויקים  ,במבצעי הריכוך בשנת  598לפני  -הספירה .

68

אפשר שהריסת משלטים קטנים  ,כעין  -גדי

וערד  ,התבצעה באותה תקופה ( אך לא הריסתה של עיר גדולה כלכיש  ,שכבה

שכבה

6

. )3

ערב חורבן הבית הראשון

-

מכך שאלישיב שירת בערד הן בתקופת שכבה

7

והן בזו של שכבה

מבחינה כרונולוגית  .למעשה סביר ביותר  ,ששכבה

שיטת החישוב של ירמיה אשר סופר מחודש

,6

אפשר לטעון שהן היו צמודות

נבנתה בסוף שנתו הרביעית של צדקיהו ( לפי

6

ניסן ) 592 - 593 ,

69

לאחר ששב מבבל .

70

היתה אז

פעילות דיפלומטית רבה במערב  ,ושליחים מאדום  ,מואב  ,עמון צור וצידון  ,ביקרו בירושלים .
כנראה בעקבות מרד שפרץ בבבל בשנתו העשירית של נבוכדנצר

השתתפו אולי מקצתם של היהודים הגולים  7 ' .צדקיה נקרא
מנשה בימיו של אשורבניפל ( השווה

לעיל ) ,

(  594 - 595לפני  -הספירה )

לבבל  ,כנראה

ן7

72 ,

זאת

שבו

כדי לדווח על מעשיו  .כמו

דומה שצדקיה שיכנע את נבוכדנצר באמינותו  .וכך

ניתנה לו הרשות לשקם את המצודות של יהודה בנגב  .הכתובת על קנקן  -יין מערד 74מתייחסת

כנראה ל ' שנה השלישית ' למלכותו של המלך המולך  .אהרוני פירש זאת  ,כאילו בשנתו השלישית
של צדקיה ( חישוב הסופר מחודש תשרי ,

' ) 594 - 595

7

נהרסה שכבה

6

של ערד בידי האדומים  .אך

ההנחה  ,כי המצודה נהרסה בידי שכנים שהיו מעורבים בפעילות דיפלומטית נגד נבוכדנצר  ,נראית

בלתי  -סבירה לחלוטין .
68

76

מצד שני  ,הגיוני שיין ששימרו בשנה השלישית  ,סופק לשימוש בשנה

מלכים ב  ,כד ב ; והשווה  :ירמיה יג יח  -יט ; ירמיה הודיע למלך ולגבירה  ,בוודאי יהויכין ואמו  ,כי
ואין פותח '  ,ערב המצור על

24

ירושלים .

עמ '  , 184תרשים

69

תילה ( לעיל  ,הערה , ) 8

70

ירמיה נא נט .

71

ירמיה בז א ; כח א  ,כפי שתוקן בתרגום השבעים ; לד א ; לה א  .וראה ריד ( לעיל  ,הערה

72

תילה ( לעיל  ,הערה

 , ) 8עמ ' , 184

73

ירמיה כט

74

אהרוני ( לעיל  ,הערה

75

76

תרשים

. 31
 , ) 52עמ '  , 329הערה

. 31

כא  -כב .

תילה ( לעיל  ,הערה
השווה 186 :

 , ) 2עמ ' , 43 - 42

 , ) 8עמ ' , 184

 .ק 1977 ,

' ערי הנגב קגרו

מס ' . 20

תרשים

Ostraca , Paris

. 31
Les

Lemaire , Inscriprions Hebrai ues , 1 :
~

/) .

. 56

עוד בשלהי ימי ממלכת יהודה

?י

"

ן

שלאחר  -מכן  ,כלומר לחיילים שנשלחו לערד כדי להקים בה מחדש את המצודה  .משום כך אנו
מציעים את התאריך

לערך כמועד בנייתה של שכבה

592 - 593

6

בערד  .האוסטרקאות הנוגעים

להנפקת היין ומצרכים אחרים לכותיים  ,ואשר נמצאו בחדרו של אלישיב  ,מתייחסים אולי לשכירי
החרב ששירתו בצבאו של צדקיה  .אך סביר יותר  ,שהללו הובילו שיירות לאורך הנתיב המדברי
לאילת ולמצרים  ,דרך קדש  -ברנע  .הם היו כנראה פיניקים מן העיר כתיון שבקפריסין  ,ואין צורך
להניח שהיו יוונים .
את הריסת שכבה

6

של ערד אפשר לייחס בצורה הטובה ביותר לפלישה האדומית לנגב בתקופת

כיבוש יהודה בידי הבבלים .

77

המתקשרת לפי הכתב לשכבה

התקפה אדומית .

78

עדות דרמאטית לאיום מצד אדום עולה מאחת האגרות ( מס '

, ) 24

ובה פוקדים על מפקד ערד לשלוח תגבורת לרמת  -נגב כדי להדוף

,6

תאריך הריסתה של שכבה  6בערד הוא אפוא  587לפני -הספירה  ,קודם לכיבושה

הסופי של ירושלים  ,בשנת

. 586

י  -יד ; תהלים קלז ז .

77

עובדיה א ,

78

כשהתגלה מכתב זה ( בשטח בו חפרתי  ,בעונת  , ) 1967טענתי שרמת  -נגב יכולה להיות היישוב בתל  -עירא ( ח ' רבת
אל  -ע ' רה ) על  -סמך יהושע יט ,
; 299 - 298

ח.

וראה א " פ רייני  ' ,ראמת נגב  ,רמות נגב '  ,אנציקלופדיה מקראית  ,ז  ,עמ '

השווה לסייר ( לעיל  ,הערה

, ) 76

עמ '

. 192 - 191

אוסטרקת מן הארכית של ערד שנמצא בחדר
הדרומי של המצודה  ,בשכבה  , 4מיועד
לאלישיב  ,ודן בהספקה לכותיים

:25

תל  -עירא וערוער בשלהי ימיה של ממלכת יהודה
אברהם בירן

המידע הרב שנרכש בשנים האחרונות מהחפירות הארכיאולוגיות בנגב  ,מאפשר להבחין בשלבי

ההתפתחות השונים של התרבות החומרית במאות השביעית  -השישית

לפני  -הספירה .

