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התל על ההר :פתרון לבעיית מקומה של ירושלים
בתקופות הברונזה והברזל?
עודד ליפשיץ ,ישראל פינקלשטיין ועדו קוך
אוניברסיטת תל–אביב

הקדמה
מקובל להניח שהיישוב הקדום בירושלים התקיים
במרבית האלף השני והראשון לפסה"נ בשלוחה
הדרומית-מזרחית של ירושלים ,הידועה בשם "עיר
דוד" ,בסמוך למעיין הגיחון ,שהוא מקור המים הקבוע
היחיד באזור 1.רק בפרקי זמן קצרים התרחב היישוב
לגבעה הדרומית-מערבית ,שם נמצאים כיום הרובע
הארמני ,הרובע היהודי והר ציון (ראו איור  .)1לפי
שחזור זה ,בראש הגבעה שמעל עיר דוד — המכונה
"הר הבית" ,שכנו מקדש וארמון (בתקופת הברזל
היו אלה "הבית הראשון" וארמון בית דוד) .ואולם,
המחקר הארכיאולוגי האינטנסיבי של עיר דוד הראה
שבפרק הזמן הארוך שעד התקופה הרומית ,היתה
הגבעה מיושבת במלואה רק בשתי תקופות קצרות:
תקופת הברזל 2ב'-ג' (בין המחצית השנייה של המאה
הח' לפסה"נ והחורבן בשנת  586לפסה"נ) והתקופה
ההלניסטית המאוחרת (החל מאמצע המאה הב'
לפסה"נ) ,כלומר — בדיוק בתקופות שבהן התרחב
היישוב גם אל הגבעה הדרומית-מערבית .לאורך כל
התקופות האחרות היה הישוב בעיר דוד דל ,מרובו
של פרק זמן זה לא נמצאו ביצורים ,והממצאים התגלו
בעיקר במרכז השלוחה ,בסמוך למעיין הגיחון.
עובדות אלה מהוות מכשול ידוע ומוכר היטב במחקר
הארכיאולוגי וההיסטורי של ירושלים .חוקרים רבים
הצביעו על שלוש תקופות הנזכרות במקורות כתובים,
שמהם עולה כביכול חשיבותה של העיר ,למרות שנמצאו
מהן בעיר דוד ממצאים ארכיאולוגיים דלים בלבד:
לפסה"נ
· תקופת הברונזה המאוחרת (1150-1550
 1מפת עיר דוד — עם אזורי החפירה הנזכרים במאמר
לערך) ,שבמרכזה תקופת אל–עמארנה (המאה
(שרטוט :ע' קוך)
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 2מפת הר הבית ומיקומו המשוער של התל הקדום (שרטוט :ע' קוך ,בעקבות ש' אחיטוב וע' מזר ,ספר ירושלים  -תקופת
המקרא ,ירושלים תש"ס ,מפה )1
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הי"ד לפסה"נ) ,שבה משתקף מעמדה של ירושלים דוד היתה מחוץ לתחומיה של ירושלים לאורך מרבית
במכתביו של עבדי–ח'בה שליט העיר ,ובמכתבים
האלף השני והאלף הראשון לפסה"נ ,ולכן הממצא
של שליטים אחרים המספקים מידע נוסף אודות
מתקופות הברונזה המאוחרת ,הברזל 2-1א' ,הפרסית
וההלניסטית המוקדמת נחשף בעיקר בחלקה המרכזי,
מעשיו.
באזור שליד ומעל המעיין .ממצא זה כולל פזורת
· תקופות הברזל  1המאוחרת והברזל 2א' (המאה
חרסים וממצא ארכיטקטוני דל ,בחלק מן התקופות
הי' והמאה הט' לפסה"נ) ,שחלקה הראשון חופף
ל"תקופת הממלכה המאוחדת" ,שבה מתוארים ימי אין עדות למבנים ורצפות ,ונראה שהפעילות התרכזה
בהסדרת הגישה למעיין .בשתי תקופות בלבד — בשלהי
הזוהר של ירושלים תחת שלטון דוד ושלמה.
· התקופה הפרסית ("ימי שיבת ציון") ,שנמשכה אל המאה הח' ובמחצית השניה של המאה הב' לפסה"נ —
הישוב גדל והתפשט מהתל שעל הר הבית בו–זמנית
תוך התקופה ההלניסטית המוקדמת (200-539
אל השלוחה הדרומית-מזרחית (עיר דוד) ואל הגבעה
לפסה"נ לערך).
הדרומית-מערבית ,והעיר הקטנה שהתרכזה בראש
מרבית הדיונים התמודדו עם בעיית היעדרם של
הממצאים ,תוך התייחסות לתקופה מוגדרת .כך ,למשל ,הגבעה ,הפכה לעיר גדולה ,שהתפרשה על הר הבית,
השלוחה שמדרומו (עיר דוד) והגבעה הדרום מערבית,
טען נדב נאמן (2010א) שהעדויות הארכיאולוגיות
כשחומה אחת מקיפה את מלוא שטח זה.
גם מערי מדינה נוספות בתקופת הברונזה המאוחרת
תיאורית "התל על ההר" אינה יכולה להתאשר בלא
הן מצומצמות ,כך שדלות הממצא הארכיאולוגי
חפירה ארכיאולוגית בהר הבית או במדרונו המזרחי —
לא מאפיינת רק את ירושלים; עמיחי מזר (;2006
דבר שלא נראה אפשרי בעתיד הנראה לעין .ואכן,
 )2010הציע את גישת "חצי הכוס המלאה" ,לפיה
קנאוף ( )87 :2000הדגיש זה מכבר שאין דרך לאשש
העדויות המקוטעות משלוחת עיר דוד הן מספקות
הצעה זו (וראו גם :נאמן  .)19-18 :1996גם אנו רואים
דיין בכדי להעיד על קיומו של ישוב משמעותי; עודד
את השערתנו כהיפותזה ,ובמלים אחרות — כוונתנו
ליפשיץ ( )2009גרס שבמספר מקומות בעיר דוד
התגלו ממצאים מהתקופה הפרסית ,עדות ליישוב דל
העיקרית היא היא להעלותה על סדר היום של הדיון
שאכן התקיים בתקופה זו; ואילו ישראל פינקלשטיין
ההיסטורי והארכיאולוגי על ירושלים.
