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גודלו  .דהימזרחית של ג'בל רומיהשלוחה המ' על  936 -910גובה ב תל חברון שוכן   

 בהן גדלים עצי פריו ,סות חקלאיות גבוהותבטרמכוסה  וכל שטחו ,דונם 35 -כ

סות הוא בתוואי הביצורים מהלכם של כמה מקירות התמך של הטרגפנים. ו

חקלאיות סות ההטר בנייתה גדולות. ימשולבות אבני בני םמה כמהוב ,הקדומים

הגדיר ל פני התל כיום אינם מאפשריםוכתוצאה מכך  ,ה את הטופוגרפיהתשינ

בימי  באתר זה נבחרההתיישבות ה .במדויק את גבולותיו ומידותיו בלא חפירות

תנאים בגלל הוכן  ,ממזרח לרגלי התל הנובעמעיין עין ג'דידה ה בשלקדם 

מעל לעיר מנם אמתנשא חברון תל . נוחים יחסית לבניית ביצוריםהטופוגרפיים ה

הסובבים רכסי ההרים הוא נמוך מ מערת המכפלה, אךהעתיקה שהתפתחה סביב 

במתרחש בחנה יה והיהמאפשרת צפ נחיתות אסטרטגיתהיא . משמעות הדבר אותו

, דבר שהצריך את וכן עליהשהאתר שנקודת תורפה נוספת היא השלוחה בתוכו. 

ראשו  אחרים.אמצעי מיגון באו חציבת חפיר  באמצעות בצד מערבהר ניתוקה מן ה

מסורת יהודית  .ארבעין-מכונה דירשנשתמרה היטב ובחורבה כיום של התל עטור 

ישי. ו למקום קבורתם של רות חורבה זוימי הביניים קושרת שאינה קודמת ל

תכן שארבעין אינו אלא שיבוש יי, אך ינה ברורהאארבעין -דירמשמעותו של השם 

פי -אחד משמותיה הקדומים של העיר על ית ארבע,ילקר והכוונה היא ,של ארבע

שתמר על נעם מערת המכפלה וממנה  ארבעין-את דירדרך עתיקה קשרה . המקרא

 . קטע התחום בגדרות אבן התל

 

 זיהוי האתר

ה של חברון הקדומה מזוהה עם מנית היה מקו'מעד לראשית התקופה העות      

האתר, שמעולם לא על שם ההר המתנשא ממערב.  ,ידהירומ-לאעם ארבעין או -דיר

כונה "תל", היה מיושב עדיין בתקופה הערבית הקדומה על מורדותיו הדרומיים. 

בתקופה נוסעים שביקרו בחברון ואולם  ,חדל היישוב מלהתקייםבימי הביניים כבר 

ביקר בחברון שרבי בנימין מטודלה כך כתב על מקומו. טב היידעו להצביע זו 

 : עשרה-שתיםהשל המאה  השנייהבמחצית 

יתה בהר והיא חרבה היום הזה ובעמק בשדה המכפלה, שם העיר י"מדינת חברון ה

  1."...ושם הבמה הגדולה שקורין שנט אברהם

                                                 
1        . Asher 1840: 76  



ת והוסיף שהעיר הקדומה נמצא ,1322בחברון בשנת  התארחאשתורי הפרחי 

 וכי מאוחר יותר עבר ,השם חברון(של דה ומכונה גם "חברה" )שיבוש יברומי

התברר שגם  1495 דין משנת-פי עדותו של מוג'יר א-על 2.לצד קברי האבות מקומה

הוא שופץ ונבנה לו קיר  כן וכי עשרים שנה לפני , (Hebra) חברא כונההמעיין 

שה להניח שהתל נעלם ק .והתל מלכסות למנוע משפכיכדי כנראה  ,עבה תמך

, גם כאשר הפך שטחו ניתתקופה העות'ממעיניהם של התושבים המקומיים ב

התקשו חוקרים  על כן שבעידן המודרני לחלקות חקלאיות ולחלקות קברים. תמוה

  אשר בקרו בחברון להצביע על מקומה של העיר הקדומה.