אחת

החפירות העשויה לתרום לאבחנה זו  ,היא זו שבערוער  ,בה חופרים כבר עונות אחדות .
תוצאות החפירה  ,ניתן להציע מעין תרשים של רצף התיישבותי בן מספר שנים קטן יחסית  .חפירה
שנייה  -חפירת  -בדיקה בלבד  -נערכה בתל  -עירא ( להלן  :עירא ) .
ן

לאור

2

אף  -על  -פי שלחפירות עירא הקדישה משלחת ההיברו יוניון קולג ' רק שלושה שבועות ,
נתאפשר לנו לפרוש יריעה המתמשכת מערוער ועד לעירא  ,מעין מחקר אזורי בזעיר  -אנפין  .יש
מהמשותף בין עירא לבין ערוער  -שתי ערים גדולות  ,מוקפות חומה  ,אשר שימשו מרכז לאזורים
נרחבים והיוו אולי מעק ערי  -ממלכה

מצודות .

;

בעוד שערד  ,מלחתה  ,וקדש  -ברגע  ,למשל  ,היו בעיקר

בשתי הערים  -עירא וערוער  -החומה מקיפה את רכס הגבעה הטבעית  ,הגם

שלערוער חומת קדמות ונסיגות ולעירא חומה ישרה ומגדל אחד לפחות  .כן קיים קשר  -עין בין שתי

הערים .
תל  -עירא
חפירת ההצלה התרכזה בשני שטחים בצפון האתר  ,לאורך תוואי החומה בשטחים ל  ,מ  .בשני
השטחים נמצאו שרידים משלהי התקופה

הישראלית.

בשטח ל ' הנמצא בקצה הצפון  -מערבי של האתר  ,נחפרו חדרים אחדים לאורך הפן הפנימי של
החומה ( בחתך שבאיור נראות שכבות היישוב והתייחסותן
שעוביין

.

.

0 20 - 0 30

לחומה ) .

בתוך שכבות שרפה והרס

מ '  ,שכבה  111בעירא  3 ,נמצאו כלים רבים  ,הכוללים קנקנים  ,סירי  -בישול ,

לגינים  ,פכים גדולים וקטנים  ,פכיות  ,קערות וצלחות  .ראויה לציון מיוחד אמפורה קיפרית ,
מעוטרת בפסים ומעגלים חד  -מרכזיים בצבע חום  -אדמדם וחום כהה  ,ובדגם של קווים
1

"

צטלבים

כחפירות  -הצלה ,

החפירות בערוער מטעם ההיברו יוניון קולג '  -מכון למדעי היהדות  ,החלו בשנת 1975
בהנהלתם של א ' בירן ור ' כהן  .דיווחים שוטפים עליהן מופיעים ב ' חדשרת ארכיאולוגיות ' מטעם אגף העתיקות

והמוזיאונים  .ראה גם א ' בירן ור ' כהן  ' ,ערוער שבנגב '  ,קדמוניות  ( 41 ,תשל " ח )  ,עמ '  ; 24 - 20הנ " ל  ' ,ערוער
' . Biran , ' And David Sent' , Bibacalג
שבנגב '  ,ארץ ישראל  ,סו ( תשמ " א )  ,עמ ' ; 273 - 250
 . 28 - 37קק  . Review , 1 % ) 1983 ( ,בחפירות משתתפים תלמידי ההיברו יוניון קולג ' בירושלים ומתנדבים

ישראלים .

() 2נ

2

גם החפירה בתל  -עירא היתה חפירת  -הצלה  ,במתכונת החפירה בערוער  .היא נערכה בחודש מארס

. 1979

החפירות באתר זה החלו מטעם אוניברסיטת תל  -אביב  ,בראשותו של מ ' כוכבי  ,והן נמשכות בהנהלת י ' בית -
אריה  .וראה א ' בירן  ' ,תל עירא '  ,קדמוניות  ( 70 - 69 ,תשמ " ה )  ,עמ '

. 27 - 25

וראה להלן  ,במאמרו של י ' בית  -אריה ,

כולל תרשים שטחי ל ' ומ ' של חפירות תל  -עירא .
3

מעל

לשכבה הישראלית נמצאות שכבות מהתקופה ההרודיאנית

והביזאנטית.

תל  -עירא וערוער בשלהי ימי ממלכת הקודה

ופרח על

הידיות.

רץ

כן נמצאו כשלושים משקולות -נול מטין ומספר כלים מברזל  ,שאף הם היו

4

בשכבת השרפה העזה  .בין כלי הברזל נציין פלח  -מחרשה  ,מגל  ,אזמל  ,גרזן  ,מוט  ,ווי  -תלייה ,
יתדות  ,משקולת

.

(  6 4ג' )

וראשי  -חיצים  .נראה  ,כי רוב הכלים הם כלי  -עבודה חקלאיים ונמצאו

במחסן כשנפלה העיר  .בחדרים הרחרקים יותר מהחומה  ,לא נשתמרו שרידים רבים מהתקופה
הישראלית  ,פרט לכמה קירות ורצפות  ,ועליהם נרות ופכיות מסוף התקופה
כאמור  ,נמצאו כלים רבים בשכבת השרפה  ,ומהם אנו מביאים בלוח

2

הישראלית .

אחדים  ,המלמדים על

הכלל  ,שזמנו הוא סוף המאה השביעית  -ראשית המאה השישית לפני  -הספירה  .את הכלים מאפיין

מירוק  -אבניים משובח  ,והמכלול כולו דומה ביותר למכלול הכלים שנמצא בעין  -גדי ,י
כמובן  ,הקבלות גם בלכיש  , 11במצד  -חשביהו ומקומות אחרים בארץ  -יהודה

לציין במיוחד את הדמיון לעין  -גדי  ,שכן ניתן למצוא הקבלה בין עירא

.

נמצאות ,

;

אך אנו מבקשים

 111לעין -

 ,כמעט בכל

גדי ,י

כלי וכלי  .יתר  -על  -כן  ,הזהות המוחלטת כמעט בתרבות החומרית בשכבת השרפה של עירא עם זו
של עין  -גדי  ,מתירה לנו להניח  ,שעירא חרבה  -כעין  -גדי  -ב -

האחרון של הבבלים

582 / 1

לפני  -הספירה במסע

לארץ  -יהודה .

