
ם עוצמים לרגע את העיניים א
וחושבים על הפלישתים קשה 

־להיזכר במשהו טוב. מאז כי
תה ב' התייחסתי אליהם כאל האויב 
שמשון  את  הרגו  הם  האולטימטיבי. 

־הגיבור, לדלילה היו אמנם רגעים טו
בים אבל היא הצטיינה בעיקר כסיכון 
ביטחוני, אחר כך הופיע גולית, ענק 
אימתני, שחטף מדוד אבן במצח ומת. 
של  מותו  על  כלום  אמרנו  לא  ועוד 
הרבה  במשך  בגלבוע.  המלך  שאול 

שרו כמי  הפלישתים  הוצגו  ־שנים 
וחושבים,  מהארץ  נתחים  לגזול  צים 
שייכת  החוף  ששפלת  בחוצפתם, 
להם. השבוע, במהלך ביקור במוזיאון 

הפליש לתרבות  והנפלא  ־המחודש 
נראו לפתע אחרת  תית באשדוד הם 
לגמרי. מרענן לבחון אויב ותיק באור 
תרבות  כבן  מוצג  הוא  לפתע  חדש. 

ולא להעריך  לכבד,  שאפשר  ־שונה, 

־סוף פריטים עתיקים מיצירותיו ומח
־פצי הפולחן שלו. קצת חבל שזה קו

רה יותר מ-3,000 שנה לאחר שאותו 
אויב נפרד מאתנו, אבל מוטב כנראה 

הש לי  התברר  הפלישתים,  ־מאוחר. 
־בוע, היו עם מרתק, יצירתי, נבון, חו

בב יין ועם חוש מופלא לעיצוב. 
ארכיאולוג  מאיר,  אהרון  פרופ' 
באוניברסיטת בר־אילן ומומחה גדול 
כך:  לי  אמר  הפלישתית,  לתרבות 
מצוינת  דוגמה  הוא  שמשון  "דווקא 
לפלישתים.  הישראלים  בין  ליחסים 

חי אתם, שתה אתם, התח הרי  ־הוא 
תן עם אחת מהם. כל הדברים האלה 
שנאה.  על  לא  חיבה,  על  מעידים 
מורכבים  היו  לבינם  ביננו  היחסים 

יותר מכפי שהמקרא נוטה להציג". 
לפ צייר  המקרא  מאיר  ־לדברי 

אותם  והציג  שלילי  דימוי  לישתים 
־כאויבים וכברברים. כאשר החלו להצ

טבר עדויות ארכיאולוגיות אפשר היה 
לאזן קצת את התמונה. המקרא, אומר 
הטוב  הספרותי  הטקסט  הוא  מאיר, 
לזהות  גדול  "הפיתוי  שנכתב.  ביותר 
אותו עם טקסט היסטורי אבל תפקידנו 
כחוקרים להפריד בין השכבות האלה". 

בפלי מאיר  רואה  ־כארכיאולוג 
הוא  נוצצות  בעיניים  אוצר.  שתים 
של  אדיר  עושר  בארץ  "יש  אומר: 
לנו  שמאפשרים  וממצאים  אתרים 
בין  כאן  שפרחה  תרבות  על  ללמוד 
הס־ לפני  והשביעית   12- ההמאות 

פירה. יש לתרבות הזאת יתרון גדול 
אחת.  ובבת  לחלוטין  חרבה  היא   –
לארכיאולוגיה  טוב  חורבן  כמו  אין 
כלים  הרבה  מצאנו  כך  מוצלחת. 

לש שמאפשרים  ושרידים  ־שלמים 
בעזרת  לפרטיה".  התרבות  את  חזר 
פרופ' מאיר אני מרכיב את התחנות 

־בטיול הזה בעקבות הפלישתים. אפ
שר, מתברר, למצוא אותם כמעט בכל 

מקום – מעזה ועד תל אביב.   

