תל באר שבע – תל שהוא מפתח להבנת תלים מקראים.
בטיסות שלנו אנו חולפים מפעם לפעם מעל תילים מתקופת המקרא כגון :תל מגידו ,תל חצור ,תל
גזר  ,תל באר שבע ועוד .רוב הממצאים בתילים אלו הוא בגובה די נמוך ולא מרשים  ,די קשה להבין
מה זו ערמת האבנים הזו?
אבל מבט עמוק יגלה לנו תבניות החוזרות על עצמן  ,בכול התילים יש את אותו שער  ,או את אותו
בית מגורים מחסנים ,ועוד  .בדיוק כמו שהיום בכל עיר יש את אותם פונקציות בנקים ,בתי ספר ,
מסעדות וכולי
במאמר זה ננסה לגלות את הסודות הטמונים בתילים אלו
ותל באר שבע ישמש לנו כמגדיר ,לאחר שתזהו את הפונקציות המרכזיות (שער ,מערכת מים ,
ארמון ,מחסנים ,ועוד )..תשמחו בכל פעם לגלות הי הנה "בדיוק אותו שער כמו שראיתי ב . "....

מהו תל ארכיאולוגי ?
נכון לשנת  2017קיימים בישראל עשרה אתרים שצוינו ונבחרו על ידי אונסק"ו (ארגון החינוך ,המדע
והתרבות של האו"ם) כאתרי שימור מורשת עולמית .בחירה זו מאששת את חשיבות אתרים אלו בארץ
לעולם כולו .בין היתר ,נבחרו שלוש התלים המקראיים כאתר אחד :תל מגידו ,תל חצור ותל שבע (הוא,
ככל הנראה ,תל באר שבע).

שלושת תלים אלו ,הנזכרים פעמים רבות במקרא ,נבחרו מתוך כ 200-תלים בתור הדוגמאות
הבולטות ביותר לערים בימי המקרא .בתלים אלו נערכו חפירות ארכיאולוגיות מאומצות שהניבו
ממצאים מרתקים ,כאלו השופכים אור על תולדות העמים בארץ ישראל בכלל ותולדות עם ישראל
בפרט .הממצא האדריכלי המרשים כולל שערים ,חומות ,מקדשים ,מחסנים ,אורוות ומפעלי מים.
אונסקו קבע שישה קריטריונים לבחירה ,כאשר די באחד מהם בכדי להכריז על אתר כעל אתר
מורשת עולמית .התלים המקראיים הוכרזו בזכות ארבעת מתוך ששת הקריטריונים ,והם:
•

•

•

שלושת התלים מייצגים מפגש של תרבויות וערכים אנושיים במזרח התיכון שעוצבו
באמצעות דרכי המסחר ובריתות עם ארצות אחרות .מפגש זה בא לידי ביטוי בסגנונות בנייה
שמיזגו השפעות ממצרים ,סוריה וארצות הים האגאי ,ויצרו סגנון מקומי ייחודי.
שלושת התלים הם עדות לתרבויות שנעלמו :זו של הערים הכנעניות של תקופות הברונזה
וזו של הערים המקראיות של תקופת הברזל .תרבויות אלה באות לידי ביטוי ביצירתיות
בתכנון עירוני ,ביצורים ,ארמונות וטכנולוגית מפעלי מים.
הערים המקראיות היו בעלות השפעה ניכרת על ההיסטוריה המאוחרת יותר באמצעות
הסיפור המקראי.

•

בשל אזכורם בתנ"ך יש לשלושת האתרים ערך עולמי דתי רוחני יוצא דופן.

תל ארכיאולוגי נוצר כתוצאה מפעילות אנושי ועל כן ניתן למצוא אותו במקומות בהם יש תנאים טובים
להתיישבות :הוא ממוקם ליד מקור מים שבסביבתו קרקע פורייה לחקלאות ובסמוך לו עוברת דרך
חשובה .על כן ,לאחר שהישובים חרבו (על פי רוב כתוצאה ממלחמה) ,נהגו לחזור ולהקים שוב ושוב
יישובים חדשים באותם המקומות.
כך למשל בתלים של בית שאן וחצור נמצאו שרידים של  18יישובים שנבנו זה על גבי זה .בתל מגידו
אף התגלו  30שכבות יישוב שגרמו לתל להתנוסס לגובה של  60מטר מעל המישור .בכל אחת
מתקופות אלה בנו התושבים את בתיהם מאבנים ולבני בוץ ,כלומר טונות רבות של אדמה ואבן הובאו
בכל פעם מחדש לאתר והצטברו בו .מתקופה לתקופה הלך המקום והתרומם מעל סביבתו ,וכך
נוצרה גבעה מלאכותית – היא התל.
התושבים הקדומים יצרו כלי חרס ,כלי אבן וכלי מתכת .גם כל אלו ,בין אם שלמים או שבורים,
הצטברו באתר .פעילויות הקשורות באכילה ובהכנת מזון השאירו במקומות המגורים שרידי עצמות
של בעלי חיים ,זרעים וענפי עץ שרופים.
אם כן ,תל ארכיאולוגי הוא למעשה ארכיון המשמר בתוכו עדויות לפעילותם של בני אדם לאורך
אלפי שנים כמעין חלון לעבר .כיוון שהתקופות השונות שוכבות זו על גבי זו ,נוצרות בתל שכבות
הדומות לדפים בספר .כפי שכל דף מספר סיפור אחר ,כך כל שכבה מספרת על תקופה אחרת .יש
המתארים זאת כעוגת שכבות בה כל שכבה הינה בטעם אחר.
כמו בימינו אנו ,כשהטכנולוגיה והאופנה משתנות במשך הזמן ,גם בעבר שינו בני האדם במשך הזמן
את צורות בתיהם ,את סגנון כלי החרס וכלי המתכת ,נוהגי האכילה ,הכתב וכל היבט אחר
בהתנהגותם .כל זאת ניתן למצוא בתלים אלו.
'תל שבע' או 'באר שבע'?
חלק מהחוקרים מטילים ספק האם תל באר שבע הוא אכן באר שבע המקראית .אותם חוקרים
טוענים שיש לחפש את העיר המקראית בביר א-סבע ,ליד השוק כיום – כ 6-קילומטר מערבית לתל
באר שבע .אפשר שבאר שבע של ספר בראשית לא הייתה עיר בנויה שיש בכלל סיכוי למוצאה
בחפירות ארכאולוגיות ,שכן עיקר התיאור בספר בראשית הוא של קבוצת בארות ולא של עיר
ימלֶ ְך,
מסודרת .על מקור השם לעיר ניתן לקרא בפסוקים הבאים מתוך בראשית כ"א" :כט וַי ֹּאמֶ ר אֲ ִב ֶ
ֹּאמר--כִ י אֶ תֶׁ -שבַ ע כְּ בָ שֹׂתִ ,ת ַקח
אֶ ל-אַ ְב ָרהָ םָ :מה הֵ נָהֶ ,שבַ ע כְ בָ שֹּת הָ אֵ לֶ ה ,אֲ ֶשר ִהצ ְַב ָת ,לְ בַ ָדנָה .ל וַי ֶ
ִמי ִָדי :בַ עֲבּור ִת ְהיֶהִ -לי ְלעֵ ָדה ,כִ י חָ פַ ְר ִתי אֶ ת-הַ ְבאֵ ר הַ ז ֹּאת .לא עַ ל-כֵןָ ,ק ָרא לַ מָ קֹום הַ הּואְ --באֵ ר ָשבַ ע:
ּופיכֹּל ַשר-צְ בָ אֹוַ ,ויָשֻׁ בּו ,אֶ ל-אֶ ֶרץ
כִ י ָשם נִ ְש ְבעּוְ ,שנֵיהֶ ם .לב וַיִ כְ ְרתּו ְב ִריתִ ,ב ְבאֵ ר ָשבַ ע; ַוי ָָקם אֲ ִבימֶ לֶ ְךִ ,
ְפ ִל ְש ִתים .לג וַיִּ ַטע אֶׁ ֶׁשלִּ ,ב ְּבאֵ ר ָשבַ ע; ַויִ ְק ָראָ -שםְ --ב ֵשם יְהוָה".
על פי הסיפור התנ"כי נקרא שם המקום 'באר שבע' על שום השבועה שנשבעו אברהם אבינו
ואבימלך מלך גרר ליישב ביניהם סכסוכים הקשורים באדמות ובמים .מן התיאור המופיע בספר
בראשית אפשר להסיק כי שם המקום מקורו גם בשבע הכבשות ששימשו עדות לברית שכרתו
השניים ליד אחת הבארות .אפשרות שלישית באשר למוצא השם 'באר שבע' קשורה בשבע הבארות
שניצבו במקום זה באותה עת.
כך או אחרת ,ידוע כי בני אדם חיו בשטח זה כאלפיים שנה לפני שהגיעו אליו שלושת האבות .מי
התהום הקרובים לפני הקרקע באתר זה ,הנושק לנחל באר שבע ,הם שאפשרו חיים בסמוך לבארות
הקדומות ,גם אם לא היה מדובר אז ביישוב קבע אלא במרכז לנוודים למחצה .אף על פי שאברהם
נטע בה אשל ,שיצחק בנה בה מזבח ושיעקב זבח בה זבחים ,באר שבע איננה נחשבת למקום
קדוש במסורת ישראל .הסיבה נעוצה במאה השמינית לפני הספירה – תקופת הפירוד בין ממלכות
יהודה וישראל .בתקופה זו הפכו אותה תושביה היהודאים (תושבי יהודה) למרכז פולחן אלילי .הנביא
עמוס הוכיח את בית ישראל על כך ותובע מהם להתרחק מן העיר.
אי קדושתה של באר שבע ביהדות מעלה את שאלת מיקומה המדויק של באר שבע המקראית .בספר
חֹותם; ַוי ְִהי,
ּגֹורל הַ ֵשנִ י ,לְ ִש ְמעֹון ְל ַמטֵ ה ְבנֵיִ -ש ְמעֹוןְ ,ל ִמ ְשפְ ָ
יהושע ,פרק י"ט פסוק א' כתוב כךַ " :ויֵצֵא הַ ָ

