המאה הי' לפסה"נ– על ארמונות ואימפריות
"וישלח חירם מלך צור מלאכים אל דוד
ועצי ארזים וחרשי אבן קיר
ויבנו בית לדוד" (שמו"ב ה:י"א)

רקע:
בקיץ תשס"ה כינסה ד"ר אילת מזר מסיבת עיתונאים בה הכריזה על חשיפת הארמון אותו בנו
הצידונים (הפניקים) לדוד המלך .עד לרגע כתיבת שורות אלה( ,וככל הנראה גם לאחריו) ,נשפכו
נהרות של דיו בדיון המתמשך הנוגע לזהותו ותיארוכו של "מבנה האבן הגדול" ,כפי שהוא מכונה
בידי מרבית הארכיאולוגים .בנושא זה קמו שתי אסכולות מרכזיות ,האסכולה הראשונה ,תומכת
חלקית במסקנותיה של ד"ר אילת מזר – ועליה נמנים פרופ' עמיחי מזר ופרופ' אברהם פאוסט.
האסכולה השנייה ,המתנגדת לפרשנותה של מזר אל ממצאי החפירה ושוללת את הזיהוי של
המבנה עם ארמונו של דוד ,על אסכולה זו נמנים ,:דוד אוסישקין ,זאב הרצוג ,נילי זינגר אביץ
ובראשם פרופ' ישראל פינקלשטיין ,שגם בינם לבין עצמם נחלקו בדבר תיארוך המבנה.
בין כל אותם שמות גדולים ,נמצאים אנחנו ,המדריכים .בין כל הנימוקים המשכנעים והמאמרים
המלומדים נותרנו עם שאלה פשוטה " :-ארמון דוד או לא?" או לחילופין" ,אז מה אני אומר
בעצם?" .לצערי ,תשובה מפורשת לא תקבלו משורות אלה (זה הזמן לדלג למאמר הבא ,)...אבל,
נוכל לנסות ולהבין על מה כל הויכוח ואיך נוכל למנף את זה לטובת הבנה נכונה יותר של הויכוח
הכולל שתחת כנפיו נכנסת סוגיית הארמון ,סוגיית המאה הי' לפסה"נ .הבנה טובה יכולה
להשתמש בחיסרון (אי-ההסכמה) כיתרון וללתת למודרכים שלנו טעימה מה"סערה" המתחוללת
סביב הארמון (להלן "מבנה האבן הגדול") .נדמה כי עצם העניין הרב שמעוררים השרידים
המועטים של הארמון ,מעורר עניין בפני עצמו...
דומה כי הויכוח על מעמדה של הממלכה המאוחדת הצטמצם בשנים האחרונות לדיון שטחי
העוסק בשאלה" :האם דוד ושלמה היו קיימים?" .אמנם ,כמעט ואין חוקרים רציניים הטוענים
כי לא היו קיימות דמויות בשם דוד ושלמה .ההצעות השוללות את הסיפור המקראי באופן גורף,
נדחו על הסף בידי מרבית החוקרים העוסקים בתחום .בין היתר ,בעקבות מציאתה של כתובת תל
דן בידי אברהם בירן (תשנ"ד).
לאמתו של דבר ,הדיון עוסק בעיקר בשאלת אופן התהוותה והיקפה ,ואף קיומה של אותה ישות
חברתית-פוליטית הנקראת במינוח המקובל "הממלכה המאוחדת".
מטרתי במאמר זה היא לעשות קצת סדר במושגים הארכיאולוגים המשמשים תשתית לדיון זה,
וכן לנסות ולהבין את כל הסערה המתחוללת סביב מבנה האבן הגדול שנחשף ע"י אילת מזר
בעיר דוד וכיצד היא משתלבת בדיון על הממלכה במאוחדת וסוגיית המאה הי' לפנה"ס.
לצורך הבנת הדיון לעומקו יש לעשות "סדר" בכמה מושגי יסוד בארכיאולוגיה הנדרשים על מנת
להבין לעומק את גודל ה"בעיה" שנקראת המאה ה 10-לפסה"נ.

התיאור המקראי של ארמון דוד
ישנם כמה פסוקי מפתח המסייעים לנו להבין את השתלשלות האירועים .נפתח בפסוק המתאר

את כיבוש יבוס בידי דוד" :וילכוד דוד את מצודת ציון היא עיר דוד ...וישב דוד במצודה ויקרא לה
עיר דוד" (שמו"ב ה' ,ז ,ט) .המידע העיקרי שניתן לשאוב מפסוקים אלה היא העובדה כי דוד עשה
שימוש ,לפחות בשלב הראשון ,במצודה היבוסית כמקום מושבו .כך שעלינו לחפש מבנה עם
מאפיינים חומריים מתקופת הברזל  1עם המשכיות למאפיינים החומריים של תקופת הברזל 2א',
תקופת דוד ע"פ הכרונולוגיה המסורתית.
הפסוק הבא נוגע להקמת ארמונו של דוד ע"י שליחיו של חירם מלך צור ,הם הפניקים" :וישלח
חירם מלך צור מלאכים אל דוד ועצי ארזים וחרשי אבן קיר ויבנו בית לדוד" (שמו"ב ה' ,י"א) .כאן
כבר נכנס מאפיין תרבותי חדש שיתבטא בצורת בנייה שונה מתקופת הברזל  .1יהיה למצוא אופי
בנייה שונה הכולל אבנים מסותתות ופריטים ארכיטקטוניים המאפיינים ארמונות .כמו כן ,ייתכן
ונמצא גם תרבות חומרית האופיינית לתרבות הפנקית ,ממנה הגיעו שליחיו של חירם.

