דוד ,שלמה ורחבעם:
מבט מהשפלה על התפתחות ממלכת יהודה
יוסף גרפינקל
המכון לארכיאולוגיה ,האוניברסיטה העברית

לקניפרג ףסוי

הקדמה
ממלכת יהודה מוכרת למחקר באופן ברור למדי ממאתיים השנים האחרונות לקיומה ,מהמאה
ה 8-לפסה"נ ועד חורבנה בראשית המאה ה ,6-בשנת  586לפסה"נ .חפירות נרחבות באתרים רבים
ובמיוחד בירושלים ,בית שמש ,לכיש ,באר שבע וערד הבהירו רבות אודות בתי המגורים ,כלי החרס,
הכלכלה ,קשרי המסחר ,הפולחן ומנהגי הקבורה ,ביצור הערים ,המינהל ותשלומי מס .לעומת
זאת התמונה אודות השלבים הקדומים יותר ,המאה ה 9-לפסה"נ ,ובמיוחד המאה ה 10-לפסה"נ
מקוטעת ,והידע חלקי וחסר בהיבטים רבים.
במסורת המקראית המצב הפוך לחלוטין .המקרא מספר על ראשיתה של ממלכת יהודה ,ועל
פעילותם של דוד ,שלמה ורחבעם ,בפירוט רב ונדיב יותר מבכל פרק זמן אחר בתולדות הממלכה.
כיצד נוצרו שתי תמונות מצב כה הפוכות זו לזו? דיון מעמיק בשאלה מרכזית זאת אינו אפשרי
ביריעה המצומצמת העומדת לרשותי כאן ,אבל התשובה קשורה כמובן לאופן שבו נוצרים הנתונים
הארכיאולוגיים מצד אחד ,והאופן שבו נוצרה המסורת המקראית מצד שני.
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הארכיאולוגיה חושפת שרידי עבר בחפירה בשכבות יישוב .כאשר ישוב מתפתח בהדרגה לאורך
השנים ,בתים ישנים ניטשים ומפורקים ובמקומם נבנים מבנים חדשים .מטבעה של העבודה
הארכיאולוגית ,היא חושפת בעיקר את השלב הסופי בשכבת חיים ,כלומר את שלב הנטישה ,או
שלב החורבן .שלב זה מיוצג בצורה הטובה ביותר ,ואילו שלבי החיים קדומים יותר ,שלב ההקמה
של שכבה ,ועשרות או מאות שנים לאורך קיומה ,אינם באים לידי ביטוי באותה עוצמה כמו השלב
הסופי .ניתן להבהיר נקודה זאת בצורה ברורה על ידי השוואה בין ירושלים ולכיש .בתקופת הברזל
יש בלכיש ארבע שכבות יישוב ,משכבה  Vועד שכבה  .IIכמו כן ,שכבה  IIIנהרסה על ידי האשורים
בשנת  701לפסה"נ ושכבה  IIעל ידי הבבלים בשנת  586לפסה"נ .כך הרצף של תקופת הברזל מחולק
לארבעה חלקים שכל אחד מהם נותן תמונה יפה על קטע מתולדות העיר בתקופת הברזל .ואולם,
ירושלים התקיימה ללא כל חורבן מהמאה ה 10-לפסה"נ ועד שנת  586לפסה"נ ,ולפיכך אין בה
חלוקה ברורה לשכבות מוגדרות ,כמו בלכיש .התמונה הארכיאולוגית המתקבלת מירושלים היא
בעיקר משתי המאות האחרונות לקיומה ,ואין לנו שכבות יפות וברורות שניתן לתארך בודאות למאה
ה 10-והמאה ה 9-לפסה"נ.
המסורת המקראית נוטה להתרכז באירועי מפתח בתולדות הממלכה ,ואינה מספקת נתונים
היסטוריים באופן שיטתי לכל שנה ושנה .הקמת הממלכה ,ייסוד שושלת ,הקמת בירה ובניית בית
מקדש הם היסודות עליהם התקיימה הממלכה עד שנהרסה .לפיכך פרק זמן זה זכה לסקירה נרחבת
ביותר ,מעבר לכל פרופורציה לאורכו הכרונולוגי .ודאי שכל מלך בירושלים הצדיק את שלטונו בכך
שהיה חוליה נוספת בשושלת בית דוד .כך ,המסורות אודות דוד ,מייסד השושלת ,נשמרו מדור לדור,
וגם הלכו והתעבו ברבדים ספרותיים במהלך השנים ,עד שקיבלנו את התיאור המפורט שיש בידינו
היום.
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בדורות הקודמים החוקרים קיבלו את המסורת המקראית כמשקפת זיכרון היסטורי ,ולפיכך תיארו או
פירשו את הממצא הארכיאולוגי לפי מסורות המקרא .כך לדוגמה ,הרס הערים הכנעניות האחרונות,
והרס התרבות הפלשתית הקלאסית ,יוחסו לימי דוד .מכאן בעצם נקבעו שתי מסקנות :תיארוך סיום
השלב התרבותי הזה לסביבות  1000לפסה"נ ,וזיהוי הסיבה לשינוי בהקמת ממלכה מאוחדת (ב' מזר
 .)1982שלושה שערים דומים שנמצאו בחצור ,מגידו וגזר יוחסו לימי שלמה ,המוזכר במקרא כבונה
שלוש הערים האלו .מכאן נקבעה המסקנה הכרונולוגית שהערים נבנו באמצע המאה ה 10-לפסה"נ,
ושהן משקפות את קיומה של ממלכה מאוחדת ,ששלטה גם על ישראל וגם על יהודה (ידין .)1958
התיאור המקראי של בניית ארמון ומקדש נתפס כציטוט ממסמכים מארכיון הממלכה (מונטגומרי
 .)1934גם המסורת על ביצורי רחבעם ,בן שלמה ,נתפסה כמשקפת מציאות (קלאי .)1971
יש בגישת מחקר זאת טיעון מעגלי :בשלב הראשון שכבות ארכיאולוגיות תוארכו ופורשו על ידי
מסורות המקרא ,ובשלב שני הנתונים הארכיאולוגים התאימו למסורת המקראית והוכיחו את
אמינותה.
נכון שיש מקום לביקורת על שיטת עבודה זאת ,שהייתה מקובלת בדורות הראשונים של המחקר,
אבל מפתיע לגלות שגם היום יש חוקרים החוזרים על אותה שגיאה מתודולוגית :כך למשל הוצע
ששלושת השערים שנמצאו בחצור ,מגידו וגזר הם מימי אחאב ,מאמצע המאה ה 9-לפסה"נ ,ואז
הנתון הארכיאולוגי משקף תקופת זוהר מימי אחאב (פינקלשטיין  .)1996חוקרים אחרים הציעו
ששלושת השערים הללו נבנו בימי ירבעם השני ,במאה ה 8-לפסה"נ (קנאופ וגיום  .)99 :2016שיטת
העבודה הנכונה במקרה זה היא לתארך כל שער בכל אתר באופן עצמאי ,ולראות אם אכן נבנו כולם
באותה תקופה או שמא יש הבדל של עשרות או מאות שנים בין השערים השונים ,והם נבנו על ידי
מלכים שונים.
העבודה הארכיאולוגית כיום צריכה להתבצע בכלים המקובלים בתחום ,ולא להתבסס על מסורות
המקרא .יש לתארך שכבות ארכיאולוגיות באמצעות תיארוך בשיטות רדיומטריות (פחמן  )14ועל ידי
השוואת מכלולי כלי חרס .תיארוך המתבסס על שיקולים היסטוריים הוא סובייקטיבי ,ולכל היותר
הוא ניחוש מוצלח .השגיאות הגדולות ביותר במחקר הארכיאולוגי בארץ נעשו כאשר חוקרים הדביקו
