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תרומתה שלהארכיאולוגיה להבהרת
התהליכיםההיסטוריים שארעו כאזור
השומרון בתקופה שבין נפילת שומרון
לתקופת שיכתציון
מחקרייהודהושומרון קובץ א  -תשנ"א' 1991

דעת  -אתרלימודייהדותורוח

חנן אשל
אוניברסיטת נר-אילן ומכללת יהודה ושומרון
כרשימהזו אנסה לסכם הלק מהעדויותהארכיאולוגיות שנתגלו כשומרון והמתוארכות
לתקופהשביןחורבנה של ממלכת ישראל,לבין הכיבושהמוקדוני,תקופה שלכארבעמאות
שנה .מתקופה זו ישנן מעט עדויות היסטוריות ,ומכאן חשיבותן של התגליות

הארכיאולוגיות.

יש לחלק את פרק הזמןהנידון לשלוש תקופות:
 .1מאה שנה של שלטון אשוריבין  722ל 626-לפנה"ס.1
 .2שבעים שנה של שלטון בבליבין  605ל 539-לפנה"ס.
 .3מאתיים שנה של שלטון פרסי,בין  539ל31-נ לפנה"ס.

ב 722-וב 720-לפנה"ס נערכו מסעות צבא אשורים ,שמטרתם כיבוש העיר שומרון.
המסע הראשון הונהג עלידי שלמנסר ה,5-והשניעלידייורשוסרגון .מתוךהאנאלים של
סרגוןידוע לנו שלאחר שכבש את העיר שומרון הוא הגלה כבלה  27,290איש ממלכת
ישראל.2

לאחרונה פירסם א .זרטל תכנית של מתנה שלדעתו היה מחנה מצור אשורי ,שנתגלה
מצפון מזרחלשומרון,ביערסירים שבעמקסאנורו .אםצודקזרטלבזיהויו שלמחנהזה,הרי
 .1בין  626ל 609-לפנה"ס שלטיאשיהומלךיהודהעלכלאזורההר .לאחרמותובשנת 609לפנה"ס שלטו
המצרים על ארץ ישראל עד שב 605-לפנה"ס השתלט נבוכדנצר מלך בבל על ארץ ישראל .ראה :ש.
ומירין ,יאשיהו ותקופתו .ירושלים תשי"כ ,עמ'  90-89וכן:י .ליוור" .יאשיה .יאשיהו יאושיהו"
אנציקלופדיה מקראית ג .ירושלים תשי"ח טור  .420וראה גם להלן הערה .18
 .2ראה :ח .תדמור" ,קוים לתולדות שומרוןלמןייסודהועדהכיבושהמוקדוני".בתוך:י
.אבירם (המבל"ד)
ארץ שומרון ,ירושלים תשל"ד עמ' .70-69
.3

ראה8:חאח6
a Pahwah rorSamarias(northern I
4.eZartal, "The
The Persian period. Types of settlement, cconomy history and new
. 9-18.קק (Discoveries". Transeuphratene 3 )1990
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בחפירות העיר שומרון שנערכו עלידי שתי משלחות :משלחת אוניברסיטת הרוורד
נתחילת המאה והמשלחת המאוחדת בשנות השלושים .נתגלו שברי מצבה שהעמידסרגון
כשומרון וכן מימצאים אשורים נוספים .4שנים ממושלי שומרון בתקופה האשוריתמונו
כאפונימים פקידים אשורים שעל שמם נקבע שם שנהאשוריבשנים  695ו 646-לפנה"ס.5
במהלך כל תקופת שלטונםהביאוהאשוריםגלים שלגולים אלהעירשומרון.רובם של
גולים אלה הובאו מאזורבבל ,ועלכןשומרוןהיתה חשובהלתולדותבבל בתקופתהשלטון
האשורי ,הכרוניקון הבבליציין "בכ"ה לחורש טבתהיה שלמנסר למלך בארץ אשור הוא
הרס את שומרון".6
לאחרונה נתגלתה עדות ארכיאולוגית לנוכחותם שלגולים שמוצאם מבבל במזרח הר
מנשה ,במשולש שבין הערים שכם שומרון ותרצה .באזור זה נמצאו בחפירות ובסקר
הארכיאולוגיקערות חרס המעוטרותבטביעותיתדהאופייניותלדרוםמסופוטמיה.הקערות
מתוארכות למאות השביעית והששית לפנה"ס ,והן כנראה הגיעו לשומרון נידי גולים
שהובאו לכאן מדרום מסופוטמיה.7
סרגוןמצייןבכתובותיו" :אתהעירשומרוןבניתי מחדשועשיתיהגדולה משהיתהאנשי
ארצות שנכבשובידי הבאתילתוך שומרון" .8בעזרא ד'בטועניםהשומרונים שהםעובדים
אתאלוהיישראלמימיאסרחדון שהעלהאותםלארץישראל,ומובאתאגרתשנכתבהעלידי
אנשים שהוגלו לארץ-ישראל עלידי אסנפר  -הואאשורבניפל(פסוקי),דומהשעדויות
אלה מעידות שמלכי אשור המשיכו להגלות תושבים לשומרון במהלךכלתקופתשלטונם
בארץ ישראל.
חשיבותמסוימתישנהלידיתשעליהטביעת'למלךחברון'שמצאתיבכפרבייתיןהיאבית
אל בשנת  .91986בבית אל נערכו חפירות עלידי משלחת אמריקאית ,בראשותם של
אולכרייט וקלסו .חופרים אלה סכרו שבית אל נהרסה יחד עם שומרון ב 720-לפנה"ס,
מקדשה שוקם עלידימלך אשור במהלך המאה ה,7-כפישתוארבמלכים ב'י"ז,ונהרסשוב
י יאשיהו ב 622-לפנה"ס.10
באופן סופי עליד
במלכים ב'י"ז מתוארכיצד מלך אשור הגלה מאזורשומרון אתכלהישראלים וכאשר
הגולים שהובאו מאזורמסופוטמיהלשומרוןהותקפועלידיאריות,הושיבמלך אשורכהן
ישראליבודד שישקם את המקדשבבית אלוילמד אתהגוליםלעבודאתאלוהיישראל(פס'
, Harvard Excavationsחסל] G.A. Reisner, c.s. Fishner and D.C.
וכן . lJrowfootוע.נ ;. 247ק ( vol. 11 1924ק! Samaria ,1903-/91ג
. 54. Kenyon andש
. 35.ע Sukenik, The Objects ofSamark 1957.