הפסוק האחרון ,נוגע למיקומו היחסי של ארמון דוד המלך" :וישמעו פלשתים כי משחו את דוד
למלך על ישראל ויעלו כל פלשתים לבקש את דוד ,וישמע דוד וירד אל המצודה "...אם נעשה ניתוח
טופוגרפי קצר של גבעת עיר דוד נבין כי הארמון היה ממקום ככל הנראה מצפון למצודה היבוסית
ובנקודה גבוהה ממנה.
עושים סדר
עוד בשנת תשנ"ז הציעה אילת מזר לאתר את ארמונו של דוד בשטח שמעל ומצפון למבנה האבן
המדורג שבשטח  .Gטענתה הבסיסית הייתה כי המבנה
המדורג שימש כמסד למבנה מרשים שעמד ממעל לו,
אולי המצודה היבוסית .בניתוח שעשתה מזר לפסוקים
הנ"ל ,ניתן היה להבין כי הארמון ניצב בנקודה גבוהה
בגבעת עיר דוד ממעל למצודת ציון ,היא מצודת יבוס .יש
לציין כי המונח "עיר דוד" מתייחס למצודה – היא העיר.
מזר לא הייתה הראשונה שהציעה את הזיהוי ,אבני גזית
וכותרת פרוטו-איולית שנתגלו על ידי קתלין קניון בשטח
 Hשנמצא מצפון לשטח מרכז המבקרים בסמוך למגדל
הצפוני (איור  .)--אבני גזית דומות נמצאו גם בחפירות
שילה בשטח  .Gכותרות פרוטו איוליות נמצאו במבנים
ממלכתיים בחצור ,מגידו ,רמת רחל ובשומרון (ראו
תוכנית הארמון ואיור  .)--קניון שייכה פריטים אלה
לשרידי של ארמון דוד .וכמוה גם מזר.
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קדמו לה מקאליסטר ודנקן שחפרו באותו האזור בשנות ה 20-של המאה הקודמת.

תיאור השרידים
בשתי עונות החפירה של מרכז המבקרים בעיר דוד נחשפו שרידים מתקופות רבות .טווח הזמן
שעליו נפרשו השרידים הוא מהתקופה הכלקוליתית עד סוף התקופה המוסלמית הקדומה .אם
בתל ארכיאולוגי ישנו בדרך כלל שיכוב ברור המאפשר לנו להבין את סדר התקופות שבו נושב
האתר .הרי שבשטח החפירה שאיתו התמודדה מזר ,היה ניתן למצוא באותה השכבה שרידים
שהתפרשו על פני יותר מחמשת אלפים שנים והפריעו את השרידים הקדומים יותר .ואם אכן
נמצא שיכוב ברור ,מדובר היה ברבדים שגובהם הסתכם ב 10-20-ס"מ .לכל האמור לעיל ,יש
להוסיף את העובדה כי השטח נחפר בעבר ע"י דנקן ומקאליסטר ,לאחר שנסתיימה חפירתם
השטח כוסה מחדש ,ע"פ ההסכם שהיה להם עם השלטונות העות'מאניים .כך שאיננו יכולים
לדעת בבירור מה הכילה האדמה אותה חפרו והאדמה ששימשה לכיסוי האתר .דבר שהקשה
מאוד על עבודתה של מזר.
להלן אתאר בקצרה את השרידים שחשפה מזר ,הקדומים למבנה האבן הגדול:
השרידים הקדומים ביותר במרכז המבקרים הם ספלולים שתוארכו על ידי מזר לתקופה
הכלקוליתית ,מזר ייחסה להם מתקן חקלאי כל שהוא וטענה כי בתקופה זאת האזור היה פתוח
ולא התקיימו בו מבנים.
הממצאים מתקופת הברונזה הקדומה כללו כלי חרס שנחשפו תחת רצפת גיר דחוס – אלה נחשפו
גם בחפירות שונות שנערכו ברחבי עיר דוד ובחפירות הראשונות שנערכו ע"י מקאליסטר ודאנקן
בשטח מרכז המבקרים.
כתבי המארות* (תקופת הברונזה התיכונה) מהווים את המקור הראשון בה מוזכרת ירושלים –
"רושלממ" .בעיר דוד נתגלו שרידים רבים המתיישבים עם המסקנות העולות מכתבי המארות ,על
עיר חזקה ומבוצרת .באזור החפירה נתגלה משטח סלע מיושר ,הספלולים מהתקופה הכלקוליתית
מולאו בגיר דחוס וכך גם סדקים בסלע ,אולם ,לא נתגלו שרידי בנייה בשטח.
גם בתקופת הברונזה המאוחרת מוזכרת ירושלים במקור חוץ מקראי .שישה מכתבים שנשלחו על
ידי עבדי-חפה מלך ירושלים אל פרעה נמצאו בארכיון המלכותי באל-עמארנה* .השרידים
מתקופה זאת הם דלים ביותר ופרט לקנקן מיובא מקפריסין ,שנחשף ברובד האדמה שהחל
להיערם על גבי משטח הסלע ,לא נחשפו שרידים נוספים בשטח זה ,שעל פי מזר היה ממוקם
מצפון לגבולות העיר בתקופת הברונזה הקדומה .ואולי שימש כחניון נוודים.