ְּשבַ ע" .כאן מוזכרים שני יישובים
ְהּודהַ .וי ְִהי לָ הֶ םְ ,בנַחֲ לָ ָתם ְּבאֵ רֶׁ -שבַ ע ו ֶׁ
נַחֲ לָ ָתםְ ,בתֹוְך ,נַחֲ לַ ת ְבנֵי-י ָ
סמוכים :באר שבע ושבע .חלק מהחוקרים מאמין שתל באר שבע הוא תל שבע שהיה יישוב כנעני.
כך אנו מקבלים מקור נוסף לשם במשמעות הפולחנית שייחסו הכנענים והעמים השמיים בכלל
למספר שבע .לכנענים היה פנתיאון של שבעים אלים שבראשו עמד האל שקראו לו" :אל" (מהם
לקחנו את השם "אל") .אלת הפריון הכנענית "אשרה" קשורה בטבורה למספר שבע ,דרכו היא
בוראת את העולם ,וכינויה הוא "אם שבעים האלים" .המספר שבע קשור לשמיים מכיוון שזיהו שבעה
כוכבים הנעים בשמיים שניתן לראותם בעין בלתי מזוינת על פני הכוכבים הקבועים ,וכן שבעה
צבעים בקשת .מכאן גם האמונה שישנן שבע ספירות בשמיים ושבעה מדורים בשאול התת קרקעי
(גם שבעת מדורי גיהינום נלקחו מתרבויות אלו).
כאשר הגיעו אבותינו לאזור הם לא הורשו להתיישב בתחומי העיר הכנענית ,ועל כן הם התיישבו
במרחק של שישה קילומטרים ממערב לה בסמוך לשוק של היום .הם כינו את המקום "הבאר של
שבעה" בשל השפע היחסי של המים שהזמין חפירת בארות במקום .עם השנים הלך והתמעט
היישוב הכנעני על התל הבטוח ,והתרבה היישוב בעמק שאדמותיו פוריות והמים מצויים בו .כאשר
שבו בני ישראל למקום בתקופת השופטים והמלכים הם בחרו בשם "באר שבע" ,מלשון שבועה ולא
מלשון המספר שבע.
את ר באר שבע עצמו שימש קו גבול בין מחצית שבט שמעון שעסקה בחקלאות מצפון לו ובין הרועים
הנוודים בני השבט ,אשר פעלו מדרום לו.
בימיו של דוד המלך ,בסוף המאה העשירית לפני הספירה ,הייתה באר שבע לעיר שיפוט מחוזית .שני
בניו של שמואל ,יואל ואביה ,שירתו כשופטים בבאר שבע אבל סרחו" :וַיִּ ְּקחּו שֹׂחַ ד ַויַטּו ִּמ ְּשפָ ט"
(שמואל א' ,ח' ,ג') .האגדה מרחיבה על מעשיהם הרבים ומספרת שאם הייתה באה שיירה אל באר
שבע הם היו מניחים צורכי ציבור ופונים לעסוק במסחר למען עצמם תוך ניצול מעמדם.
נראה אפוא שהתנאים הקשים באזור באר שבע יצרו בה עוני שהכביד גם על אישים רמי מעלה
שפעלו בה .כדי לצאת מן המחסור החומרי ניצלו תושביה את מיקומה :השיירות שעשו את דרכן על
הציר הזה נאלצו לשלם לעתים שוחד לבכירי העיר ,וסביר להניח שפשוטי העם התפרנסו מסיוע
בתחזוקתן ובהובלתן של אותן שיירות.
לשיא פריחתה הגיעה באר שבע בימי מלכות יהודה במאה השמינית והשביעית לפני הספירה .אמנם
כבר קודם לכן ,בימי דוד ,הייתה באר שבע למרכז המנהלי של אזור "נגב יהודה" ,וממנה פיקח יואב
בן צרויה על מפקד האוכלוסין ,אך עדיין רב השוני במעמדה של באר שבע בין שתי התקופות.
בתקופת מלכי יהודה הייתה באר שבע חלק ממפעל ממלכתי שהגן על הגבולות וביסס מרכז מנהלי
לאבטחת הדרכים בחבלי הנגב הקדומים ולדחיקת גבול המדבר .מהנתונים שנאספו בתל עולה
שמלכי יהודה בנו את העיר הקדומה כמרכז לפקידות הממלכתית ,וכי לא היה בה מקום למגורים של
אוכלוסייה עממית נרחבת .נראה שהשגשוג הכלכלי של האזור באותה עת ,שנבע מחידוש הקשר לים
סוף ,הצדיק את בנייתה של באר שבע כ"עיר ממלכה" ואת ביצוריה האדירים.
מכאן למדים כי בתקופת ממלכת יהודה הייתה באר שבע מרכז מנהלי חשוב שנועד לשרת ולשכן את
העילית המדינית ,הכלכלית והדתית של אזור הנגב .פשוטי העם לא יכלו להתגורר בה ,אלא היו
מבקרים בה לשם מילוי צרכים שונים.
תל באר שבע
התל ממוקם ממזרח לבאר שבע ודרומה לכביש חברון .הישוב עצמו שכן על גבעה טבעית קטנה
החולשת על סביבתה ,מוגנת מצידה הדרומי ומצידה המערבי במפגש בין נחל באר שבע ונחל חברון.
שני הנחלים הסמוכים מבטיחים כמות גדולה של מים בעת שיטפונות ,ומימיהם נספגים בקרקע
ומעשירים את מי התהום .התל חשוף לרוחות מערביות הנושבות אחר הצהרים ומפיגות את חום
הקיץ ,והשטח המישורי מסביב נוח לעיבוד חקלאי .בשל כל זאת ברור מדוע האתר נבחר להתיישבות
כבר לפני  6,500שנים (התקופה הכלקוליתית) .אפשר שכאן היה המקום בו חפר אברהם באר וכרת
ברית עם אבימלך.

