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שש ֵׁמאֹות אֶ לֶ ף ַרגְ ִלי ַהגְ בָ ִריםְ ,לבַ ד ִמ ָטף.
כְּ ֵׁ

שמות יב ,לז.

מספר כה גבוה ליוצאי מצרים הוא בעייתי בתחומים רבים ונראה כטעות.
אמנם תיאורטית ,בחברה עם ריבוי בנות זוג ,ניתן להגיע לגידול אוכלוסיה גבוה מאד .כך יעקב
הביא  12בנים והכפיל עצמו פי  . 12אולם לפי הסטטיסטיקה ריבוי כזה הוא נדיר ,גם במקרא
(לדוגמא ,ליצחק וליוסף היו רק שני בנים ואילו לדן ,בן יעקב ,היה בן אחד בלבד).

לפי גרף גידול האוכלוסיה העולמית ניתן לראות שבמשך  100שנים, 1800-1900 ,
לא הצליחה אוכלוסיית העולם אפילו להכפיל את עצמה.

גרף גידול האוכלוסיה בעולם
רק בשנת  1920החלה עליה
תלולה בגידול האוכלוסיה
(כנראה משיפור תנאי המחיה
והרפואה) אבל בשנת 1960
החלה ירידה חדה (כנראה
מפיקוח ילודה).
בשיא הגרף האוכלוסיה
מכפילה את עצמה כעבור 40
שנה בקירוב.

בשנת  1960מנתה הודו כ  450,000נפש ואילו
בשנת  2000עברה את המיליארד = הכפלת
האוכלוסיה בתקופה של  40שנה.
https://knoema.com/atlas/India/Population

השיא ב  2018שייך לבחריין עם גידול של 5%
בשנה = הכפלת אוכלוסיה כל  15שנה.

https://ourworldindata.org/world-population-growth

לפי המקרא ,הגיע יעקב למצרים עם  51נכדים .לפיכך ,בגידול אוכלוסיה רגיל ,לא
ניתן להגיע למספר של  600,000גברים ביציאת מצרים.
אלף=אלוף?
יש שניסו לטעון שהמספר אלף מייצג בתי אב (אלוף) כך שיצאו ממצרים 600
גברים בלבד (אברמסקי .) 220 : 1968
נְ ִּשיאֵׁ י מַ ּטֹות אֲבֹותָּ םָּ :ראשֵׁ י אַ לְ פֵׁי יִּ ְש ָּראֵׁ ל הֵׁ ם.

במדבר א ,טז.

הגזמה?
לפי הטענה המקובלת ,המספר  600.000נובע מהגזמה ,כמו מספרים רבים במקרא.
שתי טענות אלו אינן עומדות במבחן שני המפקדים שנעשו בסוף יציאת מצרים ובהם
נספר כל שבט במספר מדויק יחסית:
ּושֹלשֶ ת ֲאלָּפִּ ים ַוחֲמֵׁ ש מֵׁ אֹות ַוחֲמִּ ִּשים.
קֻדים--שֵׁ ש מֵׁ אֹות אֶ לֶףְ ,
וַיִּ ְהיּו כָּל הַ פְ ִּ
ֹלשים.
ּוש ִּ
אֵׁ לֶה פְ קּודֵׁ י ְבנֵׁי יִּ ְש ָּראֵׁ ל--שֵׁ ש-מֵׁ אֹות אֶ לֶף ,וָּאָּ לֶף ְשבַ ע מֵׁ אֹות ְ

במדבר א ,מו.

במדבר כו ,נא.

דוגמא :פירוט המפקד הראשון ,לפי במדבר א :

ַארְָּעִּ ים אֶ לֶף ,וַחֲ מֵׁ ש מֵׁ אוֹת.
פְ קֻ ֵׁדיהֶ ם ,לְ מַ טֵׁ ה ְראּובֵׁ ןִּ --ששָּ ה וְ ְ

46,500

ּושֹלש מֵׁ אוֹת.
פְ קֻ ֵׁדיהֶ ם ,לְ מַ טֵׁ ה ִּש ְמעוֹןִּ --ת ְשעָּ ה וַחֲ ִּמ ִּשים אֶ לֶףְ ,

59,300

ַארְָּעִּ ים אֶ לֶף ,וְ שֵׁ ש מֵׁ אוֹת וַחֲ ִּמ ִּשים.
פְ קֻ ֵׁדיהֶ ם ,לְ מַ טֵׁ ה גָּד--חֲ ִּמשָּ ה וְ ְ

45,650

ַארְָּעָּ ה וְ ִּשבְ עִּ ים אֶ לֶף ,וְ שֵׁ ש מֵׁ אוֹת.
ְהּודהְ --
פְ קֻ ֵׁדיהֶ ם ,לְ מַ טֵׁ ה י ָּ

74,600

ַארְַע מֵׁ אוֹת.
ַארְָּעָּ ה וַחֲ ִּמ ִּשים אֶ לֶף ,וְ ְ
פְ קֻ ֵׁדיהֶ ם ,לְ מַ טֵׁ ה יִּשָּ שםָּרְ --

54,400

ַארְַע מֵׁ אוֹת.
פְ קֻ ֵׁדיהֶ ם ,לְ מַ טֵׁ ה זְבּולֻןִּ --שבְ עָּ ה וַחֲ ִּמ ִּשים אֶ לֶף ,וְ ְ

57,400

ַארְָּעִּ ים אֶ לֶףַ ,וחֲ מֵׁ ש מֵׁ אוֹת.
פְ קֻ ֵׁדיהֶ ם ,לְ מַ טֵׁ ה אֶ פְ ָּריִּםְ --

40,500

ֹלשים אֶ לֶףּ ,ומָּ אתָּ יִּם.
ּוש ִּ
פְ קֻ ֵׁדיהֶ ם ,לְ מַ טֵׁ ה ְמנַשֶ הְ --שנַיִּם ְ

32,200

ַארְַע מֵׁ אוֹת.
ֹלשים אֶ לֶף ,וְ ְ
ּוש ִּ
פְ קֻ ֵׁדיהֶ ם ,לְ מַ טֵׁ ה בִּ ְני ִָּּמן--חֲ ִּמשָּ ה ְ

35,400

ּושבַע מֵׁ אוֹת.
פְ קֻ ֵׁדיהֶ ם ,לְ מַ טֵׁ ה ָּדןְ --שנַיִּם וְ ִּש ִּשים אֶ ֶלףְ ,

62,700

ַארְָּעִּ ים אֶ לֶף ,וַחֲ מֵׁ ש מֵׁ אוֹת.
פְ קֻ ֵׁדיהֶ ם ,לְ מַ טֵׁ ה אָּ שֵׁ ר--אֶ חָּ ד וְ ְ

41,500

ַארְַע מֵׁ אוֹת.
פְ קֻ ֵׁדיהֶ ם ,לְ מַ טֵׁ ה נַפְ תָּ לִּ יְ --שֹלשָּ ה וַחֲ ִּמ ִּשים אֶ לֶף ,וְ ְ

53,400

ּושֹלשֶ ת אֲ לָּפִּ ים; וַחֲ מֵׁ ש מֵׁ אוֹת
וַיִּ ְהיּו כָּל הַ פְ קֻ ִּדים--שֵׁ ש מֵׁ אוֹת אֶ לֶףְ ,
וַחֲ ִּמ ִּשים .וְ הַ לְ וִּ יִּ ם לְ מַ טֵׁ ה אֲ בֹתָּ םֹ--לא הָּ ְתפָּ ְקדּו ְְ ת ֹוםָּם.