 :]Commented [r1להכין ולהוסיף שרטוט

תקופת הברזל (לתוכנית מלאה ראו איורים)--- :
עיקר הממצא שעמד במרכז הדיון הוא משתי תקופות :תקופת הברזל  1ותקופת הברזל 2א'( .על
הממצאים מן התקופות הבאות ראו מאמרה של אילת מזר בחוברת קדמוניות  ,140תשע"א).
חפירות אילת מזר – עונות 2005-2007
הממצא מתקופות אלה הוא בעיקר ארכיטקטוני .מזר חשפה סדרה של קירות ,חלקם קירות
חיצוניים ,כמו קירות  20ו .107-וקירות פנימיים – קירות  74 ,67ו( 124-למיקום הקירות ראו איור
 .)-מה שתיארך את הקירות הוא הרצפות (רובד אדמה או אבני ריצוף) שתחתיהן או הרצפותשבסמוך להן והיחס בין כלל הקירות .כלי החרס (התרבות החומרית) שיימצאו מעל או מתחת
לרצפות ייקבעו את תאריכם של הקירות .יש לציין מעכשיו כי המאפיינים והחלוקה לטיפוסים של

כלי החרס מתקופת הברזל  1עדיין אינם ברורים דיים .מזר סברה כי קירות  -20ו 107-מתחברים
בקצותיהם ויוצרים את הפינה הצפון-מזרחית של חצר מבנה גדול ומרשים שמידותיו מתפשטות
אל מעבר לשטח החפירה למערב ולדרום .את קירות המבנה תארכה לסופה של תקופת הברזל .1
הקירות הפנימיים שולבו בשורות הבאות אתייחס לקיר  107כמחולק לשני חלקים ,המערבי
והמזרחי.
בנוסף ,חשפה ד"ר מזר את שרידיהם
של שני חדרים פנימיים (חדרים  EוD-
באיור ,1ואיור  )--במבנה האבן הגדול
(ראו איור  ,)--לטענתה נוסף חדר D
למבנה בשלב מאוחר יותר .את תיארוך
המבנה ביצעה מזר גם בעזרת רצפה
שנמצאה בתוך חדר  ,Dבסמוך לקירות
הפנימיים של החדר נמצא רובד אדמה
שהכיל קרמיקה מתק' הברזל 2א' .בחדר
 Eנמצא רובד אדמה שהכיל שרידי

איור  - 2חדרים  Dו E -על פי מזר (מתוך :מזר  ,2009עמ' )53

תעשיית מתכת האופיינית לתקופת
הברזל  1ומעליו רובד נוסף שהכיל קנקני "שפת צווארון" המאפיינים את סוף תקופת הברזל .1
כלומר ,במכלול הארמון ישנן שלוש שכבות ,הראשונה ,מתוארכת לתקופת הברזל  .1השנייה
מתוארכת לסוף תקופת הברזל  1ושכבה מתקופת הברזל 2א' השייכת לרצפה שנוספה בשלב
מאוחר יותר.
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בנוסף חשפה מזר מצפון לקיר  107המזרחי ,את קירותיהם של שני חדרים C ,ו .B-הקירות ניגשו
אל קיר  ,107ולא שולבו בו ,כמו הקירות שמדרום לקיר  107המערבי ( 67ו ,74-ראו שרטוט וצילום
אויר) מה שאומר כי אלה נבנו לאחר שזה הושלם .מזר תארכה את שני חדרים אלה לתקופת
הברזל 2א' וטענה כי אלה נבנו במסגרת הרחבת המבנה בתוך תקופת הברזל 2א' .בחדר  Cנמצאו
כלי חרס מיובאים שסייעו למזר לתארך את החדרים .אלה העידו ,ע"פ מזר ,על הקשרים שבין דוד
לפנקים)47-49 : 2009( .
הדבר המהותי האחרון שנחשף ,ורלוונטי לדיון ,הוא קשר לכאורה ,בין מבנה האבן הגדול למבנה
האבן המדורג ,שע"פ מזר ורבים אחרים ,שימש מסד למבנה גדול שעמד בראשו .עד לחפירתה של
מזר לא הוכח קשר בין שני האלמנטים – "מבנה האבן המדורג" ו"מבנה האבן הגדול" ,יש לציין כי
חלקו התחתון של "מבנה האבן המדורג" תוארך ע"י ג'יין קהיל ומרגרט שטיינר ,שלקחו חלק
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בחפירות המבנה המדורג ,לתחילתה תקופת הברזל  ,1קרי למאה-הי"ב לפנה"ס .ע"י הוכחת
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הקשר שבין שתי המבנים ביקשה מזר לחזק את סברתה לגבי תיארוך מבנה האבן הגדול .מזר
טענה כי על סמך ניתוח שעשתה לכלי הקרמיקה שנמצאו במבנה האבן המדורג יש לתארך אותו
דווקא לסוף תקופת הברזל  .1ברובד אדמה שניגש אל קיר  20נמצאה עדות לשרידי תעשיית ברזל
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ונחושת האופיינית לתקופת הברזל ( 1כמו בחדר  ,Eראו איור  .)--כך שכרונולוגית קיים קשר בין
שני המבנים( .מזר )37-38 : 2009