לפני כ 3,200-שנים ,בתקופת ההתנחלות ,חודשה ההתיישבות על התל.
יותר מאשר באתרים ארכיאולוגיים רבים המוכרים לנו ,מאפשר הסיור בתל באר שבע לראות
בעין כיצד חיו אנשים בעיר קטנה בתקופת המקרא.
אנו ננצל תל קטן זה כדגם מוקטן של עיר מהתקופה המקראית והוא יהווה לנו מעין "מגדיר לערים
מקראיות" .נסקור את מרכיבי העיר המרכזיים בהשלכה להיום :הבנקים ,מרכזי הבידור ,מרכזי
החינוך ,מרכז שלטוני ,ועוד .נבחן מה היו מרכיבי העיר המקראית ונלמד מה היה תפקידו של כל
מרכיב וכיצד לזהות אותו .כך נוכל בטיולים אחרים לנסות לזהות את אותם המרכיבים בערים אחרות
מקראיות אחרות מהצפון ועד הדרום :החל מתל חצור בגליל ,דרך תל מגידו ,תל גזר ,ועוד .כ63-
תילים מאותה תקופה שחלקם נחפר ובהם נמצאו בדיוק אותם מרכיבים לאותם שימושים.
מכיוון שמדובר בערים מקראיות ,אשתמש במקור המתאר את אותה תקופה את מרכיבי העיר ומה
קרה סביבם :התנ"ך.
קדימה – עולים לתל!
המצודה שאנו רואים היום היא המצודה השנייה שנבנתה על חורבות הקודמת לה .זו מצודה קטנה
המוקפת חומה באורך של כ 400-מטר ובה שער.

שער העיר והמחסנים ובאר המים לפני השער

השער
שער העיר באר שבע היה למעשה מבנה מבוצר בעל שער קדמי .מערכת כניסה זו הייתה שער
משולש (מכונה גם 'שער ששת התאים') ,כפי שבנה שלמה בגזר ,במגידו ,בחצור ובערי מבצר אחרות.
בשער מסוג זה קיימים שלושה פתחים בזה אחר זה ,וביניהם חדרי משמר לחיל מצב .ביצורים
כבירים אלה נועדו להגן על אוכלוסייה קטנה יחסית .שטח פסגת התל התחום בחומה הוא רק כ10-
דונם – שטח המספיק לכמה מאות תושבים בלבד .ואמנם העיר היוותה ככל הנראה מקום מגורים
בעיקר לשרים ואנשי ממשל שהיו מופקדים על הישובים בנגב ,ולהם שימשה באר שבע כבירה .היה
זה המרכז המנהלי ,הדתי והמסחרי ליישובי הסביבה שהיו בעלי אופי חקלאי .אלה הן ה'בנות' של
העיר או ה'חצרים' שלה ,המוזכרים במקרא.
החיים הציבוריים של העיר התנהלו בשער ,ברחבת הכניסה ובמקדש .השער היה מבנה בעל
חדרים רחבים ושם ישבו זקני העיר ושופטיה .ברחבת הכניסה התמקם השוק המקומי ובמקדש
התקיימו הפולחן לאל והכינוס הדתי.

השער תפס מקום חשוב ומרכזי בחיי העיר .על השער היה צורך להגן היטב בעת צרה ,אך בו זמנית
לאפשר לכל באי העיר כניסה נוחה .לפיכך נבנו השערים בזיקה לדרכים העתיקות שהגיעו מערים
אחרות ובדרך כלל גם במקום הנמוך ביותר של גבעת העיר .אל השער הוביל נתיב כבוש ומהודק
שנמשך מרחק מסוים במקביל לחומה עד שביצע תפנית של  90מעלות והגיע לפני השער .ההולך
בנתיב זה היה חשוף לשומרים שעל החומה שעקבו אחריו ובחנו אותו ,אם פניו לשלום או למלחמה,
אם פושע מועד הוא או סוחר ,אם חולה או בריא הוא וכד' .השער היה בנוי ממספר תאים ובהם ניתן
היה לבדוק בקפדנות יתר את הבא בשערי העיר.
בשער ישבו השוטרים והמוכסים ,הזקנים והשופטים ,ואף ישב בו המלך .בנוסף פירסמו בשער ידיעות
לתושבי העיר ואורחיה .השטח שמחוץ לשער שימש כחוצות השער ,כאשר השער וחוצותיו שימשו גם
לפולחן ,מסחר וענישה .מבפנים הייתה לשער רחבה ממנה התפצלו הרחובות לכיוונים שונים בעיר .זו
היתה אחת מכיכרות העיר ,וגם אם לא תמיד המרכזית שמבינן ,אין ספק שהחשובה ביותר מאחר
ובה עברו כל הנכנסים והיוצאים.
בשער העיר התבצעו כמה פעולות:
•
•