 ,מאדרהיה ם שני 400 -"נעלמה" קרוב לה העירהחוקר הראשון שזיהה נכון את 

מצא בראש הגבעה ובטרסות המקיפות אותה הוא . התלאת  1913      בשנתחקר ש

עד את הקטע הדרומי של יאף תו ,תקופות הברונזה והברזלל תיארך אותם ,חרסים

 ימות דעיםלא הייתה תמ למרות זאת ה.תתכסנלופית שמעולם לא החומה הקיק

פסל את הזיהוי עם  אולברייטוג הארכיאולמיקום העיר ואף  בנושאבקרב החוקרים 

 חפשלש י וכי ,דה בטענה שהעיר בעלת החומה הקיקלופית לא יושבה מעולםירומי

עמק, מתחת לבתי העיר המודרנית שהתפתחה בתחתית ה את העיר המקראית

  .מערת המכפלהלסביב 

 
 (1999תל חברון )שטח החפירות ביר של ו. תצלום או1איור 
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 חפירות האתר

ית נהמשלחת האמריקידי -על 1966–1964ים בשנהראשונות בתל נערכו  החפירות   

אכן  ואארבעין ה-אל או דיר דהידאות שרומיובו ובהן הוכח ,בראשות פיליפ האמונד

בהם בשבעה שטחים נפרדים, נערכו  חפירות אלה מקומה של חברון המקראית.

אבניה שכונתה כך על שום  ,השטח שבו עמדה גלויה חומת העיר הקיקלופית

הענקיות. מעל למעיין ג'דידה נחפרה תעלת בדיקה כדי לוודא קיומו של מפעל מים 

קדום. כמו כן חשפה המשלחת קברים חצובים מדרום לתל שכמה מהם נשדדו 

 בעבר. 

ארכיאולוגיה המכון ל באתר מטעם חודשו החפירות 1986–1984בשנים    

ו מבנים, מתקנים ואלמנטים בהן נחשפ, ובראשות אבי עופר אביב-יטת תלבאוניברס

פר האמונד. אחד הממצאים החשובים ביצוריים שכללו גם הרחבה של שטחים שח

חפירות אלה היה לוח טין בכתב היתדות העוסק בעניין כלכלי שנמצא במבנה ב

ומערכת  נהל מסודרהיה לעיר מ  להסיק ש אפשרפיו -ועל שני,ת תקופת בימשלהי 

 היררכית. 

פורסמו רק  של המשלחת האמריקניתתוצאותיה ה וכן תוצאות חפירות אל   

, אודות ההתיישבות בתל לתקופותיועל בדוחות ראשוניים. יש בהם מידע חשוב 

לבחון ולבקר את ממצאיהם ואת מסקנותיהם באופן  ואולם אין הם מאפשרים

    מדוקדק.

 ממשלת ישראל להחליף מבנים ארעיים של המתיישבים בתלהחליטה  1998בשנת    

 חברון שהוצבו על שתי חלקות קרקע במבני קבע. ביצוע מיזם זה הותנה על ידי

כדי לבדוק ולתעד את השרידים  ,קמ"ט ארכיאולוגיה יו"ש בקיום חפירות הצלה

ידי המחבר -ונוהל על ,הקדומים באתר. ביצוע החפירות הועבר לידי רשות העתיקות

ליים החשובים ביותר הממצאים האדריכ .1999עד לדצמבר ו 1999מחודש מאי 

לראותם בקומת הקרקע של הבניין שנבנה  אפשרו ,שנתגלו בחפירות אלה שומרו

 "ארץ יהודה"מעליהם. ממצאים קטנים מחפירות אלה מוצגים כיום במוזיאון 

 בקריית ארבע. ש

-מ"ר בחלק הצפון 500ח שגודלו חפירות רשות העתיקות המובאות להלן נערכו בשט

 IIIות אלה נחשפו שכבות יישוב מתקופת הברונזה הקדומה מערבי של התל. בחפיר

 מ'.  3ועד לתקופה הביזנטית שהתרבדו עד לגובה 

 

 

 

 