הסתמכות על המימצא בשטח ל ' בלבד היתה מובילה למסקנה  ,שעירא  -כעין  -גדי  -נוסדה

בימי יאשיהו המלך ; ואולם לא כן הדבר  ,כפי שעולה מן החפירות בשטח מ '  ,ממזרח לשטח
שטח

מ'.

נחשף שטח של

10

ל' .

מ ' ונחשף קטע של מגדל ושל חומת העיר  ,שראשיתם

15

"
בתקופה הישראלית ואחריתם בתקופה הביזאנטית  .הנדבכים העליונים של החומה  ,הנראים על -
פני השטה  ,שייכים לתקופה הביזאנטית  ,ואילו החומה הישראלית נשתמרה כאן לגובה של
4

ראה

- :

(Jypro

,

1948 , fig . ] 1 : 6

~The Cypro-
Stockholm

,

'

part 2:

"

[ Classica

י. 1

.

3 30

מ'

Gjerstadt , The Swedish Cyprus Expedition

.מ

שקל) Archaic and

אמפורה קפריסאית מסוף המאה השביעית -

ראשית המאה השישית לפני  -הספירה  ,שנמצאה

בשכבת השרפה של תל  -עירא

 7ל7 1

אנרהם ביק

בתל  -עירא  ,שחוזקה

הפינה הצפונית  -מזרחית של מגיל

בחגורת  -אבן  .ברקע  -חומה מטויחת מהתקופה הישראלית ,
ומעליה החומה הביזאנטית

מבסיסה שעל הסלע  .החומה בנויה אבן ועוביה

.

מעלות ולגובה

הוא

מ ' קיר  -תמך בנוי אבני -צור  ,שטויח בטיח עבה  .עובי הבסיס של קיר התמך

1 80

מ '  .מראש השיפוע ומעלה טויחה החומה  ,לאחר סיום בניית קיר  -תמך  ,בטיח לבן מעולה

.

0 85

( ראה

.

1 45

מ '  .אל בסיס החומה הוצמד בשיפוע של

68

איור ) .

על הסלע הונחה שכבת  -אדמה ( עובי

הטיח שיפוע של

8

מעלות .

5

.

0 30

מ ' ) שטויחה בטיח לבן קשה  .למישטח

הסתבר  ,כי בדומה לחומה  ,גם הקיר הצפוני של המגדל היה מטויח

באותו טיח לבן  .עובי הקיר החיצוני של המגדל אינו ברור מחמת התוספות המאוחרות ; אך הקטע
הקטן שנחשף מהפן הפנימי של קיר זה  ,מרמז שעוביו היה

.

2 10

"

 9 80מ ' )

.

ובנוי אבני  -גיר לא  -מסותתות  .חגורת  -תמך משופעת בנויה מאבן  ,מקיפה את

המגדל ; רוחבה -

2

וכן חותם מאבן  -גיר ,
שהונח

.

.

מ ' במזרח

מ '  .מדרום למגדל נחשף חדר

כ 0 20 -

.

1 50

מ '  .המגדל הוא מלבני ( כ -

ו 1 70 -

מ ' בצפון  ,והיא הושתתה על מילוי  -אדמה  ,שעוביו

 2 . 90מ ' ) .

(5

.

כ 1 30 -

על רצפתו נמצא ריכוז גדול של משקולות  -נול מטין

"
ועליו דגם הנדסי  .חדר אחר שנחשף ליד החומה  ,היה מרוצף

ריצוף  -אבן ,

מ ' מעל הסלע הטבעי  .על הריצוף נתגלתה שכבת  -שרפה  ,וגם בתוכה נמצאו שברים

של כלי  -חרס  .בתוך המגדל נמצאו שרידי אסם חצי  -עגול  ,שנצמד אל הקיר הצפוני של המגדל ,

ובתוכו ומחוצה לו שברי  -קנקנים ,

סירי  -בישול  ,לגינים ממורקים  ,קערות וקעריות .

כלי  -החרס שנמצאו בחדרים ליד החומה  ,בשכבת השרפה ובאסם שבחדר המגדל  ,דומים

לכלים שנמצאו בשטח ל ' ותאריכם אף הוא סוף המאה השביעית  -ראשית המאה השישית לפני -
הספירה  .ואולם בין החרסים שנמצאו בשכבת הטיח וקיר התמך שהוצמד לחומה  ,וכן בחומת
העיבוי של המגדל  ,נמצאו חרסים מתקופה הקודמת לסוף המאה השביעית  .נראה על  -כן  ,שבוני
28

החומה והחדרים שלידה השתמשו באדמה וחרסים משכבות  -יישוב קודמות  ,יישוב הנמצא אי  -שם
באתר  .אנו סבורים על  -כן  ,שראשיתו של היישוב בעירא קודם למאה השביעית לפני  -הספירה ,
5

גם בשטח ל ' נחשף קטע של החומה  ,ונדבכיה העליונים שייכים לתקופה הביזאנטית  .אלה הושתתו על שרידי
החומה הישראלית  ,שעוביה

.

1 45

מ '  .טרם ידוע  ,אם גם כאן היה

קיר  -תמך .

,
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~
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ויירא

נ

מ'

ואילו החומה והחדרים שלידה נבנו ברבע האחרון של המאה השביעית  ,כנראה בידי יאשיהו

המלך .

ערוער
זיהויה של תלירא הנחפרת עם ערוער שבסיפורי דוד מקובל עלינו  ,על  -אף העובדה שבחפירותינו
לא מצאנו עדיין שרידים ארכיטקטוניים וקראמיים מימיו של דוד המלך  .הבאנו דוגמאות משכבה

 , 111המיוחסת למאה השביעית לפני  -הספירה  ,והצבענו על כך  ,שראשיתו של היישוב בערוער היא

בשכבה ,

י. 1

6

בשלוש השנים האחרונות נתגלו שרידים וממצאים רבים  ,בעיקר משכבה זו 1ו , 111 -

ונוספו עדויות לרציפות היישוב ותרבותו החומרית משך כל התקופה הישראלית  ,כולל השכבה
האחרונה ( שכבה
6

. ) 11

ראה לעיל  ,הערה

1

( ארץ ישראל ) .