603,550

המקור הכוהני ()P
המספר  600,000אכן נשמע מוגזם .אם כך ,מניין הגיעו לתורה נתוני המיפקד?
מקובל ליחס את תולדות העם ואת רוב המיפקדים למקור הכוהני אשר התווסף לתורה בתקופת
בית ראשון או שיבת ציון והוא כנראה המאוחר משאר המקורות מהם מורכבת התורה.
ספר דברים ( )Dנחשב כמקור העומד בפני עצמו וחוץ מעריכה קלה אין בו תוספות כוהניות.
המקור הכוהני שם דגש על משפחת אהרון הכוהן והעץ המשפחתי שלו מפורט ביותר:
פּוטיאֵׁ ל לֹו לְ ִּאשָּ ה ,וַּתֵׁ לֶד לֹו אֶ ת-פִּ ינְחָּ ס ...שמות ו ,כה.
וְ אֶ לְ ָּעזָּר בֶ ן-אַ ֲהרֹן לָּקַ ח -לֹו ִּמבְ נֹות ִּ

דווקא פינחס ,נכדו של אהרון ,הוא אשר זוכה לכְ ֻהנַת עֹולָּם .במדבר כה ,יג .משה כמעט ונשכח...
*מוזכרת גם אלישבע ,אשת אהרון ,אשר ממשפחתה הגיע דוד המלך ,ולפיכך זמן הכתיבה מתאים לתקופת המלוכה.
דוגמא לפסקה בה שלובים יחד שלושה מהמקורות העיקריים לפי שיטת ולהאוזן:

ֹלהים אֶ ת-יֹום הַ ְשבִּ יעִּ י ַויְקַ דֵׁ ש אֹ תֹו :כִּ י בֹו שָּ בַ ת ִּמ ָּכלְ -מ ַלאכְ ּתֹו אֲשֶ ר-בָּ ָּרא אֱ ֹלהִ ים ַלעֲשֹות (מקור  .)Eאֵׁ לֶה תֹולְ דֹות
ַויְבָּ ֶרְך אֱ ִ
הַ שָּ מַ יִּם וְ הָּ אָּ ֶרץ ,בְ הִִבָּ ְראָּ ם (מקור  ,) Pבְ יֹום עֲשֹות יְ הוָה ֱאֹלהִּ ים--אֶ ֶרץ וְ שָּ מָּ יִּם (מקור  .) Jבראשית ב ,ג-ד.
חמישה חומשי תורה ובהם שילובים משוערים של התוספת הכוהנית ( ) Pבכחול

דברים
()D

במדבר

ויקרא
()P

שמות

בראשית

בעוד קבר אהרון מהווה עד היום אתר עליה לרגל
וַּי ָָמת אַ הֲ ֹרן ָׁשםְ ,בר ֹאׁש הָ הָ ר.

במדבר כ ,כח.

קברו של משה ,גדול נביאי ישראל ,נשכח ונעלם.
ְול ֹא-י ַָדע ִאיׁש אֶ תְ -קבֻ ָרתֹו עַ ד הַ ּיֹום הַ זֶה.

קבר אהרון בג'בל הרון המזוהה עם הור ההר

אני ובתי קשת מסביב למדורה בשבט הבדול (הנבדל).
לפי מסורת השבט ,מוצאם מן היהודים השומרים על
קבר אהרון כבר אלפי שנים .כיום הם מוסלמים מכורח.

דברים לד ,ו.

שתי מיילדות
אם נתעלם מהתוספות הכוהניות ( ,)Pנגלה שהמקורות האחרים ( )Non-Pאינם תומכים
במספר כה גבוה של יוצאי מצרים .כך למשל היו רק שתי מיילדות לכל עם ישראל:
ַוי ֹאמֶ ר מֶ לְֶך ִּמ ְצ ַריִּ ם ל ְַמיַלְ דֹ ת הָּ עִּ ְב ִּריֹ ת ,אֲשֶ ר שֵׁ ם הָּ אַ חַ ת ִּשפְ ָּרה ,וְ שֵׁ ם הַ שֵׁ נִּ ית פּועָּה.

שמות א ,טו.

מספר הבכורים
בספר במדבר מופיע מפקד נוסף ,מדויק יותר ,המצביע על מספר נמוך בהרבה.
במפקד זה נמנו רק הבכורים מבן חודש ומעלה ומספרם הגיע ל  22,273נפש.
וַיְ ִּהי כָּלְ -בכֹור ָּזכָּר ְב ִּמ ְספַר שֵׁ מֹ תִּ ,מבֶ ן-חֹדֶ ש וָּמַ עְ לָּה--לִּ פְ קֻ דֵׁ יהֶ םְ :שנַיִּ ם וְ ע ְֶש ִּרים אֶ לֶףְ ,שֹלשָּ ה וְ ִּש ְבעִּ ים ּומָּ אתָּ יִּ ם.
במדבר ג ,מג.

ניתן להעריך שמספר הלידות בזמן הנדודים היה נמוך יחסית ,ומכיוון שהמפקד נערך בסוף
המסע ,הממוצע כנראה היה נמוך מ  3ילדים למשפחה .מכאן ניתן להעריך את מספר בני
ישראל ב  60,000נפש בקירוב
*לפי נתוני הלמ"ס "ממוצע מספר הילדים לכל אם ישראלית עומד על  , 3.1הגבוה ביותר במדינות  OECDב." 2016-

*אמנם מפקד זה מושווה למפקד הלוויים המונה  22,000איש אך הקרבה המספרית של שבט אחד
לעומת  11שבטים אינה סבירה וכנראה מפקד הלוויים הוא תוספת כוהנית מאוחרת.

בהמשך נבחן שיטת חישוב נוספת ונקבל מספר דומה של  60,000נפש בלבד.

המפקד בימי דוד
על מנת להבין מהיכן הגיעו נתוני המפקד הגבוהים נעבור לתקופה המלוכה .ראינו ששושלת
אהרון בשמות ו' כבר רומזת לנו על דוד המלך ,אשר הגיע ממשפחתה של אלישבע ,אשת אהרון.
ואכן בספר שמואל אנו מתוודעים למפקד שנערך בתקופת דוד בכל אזורי השליטה של הממלכה,
מנהר הפרת ועד נמל אילת ,הכולל גם עמים זרים ,ובו מספרים בסדר גודל דומה למפקדים:
ַו ַיע ְַברּו אֶ ת-הַ י ְַרדֵׁ ן ַו ַיחֲנּו בַ עֲרֹועֵׁרַ ...ויָּבֹ אּו ,הַ גִּ לְ עָּדָּ ה ...וְ סָּ ִּביב אֶ לִּ -צידֹוןַ .ויָּבֹ אּו מִּ בְ צַ ר-צֹ ר ,וְ כָּל-ע ֵָּׁרי הַ ִּחּוִּ י
וְ הַ כְ ַנעֲנִּ י...וַיִּ ּתֵׁ ן יֹואָּ ב אֶ תִּ -מ ְספַר ִּמפְ קַד-הָּ עָּם אֶ ל-הַ מֶ לְֶך; ו ְַּת ִּהי יִּ ְש ָּראֵׁ ל ְשמֹ נֶה מֵׁ אֹות אֶ לֶף ִּאיש-חַ יִּ ל שֹ לֵׁף חֶ ֶרב,
וְ ִּאיש יְ הּודָּ ה חֲמֵׁ ש-מֵׁ אֹות אֶ לֶף ִּאיש .שמואל ב ,כד,ה-ח.

מקובל שספר התורה הועלה בצורה מסודרת על הכתב בתקופת המלוכה על ידי סופרים
שמונו במיוחד לכך בחצר המלך.
יתכן שהמקור הכוהני מצא את נתוני מפקד דוד וחיבר אותם לסיפור יציאת מצרים.
השוני בין שלושת המפקדים יכול לנבוע מהשמטת העמים הזרים ,שנספרו גם הם,
והוספת חילות זרים דוגמת הכרתי והפלתי אשר שירתו בצבא דוד.

