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המוזאון לתרבות הפלשתים ע"ש קורין ממן הינו המוזאון הארכיאולוגי היחיד בארץ ובעולם 
המיוחד לתרבות הפלשתית, תרבות קדומה שחיה בערי מישור החוף הדרומי וביניהן העיר 

אשדוד. במוזאון מוצגות גם תערוכות בנושאי אתנוגרפיה וקהילות.

'עולמם של הפלשתים'
תערוכת קבע חדשנית בה ניתן להתחקות אחר 

פלישתו והסתגלותו של העם הפלשתי בארץ כנען. 
התערוכה מציגה ממצאים ארכיאולוגיים באמצעים 

חדשניים וחווייתיים. אוצרת: גלית ליטני.

בגלריה לתערוכות מתחלפות:

'דרך כלה
מתנות נדוניה, אירוסין וחתונה'

תערוכה המתמקדת במתנות שהוענקו לכלות 
העומדות לבוא בברית הנישואין, מרגע לידתן 

ועד לערב הקידושין. 
נעילה: אוקטובר, 2016. אוצרת: יעל ויזל

אוסף משפחת גרוס

'חולות הזמן'
התערוכה תסיר את המעטה של העיר אשדוד המודרנית, ותספק 
לתושביה מבט אל החיים ההיסטוריים הקבורים תחת רחובותיה. 

התערוכה הינה לרגל חגיגות 60 של העיר אשדוד. 
פתיחה: 23.11.2016. אוצרת: גלית ליטני.

'המשתה הפלשתי'
חלל המעוצב בהשראת ארמון קנוסוס בכרתים והמציע לכם 
להכיר את הפלשתים דרך חוש הטעם: אפשרות לחזור לימי 

קדם, להתלבש כפלשתים וליהנות מארוחה פלשתית כיד המלך.

המוזאון לתרבות הפלשתים ע"ש קורין ממן
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"עגילי  זהב" לכלה, תוניסיה 1900 בקירוב. 
בצפון אפריקה היה נהוג להעניק תכשיטי זהב כחלק 

מהרכוש והמתנות הניתנות לכלה. התכשיטים היו 
מעוצבים בשילוב אלמנטים מעולם הקמעות שיועדו להגן 

של הכלה ביום חתונתה. העגילים נתלו משני צדי בד 
המטפחת שעטף את ראשה של הכלה.  

מגוון אירועים מיוחדים בחו"ל המועד פסח במסגרת פסטיבל תור הזהב, אשדוד:
פעילות לילדים, ארוע "חתונת הזהב", סיור בבתי כנסת מגוונים בעיר ועוד. לכל אירועי "תור הזהב" ולפרטים 

נוספים באתר המוזאון. בחוה"מ פסח הכניסה למוזאון ללא עלות בחסות בנק הפועלים. 

אשדוד

2016
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שהופך י מה  בתנ"ך,  גת  מוזכרת  פעם  מעשרים  ותר 
המקראי.  ההיסטורי  בזיכרון  מרכזית  לעיר  אותה 
)י"יג,  יהושע  בספר  מופיע  ביותר  הקדום  התיאור 
גבולות הארץ הנשא יהושע בזקנתו את  ־ג(, שבו מתווה 

רת, כלומר חלקי הארץ שלא נכבשו: "מן השיחור על פני 

חמשת  תחשב.  לכנעני  צפונה,  עקרון  גבול  ועד  מצרים 
־סרני פלשתים, העזתי והאשדודי האשקלוני הגתי, העקרו
־ני והעוים". כך נמתח לנו הגבול המזרחי של ארץ הפלש

תים עם ממלכת יהודה. 
באים  ליהודאים  הפלשתים  בין  האיבה־קירבה  קשרי 

עשרים שנה חופר פרופסור אהרון מאיר בתל צפית שכיום יש 
הסכמה כללית שזו העיר הפלשתית גת, מולדתו של גולית. 

החפירות שינו לחלוטין את תפיסתנו לגבי הפלשתים והיחס 
בינם לבין שבטי ישראל | ראיון עם פרופסור אהרון מאיר על פלשתים 

ועשרים שנות חפירה בגת הפלשתית

אל תגידו בגת
למעלה: פסל מתכת של לוחמים פלשתים בכניסה לתל צפית )אבישי טייכר(
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השופט  הוא  שמשון.  של  עלילותיו  במסכת  ביטוי  לידי 
מנוח,  אביו,   השופטים.  סיפורי  במסכת  עשר  השניים 
שבין  הספר  באיזור  דן,  שבט  בנחלת  צרעה,  מהעיר  היה 
בהר.  שישבו  ישראל  לשבטי  השפלה  יושבי  הפלשתים 
צרעה  בין  דן,  "במחנה  בו  לפעם  ה'  רוח  החלה  גם  שם 
לאשתאול" )שופטים י"ג, כ"ה(, אחרי שגדל כנזיר אלוהים 
של  פעילותו  תחילת  יין.  ובשתיית  שער  בגילוח  האסור 
היהודאים  בין  הסבוכים  היחסים  את  מדגימה  שמשון 
בתמנ אשה  וירא  תמנתה  שמשון  "וירד  ־לפלשתים: 

תה מבנות פלשתים. ויעל ויגד לאביו ולאמו ויאמר אשה 
לי  אותה  קחו  ועתה  פלשתים  מבנות  בתמנתה  ראיתי 
לאשה. ויאמר לו אביו ואמו האין בבנות אחיך ובכל עמי 
אשה כי אתה הולך לקחת אשה מפלשתים הערלים. ויאמר 
שמשון אל אביו אותה קח לי כי היא ישרה בעיני. ואביו 
־ואמו לא ידעו כי מיהוה היא כי תאנה הוא מבקש מפלש