ע2

=,

ור

ילן

רווני ו -הם ביק

,

בבואם לערוער בנו התושבים את עירם בראש הגבעה והקיפו את שטחה בל  10הדונאם בחומה ;
י . 1זמן קצר יחסית
אך הם התיישבו גם מחוץ לחומה  ,בדרום האתר  ,לפי עדות השרידים משכבה

לאחר ייסודה של העיר התפרס היישוב למורדות הגבעה

-

7

ושטחו הגיע לכ  20 -דונאם  .מיקומה של

החומה והשיפוע התלול של הגבעה וסלעיה החשופים אילצו את תל להניח שכבת  -חלוקים
לאורך הפן הפנימי של החומה  .שכבת החלוקים יצרה תשתית מפולסת לרצפת החדרים  ,שנבנו
צמוד

לחומה .

בשיטת  -בנייה זו השתמשו התושבים גם באזורים אחרים באתר  ,כשהתנאים

,

הטופוגראפיים חייבו זאת  .החלוקים נמצאו בשכבות י , 11- 1בשטחים ב ' וה ' במזרח  ,שטח י '
י 1היא  ,כאמור ,
במערב  ,בריבוע  810במרכז התל ובמדרון הדרומי של הגבעה  ,בשטח א '  .שכבה

,

שכבת היישוב הראשונה שנמצאה עד כה  ,והכלים שבשכבה זו מתארכים ייסוד העיר ובניית

,י1

חומתה  .אנו מבחינים בשני שלבים בשכבה

( רצפת שלב ב ' גבוהה

ב 20 -

 ,מכיוון שנחשפו מפלסי  -שרפה  ,הרמת  -רצפות

ס " מ משלב א ' )  ,וקירות שלב ב ' בנויים על קירות שלב א '  .מכיוון

שהכלים משני השלבים מתחברים  ,יש לראותם כשכבה אחת  .משכבה

זי1

מעוררים עניין כלים

אחדים מהחדרים שליד החומה המזרחית בשטח ה '  .הכלים נמצאו בתוך חדר בנוי  ,לו משמשת
החומה כקיר מזרחי  .באותו חדר נמצאו שתי רצפות הניגשות אל

החומה .

מרבית הכלים מצויים ונפוצים באתרים שבארץ  -יהודה בתקופה הישראלית

השמינית .

8

ואולם במכלול הכלים שבערוער

,

שכבה ,י1

ב' ,

במאה

 ,ישנם כלים  ,שלהם מקבילות בשכבות -

,

יישוב של המאה השביעית  ,כגון רמת  -רחל 4נ ו ועין  -גדי ו  .מבין כלים אלה נציין קערה שטוחה או
ו ; פיטם בעל הכתף
צלחת  ,השכיחה אמנם בלכיש  , 111אך נמצאה גם ברמת  -רחל 4נ ובעין  -גדי

,

,י

ולו זיווי חד המפריד בין הכתף והגוף  .בתכונה זו נבדל כלי זה מן הפיטם השכית ביהודה במאה

השמינית  ,אשר לו גוף מעוגל ללא זיווי וללא כתף  .בלכיש נמצאו שני קנקנים דומים לו  ,במכלולי
המאה השביעית והשישית  ,ואחד בעין  -גדי מסוף התקופה הישראלית  .נראה לכן  ,שיש לתארך
פיטס מטיפוס בעל הכתף למאה

השביעית .

,

לדעתנו  ,די בכלים האלה כדי לקבוע את תאריכה של שכבה  11בערוער למאה השביעית לפני -

הספירה  .לקביעה זו יש משמעויות היסטוריות  ,מקראיות וארכיאולוגיות  ,שכן היא נוגעת לאתרים
 , 11והבחנו בניצניה של
אחרים באזור  .משום כך התמדנו בבדיקת הכלים האחרים שנתגלו בשכבה

,

תופעה  ,שתלך ותגבר בשכבה

: 111

9

קערות עשויות הרס דק ובהיר  ,שפתן קצרה ומתחתן נראה

זיווי חד היוצר מעין כתף  .קערות סגורות אלה הן מייצור מקומי  ,שנעשו כנראה בהשפעה אשורית
או אדומית  .תכונות הזיווי החד והשפה המפושקת שכיחות בקערות האשוריות  ,שנמצאו בנמרוד

ובסביבתה במאה השביעית ובבצרה שבאדום  .בארץ  -יהודה נמצאו קערות בעלות תכונות דומות
בתל מלחתה  ,תל ג ' מה

ועין  -גדי .

לקבוצת הכלים ה ' אשוריים  -אדומיים ' שייכים גם ספל העשוי חרס לבן  ,קדרה סגורה  ,וקדרה
בעלת שפה מחורצת

ו4 -

ידיות המונחות על הכתף  .ההשפעה האשורית  -אדומית  ,שניצניה נראים

בשכבה /י , 1מגיעה לשיאה בשכבות  . 11 - 111עד כה לא נמצאו כלים דומים בשכבות קדומות יותר
()

1
~

7

במורדות המזרחיים של הגבעה נחשפי

העיבוד הקראמי של שכבה

,

י1

כ 25 -

ממגורות .

עשה י ' שהם  ,שיפרסם דיוז מפירט במקום אחר -

8

את

9

את העיבוד הקראמי של שכבה  111עשתה דליה פקמן  ,שתפרסם דיון מפורט שיכלול גם דיון בכלים ה
אדומיים '  ,במקום

אחר .

 ,אשוריים -

ס
בערוער

למעלה  :כלים אופייניים לסוף המאה השביעית  -ראשית המאה השישית לפני  -הספיחם משכבה ע
למטה

:

קטע כלי משכבה י

~

~

בערוער  .המאה השביעית לפני  -הספירה

לץ

אברהם ביק

למאה השביעית באתרים שבארץ  -יהודה ; ולכן אנו מבקשים לייחס את שכבה זו - 1את ייסודה

של ערוער ובניית חומתה  -למאה השביעית לפני  -הספירה  ,כנראה במחציתה

הראשונה .