סופר מצרי
V שושלת
Sekhemka
the scribe
Northampton
Museum

כסף כסף כסף
לפי חלק מביקורת המקרא ,רוב התוספות הכוהניות ( ,)Pכמו למשל המשכן המפואר במקום
אוהל מועד הצנוע* ,ביקשו לבסס את קדמותה של "אחדות הפולחן" ובכך ניסו לשייך לימי משה
את משכורתם של הכוהנים והלווים ואת תשלום פדיון הבן הבכור:
וְ לָּקַ ְחּתָּ חֲמֵׁ שֶ ת חֲמֵׁ שֶ ת ְשקָּ לִּ יםַ --לגֻלְ גֹ לֶתְ :בשֶ קֶ ל הַ קֹ דֶ ש ִּּתקָּ ח ,ע ְֶש ִּרים ג ֵָּׁרה הַ שָּ קֶ ל .וְ נָּתַ ּתָּ ה הַ כֶסֶ ף ,לְ אַ הֲרֹ ן ּולְ בָּ נָּיו.
במדבר ג ,מז.

ּוממַ ֲח ִּצת ְבנֵׁי יִּ ְש ָּראֵׁ ל ִּּתקַ ח אֶ חָּ ד אָּ חֻז ִּמן הַ ח ֲִּמ ִּשים ִּמן הָּ אָּ דָּ ם ִּמן הַ בָּ קָּ ר ִּמן הַ חֲמֹ ִּרים ּומִּ ן הַ צ ֹאן מִּ ָּכל הַ ְבהֵׁ מָּ ה וְ נָּתַ ּתָּ ה
ִּ
אֹ תָּ ם לַלְ וִּ יִּ ם שֹ ְמ ֵׁרי ִּמ ְשמֶ ֶרת ִּמ ְשכַן יְ הוָּה .במדבר לא ,ל.
זֶה יִּ ְּתנּו כָּל-הָּ עֹ בֵׁ ר עַל-הַ פְ קֻ ִּדים--מַ ח ֲִּצית הַ שֶ קֶ לְ ,בשֶ קֶ ל הַ קֹ דֶ ש ...כֹ ל הָּ עֹ בֵׁ ר עַל-הַ פְ קֻ דִּ ים ,מִּ בֶ ן ע ְֶש ִּרים שָּ נָּה וָּמָּ עְ לָּה--
יִּ ּתֵׁ ן ְּתרּומַ ת יְ הוָּה ...וְ לָּקַ ְחּתָּ אֶ ת-כֶסֶ ף הַ כִּ פ ִֻּרים מֵׁ אֵׁ ת ְבנֵׁי יִּ ְש ָּראֵׁ ל ,וְ נָּתַ ּתָּ אֹ תֹו עַל-עֲבֹדַ ת אֹ הֶ ל מֹועֵׁד .שמות ל ,יב-טז.

אחת מבין אלפי העצמות שנמצאו במתחם הפולחן בתל דן מהמאה ה 8
לפנה"ס ,כאשר רוב העצמות מאזור חדרי הכוהנים הן מהחלק הימני של
העז או הכבש ,לפי חוקת הכוהנים בספר ויקרא.

וְ אֵׁ ת שֹוק הַ י ִָּּמין ִּּת ְּתנּו ְתרּומָּ ה לַכֹ הֵׁ ן ִּמז ְִּבחֵׁ י שַ לְ מֵׁ יכֶם.

ויקרא ז ,לב.

https://www.haaretz.com/archaeology/.premium.MAGAZINE-israelites-in-biblical-dan-worshipped-idols-andyahweh-too-1.6612851?fbclid=IwAR2LbBoQBbjY47cI_KvygIWsTjulzQ3wKW-ufoQph6MEQAljO0BZQAapnG0

* לכן בספר דברים אין זכר למשכן .ליונשטם . 544 : 1968

גודלו המשוער של מחנה יעקב בכניסתו למצרים
ננסה להתעלם מהמספרים הגבוהים ,המשוייכים למקור הכוהני ,ולבצע
את החישוב לפי ממוצעים בני זמננו.
כָּל -הַ ֶנפֶש הַ בָּ אָּ ה לְ ַיעֲקֹ ב ִּמ ְצ ַריְ מָּ ה ,יֹ ְצאֵׁ י יְ ֵׁרכֹוִּ ,מלְ בַד נְ שֵׁ י ְבנֵׁיַ -יעֲקֹ ב--כָּלֶ -נפֶשִּ ,ש ִּשים וָּשֵׁ ש.
בראשית מו ,כו.

לפי הספירה הפשוטה הגיעו עם יעקב  66איש ללא נשות הבנים .אולם מיד בפסוק הבא מנסה המחבר
להגיע למספר טיפולוגי של  , 70שבדומה למספר  7סימל סוג של ברכה.
*הספירה כללה את יעקב 4 ,נשותיו 12 ,בניו 51 ,נכדיו ,דינה בתו ושרח בת אשר.

כָּל הַ ֶנפֶש לְ בֵׁ ית ַיעֲקֹ ב הַ בָּ אָּ ה ִּמ ְצ ַריְ מָּ הִּ ,ש ְבעִּ ים.

בראשית מו ,כז.

* מספר טיפולוגי זה חוזר שוב בספר שופטים במשפחת גדעון ( ריבוי טבעי גבוה במיוחד):

גִּדעֹון הָּ יּו ִּש ְבעִּ ים בָּ נִּ ים יֹ ְצאֵׁ י יְ ֵׁרכֹו :כִּ י-נ ִָּּשים ַרבֹות הָּ יּו לֹו.
ּולְ ְ

שופטים ח ,ל.

ליעקב מצטרפות גם בנותיו ונכדותיו וכן נשות בניו ונשות נכדיו אשר אינן נספרות:
ּובנֹות בָּ נָּיו ,וְ כָּל-ז ְַרעֹו--הֵׁ ִּביא ִּאּתֹו מִּ צְ ָּריְ מָּ ה.
ּובנֵׁי בָּ נָּיו ִּאּתֹוְ ,בנֹ תָּ יו ְ
בָּ נָּיו ְ

בראשית מו ,ז.

מלבד צאצאי יעקב ומשפחותיהם יש להניח שהצטרפו גם עבדים משרתים ושפחות.
לשם השוואה ,מחנהו של אברהם מנה  318גברים מילידי ביתו ,ממש צבא קטן השייך
למשפחה אחת:
ּושֹלש מֵׁ אֹות ,וַיִּ ְרדֹ ף
וַיִּ ְשמַ ע אַ ְב ָּרם כִּ י נִּ ְשבָּ ה אָּ ִּחיו; ַוי ֶָּרק אֶ ת-חֲנִּ יכָּיו יְ לִּ ידֵׁ י בֵׁ יתֹוְ ,שמֹ נָּה עָּשָּ ר ְ
עַד-דָּ ן .בראשית יד ,יד.
ניתן לשער שגם מחנה יעקב כלל מאות מילידי ביתו .אמנם אין לנו את מספרם אך הם
מתוארים במילה 'העם' ,בזמן שעזב יעקב את לבן הארמי והתנחל בכנען:
ַו ָּיב ֹא ַיעֲקֹ ב לּוזָּה ,אֲשֶ ר ְבאֶ ֶרץ כְ ַנעַןִּ --הוא בֵׁ ית-אֵׁ ל :הּוא וְ כָּל-הָּ עָּם אֲשֶ ר-עִּ מֹו.

בראשית לה ,ו.