הממצאים הנ"ל הם העיקריים לדיונינו ,ישנם ממצאים נוספים שלא נדון בהם ,בכדי למנוע בלבול
(להרחבה ראו :מזר.)2009 ,
את המכלול הקראמי (ראה מילון מונחים) שנמצא ברובד האדמה ,תארכה מזר לשלב מאוחר
בתקופת הברזל ( 1התקופה היבוסית) ,כיוון שע"פ ניתוח השרידים באתר ,קירות המבנה המבוצר
נבנו על גבי רובד האדמה ,כך גם המבנה יתוארך לתקופת הברזל IIא' .בנוסף ,עצם מציאת קשר
בין מבנה האבן המדורג ,לתקופת הברזל  .1למבנה האבן הגדול מראה כי המבנה קם בתקופת
בסוף תקופת הברזל  1או בראשית תקופת הברזל 2א' (ראשית ימי הממלכה המאוחדת) .כל זה
ע"פ מזר.
מזר טענה כי אין סיבה לתארך את דוד לתחילת תקופת הברזל 2א' וייתכן כי דוד כבש את
ירושלים במעבר שבין שתי התקופות.
עמיחי מזר ואברהם פאוסט – מצודה יבוסית
מבקריה של מזר העירו כי ישנן כמה בעיות המתעוררות עם מסקנותיה של מזר .ראשית נתחיל עם
הביקורת של עמיחי מזר ( )2009ו אברהם פאוסט ( .)2010שניהם תארכו את הקמת מבנה האבן
הגדול לתקופת הברזל  ,1וסברו כי ייתכן ומדובר דווקא במצודה היבוסית שבה נעשה שימוש גם
בראשית שלטונו של דוד בירושלים .וכי המבנה שימש לאורך זמן ניכר בתוך תקופת הברזל 1
והמשיך לשמש גם בתקופת הברזל 2א' .פאוסט ומזר ביססו את טענותיהם על סמך אזורים,
שבהם רובד האדמה ,שהכיל כלים מתקופת הברזל  ,1ניגש אל הקיר( ,ראו מילון מינוחים) .כלומר,
האדמה הצטברה בתוך המבנה בתוך תקופת הזמן בו הוא היה בשימוש ,קרי תקופת הברזל .1
פאוסט אף ציין ,כי ברובדי האדמה ,הניגשים לקירות המבנה ,ישנם מקומות בהם ניתן לזהות
שכבות משלבים שונים בתוך תקופת הברזל  1ומתקופת הברזל 2א' .כלומר ,המבנה היה בשימוש
לאורך זמן לא מבוטל בתוך תקופת הברזל  1ולאחריה .דבר זה יכול להיות תואם את הפסוקים
בשמואל ב'" :וילכוד דוד את מצודת ציון היא עיר דוד ...וישב דוד במצודה ויקרא לה עיר דוד" (ה:
ז ,ט).
הביקורת העיקרית שהופנתה ע"י פאוסט היא לעניין תיארוך המבנה ,מזר עשתה מאמץ "למשוך"
את תיארוך המבנה לשלהי תקופת הברזל  ,1ובכך לייחס את בנייתו לימי דוד .זאת למרות
שהמאפיינים של כלי החרס מתקופת הברזל  1עדיין אינם ברורים .ועל אף ,שנמצאו כלי חרס
המייצגים כמה שלבים (שניים או אפילו שלושה) עדיין תוארך המבנה לסוף תקופת הברזל  1על

מנת שיתאים לסברה כי זהו ארמון דוד .דבר זה הוא בלתי אפשרי ,וניסח היטב פאוסט' :אי אפשר
לתארך את המבנה ל"יום האחרון" של תקופת הברזל' (תשע"א ,עמ'  ,)38כפי שמזר ביקשה
לעשות.
גם מבנה האבן המדורג ,שבעזרתו קיוותה מזר לתארך את מבנה האבן הגדול ,תוארך לשלב קדום
בתוך תקופת הברזל ( 1המאות הי"ב-י"א) ,המבנים שמעליו – "בית אחיאל" ו"החדר השרוף"
תוארכו ע"י ג'יין קהיל למאה הי' לפנה"ס .מזר טענה כי קיר ( 20המזרחי) של מבנה האבן הגדול
נבנה בד בבד עם מבנה האבן המדורג והם למעשה מבנה אחד ( .)56 : 2009ושני אלה נבנו בשלהי
תקופת הברזל 2א' .טענה זו קשה כיוון שהקמת שני המבנים על גבי מבנה האבן המדורג ביטלו את
תפקודו ,כך שלא נותר זמן בתוך תקופת הברזל 2א' שבו יהיה המבנה בשימוש .וכבר הוכח ע"י
פאוסט ומזר ,לדעתי ,כי המבנה הוקם בתקופת הברזל  1ושימש אל תוך תקופת הברזל 2א'.

