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אֹות ֶאֶלף  ש מֵׁ שֵׁ .לז, שמות יב. ְלַבד ִמָטף, ַרְגִלי ַהְגָבִריםכְּ

.מספר כה גבוה ליוצאי מצרים הוא בעייתי בתחומים רבים ונראה כטעות

כך יעקב . ניתן להגיע לגידול אוכלוסיה גבוה מאד, בחברה עם ריבוי בנות זוג, אמנם תיאורטית

גם במקרא  , אולם לפי הסטטיסטיקה ריבוי כזה הוא נדיר. 12בנים והכפיל עצמו פי 12הביא 

(.היה בן אחד בלבד, בן יעקב, ליצחק וליוסף היו רק שני בנים ואילו לדן, לדוגמא)

,  1800-1900, שנים100לפי גרף גידול האוכלוסיה העולמית ניתן לראות שבמשך 

.לא הצליחה אוכלוסיית העולם אפילו להכפיל את עצמה



גרף גידול האוכלוסיה בעולם

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

נפש ואילו  450,000מנתה הודו כ 1960בשנת 

הכפלת  = עברה את המיליארד 2000בשנת 

.שנה40האוכלוסיה בתקופה של 

https://knoema.com/atlas/India/Population

5%שייך לבחריין עם גידול של 2018השיא ב 

.שנה15הכפלת אוכלוסיה כל = בשנה 

החלה עליה  1920רק בשנת 

תלולה בגידול האוכלוסיה  

כנראה משיפור תנאי המחיה  )

1960אבל בשנת ( והרפואה

כנראה  )החלה ירידה חדה 

(.  מפיקוח ילודה

בשיא הגרף האוכלוסיה  

40מכפילה את עצמה כעבור 

.שנה בקירוב

https://ourworldindata.org/world-population-growth
https://knoema.com/atlas/India/Population


לא , בגידול אוכלוסיה רגיל, לפיכך. נכדים51הגיע יעקב למצרים עם , לפי המקרא

.גברים ביציאת מצרים600,000ניתן להגיע למספר של  

ים ל ַהְפֻקדִּ ְהיּו כָּ אֹות ֶאֶלף--ַויִּ ש מֵׁ ים, שֵׁ שִּ אֹות ַוֲחמִּ ש מֵׁ ים ַוֲחמֵׁ פִּ .מו, במדבר א. ּוְשֹלֶשת ֲאלָּ

ל אֵׁ ְשרָּ י יִּ י ְבנֵׁ ֶלה ְפקּודֵׁ ש--אֵׁ אֹות ֶאֶלף-שֵׁ ים, מֵׁ אֹות ּוְשֹלשִּ ֶלף ְשַבע מֵׁ .נא, במדבר כו. וָּאָּ

?הגזמה

.  כמו מספרים רבים במקרא, נובע מהגזמה600.000המספר , לפי הטענה המקובלת

?אלוף=אלף

600כך שיצאו ממצרים ( אלוף)יש שניסו לטעון שהמספר אלף מייצג בתי אב 

(.220: 1968אברמסקי )גברים בלבד 

ם י ַמּטֹות ֲאבֹותָּ יאֵׁ ם:ְנשִּ ל הֵׁ אֵׁ ְשרָּ י יִּ י ַאְלפֵׁ אשֵׁ .טז, במדבר א. רָּ

שתי טענות אלו אינן עומדות במבחן שני המפקדים שנעשו בסוף יציאת מצרים ובהם  

:נספר כל שבט במספר מדויק יחסית
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ים ל ַהְפֻקדִּ ְהיּו כָּ אֹות ֶאֶלף--ַויִּ ש מֵׁ יםּוְש , שֵׁ פִּ אֹות  ; ֹלֶשת ֲאלָּ ש מֵׁ ַוֲחמֵׁ
ים שִּ ם. ַוֲחמִּ ה ֲאֹבתָּ ם ְלַמטֵׁ יִּ ְתפָּ --ְוַהְלוִּ תֹוםָּםֹלא הָּ ְְ .ְקדּו 

יֶהם י, ְפֻקדֵׁ לִּ ה נְַפתָּ שִּ --ְלַמטֵׁ ה ַוֲחמִּ אֹות, ים ֶאֶלףְשֹלשָּ ע מֵׁ ְַ .  ְוַאְר

יֶהם ר, ְפֻקדֵׁ שֵׁ ה אָּ ים אֶ --ְלַמטֵׁ עִּ ְָּ ד ְוַאְר אֹות, ֶלףֶאחָּ ש מֵׁ .  ַוֲחמֵׁ

יֶהם ן, ְפֻקדֵׁ ה דָּ ים ֶאלֶ --ְלַמטֵׁ שִּ ם ְושִּ אֹות, ףְשנַיִּ . ּוְשַבע מֵׁ

יֶהם ן, ְפֻקדֵׁ ְניָּמִּ ה בִּ ה ּוְשֹלשִּ --ְלַמטֵׁ שָּ אֹות, ים ֶאֶלףֲחמִּ ע מֵׁ ְַ .  ְוַאְר

יֶהם ה ְמנֶַשה, ְפֻקדֵׁ ם ּוְשֹלשִּ --ְלַמטֵׁ יִּם, ים ֶאֶלףְשנַיִּ אתָּ . ּומָּ

יֶהם יִּם, ְפֻקדֵׁ ה ֶאְפרָּ ים ֶאֶלף--ְלַמטֵׁ עִּ ְָּ אֹותוַ , ַאְר ש מֵׁ . ֲחמֵׁ

יֶהם ה ְזבּוֻלן, ְפֻקדֵׁ שִּ --ְלַמטֵׁ ה ַוֲחמִּ ְבעָּ אֹות, ים ֶאֶלףשִּ ע מֵׁ ְַ . ְוַאְר

יֶהם שםָּר, ְפֻקדֵׁ שָּ ה יִּ ה ַוֲחמִּ --ְלַמטֵׁ עָּ ְָּ ים ֶאֶלףַאְר אֹות, שִּ ע מֵׁ ְַ .  ְוַאְר

יֶהם ה, ְפֻקדֵׁ ה ְיהּודָּ ְבעִּ --ְלַמטֵׁ ה ְושִּ עָּ ְָּ אֹות, ים ֶאֶלףַאְר ש מֵׁ .  ְושֵׁ

יֶהם ה גָּד, ְפֻקדֵׁ ים אֶ --ְלַמטֵׁ עִּ ְָּ ה ְוַאְר שָּ י, ֶלףֲחמִּ שִּ אֹות ַוֲחמִּ ש מֵׁ .  םְושֵׁ

יֶהם ְמעֹון, ְפֻקדֵׁ ה שִּ שִּ --ְלַמטֵׁ ה ַוֲחמִּ ְשעָּ אֹות, ים ֶאֶלףתִּ . ּוְשֹלש מֵׁ