תים ובעת ההיא פלשתים משלים בישראל".
פלשתיות  נשים  שלוש  מבין  הראשונה  רק  זו  הייתה 
־ששמשון ייקח לעצמו. בדרך לביקור אצל האשה הראשו

נה, הרג את כפיר האריות שבגוויתו ימצא בהמשך כוורת 
דבורים, ובהשראתה חד את קושייתו המפורסמת "מהאוכל 
יצא מאכל ומעז יצא מתוק". אשתו בגדה בו וגילתה את 
לאשקלון  ירד  הכועס  ושמשון  לפלשתים,  החידה  פתרון 
ולקח בכוח את חליפותיהם של שלושים פלשתים. כאשר 
רצה לחזור שמשון לאשתו וגילה שאביה נתנה לאחר, לכד 
בכעסו 300 שועלים קשר לפידים בזנבותיהם וכך הבעיר 

־את שדות הפלשתים. בני שבט יהודה הסגירו אותו לפלש
תים הזועמים אבל הוא בעזרת לחי חמור הכה אלף מהם.

גם עם אשתו השנייה לא שיחק לו המזל. הרעייה הייתה 
זונה פלשתית עזתית. כאשר ניסו הפלשתים לתפוס אותו 
שם, חמק באמצע הלילה מביתה, פרץ את שערי העיר עזה 
ונשא אותם על כתפיו, עד ראש הר בפאתי חברון. אשתו 
השלישית והמפורסמת מכולן הייתה דלילה, פלשתית גם 
שיערו,  כוחו־שפעת  סוד  עמה  חלק  שמשון  כאמור.  היא 
והיא תמורת בצע כסף מסרה את המידע לפלשתים. אלו 
ניקרו את שתי עיניו  השתמשו במידע, שבו את שמשון, 
וערכו זבח גדול במקדש דגון — שם לפת את שמשון את 
עמודי הבית, קרא את הקריאה שהפכה מזוהה עמו "תמות 
שקרס  המבנה  עמודי  את  והפיל  פלשתים"  עם  נפשי 

בעקבות כך על כל הנאספים.
הפלש יותר.  טוב  היה  לא  העמים,  בין  היחסים  ־המשך 

תים לוקחים בשבי את ארון ה', אבל זה גורם להם לצרות, 
והם מחזירים אותו לישראל. הם נאספים לקרב נגד שאול 
שמו  "גלית  חיל,  גיבור  פלשתי  יוצא  אז  ישראל,  ושבטי 
מגת", ש"גובהו שש אמות וזרת" ובוחר לחרף את אלוהי 
ישראל. בתגובה לוחם צעיר בשם דוד מפיל אותו בעזרת 

קלע.
ויחפש  יברח בהמשך משאול  המלך(  )לימים  דוד  אותו 
דוד  מבין  מהרה  עד  אולם  גת.  מלך  אכיש  אצל  מקלט 
־שהתכנית שלו מציבה אותו בסכנה, הוא שם עצמו כמשו

גע בפחדו מפני אכיש, וזה כאשר עבדיו מספרים לו על 

 למעלה: קרמיקה פלשתית 
)ארכיון ארץ וטבע ומוזאון לתרבות הפלשתים, אשדוד(

בעמוד ממול: "תמות נפשי עם פלשתים", שופטים ט"ז, ל )גוסטב דורה(
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למכתם,  שהפך  במשפט  משיב  העיר  בשערי  הניצב  דוד 
"חסר משוגעים אני?".

הפלשתים  שבין  בקרבות  מנוקדת  דוד  סיפורי  מסכת 
לבני ישראל, בולטים בהם המערכה בה מצאו את  מותם 
על  הפלשתים  של  תבוסתם  מכן  ולאחר  ובניו  שאול  של 

ידי דוד.
הסיפורים המקראיים על הפלשתים נכתבו שנים רבות 
חרבו.  הגדולות  ועריהם  מהעולם  עברו  כבר  שהם  לאחר 
זיכרון עמום של העם השכן  אבל בתוך הטקסט השתמר 
השבטים  לבין  בינו  שררו  ואיבה  אהבה  של  שקשרים 
הדים  הם  מהפרטים  חלק  בהר.  המתגבשים  הישראלים 
היה שמה  כמו שמו של אכיש — שאכן  היסטורי  לזיכרון 
לדוגמא  הענק  שערי  או  פלשתים,  מנהיגים  שושלת  של 
שאחד מהם התגלה בתל צפית. לא ברור אם אכן שמשון 
נשאו על גבו לחברון, אבל חוט מחבר בין גדלם לסיפור 

גבורתו של שמשון.
החיפוש  ה־19,  במאה  המקראי  המחקר  שהתחיל  מאז 
לאתר  בנסיון  מרכזי  חלק  היה  הפלשתים  עקבות  אחר 
בארץ את המקומות בהם התרחשו, או לא, אירועי התנ"ך.

ב־1838 יצא אדוארד רובינסון, מי שנחשב לאבי המחקר 
המדעי של ארץ ישראל, למסעו הראשון הגדול בארץ. ב־8 
ביוני הוא מבקר בכבר עקיר, הוא, כך הוא כותב, עקרון 
סרני הפלשתים".  ערי  מבין חמשת  "הצפונית  הפלשתית, 
האלה  בעמק  לגלית  דוד  בין  הקרב  את  ממקם  גם  הוא 
של היום. אשדוד היא באסדוד הוא כותב, ואשקלון ועזה 
יודעים  שאנחנו  מה  מכל  העתיקה,  גת  "אבל  ידועות. 
 Robinson, Biblical researches,( האדמה"  פני  מעל  נמחקה 

p. 24 1838(. ג'ורג' אדם סמית', כומר סקוטי שהיה הראשון 
שהתווה את המונח "גיאוגרפיה היסטורית", יוצא אף הוא 
היסטו "גיאוגרפיה  הגדול,  בספרו  הפלשתים  ־בעקבות 