ישראל פינקלשטיין – עובדות מול כיסופים
לעומת מזר ופאוסט ,שהפנו את ביקורתם בעיקר לניתוח הכרונולוגי של המבנה .עיקר הביקורת
של ישראל פינקלשטיין הופנתה כלפי הניתוח הארכיטקטוני שנעשה על ידי אילת מזר באתר
החפירה .לדעת פינקלשטיין התוכניות שהוצגו על ידי א' מזר וא' פאוסט בפרסומים השונים
רחוקים מלתאר את הקיים בשטח החפירה .רוב הקירות הינם מקוטעים וכמעט שום קיר לא
השתמר במלואו.
ראשית ,פינקלשטיין טען ,כי החיבור שבין קירות ( 20המזרחי) ו( 107-הצפוני) אינו קיים כלל .מה
גם ,שסגנון הבנייה והאוריינטציה של שתי הקירות הם שונים .בנוסף ,טען פינקלשטיין כי קיר 107
מקוטע ,ושני חלקיו ,המערבי והמזרחי ,בנויים באוריינטציה שונה ובסגנון בנייה שונים והוא אינו
יכול להתפרש כקיר אחד( .ראו איורים  ,--מתצלום האוויר ניתן לראות כי קשה לפרשם כקיר
אחד) .מה גם ,שהפרשי הגובה בין שני חלקי המבנה הם גדולים מדי בשביל להוות מבנה אחד ,ואם
היה נבנה מבנה כמו ארמון בשטח זה ,קודם כל היו מפלסים את כל המשטח ע"י חציבות ומילויי
אדמה ,כיאה לפעל בנייה גדול.
כך שכלל הקירות בחפירתה של מזר אינם יכולים להתפרש כמבנה אבן גדול אחד ,וזה ככל הנראה
לא קיים.
פינקלשטיין שלל גם את זיהוי החדרים  Eו D-וטען כי זיהוים נעשה על סמך שתי אבני בנייה בלבד.
וכי לא ניתן להוכיח קשר בין חדרים אלה לקירות המבנה ( 20ו .)107-לדבריו מדובר לכל היותר
בחצי חדר .ואותו ניתן לתארך לתקופת הברזל 2א'ב'.
גם הקשר שבין מבנה האבן הגדול למבנה האבן המדורג נשלל על ידי פינקלשטיין ,שהציג תמונות
שבהן נראה כי חלקו העליון של מבנה האבן המדורג שוחזר ללא כל קשר למה שהיה בשטח.
בעבודות השחזור נוספו נדבכים שספק אם היו קיימים לפני כן (ראו תמונות  .)----פינקלשטיין
טען כי עבודות אלה פגעו במקום היחידי בו היה ניתן לבדוק אם היה קיים קשר בין קיר  20של
מבנה האבן הגדול למבנה האבן המדורג .ולפיכך לא ניתן להוכיח את הקשר ,גם אם היה קיים.
בנוסף ,מתארך פינקלשטיין את מכלול כלי החרס מתקופת הברזל 2א' בכל שטחי החפירה ללמה
הט' לפסה"נ ,על פי הצעת ה"כרונולוגיה הנמוכה" שלו (ראו להלן).

איור  - 3מבנה האבן המדורג לפני עבודות השחזור (מתוך :פינקלשטיין 2011 ,עמ' )23

איור  - 4מבנה האבן המדורג לאחר השחזור ,נוספו כ 2-3נדבכים מתוך :פינקלשטיין ,2011 ,עמ' )23

מסקנות וכיוונים חדשים
פאוסט כבר הצביע על כך שלאילת מזר ישנה בעיה .כיוון ,שפרט לכותרת שנמצאה בחפירות
קתלין קניון וחפץ שנהב שנמצא בחפירותיה ,לא קיימת הוכחה לכך שזהו מבנה מפואר כמו ארמון
הבנוי אבני גזית ומכיל חפצים יוקרתיים .אכן ,זהו מבנה מאסיבי .וחלק מן הקירות נשתמרו
לגובה .אולם ,באף אחד מהנ"ל לא נמצאה אבן גזית אחת לרפואה .נראה ,ע"פ דעתי המצטרפת
לדעתם של מזר ופאוסט ,כי המבנה מתאים יותר להיות בעל פונקציה צבאית כמו מצודה .בקצהו
המערבי של קיר  ,107נתגלה קיר  80שעל פי פרשנותה של אילת מזר היה מסד שלחלק ממגדל,
דבר המתאים למבנה בעל פונקציה צבאית כמו מצודה .אם יורשה לי להביע דעה אישית ,נראה
לענ"ד שיש לחפש את הארמון מצפון למבנה האבן הגדול ,באזור חפירותיה של קתלין קניון ,היכן
שנמצאו אבני הגזית והכותרת הפרוטו-איולית .לא ניתן להוכיח ממש לכאן או לכאן ,אך וכפי
שציינה מזר ,זהו רק חלק קטן מן המבנה ורק חפירות נוספות יבהירו את תמונת המצב.
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איור - 5סיכום הדעות השונות

ברצוני להעלות על הכתב הצעה מעניינת שנמסרה לי בעל-פה ע"י הארכיאולוג אלי שוקרון ,שהציע
לזהות את מצודת ציון-יבוס באזור ביצור מעיין הגיחון (המגדל והמעבר המבוצר) .לטענתו נראה
כי כל מכלול הביצורים שייכים למתחם מבוצר גדול .שוקרון מבסס את השערתו על סמך

הפסוקים בשמו"ב העוסקים בכיבושה של רבת עמון בידי יואב" :וילחם יואב ברבת עמון ,וילכד
את עיר המלוכה .וישלח יואב מלאכים אל דוד ויאמר נלחמתי ברבה גם לכדתי את עיר המים.
ועתה אסוף את יתר העם וחנה על העיר ולכדה ,פן אלכד אני את העיר ונקרא שמי עליה" ע"פ
הצעתו של שוקרון ,המונח עיר המים פונה אל מצודה שתפקידה היה להגן על מקור המים של רבת
עמון (היא עיר המלוכה – אולי גם כן מצודה) .תימוכין לכך אפשר לקבל מהפסוק בשמו"ב:
"וילכוד דוד את מצודת ציון היא עיר דוד ...וישב דוד במצודה ויקרא לה עיר דוד" (ה' ,ז ,ט)-
המצודה היא "עיר דוד".