יֶהם ן, ְפֻקדֵׁ ה ְראּובֵׁ עִּ --ְלַמטֵׁ ְָּ ה ְוַאְר שָּ אֹות, ים ֶאֶלףשִּ ש מֵׁ . ַוֲחמֵׁ

:לפי במדבר א , פירוט המפקד הראשון:דוגמא



?מניין הגיעו לתורה נתוני המיפקד, אם כך. אכן נשמע מוגזם600,000המספר 

(P)המקור הכוהני 

בראשית שמות ויקראבמדבר דברים

בכחול( P)חמישה חומשי תורה ובהם שילובים משוערים של התוספת הכוהנית 

(P ) (D )

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

.נחשב כמקור העומד בפני עצמו וחוץ מעריכה קלה אין בו תוספות כוהניות( D)ספר דברים 

ֶרְך  ש ֹאתֹו-ֶאתֱאֹלִהיםַוְיבָּ י ַוְיַקדֵׁ יעִּ ל:יֹום ַהְשבִּ כָּ ַבת מִּ י בֹו שָּ א -ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשר-כִּ רָּ ֶלה (.Eמקור )ַלֲעשֹות ֱאֹלִהיםבָּ תֹוְלדֹותאֵׁ

ֶרץ אָּ ם ְוהָּ ַמיִּ ם הִִבְ , ַהשָּ ְראָּ יםְיהָוהְביֹום ֲעשֹות ,(Pמקור )בָּ ם --ֱאֹלהִּ יִּ מָּ .ד-ג, בראשית ב(.Jמקור )ֶאֶרץ ְושָּ

:דוגמא לפסקה בה שלובים יחד שלושה מהמקורות העיקריים לפי שיטת ולהאוזן

:המקור הכוהני שם דגש על משפחת אהרון הכוהן והעץ המשפחתי שלו מפורט ביותר

זָּר ֶבן ַקח-ְוֶאְלעָּ ה-ַאֲהֹרן לָּ שָּ ל לֹו ְלאִּ יאֵׁ ְבנֹות פּוטִּ ֶלד לֹו ֶאת, לֹו מִּ ס-ַוּתֵׁ יְנחָּ .כה, שמות ו...פִּ

...משה כמעט ונשכח. יג, במדבר כה. לְכֻהַנת עֹולָּםהוא אשר זוכה , נכדו של אהרון, דווקא פינחס

.  ולפיכך זמן הכתיבה מתאים לתקופת המלוכה, אשר ממשפחתה הגיע דוד המלך, אשת אהרון, מוזכרת גם אלישבע*



.נשכח ונעלם, גדול נביאי ישראל, קברו של משה

.ו, דברים לד. ְקֻבָרתֹו ַעד ַהּיֹום ַהֶזה-יַָדע ִאיׁש ֶאת-ְולֹא

בל הרון המזוהה עם הור ההר'קבר אהרון בג

(.  הנבדל)אני ובתי קשת מסביב למדורה בשבט הבדול 

מוצאם מן היהודים השומרים על  , לפי מסורת השבט

.כיום הם מוסלמים מכורח. קבר אהרון כבר אלפי שנים

בעוד קבר אהרון מהווה עד היום אתר עליה לרגל

.כח, במדבר כ.ְברֹאׁש ָהָהר, וַָּיָמת ַאֲהֹרן ָׁשם



אינם תומכים ( Non-P)נגלה שהמקורות האחרים , (P)אם נתעלם מהתוספות הכוהניות 

:  כך למשל היו רק שתי מיילדות לכל עם ישראל. במספר כה גבוה של יוצאי מצרים

ֹית ְברִּ עִּ ם ַלְמַיְלֹדת הָּ ְצַריִּ ה, ַויֹאֶמר ֶמֶלְך מִּ ְפרָּ ַאַחת שִּ ם הָּ ה, ֲאֶשר שֵׁ ית פּועָּ נִּ ם ַהשֵׁ .טו, שמות א.ְושֵׁ

מספר הבכורים

ל י כָּ ֹמת-ַוְיהִּ ְסַפר שֵׁ ר ְבמִּ כָּ ֶבן, ְבכֹור זָּ ה-מִּ יֶהם--ֹחֶדש וַָּמְעלָּ ְפֻקדֵׁ ים ֶאֶלף:לִּ ם ְוֶעְשרִּ ם, ְשַניִּ יִּ אתָּ ים ּומָּ ְבעִּ ה ְושִּ . ְשֹלשָּ
.מג, במדבר ג

.  המצביע על מספר נמוך בהרבה, מדויק יותר, בספר במדבר מופיע מפקד נוסף

. נפש22,273במפקד זה נמנו רק הבכורים מבן חודש ומעלה ומספרם הגיע ל 

שתי מיילדות

ומכיוון שהמפקד נערך בסוף , ניתן להעריך שמספר הלידות בזמן הנדודים היה נמוך יחסית

מכאן ניתן להעריך את מספר בני  . ילדים למשפחה3הממוצע כנראה היה נמוך מ , המסע

נפש בקירוב60,000ישראל ב 

".  2016-בOECDהגבוה ביותר במדינות , 3.1ממוצע מספר הילדים לכל אם ישראלית עומד על "ס "לפי נתוני הלמ*

איש אך הקרבה המספרית של שבט אחד  22,000אמנם מפקד זה מושווה למפקד הלוויים המונה *

.שבטים אינה סבירה וכנראה מפקד הלוויים הוא תוספת כוהנית מאוחרת11לעומת 

.נפש בלבד60,000בהמשך נבחן שיטת חישוב נוספת ונקבל מספר דומה של 



המפקד בימי דוד

ר-ַוַיַעְברּו ֶאת ן ַוַיֲחנּו ַבֲערֹועֵׁ ה, ַויָֹּבאּו... ַהַיְרדֵׁ דָּ ְלעָּ יב ֶאל... ַהגִּ בִּ ידֹון-ְוסָּ ְבַצר.צִּ ל, ֹצר-ַויָֹּבאּו מִּ י -ְוכָּ ּוִּ י ַהחִּ רֵׁ עָּ

י ב ֶאת...ְוַהְכַנֲענִּ ן יֹואָּ ּתֵׁ ְפַקד-ַויִּ ְסַפר מִּ ם ֶאל-מִּ עָּ יש; ַהֶמֶלְך-הָּ אֹות ֶאֶלף אִּ ל ְשֹמֶנה מֵׁ אֵׁ ְשרָּ י יִּ ף ֶחֶרב-ַוְּתהִּ ל ֹשלֵׁ ,  ַחיִּ