בטעות ממצא מחפירות למסורת מקראית שהוא כלל אינו שייך לה .הדוגמה הבולטת ביותר הייתה
זיהוי יוכן המופיע בחותם "אליקים נער יוכן" כיהויכין מלך יהודה בשלהי תקופת המלוכה .הדבר גרם
לתיארוך הרס שכבה  IIIבתל לכיש לשנת  597לפסה"נ ,במקום לתאריך הנכון בשנת  701לפסה"נ
כתוצאה ממסע סנחריב (גרפינקל .)1990
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חפירות שערכנו בשכבות מהמאה ה 10-לפסה"נ בשפלה :חורבת קיאפה ,חורבת אל-
רעי ותל לכיש
כאשר דנים בשלב הראשון של הקמת ממלכת יהודה יש לאבחן מתי משתנה דגם היישוב של מאות
כפרים קטנים ,האופייני לתקופת הברזל  ,Iומתחיל להופיע דגם יישובי הכולל אתרים מבוצרים,
תכנון עירוני ,ומינהל ציבורי ,האופייניים לתקופת הברזל  .IIכל הרוצה לדבר על קיומה של ממלכה
צריך להצביע על מספר מאפיינים גיאוגרפיים בסיסיים של ארגון חברתי כזה :רציפות טריטוריאלית,
מרכזי שליטה מבוצרים ,מדרג יישובי ומערך דרכים (איור  .)1משנת  2007אני עורך מחקר אזורי
בשפלת יהודה ,בשיתוף פעולה עם סער גנור מרשות העתיקות ,ועם מייקל הייזל מהאוניברסיטה
האדוונטיסטית הדרומית בארצות הברית.
אזור השפלה נבחר למחקר בשל היותו הלב הפועם של הממלכה ,אזור שטוח יחסית ,בעל קרקע
פוריה וכמות משקעים סבירה ,המאפשרים חקלאות מוצלחת .בכך שונה האזור הזה מאזור הרי
יהודה והרי חברון בעלי המורדות התלולים והשטחים המוגבלים לחקלאות ,או מהאזורים הצחיחים
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איור  .1מפת האתרים המרכזיים בממלכת יהודה (הפיק :ג' רוזנברג).
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איור  .2צילום
אוויר של חורבת
קיאפה ,עיר
מבוצרת ביהודה
מימי דוד המלך
(צילום :סקי-וויו).
איור  .3תוכנית
העיר המבוצרת
בחורבת קיאפה.
יש לציין את חומת
הסוגרים ובתי
מגורים פרטיים
הצמודים לה ,סגנון
בניה כזה מוכר
רק באתרים של
ממלכת יהודה
(הפיק :ג' רוזנברג).
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של מדבר יהודה והנגב .השאלה מתי התפשטה ממלכת יהודה לשפלה היא שאלת מפתח בנסיון
להבין את התפשטות הממלכה מאזור ירושלים כלפי דרום ומערב .אכן הנושא זכה למספר דיונים
בשנים האחרונות (ראו למשל ,פנטלקין ופינקלשטיין  ;2006סרגי  ;2013נאמן  ;2013להמן ונימאן
 .)2014לעומת החוקרים שהעלו השערות שלא הסתמכו על מידע חדש ,וללא תיארוכים רדיומטריים,
אנו חפרנו בשפלה שלושה אתרים :בחורבת קיאפה (משנת  2007עד  ,)2013בתל לכיש (משנת 2013
עד  )2017ובחורבת אל-רעי (מאז שנת  .)2015כמו כן ערכנו סקר פני שטח בחורבת שוכה (הייזל
ואחרים .)2017
בחורבת קיאפה נמצאה עיר בשטח של  23דונם ,המבוצרת בעוצמה יוצאת דופן וכוללת חומת סוגרים
ושני שערים (איורים  .)3–2העיר נהרסה זמן קצר אחרי שנבנתה ,ובכל בית שחפרנו נמצאו עשרות
ומאות ממצאים מגוונים :כלי חרס ,כלי אבן ,עצמות בעלי חיים ,כלי מתכת ,חפצי פולחן ,חותמות
וכתובות .עד כה פורסמו חמישה כרכים של דוחות חפירה מפורטים (גרפינקל וגנור  ,2009גרפינקל
ואחרים  ,2014פרחי  ,2016קאנג וגרפינקל  ,2018גרפינקל ואחרים  )2018ועוד שלושה ספרים נמצאים
בשלבי הכנה מתקדמים .העיר מתוארכת בשיטת פחמן  14לרבע הראשון של המאה ה 10-לפסה"נ
(גרפינקל ואחרים  .)2015ההרס הפתאומי של העיר ,והעובדה שנותרה עזובה במשך מאות שנים,
הקפיאו תמונת מצב של ראשית המאה ה 10-לפסה"נ ביהודה.
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בתי המגורים בחורבת קיאפה ניגשים לחומה ,בדגם המוכר באתרים אחרים של ממלכת יהודה :תל
א -נצבה ,תל בית שמש ,תל בית מרסים ובאר-שבע (שילה  .)1978זהו תכנון עירוני המופיע אך
ורק באתרים ביהודה .באתר נמצא דגם מבנה מגולף באבן 53 ,ס"מ גובהו ,ובחזית מגולפת דלת,
מספר מסגרות נסוגות סביב הפתח ,וליד הגג קורות גג המאורגנות בקבוצות של שלוש .ממצא מפתיע
זה ,המזכיר את תיאורי המקדש וארמון שלמה במקרא ,פתח אפשרויות חדשות למחקר המסורת
המקראית אודות ארמון שלמה ומקדש שלמה ,כלומר אודות בניה מלכותית ביהודה במאה ה10-
לפסה"נ.
האתר של חורבת אל-רעי ממוקם על ראש גבעה נישאה הצופה אל נחל לכיש ,כ 3-ק"מ ממערב
לתל לכיש (גרפינקל וגנור ( )2018איור  .)4התחלנו לחפור באתר זה כי בסקר פני שטח נמצאו בו
חרסים האופיניים לעיר המבוצרת של חורבת קיאפה .בחפירה הובהר כי מדובר בישוב ששטחו 17
דונם ,שתקופת הזוהר שלו הייתה בעיקר בתקופת הברזל ( Iמאות  11–12לפסה"נ) .כאן מיוצגים
כל השלבים המאפיינים את כלי החרס הפלשתיים :שלב הקרמיקה החד-גונית ,שלב הקרמיקה
הדו-גונית ,ושלב הקרמיקה הפלשתית המנוונת .מעל הישוב המשגשג של תקופת הברזל  ,Iהתקיים
במקום ברבע הראשון של המאה ה 10-לפסה"נ גם כפר קטן ובו מספר בתים .שכבת היישוב הזאת
מתוארכת בשיטת פחמן  14לתחילת המאה ה 10-לפסה"נ (גרפינקל ואחרים  .)2019היא נהרסה
בפתאומיות ובשכבת החורבן נמצאו עשרות רבות של כלי חרס שלמים (איורים  .)6–5על סמך
התיארוך הרדיומטרי ,ועל סמך הדמיון בכלי החרס ,ברור שאתרי חורבת אל-רעי וחורבת קיאפה
התקיימו במקביל ,האחד עיר מבוצרת והשני כפר פרוז.
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איור  .4צילום אוויר של חורבת אל-רעי ,ומיקום שטחי החפירה (צילום :א' אלג'ם).