את גודלו של 'העם' במחנה יעקב ניתן להסיק מהכמות הגדולה של  550בעלי חיים
שנתן כמנחה לעשו אחיו ועדיין נותר לו די:
ּותי ִָּּשים ע ְֶש ִּריםְ ,רחֵׁ לִּ ים מָּ אתַ יִּ ם ,וְ אֵׁ ילִּ ים ע ְֶש ִּרים.
וַיִּ קַ ח ִּמן-הַ בָּ א ְביָּדֹוִּ ,מנְ חָּ ה--לְ עֵׁשָּ ו אָּ ִּחיו .עִּ זִּים מָּ אתַ יִּ םְ ,
ֹלשים; פָּרֹות אַ ְרבָּ עִּ יםּ ,ופ ִָּּרים עֲשָּ ָּרהֲ ,אתֹ נֹ ת ע ְֶש ִּרים ,וַעְ י ִָּּרם עֲשָּ ָּרה .וַיִּ ּתֵׁ ן ְביַד-
ּובנֵׁיהֶ םְ ,ש ִּ
גְ מַ לִּ ים מֵׁ ינִּ יקֹות ְ
עֲבָּ דָּ יו ,עֵׁדֶ ר עֵׁדֶ ר לְ בַ דֹו .בראשית לב ,יד-יז.
*לשם השוואה ,ביטבתה כ  600פרות המספקות כ  13%משוק החלב וכ  60%ממשקאות החלב בישראל .

על עשו מסופר שנפגש עם יעקב בראש מחנה של  400איש – מספר הדומה לצבא
אברהם ,שמנה  318איש:
אתָך,
ַויָּשֻ בּו הַ מַ לְ אָּ כִּ ים אֶ לַ -יעֲקֹ ב לֵׁאמֹ ר :בָּ אנּו אֶ ל-אָּ ִּחיָך ,אֶ ל-עֵׁשָּ ו ,וְ גַם הֹ לְֵׁך לִּ קְ ָּר ְ
אֹותִאיׁש עִּ מֹו .בראשית לב ,ז.
ִ
וְ אַ ְרבַ ע-מֵ
לפיכך ניתן לשער שגם מחנה יעקב מנה  400גברים כאשר הגיע לכנען.

גודלו של מחנה יעקב בזמן הירידה למצרים.
 12בני יעקב ילדו  53בנים והכפילו את עצמם פי . 4.4
לפיכך ,אם נניח שמחנה יעקב מנה  400גברים ,כמחנה עשו ,והם התרבו כמו בני
יעקב ,פי  , 4.4נקבל  1760גברים בסוף השהות בכנען.
גם אם נקטין במעט את מחנה יעקב ונבחר בריבוי טבעי נמוך יותר ,עדיין נוכל
להגיע בקלות למחנה של  2000נפש ,נשים וגברים ,בזמן הירידה למצרים.
אבל יש עוד ...

כיבוש שכם

על ידי בני יעקב

הסיפור מתחיל באהבתם האסורה של שכם ודינה בת יעקב:

וַּי ְַרא אֹ ָתּה ְׁשכֶם בֶ ן-חֲ מֹור...ו ִַת ְדבַ ק נ ְַפׁשֹו ְב ִדינָה בַ ת-יַעֲקֹ ב.

המצבה בתל בלאטה,
שכם העתיקה

בראשית לד ,א-ג.

ֹוׁשעַ ְב ִרית לָ עָ ם,
וַּיִ כְ רֹת יְ ה ֻ
בַ ּיֹום ַההּוא; וַּי ֶָשם לֹו חֹק
ּומ ְׁשפָ טִ ,ב ְׁשכֶם .וַּיִ כְ תֹב
ִ
ֹוׁשעַ אֶ תַ -ה ְדבָ ִרים ָהאֵ לֶ ה,
יְ ה ֻ
ַּיִקח,
ֹלהים; ו ַ
ֹורת אֱ ִ
ְבסֵ פֶ ר ת ַ
ימ ָה ָשם,
אֶ בֶ ן גְ דֹולָ ה ,ו ִַיְק ֶ
אֲׁשר ְב ִמ ְק ַדׁש
ַת ַחת ָהאַ לָ ה ֶ
יְהוָה .יהושע כד ,כו.

טבח אנשי שכם
יעקב וחמור מגיעים להסדר בו יערכו כל אנשי שכם ברית מילה ואז יוכל שכם בן חמור לקחת
את דינה אהובתו לאשה .שמעון ולוי ,בני יעקב ,אינם מתרצים מההסדר ומרגישים שאחותם
יצאה כזונה .הם מנצלים את ברית המילה ויוצאים לכבוש את העיר ולהחזיר את אחותם דינה.

ישי ִּב ְהיֹותָּ ם כֹ א ֲִּבים ,וַיִּ קְ חּו ְשנֵׁיְ -בנֵׁיַ -יעֲקֹ ב ִּש ְמעֹון וְ לֵׁוִּ י אֲחֵׁ י דִּ ינָּה ִּאיש חַ ְרבֹו,
וַיְ ִּהי בַ יֹום הַ ְשלִּ ִּ
ַויָּבֹ אּו עַל-הָּ עִּ יר בֶ טַ ח; ַויַהַ ְרגּו כָּלָּ -זכָּר .וְ אֶ ת-חֲמֹור וְ אֶ תְ -שכֶם ְבנֹו ,הָּ ְרגּו לְ פִּ י-חָּ ֶרב; וַיִּ קְ חּו אֶ ת-
ִּדינָּה ִּמבֵׁ ית ְשכֶםַ ,ויֵׁצֵׁ אּו .בראשית לד ,כה-כו.

שכם העתיקה.

ויקיפדיה.

האמנם יכולים שני אנשים לכבוש עיר?
מסופר על אנשי שכם שהיו כואבים מברית המילה שערכו לפני יומיים ולכן היוו טרף קל לבני יעקב.
אולם במצגת על ברית המילה הראיתי שהמילה בתקופת המקרא הייתה סמלית ודמתה לטקס
המילה של חלק משבטי הבדווים ,והנימולים יכולים לחזור לעבודתם יום אחרי המילה (קזז .) 1987

" בדרך כלל מחלים הנימול תוך יומיים-שלושה" (קזז .) 1990
לפיכך סביר ששמעון ולוי הגיעו לעיר עם צבא קטן מילידי ביתם ובעזרתו הצליחו להשתלט
במהירות על אנשי שכם הכואבים אשר לא היו מוכנים להתקפה.

העיר נבזזה ונשיה וילדיה נלקחו לבית יעקב*.

ְבנֵׁי ַיעֲקֹ ב בָּ אּו עַל-הַ ֲחלָּלִּ יםַ ,ויָּבֹ זּו הָּ עִּ יר--אֲשֶ ר ִּט ְמאּו אֲחֹותָּ ם .אֶ ת-צ ֹאנָּם וְ אֶ ת-בְ קָּ ָּרם ,וְ אֶ ת-חֲמֹ ֵׁריהֶ ם ,וְ אֵׁ ת
אֲשֶ ר-בָּ עִּ יר וְ אֶ ת-אֲשֶ ר בַ שָּ דֶ ה לָּקָּ חּו .וְ אֶ ת-כָּל-חֵׁ ילָּם וְ אֶ ת-כָּל-טַ פָּם וְ אֶ ת-נְ שֵׁ יהֶ ם ,שָּ בּו ַויָּבֹ זּו; וְ אֵׁ ת כָּל-אֲשֶ ר
בַ בָּ יִּ ת .בראשית לד ,כז-כט.

לפיכך ,גם אם הגיע יעקב לכנען עם כמה מאות הרי עתה מתווספת למחנהו עיר קטנה על
נשיה וילדיה ,ללא הגברים כמובן.

* הכתוב אינו חד משמעי אם היו אלה כל בני יעקב שבזזו את שכם או רק שמעון ולוי.