המוזיאון באשדוד
ספק  בלי  היא  הראשונה  התחנה 
לתרבות  המוזיאון  ביותר.  המלבבת 

באשדוד  ממן  קורין  ע"ש  הפלישתים 
במיוחד,  מענגת  ביקור  חוויית  מספק 

זוכר כמותה במוזיאון אחר בי ־שאיני 
ממוקד,  גדול,  לא  מוזיאון  זה  שראל. 
שלו  הקרקע  שקומת  להפליא,  מעוצב 
הפלישתית.  לתרבות  כולה  מוקדשת 
מקיף  חידוש  לאחרונה  עבר  המוזיאון 
ונפתח מחדש לפני כחודשיים. אוצרת 
מן  רוזנטל  ודניאל  ויזל  יעל  המוזיאון 
"הטחנה לעיצוב", שתיכנן את התצוגה 
שולחנות  בין  סיור  לי  ערכו  במוזיאון, 
הכל  סך  כחרסים.  שצורתם  התצוגה 
מרווח.  במרחב  מוצגים  פריטי  כ-150 
בה  יש  יפה,  מוארת  בהירה,  התצוגה 
אש  ים,  )גלי  היטב  שמתוכנן  סאונד 

באני משולבת  והיא  ועוד(  ־מלחכת 
לקהל  שפונים  קומיקס  ובציורי  מציה 
משוכללים,  מגע  מסכי  לצד  צעיר 

שמקסימים את בני כל הגילים.
שעליה  הזה,  בסיור  בולטת  עובדה 
חיבתם  היא  גם פרופ' מאיר,  לי  מספר 
של הפלישתים לציורי עופות ובייחוד 
באיורים  שמופיעים  לברווזים  כנראה 
עם  חרס.  כלי  על  וככותרות  רבים 
כה  בחן  אותם  ומצייר  ברווזים  שאוהב 
בשיאו  מאיים.  פחות  קצת  נראה  רב 

קיר  מול  מתייצבים  אנו  הביקור  של 
קדום.  מקדש  תמונת  מוקרנת  שעליו 
כאשר אני מניף את ידי והודף כביכול 
נפח  גלאי  מזהה  המקדש  עמודי  את 

והעמו התנועה  את  בתקרה  ־מתוחכם 
דים קורסים על ראשי ואחריהם קורות 

־התקרה והמקדש כולו מתמוטטים בר
עש גדול. אי אפשר לעמוד קרוב יותר 
מוזרה  הרגשה  וזאת  הגיבור  לשמשון 

ומושכת. 
על  הפלישתים  לתרבות  המוזיאון 
 ,16 השייטים  רחוב  ממן,  קורין  שם 

אשדוד.

טיול משה גלעד

פגישותי עם 
הפלישתים

לימדו אותנו לראות בפלישתים אויב מר 
וחצוף, אבל מסע בעקבותיהם הפזורות בארץ 
מגלה עם מרתק ויצירתי, חובב יין וברווזים. 

 כמה מרענן לבחון אויב ותיק באור חדש, 
גם אם באיחור של 3,000 שנה

שלט בכניסה לתל צפית צילומים: משה גלעד
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גת בתל צפית
חמש ערים גדולות היו לפלישתים: 
נבקר בקרוב; אשדוד,  - שבה לא  עזה 
האחרונה  בתקופה  גם  מתנהלות  שבה 

אש למצודת  סמוך  באתר  ־חפירות 
האחרו וגת.  עקרון  אשקלון,  ־דוד־ים, 

זוהתה  הפלישתים,  בערי  החשובה  נה, 
בש ונחפרים  נמצאו  ששרידיה  ־כעיר 

כפר  ליד  צפית,  בתל  האחרונות  נים 
מנחם, נסיעה קצרה מאשדוד. 

להגיע  וכדאי  גדול  תל  הוא  צפית 
היפה  בנוף  לצפות  כדי  בעיקר  אליו 
המרשימות  ובמערות  אותו  שמקיף 
שנחצבו כאן בסלע הלבן. במרחק כמה 
חברת  הקימה  התל  מן  מטרים  מאות 
במיוחד  מכוערת  כוח  תחנת  החשמל 
לבין  הלבנות  המערות  בין  וההשוואה 
ספקות  מעוררת  החשמל  חברת  מבני 
לגבי התועלת שיש בהישגים שצברנו 
כבני תרבות באלפי השנים שחלפו מאז 

הפלישתים. 
תעלת  התגלתה  באתר  בחפירות 

־מצור גדולה מוקפת מגדלים. זאת מע
רכת המצור הקדומה ביותר שנתגלתה 

־בארץ עד כה. היא נחפרה כנראה בי
די הארמים שצרו על גת הפלישתית. 
בשלמותם  שקרסו  בתים  נמצאו  בעיר 
במאה ה-9 לפנה"ס. גת לא התאוששה 
הישוב  הידרדר  ואחריו  הזה,  מהחורבן 
על  שכן   1948 עד  במקום.  הפלישתי 

