
  תשע"ו –לפרשת שלח 
  הבמבצרים 

 פרופ' יהושע שוורץ

פי מצוות ד' שלח משה לארץ כנען שנים עשר פרשת שלח מספרת על שליחת המרגלים. ל
 כ)-אנשים מראשי העם שיתורו את ארץ כנען (יג: א

ר : ים ְוָיֻת֙ ֣ ֲאָנִׁש֗ ר: (ב) ְׁשַלח־ְל ה ֵּלאֹמֽ ר ְיֹקָו֖ק ֶאל־ֹמֶׁש֥ ֶרץ ּ֙ו אֶ (א) ַוְיַדֵּב֥ ַען ֲאֶׁשר־ּכְ ת־ֶא֣ ן ִלְבֵנ֣י ַנ֔ י ֹנֵת֖ ֲאִנ֥
ל  .ִיְׂשָרֵא֑

 :כ)-התנאים בארץ ואם ניתן יהיה לכבוש אותה (יג: יזהם נתבקשו לבדוק את 
ם ֲעל֥  אֶמר ֲאֵלֶה֗ ֹ֣ ֶרץ ְּכָנַ֑ען ַוּי ה ָל֖תּור ֶאת־ֶא֣ ח ֹאָת֙ם ֹמֶׁש֔ ר: (יח) ֶגב ַוֲעִליֶת֖ ֙ה ַּבּנֶ֔ ּו זֶ (יז) ַוִּיְׁשַל֤ ם ֶאת־ָהָהֽ

יָה ֶהָחזָ֥  ב ָעֶל֔ וא ְוֶאת־ָהָע֙ם ַהֹּיֵׁש֣ ֶרץ ַמה־ִה֑ ם ֶאת־ָהָא֖ בה ַהְמעַ֥ ָרפֶ֔ ק הּו֙א הֲ ּוְרִאיֶת֥ : (יט) ט ֖הּוא ִאם־ָרֽ
ָעִר֗  ה ֶהֽ ה ּוָמ֣ וא ִאם־ָרָע֑ ה ִה֖ ּה ֲהטֹוָב֥ ב ָּב֔ ֶרץ ֲאֶׁשר־הּו֙א ֹיֵׁש֣ ה ָהָא֗ ב ָּבֵה֔ ֶׁשר־הּוים אֲ ּוָמ֣ ָּנה ֙א יֹוֵׁש֣
וא ִאם־ָרזָ֗  ה ִה֜ ָאֶרץ ַהְּׁשֵמָנ֨ ה ָה֠ ים: (כ) ּוָמ֣ ם ְּבִמְבָצִרֽ ים ִא֥ ֲחִנ֖ יִ ׁש־ּבָ֥ ה ֲהיֵֽ ַהְּבַמֽ ן ּה ֵע֙ץ ִאם־ַא֔

י י ִּבּכּוֵר֥ ים ְיֵמ֖ ָּיִמ֔ ֶרץ ְוַה֨ י ָהָא֑ ם ִמְּפִר֣ ם ּוְלַקְחֶּת֖ ְתַחַּזְקֶּת֔ יםֲענָ  ְוִה֨  :ִבֽ
המרגלים עשו את שליחותם ובשובם הודיעו שהארץ פורה מאד אבל עשרה מהם אמרו כי לא 

אנּוכח): (כז) ַוְיסַ -יעלה בידי ישראל לכבוש אותה (יג: כז אְמ֔רּו ָּב֕ ֹ֣ ֶרץ ֶאל־ ְּפרּו־לֹ֙ו ַוּי ר אֲ ָהָא֖ ֶׁש֣
ֶפס ּכִֽ  וא ְוֶזה־ִּפְרָיּֽה:(כח) ֶא֚ ׁש ִה֖ ב ּוְדַב֛ ת ָחָל֥ ַגם ָזַב֨ נּו ְו֠ ם י־עַ֣ ְׁשַלְחָּת֑ ב ָּבָא֑ הַ ז ָהָע֔ ים ֹּיֵׁש֖ ָעִר֗ ֶרץ ְוֶהֽ

ינּו ָׁשֽ  ֲעָנ֖ק ָרִא֥ י ָהֽ ד ְוַגם־ְיִלֵד֥ ֙ת ְמֹא֔  :םְּבֻצ֤רֹות ְּגֹד
ם  ים ִא֥ ֲחִנ֖ אני אתרכז רק בנקודה אחת מתוך הפסוקים. המרגלים מבקשים לבדוק: "ַהְּבַמֽ

ים", זאת אומרת האם הכנענים יושבים במחנות אהלים ובכפרים פתוחים, או  ְּבִמְבָצִרֽ
ים ְּבֻצ֤רֹות  ָעִר֗ במבצרים, בערים מוקפות חומה ובצורות. התשובה של המרגלים הייתה: "ֶהֽ

ת֙  ד". רש"י במדבר פרק יג פסוק יח פירש (עלְּגֹד פי תנחומא במדבר ו): "החזק הוא -  ְמֹא֔
סימן מסר להם, אם בפרזים יושבין, חזקים הם שסומכין על גבורתם, ואם בערים  -הרפה 

בצורות הם יושבין, חלשים הם". המרגלים, כפי שראינו, ענו שערי כנען הן גדולות ובצורות 
 .וכנראה גם חזקות

ני להציג בקיצור מצב ביצורי הערים בתקופת הברונזה המאוחרת (ברונזה ברצו
לפנה"ס], ברונזה  1450-1300א' [ II לפנה"ס], ברונזה מאוחרת I ]1600-1450 מאוחרת
ידי בני ישראל כפי שמתואר בספרי -ערב כיבוש ארץ כנען על ,( [1300-1200] 'ב II מאוחרת

 .יהושע ושופטים
גלים דייקו. בחלק גדול מהאתרים שנחפרו ניתן להבחין בהמשך באופן כללי נראה שהמר

לפנה"ס). כך בחצור  2200-1600השימוש בחומות מתקופת הברונזה התיכונה הקודמת (
בראשית תקופת הברונזה המאוחרת המשיכו להשתמש בחומת הסוגרים הקדומה יותר, אך 

גרים נעלמת. במגידו במשך הזמן החליפו אותה כנראה בחומה אחרת לא עבה וחומת הסו
נתגלה קטע של ארמון שקירו החיצוני הוא חומתה של מצודת העיר. במשך הזמן החליפו את 

ביצורי העיר וחזקו אותה שהרי מגידו עמדה במצור במשך שבעה חדשים עד שנכנעה בפני 
שאן שנבנתה בתקופת הברונזה -לפנה"ס. חומת בית 1482צבאות תחותמס הג' בשנת 

הואם - מטר בערך. רוחבה של חומת תל אבו 3כגוש לבנים מאסיבי  המאוחרת נבנתה
מטר. בשכם ובגזר הייתה המשכיות מהתקופה  2(מדרום למפרץ חיפה) הייתה בערך 

הקודמת וקטע של חומת עזה בתקופה זו, השייכת לביצור נתגלה בחפירות. עזה באותו זמן 
או את חומות הערים כמו תבליט הייתה בירת השלטון המצרי בכנען. גם תבליטים מצריים הר

 .המצרי שמראה את כיבוש אשקלון וחומת העיר
   

 

  