לפי השוואה עם העי ,ניתן להעריך שהעיר שכם מנתה  3000-1000תושבים.
המקרא מונה  12,000נפש כֹ ל אַ נְ שֵׁ י הָּ עָּי ,יחד עם אנשי הצבא של בית-אל שהצטרפו לקרב:
וַיְ ִּהי כָּל-הַ נֹ פְ לִּ ים בַ יֹום הַ הּוא ,מֵׁ ִּאיש וְ עַדִּ -אשָּ הְ --שנֵׁים עָּשָּ ר אָּ לֶף :כֹ ל אַ נְ שֵׁ י הָּ עָּי.

יהושע ח ,כה.

לפיכך ,לאחר שהתיישב יעקב בכנען ולקח לבניו נשים מעממי הארץ ובזז את נשות
וילדי שכם וכנראה גם קיבל חלק מירושת יצחק אביו ,ניתן להניח שמחנהו אכן הגיע
לסביבות  2000נפש בזמן הירידה למצרים – מספר השונה בהרבה מ  70הנפש
המתוארים במקרא.
כיבוש העיhttp://he.danielventura.wikia.com/wiki/
1982
חורבות א-תל המזוהה
עם העי.
גודל התל כ  120דונם

שטח העיר המבוצרת
בתל בלאטה המזוהה
עם שכם הוא 50-40
דונם בלבד
הנתונים מתוך
האנציקלופדיה לחפירות.

ריבוי טבעי גבוה
לאחר שהערכנו את מחנה יעקב בהגיעו למצרים ב  2000נפש לפחות ,ניתן להעריך את
גודל המחנה בזמן יציאת מצרים.
את השהות במצרים הגבלנו לתקופה של  100שנה.
(לפי שרח בת אשר ,אשר שרדה את כל השהות במצרים ועם חיזוק ממשה ,נכדו של לוי).

המקרא מספר על קצב גידול גבוה במיוחד:
ּובנֵׁי יִּ ְש ָּראֵׁ ל פָּרּו וַיִּ ְש ְרצּו וַיִּ ְרבּו ַו ַיע ְַצמּוִּ --ב ְמאֹד ְמאֹד; ו ִַּּתמָּ לֵׁא הָּ אָּ ֶרץ אֹ תָּ ם.
ְ

שמות א ,ז.

בהנחה שבני ישראל נישאו לכמה נשים הרי גידול האוכלוסיה יכול להיות דומה לגידול
במדינות מוסלמיות (או בחלק מארצות אפריקה) בהן מוכפלת האוכלוסיה כל  25שנה
והדומה לגידול של בני יעקב ( 3%גידול שנתי כאשר השיא הוא  .)5%לפיכך כעבור 100
שנה מנו בני ישראל  32,000איש.
עקב גזירת פרעה נניח שהמספר נמוך יותר ,ונוכל לעגל אותו ל . 30,000
כָּל-הַ בֵׁ ן הַ יִּ לֹוד ,הַ יְ אֹ ָּרה

ּתַ ְשלִּ יכֻהּו .שמות א ,כב.

וְּ גַ ם-עֵׁ ֶרב ַרב עָ לָ ה ִא ָתם.

שמות יב ,לח.

סביר שלבני ישראל הצטרפו עוד רבים מתושבי מצרים .הם נקראים במקרא 'ערב רב'
ולפי פירוש רש"י ,הכוונה ל"תערובות אומות של גרים" .באנגלית . great mixed
Morris 2018

בני עמים שונים שנלקחו לעבדים במצרים

 60,000נפש ביציאת מצרים = בני ישראל  +ערב רב.
חלק ניכר מהערב רב כלל כנראה גם משרתים ושפחות.
בזכות יוסף היו בני ישראל במעמד גבוה ויכלו להרשות לעצמם כמות נכבדה של
משרתים ,שפחות ועבדים ,אשר נלקחו מתושבי מצרים ,בעיקר לאחר שנות הרעב.
לפי סיפור יוסף ,קניית משרתים זרים הייתה מקובלת במצרים:
פֹוטיפַ ר ְס ִריס פַ ְרעֹ ה ַשר ַהטַ בָ ִחיםִ ,איׁש ִמצְ ִריִ ,מּיַד
הּורד ִמצְ ָרי ְָמה; וַּיִ ְקנֵהּו ִ
ְיֹוסף ַ
ו ֵ
דנָיו הַ ִמצְ ִרי .בראשית לט.
הֹורדֻ הּו ָׁש ָמה ...וַי ְִהי ְבבֵ ית אֲ ֹ
אלים אֲ ֶׁשר ִ
ַהּיִ ְׁש ְמעֵ ִ
חלק נוסף מהערב רב היה מנישואי תערובת לפי איזכור בן האיש המצרי בזמן הנדודים:
וַּיֵצֵ א בֶ ןִ -א ָשה י ְִש ְראֵ ִלית ,וְהּוא בֶ ןִ -איׁש ִמצְ ִרי.

ויקרא כד,י.

בנוסף סביר שהצטרפו גם בני עמים אחרים ששמחו להזדמנות לצאת ממצרים.
תוספת הערב רב לבני ישראל יכלה בקלות להכפיל את מספרם ל  60,000נפש.
*מלבד האיזכור ביציאת מצרים ,לא מופיע שוב הביטוי "ערב רב".

מספרם הנמוך יחסית של יוצאי מצרים לפי המקרא
רמז נוסף למספר הנמוך אליו הגענו ניתן למצוא בספר שמות בו יש חשש שאם תיכבש הארץ
מהר מדי לא יהיו מספיק תושבים לאכלס אותה והיא תהפוך לשממה:
ל ֹא ֲאג ְָּרשֶ נּו ִּמ ָּפנֶיָך ְבשָּ נָּה אֶ חָּ ת :פֶןִּּ -ת ְהיֶה הָּ אָּ ֶרץ ְשמָּ מָּ ה ,וְ ַרבָּ ה ָּעלֶיָך חַ יַת הַ שָּ דֶ ה .מְ עַט מְ עַט ֲאג ְָּרשֶ נּו
ִּמ ָּפנֶיָך ,עַד אֲשֶ ר ִּּתפְ ֶרה וְ נָּחַ לְ ּתָּ אֶ ת-הָּ אָּ ֶרץ .שמות כג ,כט-ל.
אמנם המספר  600,000גברים מופיע גם בספר שמות אך היה זה כנראה תיקון עריכה
מאוחר על מנת שיתאים למספר הגבוה במפקד בספר במדבר.
לא רק זה – גם גבול הארץ המובטחת בהמשך הפסוק מצומצם מאד ומתאים למושב
האבות באזור חברון והנגב (מפה בשקופית הבאה).
ּומ ִּמ ְדבָּ ר עַד-הַ נָּהָּ ר.
וְ שַ ִּּתי אֶ ת-גְ בֻלְ ָךִּ ,מיַם-סּוף וְ עַד-יָּם פְ לִּ ְש ִּּתיםִּ ,

שמות כג ,לא.

*ניתן לשער שים סוף הוא הים ליד אילת וים פלשתים הוא הים מול עזה .הנהר הוא נחל אל עריש
התוחם את הנגב ממערב והמדבר הוא אחד המדבריות במזרח ,כמו מדבר מואב הניתן לזיהוי בתיאור

גבול האמורי שכבש משה ִּ -מן הַ ִּמ ְדבָּ ר וְ עַד הַ י ְַרדֵׁ ן.

שופטים יא ,כב.