הגבעה הכפר הערבי תל א־צאפי. 
בד הכביש  את  חצו  שועלים  ־שני 

אחד  רבדים.  לקיבוץ  צפית  מתל  רך 
מהם אפילו הביט בי בחיוך כמו אומר 
מטרים  כמה  עכשיו?"  שמשון  "ואיפה 
 – השלט  הדרך  בצד  הופיע  כך  אחר 

"אתר דלילה – חומרים ממוחזרים". 
שממ  383 בכביש נוסעים   הגעה: 
עז צומת  עם  ראם  צומת  את  מחבר 

שמוביל  בכביש  דרומה  פונים  קה. 
כפר  היישובים  בין  הכוח  לתחנת 
חרובית  ביער  עוברים  וגפן.  מנחם 
וממשיכים לפי השילוט לתל צפית. 

עקרון בתל מקנה ורבדים
ב-1996 נמצאה בתל מקנה "כתובת 

בע מקדש.  בניית  שמתארת  ־עקרון", 
זרת הכתובת זיהו החוקרים את האתר 
הצפונית  כעקרון,  רבדים  קיבוץ  ליד 
מחמש ערי הפלישתים. כתובת עקרון 

בחפי ישראל.  במוזיאון  היום  ־מוצגת 
בד  בתי  נמצאו  מקנה  תל  באתר  רות 
שימשה  הפלשתית  שהעיר  שהעידו 
התל  זית.  שמן  בייצור  חשוב  כמרכז 
מורכב משני חלקים: עיר עליונה ועיר 
תחתונה מוקפת בסוללה. הוא צופה על 
רשת הדרכים הקדומה מאשדוד לכיוון 

נחל שורק ובית שמש. 
במשך  פעל  הסמוך  רבדים  בקיבוץ 

הפליש לתולדות  מוזיאון  שנים  ־כמה 
והע ־תים, שבו הוצגו ממצאים מהתל 

תק של כתובת עקרון. המוזיאון נסגר 

לאחרונה. "הכפר הפלישתי" - שחזור 
של בתים וכלים מתקופת הפלישתים, 
שמבוססים על ממצאים שנחשפו בתל 
ניצב  עדיין   - הקדומה(  )עקרון  מקנה 

המ לקיבוץ.  הכניסה  לכביש  ־משמאל 
מוזנח,  די  הוא  במיטבו,  נראה  לא  קום 
וחתול גדול ואפור היה השומר והאורח 

היחיד בו ביום ביקורי. 
הגעה: פונים דרומה בצומת גדרה 
ונוסעים בכביש 40 עד לצומת ראם 
חולפים   .3 לכביש  פונים  )מסמיה(. 

מעל פני הכניסה לקיבוץ רבדים ובמ
חלף שורק פונים בשביל עפר משולט 

שמוביל לתל.

הגן באשקלון
בגן הלאומי אשקלון אפשר לראות 

פלי עיר  של  ארכיאולוגיים  ־שרידים 
ביותר  הבולט  האתר  גדולה.  שתית 

־בגן הוא השער המקושת העתיק בעו
לפני  הכנענית  בתקופה  שנבנה  לם 
לפני  רב  זמן  כלומר  שנה,  כ-3,800 
זאת  למרות  הפלישתים.  של  הגעתם 

־פרופ' מאיר מסביר לי שגם לצד הש
־ער העתיק אפשר לראות ביצורים מי

מי הפלישתים. 
שמסופר  וכפי  כאן  ביקר  שמשון 

בנ היה  זה  י"ד  פרק  שופטים  ־בספר 
"וירד   – במיוחד  נעימות  לא  סיבות 
ויקח  איש  שלושים  מהם  ויך  אשקלון 
למגידי  החליפות  ויתן  חליצותם  את 

שנע ארכיאולוגיות  חפירות  ־החידה". 

האתר  מערבי של  הדרום  בחלק  רכות 
גילו בשנים האחרונות כמה  באשקלון 

בי הפלישתית,  התקופה  מן  ־ממצאים 
־ניהם בית קברות ובו קברי כאלף כל

פיניקי  או  פלישתי  למנהג  עדות  בים, 
קדום, שהדעות חלוקות על ההסבר לו. 
הגעה: הגן הלאומי אשקלון נמצא 

בש נוסעים  העיר.  מבדרוםממערב 
קילומטר,  כחמישה  גוריון  בן  דרות 
שמאלה  פונים  עמר.  בן  רחוב  עד 
עד  קילומטר  חצי  עוד  וממשיכים 

הכניסה לגן הלאומי.