(2008א) גרס שהעדויות לפעילות האנושית
תולדות הישוב בעיר דוד
המצומצמת מתקופת הברזל  1המאוחרת ומתקופת
להלן אנו מביאים דיון קצר בתולדות הישוב בעיר דוד,
הברזל 2א' ,כמו גם מהתקופה הפרסית ומהתקופה
שעיקרו סיכום ,ולא תאור מפורט של כל שטח חפירה
ההלניסטית המוקדמת ,אכן משקפות נאמנה את
באתר .בדיון זה חילקנו את שלוחת עיר דוד לשלושה
המציאות ההיסטורית בירושלים — שהיתה מיושבת
חלקים :צפון ,דרום ומרכז (ראו איור .)1
בדלילות באותן תקופות .אולם יש להודות שהבעיה
הכללית — מאות שנים בהיסטוריה של ירושלים ,שמהן החלק הצפוני של עיר דוד מוגדר על–ידינו כאזור
שמדרום לכותל הדרומי של הר הבית ועד למרכז
נחשף רק מצא ממצא דל מאוד — לא נפתרה.
המבקרים של עיר דוד ("ארמון המלך דוד" לדעתה של
במאמר זה אנו מבקשים להציע פתרון אפשרי לבעיה.
בעקבות השערתו של קנאוף ( )2000באשר למקומה של אילת מזר) .חפירות א' וב' מזר ב"עופל" חשפו ממצא
ירושלים בתקופת הברונזה המאוחרת וראשית תקופת הלניסטי ישירות על גבי ממצא מתקופת הברזל 2ב'-ג',
הברזל ,אנו מציעים שבדומה לאתרים הרריים אחרים ,שנחשף בתורו על סלע האם (א' מזר וב' מזר  ;1989א'
התל הקדום של ירושלים נמצא על פסגת הגבעה ,בליבו מזר תשע"א;  .)2011החפירות הנוכחיות בעופל העלו
גם ממצאים מתקופת הברזל 2א' (א' מזר ,בן–שלמה
של האזור התחום בהר הבית ההרודיאני .שלוחת עיר
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 .)84 :1966בחפירות שילה בשטח  ,Kהסמוך לזה של
ואחיטוב  .)2013חפירות קתלין קניון בשטחים  Rו–S
קניון ,הממצא הקדום ביותר היה מהתקופה הרומית
גילו שרידים מהתקופה הרומית ומתקופות מאוחרות
המוקדמת .במקרה זה ,ייתכן שפעולות בנייה במהלך
אף יותר (קניון  .)1974חפירות רוני רייך ואלי שוקרון
תקופה זו פינו כל שריד קדום להן (קניון ;14 :1965
וחפירות דורון בן–עמי ויאנה צ'חנובץ בחניון גבעתי
.)88 :1966
חשפו ממצא מימי הביניים ועד לתקופה ההלניסטית
חלקה המרכזי של עיר דוד מוגדר על–ידינו כאזור
המאוחרת ,ומתחת לו ,על גבי סלע האם של גיא
שבין מרכז המבקרים של עיר דוד — שטח  Gשל
הטירופויון ,שרידים מתקופת הברזל 2ב'-ג' וממצא
מועט מתקופת הברזל 2א' (בן–עמי וצ'חנובץ תשע"א; חפירות שילה ,לבין שטח  D1של חפירות שילה.
באזור זה יש להפריד בין צידה המערבי של הגבעה
בן–עמי  ,)2014אותו יש להבין לאור העדויות מחלקה
המרכזי של עיר דוד (וראו להלן) .קרופוט חשף בסמוך לצידה המזרחי ,שכן רק מספר מצומצם של חפירות
שרידים ארכיטקטוניים שפורשו על ידו כשער המערבי ארכיאולוגיות נערך במערבה של הגבעה ,ולא נחשף
בהן כל ממצא קדום .בחלק המזרחי של הגבעה (כולל
של העיר מתקופות הברונזה התיכונה ואילך (קרופוט
המדרון) נערכו חפירותיהם של מקאליסטר ודאנקן
ופיצג'רלד  ;1929ראו גם :אלט  ;1928אולברייט
( ,)1926כמו גם החפירות של א' מזר במרכז המבקרים
 ,)167 :1931-1930אולם ,נראה שיש לקבל את דעתו
(א' מזר  ,)2009 ;2007שטח  Aשל חפירות קניון
של אוסישקין (2006א; 2006ב) ,שפירש ממצא זה
(סטיינר  ,)2001שטחים  E ,Gו–  Dשל חפירות שילה
כיסודותיו של מבנה מרשים מהתקופה ההלניסטית
(שילה  ;1984דה גרוט וברניק-גרינברג 2012א),
המאוחרת או אף מהתקופה הרומית.
וחפירות רייך ושוקרון בסמוך למעיין הגיחון (רייך
לסיכום עניין זה ,החפירות הארכיאולוגיות בחלקה
ושוקרון  ;2004תשס"ז; תשס"ט) .גם באזור זה
הצפוני של עיר דוד לא חשפו כל ממצא משוכב
נחשף ממצא רב מתקופת הברזל 2ב'-ג' ומהתקופה
מתקופות הברונזה התיכונה ,הברונזה המאוחרת,
ההלניסטית המאוחרת .בנוסף ,זהו חלקה היחיד של
הברזל  ,1הברזל 2א' ,הפרסית או ההלניסטית
עיר דוד ,בו נתגלו ממצאים מ"התקופות החסרות".