נתון נוסף המצביע על מספרם הנמוך של בני ישראל הוא ההשוואה לשבעת עממי הארץ
(הקטנים יחסית) אשר מתוארים כרבים ועצומים מעם ישראל:
כִּ י יְ ִּביאֲָך יְ הוָּה אֱֹלהֶ יָך אֶ ל-הָּ אָּ ֶרץ ... ,וְ נָּשַ ל גֹויִּ םַ -ר ִּבים ִּמ ָּפנֶיָך הַ ִּח ִּּתי וְ הַ גִּ ְרג ִָּּשי וְ הָּ אֱמֹ ִּרי וְ הַ כְ ַנעֲנִּ י וְ הַ פְ ִּרזִּי,
ֲצּומים ִּממֶ ָּך ....כִּ י-אַ ּתֶ ם הַ מְ עַט מִּ כָּל-הָּ עַמִּ ים .דברים ז ,א-ז.
בּוסיִּ --ש ְבעָּה גֹויִּ ם ַר ִּבים ַוע ִּ
וְ הַ ִּחּוִּ י וְ הַ יְ ִּ

גבולִהארץִהמובטחתִבזמןִמעמדִהרִסיניִ
לפי שמות כג.
וְ עַ ד יָּם פְ לִּ שְ תִּ ים

הָּ ֱא ֹמ ִּרי וְ הַ חִּ תִּ י וְ הַ פְ ִּרזִּ י
וְ הַ ְכ ַנ ֲענִּי הַ חִּ ּוִּ י וְ הַ ְיבּוסִּ י

ּומִּ מִּ ְדְָּ ר

עַ ד הַ נָּהָּ ר

וְ שַ תִּ י אֶ ת ְגבֻלְ ָך מִּ יַם סּוף

פטרה \ קדש*
בדיקה נוספת להערכת מספר בני ישראל הוא
כמות התושבים שיכולה היתה קדש לאכלס.
אמנם לפי המסורת נדדו בני ישראל  40שנה
במדבר:
אֲשֶ ר הֹולִּ יכְ ָך יְהוָּה ֱאֹלהֶ יָך זֶה אַ ְרבָּ עִּ ים שָּ נָּה--
בַ ִּמ ְדבָּ ר :לְ מַ עַן ַענ ְֹתָך לְ ַנס ְֹתָך .דברים ח ,ב.
וָּאֹולְֵׁך אֶ ְתכֶם בַ ִּמ ְדבָּ ר אַ ְרבָּ עִּ ים שָּ נָּה .עמוס ב,י.

אולם לפי הסיפור המקראי עצמו ,חיו בני ישראל
בקדש רוב זמן הנדודים כמקום התישבות קבע
ולא רק כתחנה במסע:
ַויֵׁשֶ ב הָּ עָּם בְ קָּ דֵׁ ש .במדבר כ ,א.
ִּש ָּראֵׁ ל בְ קָּ דֵׁ ש .שופטים יא ,יז.
ַויֵׁשֶ ב י ְ

וַּתֵׁ ְשבּו בְ קָּ דֵׁ ש י ִָּּמים ַרבִּ יםַ ,כי ִָּּמים אֲשֶ ר יְשַ בְ ּתֶ ם .דברים א,
מו.

*קדש מזוהה עם פטרה עוד מימי יוספוס
ולאחרונה זוהתה מחדש בדוקטורט של דוד בן גד הכהן.
(( (Josephus, Antiquities, 4, 7, 1:161הכהן ) 2010

החזנה – 'אוצר פרעה' ,בפטרה

פטרה הפכה לעיר נבטית רומית והגיעה בשיאה ל  20,000תושבים (לפי הערכה בתכנית של נשיונל ג'אוגרפיק מ .) 2018

התיאטרון הרומי בפטרה – עדות לעיר גדולה
 8000מקומות ישיבה.

במרכז פטרה זורם ואדי מוסה המספק מים בשפע .בהרים המיוערים ממזרח (הר שעיר) מרעה וציד .אני מעריך שרועי צאן
מסתפקים בהרבה פחות מתושבי העיר כך שאזור פטרה יכול היה לאכלס את  60,000הנפש שחישבנו למחנה בני ישראל.
ליד פטרה מתנשא ג'בל הרון ,אשר בו לפי המסורת קבור אהרון הכהן ,אחיו של משה.
פטרה במבט צפונה

אם הייתה זו תקופה גשומה במיוחד יכלו בני ישראל להתפשט עם עדריהם דרומה ,לפי גבול הארץ המובטחת של
ספר שמות ,אותו ראינו במפה .שטח זה כלל את אזור הנגב והערבה עד אילת.

אני נח על גדת ואדי מוסה המלא צמחיה ביציאתו מפטרה

השהות בקדש הייתה  38שנים בערך ורק אז החל כיבוש עבר הירדן ,אשר נמשך כשנה:
ּושמֹ נֶה שָּ נָּה.
ֹלשים ְ
וְ הַ י ִָּּמים אֲשֶ ר הָּ לַכְ נּו ִּמקָּדֵׁ ש בַ ְר ֵׁנ ַע עַד אֲשֶ ר עָּבַ ְרנּו אֶ ת נַחַ ל ז ֶֶרדְ ,ש ִּ

דברים ב ,יד.

* אל הר סיני הגיעו בני ישראל אחרי חודשיים בלבד והחלו להתיישב באזור קדש .הייתה זו כנראה תקופה
גשומה במיוחד והם הצליחו לשרוד בקדש  38שנה ( 19לפי כפל השנים).
לפי נקודות נוספות שאני מזהה במסלול יציאת מצרים ניתן לדעתי להצביע על מסעות נוספים ,בהם השתתף הצבא בלבד,
בעוד שאר העם יושב בקדש.
הצבא יצא לגיחות באזור דרום ירדן והנגב ,עד אילת ,ומאזור קדש ברנע נשלחו המרגלים כבר בשנה השניה (במדבר י,יא).
גיחות אלה ,מקדש ובחזרה אליה ,יצרו כנראה את המסורת

של נדודים במדבר במשך  40שנה .על כך במצגת נפרדת.

ַונָּסָּ ב אֶ ת-הַ ר-שֵׁ עִּ יר י ִָּּמים ַר ִּבים.

דברים ב ,א.

הריבוי הטבעי במשך השהות בקדש\ פטרה יכול היה להגדיל את המחנה ל  80,000נפש .נוצר
צורך למצוא שטחי מחיה חדשים .משה מחליט לעזוב את קדש ולעלות צפונה.
ַוי ֹאמֶ ר יְ הוָּה אֵׁ לַי לֵׁאמֹ רַ .רבָּ -לכֶם סֹ ב אֶ ת-הָּ הָּ ר הַ זֶה; פְ נּו ָּלכֶם

צָּ פֹ נָּה .דברים ב ,ג.

*בעוד קדש (במדבר צין) מזוהה בפטרה ,קדש ברנע
(במדבר פארן) אינה מזוהה בוודאות אך מקובל לזהותה
בעין אל-קודיראת או באזור נחל פארן ,במערב הנגב
). (Cohen 1981
* גם את הר שעיר והר סיני ממקם המקרא באזור קדש ולא
בחצי האי סיני (קנוהל .) 2008 , 2018

קדש

אתָך ִמ ֵש ִעיר ְבצַ ְע ְדָך ִמ ְש ֵדה אֱ דֹום,
יְהוָה ְבצֵ ְ
אֶ ֶרץ ָרעָ ָׁשהָ ... ,ה ִרים נָזְ לּו ִמ ְפנֵי יְהוָה :זֶה ִסינַי.
שופטים ה ,ד-ה.

לדעתי השם קדש ברנע הוא צירוף של שני מקומות ומתאר
אזור בין קדש (פטרה) ובין ברנע ,כמו בצירוף הבא אחריו-
חֲ צַר אַ ָדר ,המכיל אזור בין חצרון ואדר:

ִמ ֶנגֶב ְל ָק ֵדׁש בַ ְרנֵעַ ְ ,ויָצָ א חֲ צַ ר אַ ָדר.

במדבר לד ,ד.

ִמ ֶנגֶב ְל ָק ֵדׁש בַ ְרנֵעַ וְעָ בַ ר ֶחצְ רֹון וְעָ לָ ה אַ ָד ָרה.

יהושע טו ,ג.