קשה לקבוע בוודאות  ,מה הביא להשפעות ה ' אשוריות ' באזורנו  .ייתכן  ,כי אלה תוצאות של
מסעות אסרחדון  ,שכבש את תרצה ( תל ג ' מה
על מצרים בשנים , 674

אביב . 669 ,

? ) ב 679 -

והפכה כנראה לבסיסו הצבאי בהתקפותיו

בתל ג ' מה נמצאו כלים  ,שיכלו לשמש דוגמה לכלים שנמצאו

בערוער  .גאס ון ביק  ,חופר תל ג ' מה בשנים האחרונות  ,מתארך את הבניין בעל הקמרון שם לשנים

. 630 - 679

0ן

תנופת ההתיישבות בנגב באה אולי כתוצאה ממסע סנחריב בארץ  -יהודה  .ייתכן  ,שיצאה בימים
ההם קריאה לצאת וליישב את הנגב  ,והתושבים נענו לה  .נראה  ,שהמלך מנשה הוא זה שעודד את

המפעל ההתיישבותי הנועז וראה בו משימה ממלכתית עליונה  .ייתכן  ,שהוא אף ציווה על הקמת

החומה בערוער  ,כשם שבנה את החומה בירושלים .

ון

אולי השתלבה פעולה זו במאמציו

להשתחרר מעולה של אשור  .מכל מקום  ,התושבים שנענו לקריאה ובאו מארץ  -יהודה  ,הביאו עמם

את המסורת של תעשיית כלי  -החרס  ,שהיתה רווחת במקומותיהם במאה השמינית  .סביר להניח ,
שעד  -מהרה היתה ערוער  ,השוכנת על פרשת  -דרכים בנגב  ,נתונה להשפעת הכיבוש האשורי
במערב ולהשפעות אדומיות במזרח  ,שגם לשם הגיע הכובש

האשורי .

,

כמה זמן עמדה שכבה  11על תילה  ,לא ניתן עדיין לקבוע בוודאות  ,כשם שלא נדע כמה זמן

,

שימשה החומה להגנת העיר  .נראה הדבר  ,שאין פער התיישבותי בין שכבה  11לשכבה  . 111הכלים
שנמצאו בשכבה  , 111ממשיכים את המסורת של התרבות החומרית של שכבה זו . 1הקירות של

,

שכבה  111נבנו בחלקם על קירות שכבה ר , 1ובחלקם לידם ; אך שטח המחיה של שכבה

 111גדל

לעומת קודמתה  ,לפחות במזרח  .בחפירה במזרח  ,מחונן לחומה העומדת על תילה  ,כאז כן היום ,

נחשפה מדרגה שנבנתה על מורדות הגבעה  .למדרגה צורת מלבן ,
מ ' אורכו  ,צמוד לתוואי החומה

( לכיוון דרום ) .

בחלקם  ,ובמזרח הגיע גובה המדרגה

לכ 8 -

14

מ ' רוחבו ( כלפי

מזרח )  ,ו 50 -

קירות האבן של המדרגה בצפון ובמזרח נחשפו

מ '  .מיפלס החיים בראש המדרגה היה בן

בערך  ,וממנו נשתמר רק קטע צר לאורך החומה  .שני שלבי היישוב

700

מ"ר

שנתגלו  ,מצביעים על מבנים

מרשימים  ,השייכים לשכבה  111של ערוער  ,לפי עדות הכלים שנמצאו  -קדרה  ,קנקנים  ,סירי -

בישול  ,וצלמית  -עשתורת  .ייתכן  ,שגם המדרגה בשטח ב '  ,שנבנתה אף היא ליד החומה  ,שייכת
לאותו שלב בתולדות יישובה של

ערוער .

נראה הדבר  ,שבימי שכבה  111בערוער שקטה הארץ  ,והעיר ישבה פרזות  .מעידים על כך לא רק

המדרגות שמחוץ לחומה במזרח .

בדרום  -מערב נבנו בתים  ,וממגורה אחת לפחות הוצבה על

החומה  .כאן נמצאו קערות  ,קנקנים  ,לגין

וסירי  -בישול  ,השייכים למכלול הקראמי של שכבה . 111

דנו כבר בכלים משכבה  111שנמצאו בלוקוס

62

,

ן

כצפוי  ,ממשיכים כלים אלה את המסורת של

הכלים ' היהודאיים ' מן המאה השמינית  .אך בין הכלים של שכבה  111נמצאים גם כאלה בעלי אופי

,

או השפעה ' אשוריים '  ,שאחדים מהם מופיעים כבר בשכבה  . 11לכלים אלה יש הקבלות בנמרוד ,
32

תל ג מה ' קבר אדוני נור  ,בוצירה וסחב שבעבר  -הירדן  .לכלים אחרים בעלי אופי או השפעה
10

 . 18ק Jemmeh ' , Archaeology, 36 ) 1983 ( ,

11

דברי הימים ב  ,לג ,

12

ראה לעיל  ,הערה

1

יד .
( ארץ

ישראל )

וכן לוח . 6

,

שז

 . Van Beek, ' Digging upען

ו י יו

תל  -עירא וערוער בשלהי ימי ממלכת יהודה

' אדומיים ' יש הקבלות

בבוצירה .

כלים אלה מופיעים במספר רב בשכבה  , 11אך ראשיתם

בשכבה  111נמצאה גם לוחית  -עצם ובראשה כותרת פרוטו  -איאוליוע

%,

שדוגמתה נמצאה ברמת  -רחל  .גם שבר הזכוכית המעוטר עיטור ' יהלום '  ,שכמותו נמצא בארמון

14 1

כבר בשכבה

. 111

וישא
מלכי אשור בנמרוד  ,שייך לאמצע המאה השביעית  .כן נמצאו בשכבה  111משקולת ארבעה שקלים ~ ,

,

והחותם בעל הכתובת ל ' קוסא '  -שניהם מהמאה השביעית  .לאור כל האמור נראה לנו  ,שיש
לתארך את שכבה  111לאמצע המאה השביעית לפני  -הספירה  .סימוכין לתיארוך זה אפשר למצוא

י'

גלם

עא"

,

,

בשברי האוסטרקונים  ,המתוארכים לפי הכתב למאה השביעית  .באחד מהם מופיע השם ' פשחור'  ,ן (

היישוב בשלהי התקופה הישראלית  ,והתושבים ביקשו להתרכז בצילה  .כאן גם נמצאו מרבית

כנראה עם כיבוש ירושלים בידי נבוכדנצר מלך

בבל .