מיוחד  פרק  מקדיש  הוא   .)1899( הקודש"  ארץ  של  רית 
הגיעו  "הם  הפלשתים.  לערי  דיוק  ליתר  או  לפלשתים, 
לארץ ישראל ממצרים הוא כותב, אולם מקורם מכפתור" 
שאותו הוא מזהה באינטואיציה נכונה ככרתים. כמו רבים 
־אחריו הוא מציין את ההקבלה בין תולדותיהם של הפלש

תים לבני ישראל — "הפלשתים והעברים הגרו אל הארץ 
שבעבור הבעלות עליה נלחמו במשך מאות בשנים.... עד 
כדי כך היו הפלשתים מזוהים עם הארץ הזו ששמם הפך 
ועקרון  אשדוד  אשקלון  בעזה,  ארוך  דיון  לאחר  לשמה". 
הוא מגיע לגת. "היכן גת?" שואל סמית'? "גת עיר הענקים 
מתה יחד עם הענקים. אין לנו כיום כל מידע על מקומה 
 750 בסביבות  עמוס  לחלוטין.  נעלמה  הזאת  העיר  כי 
כאות  ידי אשור  על  גת  חורבנה של  על  מצביע  לפנה"ס 
הוזכרה  גת  עמוס  של  ימיו  לפני  בדרכה.  תלך  ששומרון 
תמיד ברשימת הערים הפלשתיות... אבל לאחר הזמן הזה 
רק ארבעת הערים הפלשתיות האחרות מוזכרות — על ידי 
עמוס, ירמיהו, צפניה ובספר זכריה. גת גם אינה מופיעה 
בברית החדשה, בספר מכבים ובספריו של יוספוס. מכאן 
לפהנ"ס   750 בשנת  לחלוטין  נהרסה  שגת  להסיק  אפשר 
לו על  אין  העיר  לזהות את מקומה של  ניסיון  כל  וכיום 
 Smith, The Historical Geography of the Holy( "מה לסמוך

.)Land, 1899 p.194
ישראל  ארץ  לחקר  הבריטית  הקרן  1898 שלחה  בשנת 
ורוברט מקאליסטר לחפש אחר  בליס  ג'ונס  פרדריק  את 
חפרו  השנים  הנעלמה.  החמישית,  העיר  הפלשתית,  גת 
בתל מרשה, בתל גודד, בתל עזקה — אך לא מצאו עדויות 

למטה: מצוק הקירטון 
הלבן בתל צפית )אבישי 

טייכר(

א־צאפי  לתל  הגיעו  לבסוף  הברזל.  להתיישבות בתקופת 
—  תל צפית, שעל מקומה ישב הכפר א־צאפי בתוך שרידי 
המצודה הצלבנית הגדולה שנבנה על הגבעה הבולטת אל 
מול אשקלון המוסלמית. לאחר סקר בסיסי החליטו שתל 
הוא,  הוא  הגדול  ושטחו  שרידיו  מיקומו,  בגלל  א־צאפי, 

המקום שבו שכנה עירו של אכיש, גת הפלשתית.
הדרך  קצרה  וממנה  הים  דרך  עוברת  התל  למרגלות 
והדרך  ההר  גב  אל  הנוח  המעבר  ואל  האלה  עמק  אל 
ישראל.  ארץ  של  ההר  שדרת  לאורך  העוברת  הראשית 
במשך עשרים שנה הוכתר תל א־צאפי )פירוש שמו התל 
הלבן  הגרעין  מחשוף  שום  על  הבוהק  התל  או  הטהור, 
מלך  ואכיש  גלית  של  כעירם  המערבי(,  שבצידו  והבוהק 
פוקסוול אולב וויליאם  ־גת. עד שבשנות העשרים הציע 

רייט, מנהל בית הספר האמריקני לחקר המזרח בירושלים, 
ובכיר חוקרי המקרא דאז, לזהות את גת הפלשתית בתל 
הדו־ראשי  התל  הפך  פוקסוול  של  הזיהוי  בעקבות  ערני. 
ב־1942  הוקמו,  לו  ובסמוך  החסרה,  הפלשתית  לעיר  הזה 
גדולה  מעברה  התל,  למרגלות  ממש  וב־1954  גת,  קיבוץ 

שהפכה לימים לעיר קרית גת.
התגלו  בחפירות  ערני.  בתל  לחפור  החלו   1956 בשנת 
הישרא והתקופה  הקדומה  הברונזה  מתקופת  ־ממצאים 

לית, אך רק מעט ממצאים הקשורים לתרבות הפלשתית 
— ולכן ברור היה שתל עירני לא יכול להיות גת פלשתים 
— עיר פלשתית גדולה ומשגשגת. וכך בשנות הששים החל 

הקאמבק של תל צפית בתור גת הפלשתית. 
עברו עוד שלושה עשורים עד שמשהו היה מוכן להרים 
את הכפפה ולנסות להפוך את ההשערות לעובדה מדעית. 
בשנת 1996 החל פרופסור אהרון מאיר מאוניברסיטת בר 
הפלשתית  מהתקופה  הממצאים  צפית.  בתל  לחפור  אילן 
שטחו,  דונמים   500 הגדול,  התל  בהתחלה.  כבר  התגלו 
על  דוד  קינת  בתחילת  שמופיעה  העיר  ספק  ללא  הוא 
בחוצות  תבשרו  אל  בגת,  תגידו  "אל  ויונתן:  שאול  מות 
בנות  תעלוזנה  פן  פלשתים,  בנות  תשמחנה  פן  אשקלון, 

הערלים" .