בעיית המאה הי' לפסה"נ

התיאור המקראי
"ושלמה היה מושל בכל הממלכות מן הנהר
ארץ פלשתים ועד מצרים מגישים מנחה
ועובדים את שלמה כל ימי חייו" (מל"א ,ה' ,א')

התיאור המקראי של ממלכת דוד ושלמה מספק לנו תמונה של ממלכה גדולה המשתרעת מנחל
מצרים בדרום עד לנחל פרת בצפון .מטרתם העיקרית של הארכיאולוגים המקראיים הייתה
לחשוף את אותה ממלכה עצומה שנשלטה ע"י דוד ושלמה והחלה להתפורר עם פילוג הממלכה
בידי ירבעם בן נבט ,ע"פ התיאור המקראי .ערי המפתח המוזכרות בתיאור המקראי הן מגידו,
חצור וגזר ,המחקר התמקד בעיקר באתרים אלה .בנוסף לאתרים כמו ערד ,תל רחוב וכדו'.
הממצא הארכיאולוגי
"וזה דבר המס אשר העלה המלך שלמה לבנות את בית ה'
ואת ביתו ואת המילוא ואת חומת ירושלים
ואת חצור ואת מגידו ואת גזר" (מל"א ,ט' ,ט"ו)

המחלוקת הנוגעת למאה הי' לפנה"ס מתייחסת בעיקר לשכבות הארכיאולוגיות שאותן ניתן או
לא ניתן לשייך למאה הי' לפנה"ס באתרים הנ"ל .אקדים ואומר כי בד"כ מעבר בין תקופות מסומן
בעקבות שינוי בתרבות החומרית (ארכיטקטורה ,כלי חרס וכדו') או בשינוי בדפוסי ההתיישבות
במרחב מסוים (חורבן\יישובם של אתרים או הופעתם של יישובים חדשים) .בנוסף ,המחלוקת
נוגעת גם לגבי אמינות התיאור המקראי של ממלכת דוד ושלמה.
מקובל במחקר כי תקופת הברזל ( 1המאה הי"ב עד המאה הי' לפסה"נ בקירוב) מתאפיינת בירידת
ההשפעה של האימפריה המצרית על מרחב ארץ ישראל (העלמות של תרבות מן המרחב) וחדירתם
של גויי הים (קבוצה אתנית שמקורה בים האגאי – תרבות חדשה) ,יש המזהים אותם עם
הפלשתים ,וחדירתם של גורמים אתניים נוספים .מעבר זה מזוהה ע"י הבחנה כי יישובים גדולים
של תקופת הברזל  1מצטמצמים או חרבים כליל ,ובחלקם מזהים שינוי בתרבות החומרית ,כך
נזהה בין השאר ,את התרבות הפלשתית או כל תרבות אחרת .המעבר הבא או השינוי מתרחש עם
תחילתה של תקופת הברזל 2א' .אתרים (כמו מגידו ,חצור וגזר) שחרבו או הצטמצמו בתקופת
הברזל  1נושבים מחדש או מתרחבים .מופיעים מבנים ציבוריים מרשימים ,ביצורים גדולים
וישנה אחידות מסוימת בתרבות החומרית באתרים הנ"ל .כל אלה מעידים על יד מכוונת או
שלטון המרכז ומארגן את הפעילות באתרים השונים (דבר זה נכון להרבה יישובים במרחב בנוסף
לשלושת הנ"ל) .ובשורה התחתונה ,ישנו שלטון מבוסס המסוגל לארגן מערך יישובי נרחב .בנוסף,
מזהים את עלייתן של אימפריות נוספות במרחב.
הכרונולוגיה המסורתית (לסיכום הדעות השונות ראה איור)-- :
יש המפרשים את המעבר הזה כביטוי לייסודה של הממלכה המאוחדת ע"י דוד המלך .הבעיות
מתחילות כאשר ניגשים לקבוע כרונולוגיה מוחלטת ,כלומר שנים .על פי הכרונולוגיה המסורתית,
המאה הי' לפנה"ס עד לשליש האחרון של המאה ( 1000לפסה"נ עד  930/25לפסה"נ) ,היא תקופת
דוד ושלמה ,תזוהה בשכבות ובתרבות החומרית של תקופת הברזל 2א' .וכך ,כל השכבות באתרים
הנ"ל המתוארכות לתקופת הברזל 2א' מייצגות את תקופת שלטונם .מסקנה זו הייתה מקובלת
במחקר במשך זמן רב.