E.L.

תדמור לעיל ,הערה  2עמ' .71

()A.K. GRayson, Assyrian and Bab~lonh Chronicles (Locust Valley
. 75ע :1975,מ.כונן .כרוניקות ממסופוטמיה (תעודה  )11אווכרסיטתבן גורית תשט"ב ,עמ' .2
ראה:א.זרטל" ,הקערה המעוטתבטביעותיתדומוצאהכותים".ארץישראלכ(תשמ"ט)עמ' .182 - 181
תדמור לעיל ,הערה  2עמ' .70
. 60-62קק ( 183 439 )1989י'וש1 Beth-חסז1. Eshel, "/4 Imlk stamp frן
 /~ASOR 39יי(" Excavations orBeth-81 )1934-1966איך" .]. Kelsoנ
. 37,51.קק ()!968

כד-כו) .זהו פולמוס כנגד המקדשבבית אל ,שנועד להוכיח שכלהמאמינים בקדושתו של
מקדש כיח אל המשוקם אינם ישראלים.
במלכים כ'י"ז ,פסוקיםיט-כמציינים שגםיהודה נהרסהוגלתהבעקבותחטאה.פסוקים
אלונכתבו לאחר  586לפנה"ס.עדויותנוספותשחלקןנתגלורקלאחרונה,רומזות שהמקדש
בבית אלהתקיים אף לאחרימיו שליאשיהו.מביניהם חשובלהזכירפסוקיםמספרהיובלים
המזהירים לאלהאמיןבבית אל! ,קטעיםממגילותקומראן2יוכןתפילהשנתחברהבביתאל
והותאמה לפולחן חור במצרים ,עותק שלה שנתגלה במצרים נכתבעלגביפפירוס באותיות
דמוטיות אך בשפה הארמית ובו נכתב"יענני מחר אלבית אל" .פרק כבתהליםהינואותו
מזמור אך בעיבוד יהודאי.13
טביעות למלך הוטבעו במהלךהכנותיו שלחזקיהו למלחמהבסנחריב .דומה שחזקיהו
חילק את ממלכתולצורךגביתמסיםוקבעארבעעריםשאליהםהובאהתוצרתחקלאיתכמס.
ערים אלו נזכרו בטביעותיחד עם המילה "למלך" .הערים הם :שכה,זיף ,חברון וממשת
(שטרם זוהתה).עדהיום נתגלו למעלה מאלף טביעות למלך ,חלקם בשכבות שופה בערים
שנהרסו עלידי סנחריב בשנת  701לפנה"ס.
מציאתה של טביעת למלך בבית אל מעידה שבית אל היתה קיימת בסוף המאה ה8-
לפנה"ס.אין לדעת אם חזקיהו השתלטעליה במהלךהמרדשלונגדהאשוריםאו שמאהגיע
קנקן נושא טביעת למלך לבית אל בדרכי שלום.
ככל מקרה נראהלי שמקדשבית אל לא חרב ב 720-והוא נהרסלראשונהעלידייאשיהו
ב 622-לפנה"ס .הוא שוקם ,כפי שמעידים הפסוקים במלכים ב'י"ז והתגליות החדשות,
לאחרנפילתה שלירושלים ב 586-לפנה"ס במהלךתקופתשלטונם שלהבבלים בשומרון.15
מסוף תקופת שלטונם שלהאשוריםבשומרוןישלצייןשנילוחותכתוביםאכדיתשנתגלו
בגזר ,עיר שהיתה ככל הנראה מקום מושבו של המשנה לפחות שומרון .בלוחות אלה
המתוארכיםלשנים  651ו 649-לפנה"סנזכרואנשיםבעלי שמותאשוריים,בבלייםוארמיים
המעידים על הגליות מאוחרות אל פחות שומרון.!6