המוקדמת .יש להדגיש שלמעט פזורת חרסים ,לא
נמצאו מתקופות אלה שרידים כלשהם בחפירות ב' מזר הם כוללים ביצורים מרשימים מתקופת הברונזה
התיכונה בסמוך למעיין הגיחון ואולי גם בשטח E1
בסמוך לפינה הדרומית-מערבית של הר הבית .מנגד,
ממצא משמעותי מתקופת הברזל 2ב'-ג' נחשף בסמוך של חפירות שילה (דה גרוט וברניק-גרינברג 2012א,
שם גם שרידים נוספים; ראו גם :חפירות קניון
לכותל הדרומי של הר הבית (ב' מזר .)1971
בשטח [ Aסטיינר  ]16 :2001וממצא קרמי מחפירות
החלק הדרומי של עיר דוד מוגדר על–ידינו כאזור
א' מזר [ ;)]28 :2009ממצא קרמי מועט מתקופת
שמדרום לחפירות יגאל שילה בשטח  .D1גם באזור
זה אין עדויות לתקופות הברונזה התיכונה ,הברונזה
הברונזה המאוחרת בחפירות שילה ,בשטחים E1
המאוחרת ,הברזל 2-1א' ,הפרסית וההלניסטית
ו–  ,Gובחפירות א' מזר במרכז המבקרים; ממצא
קרמי מתקופת הברזל  1מתחת לטראסות במורדות
המוקדמת .חפירות שילה בשטח  A1חשפו ממצא
המזרחיים של מרכז המבקרים; ממצא מתקופות
רומי ישירות על גבי שרידים מתקופת הברזל 2ב' (דה
גרוט ,כהן וכספי  .)29-1 :1992חפירות קניון בשטח  Kהברזל 2א' ,הפרסית וההלניסטית המוקדמת בחפירות
(הממוקם בצדה הדרומי-מערבי של עיר דוד ,כחמישים שילה בשטחים  E 1 ,D1ו–  ,Gבחפירות א' מזר במרכז
מטר צפונית לבריכת השילוח) גילו שרידים מהתקופה המבקרים ובחפירות מקאליסטר ודאנקן .בולות וכלי
חרס מתקופת הברזל 2א' (או משלב המעבר לתקופת
ההלניסטית המאוחרת על גבי שרידים מתקופת
הברזל 2ב' ,שנחשפו ישירות על גבי סלע האם (קניון
הברזל 2ב') נמצאו בחפירות רייך ושוקרון בבריכה
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החצובה בסמוך למעיין הגיחון (רייך ,לרנאו ושוקרון
 ;2007רייך ושוקרון תשס"ט; דה גרוט ופדידה
תשע"א).
יחד עם זאת ,הממצא מ"התקופות החסרות" הוא
מקוטע אפילו בחלקה המרכזי של שלוחת עיר דוד:
החפירות השונות חשפו שרידים דלים מתקופת
הברונזה המאוחרת (אף לא מבנה אחד של ממש),
תקופת הברזל  1ומהתקופה הפרסית (אף לא מבנה
אחד של ממש) 2,ורק שני מבנים מהתקופה ההלניסטית
המוקדמת (בחפירות שילה ,שטח  ;E1דה גרוט וברניק-
גרינברג 2012א 18-17 :ותוכנית  79-76 ,4ותוכנית
 ;44ראו :ברלין  .)8-5 :2012שרידים ארכיטקטוניים
מתקופת הברזל 2א' נמצאו אולי ב"מבנה האבן
המדורג" (קהיל  ;2003ע' מזר  ;2006דה גרוט וברניק-
גרינברג 2012א ;153 :וראו :פינקלשטיין 2011א) ,שהוא
מעטה אבן המכסה טראסות שנועדו ליצב את המדרון
המזרחי .תיארוך המבנה הוא נסיבתי — ניתן לשייכו
לתקופת הברזל 2א' המאוחרת או לתקופת הברזל 2ב'
(פינקלשטיין ואחרים  .)2007בנוסף לכך ,ניתן לתארך
לתקופת הברזל 2א' שלושה שלבים בשטח ( Eדה גרוט
וברניק-גרינברג 2012א 106-100 ,35-33 :ותוכניות
 )48 ,14-12ואולי גם מספר קירות מחפירות א' מזר
במרכז המבקרים (פינקלשטיין ,פנטלקין ופיאסצקי
 .)2008א' מזר ( ,)2009 ;2007ע' מזר ()2010 ;2006
ואברהם פאוסט ( )2010שחזרו מכלול גדול שכלל
תמיכת אבן במדרון (מבנה האבן המדורג) ומצודה או
ארמון על השלוחה .תיאורטית ,שחזור זה אפשרי ,אבל
העדויות למבנה גדול ששכן על השלוחה מועטות ,ולא
ניתן היום להוכיח קשר בינו לבין מבנה האבן המדורג
שנמצא מתחתיו (פינקלשטיין 2011א).
לסיכום נמצאו רק מעט עדויות לפעילות בעיר דוד
בתקופות הברונזה המאוחרת ,הברזל 2-1א' ,הפרסית
וההלניסטית המוקדמת .מרבית הממצאים מתקופות
אלה מרוכזים ברצועה צרה בחלקה המרכזי-המזרחי
של שלוחת עיר דוד ,ובעיקר על מדרונותיה ,מאזור
המעיין ולאורך כמאתיים מטר דרומה ,עד לשטח D
של חפירות שילה.

165

"הבעיה עם ירושלים"
חפירות קניון ( 84-82 :1974ולוחות ;24 ,20-19
סטיינר  )23-10 :2001ושילה (דה גרוט וברניק-גרינברג
2012א )148-147 :חשפו קטעים מקירות רחבים
שפורשו כביצורי–העיר מתקופת הברונזה התיכונה.
חפירות רייך ושוקרון חשפו בשנים האחרונות ביצור
אדיר ששייך גם הוא לתקופה זו (רייך ושוקרון ;2004
תשס"ט;  .)2010ואולם ,השרידים בני–התקופה שאינם
קשורים לביצורים מעטים בתחומי עיר דוד (וראו :דה
גרוט וברניק-גרינברג 2012א.)148 :
מכתבי אל–עמארנה מעידים שירושלים היתה אחת
מערי–המדינה החשובות ורבות ההשפעה בכנען במאה
הי"ד לפסה"נ .העיר שלטה על שטח נרחב בהר הדרומי,
והשפעתה הפוליטית הגיעה עד לשפלה ואף מעבר לה
(נאמן 2010 ;1992ב ;48-45 :פינקלשטיין  .)1996נאמן
(2010א )169-167 :הצביע על העדויות הארכיאולוגיות
המועטות באתריהן של ערי–מדינה אחרות בכנען ,ועל
כן הציע שהיה זה פרק זמן של דעיכה כללית בתרבות
החומרית .יחד עם זאת יש לשאול אם אכן נקודות
אחדות של פזורת חרסים במרכזה של שלוחת עיר דוד,
ללא כל ממצא ארכיטקטוני ,יכולות לייצג את ירושלים
של תקופת הברונזה המאוחרת בכלל ,ואת זו של ימי
3
אל–עמארנה בפרט.