ש ה ֲחמֵׁ יש ְיהּודָּ יש-ְואִּ אֹות ֶאֶלף אִּ .ח-ה,כד, שמואל ב. מֵׁ

ראינו ששושלת  . על מנת להבין מהיכן הגיעו נתוני המפקד הגבוהים נעבור לתקופה המלוכה

.אשת אהרון, אשר הגיע ממשפחתה של אלישבע, כבר רומזת לנו על דוד המלך' אהרון בשמות ו

, ואכן בספר שמואל אנו מתוודעים למפקד שנערך בתקופת דוד בכל אזורי השליטה של הממלכה

:  ובו מספרים בסדר גודל דומה למפקדים, הכולל גם עמים זרים, מנהר הפרת ועד נמל אילת

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

, שנספרו גם הם, השוני בין שלושת המפקדים יכול לנבוע מהשמטת העמים הזרים

.והוספת חילות זרים דוגמת הכרתי והפלתי אשר שירתו בצבא דוד
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ים לִּ ֶשת ְשקָּ ֶשת ֲחמֵׁ ַקְחּתָּ ֲחמֵׁ ח:ַלגְֻלֹגֶלת--ְולָּ קָּ ֶקל, ְבֶשֶקל ַהֹקֶדש ּתִּ ה ַהשָּ רָּ ים גֵׁ ה ַהֶכֶסף.ֶעְשרִּ ַתּתָּ יו, ְונָּ נָּ . ְלַאֲהֹרן ּוְלבָּ

.מז, במדבר ג

כסף כסף כסף

כמו למשל המשכן המפואר במקום , (P)רוב התוספות הכוהניות , לפי חלק מביקורת המקרא

ובכך ניסו לשייך לימי משה  " אחדות הפולחן"ביקשו לבסס את קדמותה של , *אוהל מועד הצנוע

:את משכורתם של הכוהנים והלווים ואת תשלום פדיון הבן הבכור

כָּ  ן ַהצֹאן מִּ ים ּומִּ ן ַהֲחֹמרִּ ר מִּ קָּ ן ַהבָּ ם מִּ דָּ אָּ ן הָּ ים מִּ שִּ ן ַהֲחמִּ ֻחז מִּ ד אָּ ַקח ֶאחָּ ל ּתִּ אֵׁ ְשרָּ י יִּ ת ְבנֵׁ ַמֲחצִּ ה  לּומִּ ַתּתָּ ה ְונָּ מָּ ַהְבהֵׁ

ְשַכן ְיהוָּה ְשֶמֶרת מִּ י מִּ ם ֹשְמרֵׁ יִּ ם ַלְלוִּ .ל, במדבר לא. ֹאתָּ

ל ְּתנּו כָּ ר ַעל-ֶזה יִּ ֹעבֵׁ ים-הָּ ית ַהֶשֶקל--ַהְפֻקדִּ ר ַעל...  ְבֶשֶקל ַהֹקֶדש, ַמֲחצִּ ֹעבֵׁ ים-ֹכל הָּ ה, ַהְפֻקדִּ ְעלָּ נָּה וָּמָּ ים שָּ ֶבן ֶעְשרִּ --מִּ

ן ְּתרּוַמת ְיהוָּה ּתֵׁ ַקְחּתָּ ֶאת...  יִּ ל-ְולָּ אֵׁ ְשרָּ י יִּ ת ְבנֵׁ אֵׁ ים מֵׁ ֻפרִּ ַתּתָּ ֹאתֹו ַעל, ֶכֶסף ַהכִּ .טז-יב, שמות ל. ֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹועֵׁד-ְונָּ

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

יֶכם י ַשְלמֵׁ ְבחֵׁ זִּ ן מִּ ה ַלֹכהֵׁ ְּתנּו ְתרּומָּ ין ּתִּ ת שֹוק ַהיָּמִּ .לב, ויקרא ז. ְואֵׁ

8אחת מבין אלפי העצמות שנמצאו במתחם הפולחן בתל דן מהמאה ה 

כאשר רוב העצמות מאזור חדרי הכוהנים הן מהחלק הימני של  , ס"לפנה

.לפי חוקת הכוהנים בספר ויקרא, העז או הכבש

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



ה ְצַרְימָּ ה מִּ אָּ ית ַיֲעֹקב ַהבָּ ל ַהֶנֶפש ְלבֵׁ ים, כָּ ְבעִּ .כז, בראשית מו. שִּ

גודלו המשוער של מחנה יעקב בכניסתו למצרים  

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

ל ה-כָּ ְצַרְימָּ ה ְלַיֲעֹקב מִּ אָּ כֹו, ַהֶנֶפש ַהבָּ י ְירֵׁ י, ֹיְצאֵׁ י ְבנֵׁ ְלַבד ְנשֵׁ ל--ַיֲעֹקב-מִּ ש, ֶנֶפש-כָּ ים וָּשֵׁ שִּ .  שִּ
.כו, בראשית מו

ולבצע , המשוייכים למקור הכוהני, ננסה להתעלם מהמספרים הגבוהים

.את החישוב לפי ממוצעים בני זמננו

כֹו י ְירֵׁ ים ֹיְצאֵׁ נִּ ים בָּ ְבעִּ יּו שִּ ְדעֹון הָּ י:ּוְלגִּ יּו לֹו-כִּ ים ַרבֹות הָּ .ל, שופטים ח. נָּשִּ

:ליעקב מצטרפות גם בנותיו ונכדותיו וכן נשות בניו ונשות נכדיו אשר אינן נספרות

ּתֹו יו אִּ נָּ י בָּ יו ּוְבנֵׁ נָּ יו, בָּ נָּ יו ּוְבנֹות בָּ ל, ְבֹנתָּ ה--ַזְרעֹו-ְוכָּ ְימָּ ְצרָּ ּתֹו מִּ יא אִּ בִּ .ז, בראשית מו. הֵׁ

אולם מיד בפסוק הבא מנסה המחבר  . איש ללא נשות הבנים66לפי הספירה הפשוטה הגיעו עם יעקב 

.סימל סוג של ברכה7שבדומה למספר , 70להגיע למספר טיפולוגי של 

.דינה בתו ושרח בת אשר, נכדיו51, בניו12, נשותיו4, הספירה כללה את יעקב*



יו חִּ ה אָּ ְשבָּ י נִּ ם כִּ ְשַמע ַאְברָּ ֶרק ֶאת; ַויִּ יתֹו-ַויָּ י בֵׁ ידֵׁ יו ְילִּ יכָּ אֹות, ֲחנִּ ר ּוְשֹלש מֵׁ שָּ ְרֹדף , ְשֹמנָּה עָּ ַויִּ

ן-ַעד .יד, בראשית יד. דָּ

. מלבד צאצאי יעקב ומשפחותיהם יש להניח שהצטרפו גם עבדים משרתים ושפחות

ממש צבא קטן השייך  , גברים מילידי ביתו318מחנהו של אברהם מנה , לשם השוואה

: למשפחה אחת

ית--ֲאֶשר ְבֶאֶרץ ְכַנַען, ַויָּבֹא ַיֲעֹקב לּוזָּה וא בֵׁ ל-הִּ ל:אֵׁ ם ֲאֶשר-הּוא ְוכָּ עָּ מֹו-הָּ .ו, בראשית לה. עִּ