•

•

•

•

•

•

מקום כניסה ויציאה מהעיר.
מכירה וקנייה של סחורות שונות .משום שהמקום היה הקרוב ביותר לפתח העיר ולא רצו
שהזרים יכנסו עמוק לתוך העיר ,היה שער העיר המקום הנגיש ביותר .הסוחרים בו היו
ְשם אף נקבע הַ ַמ ָׁדד של
מקומיים וזרים שהתמקמו בין השער החיצוני לשער הפנימי ,ו ָׁ
ֹּאמר
יפין' מקורו בפעילות הכלכלית שהייתה בשער העיר" :וַי ֶ
המחירים .המונח ' ַׁשעַׁ ר חֲ ִל ִ
עֹּרים ְּב ֶׁש ֶׁקל
אתיִם ְש ִ
ישעִ ,ש ְמעּו ְדבַ ר-יְהוָה :כֹּה אָ ַמר יְהוָה ,כָעֵ ת ָמחָ ר ְסאָ ה סֹּלֶ ת ְב ֶש ֶקל וְסָ ַ
אֱ ִל ָ
ְּב ַשעַ ר שֹׂ ְּמרֹון"( .מלכים ב' ,ז' ,א').
באזור השער ערכו משפטים לעם וביצעו גזרי דין" :ש ְֹּפ ִטים ְוש ְֹּט ִריםִ ,ת ֶתןְ -לָך ְּבכָלְּ -שעָ ֶׁריָך,
ְש ְפטּו אֶ ת-הָ עָ םִ ,מ ְשפַ ט-צֶ ֶדק" (דברים ,ט"ז ,י"ח).
ֹּתן ְלָךִ ,ל ְשבָ טֶ יָך; ו ָ
אֲ ֶשר יְהוָה אֱ ֹלהֶ יָך נ ֵ
נְשי-חַ יִל
לשופטים בחר המלך אנשי חייל ,אנשי אמת שונאי בצע "וְאַ ָתה ֶתחֱ זֶה ִמכָל-הָ עָ ם אַ ֵ
ֹלהים ,אַ נְּ ֵשי אֱ ֶׁמת--שֹׂנְּ אֵ י בָ צַ ע" (שמות ,י"ח ,כ"א) .והמשפטים העלו נושאים שונים:
י ְִראֵ י אֱ ִ
"וְכִ י-י ְִריבֻׁן אֲ נ ִָשים--ו ְִהכָהִ -איש אֶ תֵ -רעֵ הּוְ ,באֶ בֶ ן אֹו ְבאֶ גְ רֹּף; ְול ֹּא יָמּותְ ,ונָפַ ל ְל ִמ ְשכָב" (שמות,
כ"א ,י"ח) .בפסוק הזה מתוארים אנשים שרבו ונקטו באלימות פיזית ועל כך ידון המשפט.
את אֶ ת-הָ ִאיש הַ הּוא אֹו אֶ ת-הָ ִא ָשה הַ ִהוא אֲ ֶשר
גם הענישה הפומבית התרחשה בַ ַשעַ ר" :וְהֹוצֵ ָ
ּוס ַק ְּל ָתם בָ אֲ בָ נִּ ים ,ו ֵָמתּוְ ...וכָל-הָ עָ ם ,י ְִש ְמעּו ְוי ִָראּו"
עָ שּו אֶ ת-הַ ָדבָ ר הָ ָרע הַ זֶ ה ,אֶׁ לְּ -שעָ ֶׁריָךְּ ...
(דברים ,י"ז ,ה').
בשמואל ב' פרק ט"ו יש תיאור נפלא איך פוליטיקאי באותה תקופה עבד .זהו סיפורו של
אבשלום שהמתין בשער העיר לאנשים שיצאו ממשפט אצל דוד אביו וניסה "לגנב את ליבם"
על מנת להוביל את המרד בדוד מאוחר יותר ,ככתוב בפסוק ב'" :ו ְִה ְשכִ ים ,אַ ְב ָשלֹום ,וְעָ מַ ד,
עַ ל-יַד ֶׁד ֶׁרְך ַה ָשעַ ר; ַוי ְִהי כָל-הָ ִאיש אֲ ֶשר-י ְִהיֶה-לֹוִ -ריב לָ בֹוא אֶ ל-הַ מֶ לֶ ְך לַ ִמ ְשפָ ט ,וַיִ ְק ָרא אַ ְב ָשלֹום
ֹּאמר ,אַ ְב ָשלֹוםִ ,מי-
ֹּאמר ,מֵ אַ חַ ד ִש ְבטֵ י-י ְִש ָראֵ ל עַ ְב ֶדך ...ד וַי ֶ
ֹּאמר אֵ יִ -מזֶ ה עִ יר אַ ָתה ,וַי ֶ
אֵ לָ יו וַי ֶ
ּומ ְשפָ ט—ו ְִהצְ ַד ְק ִתיו ...וַ :ויַעַ ש
י ְִש ֵמנִ י שֹּפֵ ט ,בָ אָ ֶרץ; וְעָ לַ י ,יָבֹוא כָלִ -איש אֲ ֶשר-י ְִהיֶה-לֹוִ -ריב ִ
אַ ְב ָשלֹום כ ַָדבָ ר הַ זֶ הְ ,לכָל-י ְִש ָראֵ ל ,אֲ ֶשרָ -יבֹּאּו לַ ִמ ְשפָ ט ,אֶ ל-הַ ֶמלֶ ְך; ַו ְּי ַגנֵב ,אַ ְּב ָשלֹום ,אֶׁ ת-לֵ ב,
אַ נְּ ֵשי י ְִּּש ָראֵ ל".
אסיפת העם או האסיפה של אזרחי העיר – מוסד הזקנים והמלך .באסיפות החליטו החלטות
ֵשב בַ ָשעַ ר; ּולְ כָל-הָ עָ ם ִהּגִ ידּו לֵ אמֹּרִ ,הנֵה
חשובות ודנו בנושאים שוניםַ " :וי ָָקם ַה ֶׁמלֶׁ ְךַ ,וי ֶׁ
יֹושב בַ ַשעַ רַ ,ויָב ֹּא כָל-הָ עָ ם ִל ְפנֵי הַ מֶ לֶ ְך" (שמואל ב' ,י"ט ,ט') .כלומר ,המלך ישב
ַה ֶׁמלֶׁ ְך ֵ
בשער וקרא לעם לאספה.
בתקופת המלוכה השער היה מוקד רכילות ,פגישה ומגע בין אנשים ממעמדות חברתיים
שֹותי ֵשכָר" (תהילים ,ס"ט ,י"ג) .הפסוק ממחיש את
ֵ
שונים" .י ִָּשיחּו ִּבי ,יֹׂ ְּשבֵ י ָשעַ ר; ּונְ גִ ינֹות,
חיי החברה בשער .הכוונה במילה 'ישיחו' היא ירכלו ,מלשון הרע.
המלכים ביצעו באיזור השער את פעולותיהם המדיניות .למשל ,אחאב מלך ישראל ויהושפט
מלך יהודה ,יושבים בפתח שער שמרון ושם הם דנים בנושא היציאה לקרב ברמות-גלעד:
ְהּודה יֹּ ְש ִבים ִאיש עַ ל-כִ ְסאֹו ְמלֻׁבָ ִשים ְבג ִָדיםְ ,בגֹּ ֶרן ,פֶ ַתחַ ,שעַ ר
ִיהֹושפָ ט ֶמלֶ ְך-י ָ
ָ
ּומלֶ ְך י ְִש ָראֵ ל ו
" ֶ
שֹׂ ְּמרֹון; ְוכָל-הַ נְ ִבי ִאיםִ --מ ְתנ ְַב ִאיםִ ,ל ְפנֵיהֶ ם" (מלכים א' ,כ"ב ,י') .בפסוק ד' אומר יהושפט
לאחאב את המשפט המפורסם "כָמֹונִי כָמֹוָך כְ עַ ִמי כְ עַ ֶמָך כְ סּוסַ י כְ סּוסֶ יָך".