איור  .5חורבת אל רעי :קבוצת של ארבעה חדרים המתוארכים לראשית המאה ה 10-לפסה"נ .החלק המזרחי נהרס
כאשר נפרצה במקום דרך עפר בשנות החמישים של המאה הקודמת (צילום :א' אלג'ם).
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התחלנו בפרויקט חפירה בתל
לכיש כדי לבדוק את שכבה V
באתר ,השלב הקדום ביותר
של תקופת הברזל ( IIגרפינקל
ואחרים  .)2013רצף ההתיישבות
של תקופת הברזל באתר כבר
נחקר על ידי שלוש משלחות
חפירה קודמות (טאפנל ,1953
אהרוני  ,1975אוסישקין ,)2004
אבל האופי של שכבה  Vנשאר לא
ברור .האם בשכבה זו שכן במקום
איור  .6מגוון כלי חרס מהשכבה של ראשית המאה ה 10-לפסה"נ
כפר פרוז או עיר מבוצרת ,ומתי מחורבת אל רעי (צילום :ק' קיימר).
לכיש בוצרה לראשונה בתקופת
הברזל? המשלחת שלנו התרכזה בפינה הצפונית-מזרחית של האתר ,מתוך הנחה שיש אפשרות
שבשלב ראשון בנו באתר עיר קטנה ,ורק אחר כך העיר התפשטה על כל התל ,על שטח של  75דונם.
כך למשל המצב בשכבה  Xבחצור ,בתל א-נצבה ,ובאתרים אחרים ,שבתחילה נבנתה בהם עיר קטנה
יחסית ,ובמשך הזמן ,כשהאוכלוסייה גדלה ,הגדילו את שטח העיר (גרפינקל 2012ב) .המשלחת שלנו
אכן גילתה חומה חדשה בתל לכיש ,שלא הייתה מוכרת קודם לכן ,הנמצאת מתחת לשכבה  IVומעל
שכבה  .VIתיארוך חרצני זיתים משכבת החיים שניגשת לחומה מתארך אותה למחצית השניה של
המאה ה 10-לפסה"נ והמחצית הראשונה של המאה ה 9-לפסה"נ (גרפינקל ואחרים .)2019