אמנם אין לנו את מספרם אך הם . ניתן לשער שגם מחנה יעקב כלל מאות מילידי ביתו

:בזמן שעזב יעקב את לבן הארמי והתנחל בכנען', העם'מתוארים במילה 

ן ַקח מִּ א ְביָּדֹו-ַויִּ ה, ַהבָּ ְנחָּ יו--מִּ חִּ ו אָּ שָּ ם. ְלעֵׁ אַתיִּ ים מָּ זִּ ים, עִּ ים ֶעְשרִּ ם, ּוְתיָּשִּ אַתיִּ ים מָּ לִּ ים, ְרחֵׁ ים ֶעְשרִּ ילִּ .  ְואֵׁ

יֶהם יקֹות ּוְבנֵׁ ינִּ ים מֵׁ ים, ְגַמלִּ ים; ְשֹלשִּ עִּ רֹות ַאְרבָּ ה, פָּ רָּ ים ֲעשָּ רִּ ים, ּופָּ ה, ֲאֹתֹנת ֶעְשרִּ רָּ ם ֲעשָּ ן ְבַיד.ַוְעיָּרִּ ּתֵׁ -ַויִּ

יו דָּ ֶדר ְלַבדֹו, ֲעבָּ ֶדר עֵׁ .יז-יד, בראשית לב. עֵׁ

בעלי חיים 550במחנה יעקב ניתן להסיק מהכמות הגדולה של ' העם'את גודלו של 

:שנתן כמנחה לעשו אחיו ועדיין נותר לו די

.ממשקאות החלב בישראל 60%משוק החלב וכ 13%פרות המספקות כ 600ביטבתה כ , לשם השוואה*



ים ֶאל כִּ אֹמר-ַויָֻּשבּו ַהַמְלאָּ אנּו ֶאל:ַיֲעֹקב לֵׁ יָך-בָּ חִּ ו-ֶאל, אָּ שָּ אְתָך, עֵׁ ְקרָּ ְך לִּ , ְוַגם ֹהלֵׁ

מֹוֵמאֹותִִאיׁש-ְוַאְרַבע .ז, בראשית לב. עִּ

מספר הדומה לצבא  –איש 400על עשו מסופר שנפגש עם יעקב בראש מחנה של 

:איש318שמנה , אברהם

.גברים כאשר הגיע לכנען400לפיכך ניתן לשער שגם מחנה יעקב מנה 

עדיין נוכל  , גם אם נקטין במעט את מחנה יעקב ונבחר בריבוי טבעי נמוך יותר

.בזמן הירידה למצרים, נשים וגברים, נפש2000להגיע בקלות למחנה של 

...אבל יש עוד 

.4.4בנים והכפילו את עצמם פי 53בני יעקב ילדו 12

והם התרבו כמו בני  , כמחנה עשו, גברים400אם נניח שמחנה יעקב מנה , לפיכך

.גברים בסוף השהות בכנען1760נקבל  , 4.4פי , יעקב

.גודלו של מחנה יעקב בזמן הירידה למצרים



על ידי בני יעקבכיבוש שכם 

:הסיפור מתחיל באהבתם האסורה של שכם ודינה בת יעקב

.ג-א, בראשית לד. יֲַעֹקב-וִַתְדַבק ַנְפׁשֹו ְבִדיָנה ַבת...ֲחמֹור-וַַּיְרא ֹאָתּה ְׁשֶכם ֶבן

,  המצבה בתל בלאטה

שכם העתיקה

,  וִַּיְכֹרת ְיהֹוֻׁשַע ְבִרית ָלָעם

וַָּיֶשם לֹו ֹחק  ; ַבּיֹום ַההּוא

וִַּיְכֹתב  .ִבְׁשֶכם, ּוִמְׁשָפט

,  ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה-ְיהֹוֻׁשַע ֶאת

,  וִַּיַקח; ְבֵסֶפר תֹוַרת ֱאֹלִהים

,  וְַיִקיֶמָה ָשם, ֶאֶבן ְגדֹוָלה

ַתַחת ָהַאָלה ֲאֶׁשר ְבִמְקַדׁש  

.כו, יהושע כד.ְיהוָה



טבח אנשי שכם

יעקב וחמור מגיעים להסדר בו יערכו כל אנשי שכם ברית מילה ואז יוכל שכם בן חמור לקחת  

אינם מתרצים מההסדר ומרגישים שאחותם  , בני יעקב, שמעון ולוי. את דינה אהובתו לאשה

.הם מנצלים את ברית המילה ויוצאים לכבוש את העיר ולהחזיר את אחותם דינה. יצאה כזונה

ים ם ֹכֲאבִּ ְהיֹותָּ י בִּ ישִּ י ַביֹום ַהְשלִּ י, ַוְיהִּ ְקחּו ְשנֵׁ י-ַויִּ יש ַחְרבֹו-ְבנֵׁ ינָּה אִּ י דִּ י ֲאחֵׁ וִּ ְמעֹון ְולֵׁ , ַיֲעֹקב שִּ

יר ֶבַטח-ַויָֹּבאּו ַעל עִּ ל; הָּ ר-ַוַיַהְרגּו כָּ י, ְשֶכם ְבנֹו-ֲחמֹור ְוֶאת-ְוֶאת.זָּכָּ ְרגּו ְלפִּ ֶרב-הָּ ְקחּו ֶאת; חָּ -ַויִּ

ית ְשֶכם בֵׁ ינָּה מִּ אּו, דִּ צֵׁ .כו-כה, בראשית לד. ַויֵׁ

.ויקיפדיה. שכם העתיקה



?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 

(.  1987קזז )והנימולים יכולים לחזור לעבודתם יום אחרי המילה , המילה של חלק משבטי הבדווים

(.1990קזז " )שלושה-בדרך כלל מחלים הנימול תוך יומיים"

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

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

אּו ַעל י ַיֲעֹקב בָּ ים-ְבנֵׁ לִּ יר, ַהֲחלָּ עִּ ם--ַויָֹּבזּו הָּ ְמאּו ֲאחֹותָּ ם-צֹאנָּם ְוֶאת-ֶאת.ֲאֶשר טִּ רָּ יֶהם-ְוֶאת, ְבקָּ ת  , ֲחֹמרֵׁ ְואֵׁ

יר ְוֶאת-ֲאֶשר עִּ חּו-בָּ קָּ ֶדה לָּ ל-ְוֶאת.ֲאֶשר ַבשָּ ם ְוֶאת-כָּ ילָּ ל-חֵׁ ם ְוֶאת-כָּ יֶהם-ַטפָּ בּו ַויָֹּבזּו, ְנשֵׁ ל; שָּ ת כָּ ֲאֶשר -ְואֵׁ