•

•

•

ְבהֶ ְע ֵדר משפט צדק היה השער גם מקומו של הנביא הַ מֹוכִ יחַ את העםִ " :שנְ אּוָ -רע וְאֶ הֱ בּו
טֹוב ,וְהַ צִ יגּו בַ ַשעַ ר ִּמ ְּשפָ ט" (עמוס ,ה' ,ט"ו) .בשל ביקורתו ספג הַ מֹוכִ יחַ -בַ ַשעַ ר בוז וְהַ ְשפָׁ לָׁ ה:
" ָשנְּ אּו בַ ַשעַ ר מֹוכִּ יחַ " (פסוק י').
נֹודע בַ ְּשעָ ִּרים
המחפשים את זקני העיר ,אנשי המנהיגות המקומית ,יפנו גם הם אל השערָ " :
בַ ְעלָ ּה; ְב ִש ְבתֹוִ ,עם-זִ ְקנֵי-אָ ֶרץ" (משלי ,ל"א ,כ"ג) .כך למשל ,במעמד זקני העיר היושבים
בשער ,נערכו טקס הייבום של רות ,גאולת השדה והנשואין של רות ובועזּ" :ובֹּעַ ז עָ לָ ה
ֹּאמר בֹּעַ ז לַ זְ ֵקנִים ְוכָל הָ עָ ם,
ֹּאמר ְשבּו פֹּ ה ...וַי ֶ
ֲש ָרה אֲ נ ִָשים ִמזִ ְקנֵי הָ עִ יר וַי ֶ
ַה ַשעַ ר ...וַיִ ַקח ע ָ
יתי ִלי לְ ִא ָשה...
נִיתי אֶ ת ָכל אֲ ֶשר לֶ אֱ ִלימֶ לֶ ְךְ ...וגַם אֶ ת רּות הַ מֹּאֲ ִביָהָ ...קנִ ִ
עֵ ִדים אַ ֶתם הַ יֹום כִ י ָק ִ
יתָך כְ ָרחֵ ל ּוכְ לֵ אָ ה
ִתן ה' אֶ ת הָ ִא ָשה הַ בָ אָ ה אֶ ל בֵ ֶ
ֹּאמרּו כָל הָ עָ ם אֲ ֶשר בַ ַשעַ ר וְהַ זְ ֵקנִ ים עֵ ִדים ,י ֵ
וַי ְ
אֲ ֶשר בָ נּו ְש ֵתיהֶ ם אֶ ת בֵ ית י ְִש ָראֵ ל" (רות ,ד' ,א').
מקום המפגש בו המתינו לאורחים חשובים ,ככתוב בבראשית ,י"ט ,א'ַ " :ו ָיבֹּאּו ְשנֵי הַ ַמלְ אָ כִ ים
אתם ,וַיִ ְש ַתחּו אַ פַ יִם אָ ְרצָ ה".
ְסד ָֹּמה ,בָ עֶ ֶרב ,וְּלֹוט ,יֹׂ ֵשב ְּב ַשעַ רְּ -סדֹׂם; ַוי ְַרא-לֹוט ַוי ָָקם לִ ְק ָר ָ

לסיכום ,בשער העיר התבצעו פעילויות רבות וחשובות ,ולא סתם-כך הן מתקיימות באזור השער :זהו
אזור נוח וגדול ,לא קרוב לבתי המגורים ,לא ממש בתוך העיר ויכול להכיל הרבה אנשים.
ליד השער החיצון נמצאת באר מים עמוקה שהחופרים מצאו בה מים בעומק של  70מ'.
הבאר שבשער
ממש לפני הכניסה לשער קיימת באר עמוקה .באר זו נועדה לשימושם של זרים בודדים ושיירות
ונמצאת במקום על מנת שלא יזדקקו לחצות (לחדור) את העיר עמוק עד לצד השני – למפעל המים
של העיר.
בסוג באר שכזו ,הסמוכה לשער ,אנו נתקלים מספר פעמים בתנ"ך .שאול שחיפש את שמואל פגש
ֹּאמר ָשאּול ְל ַנעֲרֹו טֹוב ְדבָ ְרָך ,לְ כָה נֵלֵ כָה;
את הנערות השואבות מים ממקור המצוי מחוץ לעיר" :וַי ֶ
ֹלהיםֵ .ה ָמה ,עֹׂ ִּלים ְּב ַמ ֲעלֵ ה ָה ִּעיר ,ו ְֵּה ָמה ָמצְּ אּו נְּ עָ רֹות ,יֹׂ צְּ אֹות
ַוי ְֵלכּו ,אֶ ל-הָ ִעיר ,אֲ ֶשרָ -שםִ ,איש הָ אֱ ִ
ִּל ְּשאֹׂ ב ָמיִּם" (שמואל א' ,ט' ,י') .שימו לב :הוא פוגש אותן ליד שער העיר (במעלה העיר) – בבאר
המים.
ֹּאמרִ :מי י ְַש ֵקנִ י ַמיִםִּ ,מב ֹׂאר
המקור הכי מפורסם נמצא בספר שמואל ב' ,כ"ג ,ט"ו" :וַיִ ְתאַ ּוֶה ָדוִד ,וַי ַ
בֵ ית-לֶׁ חֶׁ ם אֲ ֶׁשר בַ ָשעַ ר" .כאן ניתן לקרוא אודות מקור מים ליד שערי עיר בתקופת המקרא .אלו מביננו
שגדלו על ברכי הגשש החיוור הדבר ודאי יזכיר את השיר המפורסם "מים לדוד המלך".
הַ ְבאֵ ר ִב ְבאֵ ר שבע ממוקמת סמוך לחומת העיר ּוכְ מֹו בארות רבות אחרות היא שימשה ְמקֹום מפגש
מרכזי .כאן פגשו הנוודים של בקעת באר שבע את אנשי העיר באר שבע ,וכאן גם עֶ בֶ ד אברהם פגש
ליד הבאר את רבקהּ ,ובָׁ חַ ר בה להיות אישה ליצחקַ " :וי ָָקםַ ,ויֵלֶ ְך אֶ ל-אֲ ַרם נַהֲ ַריִם--אֶ לִ -עיר נָחֹורַ .וי ְַב ֵרְך
הַ ּגְ ַמ ִלים ִּמחּוץ לָ ִּעיר ,אֶׁ לְּ -באֵ ר ַה ָמיִּםְ ,לעֵ ת עֶ ֶרבְ ,לעֵ ת צֵ את הַ שֹּאֲ בֹּת" (בראשית ,כ"ד ,י').
גם יעקב פגש את רחל ליד הבאר ,וגם משה פגש את ְבנֹות י ְִתרֹו ואת ציפורה ,אשתו לעתיד ,ליד
הבאר במידיין.
רחבת הכניסה ("רחוב שער העיר")
מי שעבר את השער נכנס אל רחבת הכניסה ,הלא היא "רחוב שער העיר" בלשון המקרא ,שהיתה
האזור הפתוח היחיד בעיר ושימשה לכינוס התושבים .כל מערכת הרחובות בעיר מתנקזת אל
הרחבה (מימין ,משמאל וממול) .בקרבת הרחבה הוקמו מבני המנהל החשובים :מימין בתי המחסנים,
ומשמאל בית המושל .גם לרחבה זו יש מספר איזכורים בתנ"ך.
וכך מסופר על המלך חזקיהו בעת מצור סנחריב" :וַיִ ְק ְבצֵ ם אֵ לָ יו ,אֶ לְּ -רחֹוב ַשעַ ר ָה ִּעירַ ,וי ְַדבֵ ר עַ ל-
ּומ ִל ְפנֵי כָל-הֶ הָ מֹון אֲ ֶשרִ -עמֹו :כִ י-
ְלבָ בָ ם ,לֵ אמֹּרִ .חזְ קּו ו ְִא ְמצּו--אַ לִ -ת ְיראּו וְאַ לֵ -תחַ תּו ִמ ְפנֵי מֶ לֶ ְך אַ שּורִ ,
ֹּתנּו; וַיִ סָ ְמכּו הָ עָ ם ,עַ ל-
ּול ִהלָ חֵ ם ִמ ְלחֲ מ ֵ
ִע ָמנּו ַרבֵ ,מ ִעמֹוִ .עמֹו  ,זְ רֹועַ בָ ָשר ,ו ְִע ָמנּו יְהוָה אֱ ֹלהֵ ינּו ְלעָ זְ ֵרנּוְ ,
ְהּודה" (דברי הימים ב' ,ל"ב ,ו').
ִד ְב ֵרי י ְִחזְ ִקיָהּו ֶמלֶ ְך-י ָ
תיאור מדוייק של כיכר זו ומיקומה נוכל לראות במגילת אסתר ,ד' ,ו'ַ " :ויֵצֵא הֲ ָתְך ,אֶ לָ -מ ְרדֳּ כָי אֶ ל ְּרחֹוב
ָה ִּעיר ,אֲ ֶׁשר ִּל ְּפנֵי ַשעַ רַ -ה ֶׁמלֶׁ ְך".