חידושים מימי דוד
העיר המבוצרת בחורבת קיאפה ,במרחק יום הליכה מירושלים ,מעידה על הופעת ערים בצורות
ביהודה כבר בסוף המאה ה 11-לפסה"נ .מאפייני התרבות החומרית :תיכנון העיר ,עצמות בעלי חיים,
כתובות ,כלי המתכת ,העדר צלמיות פריון ,כולם מעידים שמדובר באתר יהודאי .האתר נידון פעמים
רבות ולא נחזור על כך כאן (גרפינקל  ,2017 ,2011גרפינקל ואחרים  .)2016החפירות בחורבת אל-רעי
מעידות על ישוב נוסף ,כפר לא מבוצר ,ששכן דרומה יותר ,במרחק יומיים הליכה מירושלים.
חשיפת שכבות ישוב מראשית המאה ה 10-לפסה"נ בשני אתרים שונים משנה לחלוטין את מצב
המחקר .במהלך שנות ה 90-של המאה הקודמת התגבשה התפיסה שיהודה הייתה אזור ריק
מאוכלוסייה במאה ה 10-לפסה"נ .תפיסה זאת נשענה על תוצאות סקרים נרחבים שנעשו באיזור
השפלה ,ולא זיהו אתרים מפרק הזמן הנידון (דגן  ,1992להמן  .)2003מתברר שגם חורבת קיאפה וגם
חורבת אל-רעי נסקרו ,אבל לא זוהתה בהן שכבת היישוב מהמאה ה 10-לפסה"נ .משמע ששיטת
הסקר אינה נותנת רזולוציה מספיק גבוהה לזיהוי פרקי זמן קצרים ,והיא מעידה לכל היותר על קיומו
של ישוב בתקופת הברזל ,ללא יכולת לקבוע במדויק את נוכחות המאה ה 10-לפסה"נ.
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באותן שנים גם הוצע שהכתיבה ביהודה החלה רק במאה ה 8-לפסה"נ (ג'יימיסון-דרייק  .)1991בשנים
האחרונות תמונת מצב זאת השתנתה לחלוטין עם גילויין של שתי כתובות בחורבת קיאפה (משגב
ואחרים  ,2009גרפינקל  ,)2018כתובת מבית שמש (מק-קרטר ואחרים  )2011וכתובת מירושלים (א'
מזר ואחרים  .)2013כל הכתובות הללו נכתבו בכתב הכנעני ,שראשיתו בתקופת הברונזה התיכונה,
ולא בשיטה המתקדמת יותר ,של הכתב הפניקי-עברי.
הופעת הביצור והכתובות באיזור ירושלים-קיאפה -בית שמש אינו מקרי .לדעתי ,הם משקפים את
האזור הגרעיני של ממלכת יהודה בשלב הראשוני ,כשהממלכה רק נוסדה .בשלב ראשוני זה מדובר
בשטח מצומצם ,שכלל את גב ההר וחלקים מהשפלה שהיו קרובים לירושלים.

חידושים מימי שלמה
שכבות ישוב מימי שלמה לא התגלו באף אחד משלושת
האתרים שחפרנו בשפלה .אבל ממצא אחד מחורבת קיאפה
האיר באופן מפתיע את המסורת אודות בניית ארמון ומקדש
בירושלים באמצע המאה ה 10-לפסה"נ (גרפינקל ומומצוגלו
 .)2019 ,2015הכוונה לדגם מבנה מגולף באבן 35 ,ס"מ גובהו,
המתאר חזית של מבנה מפואר .דגם המבנה מציג מספר
מרכיבים ארכיטקטוניים בולטים ,שכמותם מופיעים גם בתיאור
ארמון שלמה ובית המקדש .על בסיס הממצא מחורבת קיאפה
ניתן היה להציע שיחזור חדש לבית המקדש (איורים :)8–7
1 .1קורות עץ הממוקמות מתחת לגג והן מאורגנות
בקבוצות של שלוש .מוטיב זה נקרא "טריגליף"
בארכיטקטורה הקלאסית ,שהתפתחה ביוון כמה
מאות שנה מאוחר יותר .מפתיע לגלות ששיטה זאת
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איור  .7דגם מבנה מגולף מאבן גיר,
שנמצא בחורבת קיאפה .ליד הגג נראות
שבע קבוצות של קורות עץ המאורגנות
בקבוצות של שלוש ,בדגם שמקובל
לכנות "טריגליף" .סביב הפתח יש שלוש
מסגרות המשובצות אחת בתוך השניה
(צילום :ג' לרון).
איור  .8הצעת שיחזור של מקדש שלמה
(גרפינקל ומומצוגלו  .)2015השחזור
מתבסס על פירוש מונחים טכניים
שונים בטקסט המקראי ,כמו
"צלעות" ו"שקופים",
בהתאם להופעתם בדגם
האבן מחורבת קיאפה
(הפיק :ר' אלבג).

לקניפרג ףסוי

לקירוי גגות הייתה בשימוש ביהודה כבר  400שנה לפני המקדשים באקרופוליס של אתונה.
קורות עץ ליד הגג ,המאורגנות בקבוצות של שלוש ,מופיעות במסורת המקראית בהקשר
לארמון שלמה ולמקדש שלמה.
2 .2שלוש מסגרות סביב הפתח ,הנסוגות פנימה ,בהדרגתיות ,מהקיר החיצוני כלפי פתח הדלת.
מוטיב ארכיטקטוני זה ,המדגיש כניסה למבנים חשובים :מקדשים ,ארמונות וקברים
מלכותיים ,היה ידוע במסופוטמיה כבר בתרבות העוביידית בסביבות  4500לפסה"נ ,והמשיך
לשמש ברחבי המזרח הקדום במשך אלפי שנים (מומצוגלו וגרפינקל .)2018
מתברר שהמאפיינים של ארכיטקטורה מלכותית ,שהיו נהוגים בלבנט בתקופת הברזל  ,IIומוכרים
במבנים ,קברים מלכותיים ועל גבי שנהבים ,מופיעים ביהודה במאה ה 10-לפסה"נ בדגם המבנה
מחורבת קיאפה ,ובתיאור המקראי של ארמון שלמה ובית המקדש.