ת יִּ .כט-כז, בראשית לד.ַבבָּ

גם אם הגיע יעקב לכנען עם כמה מאות הרי עתה מתווספת למחנהו עיר קטנה על , לפיכך

.ללא הגברים כמובן, נשיה וילדיה



לאחר שהתיישב יעקב בכנען ולקח לבניו נשים מעממי הארץ ובזז את נשות  , לפיכך

ניתן להניח שמחנהו אכן הגיע , וילדי שכם וכנראה גם קיבל חלק מירושת יצחק אביו

הנפש 70מספר השונה בהרבה  מ –בזמן הירידה למצרים נפש2000לסביבות 

.המתוארים במקרא

.תושבים3000-1000ניתן להעריך שהעיר שכם מנתה , לפי השוואה עם העי

ינפש 12,000המקרא מונה  עָּ י הָּ :אל שהצטרפו לקרב-יחד עם אנשי הצבא של בית, ֹכל ַאְנשֵׁ

ל י כָּ ים ַביֹום ַההּוא-ַוְיהִּ יש ְוַעד, ַהֹנְפלִּ אִּ ה-מֵׁ שָּ ֶלף--אִּ ר אָּ שָּ ים עָּ י: ְשנֵׁ עָּ י הָּ .כה, יהושע ח. ֹכל ַאְנשֵׁ

תל המזוהה  -חורבות א

.עם העי

דונם120גודל התל כ 

שטח העיר המבוצרת  

בתל בלאטה המזוהה 

50-40עם שכם הוא 

דונם בלבד

הנתונים מתוך  

.האנציקלופדיה לחפירות

http://he.danielventura.wikia.com/wiki/כיבוש העי

1982



ריבוי טבעי גבוה

ניתן להעריך את , נפש לפחות2000לאחר שהערכנו את מחנה יעקב בהגיעו למצרים ב 

.גודל המחנה בזמן יציאת מצרים

.שנה100את השהות במצרים הגבלנו לתקופה של 

(.  נכדו של לוי, אשר שרדה את כל השהות במצרים ועם חיזוק ממשה, לפי שרח בת אשר)

ְרבּו ַוַיַעְצמּו ְשְרצּו ַויִּ רּו ַויִּ ל פָּ אֵׁ ְשרָּ י יִּ ְמֹאד ְמֹאד--ּוְבנֵׁ ם; בִּ ֶרץ ֹאתָּ אָּ א הָּ לֵׁ מָּ .ז, שמות א. ַוּתִּ

בהנחה שבני ישראל נישאו לכמה נשים הרי גידול האוכלוסיה יכול להיות דומה לגידול  

שנה 25בהן מוכפלת האוכלוסיה כל ( או בחלק מארצות אפריקה)במדינות מוסלמיות 

100לפיכך כעבור (. 5%גידול שנתי כאשר השיא הוא 3%)והדומה לגידול של בני יעקב 

.  איש32,000שנה מנו בני ישראל 

ל לֹוד-כָּ ן ַהיִּ יֻכהּו, ַהבֵׁ ה ַּתְשלִּ .כב, שמות א. ַהְיֹארָּ

.30,000ונוכל לעגל אותו ל , עקב גזירת פרעה נניח שהמספר נמוך יותר

:  המקרא מספר על קצב גידול גבוה במיוחד



ַגם ֶרב ַרב ָעָלה ִאָתם-וְּ .לח, שמות יב. עֵׁ

'  ערב רב'הם נקראים במקרא . סביר שלבני ישראל הצטרפו עוד רבים מתושבי מצרים

.great mixedבאנגלית ". גריםתערובות אומות של"הכוונה ל, י"פירוש רשולפי

Morris בני עמים שונים שנלקחו לעבדים במצרים2018



.ערב רב+ בני ישראל = נפש ביציאת מצרים 60,000

.חלק ניכר מהערב רב כלל כנראה גם משרתים ושפחות

ִמַּיד  , ִאיׁש ִמְצִרי, וִַּיְקֵנהּו פֹוִטיַפר ְסִריס ַפְרֹעה ַשר ַהַטָבִחים; ְויֹוֵסף הּוַרד ִמְצָרְיָמה

.בראשית לט. וְַיִהי ְבֵבית ֲאֹדָניו ַהִמְצִרי... ַהִּיְׁשְמֵעאִלים ֲאֶׁשר הֹוִרֻדהּו ָׁשָמה

.י,ויקרא כד. ִאיׁש ִמְצִרי-ְוהּוא ֶבן, ִאָשה ִיְשְרֵאִלית-וֵַּיֵצא ֶבן

בזכות יוסף היו בני ישראל במעמד גבוה ויכלו להרשות לעצמם כמות נכבדה של  

.בעיקר לאחר שנות הרעב, אשר נלקחו מתושבי מצרים, שפחות ועבדים, משרתים

.נפש60,000תוספת הערב רב לבני ישראל יכלה בקלות להכפיל את מספרם ל 

:  קניית משרתים זרים הייתה מקובלת במצרים, לפי סיפור יוסף

:חלק נוסף מהערב רב היה מנישואי תערובת לפי איזכור בן האיש המצרי בזמן הנדודים

.בנוסף סביר שהצטרפו גם בני עמים אחרים ששמחו להזדמנות לצאת ממצרים

".  ערב רב"לא מופיע שוב הביטוי , מלבד האיזכור ביציאת מצרים*



מספרם הנמוך יחסית של יוצאי מצרים לפי המקרא  

ת נָּה ֶאחָּ ֶניָך ְבשָּ פָּ ְרֶשנּו מִּ ה-ֶפן:לֹא ֲאגָּ מָּ ֶרץ ְשמָּ אָּ ְהֶיה הָּ ֶדה, ּתִּ ֶליָך ַחַית ַהשָּ ה עָּ ְרֶשנּו .ְוַרבָּ ְמַעט ְמַעט ֲאגָּ

ֶניָך פָּ ַחְלּתָּ ֶאת, מִּ ְפֶרה ְונָּ ֶרץ-ַעד ֲאֶשר ּתִּ אָּ .ל-כט, שמות כג.הָּ

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

גברים מופיע גם בספר שמות אך היה זה כנראה תיקון עריכה 600,000אמנם המספר 

.  מאוחר על מנת שיתאים למספר הגבוה במפקד בספר במדבר

יֲאָך ְיהוָּה ֱאֹלֶהיָך ֶאל י ְיבִּ ֶרץ-כִּ אָּ ם... , הָּ י-ְונַָּשל גֹויִּ זִּ י ְוַהְפרִּ י ְוַהְכַנֲענִּ ֱאֹמרִּ י ְוהָּ שִּ ְרגָּ י ְוַהגִּ ּתִּ ֶניָך ַהחִּ פָּ ים מִּ , ַרבִּ

י י ְוַהְיבּוסִּ ּוִּ ֶמךָּ --ְוַהחִּ ים מִּ ים ַוֲעצּומִּ ם ַרבִּ ה גֹויִּ ְבעָּ י....שִּ ל-כִּ כָּ ים-ַאֶּתם ַהְמַעט מִּ ַעמִּ .ז-א, דברים ז. הָּ

נתון נוסף המצביע על מספרם הנמוך של בני ישראל הוא ההשוואה לשבעת עממי הארץ  

:אשר מתוארים כרבים ועצומים מעם ישראל( הקטנים יחסית)