 )אמצע האלף השלישי לפנה"ס( IIIהברונזה הקדומה תקופת  :XI-Xות שכב

ישוב עירוני והיא שייכת לי ,שנחשפה בתלביותר  מההקדו היא השכבה XIכבה ש

. גבי מדרגות הסלע הטבעיות-ישירות על שנוסד IIIמתקופת הברונזה הקדומה 

 המרמזים על קיומוהם  ,קדומים יותרממצאים מילויים בשכבה זו הכילו גם מעט 

 תקופת הב"קבתקופה הכלקוליתית ובבקרבת מקום יתה יהתיישבות שהשל 

בחלק המערבי של  שעל קיומה נודע כבר בחפירות קודמות.ו I )הברונזה הקדומה(

המלמד על  ,(A)חומה  סיביתחומת אבן משל  מ' 14.0טע באורך קהחפירות נחשף 

 ,זוחומה ביצורים. ההמתיישבים הראשונים בבניית מערכת  שהשקיעו הרבמאמץ ה

שתמרה לגובה נו ,גבי מדרגות הסלע הטבעי-הושתתה על ,מ' 6.20שעובייה בבסיסה 

 Aה חומהשל בתחתית הפן החיצוני  שתמרונשרידי טיח  מ'. 3.10רבי של מ  

בתוך . ושיווה לה חזות לבנה מפני פגיעות מזג האווירעליה שהגן  ,בסיד יחתהמטו

וחזיתם פנתה  Aשגבם נסמך אל חומה  ,שרידיהם של שני מבנים העיר נמצאו

מפולת חומה נמצאו כלי חרס רבים תחת מעטה של ל הסמוכיםבחדרים . רחב לרחוב

  בשריפה עזה. ו חרבשחלק זה של עיר זהמעידות  לבנים ואבנים מפויחות

רמי לשלב מאוחר בתקופת הברונזה הקדומה פי המכלול הק-עיר זו תוארכה על   

III. ל נקבע זמן חורבנה סביב ,זיתיםהשל חרצני  14בדיקות פחמן תוצאות פי -על- 

 לפנה"ס.  2400

עד כי לא  ,היה כנראה כה רב IIIמתקופת הב"ק הנזק שהוסב לעיר הראשונה     

עיר חדשה בעלת תכנית X עם בשיקומה. על חורבותיה הוקמה בשכבהנמצא עוד ט

גבי -נבנתה מחדש עלאשר שרדה בזכות עוצמתה,  ,XIמשכבה  Aרק חומה ו ,שונה

  .הגדם ששרד

-שנבנו על, מדרגות אבן 37 נמצאוצמוד אליה בו Aדה החיצון של חומה לאורך צ   

לתי מעובדות שהונחו אבנים שטוחות ובמ המדרגות נבנו .גבי כבש עפר משופע

המדרגות האלה רעפים. , כדרך שמניחים ןעל אבני המדרגה שמתחתיה בהתאמה

 שנמצאמשום  הלא נתאפשר חשיפתו .העיר שער שלכניסה המערכת שייכות ל

ערך מכדי להתפלס עם    .המודרנימתחת לכביש האספלט ומחוץ לשטח החפירות 

 Aגד הפן הפנימי של חומה כנבתוך שטח העיר ו נשפכה ,הכניסה החדש שנוצר

כליל את הטופוגרפיה  שהתרבד בשכבות נטויות ושינה כמות עצומה של עפר

נמצאו שרידיהם של ארבעה בתים שחלק מקירותיהם  גבי מילוי זה-על. המקומית

רוחבי גדול )הכניסה אליו חזור והוא הכיל חדר נו בלבני טין. אחד הבתים ניתן לשנב



שענה על עמודי עץ וממנו נכנסו לשלושה חדרים שתקרתו נדרך הקיר הארוך( 

 נוספים. 

 

ל ראשה מבנה מהתקופה ההלניסטית. גרם עו Aמבט כללי על חומה . 2איור 

מתקופת  Bהמדרגות הצמוד אליה משמאל חתוך בחלקו על־ידי יסודות חומה 

 .IIהברונזה התיכונה 

 

 

ה היה היקפה של שאלה מחברון עורר את הב IIIמתקופת הב"ק  הגילויה של חומ

 להסיק אפשרסמך הטופוגרפיה והעדות המוגבלת מחפירות העבר, -עיר זו. על

חומה הדונם. דומה שעוצמתה של  30הקיפה שטח שגודלו היה מעל החומה ש

יש לציין עד לתקופת הברזל.  בתקופות מאוחרות יותרהכתיבה גם את גבולות התל 

. לתגלית זו חפירות הקודמותמן ה לא היה ידועשל העיר המבוצרת הזו על קיומה ש

הברונזה הקדומה יישובים מתקופה  טרם נחפרועד כה חשיבות רבה, משום ש

אודותיהם התבסס רק על על והמידע  ,של חבל ההר הדרומיאוגרפי גהבמרחב 

תהליך של פריחה    IIIבתקופת הברונזה הקדומה העבר . ארץ ישראלסקרים

חברון נטלה חלק  הראתה שגםה הנוכחית והחפיר ,עירונית שטרם נראתה כמותה

סיביים הביצורים המ ואהבולט ביותר של תקופת שגשוג זו ההביטוי  בתהליך זה.