גולית בעזקה 
הוא  בריטניה  בפארק  עזקה  תל 
את  ממנו  רואים  נהדר.  תצפית  מקום 
ואת  במערב  השפלה  את  האלה,  עמק 
הרי יהודה במזרח. על אבנים שהוצבו 

שמספ פסוקים  הוטבעו  התל  ־בראש 
רים את סיפור הקרב בין דוד לגולית. 
פרופ' מאיר מסביר שכאן עבר הגבול 
בהחלט  יש  ולכן  ליהודה  פלשת  בין 

של שגורסת  למסורת  להאמין  ־מקום 
המפורסם.  הקרב  נערך  עזקה  תל  צד 
האם  אבל  מדויק,  הגיאוגרפי  התיאור 
הוא ספרותי או היסטורי? לדברי מאיר 
אין בסביבת עזקה ממצאים פלישתיים. 
נקבר  שגולית  שמספרת   - האגדה 
- מע־  בחורבת חנות, ליד מושב מטע

לה על שפתיו חיוך ספקני. 
הגעה: מכביש 1 פונים לכביש 38. 
וזכריה  שמש  בית  פני  על  חולפים 
אחר  ימינה.  עזקה  בצומת  ופונים 
לפארק  בכניסה  שמאלה  פונים  כך 

וממשיכים לפי השילוט עד התל. 

תל קסילה ותל אביב

אפשר  שבו  האתר  במפתיע,  קצת 
נמצא  הפלישתים  את  היטב  להכיר 
היום  מוכר  קסילה  תל  אביב.  בתל 
יותר כחצרו של מוזיאון ארץ ישראל 
ברמת אביב. החפירה של בנימין מזר 
-1948 היתה החפירה האר־ בבמקום 
־כיאולוגית הראשונה לאחר קום המ

דינה. במקום נמצאו שרידי עיר נמל 
במאה  הפלישתים  שהקימו  קדומה 
עירו־ מרכז  היה  זה  לפנה"ס.  ה-12 
מקדשים  שלושה  ושרידי  משגשג  ני 
גדולים בתל קסילה מעידים על כך. 
ביקור במקום מעורר אצלי ספקות 

המי האם  השאלה  לגבי  ־גדולים 
המוזיאון  בלב  התל  של  המוזר  קום 

הפלי למורשת  מועיל  ־הפופולרי 
והתל  המוזיאון  לה.  מזיק  או  שתית 
לא מתחברים כיום היטב. אני חושש 
הפעיל  המוזיאון  ממבקרי  שמעטים 
את  לפגוש  כדי  אליו  מגיעים  הזה 
לראות  מעדיפים  הם  הפלישתים. 
ותצוגות  תערוכות  הארץ  במוזיאון 

"מקופ שהפלישתים  בעוד  ־אחרות, 
חים". כדי להכיר אותם מוטב לנסוע 

אוניבר עד  רק  אפילו  או  ־לאשדוד 
בימים  מוצגת  שם  אילן,  בר  סיטת 

המ לספרייה  הכניסה  באולם  ־אלה 
של  ומעניינת  קטנה  תערוכה  רכזית 
בתל  שנחשפו  פלישתיים  ממצאים 
שם  לי  הראה  מאיר  פרופ'  צפית. 
בחיוך:  ואמר  קטן  עצם  מסרק  שריד 

זה המסרק של דלילה. 
מוזיאון ארץ ישראל, חיים לבנון 

2 תל אביב. ה

תל צפית )למעלה(. למטה: חפצים 
עתיקים של פלישתים צילומים: משה 

גלעד

40

40

34  40

35

38

41

42

4

3

2

410

358

352232

44

40

383

יבנה

אשדוד

אשקלון

עזה

קרית גת

תל עזקה
תל צפית

קרית 
מלאכי

רבדים
תל מיקנה

בית 
שמש

תל קסילה

תל אביב

דוגמה  הוא  "שמשון  מאיר:  פרופ' 
לפ הישראלים  בין  ליחסים  ־מצוינת 

עם  התחתן  אתם,  חי  הוא  לישתים. 
מעי האלה  הדברים  כל  מהם.  ־אחת 

דים על חיבה"

המשך מהעמוד הקודם

טיול משה גלעד
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