הנהר הוא נחל אל עריש . ניתן לשער שים סוף הוא הים ליד אילת וים פלשתים הוא הים מול עזה*

כמו מדבר מואב הניתן לזיהוי בתיאור , התוחם את הנגב ממערב והמדבר הוא אחד המדבריות במזרח

ן-גבול האמורי שכבש משה  ר ְוַעד ַהַיְרדֵׁ ְדבָּ ן ַהמִּ .  כב, שופטים יא.מִּ

י ֶאת ַים, ְגֻבְלָך-ְוַשּתִּ ים-סּוף ְוַעד-מִּ ְשּתִּ ר ַעד, יָּם ְפלִּ ְדבָּ מִּ ר-ּומִּ .לא, שמות כג. ַהנָּהָּ

גם גבול הארץ המובטחת בהמשך הפסוק מצומצם מאד ומתאים למושב –לא רק זה 

(. מפה בשקופית הבאה)האבות באזור חברון והנגב 



ְשתִּ  יםְוַעד יָּם ְפלִּ

מִּ  ְָּ ּומִּ רְד

י ֶאת ְגֻבְלָך ַים סּוףְוַשתִּ מִּ

רַעד ַהנָּהָּ 

תִּ  י ְוַהחִּ ֱאֹמרִּ זִּ הָּ י  י ְוַהְפרִּ

י ַהחִּ  י ְוַהְיבְוַהְכַנֲענִּ יּוִּ ּוסִּ

גבולִהארץִהמובטחתִבזמןִמעמדִהרִסיניִִ
.לפי שמות כג



ש דֵׁ ם ְבקָּ עָּ .א, במדבר כ. ַויֵֶׁשב הָּ

ש דֵׁ ל ְבקָּ אֵׁ ְשרָּ .יז, שופטים יא. ַויֵֶׁשב יִּ

ים ים ַרבִּ מִּ ש יָּ דֵׁ ְשבּו ְבקָּ ים ֲאֶשר ְיַשְבֶּתם, ַוּתֵׁ מִּ , דברים א. ַכיָּ

.מו

*קדש\פטרה 

בדיקה נוספת להערכת מספר בני ישראל הוא 

.  כמות התושבים שיכולה היתה קדש לאכלס

שנה  40אמנם לפי המסורת נדדו בני ישראל 

:  במדבר

קדש מזוהה עם פטרה עוד מימי יוספוס*

.ולאחרונה זוהתה מחדש בדוקטורט של דוד בן גד הכהן

((Josephus, Antiquities, 4, 7, 1:161( 2010הכהן)

בפטרה',  אוצר פרעה'–החזנה 

חיו בני ישראל  , אולם לפי הסיפור המקראי עצמו

בקדש רוב זמן הנדודים כמקום התישבות קבע 

:ולא רק כתחנה במסע

נָּה ים שָּ עִּ יְכָך ְיהוָּה ֱאֹלֶהיָך ֶזה ַאְרבָּ --ֲאֶשר הֹולִּ

ר ְדבָּ .ב, דברים ח. ְלַמַען ַעֹנְתָך ְלַנֹסְתָך:ַבמִּ

נָּה ים שָּ עִּ ר ַאְרבָּ ְדבָּ ְך ֶאְתֶכם ַבמִּ אֹולֵׁ .י,עמוס ב. וָּ



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

עדות לעיר גדולה–התיאטרון הרומי בפטרה 

.מקומות ישיבה8000



אני מעריך שרועי צאן  . מרעה וציד( הר שעיר)בהרים המיוערים ממזרח . במרכז פטרה זורם ואדי מוסה המספק מים בשפע
.  הנפש שחישבנו למחנה בני ישראל60,000מסתפקים בהרבה פחות מתושבי העיר כך שאזור פטרה יכול היה לאכלס את 

.אחיו של משה, אשר בו לפי המסורת קבור אהרון הכהן, בל הרון'ליד פטרה מתנשא ג

פטרה במבט צפונה



לפי גבול הארץ המובטחת של  , אם הייתה זו תקופה גשומה במיוחד יכלו בני ישראל להתפשט עם עדריהם דרומה

.  שטח זה כלל את אזור הנגב והערבה עד אילת. אותו ראינו במפה, ספר שמות

אני נח על גדת ואדי מוסה המלא צמחיה ביציאתו מפטרה



:  אשר נמשך כשנה, שנים בערך ורק אז החל כיבוש עבר הירדן38השהות בקדש הייתה 

ַבְרנּו ֶאת ַנַחל ֶזֶרד ש ַבְרנֵַׁע ַעד ֲאֶשר עָּ דֵׁ קָּ ַלְכנּו מִּ ים ֲאֶשר הָּ נָּה, ְוַהיָּמִּ ים ּוְשֹמֶנה שָּ . יד, דברים ב. ְשֹלשִּ

הייתה זו כנראה תקופה . אל הר סיני הגיעו בני ישראל אחרי חודשיים בלבד והחלו להתיישב באזור קדש*

(.  לפי כפל השנים19)שנה 38גשומה במיוחד והם הצליחו לשרוד בקדש 

,  הצבא בלבדבהם השתתף , לפי נקודות נוספות שאני מזהה במסלול יציאת מצרים ניתן לדעתי להצביע על מסעות נוספים

.  בעוד שאר העם יושב בקדש

(.  יא,במדבר י)ומאזור קדש ברנע נשלחו המרגלים כבר בשנה השניה , עד אילת, הצבא יצא לגיחות באזור דרום ירדן והנגב

.  על כך במצגת נפרדת. שנה40יצרו כנראה את המסורת של נדודים במדבר במשך , מקדש ובחזרה אליה, גיחות אלה

ב ֶאת ים-ַהר-ַונָּסָּ ים ַרבִּ יר יָּמִּ עִּ .א, דברים ב.שֵׁ

אֹמר ַלי לֵׁ ֶכם ֹסב ֶאת-ַרב.ַויֹאֶמר ְיהוָּה אֵׁ ר ַהֶזה-לָּ הָּ ֹפנָּה; הָּ ֶכם צָּ .ג, דברים ב. ְפנּו לָּ

נוצר  . נפש80,000פטרה יכול היה להגדיל את המחנה ל \הריבוי הטבעי במשך השהות בקדש

.משה מחליט לעזוב את קדש ולעלות צפונה. צורך למצוא שטחי מחיה חדשים



קדש ברנע , מזוהה בפטרה( במדבר צין)בעוד קדש *

אינה מזוהה בוודאות אך מקובל לזהותה  ( במדבר פארן)

במערב הנגב , קודיראת או באזור נחל פארן-בעין אל

(Cohen 1981)  .