  .שהקיפו את מרבית היישובים

 

 

 



 

ראשונה של האלף השני המחצית ה) IIתקופת הברונזה התיכונה : VIII-IX ותשכב

 לפנה"ס(

בתקופת הברונזה ושב ל ימעידים שהת IX-VIIIנחשפו בשכבות הממצאים ש   

משום  ,בקצות שטח החפירותשרידי בנייה נחשפו  .לאחר פער ממושך II התיכונה

מחקה  IIתקופת הברזל באינטנסיבית פעילות ההו ,המרכזי היה גבוה יותרחלק הש

)חומה חומה חדשה לעיר נבנתה  IXבשכבה  זו כמעט כליל.ההתיישבות השרידי את 

B), חומה של לקו מחוץ הוקמה . חומה זו 'מ 10.30אורך ב וממנה נחשף קטעA 

 3.50–2.80היה שרוחבה  ,B חומה .Xחתכה את גרם המדרגות של שכבה הקודמת ו

דה הפנימי לגובה שני מדרגות הסלע הטבעיות ונשתמרה בצ   הושתתה על ,מ'

מתקופת הברונזה  Aה כמחצית מרוחב חומ Bאף כי רוחבה של חומה נדבכים. 

, משום שגם חלקה הפנימי נבנה מוצקה ועמידה יותרהייתה ש הרי, IIIהקדומה 

  שהוצמדו זה לזה. אורך מ' 1.00, עד בגושי אבן גדולים 

האחד נחשפו שרידים של שני מבנים שנבנו  Aלחומה  Bבין חומה ששטח הצר ב   

שסייעו לתארך את החומה רבים ממצאים במבנה העליון נמצאו  האחר.גבי -על

, חרפושיות, כלי כלי חרס שלמים. הממצאים כללו IIתיכונה לתקופת הברונזה ה

תליון עשויים כסף כגון טבעות של שרשרת,  םעבודה מברונזה, חרוזים ותכשיטי

גושי אספלט )ביטומן( וכן  שברי לוחיות עצם מעוטרות של קופסאות עץ ,דמוי סהר

 מים המלח. 

נשתמרו חשופים עד  הנחלקים ממו ,הביצורים של העיר שייכת למערכת Bחומה     

של קטע  מ' 2.00לגובה  מתנשא מערב לגבול החפירה-מ' מדרום 10רחק במהיום. 

 Bפי מיקום קטע זה ביחס לחומה -עלסה מודרנית. קיר של טרמשולב בתוך החומה 

הוא מורכב יש לראות את חזיתו כפן החיצוני של חומה זו שלא נשתמר בחפירות. 

 2.00 האורכ –הגדולה שבהן ו ,עות ובלתי מהוקצעותאבני ענק רבושל  משני נדבכים

  מ'.