חידושים מימי רחבעם
החידוש הגדול במאמר זה ,שפורסם לראשונה באנגלית רק לפני כמה חודשים ,הוא תוצאות החפירה
שערכנו בלכיש בשנים  2013עד  .2017במשך חמש עונות חפרנו בפינה הצפונית-מזרחית של האתר
וחשפנו חומה ,מבנים ושטח פתוח משכבה .V
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העיר הכנענית האחרונה בלכיש היא שכבה  ,VIשנהרסה בסביבות  1150לפסה"נ .לאחר מכן המקום
היה שומם כמה מאות שנים .בשלב מסוים בתקופת הברזל IIא המקום נושב מחדש ,וזאת שכבה
 Vבתל לכיש .בחפירות הקודמות שנערכו בלכיש לא יוחסה כל חומה לשכבה  ,Vאלא מספר מבני
מגורים .במחקר הועלו הצעות שונות בקשר לביצור העיר בתקופת הברזל ,המתפרסות על פני כ250-
שנה (לסיכום הדעות השונות ראו גרפינקל ואחרים :)2019
1 .1שכבה  Vנבנתה על ידי דוד ושלמה ,ונהרסה במסע שישק בסביבות  925לפסה"נ .שכבה IV

נבנתה על ידי רחבעם ,בהתאם לרשימת ביצורי רחבעם בספר דברי הימים ב יא ,ה–יב.
2 .2שכבה  Vנבנתה בימי רחבעם ,ברבע האחרון של המאה ה 10-לפסה"נ.
3 .3לכיש בוצרה במהלך המאה ה 9-לפסה"נ.
4 .4לכיש בוצרה בסוף המאה ה 9-לפסה"נ ,לאחר חורבן בעיר הפלשתית הגדולה גת ,בתל צפית.
כזכור יש מסורת מקראית שעיר זאת נהרסה על ידי חזאל ,מלך ארמי מדמשק (מלכים ב יב,
יח) .על פי תפיסה זאת ,כל עוד גת שלטה באזור היא לא אפשרה לממלכת יהודה דריסת רגל
בשפלה .אבל כשנהרסה בסוף המאה ה 9-לפסה"נ נוצר בשפלה וואקום ישובי ,והדבר איפשר
לממלכת יהודה להיכנס ולהשתלט על השפלה.
5 .5לכיש בוצרה רק במהלך המאה ה 8-לפסה"נ.
החפירות שלנו התרכזו בפינה הצפונית-מזרחית של תל לכיש ונפתחו שלושה שטחי חפירה .במדרון
הצפוני של התל חשפנו חומה שלא הייתה מוכרת קודם ,חומת אבן מאסיבית שרוחבה כ  3מטר.
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בשטח  CCנחשפה החומה לאורך של כ 35-מטר .החומה נבנתה בקפידה ואף נתגלה בה פתח מרזב
לניקוז מים .בשטח  BCבחלק המזרחי החומה נפגעה מפעולות סחף ,אבל השתמרה בחלק המערבי.
כאן נחשפו גם מבני שלושה מרחבים הניגשים לחומה ,המתאפיינים בשורות של עמודי אבן מרובעים
(איורים  .)13–9הקרמיקה של שכבה  Vכוללת קערות המעוטרות בחיפוי אדום ומירוק פרוע ,עיטור
האופייני לתקופת הברזל IIא.
איור  .9צילום
אוויר של תל
לכיש ,וחפירת
הבדיקה של
ביצורי העיר,
במדרון הצפוני
של התל (צילום:
א' אלג'ם).
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איור  .10לכיש
שטח  :CCמבט
לרצף הביצור
במדרון הצפוני
של התל (צילום:
א' אלג'ם).

איור  .11לכיש שטח  :CCמבט מקרוב לחומה של שכבה  ,Vהיושבת מתחת לחומת הלבנים של שכבות  IV–IIIומעל
לשכבת יישוב של שכבה ( VIצילום :א' אלג'ם).

לקניפרג ףסוי
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איור  .12לכיש שטח  :BCצילום אוויר של שכבה  Vעם מבני מגורים הצמודים לחומה (צילום :א' חברוני).

איור  .13לכיש
שטח :BC
תוכנית שכבה
 Vעם החומה
ומבני המגורים
שניגשים אליה
מתוך העיר
(הפיק :ג'
רוזנברג).
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איור  .14לכיש שטח  :CCחתך לאורך המדרון הצפוני ורצף החומות משכבה  Iעד שכבה  :Vחומת שכבה  Iנבנתה
מאבנים והוקמה בתקופה הפרסית .חומת שכבה  IIנבנתה מאבנים ,הוקמה במאה ה 7-לפסה"נ ,ונהרסה בעת הכיבוש
הבבלי בשנת  586לפסה"נ .חומת שכבה  IV-IIIנבנתה מלבנים ,הוקמה במחצית השנייה של המאה ה 9-לפסה"נ,
ונהרסה בעת מסע סנחריב בשנת  701לפסה"נ .חומת שכבה  Vשנבנתה מאבנים הוקמה מחצית השנייה של המאה
ה 10-לפסה"נ (הפיק :ג' רוזנברג).