ביקור במעבדה
מרוכזים  צפית   תל  של  החפירות  ממצאי  של  תצוגה 
במעבדה נאה בבניין היהדות באוניברסיטת בר אילן, שמה 
גם נמצאים משרדי המשלחת. בצירוף מקרים מיוחד, יום 
לפני שירדתי למרתף לשוחח עם פרופסור מאיר על גת 
והפלשתים, הלכה לעולמה פרופסור טרודה דותן, הכוהנת 
הדור  ומאושיות  הפלשתית,  התרבות  חקר  של  הגדולה 

הראשון של הארכיאולוגים הישראלים.
בשנת 1925, בהיותה בת שלוש, עלתה משפחתה מווינה, 
והתיישבה בירושלים. הוריה היו אמנים. אמה גרטה וולף 
הייתה ציירת ואביה, לאופולד קרקואר היה אמן ואדריכל 

למעלה: פרופ' טרודה דותן ז"ל יחד עם חופרי תל גת

באמצע: פרופ' אהרון מאיר והמזבח הפלשתי

למטה: חופרים בתל צפית )התמונות באדיבות משלחת חפירות תל צפית(
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שעצב רבים מחדרי האוכל ומבני הציבור הקיבוציים. דותן 
למדה ארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, בהר הצופים. 
שירותה  ולאחר  לצבא  התגייסה  העצמאות  במלחמת 
הצבאי המשיכה בלימודיה, תחילה באוניברסיטה העברית, 
שיקאגו  אוניברסיטת  של  האוריינטלי  במכון  מכן  ולאחר 

ובמכון הארכיאולוגי של אוניברסיטת לונדון.
בחפירות בתל קסילה פגשה לראשונה בפלשתים, ומאז 
התמקדות  תוך  הקדומה  הברזל  תקופת  בחקר  התעמקה 
הייתה בתל מקנה, שהתגלה  הגדולה  חפירתה  בתרבותם. 
כעקרון הפלשתית. תל מקנה, ולא כמקובל עד אז העיירה 
החפירה  העיר.  שם  את  רק  ששימרה   — עקיר  הערבית 
ישראל  פרס  לדותן  הוענק   1998 בשנת  שנה.   16 נמשכה 

לארכיאולוגיה.
דותן תפסו את בואם של  דורה של  בני  הארכיאולגים 
שהייתה  מאסיבית  כפלישה  ישראל,  לארץ  הפלשתים 
ה־13  במאה  שהתרחשה  הגדולה  העמים  מנדידת  חלק 
לפנה"ס.  לאחר שהתעמתו עם המצרים, והובסו, התיישבו 
בדרום מישור החוף במקביל להתערותם של בני ישראל 
במקרא  המתואר  פי  על  ישראל.   ארץ  של  המרכזי  בהר 
הפלשתים ושבטי ישראל היו במאבק מתמיד. לשיא כוחם 
בניו  פי המקרא, בימיו של שאול, שנהרג עם  הגיעו, על 

את  לבסוף  שהביס  מי  בגלבוע.  הפלשתים  נגד  בקרב 
הפלשתים היה דוד, מיודעם מהקרב בעמק האלה. כאשר 
והפך את ממלכת חמשת  עלה לשלטון, כבש את עריהם 
הסרנים — חמשת הערים — ממלכה מאוחדת אחת לערי 
בפני  עומדת  מהן  אחת  שכל  ומפורדות,  קטנות  מדינה 

עצמה.
אולם, למרות שתמונה זו מתאימה לאיזכורים המקראים, 
־המחקר של שלושת העשורים האחרונים, בין היתר חפירו

הבנתנו  את  הופך  צפית,  בתל  מאיר  פרופסור  של  תיו 
בנוגע לפלשתים ולתהליך התערותם בארץ.

השנייה  במחצית  ומבוצרת  גדולה  לעיר  היה  צפית  תל 
־של האלף הרביעי לפנה"ס — תקופת תלי הענק של הברו
ופרו ־נזה הקדומה. בברונזה הביניימית הפך לעיר קטנה 

בברונזה  קלושות.  לקיומה  הארכיאולוגיות  שהעדויות  זה 
המאוחרת, עם ירידת כוחה של מצרים בארץ ישראל, הוא 
גדולה, אחת הערים המרכזיות בכנען.  לעיר  הופכת שוב 
מכתבים,  עמרנה:  אל  ממכתבי  לנו  מוכרת  הזאת  העיר 
הבירה  את  שהעביר  אחנתון,  המצרי  המלך  של  מימיו 
המצרית לעיר אחת־אתון — היא אל עמרנה.  11 מכתבים 
כתובים  עמרנה,  אל  מכתבי  של  בארכיון  מצויים  מגת 
ויחד עם  ועבדי עשתרתי,  ידי שני מלכים, שוורדתה  על 

)Olaf Tausch( למעלה: תיאור הקרב של רעמסס השלישי נגד גויי הים, במקדש במדינת האבו בלוקסור

כתב פלשתי
שאלת הכתב הפלשתי היא קשה ומורכבת, 

בעיקר בגלל מיעוט הכתובות שהתגלו 
בהקשר פלשתי. קשה מאוד לזהות היום איזו 
שהיא שיטת כתיבה קדם אלפבתית שאפשר 
לקרוא לה פלשתית. יש חוקרים המאמינים 
שהיה "כתב פלשתי" שלימים פשוט נעלם. 
למעשה הכתיבה מעולם לא הייתה רווחת 

בקרב האוכלוסייה והיא כנראה אכן נעלמה 
לחלוטין לקראת סוף תקופת הברונזה. 