 משולבת אף היאה ,"הקיקלופיתהמכונה " מרשימה חומהבדרום התל עומדת    

סביבה. המשלחת האמריקאית הייתה העילה לחפירות  חומה זו .סה חקלאיתבטר

נדבך היסוד ברבועים. גושי אבן בנדבכים אופקיים של אופן בנייתה של החומה היה 

סבר  האמונד מ'. X 2 1 -כ ,הגדולות ביותראבנים ה נמצאושהונח על הסלע 

שמידה התברר  שחודשו בידי עופרבחפירות אולם , מ' 9.5שמדובר בחומה שרוחבה 

שנסמכה הקיקלופית עצמה . החומה זו היא רוחבו של מגדל פנימי ששולב בחומה



בחפירות . נסגותוקדמות  עםנבנתה היא ו ,מ' לערך 3למגדל זה הייתה ברוחב 

יכולים ודה הפנימי בצ  זו  עופר לא נחשפו מבנים ורצפות שנסמכו אל חומהוהאמונד 

 לתקופת הברונזה התיכונה. נכונה למרות זאת ייחסו אותה . על זמן בנייתה להעיד

בכתב יחיד במינו הטין הלוח את לא הרחק מהחומה הקיקלופית מצא עופר  

 . בורי או ממלכתיבעל אופי צימבנה תוך ב ,היתדות

בשדרת ההר: באבנים ענקיות מאפיינת רק את הערים המרכזיות  בניית ביצורים

קשר ברור בין זמינות חומר לתופעה זו יש  תל גזר.את וכן  ,שכם, ירושלים וחברון

יכולת לספק ולשנע אותו, על כן ברור מדוע הבנייה הקיקלופית נותרה הגלם לבין ה

ולא הפכה לסגנון בנייה מקובל בערים אחרות בחבל  ,דנחלתן של ערים ספורות בלב

כנית, אלא היא מלמדת ההר. הבנייה הקיקלופית אינה רק הישג מרשים מבחינה ט

אי רגונית של שליטי ערים אלה. מאחר שהפוליטי ויכולתם הא, כוחם גם על מעמדם

בתקופת הברונזה  אפשר להצביע על גורם חיצוני שאיים על בטחון תושבי הארץ

סיבית נבע מן היריבות הפנימית מותר להניח שהצורך בהתבצרות כה מ, התיכונה

 בין ערי הממלכה בכנען. 

 

 
 תקופת הברונזה המאוחרת

כגון ה וממצאים יהמשלחת האמריקאית חשפה בארבעה שטחים בתל שרידי בני 

כמו כן חפרה  .IIשיוחסו לתקופת הברונזה המאוחרת  ,II חרפושית של רעמסס

לפני אמריקאית קבר שנמצא מדרום לחומת העיר ונשדד כנראה זמן מה המשלחת ה

מתקופת הברונזה  בתפירותיו ממצאיםעופר לא מצא תמוה על כן ש החפירות.

ות רשות העתיקות כל את קיומו של יישוב מתקופה זו. בחפירומכל  שללוהמאוחרת 

קשר , אך ללא הברונזה המאוחרתשיוחסו לתקופת  בודדיםחרסים רק נמצאו 

ולחומת ות אלה מ' ממערב לחפיר 20 -כ ,ואולם .לשכבת יישוב ואלארכיטקטורה 

 IIמערת קבורה נוספת מתקופת הברונזה המאוחרת ( נמצאה Bהעיר )חומה 

הכיל עשרות שעשיר  ובה ממצא ,דטייזנשפלג ואיובל ידי -על 1988בשנת שנחשפה 

שוב בתקופת הברונזה קיומו של יי. מקפריסין ומיווןם כלי יבוא הכלי חרס, ב

-השלושפי הממצאים שתוארכו למאות -עלללא ספק המאוחרת בתל חברון מוכח 

יה ילא תמיד בא הדבר לידי ביטוי בשכבת בנשאלא  ,לפנה"ס עשרה-עשרה והארבע

  .ברורה

 

 

 



 )תקופת ההתנחלות( Iתקופת הברזל : VIIשכבה 

פו בחפירה זו. קיומה נפגעה יותר מכל שכבות היישוב האחרות שנחש VIIשכבה    

רמי משכבות יישוב סמוכות, אך תערבבו בממצא הקנבא לידי ביטוי בחרסים ש

שני בורות בו קרקעית-כלי חרס שלמים שנמצאו בממגורה תתבבעיקר בחרסים ו

ד את וקנקנים מטיפוס "שפת הצווארון" המאפיינים מאבהם נתגלו ש אשפה

 Bיש לציין שיישובים מתקופת ההתנחלות כגון בתל בית מירסים משכבה  .התקופה

. החקלאי יםריבוי ממגורות ומעידים על אופימצטיינים ב בשרון עזבת צרתהו

הממגורה ובורות האשפה  כמו VIIבשכבה קרקעיים -ההשתמרות של מתקנים תת

פילוס  שכבה זו נפגעו בפעולתב בתל חברוןמחזקת את ההשערה שמבני המגורים 

 . VIיה בשכבה ימכוונת, ושרידיהם פורקו ושימשו כחומרי גלם לבנ

  

 .ב'IIתקופת הברזל  :VI שכבה

בשכבה זו נחשפו  .הותירה את רישומה כמעט בכל שטח החפירה VIשכבה    

חלקיהם של שלושה מבני מגורים המייצגים את היישוב שתוארך לתקופת הברזל 

IIנמצאו בחפירה זו שרידים אדריכליים אחרים או  לפנה"ס(. לא שמיניתב' )המאה ה

 VIIלשכבה  VIבין שכבה הכרונולוגי היכולים לגשר על הפער שהם ממצאים כל 

קשה להעלות על הדעת שחברון לא הייתה מיושבת עם זאת . I מתקופת ברזל

כפי ו ,)ימי חזקיהו( לפנה"ס שמיניתמאה הסוף המראשית תקופת המלוכה ועד ל

קיון יסודי" שעשו בוני שכבה ידאי ב"נופער קשור קרוב לוהובנו של מ, הוסברכבר ש

VI.     