גם בערים יווניות שימשה הכיכר בתפקיד דומה לרחבת השער בעיר ישראלית.

בית המחסנים
המינהל העירוני היה אחראי לאחסון מוצר׳ מזון בסיסיים שנועדו לאספקה לשיירות המסחר והצבא.
מוצרים אלה נשמרו בבניינים מיוחדים ("מסכנות" ,בלשון המקרא) שנחלקו לשלושה אולמות ארוכים
על ידי שתי שורות של עמודים .בחדרים הצדדיים נמצאו כלי החרס לאחסון ובתווך היה אולם המעבר.
המלך חזקיהו הוא אשר בנה את "בתי מסכנות" בבאר שבע .היו אלה מחסנים ממלכתיים בהם רוכזו
תבואות ,יין ,שמן וכדומה שנאספו כמיסים וכמעשרות לבית המקדש .אפשר שחלק שימש לכלכלת
חיילי המלך או פקידיו .שלושת המחסנים המלבניים שהשתרעו על שטח של  600מ"ר בקירוב נבנו
לימין השער כדי להקל על הפריקה והטעינה בעזרת בהמות משא .לכל מחסן היה מסדרון מרכזי בו
ניזונו הבהמות .מחסנים מסוג זה נמצאו כמעט בכל ערי המקרא והם מתוארות בתנ"ך.
יחזְ ִקיָהּו עֹּ ֶשר ְוכָבֹוד הַ ְרבֵ ה ְמאֹּד
בדברי הימים ב' ,ל"ב ,כ"ז ,מוזכרים המחסנים ותכולתםַ " :וי ְִהי לִ ִ
ּומ ְּסכְּ נֹות ִּל ְּתבּואַ ת ָדגָן
ּולכֹּל כְ לֵ י חֶ ְמ ָדהִּ .
ּולמָ גִ נִים ְ
ּולאֶ בֶ ן י ְָק ָרה ו ְִל ְב ָש ִמים ְ
ּולזָהָ ב ְ
וְאֹּ צָרֹות עָ ָשה -לֹו ְלכֶסֶ ף ְ
ּומ ְקנֵה-צ ֹּאן ּובָ ָקר לָ רֹּב כִ י נ ַָתן-
ּובהֵ ָמה ַוע ֲָד ִרים לָ אֲ ֵורֹּת .וְעָ ִרים עָ ָשה לֹו ִ
ו ְִּּתירֹוש ְּויִּצְּ ָהר וְאֻׁ ָרֹות ְלכָלְ -בהֵ ָמה ְ
ֹלהים ְרכּוש ַרב ְמאֹּד".
לֹו אֱ ִ
בית המושל
משמאל לשער נמצא הבית הגדול ביותר בעיר שהיה כנראה בית המושל .הבית כלל מחסנים ואולמות
לקבלת פנים ,כיאות לביתו של ממונה מטעם המלך ,ושרידי מדרגות מעידים שהיה בן  2קומות.
למרות גודלה הקטן של העיר באר שבע ,ניתן לראות כי היא מתוכננת ומסודרת היטב ,דבר המצביע
על כך שעיר זו היא פרי יוזמה שלטונית ולא גדילה טבעית של יישוב קטן.
מבנה מגורים
משערים כי בבאר שבע המקראית היו כ 75-בתי מגורים ליישוב בו חיו כ 400-נפש .בתי המגורים
בבאר שבע הם מטיפוס המכונה "בית ארבעת המרחבים" הכוללים ארבעה מרחבים ששימשו
לצרכים שונים .בתים כאלה התגלו גם באתרים מקראיים אחרים ברחבי הארץ  ,ומכאן ניתן להסיק
שכך נבנו הבתים באותה התקופה .שחזור מלא ויפה של בתים מטיפוס זה מצוי בתל קסילה שבתחום
מוזיאון ארץ ישראל בתל אביב ובשכונת רמות בבאר שבע – השכונה הצפונית בעיר בעת כתיבת
מאמר זה.
בחלק מהבתים בבאר שבע החדרים האחוריים היוו גם חלק מחומת העיר הכפולה (חומת סוגרים).

בדרך כלל נכנסו לבית דרך חדר כניסה קדמי .מוזכר כי לוט יצא לפתח להרגיע את אנשי סדום:
ֹּתםַ .ו ֵיצֵא אֲ לֵ הֶ ם
ֹּאמרּו לֹו אַ יֵה הָ אֲ נ ִָשים אֲ ֶשר-בָ אּו אֵ לֶ יָך הַ לָ יְלָ ה הֹוצִ יאֵ ם אֵ לֵ ינּו ְונ ְֵדעָ ה א ָ
"וַיִ ְק ְראּו אֶ ל-לֹוט וַי ְ
לֹוט ַהפֶׁ ְּתחָ ה וְּהַ ֶׁדלֶׁ ת ָסגַר אַ חֲ ָריו" (בראשית י"ט ,ה') .אנשי סדום הרשעים ניגשו לשבור את דלת
ֹּאמרּו הָ אֶ חָ ד בָ א -לָ גּור וַיִ ְשפֹּ ט ָשפֹוט עַ ָתה נ ַָרע לְ ָך ֵמהֶ ם וַיִ ְפצְ רּו בָ ִאיש ְבלֹוט
ֹּאמרּו ּגֶש-הָ לְ אָ ה וַי ְ
ביתו" :וַי ְ
ְתה וְּאֶׁ ת-הַ ֶׁדלֶׁ ת ָסגָרּו".
ְמאֹּ ד וַיִּ גְּ שּו ִּל ְּשבֹׂר הַ ָדלֶׁ ת .וַיִ ְש ְלחּו הָ אֲ נ ִָשים אֶ ת-י ָָדם ַוי ִָביאּו אֶ ת-לֹוט אֲ לֵ יהֶ ם הַ בָ י ָ
(ט') .בחלק מהחפירות נמצאו בצדי פתחי הדלת פותות ,כלומר אבנים עם שקערורית שבהן סבב ציר
הדלת.
מחדר הכניסה הוליך פתח לחצר פנימית ובה חדר פתוח למחצה ללא קיר בצד החצר .גגו של חדר זה
נתמך על ידי שורת עמודים .כאן התנהלו מלאכות שהצריכו אור כגון טווייה ואריגה – עבודות להן
ּופ ְש ִתים ...י ֶָדיהָ ִש ְלחָ ה
הייתה אחראית האשה .מלאכות אלה מתוארות במשלי ,ל"א ,י"גָ " :ד ְר ָשה צֶ ֶמר ִ
בַ כִ ישֹור ְוכַפֶ יהָ ָת ְמכּו פָ לֶ ְך".
בחלקו האחורי של הבית היה חדר המגורים .במקרים בהם היה הבית צמוד לחומה ,היה קירו האחורי
של חדר זה חלק מהחומה עצמה .יושבי הבית היו האחראים להגנת קטע החומה השייך לביתם,
ולפיכך זכו לאמון מצד מושלי העיר .נעים להזכיר את סיפורה של רחב שישבה כנראה בבית דומה
חֹומה ִּהיא
חֹומה ּובַ ָ
יתּה ְּב ִּקיר ַה ָ
ַתֹור ֵדם בַ חֶ בֶ ל ְבעַ ד הַ חַ לֹון כִ י בֵ ָ
וניצלה עובדה זו לעזור למרגלים" :ו ִ
יֹושבֶׁ ת" (יהושוע ,ב' ,ט"ו).
ָ
חשיבות רבה הייתה לגג שאליו הובילו מדרגות .הגג היה שטוח והייתה סכנת נפילה ממנו .אבותינו
יתָך כִ י-יִפֹּ ל הַ נֹּפֵ ל ִמ ֶמנּו"
עֲקה ְּל ַגגֶָׁך וְל ֹּאָ -ת ִשים ָד ִמים ְבבֵ ֶ
ית ַמ ֶׁ
נדרשו לכך" :כִ י ִת ְבנֶה בַ יִת חָ ָדש וְּעָ ִּש ָ
(דברים ,כ"ב ,ח') .דוד ראה לראשונה את בת שבע בתנאים אלהַ " :וי ְִהי ְלעֵ ת הָ עֶ ֶרב ַוי ָָקם ָדוִד ֵמעַ ל
ִמ ְשכָבֹו וַיִּ ְּת ַהלֵ ְך עַ ל-גַג בֵ ית-הַ ֶׁמלֶׁ ְך ַוי ְַרא ִא ָשה רֹּחֶ צֶת ֵמעַ ל הַ גָג ְוהָ ִא ָשה טֹובַ ת ַמ ְראֶ ה ְמאֹּ ד" (שמואל ב'
י"א ,ב') .רחב הסתירה את המרגלים על גג ביתה" :ו ְִהיאֶׁ ,העֱ לָ ַתם הַ ָגגָה; ו ִַת ְט ְמנֵם ְב ִפ ְש ֵתי הָ עֵ ץ,
הָ עֲרֻׁ כֹות לָ ּה עַ ל-הַ גָג" (יהושוע ,ב' ,ו') .הגג שימש כנראה מקום לינה בלילות חמים ,מקום לייבוש
גרעינים ועוד .אחזיה מלך ישראל נפל ממנו על אף המעקה" :וַיִ פֹּ ל אֲ חַ זְ יָה ְבעַ ד הַ ְשבָ כָה ,בַ ֲע ִליָתֹו אֲ ֶשר
ְבש ְֹּמרֹון— ַו ָיחַ ל" (מלכים ב' ,א' ,ב').
בבית שכזה יכלה להתגורר משפחה גדולה ,כולל בהמות הבית שלה .כאמור ,כ– 75בתי ארבעה
המנהל שנשלחו לחיות על גבול המדבר.
מרחבים כאלה נמצאים בתל – "שיכון" מסודר לאנשי ִ