בשיקופית הבאה ניתן לראות זיהוי עוקב של נקודות אלה.
*עצמון\עצמונה היא היחידה ששימרה את שמה בשם קצ'יימה
הכהן 264 : 2010

קדש ברנע?

?
עיגולי חניה MBI

אתרי חניה MBI

= ברנע?

 = MBIברונזה ביניימית
 2000-2200לפנה"ס.

הצעה לנקודות הגבול מיהושע טו ,ב-ד.

עדויות להתיישבות קצרה בהר הנגב
אנו מוצאים בתקופת הברונזה
הביניימית ( , *MBIכוכבי ,) 1967
 1000שנים לפני התאריך המקובל
ליציאת מצרים.
בתקופה זו נבנים עיגולי החניה בהר
הנגב ) (Cohen 1983ומאות אתרי חנייה
זמניים באזור הר כרכום (ענתי .**) 2001
גם באזור קדש\פטרה נמצאו ריבועי חניה

וחרסים מתקופת הברונזה הביניימית
(לפי שיחה עם פרופ' אוז'ה ,הארכיאולוג
הראשי באזור דרום ירדן והמפה
הארכיאולוגית מגה-ירדן)

רוב אתרי הנגב נעזבו לאחר תקופת
התיישבות קצרה ונותרו נטושים
בתקופת הברונזה התיכונה
והמאוחרת (ענתי .) 2001
*נקראת גם תק' הברונזה התיכונה MB-I = I
**לפי תאריך זה ( ) MBIזיהה ענתי את הר
כרכום כהר סיני וקיבל על כך את אישור הוותיקן.

אחד מעיגולי החניה באתר באר-רסיסים
עם פיסת גג משוחזרת.
רודולף כהן  – 1983 BARאנשי  MBIהמסתוריים

" הדמיון בין תוואי ההגירה של תקופת  MBIומסלול יציאת מצרים נראה
קרוב מדי מלהיות צירוף מקרים" (תרגום שלי) (כוהן .) 1983

סדום ועמורה עד כיבוש יריחו
תקופת הברונזה הביניימית  MBIמחוברת יפה למהפכת סדום ועמורה ולנפילת חומות יריחו ב * EBIII

חורבן סדום ועמורה וערי הכיכר
שרידי  5אתרים עתיקים נמצאו בדרום ים המלח בירדן ומקובל לזהותם כערי הכיכר המקראיות שחרבו
בהפיכת סדום ועמורה .נחפרו שתי ערים מבוצרות ,באב א-דרע ונומיירה ,וחורבנן נקבע לסוף תקופת
הברונזה הקדומה  2350 EBIIIלפנה"ס (יהודה  .)2017הן נותרו בחורבנן עד עצם היום הזה ולכן מתאימות
לסמל החורבן המופיע במקרא:

ֱֹלהים ,אֶ תְ -סדֹ ם וְ אֶ ת-עֲמֹ ָּרה.
כְ מַ ְה ֵׁפכַת א ִּ

ישעיהו יג ,יט.

הירידה מצריימה
לאחר חורבן סדום ועמורה מתיישב אברהם בכנען ומחנהו מונה  318גברים .את מחנה יעקב
בחזרתו לכנען הערכנו במספר דומה .יעקב ובניו יורדים מצריימה במחנה של כ  2000נפש
וחוזרים לכנען כעבור  100שנה 4 ,דורות בממוצע ,כאשר כל דור הוא בסביבות  25שנה,
במחנה של  60,000נפש .כך הוגשמה ההבטחה לאברהם בברית בין הבתרים:

ַועֲבָּ דּום ,וְ עִּ נּו אֹ תָּ ם--אַ ְרבַ ע מֵׁ אֹות שָּ נָּה** ...וְ דֹור ְר ִּביעִּ י יָּשּובּו הֵׁ נָּה.

בראשית טו ,יג-טז.

**  400שנה אינם מתאימים ל  4דורות ולדעתי יש כאן טעות בהמרה של כפל השנים  200 -שנים כפולות
שהן  100שנים רגילות נחשבו בטעות ל  200שנים רגילות .הן תורגמו במהופך ל  400שנים כפולות על מנת
להתאימן לשיטת הספירה באותה תקופה .במצגת זו הערכנו את השהות במצרים ב  100שנים.
* תיארוך נוסף הוא לפי התפרצות סנטוריני ב  1628לפנה"ס ,המתחבר לעמוד האש והענן ביציאת מצרים .מכיוון שהתיארוך
משתנה בקצב מהיר (סוף  EBIIIשונה לאחרונה מ  2200ל  2500לפנה"ס) אולי גם שני תאריכים אלו יצמצמו בסוף את הפערים.

יציאת מצרים
ביציאת מצרים הערכנו את מחנה בני ישראל ב  60,000נפש כולל ערב רב .שרידי התישבות קצרה נמצאו
בצפון סיני ובהר הנגב רק בתקופת הברונזה הביניימית , MBI

*לפי המקובל במחקר ,יציאת מצרים ותהליך ההתנחלות מחוברים יחדו ומתוארכים לתקופת הברונזה
המאוחרת  1250 LBIIלפנה"ס .לפיכך בין חורבן סדום ויציאת מצרים מפרידים כאלף שנה.

חורבן יריחו
לפי התיארוך המקובל ,אין חומות ליריחו בזמן יהושע ולכן סיפור הכיבוש נחשב כמיתולוגיה.
אולם לפי תיארוך יציאת מצרים לתקופת הברונזה הביניימית  MBIסיפור נפילת חומות יריחו מתאים
לסיפור המקראי .ביריחו אכן נמצאה עיר מבוצרת מתקופת הברונזה הקדומה  , EBIIIאשר חומותיה
נפלו (ברעידת אדמה) .היא נכבשה ונשרפה על ידי שבטי הנוודים של הברונזה הביניימית ,ואשר
שרידיהם נמצאו על חורבותיה (קניון .) 84 : 1961

מספר הקברים של אנשי ה  MBIליד יריחו גדול לאין שיעור מהתקופות לפני ואחרי (מאות קברים לעומת
עשרות) ואינו פרופורציוני להתיישבות הנוודית הדלילה בתל לאחר החורבן (שם).
לפי המקרא ,הקים יהושע מחנה בגלגל ממזרח ליריחו (המזוהה עם תל ג'ילג'יל לפי מפת מדבא ושימור השם)

ויתכן שקבר את המתים ליד חורבות יריחו .קניון מצאה  6סוגים עיקריים של קברים ולהשערתה הם
שייכים לשבטים שונים (שם) .ממצא זה אכן מתאים לחלוקה השבטית של מחנה בני ישראל.
בקברי ה  MBIלא נמצאו צלמיות כמקובל בתרבויות האזור ,דבר המעיד על דת לא אלילית (שם).

חורבן העי וחלק מערי כנען
לפי התיארוך המקובל ,גם חומות העי (המזוהה בא-תל) נחרבו שנים רבות לפני יהושע.

אולם גם כאן ,לפי תיארוך יציאת מצרים לתקופת הברונזה הביניימית  MBIהעי אכן נחרבת בתקופה זו
יחד עם ערים רבות בכנען (אלון  .*) 1999העי לא השתקמה מחורבנה ,כמתואר במקרא:

וַיִּ ְשרֹ ף יְ הֹושֻ ַע אֶ ת-הָּ עָּי; וַיְ ִּשימֶ הָּ ּתֵׁ ל-עֹולָּם ְשמָּ מָּ ה ,עַד הַ יֹום הַ זֶה.

יהושע ח ,כח.

