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 נמצאו אבני 1,א תל שבעו ה,בתל סבע 1973�1974במהל חפירות שנערכו בשני� 

בתי המחסני� ובתו סוללת העפר מתקופת של  משובצות בקירות ,גזית מסותתות

 . על אחת האבני� נמצאה חקוקה צורה של נחש מתפתל2.2הברזל 

  התברר שאבני� אלו שייכות למזבח בעל ארבע קרנות,שחוברו האבני� יחדיוכ

מבסיסו ועד ראש '  מ�1.57כבבהו הוער על ידי החופר ו שג,)1ראה איור מספר (

 1.60×�1.60כ, זהותחבו של המזבח היו והחופר שיער שג� מידות אורכו ור. קרנותיו

ולא היו נתוני� , בח לא נמצאוכיוו� שרוב אבני המז, זאת בהסתייגות מסוימת', מ

 3.מספיקי� לשחזור זה

 

  

 
 .25' עמ, ראה להל
, לשאלת זיהוי האתר .1

2. Y. Aharoni, ‘Excavations at Tel Beer-Sheba, 1973-1974’, Tel Aviv 2, 1975, pp. 146-

168. 

3. Y. Aharoni, ‘The Horned Altar of Beer-Sheba’, BA 37, 1974, pp. 2-6. 

 ¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡1 : לארכאולוגיה(שחזור המזבח בתל שבע 
).אוניברסיטת תל אביב, באדיבות המכו
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מכיוו� שלא נמצאה באר� מקבילה למזבח , תגלית יחידאית זו עוררה עניי� רב בזמנו

ההלכה לכ� שמזבח זה אינו תוא� את ג� ש� לבו , חופר האתר יוחנ� אהרוני .זה

4).אכ, 'שמות כ" (לא תבנה אתה� גזית: "בתורה
 

של נמצאה ש� קר� . יותר שנערכו בתל ד� העלו ממצא דומהחפירות מאוחרות 

 �3בהו של המזבח בכוהחופר אברה� ביר� הערי� את ג.  מסותתת היטב,מזבח גדול

 5.בער� פי שניי� מהמזבח בתל שבע. 'מ

ד� . הדמיו� בי� שני המזבחות מעלה את הסברה שיש קשר בי� שני המזבחות

מד� ועד באר "ואכ� הביטוי , האר�ל שת וקצוהשבע ה� שני אתרי� בשני  ובאר

העדות המקראית מלמדת . א היקפהו� כביטוי לאר� ישראל במל"רווח בתנ" שבע

 במקו� עגל ש�ובימי ירבע� הו, )ח"שופטי� י –פסל מיכה (שבד� היה פולח� אלילי 

שבע שימש לעבודה זרה בדומה   שהמזבח בתל,נראה א� כ�). ל, ב" יא"מל( הזהב

  .למזבח בד�

.  מהותיבאופ�ומת המזבחות בתל שבע ובד� התגלה בערד מזבח השונה מה� לע

ראה  ( מסותתות המצופות בטיחשאינ�ומאבני גוויל לא צרופות המזבח בנוי מלבני� 

 6.' מ1.5 –  וגובהו,' מ2.40×2.20 אורכו ורוחבו היו, )2איור מספר 

 
 .ש� .4

 .188�189' עמ, 1992תל אביב ,  ˘�Ô„ – 25Ô„ Ï˙· ˙Â¯ÈÙÁ ˙Â, ביר
' א .5

 .182�209' עמ, 1997תל אביב , ˙Ú· ˙Â„ÂˆÓ‰ Ï¯„, הרצוג' ז .6

¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡2 :לארכאולוגיה (מזבח הקרבנות בחצר המקדש בערד 
אוניברסיטת, באדיבות המכו

 ).תל אביב
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 ).א, ז"כ(ספר שמות מתוארות בשה�  כפי ,מידות אלה קרובות למידות מזבח העולה