כאמור  ,לא נמצאו הוכחות לפערים בין שכבות היישוב לשלביהן בערוער  .נראה הדבר  ,כאילו
מבנים הוקמו מייד לאחר שהיישוב הקודם נהרס  ,מסיבה זו או אחרת  .בשטח א ' בלבד הבחנו

או

9

שלבי  -יישוב בשלוש השכבות  .קיימת אחידות ורציפות בתרבות החומרית של

~

(

ן

הכלים המעוטרים  ,המכונים ' אדומיים '  .פה ושם נמצאו עדויות ליישוב בשטחים אחרים באתר  ,אך

במקומות רבים נמצאו המבנים מהתקופה ההרודיאנית בנויים על שרידי שכבה  . 11שכבה  11חרבה

,

ע

*
*
,ש

'ן 1
; 144
,

,

ב, 7 -

י*

'

סיש

ערוער  ,משכבה לוחית  -עצם שבורה ,

ע 1עד שכבה  , 11במשך  70או  80שנות חייה ; הגם שלא היו הן שנות שלווה  ,היו אלה שנים של ובה שלושה טורים

רווחה כלכלית  .רישומיהם של התהפוכות הפוליטיות  ,של קשרי המסחר ואולי גם של גורמים

בעל

10ן

אתניים שונים נראים בשכבות ושלביהן  .תוצאות המסעות של מלכי אשור מצד אחד ושל מלכי ובו

מצרים מצד שני  ,והפשיטות של העממים ממזרח  -אדום  ,עמון והבדווים הנוודים  -הטביעו
את חותמם על תולדות

היישוב בערוער ובעירא .

12

חורים .

12

חודשים ,

נראה  ,כי במסגרת הדיון בשלהי התקופה הישראלית בנגב הגיעה השעה לקבוע את השלכים

השונים של היישוב בנגב במאה השביעית  ,תוך כדי הדגשת אופיים המיוחד  .דומה  ,שמהסתכלות
בכלים שנמצאו בשכבת השרפה בעירא  ,למשל  ,אפשר להבחין בהבדלים שבינם לבין הכלים

בערוער .

אפשר  ,שקיימים הבדלים  ,דקים ככל שיהיו  ,בין שטח ב ' לשטח א ' בערוער עצמה  .יתר  -על  -כן ,
ישנה זהות מפתיעה בין התרבות החומרית של עירא ועין  -גדי מצד אחד  ,ושל ערוער וקדש  -ברגע

מצד שני  .זהות זו מצביעה על השפעות אזוריות המחייבות עיון  .חקר המזבחות  ,המשקולות  ,צלמי

העשתורת וצלמי בעלי  -החיים יתרום בוודאי רבות לבירור השאלות הקשורות בתקופה

13

שם ,

שם .

הנדונה .

ייתכן ,

עונות ,
מיימת את
~ 3 -
השנה
שהלוחית
לוח

סיכום

שנמצאו בשכבת היישוב האחרונה

סעימני

)

33

30

יום

תל  -עירא וחורבת עוזה -

אתרים משלהי התקופה הישראלית בנגב יהודה
יצחק בית  -אריה

ביוני

1956

ע ' רה )

סייר יוחנן אהרוני לראשונה  ,עם תלמידי האוניברסיטה העברית  ,בתל עירא ( ח ' רבת

ובחורבת עוזה ( ח ' רבת

במהלך המאה השביעית

ע ' זה )

וכבר אז ביטא את תחושתו לגבי חשיבותם ומעמדם בנגב

לפני  -הספירה  .י

החפירה הראשונה  ,וכעבור

26

כעבור

23

שנה  ,בפברואר  , 1979נערכה בתל עירא עונת

שנים  ,ביוני  , 1982נערכה

עונת החפירות הראשונה בחורבת עוזה .

2

בשני האתרים נחשפו שכבות  -יישוב מסוף ימיה של ממלכת יהודה  ,ושכבות השרפה שנתגלו בהם ,
ממחישות היטב את החורבן שפקד את נגב  -יהודה בסוף המאה השביעית או בראשית המאה
השישית

לפני  -הספירה .

תל  -עירא
תל זה הוא הגדול בתילי הנגב המזרחי והמרכזי ( שטחו למעלה

מ 25 -

דונם ) .

האתר שוכן על גבעה

שטוחה ונישאה בקצה הדרומי של שלוחת הרי  -חברון וחולש על כל בקעת באר  -שבע  .במקום

נערכו עד כה עונות חפירה נוספות  3 .שטח נפרד בתל נחפר על  -ירי משלחת של ההיברו יוניון
בראשותו של א ' בירן  ,שנחלצה לחפירות ההצלה

קולג ' ,

ב . 1979 -

מתוצאות החפירות עולה  ,שבמאה השביעית לפני  -הספירה נבנתה בו עיר בצורה בעלת אופי
ממלכתי  .באזור המבנים הציבוריים שבמזרח התל  ,נחשף אגפו הצפוני של שער מטיפוס השערים
המכונים ' שערי שלמה '  ,ובו מגדל קדמי ושלושה תאים  .מצפון נסמך אליו בניין גדול  ,ציבורי ככל

הנראה  ,ובקרבתו  -מחסן שהכיל כמות גדולה של פיתסים לאגירת מזון  .אזור זה בוצר בחומת-

סוגרים  ,ובצפונה הוצב מגדל קדמי לשמירה על הדרך המובילה אל

השער .

בתקופה זו התמוטטה הפינה הצפונית  -מזרחית של תומת הסוגרים ונבנתה מחדש  ,תוך שינוי

במהלכה .