י

 .11ספרהיובלים לד כב ,ראה.Schwartz "Jubitees Beth-0] and the :נ
. 63-85קק (.Temple Of Jacob". HUCA 56 )1985
 .12מגילת המקדש כא - .21-19:ראה:י.ידין.מגילת המקדש.ירושלים תשל"ז,כרךב עמ' !.92-9וכןהדיון
שם בכרר א עמ'  ,!43-141ושם הפניות למגילות אחרות.
ראה :מ .וינפלד" ,הטקסט הפאגאני (ארמית בכתב דמוטי שלתהלים כ  ."8-2ארץישראליח (תשמ"ח)
עמ' .140-130

2. zevit. "The Common origin of the Aramaiciztd Prayer 10 Hurus and
of P
. 213-228.קק (. JAOS !!0 )1990יי20
a
s
]1. Ussishkin, "The Destruction 0] Lachish by Sennacherib Dand
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(The Dating of the Royal Storage Jars". Tel Aviv 4 )1977
. 28-60.קק
 .15ח .אשל" ,הרקע ההיסטורי להקמתם המשוערת של המקדשים לאלוהי ישראל בכית אלובעיר שומרון

לאחר חורבן כית ראשון" .עבודת גמר .האוניברסיטה העברית תשמ"ט.
8. Zadok, "Samaritan Notes". Bibliothecia Orientalis 42 .16
. 567-572.קק ()1985
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התעודה משנת 651מעידה עלהתרופפותהשלטוןהאשוריבשומרון כתוצאה ממלחמות
האחים באשור .תעודהזו נכתבה בי"זבסיון בשנה שאחרי אשור-דור-אוצר .כתאריך זה,
כלומרחודשייםוהצי לאחר ראש-השנההאשורי כא'ניסן,עדיין לאהיהידועבגזרמינבחר
כאפונים,אף שבאשורנמצאותעודותמג'ניסן שבהםכברנזכרהאפוניםהחדש.דומהשזוהי
עדותבלתיאמצעיתלהתרופפותהשלטוןהאשוריבפחותשומרוןכברבשנת  651לפנה"ס.'7
תעודהזומסייעתלנולהבין את התפשטות שלטונו שליאשיהו באזור השומרון בשנת
 626לפנה"ס .'8אמנם אחד ממושלי שומרון האשורים זכה להתמנות כאפונים בשנת 646
לפנה"ס,19אךיתכן שכבר באמצע המאההשישיתלפנה"ס חלההתרופפותבשלטוןהאשורי
בשומרון.יהודה שלטהבשומרוןככל הנראה  15שנה ,החל מ 626-לפנה"ס.במהלכן בשנת
 622החריב יאשיהו את המקדש נבית אל.
מתקופת השלטון הבבלי נתגלו אך מעט מימצאים בשומרון .חשיבות מסויימת חסנה
לבתים שהשףז'ייכין כמדרגה שמצפוןלתלשילה ,אשר נהםנתגלתהצלמית אשהשעליה
כחובת מצרית .דומה ,שמכלול המבנים שנחשפו בחפירה זו,וכן החציבות שמסביכ להם
מעידים שמדובר במרכז מנהלי.20
בירמיהו מ"א,ה מסופר שבראש השנה שחלמיד לאחרחורבןהבית ב 586-לפנה"סעלו
לירושלים  80אנשים משכם משלה ומשומרון ,מגולחיזקן וקרועי בגדים ,כלומר אכלים,
להביא מנחה ולבונה למקרש ההרוסת.יש בכך עדותלחשיבותם שלשניארועיםמרכזיים
בתולדותיה של ירושלים .הראשון-עדות לכך שסנחריב לא הצליח לכבוש אתהעיר בשנת
 701לפנה"ס ,דבר שהווה הוכחה לקדושתו ולחשיבותו של המקדש הירושלמי ,22והשני
עדות להצלחתה שלהרפורמה שליאשיהושהרס אתהמקדשבביתאל ב622-לפנה"סוהביא
לכךשישראליםשישבובשומרוןעלו למקדשבירושלים.דומהששמוניםהאנשיםהתגוררו
לאו דוקא כערים שכם שילה ושומרון ,אלאבכפריםשנסכיבתםוהמקומותשנזכרונפסוק
הםמרכזיהשלטוןהבבליבשומרון.יתכןואחדממרכזישלטוןזהנחשףבחפירותיושלייבין
בשילה.
לאחרשנת  586לפנה"ס עלתה חשיבותה שלארץבנימין.בזמןהמצורעלירושליםמנסה
ירמיהו לצאת מן העיר הנצורה אל ארץבנימין "לחלק שם בתוך העם"(ירמיהוי"זיב),
 .17י .אפעל" ,השלטון האשורי כארץ ישראל" .בתוך :א .מלמט (עורך)ההיסטוריה של עם ישראל  -ימי
.18