חתך שנעשה מראש התל ויורד לאורך המדרון הצפוני בשטח  CCחשף את רצף הביצור משכבה  Iעד
שכבה ( Vאיור  :)14חומת שכבה  Iנבנתה מאבנים והוקמה בתקופה הפרסית .חומת שכבה  IIנבנתה
מאבנים ,הוקמה במאה ה 7-לפסה"נ ,ונהרסה בעת הכיבוש הבבלי בשנת  586לפסה"נ .חומת שכבה
 IV-IIIנבנתה מלבנים ,הוקמה במחצית השנייה של המאה ה 9-לפסה"נ ,ונהרסה בעת מסע סנחריב
בשנת  701לפסה"נ .חומת שכבה  Vשנבנתה מאבנים הוקמה במחצית השנייה של המאה ה10-
לפסה"נ .שכבות החיים הניגשות לחומה מבפנים ,בשטח  CCובשטח  BCהכילו חרסים המעוטרים
בחיפוי אדום ומירוק יד פרוע .בשטח  CCגם נאספו חרצני זיתים שנשלחו לתיארוך רדיומטרי .הם
מתארכים את השכבה לשלהי המאה ה 10-ולמחצית הראשונה של המאה ה 9-לפסה"נ (גרפינקל
ואחרים ( )2019איור .)15
ההשערות השונות שהועלו במשך השנים אודות ביצור לכיש נבעו מפירושים היסטוריים כאלו
ואחרים ,אבל ללא כל עוגן כרונולוגי אובייקטיבי ,שיכול היה לקבוע אלו מהאפשרויות היא הנכונה.
כשחילוקי הדעות בין התאריך הקדום ביותר לתאריך המאוחר ביותר נעים סביב  250שנה ,יש מקום
לתיארוך בשיטת פחמן  .14ואכן התאריך שלנו תומך באפשרות השנייה מתוך חמשת האפשרויות
שצוינו לעיל .יש לציין כי לאחרונה פורסמו תאריכים דומים מתל עיטון ,במזרח השפלה ,המעידים על
פעילות באתר במחצית השניה של המאה ה 10-לפסה"נ (פאוסט וספיר .)2018
להבהרת התיארוך של ביצור לכיש בתקופת הברזל כבר לשכבה  Vיש שתי השלכות חשובות :ראשית,
ממלכת יהודה בנתה עיר מבוצרת בלכיש בסוף המאה ה 10-לפסה"נ ,כשלושה דורות לאחר בניית
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לקניפרג ףסוי

איור  .15תיארוך ארבע דוגמאות של גרעיני זיתים שנמצאו במפלס החיים שניגש לחומה של שכבה ( Vהפיק :כ'
ברונק-רמזי).

העיר המבוצרת בחורבת קיאפה .יש כאן עדות להתפשטות הדרגתית של הממלכה מהאזור הגרעיני
לעבר טריטוריות רחוקות יותר .הנקודה השנייה היא ההתאמה בין תאריך בניית לכיש על פי התיארוך
הרדיומטרי ,ובין המסורת המקראית אודות ביצורי רחבעם .לכיש של תקופת הברזל אכן בוצרה
לראשונה בימי רחבעם.
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היבט חשוב נוסף שיש לתת עליו את
הדעת הוא תוואי החומה והיקף הישוב
של שכבה  .Vבחפירות שנעשו על ידי
המשלחות הקודמות ,שבדקו גם את
מדרונות התל ,לא נמצאה חומה של
שכבה  Vבצד הדרומי ובצד המערבי.
לדעתי הדבר מעיד שהעיר של שכבה V
הייתה קטנה והשתרעה רק על החלק
הצפוני-מזרחי של האתר (איור .)16
רק בשלב של שכבה  IVבנו בלכיש
חומה שהקיפה את כל התל ,ונוסדה עיר
גדולה ששטחה היה כ 75-דונם .בשטח
 Sנחשפו בתים של שכבה  ,Vאבל לא
נחשפה חומה (אוסישקין ,78-76 :2004
 )416-413נראה שאלו מעידים על גידול
הישוב של שכבה  Vמעבר לחומה ,לפני
שנבנתה שכבה  .IVדבר דומה תואר
איור  .16לכיש :תוכנית האתר ,מיקום שרידים משכבה  ,Vוהצעת
לגבי שכבה  ,IIשבה נמצאו מבנים מחוץ שחזור של תוואי העיר של תקופת הברזל בשלב הראשון לקיומה
לחומה ,בריבוע  D25בשטח ( 500טאפנל (הפיק :ג' רוזנברג).
.)220 :1953

הדוהי תכלממ תוחתפתה לע הלפשהמ טבמ  :םעבחרו המלש ,דוד

התפתחות המערך היישובי ביהודה בשלבים הראשונים לקיומה
תהליכים יישוביים נמשכים בדרך כלל על פני מאות שנים ,וגם במקרה של ממלכת יהודה ניתן להציע
התפתחות הדרגתית (איור  .)10באיור נראים המרכזים המינהליים של ממלכת יהודה מראשיתה ועד
חורבנה בסוף בית ראשון .הניתוח היישובי מתבסס על כלים מתחום הגיאוגרפיה היישובית ומייחס
חשיבות ראשונה במעלה למיקומם היחסי של האתרים ,מיקום במרחק של יום הליכה ממרכז למרכז.
המגבלה הבסיסית בכל ארגון מרחבי היא התנועה בשטח .לפני קיומה של תחבורה מוטורית התנועה
התנהלה ברגל ועל ידי בהמות משא .המרחק שניתן לעבור ביום הליכה אינו עולה על  30ק"מ ,ולכן
מגבלה זאת תכתיב את אופי הארגון היישובי (גרפינקל 2012 ,1982א) .לענייננו חשובים ארבעת
השלבים הראשונים של התפתחות הממלכה ,במאה ה 10-ובתחילת המאה ה 9-לפסה"נ (איור .)17
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איור  .17חמשת השלבים בהתפתחות דגם היישוב ביהודה ,מהקמת הממלכה ועד חורבן בית ראשון בשנת 586
לפסה"נ (הפיק :ג' רוזנברג).