מאחר שהחומה בפינה זו בנויה סמוך למצוק  -סלע טבעי  ,יש להניח שההתמוטטות

אירעה מעצמה  ,או שהבנייה המתוקנת של החומה נעשתה לאחר שהבחינו בערעור חוזקה במקום

רגיש זה של הביצור  .בחדרי הסוגרים נחשפו שתי רצפות
1

י ' אהרוני  ' ,נגב יהודה '  ,יהודה וירושלים

:

:

המאוחרת גבוהה

בכ 80 -

ס " מ מן

הכינוס הארצי השנים  -עשר לידיעת הארץ  ,ירושלים תשי " ז ,

עמ '

. 58 - 41
2

4ונ
3

 עירערא
בנגב
גבול
מאז שנכתב מאמר זה נערכו בתל  -עירא ובחורבת עוזה עונות חפירה נוספות  .וראה מאמרי ' תל -
מצורה מימי מלכי יהודה '  ,קדמוניות  ( 70 - 69 ,תשמ " ה )  ,עמ '  ' ; 24 - 17חורבת עוזא  -מצודת
המזרחי '  ,שם  ,נ ( 74 - 7תשמ " ו )  ,עמ ' . 39 - 31
החפירות נערכו על  -ידי המכון לארכיאולוגיה של אוניברסיטת תל  -אביב  ,בהשתתפות המחלקה ללימודי ארץ
ישראל של אוניברסיטת בר  -אילן ( השותף העיקרי )  ,אגף העתיקות והמוזיאונים והאוניברסיטאות האמריקניות

ביילור  ,רייס ופולרטון  .וראה הערה

2

לעיל  .על חפירות ההצלה

ב 1979 -

ראה דבריו של א ' בירן

לעיל .

תל  -עירא וחורבת עוזה בשלהי ימי ממלכת יהודה

7

ל

1

ן

הקדומה  ,ושתיהן יחד התקיימו במאה השביעית לפני  -הספירה  .הקדומה התקיימה במחצית

הראשונה של מאה זו  ,והמאוחרת  -במחציתה השנייה  .בבניין הציבורי הגדול הובחנו שני
שלבי  -בנייה  ,ושכבת השרפה היחידה מתייחסת לשלב הבנייה הראשון והיסודי של הבניין  .בשלב
השני נוספו לבניין קירות אחדים  ,אך נעשה שימוש ברוב הרצפות של השלב

הראשון .

ביל כלי החרס שנחשפו בשכבת החורבן של הבניין  ,נמצאו כלים אופייניים למחצית הראשונה
של המאה השביעית לפני  -הספירה  ,וביניהם גם כלים הזהים לטיפוסים של שכבה  2של באר  -שבע
ושכבה

3

של לכיש  .אף כי החומר נתון עדיין בשלב העיבוד  ,ניתן כבר עתה לומר  ,שמכלול כלי

החרס מל הבניין הוא קדום ממכלול הכלים שנחשף בשלב האחרון של חדרי הסוגרים  .החלק
האחר והגדול יותר של העיר היה מוקף בחומה מוצקה  ,שעוביה

.

.

1 8- 1 6

מ '  .חומה זו נתמכה

מבחרן בקירות  -תמך  ,ובצפונה גם בחלקלקה מטויחת  .המבנים הפרטיים שנבנו סמוך לחומה ,
נשענו עליה והשתמשו בה כקיר החיצון

שלהם .

בשטח  8שנחפר כדי

20

מ ' לאורך החומה

הדרומית  ,נמצאה שכבה אחת מן המהצית השנייה של המאה השביעית ; שכבה זו חרבה בשרפה
עזה  .בחומר המילוי של המבנים הללו  ,המושתתים על הסלע הטבעי  ,נמצאו חרסים ישראליים
קדומים יותר  ,מעורבים עם חרסים מתקופת הברונזה הקדומה ג ' ( המאות הכ " ז  -הכ " ג לפני -

הספירה ) .
בשטח  )2שבצפון התל  ,נחשף קטע מבניין גדול  ,שנבנה כנגד קידמת החומה  .הובחנו בו
שלושה שלבי  -חיים  .האחד  ,הקדום ביניהם  ,הוא מן המחצית הראשונה של המאה השביעית לפני -

הספירה ושני השלבים האחרים  -מן המחצית השנייה של המאה השביעית וראשית המאה

השישית לפני  -הספירה  ,כזמנם של השלבים שנחשפו בחדרי הסוגרים  .כלי  -החרס מן השלבים

המאוחרים אופייניים לאתרים רבים בארץ  -יהודה וזהים  ,למשל  ,לאלה מלכיש שכבה

2

ועין  -גדי

שכבה . 5
בתל עירא שכנה כפי הנראה העיר החשובה ביותר בבקעת באר  -שבע במהלך הדורות האחרונים

של קיומה של ממלכת יהודה  .היתה זו העיר הגדולה ביותר בשטחה והאדירה בעוצמת ביצוריה
ובשליטתה

האסטראטגית

על

הבקעה .

יש

להניח ,

שלנגב  -יהודה

כיחידה

גיאוגראפית

וטריטוריאלית הומוגנית בממלכת יהודה  ,היתה גם אסטראטגיה הגנתית אחידה  ,כעדות אוסטרקון
24

מערד  ,שבו מצווה מפקד ערד לשלוח תגבורת לרמת  -נגב  ' ,פן תבוא אדום

שמה ' .

4

אין ספק  ,שהעיר ששכנה אותה עת בתל עירא נטלה חלק נכבד  ,אם לא מרכזי  ,במערכת ההגנה
של יהודה  ,ובשל עדיפותה הטופוגראפית והביצורית על  -פני שאר ערי הבקעה  ,אין להניח שנפלה

לפני נפילתן של הללו .
דומני  ,שהשאלה הניצבת כיום בפני חוקרי תולדות הנגב בסוף ימיה של ממלכת יהודה  ,היא
תאריך חורבנן של הערים בגבולה הדרומי  -מזרחי ; ובגלל הנימוקים שהובאו לעיל  ,אין לתאר את
חורבנה של תל עירא כמאורע נפרד  ,אלא יש לראותו כחלק מחורבן של כל ערי בקעת באר  -שבע ,
בעת ובעונה

אחת .