הבעיה עם ירושלים של תקופת הברזל 2א' נובעת הן
מן הארכיאולוגיה והן מן הטקסט .באשר לארכיאלוגיה,
הביצורים הראשונים בממלכת יהודה ,אלה שבשפלה
(לכיש שכבה  IVוככל הנראה גם בית–שמש שכבה )3
ואלה שבבקעת באר–שבע (ערד שכבה  XIותל באר–
שבע שכבה  ,)Vהוקמו בתקופת הברזל 2א' המאוחרת
(פינקלשטיין  ;2001הרצוג וזינגר–אביץ  ;2004לתיארוך
מוחלט ראו :פינקלשטיין ופיאסצקי .)2010 ;2009
"החומה הגדולה" של תל א–נצבה (מצפה המקראית)
ייתכן והוקמה גם היא באותו פרק זמן ,בכדי להגן על
תחומה הצפוני של יהודה (פינקלשטיין  .)2012מנגד,
החפירות המרובות בעיר דוד לא חשפו חומה בצידה
המערבי של השלוחה (בן–עמי וצ'חנובץ תשע"א;
בן–עמי  ,)2014ואילו הביצורים במדרון המזרחי הוקמו
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בתקופת הברזל 2ב' (רייך ושוקרון  .)2008קשה להניח
שאתרי הגבול היהודאיים בוצרו בתקופת הברזל
2א' המאוחרת ואילו הבירה נותרה בפרק זמן זה לא
מבוצרת ,והוקפה בחומה רק בשלב מאוחר יותר.
באשר למקרא ,לפי מל"ב יד יג  ,פרץ יואש מלך ישראל
( 784-800לפסה"נ לערך ,פרק זמן המקביל לשלהי
תקופת ברזל 2א' המאוחרת) ארבע מאות אמה בחומת
ירושלים" ,בשער אפרים עד שער הפנה" (נאמן 2010א:
 .)170-169החפירות השונות לא חשפו חומה שניתן
לקשור לתיאור זה .הכתובת מתל דן תומכת בתיאור
המקראי ,לפיו יהודה השתתפה במאבק נגד ארם בימי
חזאל .המס ששילם יהואש מלך יהודה לחזאל מלך
ארם מתואר במל"ב יב יח-יט ,שנראה כמקור מבוסס
מבחינה היסטורית ,בעיקר בשל העדות לכיבוש גת,
כיבוש שהוכח מבחינה ארכיאולוגית בחפירות תל
צפית (מאיר  .)49-43 :2012 ;2004לאור כל זאת ,קשה
להניח שהממצא הדל מתקופת הברזל 2א' המאוחרת,
כפי שנחשף רק בסמוך למעיין הגיחון ,משקף את
ירושלים של אותו פרק זמן.
ירושלים של התקופה הפרסית היתה למוקד ויכוח בין
שניים מכותבי מאמר זה ,בעיקר בשאלה קיומה של
"חומת נחמיה" (פינקלשטיין 2008א; ליפשיץ .)2009
מבלי לדון בטבעו של תיאור בניית החומה בנחמיה
פרק ג' או בתאריך חיבורו (ראו להלן) ,עולה מהאיגרת
שנשלחה מייב ,המציינת את הכוהנים והאצילים של
ירושלים (פורטן  ,)137-135 :1996כמו גם מתפוצתן
של טביעות "יהוד" על ידיות קנקני האגירה (ליפשיץ
וואנדרהופט תשס"ח;  ,)2011שבמהלך פרק זמן זה
ביססה ירושלים את מעמדה כמרכזה של יהוד מדינתא.
מקורות מהתקופה ההלניסטית המוקדמת ,כמו ספר
בן–סירא ,מעידים גם כן על חשיבותה של ירושלים
תחת שלטון בית תלמי ובית סלווקוס .לבסוף ,נראה
שמקורות מקראיים רבים נערכו ונכתבו בירושלים
בתקופה הפרסית ובתקופה ההלניסטית המוקדמת,
ובהם המקור הכוהני בחומש ,סיפורי נביאים ,העריכות
המאוחרות של ההיסטוריה המשנה–תורתית ,וחלקים
מספרי עזרא-נחמיה ודברי הימים .קשה לגשר בין

הממצא הארכיאולוגי הדל ,שנחשף מפרק זמן זה בעיר
דוד ,לבין העיר שבה התחבר מספר כה רב ומגוון של
יצירות ספרותיות.

פתרון אפשרי :התל על ההר?
לפני למעלה מעשור הציע קנאוף ( )2000שירושלים
של תקופת הברונזה המאוחרת וראשית תקופת
הברזל שכנה על הר הבית .קנאוף ( )76 :2000טען,
ובצדק ,שמנקודת המבט האסטרטגית ,עיר השוכנת
על השלוחה הדרומית-מזרחית לא ניתנת להגנה מבלי
שהיא מקיפה גם את ראש הגבעה ,מקומו של הר
הבית .בדיון שלהלן אנו מבקשים לקדם את הצעתו
של קנאוף צעד אחד נוסף ,לעדכן אותה במידע
הארכיאולוגי העדכני על ירושלים ,ולפרש את כל אלה
לאור העדויות ההיסטוריות על "התקופות החסרות"
בעיר דוד.