.19
.20

.21

מאלימי
.22

המלוכה המטוריהמדינית .ירושלים תשמ"כ ,עמ' .195
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ישראלעכרמידייםאשוריותלידיים מצריות כצורה מסודרת .ראה:נ .נאמן" ,רשימותהערים שליהודה
ובנימין וממלכת יהודהבימייאשיהו".ציון נד (חשמ"ט) עמ'  .71 - 70אךאין למעבר שכזה אח ורע
ודומה שאין מקום להטיל ספק ברפורמה שליאשיהובבית אל ב 622-לפנה"ס ,המתוארת כמל"כ כג,

תדמור לעיל ,הערה  2עמ' .71
ז.ייבין" .שילה" .חדשות ארכיאולוגיות עז
אין ספק שמדובר כראש-השנהשמידלאחרחורבןהביתולא מספרשנים אחרהחורבןגםבגללששמונים
האיש מתואריט כאבלים וגםמכיוון שבירמיהומ"י מצווה עליהםגדליהובן אחיקם לאסוף"ייןוק"ן
ושמן" ואילו כפסוקיב מתאור  oneאספו "חן וקיץ הרבה מאד" ,שכן ענבים ותאנים הבשילולפני
החודש השביעי ואילו השמן שמכשיל לאחר ראש-השנה לא נאסף.
ראה ח .אשל" ,מסעסנחריבלירושלים"כתוך:ירושליםכימיכיחראשון(עידן ,)15ירושלים תשנ"א עמ'
(תשמ"א) עמ' .20- 19

.156-143
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כלומרלקבל שם חלקת אדמה .לאחרהחורבןהשאירנבווראדןכורמיםויוגביםכארץבנימין
(ירמיהו לט-מב) ,דומה אם כן ,שארץבנימין לא נפגעה בכיבושהבבלי של  586לפנה"ס.
בחפירותיו של ג.ב .פריצ'רד בשנות ה 60-בכפר אלג'יב ,המזוהה עם גבעון העתיקה ,לא
נמצאה שכבתחורבןהמיוחסת ל 586-לפנה"ס .לעומת זאת נמצאו עשרותכתובותעלידיות
פכים המזכירות שמות של מגדלי גפנים ,23המתוארכות לתקופה הבבלית .24גם בחפירות
בבית-אל במצפה ובתל אל פול לא נתגלו שכבות חורבן המיוחסותלכיבוש הבבל של 586
לפנה"ס.25

ב 1981-חפרוא.דינורוג.ליפוביץקברבח'עלמית(שלידענתות).בקרבנמצאוממצאים
מן המאה הששית לפנה"ס ,מהתקופה שלאחרחורבןבית ראשון .26דומה שקברזה דומה
לקברים שנחשפו בתל אל-פול ,באבו גוש ,קבר מס'  14בבית שמש ,וקברי כתף הינום
בירושלים המעירים על כך שישובים יהודים המשיכו להתקיים בסביבות ירושלים לאחר
הורכן הבית.27
ב 1980-נתגלו בכפראל-ג'יב ,הוא גבעון ארבע עשר מערות קבורה מתקופהזו .בחמש
מערותנתגלודרגשיאבןשבהןכריות עם משכבראש .בשלושמערותהובחןשימושמדוייק
באמה .הארוכה בת ה 52.5-ס"מ .שתי תופעות אלו אופיניותלירושלים וכמעט לא נתגלו
מחוץ לה .נראהלי שמימצאים אלה מעידים עלעלייתה כחשיבותה שלארץבנימין לאתר
חורבן בית ראשון .28לאחרונה אף פורסם קבר נוסףבין ביתחנינאלנבי סמואל בחורבה
נ.2