גם את הר שעיר והר סיני ממקם המקרא באזור קדש ולא *

(.  2008, 2018קנוהל )בחצי האי סיני 

.ד, במדבר לד. ְויָָצא ֲחַצר ַאָדר, ִמֶנֶגב ְלָקֵדׁש ַבְרֵנעַ 

.ג, יהושע טו. ִמֶנֶגב ְלָקֵדׁש ַבְרֵנַע ְוָעַבר ֶחְצרֹון ְוָעָלה ַאָדָרה

264: 2010הכהן 

, ְבַצְעְדָך ִמְשֵדה ֱאדֹוםִמֵשִעירְיהוָה ְבֵצאְתָך

.  ִסיַניֶזה:ָהִרים ָנְזלּו ִמְפֵני ְיהוָה... , ָרָעָׁשהֶאֶרץ

.ה-ד, שופטים ה

לדעתי השם קדש ברנע הוא צירוף של שני מקומות ומתאר  

-כמו בצירוף הבא אחריו, ובין ברנע( פטרה)אזור בין קדש 

:  המכיל אזור בין חצרון ואדר, ֲחַצר ַאָדר

קדש
?קדש ברנע

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



?ברנע= 

MBIאתרי חניה 

.ד-ב, הצעה לנקודות הגבול מיהושע טו

?

MBIעיגולי חניה 

MBI =  ברונזה ביניימית

.  ס"לפנה2000-2200



עדויות להתיישבות קצרה בהר הנגב 

אנו מוצאים בתקופת הברונזה  

,  (1967כוכבי ), MBI*הביניימית 

שנים לפני התאריך המקובל  1000

.  ליציאת מצרים

בתקופה זו נבנים עיגולי החניה בהר  

ומאות אתרי חנייה  (Cohen 1983)הנגב 

(**.2001ענתי )זמניים באזור הר כרכום 

פטרה נמצאו ריבועי חניה  \גם באזור קדש

וחרסים מתקופת הברונזה הביניימית

הארכיאולוג  , ה'אוז' לפי שיחה עם פרופ)

הראשי באזור דרום ירדן והמפה  

(  ירדן-הארכיאולוגית מגה

רוב אתרי הנגב נעזבו לאחר תקופת 

התיישבות קצרה ונותרו נטושים 

בתקופת הברונזה התיכונה 

(.2001ענתי )והמאוחרת 

רסיסים  -אחד מעיגולי החניה באתר באר

.  עם פיסת גג משוחזרת
המסתורייםMBIאנשי –BAR1983רודולף כהן  

ומסלול יציאת מצרים נראה  MBIהדמיון בין תוואי ההגירה של תקופת "

(.1983כוהן ( )תרגום שלי)" קרוב מדי מלהיות צירוף מקרים

I =MB-Iהברונזה התיכונה ' נקראת גם תק*

זיהה ענתי את הר  ( MBI)לפי תאריך זה **

.כרכום כהר סיני וקיבל על כך את אישור הוותיקן



סדום ועמורה עד כיבוש יריחו

*EBIIIמחוברת יפה למהפכת סדום ועמורה ולנפילת חומות יריחו ב MBIתקופת הברונזה הביניימית 

חורבן סדום ועמורה וערי הכיכר  

אתרים עתיקים נמצאו בדרום ים המלח בירדן ומקובל לזהותם כערי הכיכר המקראיות שחרבו 5שרידי 

וחורבנן נקבע לסוף תקופת , דרע ונומיירה-באב א, נחפרו שתי ערים מבוצרות. בהפיכת סדום ועמורה

הן נותרו בחורבנן עד עצם היום הזה ולכן מתאימות  (. 2017יהודה )ס "לפנהEBIII2350הברונזה הקדומה 

:לסמל החורבן המופיע במקרא

הירידה מצריימה

את מחנה יעקב  . גברים318לאחר חורבן סדום ועמורה מתיישב אברהם בכנען ומחנהו מונה 

נפש  2000יעקב ובניו יורדים מצריימה במחנה של כ . בחזרתו לכנען הערכנו במספר דומה

,  שנה25כאשר כל דור הוא בסביבות , דורות בממוצע4, שנה100וחוזרים לכנען כעבור 

:  כך הוגשמה ההבטחה לאברהם בברית בין הבתרים.נפש60,000במחנה של 

דּום ם, ַוֲעבָּ נּו ֹאתָּ נָּה--ְועִּ אֹות שָּ נָּה**... ַאְרַבע מֵׁ י יָּשּובּו הֵׁ יעִּ .טז-יג, בראשית טו. ְודֹור ְרבִּ

שנים כפולות  200-דורות ולדעתי יש כאן טעות בהמרה של כפל השנים 4שנה אינם מתאימים ל 400** 

שנים כפולות על מנת  400הן תורגמו במהופך ל . שנים רגילות200שנים רגילות נחשבו בטעות ל 100שהן 

.  שנים100במצגת זו הערכנו את השהות במצרים ב . להתאימן לשיטת הספירה באותה תקופה

ים ַכת ֱאֹלהִּ ה-ְסֹדם ְוֶאת-ֶאת, ְכַמְהפֵׁ .יט, ישעיהו יג. ֲעֹמרָּ

מכיוון שהתיארוך  . המתחבר לעמוד האש והענן ביציאת מצרים, ס"לפנה1628תיארוך נוסף הוא לפי התפרצות סנטוריני ב * 

.אולי גם שני תאריכים אלו יצמצמו בסוף את הפערים( ס"לפנה2500ל 2200שונה לאחרונה מ EBIIIסוף )משתנה בקצב מהיר 



חורבן יריחו

.אין חומות ליריחו בזמן יהושע ולכן סיפור הכיבוש נחשב כמיתולוגיה, לפי התיארוך המקובל

סיפור נפילת חומות יריחו מתאים  MBIאולם לפי תיארוך יציאת מצרים לתקופת הברונזה הביניימית 

אשר חומותיה  , EBIIIביריחו אכן נמצאה עיר מבוצרת מתקופת הברונזה הקדומה . לסיפור המקראי

ואשר  , היא נכבשה ונשרפה על ידי שבטי הנוודים של הברונזה הביניימית(. ברעידת אדמה)נפלו 

(.  84: 1961קניון )שרידיהם נמצאו על חורבותיה 

יציאת מצרים

שרידי התישבות קצרה נמצאו . נפש כולל ערב רב60,000ביציאת מצרים הערכנו את מחנה בני ישראל ב 

,  MBIבצפון סיני ובהר הנגב רק בתקופת הברונזה הביניימית 

יציאת מצרים ותהליך ההתנחלות מחוברים יחדו ומתוארכים לתקופת הברונזה  , לפי המקובל במחקר*

.  לפיכך בין חורבן סדום ויציאת מצרים מפרידים כאלף שנה. ס"לפנהLBII1250המאוחרת 

מאות קברים לעומת  )ליד יריחו גדול לאין שיעור מהתקופות לפני ואחרי MBIמספר הקברים של אנשי ה 

(.שם)ואינו פרופורציוני להתיישבות הנוודית הדלילה בתל לאחר החורבן ( עשרות

(יל לפי מפת מדבא ושימור השם'ילג'המזוהה עם תל ג)הקים יהושע מחנה בגלגל ממזרח ליריחו , לפי המקרא