ראשית ,יש להדגיש שכל הערים המרכזיות מתקופת
הברונזה ומתקופת הברזל בחבל ההר שכנו על תלים
קטנים באופן יחסי .שכם (תל בלטה) וחברון (תל
א–רומיידה) הקיפו שטח של כ– 45-40דונם; התל של
בית–אל כלל שטח של כ– 30דונם (קלסו ,)2 :1968
ומרבית התלים האחרים היו קטנים אף יותר .אפילו
שומרון ,מרכזה של ממלכת ישראל שהתמודדה נגד
ארם דמשק על ההגמוניה בלבנט ,הקיפה שטח שלא
עלה ,ככל הנראה ,על  80דונם (פינקלשטיין 2011ב) .על
כן ,אין סיבה להניח שירושלים של אותו פרק זמן כללה
שטח גדול מזה.
אין ספק בכך שמתחם השלטון של ירושלים בתקופת
הברזל ,שכלל את המקדש ואת ארמון בית דוד,
שכן על הר הבית .ואולם ,מרבית החוקרים שיחזרו
את ירושלים בתקופת הברזל לאור מבנה הר הבית
ההרודיאני (ומתחם כיפת הסלע — "חראם אל–שריף"),
כלומר הם ראו בדמיונם מקדש (וארמון) במרום
הגבעה ועיר בשלוחה שמתחתיה .בתקופת שלטונו
של הורדוס (התקופה הרומית המוקדמת) ,כשהעיר
התפרסה על שטח גדול (כ– 1,800דונם) ,הר הבית אכן
כלל שטחים פתוחים רבים ,בדומה למציאות כיום
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והביאה לכך שאין בנמצא שרידים מתקופות הברונזה
בחראם אל–שריף .עם זאת ,אין כל סיבה להשליך
והברזל בשוליו של הר הבית.
מציאות זו לאחור ,אל תקופות הברונזה והברזל.
מתחם הר הבית ההרודיאני משתרע על שטח של
ערי–המדינה בלבנט בתקופת הברונזה ,כמו מגידו
ולכיש ,היו מרכזיהן של ישויות טריטוריאליות .הן כללו כ– 470x280מטר (כ– 130דונם) .במידה ומחסירים
כחמישים עד שישים מטרים מכל צד ,הן לפי התוואי
ארמון ,מקדש או מקדשים ,ומבנים נוספים ששרתו
המשוחזר של הגבעה המקורית ,והן כדי להסביר
את השלטון המרכזי ,ולצידם גם מבני מגורים למעמד
את היעדרם של חרסים מתקופות הברונזה ,הברזל,
השליט .בני שדרות–החברה האחרות חיו בישובים
הפרסית וההלניסטית הקדומה ,ניתן לשחזר תל
כפריים קטנים שנמצאו בסמוך לבירה .כך היה גם
המתפרס על פני שטח של עד כ– 350x180מטר ,כלומר,
במרכזיהן של הממלכות הטריטוריאליות בתקופת
כ– 50דונם .שטח זה של התל הקדום של ירושלים דומה
הברזל ,כמו שומרון או חמת .יש להניח שמתארה
לשטחו של התל הקדום של שכם .זהו תל משמעותי
של ירושלים היה דומה :הר הבית הכיל את הארמון,
המקדש ,ומבנים נוספים שהיו קשורים למנהל ממלכה ,בגודלו גם ביחס לערי החבלים הנמוכים ,בהתחשב
כמו גם רבעי מגורים עבור פקידי השלטון .קשה להניח בכך שמגידו בתקופת הברזל כללה שטח של כ– 50דונם
(ראש התל) ואילו לכיש כללה שטח של  57דונם .לפי
שבעיר שכזו היו שטחים פתוחים.
שחזור זה ,התל הקדום של ירושלים "נלכד" בשלמותו
אם הנחתנו נכונה ,יש לשאול מה היה גודלו של התל
4
תחת מפעל הבנייה ההרודיאני.
שנקבר מתחת להר הבית? אילו היה קיים תל שכזה,
הרי שמפעלי הבנייה ההרודיאנים (שכללו פעולות ישור התל המשוחזר של ירושלים בראש הגבעה של הר
הבית לא רק שהקיף שטח ראוי למעמדה של עיר
ומילוי נרחבות) הסירו ,או לכל הפחות "שיטחו" ,את
חשובה בחבל ההר בתקופות הברונזה והברזל ,אלא גם
רוב שרידיו .למרות זאת ,ניתן היה לשער שחרסים
היה מוגן היטב כמעט מכל עבריו :נחל קדרון התלול
מתקופות הברונזה והברזל (וגם מהתקופה הפרסית
ממזרח ,עמק הטירופויון התלול למדי במערב (שלפי
ומהתקופה ההלניסטית המוקדמת) יימצאו בקרבתו
החפירות הארכיאולוגיות היה עמוק יותר בתקופת
של התל ,כמו ,למשל ,בחפירות ב' מזר בסמוך לפינה
הברזל מאשר בימינו) 5,ועמק בית–חסדה התלול
הדרומית-מערבית של הר הבית ,או בחפירות ב'
בצפון-מזרח .הצדדים הפגיעים היו בצפון-מערב
וא' מזר בסמוך לכותל הדרומי .את העובדה שממצא
ובדרום .הפתרון של בוניה הקדומים של ירושלים היה
שכזה לא נחשף ניתן לקשור לעבודות הפינוי והבנייה
המאסיביות ,ו/או בסחיפתם והיעלמותם של השרידים להגן על צידה הצפוני-מערבי באמצעות חציבתו של
חפיר באוכף המחבר את הר הבית עם הגבעה הסמוכה
לאחר תקופת הברזל .ואולם ,ייתכן הסבר טוב יותר.