א .דוד בחברון (סוף המאה ה 11-לפסה"נ)
על פי המסורת המקראית דוד הומלך לראשונה בחברון ,ורק בשנתו השביעית עבר לירושלים .על פי
מסורת זאת יש לראות בחברון את הגרעין שממנו התפתחה ממלכת יהודה .לצערנו לא נערכו בחברון
חפירות ארכיאולוגיות היכולות לאשש או לסתור את המסורת המקראית .קיומה של עיר מודרנית
בשטח מקשה על סקרים וחפירות במקום .בתל רומידה ,המזוהה עם חברון המקראית ,חפרו שלוש
משלחות שונות ,אך הן לא חפרו בלב האתר ,אלא בעיקר בשוליים .מבחינת ההיגיון הגיאוגרפי יש
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לציין כי חברון נמצאת במרכז יהודה וזהו ללא ספק המיקום האידיאלי לבירת הממלכה .חברון אכן
נזכרת כמקום מרכזי בהקשרים שונים ,פולחניים ופוליטיים :כאן קבורים אבות האומה ונשותיהם,
דוד שלח לזקני חברון מנחות לפני היותו מלך ,אבשלום המליך עצמו בחברון ,ובחברון נרצח אבנר
בן נר .מבחינה כרונולוגית כל המסורות הללו מתייחסות לתקופה הקדומה לשלמה .יש לשים לב
שחברון כלל לא מוזכרת בספרי מלכים ונראה שאיבדה מחשיבותה עם קביעת ירושלים כבירת
הממלכה ובניית בית המקדש .העדות היחידה לחשיבותה המנהלית של חברון במאה ה 8-לפסה"נ
היא הופעת שמה על ידיות קנקני למלך .יש לקוות שחפירות נוספות בעתיד יבהירו את תולדות חברון
במהלך תקופת הברזל.

ב .המאה ה 10-לפסה"נ
לקראת תחילת המאה ה 10-לפסה"נ נבנתה עיר בחורבת קיאפה .בשלב זה ,על פי מכלול כלי החרס,
אתרים אחרים בשפלת יהודה היו עדיין כפרים פרוזים ,כמו חורבת אל-רעי ,שכבה  4בתל בית שמש,
או שכלל לא היו מיושבים ,כמו לכיש .המסורת המקראית מתארת כי בפרק זמן זה כבש דוד את
ירושלים והפכה לבירת הממלכה .מנתונים אלו אנו מקבלים ביהודה מערך יישובי של שלושה מרכזים
עירוניים :ירושלים ,חברון וחורבת קיאפה.
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כשלעצמו אין במיקום של חורבת קיאפה יתרונות רבים ,ואכן לא התפתח כאן תל רב שכבות כמו
בלכיש או בבית שמש .מדובר בחורבה שהתקיימה רק פרקי זמן קצרים ,ולא יישוב שנמשך לאורך
מאות ואלפי שנים .מכאן נשאלת השאלה מדוע לפתע נבנתה דווקא במקום זה עיר מבוצרת ,ומדוע
לאחר שנהרסה שוב לא נושבה? לדעתי יתרונות המיקום של חורבת קיאפה הם רק ביחס לאתרים
אחרים:
1 .1חורבת קיאפה נמצאת במרחק של כיום הליכה מירושלים ויום הליכה מחברון ,שני המרכזים
הראשיים של ממלכת דוד בגב ההר.
2 .2חורבת קיאפה יושבת על הדרך הראשית ממישור החוף אל גב ההר ,לחברון ולירושלים.
3 .3חורבת קיאפה מסמנת את הגבול המערבי של הממלכה ,בהיותה ממוקמת מול תל צפית ,היא
גת פלשתים .אכן ,המסורת המקראית ממקמת את קרב דוד בגולית בעמק האלה ,למרגלות
האתר.
חורבת קיאפה נהרסה במהלך המחצית הראשונה של המאה ה 10-לפסה"נ ,ונשאלת השאלה כיצד
התארגן המערך היישובי ביהודה לאחר חורבנה .כאן משתלבים הנתונים מהחפירה החדשה בתל בית
שמש .באתר זה ,כפי שהצביע י' שילה ,התקיימה עיר מבוצרת הכוללת חומת סוגרים ובתים הצמודים
לחומה ומשלבים את הסוגר כחדר האחורי במבנה .נראה כי בית שמש החליפה את חורבת קיאפה
כאתר המרכזי בצפון השפלה ,במרחק של כיום הליכה מירושלים .התכנון העירוני הקפדני ,בדיוק
באותה המתכונת של חורבת קיאפה ,מעיד שמדובר במרכז שלטון יהודאי.

הדוהי תכלממ תוחתפתה לע הלפשהמ טבמ  :םעבחרו המלש ,דוד

השלב הקראמי המוכר בחורבת קיאפה מופיע באתרים דרומיים יותר ,בחורבת אל-רעי ,בבאר שבע
(שכבה  )VIIאו ערד (שכבה  )XIIשהיו כפרים קטנים ולא מבוצרים .שלב זה כלל לא מוכר באתרים
של לכיש או תל בית מרסים ,שנבנו מאוחר יותר .מכאן שהיה בממלכת יהודה בראשית המאה ה10-
לפסה"נ גרעין עירוני מצומצם למדי ,שכלל רק מספר קטן של ערים מבוצרות.