הכרונולוגיה הנמוכה
בשנת  1996הציע ישראל פינקלשטיין את ה"כרונולוגיה הנמוכה" .שגורסת כי המעבר בין תקופת
הברזל  1לתקופת הברזל 2א' התרחש בכלל בשליש האחרון של המאה הי' לפסה"נ (930/25
לפסה"נ) .כלומר ,אחרי תקופת דוד ושלמה .מה שאומר כי השינוי בתרבות החומרית ובמערך
היישובי התרחש לאחר שנות שלטונם .ואם דוד ושלמה היו קיימים ,שניהם לא היו יותר מ'צ'יפים'
מקומיים שמשלו בממלכה בעלת השפעה מצומצמת על הסביבה הקרובה ,בהתאם לאופי של
תקופת הברזל  ,1ולא כפי המתואר בתנ"ך .כמו כן ,יזם פינקלשטיין את "פרויקט פחמן  "14שכלל
בדיקת דגימות משלל אתרים שבהן יש שכבות ששויכו למאפיינים החומריים של תקופת הברזל
2א' .על פי פינקלשטיין התוצאות הראו כי שכבות אלה מתוארכות לשליש האחרון של המאה הי'
לפסה"נ ( 930/25לפסה"נ והלאה) .מסקנותיו של פינקלשטיין היו שיש למשוך את תקופת הברזל
והמאפיינים חומריים שלה אל תוך המאה הי' לפנה"ס ,מה שמשייך את דוד ושלמה למאפיינים
של תקופת הברזל  .1ואת תחילת תקופת הברזל 2א' לשליש האחרון של המאה הי' לפסה"נ.
פינקלשטיין מייחס את הפריחה של תקופת הברזל 2א' להקמתה של ממלכת ישראל ,שהיא ,ע"פ
פינקלשטיין הישות המלכותית המשמעותית הראשונה במרחב .כך שבעצם מעולם לא התקיימה
"ממלכה מאוחדת" .יש לציין כי פינקלשטיין גורס כי ממלכת יהודה הגיעה לשיאה לאחר חורבנה
של ממלכת ישראל.
ממלכה בהתהוות
עמיחי מזר הציע את ה"כרונולוגיה המסורתית המתוקנת" שגורסת כי המעבר בין תקופת הברזל 1
לתקופת הברזל 2א' ארע בשליש הראשון של המאה הי' לפסה"נ ( 980לפסה"נ בקירוב) ,כלומר
בתוך תקופת שלטונו של דוד על פי הכרונולוגיה המסורתית .וכי בתקופה זו מתחילה להתגבש
זהותה של הממלכה .לאחרונה הציע מזר כי ניתן לסמן את המעבר בשנת  960לפסה"נ.
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הקשר הירושלמי
בנוגע לירושלים ,שהיא בירתה של הממלכה המאוחדת ,נטען כי אם ירושלים היא בירה חשובה
הרי שנמצא בה מאפיינים של ישות ממלכתית חזקה ,כמו ביצורים מרשימים ובנייה
מונומנטאלית .אולם ,שרידים כאלה לא נמצאו .מה שהוביל חלק מן החוקרים לטעון כי התיאור
מקראי הוא מופרז וירושלים היא כפר קטן וחסר חשיבות במאה הי' לפנה"ס .פינקלשטיין טען כי
ירושלים היא עיר בעלת חשיבות מסוימת אך השפעתה הוגבלה לסביבה הקרובה (בדומה
לירושלים של תקופת אל-עמארנה).
בעיה נוספת ,המאפיינת את כלל העולם הארכיאולוגי ,היא תהליך הפרסום ,שנמשך ע"פ זמן רב,
לעיתים אף עשרות שנים .אחת מטענותיהם המרכזיות של ה"מינימליסטים" היא העובדה שלא
פורסם כלל ממצא מן המאה הי' לפנה"ס מירושלים .ולפיכך ,נראה שממצא זה אינו קיים כלל
ולכן לא ניתן לטעון על קיומה של ירושלים כעיר מרכזית בתקופה זאת .פרופ' עמיחי מזר התייחס
לכך ומצא כי ממצא שכזה אכן קיים ,אך הוא לא פורסם עדיין .ואכן ,במאמר שפורסם בשנת
תשס"ח הוא מצביע על ממצא כלי החרס מן המאה הי' לפנה"ס בשטחים  D ,Gו E-בעיר דוד.
מכלל הממצא הציע מזר כי ירושלים היא עיר קטנת מימדים שהתקיימה ע"פ כל גבעת עיר דוד
בשטח של כ 40-דונם .ע"פ מזר ניתן לטעון כי התיאור המקראי אולי מפריז בגודלה .אולם ,זהו
אינו פתח לבטל כליל את קיומה של ירושלים באותה התקופה .וכי בסיפור המקראי ישנו גרעין
היסטורי( .מזר ,תשס"ח) .נדב נאמן ( )1996הצביע על ה"בעיה הארכיאולוגית" בירושלים .טענתו
המרכזית הייתה שכיוון שירושלים נושבה ברציפות בשלושת אלפי השנים האחרונות ,שרידיה של
תקופת הבית הראשון (תקופת הברזל) פונו ונמחקו על ידי תושבי ירושלים בתקופות הבאות .נאמן
הביא לכך דוגמא טובה ,מתקופה אחרת :תקופת הברונזה המאוחרת ,אין אף אדם המפקפק
באמיתותם של מכתבי אל-עמארנה ,שמהם יש להבין כי ירושלים במאה הי"ד לפסה"נ הייתה
בירה מחוזית בעלת השפעה על ערי הסביבה ,על אף שהממצא מתקופת הברונזה המאוחרת
בירושלים הוא דליל יחסית .אברהם פאוסט (תשס"ח) טען כי יש לתקוף את הבעיה מכיוון אחר.
כיון שבירת אימפריה נתפסת בעיננו כעיר מפוארת ועצומה ,וככל הנראה ,הגדולה ביותר מבין ערי
האימפריה המדוברת .החיפושים שלנו הפכו "משוחדים" ובחיפושים שלנו אחרי האימפריה של
דוד התמקדנו בעיקר בירושלים ,שהיא עיר קטנה יחסית באותה התקופה .לכן יש לבדוק את
המארג היישובי בגבולות האימפריה על מנת למצוא עדות לארגון הדורש שלטון מסודר .ולאו
דווקא את עיר הבירה .כדוגמא ,מביא פאוסט אימפריות גדולות שנשלטו מערים קטנות יחסית או
אפילו אימפריות שנשלטו ממחנה אוהלים( .ראו להלן)
לאור כל זאת יש להבין מדוע תגליותיה ,ומעל הכול מסקנותיה של אילת מזר עוררו הדים בארץ
ובעולם .בעיני אנשים רבים ,הנה נתגלתה ההוכחה הניצחת לקיומה של בירתה המפוארת של
האימפריה אותה הקים דוד המלך.
עיר או ממלכה מאוחדת.
נראה כי התשובה לשאלת המאה הי' תבוא דווקא מהפריפריה ולא מעיר הבירה .כמו שנאמר
לעיל ,עיקר הבעיה היא זיהוי ישות ממלכתית ,המאפשרת בנייה מסודרת ומתוכננת של מערך
יישובי ,שהיישובים בו הם בעלי מכנה משותף ,כמו טכניקות בנייה ,כלי חרס ומבנה חברתי .מה