תקופת השופטים
בני ישראל המשיכו כנראה לחיות חיי נוודות בתקופת השופטים במשך מאות בשנים*.
רק לאחר שהתרבו למאות אלפים ,החלו לבנות ישובי קבע ולהשאיר טביעת רגל ארכיאולוגית
בישובי התנחלות עם בתי ארבעה מרחבים וקנקני שפת צווארון בסביבות  1250לפנה"ס**.
קשה לאתר את שרידי תקופת השופטים מכיוון שלפי עדות המקרא בני ישראל התערו בתושבי
הארץ ,קיבלו את מינהגיהם עבדו את אליליהם וסביר שגם התבוללו בהמוניהם:

ּובנֵׁי יִּ ְש ָּראֵׁ ל י ְָּשבּו ְבקֶ ֶרב הַ כְ ַנעֲנִּ י הַ ִּח ִּּתי וְ הָּ אֱמֹ ִּרי וְ הַ פְ ִּרזִּי ,וְ הַ ִּחּוִּ י וְ הַ יְ בּוסִּ י .וַיִּ קְ חּו אֶ ת-בְ נֹותֵׁ יהֶ ם לָּהֶ ם
ְ
ָּשים ,וְ אֶ תְ -בנֹותֵׁ יהֶ ם נ ְָּתנּו לִּ ְבנֵׁיהֶ ם; ַו ַיע ְַבדּו אֶ ת-אֱֹלהֵׁ יהֶ ם .שופטים ג ,ה-ו.
לְ נ ִּ
*בתיאור שני מסעותיו של אמנחותפ השני לארץ ישראל נטען םי חלק ניםר מהאוםלוסייה מהווים החבירו שהיו נודדים למחצה .ויקיפדיה.
העבירו מוזכרים לראשונה במזרח טורקיה וסוריה (ארם) – מקום מוצאו של אברהם ָה ִע ְּב ִרי שהיה גם אֲ ַר ִמי .העבירו מתוארכים
למאות  , 12 - 18והופעתם בכנען מתאימה להופעת העברים בתקופת השופטים .לאחר שמספרם גדל הם החלו להוות איום למלכי כנען,
כפי שאנו למדים ממכתבי אל עמרנה בתקופת הברונזה המאוחרת.
** לפיכך יש אחיזה גם לטענה שמוצא ישובי ההתנחלות הוא מתושבי הארץ.

מלחמת דבורה וברק

ביבין ובסיסרא

בשירת דבורה ,באמצע תקופת השופטים ,מופיע מספר של  40,000חיילי ישראל:
מָּ גֵׁן ִּאם-י ֵָּׁראֶ ה וָּרֹ מַ חְ ,באַ ְרבָּ עִּ ים אֶ לֶף ְביִּ ְש ָּראֵׁ ל.

שופטים ה ,ח.

אמנם אין וודאות שהכוונה לכל ישראל אך הפעם המספר אינו מוגזם ,ומייצג  160,000נפש.
שירת דבורה נחשבת למקור קדום בהרבה מספר דברי הימים ,ולכן אמינה יותר.
בשירת דבורה יש גם רמז לליקוי חמה ,שניתן להתאימו לתאריך השריפה בחצור ב  1400לפנה"ס*:

יס ָּרא ...כְ צֵׁ את הַ שֶ מֶ ש ִּבגְ ב ָֻּרתֹו.
ִּמן שָּ מַ יִּ ם נִּ לְ חָּ מּו הַ כֹוכ ִָּּביםִּ ,מ ְמ ִּסלֹותָּ ם נִּ לְ חֲמּו עִּ ם ִּס ְ

שופטים ה ,כ ,לא.

תאריך זה נותן  400שנה בין דבורה ודוד ( 1000לפנה"ס) כך שהיה לבני ישראל מספיק זמן להתרבות
ולהגיע למספרי המפקד שנערך בימיו.
לפי התיארוך המקובל בני ישראל עוד לא הגיעו לארץ ולא היה להם מספיק זמן להתרבות.

למרות שגם לי קשה לקבל תיארוך כה מוקדם ,הוא עדיין המתאים ביותר לרצף הסיפור המקראי.

* שריפת חצור מוזכרת רק בזמן יהושע אך יש המוצאים הקבלה בין שני הסיפורים (המלך יבין והעיר חצור) ולכן משערים
שהסיפור אכן שייך לדבורה אך חלקו יוחס ליהושע .בתל חצור אכן התגלתה שריפה גדולה במבנה המפואר בראש התל.
גרעיני התבואה השרופה במבנה תוארכו בפחמן  14לשנת  1400לפנה"ס.
 2ליקויים מתאימים לשריפה ב  15/29-7-1360לפנה"ס .יש המתארכים את דבורה לפי הליקוי של . 14-2-1129
http://www.eclipsewise.com/solar/SEatlas/SEatlas.html

לסיכום
המספר  600,000גברים נלקח כנראה ממפקד מאוחר יותר מימי דוד.
לפי מפקד הבכורים ולפי ריבוי טבעי במשך  100שנה הגענו ל  30,000נפש.
בתוספת ערב רב הגענו להערכה של  60,000נפש ביציאת מצרים.
בדקנו את יכולת הנשיאה של פטרה ,המזוהה עם קדש והערכנו שבתקופות גשומות
יכול האזור להכיל מספר דומה של  60,000רועי צאן.
התקופה היחידה בה ניתן למצוא הגירה כזו היא תקופת הברונזה הביניימית . MBI
לאחר תקופה זו מתרוקן הנגב למשך מאות שנים ,עד לתקופת הברזל.
גם חורבן סדום ועמורה ,יריחו ,העי וערים נוספות בכנען מתאימים לתיארוך יציאת
מצרים לתקופת הברונזה הביניימית .שריפת חצור מתאימה לתקופת דבורה וברק.
לפי התיארוך המקובל קשה להגיע בריבוי טבעי לנתוני מפקד דוד.
על בעיית התיארוך במצגת נפרדת.

ניתן ורצוי לשלוח הערות ,תיקונים והצעות

uri4444@gmail.com

ביבליוגרפיה
אברמסקי שמואל " , 1968 ,מפקד" ,אנציקלופדיה מקראית ,ה. 218-221 :
אלון דוד , 1999 ,אור חדש על יציאת מצרים ,אריאל ,ירושלים.
הכהן דוד בן-גד , 2010 ,קדש בסיפורי התורה ,דוקטורט ,אונ עברית.
http://arad.mscc.huji.ac.il/dissertations/W/JMS/001725794.pdf

יהודה אורי , 2017 ,סדום  -זיהוי מחודש ,תיזה  , MAאונ בר אילן.
כוכבי משה , 1967 ,הגל ההתישבותי של תקופת הברונזה (הכנענית) התיכונה א' בנגב ,דוקטורט ,אונ עברית.

ליונשטאם שמואל אפרים" , 1968 ,משכן ה'" ,אנציקלופדיה מקראית ,ה. 532-547 :
ענתי עמנואל , 2001 ,הר כרכום  -לאור התגליות החדשות ,אריאל. 149 ,
קזז נסים" , 1987 ,ברית מילה בקרב הבדווים  -מסורת ותמורה" ,עם וארץ ,ה-ו (. 305-314 :) 23-24
קזז נסים" , 1990 ,ברית מילה בקרב הבדווים  -מסורת ותמורה" ,יום העיון בנושא הבדואים לזכרו של יצחקי
נצר ז"לhttp://beduin.snunit.org.il/arti/2182.html . 21 ,
קנוהל ישראל , 2008 ,מאין באנו ,דביר ,אור יהודה.
קנוהל ישראל , 2018 ,איך נוצר התנ"ך ,דביר ,חבל מודיעין.
Cohen Rudolph, 1981, “Did I Excavate Kadesh-Barnea?”, BAR, 7:3, May/June.
Cohen Rudolph, 1983, “The Mysterious MBI People”. BAR, 9:4, July/August.
Morris Ellen, 2018, Ancient Egyptian Imperialism, Wiley.

National Geographic, 2018, Petra Lost and Found, 2 January 2016. Retrieved 8 April 2018.