, והם (מ' X 9.30 12.70) של מבנהחלקים גדולים נחשפו  במרכז שטח החפירות

. חזורו ושימורו לדורותשאת  כניתו ובשלב מאוחר יותר אףהשלמת תאת  פשרוא

לי הטיפוסי של הישראזהו מבנה עמודים שתכניתו מבוססת על בית המגורים 

שתמרה, נ. הכניסה לבית לא "בית ארבעת המרחבים"מוכר יותר כה ,תקופת הברזל

 .מזרחי-הקיר הצפוןדומה שהייתה במרכזו של  פי הקבלות לבתים מטיפוס זה-על אך

שתמר קטע של נחיזוק להשערה זו היא החצר הקטורה שנבנתה בחזיתו וממנה 

תקרתו (. מ' X 7.70 3.50) מכולםגדול גם ההיה  במבנה זההחדר המרכזי  ריצוף.

נבנו מחוליות של אבנים רבועות בלתי שידי ארבעה זוגות של עמודים, -נתמכה על

קובעו במקומם ו( מ' 1.40תמרו לגובה ארבע חוליות )שנעמודים שלושה  .מהוקצעות

העידה על קיומה מ',  1.50שהתנשאה לגובה  ,התקרה קרסה אנכית. המפולתכאשר 



כלים שלמים  40-יותר מ בהם ,נמצאו עשרות כלי חרס במבנה זהנייה. של קומה ש

  עדות לחורבן בשריפה. ת של פיח ואפר,אחרים תחת מפולווממצאים 

ה חדשה שבאה לידי ביטוי בטיפול במדרון התל ימתאפיינת בתנופת בני VIשכבה    

למחוק בית והרסנית דיה כדי יה. פעולה זו הייתה אינטנסייהכשרת שטחים לבנבו

ת הברונזה ובתקופ I- IIתקופות הברזל בשרידי המבנים שקדמו לשכבה זו  את כל

מחפירות של תלי ההר שנבנו על מדרגות סלע טבעיות,  זו מוכרתתופעה המאוחרת. 

 נשתמרותקופת הברונזה המאוחרת לא מעיר דוד, שבה בתי עיר בכמו למשל 

 .בחרסיםרק ועקבותיהם נותרו 

כל שכן  ,כעיר ללא חומה VIבשכבה לות על הדעת את חברון קשה להע ,כמו כן   

דעת חופרי חברון אי לכך מקובלת  ערי ממלכת יהודה שנחפרו עד כה היו בצורות.

הוסיפה לשמש עד לסוף הברונזה התיכונה  שהחומה הקיקלופית מתקופת ,הקודמים

ה של אתרים בממלכת יהודה חברון מצטרפת לשורה ארוכ .תקופת הברזל

מבוסס בעיקרו על  VIהתיארוך של שכבה  . סנחריבל םייחסו את חורבנ םריהשחופ

עיר הנצורה כ המקובל כיום לראותש ,בלכיש IIIשכבה  לשל כלי החרס שההקבלה 

המלך  כתביפי -ה. עלשכיבושה מתואר בתבליטי האבן בארמון סנחריב בנינו

חמה זה שנערך ערים ביהודה שחרבו במסע מל 46האשורי, הייתה לכיש אחת מתוך 

פיו עלה -ורי זה מאמת את המקור המקראי שעלמקור היסט .סלפנה" 701בשנת 

  3.עשרה של המלך חזקיהו-סנחריב וצר על יהודה בשנתו הארבע

 לארץמשמשת עד היום כאתר מפתח וכנקודת מוצא כרונולוגית  לכישב IIIשכבה 

בחפירות רשות נמצאו  שכמותן ,""למלךמטיפוס  םקנקניה ידיותיהודה ובכלל זה גם 

יתכן י. "חברן"מופיע רק שם העיר  שבכולן. מעניין לציין העתיקות ובחפירות עופר

אם יתברר אחרת, יש משמעות לכך גם והדבר מקרי בגלל מיעוט הטביעות בכלל, אך 

 ברון הגיעו רק קנקנים נושאי שם עיר זו. חהעיר שאל 

 

 ג'IIתקופת הברזל  :Vשכבה 

בגלל סמיכותה לפני . בתקופת ברזל ב'בחברון תיישבות חתמה את הה Vשכבה 

עד לחידוש היישוב בתל בתקופה ההלניסטית בשכבה  ,השטח במשך תקופה ארוכה

IV , היא נפגעה קשה מסחף. שרידים של ארבעה חדרים השייכים למבנה אחד או

ובקצה המזרחי נמצאו שרידים של מבנה נוסף.  ,שניים נמצאו במרכז שטח החפירה
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, לא פונו "בית ארבעת המרחבים"בו עמד בשכבה הקודמת שח שביניהם, בשט

 העיים והוא נותר ברובו כתלולית לא מבונה. 