הר הבית הנוכחי כולל את המתחם ההרודיאני העצום ,לו .צ'ארלס וורן מיפה את הסלע הטבעי מסביב להר
הבית באמצעות חפירת פירים בסמוך לחומות המתחם,
שגבולותיו רחבים בהרבה מראש הגבעה המקורי
ובאמצעות בחינתם של בורות המים החצובים בסלע
ומהיקפו הסביר של התל הקדום .אילו התל הקדום
בתוך מתחם הר הבית .הוא בחן את האוכף המחבר את
אכן קבור תחת משטח זה ,הרי שאפשר שמדרונותיו
הטבעיים היו רחוקים מגבולותיה החיצוניים של הבמה הר הבית עם הגבעה שמצפון-מערב לו ,ודיווח על שתי
חציבות — האחת מצפון להר הבית והאחרת בתוכו,
הרחבה שבנה הורדוס .בתלים אחרים מחבל ההר
בחלקו הצפוני .רוחבה של החציבה שבתחומי הר הבית
ניתן לזהות ממצאי חרסים בסמוך למדרונותיהם ,עד
הוא כשישה מטרים והיא הפרידה את הגבעה מהאוכף
לכדי עשרות מטרים בודדים בלבד ,או אז החרסים
(וורן וקונדר  ;136 :1884ראו :הובארד  :1966איור .)1
מתמעטים ואף נעלמים כליל .עובדה זו ,בנוסף לסחף
חציבה זו זוהתה כחפיר ותועדה גם בידי ונסאן (.)1912
הטבעי ,ופעולות היישור והמילוי של הורדוס ,ייתכן
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היא תוארכה על ידי חוקרים רבים לימי ממלכת יהודה
(אוטוסון  ;266 :1989 ;31 :1979אורדסון ,92 :2000
 ;95אוסישקין 2006 ;535 :2003ב.)475 :2009 ;351 :
אם נניח שהמקדש שכן על פסגת הגבעה ,הרי שניתן
להציע שהמתחם השלטוני והארמון שבו התפרסו מצפון
למקדש עד לקצהו של התל ,על פני כשליש משטח
העיר .הם היו נפרדים מן העיר גופא ,ששכנה מדרום
וממזרח למקדש ,שם נותר די שטח כדי לאכלס את שאר
התושבים (אוסישקין  ;2009ריטמאייר .)31 ,29 :1992
לפי הצעה זו ,העיר ירושלים נבנתה בתל על הר הבית
ושם התקיימה במהלך האלף השני והאלף הראשון
לפסה"נ 6.ייתכן שהעיר בוצרה במהלך תקופת הברזל 2א'
המאוחרת ,במקביל לביצורם של אתרים אחרים ביהודה
כמו לכיש ,תל באר–שבע ואפשר שגם מצפה 7.המשמעות
היא ששלוחת עיר דוד הייתה שטח פרוז ,שהיה מחוץ
לעיר עד לתקופת הברזל 2ב' ,שטח שהתאפיין במתקנים
חקלאיים ופעילות דלה אחרת שכללה מבנים בודדים
בסמוך למעיין .היה זה רק במחצית השניה של המאה
הח' לפסה"נ ששלוחת עיר דוד והגבעה הדרומית-
מערבית שולבו בו–זמנית בעיר גופא ,והוקפו בחומה.
במלים אחרות ,הן בתקופת הברזל 2ב' והן בתקופה
ההלניסטית המאוחרת ירושלים התפשטה באותו
פרק זמן דרומה (לעיר דוד) ודרומה-מערבה (הגבעה
הדרומית-מערבית) .זו הסיבה לכך שהחפירות השונות
לא חשפו ביצור במערבה של עיר דוד :באף שלב לא עבר
גבולה של העיר בקו זה ועל כן לא היה צורך לבצרו.
הבעיה העולה משחזור זה היא מיקומו של המעיין —
מחוץ לעיר ובמרחק מה (כשלוש מאות מטר)
מחומותיה .פתרון אפשרי לבעיית המים (בעיקר בעת
מלחמה) הוא חציבתם של בורות מים בתחומי הר
הבית .וורן מיפה בורות אלה ,שרובם המכריע נחצב
ככל הנראה בתקופות מאוחרת ,ובעיקר בתקופה
ההרודיאנית ,אבל כפי שהציע לאחרונה צוק ,לפחות
אחד מהם נחצב קודם לכן (וורן וקונדר 163 :1884
ואילך; גיבסון וג'קובסון  ;1996צוק תשע"א .)20-7 :על
כל פנים ,יש להדגיש שגם המעיין בשומרון מצוי הרחק
מהעיר ,שהתבססה ,כל הנראה ,על בורות חצובים.

דיון
בדיון להלן אנו מציעים שחזור מתומצת לתחומיה
של ירושלים בין תקופת הברונזה התיכונה לתקופה
ההלניסטית המאוחרת.
המציאות הישובית בתקופת הברונזה התיכונה מעלה
קושי מסוים .הביצור המונומנטלי בסמוך למעיין
הגיחון נועד ,ככל הנראה ,לגונן עליו ועל הגישה אליו
(רייך ושוקרון תשס"ט .)2010 ,ביצור זה כולל גם
את קטע החומה שחשפה קניון (קניון ;87-81 :1974
סטיינר  ;11-10 :2001רייך ושוקרון  .)2010בשטח E1
של חפירות שילה נחשפו אולי יסודות חומה מתקופת
הברונזה התיכונה מתחת לחומה של תקופת הברזל
2ב' ושתי רצפות עם כלי חרס שנטען שהן ניגשות
אליה (דה גרוט וברניק-גרינברג 2012א130-106 :
ותוכניות  .)51-49להבדיל ,החפירות השונות לא חשפו
ביצור בצידה המערבי של עיר דוד; כנזכר לעיל ,קירות
ה"השער" שחפר קרוופוט הם ככל הנראה יסודות של
מבנה מהתקופה ההלניסטית המאוחרת או מהתקופה
הרומית (אוסישקין 2006א) .בחלקה הצפוני של עיר
דוד החפירות השונות לא גילו כל שריד מתקופת
הברונזה התיכונה .א' מזר ( )27-24 :2007הציעה
בעקבות מקליסטר ודאנקן ( )15 :1926שירושלים של
תקופת הברונזה התיכונה התרכזה בחלקה הדרומי
של שלוחת עיר דוד ,מדרום לשטח  Gשל חפירות
שילה ולמרכז המבקרים ,כשהביצורים באזור המים
היו בפינתה הצפונית-מזרחית .הצעה זו מבוססת
גם על השערתם של מקליסטר ודאנקן ( :1926איור
 39ולוח  ,)Iששקע בסלע–האם חוצה את עיר דוד
ממזרח למערב (בשפתם — "עמק צדק") .ואולם ,אותו
שקע נראה אך לא יותר ממחצבה עתיקה .בנוסף ,אין
מקבילה לעיר שנבתה על מדרון גבעה ,בעוד שפסגתה,
השולטת על הסביבה ,נותרה מחוץ לחומותיה.