מפעל המים
אחד המאפיינים המרשים ביותר של הבנייה הישראלית הוא מפעל המים .ניתן לראות את
המפעלים בטיסה מעל חצור ,מגידו ,באר שבע ועוד – הם נראים כחור ענק בקצה התל.

אנשי הערים העתיקות חשו צורך להגן על אספקת המים שלהם למקרה שהעיר תכותר על ידי
אויביה ,יוטל עליה מצור והיא תצמא למים .הייתה זו אחת מהשיטות הנפוצות להכריע עיר :במקרה
שכזה לא יכולים התושבים לצאת לשאוב מים מן המעיינות שבסביבה והם עלולים לגווע בצמא .על כן,
כדי להבטיח אספקת מים לעירם חצבו אנשי את מערכות המים האלו.
המים הם תנאי הכרחי לקיום האדם ולכן תלויים יישובי האדם באספקתם .עד התקופה הרומית
(משנת  63לפנה"ס ועד שנת  324לספירה) היו יישובי האדם ממוקמים בקרבת מעיינות ,או
שאספקת המים שלהם הייתה תלויה בבורות ובברכות מי גשמים .אבותינו היו מודעים לתלות האדם
ּומטָ ר .אָ מַ ר
לשה ְדבָ ִרים ְשקּולִ ין זֶה ָכזֶה ,וְאֵ לּו הֵ ן :אֶ ֶרץ ,וְאָ ָדםָ ,
בגשמים " :אָ מַ ר ַר ִבי ִש ְמעֹון בֶ ן יֹוחָ איְ ,ש ָ
אֹותיֹותְ ,ללַ ֶמ ְדָך ֶש ִאם אֵ ין אֶ ֶרץ אֵ ין ָמטָ ר ,ו ְִאם אֵ ין ָמטָ ר אֵ ין אֶ ֶרץ ,ו ְִאם
ּושלָ ְש ָתן ִמ ָשלש ִ
ַר ִבי לֵ וִי בַ ר ִחיָא ְ
אֵ ין ְשנֵיהֶ ם אֵ ין אָ ָדם" (בראשית רבה ,י"ג ,ג').
בתקופת המקרא היה ידוע גם ההבדל באספקת המים שבין ארץ ישראל ומצרים" :כִ י הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשר
ית
אתם ִמ ָשם אֲ ֶשר ִתזְ ַרע אֶ ת-ז ְַרעֲָך ו ְִה ְש ִק ָ
אַ ָתה בָ אָ -ש ָמה ְל ִר ְש ָתּה ל ֹׂא כְּ אֶׁ ֶׁרץ ִּמצְּ ַריִּם ִהוא אֲ ֶשר יְצָ ֶ
ּוב ָקעֹׂ ת ִּל ְּמ ַטר ַה ָש ַמיִּם
ְב ַרגְ ְלָך כְ גַן הַ י ָָרק .יא וְהָ אָ ֶרץ אֲ ֶשר אַ ֶתם עֹּ ְב ִרים ָש ָמה ְל ִר ְש ָתּה אֶׁ ֶׁרץ ָה ִּרים ְּ
ִּת ְּש ֶׁתהָ -מיִּם" (דברים ,י"א ,י').
בצורת הייתה אסון נורא וגררה אחריה גם רעב" :אֲ ֶשר הָ יָה ְדבַ ר-יְהוָה אֶ ל-י ְִר ְמיָהּו עַ לִ -ד ְב ֵרי הַ בַ צָרֹות.
ְרּושלַ ִם עָ לָ ָתה .וְאַ ִד ֵריהֶ ם ָש ְלחּו צעוריהם (צְ ִע ֵיריהֶ ם)
ּושעָ ֶריהָ אֻׁ ְמלְ לּו ָק ְדרּו לָ אָ ֶרץ וְצִ וְחַ ת י ָ
ְהּודה ְ
אָ ְבלָ ה י ָ
ֹּאשם" (ירמיהו ,י"ד ,א').
יקם בֹּשּו וְהָ כְ ְלמּו וְחָ פּו ר ָ
לַ ָמיִּם בָ אּו עַ ל-ג ִֵּבים ל ֹׂאָ -מצְּ אּו ַמיִּם ָשבּו כְ לֵ יהֶ ם ֵר ָ
החשש מצמא בארץ ישראל הוביל את אבותינו להשקיע מאמצים לאגירה ושמירה על המים ,מאמצים
שעדויות להם נשמרו עד היום .המצאת הבאר והבור לאגירת מי גשם היוו את ניסיונותיו הראשונים
להתגבר על מצוקת המים ,וזאת עשה האדם עוד מתקופת האבות .אברהם ויצחק חפרו בארות
ימי אַ ְּב ָר ָהם אָ ִּביו ַויְסַ ְתמּום
ָשב יִצְ חָ ק ַוי ְַּחפֹׂ ר אֶׁ תְּ -באֵ רֹׂת ַה ַמיִּם אֲ ֶׁשר חָ ְּפרּו ִּב ֵ
באפיק נחל באר שבעַ " :וי ָ
ַשמֹּת אֲ ֶשרָ -ק ָרא לָ הֶ ן אָ ִביוַ .וי ְַח ְפרּו עַ ְב ֵדי-יִצְ חָ ק בַ נָחַ ל
ְפ ִל ְש ִתים אַ חֲ ֵרי מֹות אַ ְב ָרהָ ם וַיִ ְק ָרא לָ הֶ ן ֵשמֹות כ ֵ
וַיִ ְמצְ אּוָ -שם ְבאֵ ר מַ יִם חַ יִ ים" (בראשית כ"ו ,י"ח).