שאלה נלווית היא  ,מי היה הגורם לכך  -האם הבבלים עצמם או האדומים שניצלו שעת  -כושר
במהלכה של התקופה הנדונה  ,או גורם אחר שפרץ מן הדרום או מן המזרח

?

נראה  ,שתשובה

לשאלות הללו תימצא רק לאחר מחקר כולל של האזור לרבות אתרי מפתח כמו תל מלחתה  ,חורבת
עוזה וחורבת קטמית שבתחומו נלקטה קיראמיקה
4

ח

אהרוני  ,כתובות ערד  ,ירושלים תשל " ו  ,עמ '
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אדומית .

עוץ

משמאל

:

תל  -עירא -

תכנית כללית של העיר
הישראלית ושטחי
החפירה
למטה

:

חומת הסוגרים

תל  -עירא וחורבת עוזה בשלהי ימי ממלכת יהודה

חורבת עוזה  -מצודת  -מגדלים בגבול יהודה5
המצודה שוכנת בקצה המזרחי של נגב  -יהודה וממוקמת על גדתו של ואדי  -קינה העמוק  ,מעל
לאחד מפיתוליו הרבים באזור זה  .צמוד למצודה  ,במדרון התלול של הוואדי  ,מצויים שרידיו של
יישוב קטן מן התקופה
בשנת

1956

הישראלית .

נערך במקום הסקר הראשון על  -ידי יוחנן אהרוני ותלמידיו  ,ולאחר ביקורו השני

במקום פירסם אהרוני את תכניתה של מצודת

המגדלים .

6

בעונת החפירות הראשונה נפתחו

שלושה שטחי  -חפירה  :שניים במצודה ואחד ביישוב  .כל החומר שנמצא בשכבה הישראלית של

השטחים שנחפרו  ,הוא מן המאה השביעית לפני  -הספירה  .בתקופה זו היו מידות המצודה
5
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סקירה זו מבוססת על עונת החפירה הראשונה  ,שנערכה בק " ן  . 1982החפירות נערכות על  -ידי המכון
לארכיאולוגיה של אוניברסיטת תל  -אביב ואוניברסיטת ביילור מארצות  -הברית ומנוהלות על  -ידי המחבר וב '
קרסון מאוניברסיטת

ביילור .

6

אהרוני ( לעיל  ,הערה

פינת

מלאכה בחדר מן התקופה הישראלית  ,בתוך המצח  -ה בחורבת עוזה

,)1

עמ '
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? (ן/

יצחק בית  -אריה

מ '  ,היינו כשני דונם  .רוחב חדרי הסוגרים הגיע

לגובה של למעלה

מ2-

לכ 3 -

מ '  ,ובמקומות אחדים השתמרה החומה

מ'.

התברר  ,ששורת הסוגרים האמצעית  ,שעוד לפני החפירה הובחן כי היא חוצה לשניים את חצר
המצודה  ,שאהרוני ייחס אותה למצודה הישראלית  ,שימשה כצלע המערבית של מצודה הלניסטית
שנבנתה במאה השלישית לפני  -הספירה על חורבותיה של המצודה היהודאית  .שער המצודה

( שטרם נחפר בעונה

הראשונה )

המצודה  ,הפונים לעבר

נתון קרוב לוודאי בין שני מגדלים בולטים בצלע הצפונית של

היישוב .

בשטח החפירה שבחצר המצודה החלו להיחשף מבנים אחדים מן התקופה הישראלית ; ביניהם
מיבנה גדול ומאסיבי  ,הטמון מתחת לשורת הסוגרים המערבית של המצודה ההלניסטית  .אורך
הקיר של המיבנה שנחשף  ,מגיע

ל 17 -

מ ' ועוביו -

90

ס " מ  ,אך מוקדם עדיין

לעמוד על מהותו .

כל החומר הקיראמי שנמצא במצודה  ,הינו אופייני לסוף התקופה הישראלית  .בין הממצאים
החשובים יש לציין

4

אוסטרקונים עבריים ; אחד מהם בן

13

שורות  ,שלפי תוכנו ( המקוטע ) נושא

אופי של תעודה ספרותית  .האוסטרקון קשה לפענוח ומוקדם עדיין להציגו ; אך ברור  ,שמציאותו
באתר מצביעה על כך  ,שחשיבותו של המקום חרגה מעבר למצודת  -גבול בעלת אופי

אוסטרקון אחר הוא כן

8

צבאי .

שורות ומכיל רשימת שמות  ,ביניהם [ פ ] אריהו  [ ,ש] בניהו  ,יגדיהו

והצליהו  .האותיות כתובות בכתב גדול ורהוט הזהה לאוסטרקונים משכבות

 6ו7 -

בערד .

בשטח החפירה ביישוב הסמוך  ,המשתרע על  -פני כ  7 -דונם  ,במדרון הוואדי שמצפון למצודה ,

נחשף בניין  -עמודים גדול (  6 " 14מ ' )  ,ובו שלושה חדרים עם רצפות  -טיח וחצר מרוצפת אבן .
היישוב נבנה על טרסות  ,שקירות התמך שלהן שימשו גם כקירות האורך של הבתים .
כלי החרס שנחשפו ביישוב מעידים  ,שתקופתו זהה לתקופתה של המצודה  ,ושניהם התקיימו
יהד עם קשר ברור ביניהם  ,כפי שמעיד גם שער המצודה  ,הפונה לכיוון היישוב  .בנוסף לכלי החרס
שנמצאו על רצפות המיבנה שנחפר  ,נתגלו גם שבר של אוסטרקון וחותם  .החותם מתאר חיה לא
מזוהה  ,בעלת גב מוגבה וצוואר

ארוך .

נראה  ,שליישוב הגדול יחסית בחורבת עוזה  ,היה תפקיד מרכזי  ,הן בהגנת גבול יהודה והן
במינהל הממלכתי של הנגב  ,כפי שהיה למצודת ערד  ,השוכנת

ץ ?2

~

10

ק " מ מצפון לה .