, אך היא VIשכבה את התאוששה חברון מהחורבן שפקד לא ברור מתי וכיצד 

מן השכבה  ין ארבעת המרחביםיפי תכנית שונה. העיים של בנ-נבנתה מחדש על

הוקמו סביבו ונגסו אך מעט  Vהחדשים של שכבה  הקודמת לא פונו, והמבנים

פי -על היה דל.בה רמי ממצא הקהמשום ש ,נותר בעייתי Vתיארוך שכבה משוליו. 

, היישובים כמו תל בטששל  םבת זמנשכבה זו היא  ,רמיותהקהמקבילות כמה מן 

ממלכת יהודה  חורבןועד  לפנה"סמאה השביעית שהתקיימו ב ,עין גדי ורמת רחל

הממצאים מכלל החפירות שנערכו עד כה בתל  .ה"סנלפ 587י הבבלים בשנת יד-על

תקופת ההתנחלות החל מעל התיישבות רציפה בכל תקופות הברזל,  מעידיםחברון 

 .אם הדבר לא בא תמיד לידי ביטוי בממצא אדריכלי גםחורבן הבית הראשון, ב כלהו

 

 

 וימי בית שני התקופה ההלניסטית :IV-IIIשכבות 

במקום  .רה ובשטח מוגבלנמצאו בצד המערבי של החפי IVיה משכבה יבנהרידי ש   

ותכניתו לא הובררה. המבנה  ,במצב השתמרות גרועזה נחשף חלק ממבנה מגורים 

דו . צIמחדירת הקברים משכבה ויה מאוחרת יותכולתו נפגעו בשל פעילות בנ

הב"ק תקופת מם משרידי הביצורי נותרגבי המשטח ש-על הוקםמבנה ההצפוני של 

III,  מעבר לקו החיצוני של חומה וכנראה לא חרגA  בגלל הנחיתה צפונה

 בקיר מסיביהשטח שעליו עמד המבנה מזרח נתמך -. בצפוןהתלולההטופוגרפית 

שני רבדים של כלי חרס נמצאו  .שתמר בשלמותונש ובו חדר אחד מ' 8.50 אורךב

 בחדר זה ומעידים שהייתה מעליו קומה נוספת.