ניתן היה אולי להציע שהעיר של תקופת הברונזה
התיכונה שכנה על התל המשוער הקבור מתחת
למתחם הר הבית כמו גם על שטח נרחב שכלל את
חלקה הצפוני והמרכזי של עיר דוד :קו הביצור נמשך
דרומה עד לחלקה המרכזי של עיר דוד ,אל–נכון כדי

התל על ההר 

להכליל את המעיין בשטח המבוצר .ואולם ,ישנם
שלושה קשיים בשחזור כזה :ראשית ,החפירות השונות
לא חשפו ממצאים מתקופת הברונזה התיכונה בצפונה
של השלוחה; שנית ,אף עיר בחבל ההר ,אפילו לא
שכם ,לא התפרסה על פני שטח כה נרחב; שלישית ,עד
כה לא נחשפו עדויות לביצור צידה המערבי של שלוחת
עיר דוד .מאידך ,יש קושי גם באפשרות החלופית,
לפיה הביצורים בשטח  E1מאוחרים לתקופת הברונזה
התיכונה :במקרה כזה העיר שכנה על התל בצפון,
ובמרחק מה מדרום לה בוצר אזור המעיין — מתאר
שאינו מוכר משום עיר אחרת באזורנו .על כל פנים,
מאחר והחפירות השונות לא חשפו את החוליה
המקשרת בין הר הבית לבין אזור המעיין ,הרי שטבעם
של השרידים מתקופה זו בשלוחת עיר דוד ,כמו גם
היקפה של העיר בכללותה ,נותר כתעלומה.
העיר של תקופת הברונזה המאוחרת התפרסה על התל
הקבור מתחת למתחם הר הבית (קנאוף  .)2000הממצא
המועט שנחשף בנקודות מסוימות בעיר דוד ,בקרבת
מעיין הגיחון ,מעיד ככל הנראה על פעילות מצומצמת
מחוץ לחומות העיר ובסמוך למקור המים.
הפעילות סביב המעיין התעצמה בתקופת הברזל .1
שרידי מבנים נחשפו מתחת לקירות התמך שבמדרון
המזרחי של עיר דוד ובחפירות א' מזר במרכז המבקרים
(סטיינר  ;20-13 :1994א' מזר  .)42-39 :2009מספרם
הרב של כלי החרס מתקופת הברזל  1שנחשפו במילוי
החום שמתחת ל"ארמון המלך דוד" של א' מזר (א'
מזר  )48 :2007ראוי גם כן לציון .כל אלו מעידים
על פעילות סביב המעיין .יחד עם זאת ,השטח שבין
המעיין לתל שמצפון נותר לא מיושב וכך גם השטח
שמדרום למעיין.
תקופת הברזל 2א' ניתנת לחלוקה לשתי תקופות
משנה לפי הסטרטיגרפיה והמכלולים הקיראמיים
באתרי השפלה ובקעת באר–שבע :תקופת הברזל 2א'
המוקדמת והמאוחרת (הרצוג וזינגר–אביץ .)2004
החפירות הארכיאולוגיות בירושלים ,ובאתרי ההר
האחרים ,לא העלו נתונים מספקים בכדי ליצור חלוקה
שכזו גם בחבל ארץ זה .ולמרות זאת ,נראה שהן את
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מבנה האבן המדורג והן את הקירות שחשפה א' מזר
(לכל הפחות חלק מהם) יש לתארך לתקופת הברזל 2א'
המאוחרת (פינקלשטיין ואחרים  ;2007פינקלשטיין
2011א) .הישוב המרכזי בתקופה זו ,שאולי הוקף
בחומה רחבה כמו זו שנחשפה בתל א–נצבה (מצפה),
עדיין שכן בהר הבית לבדו .בהנחה שהתיאור במלב
יד יד מבוסס מבחינה היסטורית ,ייתכן ששם הייתה
החומה שפרץ יואש מלך ישראל בראשית המאה הח'
לפסה"נ .ייתכן גם שמבנה האבן המדורג נבנה אז
מחוץ לחומות העיר בדי לתמוך במבנה גדול ששכן
בצפון-מזרח שלוחת עיר דוד ,ככל הנראה מצודה,
שהגנה על הגישה למקור המים של העיר .ע' מזר
( )2010 ;2006ופאוסט ( )2010שחזרו מצודה שכזו ,אך
תארכו אותה לתקופת הברזל  .1אלא שלא נחשף שם
קשר בין החדר/חדרים מתקופת הברזל  1לבין הקירות
הרחבים הסובבים אותם ,ואילו קשר בין חלקלקת
האבן לבין הקירות שעל הרכס אינו ניתן כיום לאישור
(פינקלשטיין 2011א).