אם פלשתי, בראשית תקופת הברזל היה 
נזקק לכתיבה, הוא היה כנראה פונה לסופר 
שידע לכתוב באותיות ובשפה הכנענית או 
מחפש סופר שזה עתה הגיע מקפריסין או 
מהים האיגאי שידע לכתוב באחת משיטות 

הכתיבה המערביות. סך הכול ידועות 
לנו ארבעים כתובת שאפשר לזהות אותן 

כפלשתיות. זה מעט מאוד עבור שש מאות 
שנה של תרבות פלשתית. 

שלוש כתובות מעניינות במיוחד. אחת 
התגלתה בתל צפית, והיא מאזכרת שני 

שמות, בעלי הקשרים הינדו־אירופיים: אלות 
וולת )שמות שדומים בצורה כללית למקור 

השם גולית(. הכתובת היא מחלק של חרס — 
אוסטרקון — שהיה שייך לקערה — אולי קערת 

אוכל או קערת מנחה.
הכתובת הפלשתית השנייה התגלתה 

בחפירות בתל מקנה. הכתובת מציינת 
בתרגום לעברית ש: "המקדש הזה נבנה על 

יד אכיש בן פדי, שליט עקרון, עבור פתגיאה 
גבירתו".  זו ההוכחה שתל מקנה היא אכן 
עקרון. הכתוב מאזכר את מלך גת המוכר 

מן המקרא, אכיש, ואת האלה האיגאית, 
פיטו־גיאה,  שפולחנה היה במקדש בעקרון. 
הכתובת השלישית, קטנה ביותר: אסטרקון 

שהתגלה באשקלון ונושא כנראה את המלה 
"סרן".  

בשפלה  החשובות  הערים  אחת  כנראה  היא  ולכיש,  גזר 
עבור  קשה  תקופה  היא  עמרנה  אל  תקופת  זו.  בתקופה 
הדתית  במהפכה  עסוק  המצרי  השלטון  בכנען.  הערים 
שמנהיג אחנתון — מעבר לאל אחד ויחיד, אתון — שהוא 
האל העליון שנותן הכול — במקום אמון השולט יחד עם 
תימשך  אחנתון  של  המהפכה  אלים.  של  שלמה  מערכת 
תקופה קצרה בלבד, אבל בזמן הזה מצרים עסוקה בעצמה 
של  קשים  ללחצים  נתונות  בכנען  שלה  החסות  וערי 
מרידות ופלישות של שבטים פורעי חוק הנקראים חפירו. 
קבוצה כזו של מורדים השתלטה על העיר קעילה בתחומה 
של גת, ושוורדתה מלך גת מדווח על כך למצרים: "שידע 
מלכי, אדוני, שידע שארצו של מלכי, אדוני, אבודה על 
יציאה אל המורדים בקילטו ]היא קעילה[. אם ירצה מלכי 
יכתוב  מלכי,  אדוני,  ירצה  אם  למלחמה.  לצאת  לי  יותיר 
לראשי הערים שלו שגם הם יתקפו את המורדים ויגרשו 

אותם מארצו של אדוני". 
שוורדתה אמנם מכניע את המורדים ומחזיר את קעילה 
תקופת  שבסוף  עולה  המכתבים  מתוך  אבל  לשליטתו, 
הברונזה כנען שרוייה בחוסר נחת. פלישות מערערות שוב 

ושוב את המצב הבטחוני.
פרצו  שמרידות  מספר  שוורדתא  האחרונים  במכתביו 
לפרעה  כותב  הוא  לי",  עוינים  "ערי  ממלכתו.  ברחבי 

למעלה: אוסטרקון מתל צפית הנושא את השמות אלות וולת 
הדומים בצורה כללית למקור השם גולית )באדיבות משלחת 

חפירות תל צפית(
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הוא  אחר  במכתב  ממצרים.  צבאי  סיוע  לקבל  ומתחנן 
כותב: "אני לבד. שלושים ערים מרדו בי. המלחמה נגדי 
ה־18  בשושלות  לעצמה  תחזור  מצרים  ביותר".   חמורה 
חולשת  אבל   — ועריה  כנען  על  שוב  ותשתלט  וה־19 
השלטון המצרי תחזור על עצמה כאשר בראשית תקופת 

הברזל יגיעו לארץ הפלשתים ובני ישראל.
לא  ישראל  בני  וגם  שהפלשתים  יודעים  אנחנו  היום 
החריב  הרס,  שכבש,  היטב  מתוזמר  פלישה  בגל  הגיעו 
ויישב מחדש. אנחנו יכולים להגיד שכמעט בכל האתרים 
־בהם יש עדות להתיישבות של פלשתים, אין עדות לחור

בן. מאידך יש עדויות על יצירת אזור בו התגוררו אליטות 
חדשות. הפלשתים הגיעו בגלים של מתיישבים, קבוצות 

היבשה,  דרך  ואחרות  הים  דרך  הגיעו  שחלקן  קטנות, 
מקפרי הגיעו  הים,  גויי  החדשים,  המתיישבים  ־מהצפון.  

סין, יוון, כרתים ואנטוליה. הם מגיעים בעקבות התפרקות 
־הסדר העולמי הקיים, קריסת אימפריות, החלשות הכלכ

געשיות  התפרצויות  בצורת,  של  ואירועים  העולמית,  לה 
ביוון.   החופים  ערי  על  נחשולים  שהעלו  אדמה  ורעידות 
האירועים גרמו לתזוזה עצומה של אנשים ממוקמם.  חלק 

נדחפו  יצאו לחפש את מזלם במקום אחר, חדש, אחרים 
החוצה על ידי קבוצות חזקות ומאורגנות יותר.  