נמצאו משולבים במבנה היו דלים עוד יותר ו IIIה המיוחסים לשכבה ישרידי בני   

 ,בימי הבית השני על המשך ההתיישבות באתרהדבר מלמד  .מהשכבה הקודמת

וכי חלק  ,לילא היה טוט IVוניתן להסיק מכך שחורבן היישוב ההלניסטי של שכבה 

 ה שלא נטשה את היישוב.ייידי אותה האוכלוס-מן המבנים שוקמו ושופצו, אולי על

לייחס לאחד משני אירועים היסטוריים  אפשרהיישוב ההלניסטי חורבן את    

ין אירוע משנת מציה (ס"ה ה':)במקבים א'  הוא הקשורים לחברון. המקור הראשון

את ואחיו נלחמו באדומים, היכו את חברון ו בו יהודה המכביולפנה"ס לערך,  164

 הוא יוסף בןמבצריה ושרפו מגדליה. המקור השני  הכפרים שסביבה, הרסו את



 112–111 שניםב I ידי יוחנן הורקנוס-על דרום יהודהכיבוש את מתאר מתתיהו ה

  4.תושביה האדומיםשל  גיורם בכוחאת לפנה"ס, ו

סביבותיה בימי יהודה המקבי היה פעולה בהרס המגדלים והמצודות בחברון ו   

וו את רוב ישהשים של אדומיאה. האדומים כמסע כיבו האין לפרששמלחמתית 

המשיכו להתקיים עוד שנים רבות כישות  ה בין בית צור לבאר שבעיהאוכלוסי

ידי יוחנן -גיורם עללעד להכנעתם ו ,ד על יהודהעצמאית ולהוות איום מתמי

 125ליהודה בשנת  סופחה אדומיאה. במסע מלחמה זה כנגד האדומים I הורקנוס

רמי משכבה הממצא הק. נהרסה גם בירתם מרשהלאחר מכן  וכמה שנים ,לפנה"ס

IV ומהווה  ,זהה למכלול העשיר והמתוארך משכבת החורבן של מרשה שנמצא בתל

רועים ילאבחברון קשור  IVדומה שחורבן שכבה . האת המקור הטוב ביותר להקבל

 ,, ששם קץ לשליטה האדומית בחבלי ההרI מימי יוחנן הורקנוס ים אלההיסטורי

ואדוריים ,  דעה אחרת, פרט ליישובים ההלניסטיים מרשהפי -עלשפלה והנגב. ה

מאחר שתושביה  ,Iידי יוחנן הורקנוס -אה לא נכבשה אלא סופחה ליהודה עלאדומי

 ירו בכוח.ו ליהודים מרצון ועל כן גם לא גוחברהכפריים 

 בחפירות האמונדגם עדות לקיומו של יישוב בתל בתקופה ההלניסטית נמצאה 

טח כל שפני -יישוב עלהלהסיק מכך שבתקופה זו התקיים  אפשר .בחפירות עופרו

 . יוגבולותמ חרגואף התל 

להשערתו לא שעופר סבר ששטח התל היה רק פרבר מחוץ לעיר ההלניסטית, אלא 

מסביר היכן הייתה העיר עצמה. לא הוא מאחר ש ,נמצאו כל ראיות ארכיאולוגיות

התקיים בעיקר על לניסטית הייתה כפר אדומי גדול שחברון בתקופה ההיש להניח ש

אמצעי הגנה מוגבלים כמו מבנה מבוצר, מצודה או  ושהיו בו אולי ,התל המקראי

    מגדל.

 םרובשכלי חרס הכיל שברי גוף של כלי אבן וכן  IIIממצא קטן שיוחס לשכבה    

לספה"נ.  70נת חורבן הבית השני בשלנמשך עד למרד הגדול ו םייצורו" ים"הרודיאני

 ניים למאהירמיקה זו נמצאו גם חרסים הלניסטיים מאוחרים האופייחד עם ק

מן  IIIמאפשרת לקבוע את משך קיומה של שכבה  עדות זו .לפנה"ס ראשונהה

  לפנה"ס ועד לחורבן הבית השני. ראשונהה המאה

רו מצאצאי האדומים שגויתושבי חברון המתייחסים לשכבה זו היו כנראה יהודים  

 קביעה זו מסתמכת על. I ידי יוחנן הורקנוס-לפנה"ס על שנייהה בסוף המאה

, אך רמי ההומוגני המאפיין את כל היישובים היהודיים בארץ יהודההממצא הק
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ה היהודית ירק בקרב האוכלוסי דרישהה להם יתכלי האבן הייחודיים שהיבעיקר על 

פשר לקבוע כיצד חרבה הממצא הארכיטקטוני המועט אינו מא. ביהודה ובגליל

את חברון  כבש הגדול ברומאיםבימי המרד  ,פי המקורות-עלואולם  ,IIIבשכבה 

והעלה  , הרג את תושביה בחרבאספסיאנוסשהיה אחד ממפקדיו של  קריאליוס

  5.אותה באש

 

 התקופה הביזנטית  :IIשכבה 

אופי גת משוכללת בעלת נחשפה תל חברון בשחתמה את ההתיישבות  IIבשכבה    

ארבעת השלבים שאובחנו בה מעידים על החשיבות שייחסו להפקת יין תעשייתי. 

  בשימוש בתקופה הביזנטית במשך שנים רבות. הבמתקן זה ועל היות

. חקלאיות סותפתוח, כנראה של טרהיה בתקופה הביזנטית שנחפר שטח הדומה כי  

פת זולת הגת. כך ה נוסילא נמצאה בני הןקנה זו נובעת מתוצאות החפירות שבמס

שטח וזאת לעומת  ,מצא רק בור מים הןשב הסמוכותבחפירות האמונד היה גם 

תקופה מהה צפופה ישני שלבים של בני חשףשבו  חפירות במורד התל המזרחי

בתקופה הביזנטית עמד בפסגת התל מנזר, במקום יתכן שי. הביזנטית המאוחרת

זר זה היו מנבחצר הגדולה שסביב לו (יישו קבר רות)מצוי כיום דיר אל ארבעין שבו 

 אליהם הייתה שייכת גם הגת. שמספר מתקנים, 
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