גם שחסרה הבנייה המוניומנטלית האופיינית לאימפריה גדולה וחזקה ,כמו זאת המתוארת
בתנ"ך .פאוסט עשה ניסיון לענות על בעיית הבנייה המוניומנטלית .במאמר שעוסק באימפריות
עתיקות ,טען פאוסט כי ע"פ ההיגיון הפשוט של רוב החוקרים ,אימפריה תתבטא בעיר בירה
חזקה ובעלת שתהיה גם הגדולה בערי האימפריה .כך ע"פ ההיגיון הפשוט ,ויותר מכל התפיסה
התרבותית של החוקרים .אולם ,פאוסט הצביע כל כמה דוגמאות לאימפריות בהן עיר הבירה,
שהיא המרכז השלטוני ,לאו דווקא הייתה החזקה והגדולה מערי האימפריה .יתרה מכך,
האימפריה של ג'ינגס חאן ,שנחשב כאחד מגדולי הכובשים ,התנהלה עד לאחר מותו ללא עיר
בירה .קאראקורום ,עיר הבירה ,נוסדה ע"י בנו של ג'ינגס חאן .אימפריה נוספת שקמה במאה
הי"ט ,נוסדה בידי שאקה ,מנהיג שבט הזולו בדר' אפריקה .שהפך את הצ'יפדום ששלט בתחום של
כ 250-ק"מ רבועים לאימפריה של כ 200,000-ק"מ .שטחה של בולוואיו ,עיר הבירה של
האימפריה ,לא עלה על  60-70דונמים .אגב ,פאוסט הצביע על דמיון רב בין האימפריה של שאקה
לאימפריה של דוד ,בשני המקרים קמו האימפריות בסערה ,והחזיקו מעמד במשך דור אחד או
שניים עד שהחל תהליך ההתפוררות שלהן .יש לציין כי ,בתקופת הברזל קמו כמה אימפריות
באזורים הסמוכים לא"י ,תוך ניצול הוואקום השלטוני במרחב .פאוסט טען ,ובצדק לדעתי,
שעלינו להפסיק לחפש את הכתוב במקרא בממצא הספציפי .אלא עלינו להסתכל במבט כולל על
המבנה החברתי-קהילתי של האוכלוסייה במאה הי' .ואולי כך נוכל ללמוד על קיומה של ישות
ממלכתית בתקופה.
סוף דבר
בביתי ישנן כמה חוברות נשיונל ג'יאוגראפיק שעל שערן מופיעה דמותו של דוד המלך עם הכותרת
"החיפוש אחר דוד המלך" בכמה שפות שונות .דוד המלך זכה לתשומת לב רבה סביב לעולם,
תיאורים רבים הוקדשו אליו ,ורבים עסקו בדמותו ואישיותו .החיפוש אחריו כולל עניינים רגשיים
רבים לאנשים סביב העולם .מתוך כך יש להבין מדוע תגליתה ומסקנותיה של אילת מזר עוררו
הדים רבים סביב לעולם .בין אם מדובר בארמון דוד או לא ,העיסוק בדוד יימשך במלוא עוצמתו
סביב העולם .אולם עלינו לזכור כי דוד ביקש להקים ממלכה אחת שתתרכז סביב עיר אחת והיא
– ירושלים ,העיקר הוא הממלכה .ולכן נראה לענ"ד שעלינו למקד את העיסוק דווקא בממלכתו
של דוד ולאו דווקא בעירו .כפי שדרשו חוקרים מסוימים לעשות .כיוון שירושלים היא חלק אחד
מכלל שלם .נראה כי יש לקבל את ביקורתו של ישראל פינקלשטיין המבקש למצוא הוכחות
חותכות לקיומה של הממלכה ולא למהר למסקנות נמהרות.פאוסט כבר הצביע כי מאמציה של
מזר למשוך את המבנה לתאריך שיתאים לטעמה לימי דוד המלך ,יגרמו לכך ש"נאבד" את כלל
האתרים המתוארכים למאה הי' ,ובעצם נאבד את כלל הממלכה (פאוסט ,תשע"א .)-- :כך שעלינו
לשאול את עצמנו ,בעצם כמו דוד ,מה אנו מעדיפים :עיר או ממלכה מאוחדת?
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