הם  ישראל,  ובני  לפניהם,  החפירו  גם  כמו  הפלשתים, 
כיום  הקיים.  בסדר  המורדות  אאוטסיידרים  של  קבוצות 
של  תרבותיות  רב  קבוצות  היו  הים"  ש"גויי  יודעים  אנו 
אוכלוסיות שגורשו מבתיהם, ירדו מנכסיהם והחלו לעסוק 
הים  והמזרח  האיגאי  הים  ברחבי  פיראטיות  בהתקפות 

למטה: קבר שייח בתל צפית )אורי(

למעלה ובעמוד ממול: חופרים בתל צפית )באדיבות משלחת החפירות של תל צפית(

גויי הים היו כאלה שהעמידו עצמם  התיכון. בין קבוצות 
־כשכירי חרב — בעיקר לצבאות המצרים. בחלק מהמקו

עם  התערבבו  לבסוף,  התיישבו  הם  פגעו  שבהם  מות 
האוכלוסייה המקומית ויצרו תרבות חדשה. 

הזה.  מהסוג  פיראטים  של  קבוצות  היו  הפלשתים 
סיומה של תקופת הברונזה בארץ  פעילותם מסמלת את 
מכירים  אנחנו  הברזל.  ראשיתה של תקופת  ואת  ישראל 
מלכי  של  מימיהם  מדיווחים  פעילותם  מדפוסי  חלק 
מצרים רעמסס השני, רעמסס השלישי, ומרנפתח. כמו כן 
דמותיהם והמלחמות בהם לקחו חלק מתוארות בתבליטים 

במקדש הקבורה של רעמסס השלישי במדינת האבו. 
־אפשר לראות את הפלשתים כתולדה של ואקום שלטו

רב־תרבותיות,  לקבוצות  יחדיו  המתאחדות  משפחות  ני, 
ויוצאות לחפש מקורות פרנסה חדשים, פושטות על ערי 
בהם  חבויים  במפרצים  החופים  לאורך  ומתיישבות  החוף 
־יש תצפית על ספינות סחר החולפות בים. החברה הפירא

טית היא שיוויונית יותר, כולם מתחלקים בשלל. בד בבד 
משותפים,  סמלים  לעצמן  מסגלות  הפיראטים  קבוצות 
־שמאפיינים אותם והופכים אותם לחברה מגובשת. הפירא

טים דוחקים את תושבי החוף אל פנים היבשת, אך בסופו 
של התהליך מתיישבים יחד עם יושבי המקומות שאליהם 

הגיעו והופכים בעצמם לאזרחי המקום.
האלה.  מהמאפיינים  הרבה  יש  שלפלשתים  ברור  כיום 
רעמסס  של  במקדש  מהתיאור  שעולה  כפי  ספינותיהם, 
ספינות  אחר  למרדף  מתאימות  ודקות,  קלות  השלישי, 
סחר. יש להם סימני זיהויי יחודיים, כמו קובעי הנוצות או 
המוטיב החוזר שוב ושוב בחפירות, הציפור ארוכת המקור.  

הפלשתים,  ראשי  את  במקרא  מתארים  שבו  סרן,  המונח 
של  לתאריהם  בדומה  הטיראן,  את  המזכיר  מונח  הוא 
מונח  מאוחר של  גלגול  הוא  טיראן  אבל  יוונים.  מושלים 
מאנטוליה — טרוואנס, שהוא המקור למילה סרן, ופירושו 

מנהיג צבאי או מנהיג של קבוצת לוחמים.  
התושבים  עם  יחד  מתיישבות  האלו  הלוחמים  קבוצות 
קשה  רב  ערב  הם  שבמקור  מכיוון  הקיימים.  הכנעניים 
־להגדיר תרבות חומרית פלשתית ייחודית. קבוצות הפלש

תים הגיעו עם סל תרבות מערבי, אך אקלקטי. בסירות 
היו גם בעלי חיים, בעיקר חזירים. אלה חזירים צפוניים — 
שכאשר הם מתרבים בארץ ישראל הם משבשים את 
הגנטיקה החזירית המקומית. כיום חזירי הבר בארץ 
 — התיכון  המזרח  ביתר  הבר  מחזירי  שונים  ישראל 
יש בהם גנים אירופיים. גם שיטות חקלאיות חדשות 
עימם  הביאו  אחרים,  חקלאים  גידולים  גם  וכנראה 
המשתה  מנהג  את  גם  כמו  בספינותיהם,  הפלשתים 
סתם  )לא  אופייני.  פיראטי  מנהג  עוד  הבירה,  ואת 
נמנע  הגיבור,  שמשון  הפלשתים,  של  המר  האוייב 

משתייה חריפה(.
מישור  בדרום  שנוצרה  הזו  האקלקטית  התרבות 
וייחודית, שבה האלמנטים  החוף היא תרבות חדשה 
הזרים הולכים ומתמעטים עם הזמן, היא מגדירה את 
עצמה כעת כפלשתית, והיא בעלת מאפיינים שונים 
חזירים  אוכלים  הפלשתים  למשל.  ההר  מאוכלוסיית 
וכלבים. לעומתם בהרי יהודה לא עושים זאת. אולי 
במקור הסיבה הייתה הקושי לגדל חזירים בהר, הם 
ובוץ. בהמשך בכל  גדולות של מים  צורכים כמויות 
ההתיש שתי  בין  שמבדיל  למאפיין  נהפך  זה  ־אופן 

בויות ומתארגן למסורת פולחנית. 
מצד שני מתקיימים קשרים בין הפלשתים לישראלים. 
חיים זה לצד זה, נישאים זה לזה, ומתעמתים זה עם זה. 