.24

.25

.26
.27

.28

.8. Pritchard, Hebrew hscriptions and Slampsfrom gibeonנ
..י]6נPhiladelphia 1959. 1810., "More Inscribed handles from ]1-
. 2-6.קק (BASOR ]60 )1960
 Hebrew documents 0] theחס 0)05א . ))055, "Epigraphicalא.ן
. 111 the Inscribed Jar handles fromשEight Sixth centuries 8.
. 23.ק (Gibeon". BASOR 168 )1962
וכןע .מזר" ,כע פלשתליהודה תמנה(תל הטש) בתקופתהברזלב" .ארץישראליח (תשמ"ה)עמ' .319וכן
א .דמסקי" ,משפחת שאולוהידיות מאלג'יב" ,כתוךז.ח.ארליך(עורך)שומרוןובנימין.עפרהתשמ"ז,
עמ' -22ס.3
ראההביבליוגרפיה שנאספה אצל :א .מלמט ,ישראל כתקופת המקרא.ירושלים חשמ"ג .עמ' ,287 286
וכן השערתו בדבר הסיבות שבגללן לא פגע נכוכדנצר בישובים שבארץכנימין.
א .דינור וג .ליפוביץ" ,מערות קבורה מהמאה הששית לפנה"ס כחורבת עלמיח" .כקרוח צורים 14
(חשמ"ח) עמ' .51-44
על קברי תל אל פול ראה. 35-37:קק R.A.S. Macalister, PEFQST 1915,
 Excavations orנטו ].("The Third Campaign 81 Tell 8ט. Lapp ),ע
, 81-101.קק ( 45 )1981אמוגג 1964
על הקברים באבו גוש ראה Tombeau :חט'ל] EM. /160], "Decouverte
. 97-102קק (8 30 )1921א "-Gochט ;Antique 8 /460על קבר  14מבית שמש ראה:
. 15-16קק 1"Shems Excavalian Part / Haverford 193],ג ,.חסז]. 0
ג ]. Grant and G.E.- Wright,
וכןShems Excavations :חי
. 77.136.קק Part 11 (Pottery). Haverford 1938.
ז (תשמ"ה) עמ' .108-94
ועל כתף הינום ראה:ג .ברקאי" ,חפירות כתף הינום כירושלים" .קדמוניותי
ח.אשל".ביתקברות מתקופתהמלוכהכגבעון"בתוך:ז.ח.ארליך(עורך)שומרוןובנימין .עפרהתשמ"ז.
עמ' .53-31
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שנקראתבפיהערבים ח'חזור .בקברנתגלודרגשים שכהםמשכבי ראשולידםריבועמוחלק
נוסף ,כנראה לצורך הנחת נר שמן ליד ראש הנפטר .גם קברזה תוכנן עלפיתקן האמה
הארוכה ,ודומה שהוא חלק מכיתהקברות שלהעיר חצור בארץבנימין.מעירזונפלובגורל
"אחדמן העשרה" לעלות ולשבת בירושליםבימי נחמיה .29אף קבר מפוארזה מעיד על
חשיבותה של ארץבנימין בתקופה הבכלית.
מן התקופההפרסיתנתגלויותרממצאים .ב 1976-נתגלו בכפר עסכר במזרחה של שכם,
כסמוך למוזולאום הרומי מן המאה ה-ג' לספירה קברים מתחילת התקופה הפרסית(סוף
המאה ה 6-וראשית המאה ה 5-לפנה"ס) .בקברים אלו נתגלו ארונות קבורה מחרס כלים
אטיים(מיוון) ,קנקנים ,פכיםופכיותוכןמימצאיםיפים מברונזה :נרות ,מקטרים,מסננות,
קערות ומחתות.30
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בשנת  1979גילה מגןליד
דמויפעמון
כלי
חרסמן המאה ה 5-לפנה"ס נמצאובוקנקנים,סירים ,קדרות ,פכים,פכיות,נרותמטיפוסים
שוניםוכןשברים שלכליםאתונאים.כמוכןנמצאבבורפערור אשרעליומצוייריםבניאדם
ובעליחיים ולידם כתובת ארמית "מתרא" שפרושה להשקות.יתכן שצבעובכליזה חוטי
צמר.31