באפיקי נחלי הנגב קיימת שכבה עבה מאוד של חלוקי נחל על תשתית לס שאינה מחלחלת.
בשיטפונות הפוקדים את נחלי הנגב נאגרים מים בין החלוקים ,והאדם למד לנצלם לצרכיו .מים אלה
נשמרים ברובם גם בתקופת הקיץ .את הבארות חפרו ,כמובן ,במקומות בהם מי התהום לא היו
עמוקים.
בתקופה הכנענית ( 3,300לפנה"ס לערך) הומצאה דרך חדשה לאגירת מי גשמים :בור חצוב בסלע.
הבור נחפר בצורת בקבוק שצווארו צר כדי למנוע התאיידות .את צוואר הבור קל היה לכסות בלוח

אבן .לתוך הבורות הוזרמו המים ממשטחים שמסביבם דרך תעלות קטנות ולא עמוקות שנחצבו
בסלעי המשטחים.
מאוחר יותר הומצא הטיח לאיטום דפנות הבורות ,גם אם היו סדוקים .אלו נקראו "בארות נשברים"
בלשונו של ירמיהו הנביא" :כִ יְ -ש ַתיִם ָרעֹות עָ ָשה עַ ִמי אֹּ ִתי עָ זְ בּו ְּמקֹור ַמיִּם חַ יִּ ים לַ ְחצֹּב לָ הֶ ם ב ֹׂארֹות
ב ֹׂארֹׂת נִּ ְּשבָ ִּרים אֲ ֶׁשר ל ֹׂא-יָכִּ לּו ַה ָמיִּם" (ירמיהו ,ב' ,י"ג) .המצאת הבור היא זו שאפשרה את
התפשטות ההתיישבות הישראלית באזורי ההר של הארץ ,אזורים אשר בשל חוסר מי שתייה לא היו
מיושבים עד לכיבוש הישראלי.
בור פרטי ,בצד כרם ענבים וכרם תאנים ,סימל חיי רווחה ושלווה בתקופת המקראְּ " :ש ֵתהַ -מיִּם
בֹורָך ְונֹּזְ ִלים ִמתֹוְך ְבאֵ ֶרָך" (משלי ,ה' ,ט"ו) .וגם "אַ לִ -ת ְש ְמעּו אֶ לִ -חזְ ִקיָהּו כִ י כֹּה אָ ַמר הַ מֶ לֶ ְך אַ שּור
ִּמ ֶׁ
ּושתּו ִּאיש ֵמי-בֹורֹו" (ישעיהו ,ל"ו ,ט"ז).
עֲשּוִ -א ִתי ְב ָרכָה ּוצְ אּו אֵ לַ י ו ְִאכְ לּו ִאישּ-ג ְַפנֹו ו ְִאיש ְתאֵ נָתֹו ְּ
בנגב נכרו הבורות בסלעי הקירטון ,סמוך לאפיקי הנחלים ,בכדי למלאם מים בשעת שיטפון .בדברי
הימים ב' ,כ"ו ,י' כתוב כך" :וַיִ בֶ ן ִמגְ ָד ִלים בַ ִמ ְדבָ רַ ,וי ְַּחצֹׂב בֹׂרֹות ַר ִּבים כִ י ִמ ְק ֶנהַ -רב הָ יָה לֹו".
אין ספק שרעיון חציבת בריכות היה תולדה של התפתחות אגירת המים בבורות .ההבדל ביניהם הוא
רק בגודל .שעה שהבור אוגר כמות מצומצמת של מי גשמים ,אוגרת הבריכה מים רבים .את הבריכות
יכלו כמובן לחצוב רק תושבי יישובים גדולים .מן המקרא ידועה הבריכה אשר בגבעון" :וְיֹואָ ב בֶ ן-צְ רּויָה
וְעַ ְב ֵדי ָדוִד יָצְ אּו וַיִ ְפּגְ שּום עַ לְּ -ב ֵרכַת גִּ ְּבעֹון י ְַח ָדו ַוי ְֵשבּו אֵ לֶ ה עַ ל-הַ ְב ֵרכָה ִמזֶ ה וְאֵ לֶ ה עַ ל-הַ ְב ֵרכָה ִמזֶ ה"
(שמואל ב' ,ב' ,י"ג).
את ההישג הטכנולוגי הגדול ביותר בשטח אספקת המים יש לראות ללא ספק במנהרות – "תעלות"
בּורתֹו וַאֲ ֶשר עָ ָשה אֶ ת-הַ ְב ֵרכָה וְּאֶׁ ת-הַ ְּתעָ לָ ה ַויָבֵ א אֶׁ תַ -ה ַמיִּם
בלשון המקראְ " :וי ֶֶתר ִד ְב ֵרי ִחזְ ִקיָהּו ְוכָלּ-גְ ָ
ְהּודה" (מלכים ב' ,כ' ,כ') .המנהרות נחצבו מן
תּובים עַ ל-סֵ פֶ ר ִד ְב ֵרי הַ י ִָמים ְלמַ ְלכֵי י ָ
ירה הֲ ל ֹּא-הֵ ם כְ ִ
ָה ִּע ָ
המעיינות שמחוץ לחומות אל שטח העיר שבין החומות ,או משטח העיר שבין החומות אל שכבת
הסלע הנושאת מי תהום .מנהרות כאלה נתגלו בירושלים בניקבת השילוח ,במגידו ,בגזר ,בחצור,
בתל יבלעם ,בבאר שבע ,ועוד.
בכל מקום שנכרו מנהרות אלו הן איפשרו אספקת מים מוגנת לנצורים ומניעתם מן האויב .הגישה אל
המעיינות נסתמה ונעלמה מעין רואים ,למען לא ידע האויב את מקומה" :וַיִ ָק ְבצּו עַ םָ -רב וַיִּ ְּס ְּתמּו אֶׁ ת-
ּומצְ אּו ַמיִם ַר ִבים" (דברי
כָלַ -ה ַמ ְּעיָנֹות וְאֶ ת-הַ נַחַ ל הַ שֹוטֵ ף ְבתֹוְך-הָ אָ ֶרץ לֵ אמֹּר לָ ָמה יָבֹואּו מַ ְלכֵי אַ שּור ָ
הימים ב' ,ל"ב ,ד') .המנהרות שנחצבו בתקופה הישראלית היו פרי התפתחות של המצאה כנענית-
יבוסית.

מפעל המים של באר שבע הפתיע את החופרים בשל רמת ההשתמרות המדהימה של הפיר הרחב
והעמוק היורד אל מאגר המים ,אך עיקר ההפתעה היה נעוץ באופיו של המפעל .זהו מפעל מיוחד
במינו – מאגר תת קרקעי ,חצוב ומטויח שנועד לאגירת מים שמקורם בימי שיטפונות בנחל חברון
הסמוך .עם התקדמות החפירה נמצא פתחו החיצוני של המאגר והתעלה המובילה את מי השיטפונות
אליו .אי אפשר שלא להתפעם מהידע הטכנולוגי ,התחכום הרב והמאמץ הממלכתי האדיר שהושקע
בחציבת מאגר המים העירוני ,כנראה במאה התשיעית לפני הספירה ,בתקופת ממלכת יהודה.

תודות :
לאורי הרטמן על העריכה.
עד הפעם הבאה -נתראה!!!
אבי הרטמן
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