כפי שממחיש היטב מחזור סיפורי שמשון. 
תיאור  את  מאוד  מזכיר  בגת  שהתגלה  פלשתי  מזבח 
למנחה  קנקן  שמות.  שבספר  במשכן  המזבחות  אחד 
שהתגלה ליד המזבח עשוי מחוואר מוצא מאזור ירושלים, 
מיהודה  משהו  כלומר  יהודאי.  שם  עם  כתובת  עליו  ויש 
הקדיש מנחה במקדש אשר בגת. למזבח בגת שתי קרניים 
פגום,  שהוא  ייתכן  במקרא.  המוזכרים  לארבע  בניגוד   —
ייתכן שמדובר במסורת שונה. מזבחות בעלי שתי קרניים 
מסורת  כאן  יש  האיגאי.  בים  ומאיים  מקפריסין  ידועים 

שהגיעה מעבר לים אך שולבה במנהג המקומי. 
הפלשתים הביאו איתם גם מסורת בנייה חדשה, כאשר 
התגלו  פלשת  באתרי  באח.  השימוש  הוא  בולט  אלמנט 
אחים בשתי צורות, עגולה ומדופנת בחלוקי נחל או אח 
בעלת צורה של חור־מפתח עשויה מבוץ ועליה שכבה של 
פלשתים  ובישול  חימום  מתקני  גם  כמו  שבורים,  חרסים 



ארץ וטבע | 35 34 | ארץ וטבע

ארכיאולוגיה

יותר למתקנים המוכרים מהעולם האיגאי  דומים  אחרים, 
ומאנטוליה.

־התיאור המקראי מספר על חרשות המתכת אצל הפלש
תים. בחפירות בגת התגלה שהפלשתים אכן הביאו שיטות 
עם  יחד  אז,  עד  בארץ  מוכר  שהיה  ממה  שונות  סגסוג 
ללא  שמתקשה  הידראולי,  טיח  כמו  אחרות  טכנולוגיות 
חשיפה לאוויר. טכניקה שהייתה ידועה בתרבות המנואית 

והמיקנית. 

* * *

חשבתי  ב־1996,  צפית,  בתל  לחפור  התחלתי  "כאשר 
מאיר.  פרופ.  אומר  הלאה",  ואמשיך  שאחפור עשר שנים 
38. עכשיו אני מסיים עשרים שנה של  בן  "הייתי צעיר. 

חפירות במקום. אט אט אני מבין יותר את תולדות המקום 
ושניים  קדימה  צעד  אותי  לוקחת  החפירה  אולם  והאזור, 
אחורה". יש עדיין חורים גדולים בהבנת התפתחות האתר 
עליהם  שאין  שאלות  עדיין  יש  הפלשתים.  של  ותרבותם 

תשובה.
בתל  החפירות  החלו  כאשר  שהתגלה  הגדול  היתרון 
הפלש השכבה  את  בקלות  לחשוף  שאפשר  היה  ־צפית, 

שכבות  של  רב  מספר  לחדור  צורך  היה  לא  בתל.  תית 
הכפר  ידי  על  לחלוטין  כוסה  העתיק  התל  מאוחרות. 
היו השכבות הפלש ומיד מתחתיו  ־הערבי שהיה במקום, 

תיות. גת התגלתה כהרבה יותר גדולה ומשמעותית מאשר 
חשבו בתחילה.

הראשוני  השלב  את  נרחבת  בצורה  מכירים  אנו  כיום 
המאות  את  מאיר,  פרופ.  אומר  הפלשתית,  התרבות  של 

)Rémih( למעלה: פלשתים שבויים, תיאור המלחמה בגויי הים במקדש הקבורה של רעמסס השלישי במדינת האבו

וה־8 לפהנ"ס, סופה של  וה־11 לפנה"ס. המאות ה־7  ה־12 
דווקא  אך  כן.  גם  לנו  מובנות  הפלשתית  ההתיישבות 
לפנה"ס,  ה־10  והמאה  ה־9  המאה  האמצעית,  בתקופה 
יש  העיר,  של  בהתפתחותה  משמעותית  מאוד  תקופה 

עדיין חורים גדולים בהבנה.
מבעד לשטף הפרטים עולה תמונה של עיר שמתקיימת 
לאורך אלפי שנים. העיר הראשונה במקום הוקמה על ידי 
3,500 שנה. בעונה האחרונה גילו החופ־ -הכנענים לפני כ
רים ביצורים גדולים שהקיפו את העיר. מאיר רואה בכך 
ישראל באותה התקופה לא  רוב ערי ארץ  חשיבות, שכן 
לפני  ה-12  במאה  הוקמה  הפלשתית  העיר  מבוצרות.  היו 
300 שנה. בניגוד לתפי־ -הספירה ושגשגה במשך למעלה מ
היתה  הפלשתית  שגת  חושפת  החפירה  המקובלת,  שה 
ואגאית.  כנענית  יהודאית,   — מעורבת  תרבות  בעלת 
גת  לכיבוש  צפית עדויות  נמצאו בתל  לציין שלא  חשוב 
הרלוונטית,  בתקופה  ושלמה(  )דוד  ישראל  ממלכת  בידי 
כפי שמספר לנו התנ"ך. "אי אפשר להגיד שסביב המאה 
העשירית יש השתלטות עוינת של גורם שבא מהמזרח", 

מציין מאיר.
האירוע הדרמטי ביותר בתולדות גת היה חורבנה בשנת 
ידי המלך הארמי חזאל. לאירוע יש הד בטקסט  830 על 
־המקראי: "אז יעלה חזאל מלך ארם, וילחם על גת, וילכ

דה, וישם חזאל פניו לעלות על ירושלם", נכתב במלכים 
עצום  לשינוי  מאיר  לדעת  הביא  חזאל  בידי  גת  הרס  ב'. 
באזור וגם לעלייתה של ממלכת יהודה. נפילתה של העיר 
־"טרפה את הקלפים הגיאופוליטיים", לדברי מאיר, ואפש