במהלך שנות השמונים חפרא.בורנשטיין על הקרןהצפונית שלקרני שומרון מצודה
מהתקופההפרסית.32בורנשטיין נוטהלזהות מצודהזו עםקינההנזכרת בספריהודיתד"ד,
שכן הנחל שמצפון לקרני שומרון נקרא בפי הערביםואדי קאנה והואנזכרביהושע ט"ז,ח
כנחלקנה" .קינה" ,שבספריהודיתאינו שם שלנחל אלא שלעירהנזכרתיחד עםשומרון,בית
חורון ,בעל מעוןויריחו  -כולן ערים מרכזיות .הצעתזיהויזו נוגעת לשאלה האם ספר
יהודית משקף מציאות מהתקופה הפרסית או מהתקופה ההלניסטית,סוגיה שטרם הוכרעה
במחקרת.
בצפון השומרון נתגלו עדויות ארכיאולוגיות המאשרות את הידיעות המופיעות בספר
יהודיתובסכוליון לכ"ה חשון ,המעידות על התישבותם שלבניהגולה ,כלומרשביציון,
סביב סבסטיה .34בסקרהארכיאולוגי שנערך באזורזהגילהא .זרטל קבוצתישובים אשר
הוקמו במאה ה 5-לפנה"ס ,אותם הוא קושרעםהידיעותההיסטוריותעלהקמתישוביםבידי
יהודים באזור נרבתא במאה ה 5-לפנה"ס.35
. 1-17קק (]1. Eshel, "1"0 Late Iron Age Cemetery orGibeon" ./17 37 )1987

 .29ח .אשלוע.קלונר" ,מטרתקבירה מסוף תקופתהפרזלביןביתחנינא לאנביצמויל(נכיסמואל)ושאלת
זיהויה של חצור שבנחמיה יא ."33:ארץ ישראל כא (תשנ"א) עמ' .40-37
 .30א .שטרן" .קברים אחמנים משכם" .ארץ מוראל סו (תשמ"א) עמ' .336-312
 .31ראה:י.מגן,מוזיאון קדם ,והממצאיםהארכיאולוגיםבקדומיט.ירושלים תשמ"ב,וכן:א.שטרןוי.מגן,
"מכלול שלכלי חרסמן התקופה הפרסית מקדום שכשומרון" .ארץישראלטז (תשמ"ב) עמ' .197-182
 .32על חפירה זו טרם פורסם דיווח ראשוני ,ויש לקוות שפירסום כזה יפורסם כמהרה.
 .33מקובל במחקר שספריהודית חובר בתקופה החשמונאית ומשקף ארועים שארעו במאה השלשית או
השניה לפנה"ס ,אךגרינץ סבר שהספר משקףארועים מהתקופההפרסית.ראה:י.מ.גרינץ ,ספריהודית.
ירושלים תשי"ז .וכןז .מפראי" ,ארץ-ישראללפי ספר יהודית" ,בתוך :ז .א .ארליך (עורך) שומרון
ובנימין ,עפרה תשמ"ז ,עמ' .172-163
 ,34י.מ .גרינץ" ,ערי נברכא".ציוןיכ (תש"ז) עמ'  11-9וכן בספרו לעיל ,הערה  33עמ' .32-31
 .35זרטל לעיל ,הערה  33עמ' .15-14
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המימצאים החשובים ביותר מהתקופה הפרסית נתגלו ב 1962-עלידי בדואים משבט
התעמרה .הם מצאו תעודות כמערות נחל דליה( ,ואדי דאליה) השנים-עשר ק"מצפונית
מערביתליריחו(לידנתיבהגדוד)באחת המערותבואדיזה מצאוהבדואיםכמאתים שלדים,
יחדעםקרעים שלעשרותפפירוסים ,חלקםהיוחתומיםעדייןכבולות.כעקבותגילויזהקנה
בית הספרהאמריקאי לחקר המזרח את התעודות ,ומשלחתארכיאולוגיתאמריקאיתיצאה
לחפור אתהמערה.קרעיהפפירוס שמצאוהבדואיםשייכייםהיו לכ30-תעודותמשפטיות,
רובם שטרותקנין של עבדים .התעודות כתובות ארמית ,והם נכתנונעיר שומרון ערב
הכיבוש המוקדוני .36יחד עם התעודות מצאו הבדואים מטמון מטבעות כסף שנטבעו
בשומרון .מטמוןזה לאנקנהעלידיהאמריקאים בשלסכומיהעתקשדרשוהבדואיםעבורו,
ורק ב 1968-נקנה עלידי אספנים פרטיים שהבריחו את חלקולשוויץ.
מתוך 30התעודותרקשתיתעודות שלמותיחסיתפורסמועדכה .האחתמתוארכת ל352-
לפנה"ס ,והשניה ל 335-לפנה"ס .37המימצאים מאשרים אתהעדויותההיסטוריות עלכך
שתושבי שומרון היו הראשונים שמרדו במוקדונים .כתוצאה ממרד זה החריב אלכסנדר
מוקדון את העיר שומרון והקים על חורכותיה מושבה שלחיילים מוקדונים .38חלק מן
המורדים מצאו מקלט בנחל דליה ,אך המוקדונים גילו את מיסתורם וכנראה חנקו את
הנמלטים נעשן המדורות שהוצתו בפתח המערה.
חשיבותה של התגלית בנחלדליה היא שעל התעודות והבולותנזכריםבניו של סנבלט
מושלשומרון.בנים אלה שנקראוחנניהווישעיהו ,פעלו כמושלים בשומרון ערבהכיבוש
המוקדוני.39
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בספר נחמיה נזכר סנבלט ,שפעל בשומרון באמצע המאה
אף
נזכרובפפירוס שנמצאביב בדרום מצרים .פפירוס זההינו העתק שלאיגרת שנשלחהסיב