סוגים עיקריים של קברים ולהשערתה הם  6קניון מצאה . ויתכן שקבר את המתים ליד חורבות יריחו

.ממצא זה אכן מתאים לחלוקה השבטית של מחנה בני ישראל(. שם)שייכים לשבטים שונים 

(.שם)דבר המעיד על דת לא אלילית , לא נמצאו צלמיות כמקובל בתרבויות האזורMBIבקברי ה 



חורבן העי וחלק מערי כנען  

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

העי אכן נחרבת בתקופה זו  MBIלפי תיארוך יציאת מצרים לתקופת הברונזה הביניימית , אולם גם כאן

:  כמתואר במקרא, העי לא השתקמה מחורבנה(*. 1999אלון )יחד עם ערים רבות בכנען 

ְשֹרף ְיהֹוֻשַע ֶאת י-ַויִּ עָּ ל; הָּ יֶמהָּ ּתֵׁ ה-ַוְישִּ מָּ ם ְשמָּ .כח, יהושע ח. ַעד ַהיֹום ַהֶזה, עֹולָּ

תקופת השופטים

*. בני ישראל המשיכו כנראה לחיות חיי נוודות בתקופת השופטים במשך מאות בשנים

החלו לבנות ישובי קבע ולהשאיר טביעת רגל ארכיאולוגית  , רק לאחר שהתרבו למאות אלפים

**.ס"לפנה1250בישובי התנחלות עם בתי ארבעה מרחבים וקנקני שפת צווארון בסביבות 

קשה לאתר את שרידי תקופת השופטים מכיוון שלפי עדות המקרא בני ישראל התערו בתושבי 

:קיבלו את מינהגיהם עבדו את אליליהם וסביר שגם התבוללו בהמוניהם, הארץ

י זִּ י ְוַהְפרִּ ֱאֹמרִּ י ְוהָּ ּתִּ י ַהחִּ ל יְָּשבּו ְבֶקֶרב ַהְכַנֲענִּ אֵׁ ְשרָּ י יִּ י, ּוְבנֵׁ י ְוַהְיבּוסִּ ּוִּ ְקחּו ֶאת.ְוַהחִּ ֶהם  -ַויִּ יֶהם לָּ ְבנֹותֵׁ

ים יֶהם-ְוֶאת, ְלנָּשִּ ְבנֵׁ ְתנּו לִּ יֶהם נָּ יֶהם-ַוַיַעְבדּו ֶאת; ְבנֹותֵׁ .  ו-ה, שופטים ג. ֱאֹלהֵׁ

.  ויקיפדיה.נטען םי חלק ניםר מהאוםלוסייה מהווים החבירו שהיו נודדים למחצהלארץ ישראלאמנחותפ השניבתיאור שני מסעותיו של*

ִרימקום מוצאו של אברהם –( ארם)העבירו מוזכרים לראשונה במזרח טורקיה וסוריה  העבירו מתוארכים  . ֲאַרִמישהיה גם ָהִעבְּ

,  לאחר שמספרם גדל הם החלו להוות איום למלכי כנען. והופעתם בכנען מתאימה להופעת העברים בתקופת השופטים, 18-12למאות 

.כפי שאנו למדים ממכתבי אל עמרנה בתקופת הברונזה המאוחרת

.  לפיכך יש אחיזה גם לטענה שמוצא ישובי ההתנחלות הוא מתושבי הארץ**



ם ן אִּ גֵׁ ֶאה-מָּ רָּ ֹרַמחיֵׁ ל,וָּ אֵׁ ְשרָּ ים ֶאֶלף ְביִּ עִּ .ח, שופטים ה. ְבַאְרבָּ

.נפש160,000ומייצג , אמנם אין וודאות שהכוונה לכל ישראל אך הפעם המספר אינו מוגזם

:חיילי ישראל40,000מופיע מספר של , באמצע תקופת השופטים, בשירת דבורה

.ולכן אמינה יותר, שירת דבורה נחשבת למקור קדום בהרבה מספר דברי הימים

ביבין ובסיסראמלחמת דבורה וברק 

*:ס"לפנה1400שניתן להתאימו לתאריך השריפה בחצור ב , בשירת דבורה יש גם רמז לליקוי חמה

ים בִּ מּו ַהכֹוכָּ ְלחָּ ם נִּ ַמיִּ ן שָּ א, מִּ יְסרָּ ם סִּ ְלֲחמּו עִּ ם נִּ לֹותָּ ְמסִּ תֹו... מִּ ְגֻברָּ את ַהֶשֶמש בִּ .לא, כ, שופטים ה. ְכצֵׁ

כך שהיה לבני ישראל מספיק זמן להתרבות  ( ס"לפנה1000)שנה בין דבורה ודוד 400תאריך זה נותן 

.  ולהגיע למספרי המפקד שנערך בימיו

.  לפי התיארוך המקובל בני ישראל עוד לא הגיעו לארץ ולא היה להם מספיק זמן להתרבות

ולכן משערים  ( המלך יבין והעיר חצור)שריפת חצור מוזכרת רק בזמן יהושע אך יש המוצאים הקבלה בין שני הסיפורים *

.  בתל חצור אכן התגלתה שריפה גדולה במבנה המפואר בראש התל. שהסיפור אכן שייך לדבורה אך חלקו יוחס ליהושע

.  ס"לפנה1400לשנת 14גרעיני התבואה השרופה במבנה תוארכו בפחמן 

.14-2-1129יש המתארכים את דבורה לפי הליקוי של  . ס"לפנה15/29-7-1360ליקויים מתאימים לשריפה ב 2

http://www.eclipsewise.com/solar/SEatlas/SEatlas.html

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



לסיכום

.גברים נלקח כנראה ממפקד מאוחר יותר מימי דוד600,000המספר 

.נפש30,000שנה הגענו ל 100לפי מפקד הבכורים ולפי ריבוי טבעי במשך 

. נפש ביציאת מצרים60,000בתוספת ערב רב הגענו להערכה של 

המזוהה עם קדש והערכנו שבתקופות גשומות  , בדקנו את יכולת הנשיאה של פטרה

.רועי צאן60,000יכול האזור להכיל מספר דומה של 

.MBIהתקופה היחידה בה ניתן למצוא הגירה כזו היא תקופת הברונזה הביניימית 

.עד לתקופת הברזל, לאחר תקופה זו מתרוקן הנגב למשך מאות שנים

העי וערים נוספות בכנען מתאימים לתיארוך יציאת  , יריחו, גם חורבן סדום ועמורה

.שריפת חצור מתאימה לתקופת דבורה וברק. מצרים לתקופת הברונזה הביניימית

.לפי התיארוך המקובל קשה להגיע בריבוי טבעי לנתוני מפקד דוד

.על בעיית התיארוך במצגת נפרדת

תיקונים והצעות, ניתן ורצוי לשלוח הערות

uri4444@gmail.com
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