נקודת המפנה בתולדות הישוב בירושלים ארעה
בתקופת הברזל 2ב' ,במחצית השניה של המאה
הח' לפסה"נ .השגשוג ביהודה תחת שלטון אשור
והתמורות הדמוגרפיות שארעו בה — אם בתוך פרק
זמן קצר בעקבות נפילת ממלכת ישראל (פינקלשטיין
וסילברמן  ;2006פינקלשטיין 2008ב) ואם בגידול
ארוך–טווח ואיטי (נאמן  — )2009 ;2007הביאו לתהליך
עיור משמעותי בבירת הממלכה .לראשונה התפשט
הישוב לשלוחת עיר דוד במלואה ,שיושבה עתה
בצפיפות .העיר התפשטה באותו פרק זמן גם מערבה,
אל הגבעה הדרומית-מערבית (כיום שטח הרובע
היהודי והארמני) .שכונות חדשות אלה הוקפו בחומה,
שחוברה לחומת העיר הישנה (שזמנה ,אנו משערים,
תקופת הברזל 2א') שהקיפה את התל שבהר הבית
(אוסישקין  .)473 :2009החומה בעיר דוד נחשפה רק
בצידה המזרחי של השלוחה ,מעל לעמק הקדרון (שילה
 28 ,10-8 :1984ואיורים  ;33 ,30סטיינר ;92-89 :2001
רייך ושוקרון תשס"א ;2008 ;8-5 :דה גרוט וברניק-
גרינברג 2012א) .קטעים מביצור זה ,שזוהו על ידי וורן,
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נחפרו ככל הנראה על ידי א' וב' מזר ב"עופל" (א' מזר
וב' מזר  .)1989חפירות אביגד גילו קטעים מחומת
העיר בתחומי הרובע היהודי (אביגד ;60-46 :1983
אביגד וגבע  ;82-44 :2000גבע ואביגד -131 :2000
 ,)198וייתכן שקטעים נוספים נחשפו במערב ,מתחת
לחומה העות'מנית בסמוך לשער יפו (גבע ;1979
 ,)1983ובצפון ,בחפירות ברחוב הגיא (קלונר .)1984
לא היה צורך לבצר את צידה המערבי של שלוחת עיר
דוד ,כיוון שקו זה היה מלכתחילה בתוך העיר הגדולה
(אוסישקין 2006א.)153 :
הישוב בירושלים הצטמצם בתקופה הפרסית
ובתקופה ההלניסטית המוקדמת והתרכז בתל שעל
הר הבית .עיר דוד היתה שוב שטח פתוח" .כיסים"
של כלי חרס שנמצאו בחפירות הארכיאולוגיות
מעידים ככל הנראה על פעילות דלה סביב המעיין
ואולי גם במדרון המזרחי של הגבעה ,מדרום לו.
לדעת פינקלשטיין ,יש לקשור את התיאור של תיקון/
בניית חומת ירושלים ב"זכרונות נחמיה" ,ללא אזכור
פרטני של מקומות ,עם חומת העיר סביב התל שעל
הר הבית ,בעוד שהתיאור המפורט בנחמיה פרק ג',
המייצג תחיבה מאוחרת לטקסט המקורי (ראו :טוריי
 ;249 :1910 ;38-37 :1886מובינקל ,)116-109 :1964
קשור ככל הנראה למפעלי הבנייה החשמונאים ,ששוב
הקיפו בחומה את עיר דוד ואת הגבעה הדרומית-
מערבית .לדעת ליפשיץ ,הפסוקים בנחמיה פרק ג',
המתארים את בנייתם של שישה שערים ,יחודיים
בתחבירם ,בסדר המלים ובפעלים המופיעים בהם,
והם שונים בתכליתם מנוסחאות הבניה הרגילות,
שמתארות את בניית החומה עצמה (כבר ריינמות'
[ ]84 :2003הציע שנחמיה פרק ג' מורכב משני
מקורות שונים ,ואילו ליפשיץ [תשס"ח ]2012 ,הראה
שישנן בפרק שתי תוספות מאוחרות ,ובהן הפסוקים
המתארים את השערים שנתחבו לרשימה המקורית
שעיקרה האנשים שמימנו את בניית החומה) .ליפשיץ
טען שבלא התיאור המורכב של השערים ,הכתוב
המקורי תיאר את שיקומה/בנייתה של חומת העיר
שהקיפה את התל שעל הר הבית.

שלוחת עיר דוד יושבה פעם נוספת בתקופה
ההלניסטית המאוחרת .בדומה לתקופת הברזל 2ב',
העיר התפשטה במקביל הן לשלוחת עיר דוד והן
לגבעה הדרומית-מערבית ,ולכן גם עתה לא היה צורך
לבצר את צידה המערבי של שלוחת עיר דוד.

סיכום
ישנם שני פתרונות ל"בעיה עם ירושלים" ,כלומר ,לכך
שהמחקר הארכיאולוגי לא הניב מידע מספק לתקופות
שונות באלף השני והראשון לפסה"נ המתועדות היטב
במקורות הכתובים .לפי הפתרון הראשון ,האקרופוליס
(שכלל רק מקדש וארמון) שכן על הר הבית ואילו
העיר עצמה היתה בשלוחת עיר דוד .המשמעות היא
שירושלים היתה עיר ענייה ודלילה באוכלוסייתה
בתקופות הברונזה התיכונה והמאוחרת ,הברזל 2-1א',
הפרסית וההלניסטית המוקדמת.
במאמר זה אנו מציעים פתרון חלופי לסוגיה זו :התל
המקורי של ירושלים ,הוא האקרופוליס והעיר יחדיו,
שכן על הר הבית ונקבר בעת הקמתו של המתחם
ההרודיאני בשלהי המאה הא' לפסה"נ .תל תיאורטי
זה ייתכן והתפרס על פני כחמישים דונם — כשיטחם
של הגדולים בתלי חבל ההר של ארץ–ישראל בתקופת
הברונזה ובתקופת הברזל .התל בוצר ככל הנראה כבר
בתקופת הברונזה התיכונה ,ושוב בתקופת הברזל 2א'
המאוחרת ,במקביל לביצורן של ערי יהודה האחרות,
ובראשן לכיש ,תל באר–שבע ומצפה .תל זה שעל
הר הבית היה אתרה של העיר בתקופות הברונזה
התיכונה ,הברונזה המאוחרת ,הברזל 2-1א' ,הפרסית
וההלניסטית המוקדמת .בכל התקופות הללו ,הפעילות
בשלוחת עיר דוד היתה דלה ומוגבלת לחלקה המרכזי
ובעיקר למדרון המזרחי בקרבת מעיין הגיחון .בשתי
תקופות — תקופת הברזל 2ב' והתקופה החשמונאית —
העיר התפשטה במקביל לשלוחת עיר דוד ולגבעה
הדרומית-מערבית .שכונות חדשות אלה הוקפו בחומה
וחוברו לאקרופוליס ,אך לא היה צורך לבנות חומה
שכזו במערבה של שלוחת עיר דוד ,מאחר ושטח זה
היה אז בליבה של העיר.
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