21. .36נ. 110-קק (F.M. Cross, "The Discovery 0] the Samaria Papyri" EA 26 )1963
 .37עד כה פורסמו רק תעודות מס'  1ו ,2-ראהF.M. Cross, "Samaria :
ח Aramaic Slave Conveyance 0] 335 B.C.E. Found 1ח4ו Papyrus 1:
. 7-17; Ibid.,קק (The Wadi ed Daliyeh". Eretz Israel 18 )1985

. 17-26.קק (vrsuf 40 )1980

 Tge Samaria Papyri".ת"4 Report 0

תורע תעודות העוסקות בקניית עכדים (ובכללן שתי תעודות שפורסמועלידיפ.מ.קרוס נידונובמחקרו
של D.M. Gropp. The Samaria:D113
Da/iyeh: The Slave Sa/es. 1989 (Phd Dissertation,לנ/
i
d
a
Papy/i
w
t
frnm f
Harvard tJniversity).
 .38קורטיוס רופוס .היסטוריון רומיבן המאה ה 1-לספירה כתב ספר עלההיסטוריה של אלכסנדרמוקדון
וצין "כשחזר אלכסנדר ממצרים דרך ארץישראלהגיעהאליו השמועה שהשומרונים מרדו בו ולא עוד
אלא שתפסו אתהשליטהממונהעלסוריה ששמוהיה אנדרמכוס ושרפואותחיים .אלכסנדרמיהרלעלות
על השומרונים ועשה בהם שפטים" ראה:
4, Stern,א
vol. 1. Jerusalem 1974,
.
m
ה;s Greekianel 101
a Authors
~d 0" Jew
u and J
. 447-449.קק

.39

קקה] .ע ח]055, "The Papyri and Their Historical Implications". 1ם4.ה,.
. 17-29.קק ("Wadi ed Daliyah AAS()R 41 )1974ן (Eds.) Discoveriet
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לירושלים בשנת  408לפנה"ס,ובהמבקשיםיהודייבסיועבשיקום מקדשם שחרבבמהומות
במצרים .כותבי האגרתמציינים שסיוע דומה הם ביקשו אף מבניו שלסנבלט,היושבים
בשומרון.40והנה התעודות שנתגלו בנחל דליהמוכיחות שמאה שנה לאחרימיושלסנבלט
ה 1-פעל בשומרון סנכלט ה11-שבניו נזכרו בתעודות מנחלדליה.
נחמיהמציין שהואסילק מירושלים את אחדמבנייוידעבןאלישיבהכהן הגדול אשר
נשא לאשה אתבתו שלסנבלט ה(1-נחמיהי"ג,כח),ואילויוסףבןמתתיהוציין(קדמוניות
יא)345-302 :שנימידריוש נשא מנשהבןיוחנןבזאלישיב אתניקסובתסנבלטועקבכך
סולק מנשהמירושלים.לדברייוסףבןמתתיהומידלאחרהכיבושהמוקדוניבימיאלכסנדר,
כנה סנכלט מקדש על פסגת הרגריזים מקדש שבו שימש מנשה ככהן גדול.
התעודותשנתגלובנחלדליההביאו אתפ.מ.קרוסלמסקנהשתיאורושליוסףבןמתתיהו
מהיימןופעמיים נשאבןכהןגדולירושלמי את בתו של סנבלט מושל שומרון ,לראשונה
בימינחמיהונשניתכימיאלכסנדרמוקדון ,שאזפעללפיהשערתקרוססנבלטה.111-לאור
השערהזו קבע קרוס שהמקדש השומרוני על הרגריזים נבנהבימי אלכסנדרמוקדוןבסוף
המאה ה 4-לפנה"ס.41
בחפירותיו שלי.מגןבפיסגתהרגריזים,נתגלוראיות שהמקדש אשרנבנהעלפסגתההר,
נבנה רק כמאה וחמישים שנה לאחרימיו של סנבלט ה42.11-
לאחרונה נתגלה מטמון נוסף של מטבעות כסף מהטיפוס שנתגלה בנחלדליה עלידי
שודדיעתיקות ,כנראהכעירשומרון ,אף שחלקמהסוחריםמציינים אתשכםכמקוםמציאת
המטמון .מטמון זה נקנה עלידי אספנים מארה"ב ונמסרלי .משורר לפירסום ,על חלק
ממטבעות אלה מוטבע תאור של מקדשועליו הכתובת שמרין 43מימצאזהמעיד,לדעתי,
שיוסףבןמתתיהוטעהבתאורוהואאיחד אתסנבלטה1-עםסנבלטה.11-דומה שסנכלטה-
 11בנה מקדשבעיר שומרון באמצע המאה ה4-לפנה"סולכבודונטבעו המטבעותשנתגלו
בנחלדליהובשומרון.יוסףבןמתתיהו הושפעמכךשבימיוהאמינוהשומרונים כקדושתהר
גריזים והניח שהמקדש אשר נבנהבימי סנבלט ,נבנה בהרגריזים ,ושהסיבה להקמתו הם
המאורעות שתוארו בספרנחמיה,כלומרנישואיו שלכןיהוידעהכהןהגדוללבתו שלסנבלט
וגרושו מירושלים.החפירות בהרגריזיםופירסום מטבעותהעירשומרוןמן המאההרביעית
לפנה"ס הם שאפשרולתקן מעט אתשיחזורו שלקרוס שצדק כאשר קשרביןהתגליותמנחל
דליה לתאורו שליוסףבןמתתיהו וכאשרתארך את הקמת המקדשהשומרוניהראשוןלמאה
ה 4-לפנה"ס.
לסיום ברצוני לפנות לתגלית שזכיתי לגלות במערהלידייריחו .מטיבען של חפירות
ארכיאולוגיות שלחופראיןודאותמהיגלהעדלסיוםהחפירה .כ 1984-מצאומדריכיהמרכז
 Oxford 1923 .40ב))'tAeIi/th century 1
~).Cowely. aramaic papyri ofע