ג" .ביצורי רחבעם" :שלהי המאה ה 10-לפסה"נ
ניתוח מכלולי כלי החרס מעיד בברור כי שכבה  Vבלכיש מאוחרת לחורבת קיאפה .עכשיו גם תאריכי
פחמן  14מעידים שיש לתארך שלב זה לשלהי המאה ה 10-לפסה"נ ולמחצית הראשונה של המאה
ה 9-לפסה"נ .בשכבה זאת מופיע בשכיחות גבוהה העיטור הקלאסי של תקופת הברזל IIא הכולל
עיטור קערות במירוק יד פרוע ,המאורגן בדגם גיאומטרי בתוך הכלי .לכיש נמצאת במרחק כיום
הליכה מדרום לחורבת קיאפה ,ולא נמצאה בה שכבת יישוב מבוצרת מראשית המאה ה 10-לפסה"נ,
ולפיכך ביצור העיר משקף שלב יישובי מאוחר יותר ,שבו ממלכת יהודה התפשטה כלפי דרום ומערב
והשתלטה על שטחים בדרום השפלה.
מעניין לציין כי המסורת המקראית בדברי הימים ב יא ,ה–יב ,מיחסת לימי רחבעם ,כלומר לסוף
המאה ה 10-לפסה"נ ,בניית מערך ביצור הכולל  15ערים:
וישב רחבעם בירושלים ויבן ערים למצור ביהודה ויבן את בית לחם ואת עיטם ואת
תקוע ואת בית צור ואת שוכו ואת עדולם ואת גת ואת מרשה ואת זיף ואת אדורים
ואת לכיש ואת עזקה ואת צרעה ואת אילון ואת חברון אשר ביהודה ובבנימין ,ערי
מצרת ויחזק את המצורות ויתן בהן נגידים ואוצרות מאכל ושמן ויין ובכל עיר ועיר
צינות ורמחים ויחזקם להרבה מאוד ויהי לו יהודה ובנימין.
מקובל על מרבית חוקרי המקרא שספר דברי הימים נכתב בשלהי התקופה הפרסית ,או אף מאוחר
יותר ,ולכן האמינות ההיסטורית של רשימה זאת אינה ברורה .במחקר הועלו הצעות שונות לתיארוך
הרשימה :ימי רחבעם ,חזקיהו ויאשיהו ואף מאוחר יותר .כאשר בוחנים רשימה זאת מבחינה
גיאוגרפית היא משתלבת יפה בממלכת יהודה של המאה ה 10-לפסה"נ .יש בה מצד אחד התפשטות
לדרום ומערב בשפלה (אילון ,צרעה ,עזקה ,שוכה ,עדולם ,גת ,מרשה ,לכיש) ומצד שני חיזוק גב ההר
והתפשטות לדרום (בית לחם ,עיטם ,תקוע ,חברון ,בית צור ,זיף ואדורים) .מבחינה ארכיאולוגית
חידוש הישוב של תקופת הברזל בתל לכיש מתאים לפרק זמן זה .במקום השערות חסרות כל בסיס,
התיארוך הרדיומטרי מלכיש מעיד שבפני מחבר ספר דברי הימים עמד מקור קדום אודות ביצורי
רחבעם .ייתכן אף שרשימה זאת הופיע במקור בספר מלכים ,ונשמטה בשלב עריכה כלשהו.
התופעה היישובית המשתקפת מרשימת "ביצורי רחבעם" הולמת יפה את תהליך ההתפשטות של
ממלכת יהודה משלושה מרכזי ישוב הנמצאים במרחק של יום הליכה אחד זה מזה ,למערך ישובי של
מרכזים הנמצאים גם במרחק יומיים הליכה ממרכז השלטון הראשי של ירושלים .מערך יישובי זה
מתאים לפרק הזמן של סוף המאה ה 10-לפסה"נ ותחילת המאה ה 9-לפסה"נ ,ומשקף שלב ביניים
לפני שממלכת יהודה התפשטה עד בקעת באר שבע .יש לציין כי בית שמש אינן מופיעה ברשימת
ביצורי רחבעם ,ונראה שכבר הייתה מבוצרת.
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כן יש להתמודד עם השאלה מתי נאחז המנהל של ממלכת יהודה בבקעת באר שבע וייסד עיר
מתוכננת היטב בתל שבע ,ומצודה בערד? נושא מעניין זה חורג ממסגרת המקום והזמן של מאמר זה
ולכן אדון בו בהזדמנות אחרת.

סיכום
הויכוח אודות כמות ואיכות המידע ההיסטורי שהשתמר במסורת המקראית אודות המאה ה10-
לפסה"נ נפתח לדיון מחודש בעקבות חפירות חורבת קיאפה ושכבה  Vבלכיש .זיכרונות היסטוריים
מתקופה זאת קיבלו ביטוי מוחשי בקשר לכל אחד ממלכי יהודה הראשונים :דוד ,שלמה ורחבעם.
1 .1קיומה של עיר יהודאית מבוצרת ,בעלת תכנון עירוני האופייני לערי ממלכה אחרות ,מעיד כי
כבר בסוף המאה ה 11-לפסה"נ ,בימי דוד ,התגבש שלטון ממלכתי ריכוזי ביהודה .בניית עיר
מבוצרת בעוצמה רבה במיקום זה ,והרס העיר זמן קצר לאחר שהוקמה מעידים על סכסוכי
גבול בעמק האלה בין ממלכת יהודה וממלכת גת.
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2 .2סגנון הבניה המלכותית האופייני לתקופת הברזל בלבנט ,שכלל גם קורות עץ מאורגנות
בשלשות (דמוי טריגליף) ומסגרות נסוגות סביב פתחים ,היה ידוע בממלכת יהודה ,כפי
שמעיד דגם מבנה עשוי אבן מחורבת קיאפה .גם ארמון שלמה ומקדש שלמה נבנו בסגנון
דומה.
3 .3ביצור לכיש לקראת סוף המאה ה 10-לפסה"נ מתאים למסורת המקראית על ביצורי רחבעם.
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