בגבעות שסביב  ולהתבסס.  יהודה להתרחב  רה לממלכת 
קווי  את  הקמתם,  לאחר  שנה   2,800 לראות,  אפשר  התל 
המצור הארמיים, מערכת מצור שנחשבת לקדומה בעולם. 
מהלו גת  סופגת  חזאל  של  כיבושיו  לאחר  שנים  ־כמאה 

מה נוספת בדמות רעידת אדמה שנרמזת גם היא במקרא, 
בפסוק הראשון בספר עמוס: "...בימי ירבעם בן יואש מלך 
־ישראל, שנתיים לפני הרעש". בסיוע מומחים לסיסמולו
־גיה הצביעו הארכיאולוגים על זווית קריסת הקירות ומצי

במאה  גדול.  מרעש  נבעה  אכן  שהקריסה  אפשרות  עים 
השמינית לפני הספירה יהודה שולטת בעיר זמן קצר אך 
תעלה  היא  ננטשת.  ולבסוף  מצטמקת  העיר  מכן  לאחר 
שוב לגדולה רק כמעט 2,000 שנה מאוחר יותר כאשר מלך 
אנגליה, ריצ'רד לב הארי, יגיע אליה במסע הצלב ויקים 
בה מצודה צלבנית — שנחשפה גם היא בחפירות. ב-1191 
כבש צאלח א-דין את המצודה הזאת. בתקופה המוסלמית 
הופכת העיר הפלשתית לכפר הפלסטיני תל-א-סאפי, וזה 

ננטש ונהרס ב-1948. 
במאה  העליון.  בתל  רק  מיושב  האתר  התקופות  ברוב 
גת  את  שהופכת  תחתית,  עיר  גם  מוקמת  לפנה"ס  ה־12 
לעיר הגדולה ביותר בארץ באותה תקופה. השפלה ומישור 

הברונזה  בתקופת  בארץ  מרכזי  אזור  הם  הדרומי  החוף 
והברזל  כפי שעולה מחפירות רבות שנערכו באזור הזה 
בעשרים השנים האחרונות. תל גזר, בית שמש, עזקה, תל 
בורנה, תל עיטון, לכיש, חורבת קאייפה, תל זית — כמות 
הפזורים  עתיקים  באתרים  חפירות  של  ורצינית  גדולה 

באזור הזה, ממקמים אותו כבעל חשיבות הסטורית. 
בהמשך תקופת הברזל התרבות הפלשתית נהיית יותר 
ונפרדת לערים שונות. הפלשתים כבר  ויותר לבנטינית  
־לא פלשתים, אלא אשקלונים, עקרונים, עזתים או אשדו

המאה  בסוף  שנותרו  פלשת  ערי  ארבעת  כאשר  דים.  
הבבלים  נבוכדנאצר,   במלך  מורדות  לפנה"ס,  השביעית 
הם  הפליטה  שארית  את  הכול.  את  ומחריבים  מגיעים 
מרד,  של  במקרה  בה  האשורית,  לשיטה  בניגוד  מגלים. 
דאגו להחליף רק את האליטה על מנת לאפשר לממלכות 
לא  הבבלים  מסים,  ולשלם  להתקיים  להמשיך  החסות 

האמינו בהזדמנות שנייה.
היהודאית,  לגלות  בניגוד  לבבל,  הפלשתית  מהגלות 
איש לא חזר. המזכרת היחידה להיותם של הפלשתים כאן 
הוא שמו של האזור, שניתן לו על ידי הפינקים והיוונים, 

פלשתינה.
בדיוק  לא  מדהימים  הפלשתים  על  המקרא  סיפורי 
ההסטורי, אלא בזכרון שהם נושאים. סיפורים שהועלו על 
הכתב כאשר הפלשתים ועריהם כבר מזמן לא היו קיימים. 
אופיים  עריהם,  של  העצומים  השערים  מנהגיהם,  גם  כך 

הלוחמני, גיבוריהם ועוד.
בתודעה  מסוימים  פרטים  משמר  ההיסטורי  הזיכרון 
במשך אלפי שנים. הסיפורים ההומריים שהועלו על הכתב 
משמרים  הספירה  לפני  השמינית  במאה  המוקדם  לכל 
זכרם של  גם  כך  המאוחרת.  הברונזה  אלמנטים מתקופת 

הפלשתים מככב בנרטיב המקראי. 
־לא הרבה מזכרונם ההסטורי או המדומיין של הפלש
־תים, מבצבץ לעין בארץ הנפלאה של מישור החוף הדרו

מלוא  את  ממלאים  ירוקים  ושדות  מעוגלות  גבעות  מי. 
העין מראש התל. פסטורליה אמיתית להוציא את תחנת 
כחיזר  ונראית  התל  מול  אל  ממש  דליה שהוקמה  הכוח 
בתל  גם  לראות  מה  הרבה  אין  הבראשיתי.  בנוף  שנחת 
של  בנויים  שרידים  וכמה  חפירה  שטחי  עצמו.  צפית 
המבצר  של  חורבות  ומעט  ואיננו  שהיה  הערבי  הכפר 
מוביל  בירוק,  מסומן  מעגלי,  שביל  האימתני.  הצלבני 
לראש התל וסובב אותו סביב סביב. אך שם בראש התל 
ואם  אביב   תל  בואכה  מעזה  הפלשתים,  ארץ  נפרשת 
היפה  הטבעי  החורש  עצי  בין  תראו  אולי  בשקט,  תהיו 
של דרום השפלה איזה חזיר בר רובץ מתחת לעץ חרוב 
עתיק יומין. הוא, כזכור, נושא בתוכו את מורשת אבותיו, 
הפיראטים  בספינות  לכאן  שהגיעו  קדומים  חזירים 

 .הפלשתיות