 ;pp. 108-119ב .פורטן וע .ירדני ,אוסף תעודות ארמיות ממצרים העתיקה .א :אגרות .ירושלים

תשמ"ו .עמ' .71-68

.41

פ.מ .קרוס" .שומרון וירושלים" בתוך :ח .תדמור (עורך) ההסטוריה של עפ ישראל:שיבתציוןימי
שלטון פרס .ירושלים הסמ"ג ,עמ' .94-81

קדמונית כג (תשנ"א) עמ' .79- 70
 .42י .מגן" ,הרגריזים  -עיר
מקדש-
. 31-32 ,43קק . vol. 1. New York 1982,שע"ח'). Meshorer. Ancient Jewish )[0,
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לחקר מערות של החברה להגנת הטבע מסרק עץ במערה קטנה קשה לגישה ליד מנזר
הקרנטל .המסרקאופייני לתקופה מרד כר כוכבא ובעקבותגילויויצאתי ב 1986-לחפירת
מערה זו על מנת למצוא מימצאים מתקופת מרד נר כוכבא .למזלי אכן נמצאו כמערה
תעודות בארמיתוביוונית מתקופת מרד ,אך התעודה החשובהביותר שנמצאה במערההיא
תעודה ארמית מהמאה ה 4-לפנה"ס.
תעודהזו כתובהמשניצדדיה בכתבסופר .בצדא'  13שורות,ובהםתריסר שמותיהודיים
וליד כל שםמופיעסכום כסף בשקליםוברבעים .בשורה התחתונהמופיעסךכלהכסף 21
שקלים .בצד ב'יש שבעשורותהכתובותבשניטורים ,בהםנזכריםאותםאנשיםשנזכרובצד
א' ,אלא שסכום הכסףתמידקטן בצד ב' מאשר בצד א' .הסכום בצד ב'הוא "כלשקלים 13
שארשקלים  ."8דומה שבצד א' נרשמוכספים שנתנוכהלוואותלאנשיםשונים,ואילובצד
ב' נרשמוההחזרים .רובהאנשים בתעודהמצוייניםכ"פלוני בראלמוני",אךלמספראנשים
ישכינויים .אחדמכונה "נגרא" ,כלומרהנגר ואחר "חטלא" שמשמעותואינהידועה.דומה
שנסיבות הבאתה של תעודהזו למערה בה נתגלתה קשורותהיו למרד שליהודייריחוכנגד
המלך הפרסי ארתחשסתא ה ,3-מרד שפרץ בשנים  434-343לפנה"ס ,ושבעקבותיו הרס
ארתחשסתא אתיריחו (ואתירושלים) והגלה אתתושבייהודה שמרדונגדולאזורהעירבבל
ולאזור הים הכספית.
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