 א� . הכללי� ההלכתיי� של בניית מזבחאת שבצפו� הנגב ידעו ,נראה א� כ�

בתל שבע לא ',  כיוו� שהיה זה מזבח לעבודת ה,בעוד שבערד שמרו על כללי� אלו

 .נועד לעבודה זרהש� כיוו� שהמזבח , שמרו עליה�

� השור אפיס  נמצאו צלמיות של אלות מצריות ושלסבעשבתל , לכ� יש להוסי

 ואילו בערד 8,נפוצות ביהודה באותה תקופהשהיו  וכ� צלמיות 7,המקודש למצרי�

 , שבבאר שבע עבודה זרה הייתה נפוצה,נתו� זה מלמדנו. כלל לא נמצאו צלמיות

 .ובערד לא נמצאו עדויות לכ�

.  שבתל סבע היה מרכז פולחני אלילי כמו בתל ד�,המסקנה המתבקשת היא

יתכ� שרמז לכ� נית� למצוא בדמות הנחש א� י, ת מי עבדו בתל שבעאיננו יודעי� א

ג� במתח� הפולחני בתל ד� התגלו שני . שנמצאה חקוקה על אחת מאבני המזבח

 פולח� הנחש היה ידוע ברחבי המזרח , אכ�9.פיטסי� מעוטרי� בתבליט נחש

ו תבליט התגלה קנק� ועלי) 2תקופת הברונזה הקדומה ( ג� בערד הכנענית 10.התיכו�

 וכ� על כני� פולחניי� בתענ� ובבית שא� מתקופת 11,של נחש המקי� את הקנק�

12. נמצאו נחשי� מכוירי� בנוס� לדמויות אחרות1הברזל 
 

בתל  IIלו מייחס אהרוני את בניית שכבה ,  שחזקיהו מל� יהודה,מעניי� לציי�

ה הזרה במסגרת ביעור העבוד, כיתת את נחש הנחושת,  ש� ואת הרס המזבחשבע

ע� זאת כמה ).  ד,ח" יב"מל" (כי עד הימי� ההמה היו בני ישראל מקטרי� לו: "באר�

ומדוע הוטמנו חלקיו , בבאר שבעמדוע פורק המזבח : שאלות נשארו פתוחות

 ?מדוע נטמנו האבני� ולא נותצו? בקירות ובסוללה

 „ˆÈÎ'ÏËÂ·'Á·ÊÓ‰ Ú·˘ Ï˙· ? 

 בדומה למקדש ,ה מאורגנת ובקפידה שבע הוטמ� בצורבתל שהמזבח ,אהרוני טע�

 
7. R. Giveon, ‘Egyptian Objects in Bronze and Faience’, in: Y. Aharoni (ed.), Beer-Sheba 

I, Excavations at Tel Beer-Sheba, 1969-1971 Seasons, Tel Aviv 1973, p. 54. 

8. Ibid. Pl. 27, 28. 

 .154�155' עמ, )5 הערה, לעיל( ביר
' א :הרא .9

על . 826�827 'עמ, ח"תשלירושלי�  , ה‡�ˆÈ‡¯˜Ó ‰È„ÙÂÏ˜È˙, 'נחשת
'ער� , הר
' מ: הרא .10

כר� ' ד: בתו�, 'לחשי� ונחשי�, מקדשי�, נחשי�', זקובי�' י: הרא, מקומו של הנחש במקרא

ר "אני מודה לד (25�37' עמ, ח" תשנירושלי� ,Ò„¯Ù· ˘Á�‰ ÏÚ ˙ÂÙ˜˘‰Â ˙ÂÚ„ ÔÂÂ‚Ó, )עור�(

 ).ישראל רוזנסו
 שהפנה אותי למאמר זה

 .98�101' מ ע,1997רושלי�  י,È�Ú�Î‰ „¯Ú – ˘ ¯ÈÚ¯·„ÓÏ ¯Ú˙,  ואחרי�עמיר
'  ר:הרא .11

12. 
כני הפולח
 , 'בק'  פ:הרא, על כני� אלה וכ
 על מקבילות נוספות מרחבי המזרח התיכו

 ,''פית של כלי הפולח
 שנתגלו באר� בתקופת הברזל אאלבירור המסורת האיקונוגר: מתענ�

 417�446' עמ, 1990י�  ירושל,ÎÂÏÓÏ ˙Â„ÂÂ�Ó‰, )עורכי�(פינקלשטיי
 ' נאמ
 וי' נ: בתו�

 .ש� הפניות למקומות נוספי�). 430' בעיקר עמ(
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שאבני המזבח התגלו בכמה מקומות ,  מלמד13ח החפירה"עיו� בדו? מנ�ו הא.בערד

משו בשימוש משני בקיר שחס� את אחד הפתחי� בבית ישלוש קרניי� ש. באתר

 ולדעת אהרוני ,מערבית של המחס�� בפינה הצפו�ה שבורה נמצאתהרביעי, המחסני�

אבני� נוספות התגלו בשורת . באחד מפתחי המחסני� שימשה כאב� מפת� היא

אב� אחת התגלתה במדרו� . בה� התגלו קרנות המזבחשמעל הנדבכי� שהנדבכי� 

שבר . IIIושבר נוס� התגלה בקיר תמ� של החלקלקה המיוחס לשכבה , מחו� לשער

בית המחסני� נמצא (זה התאי� לאחת האבני� שהתגלו בקיר בית ממערב לשער 

 .האבני� נמצאומ שרק כמחצית , אהרוני ג� מציי�14).רמצפו� לשע

 לא II שבוני שכבה ,נראה בבירור? 'גניזה מסודרת ומאורגנת'יקרא יהא� לזה 

 ולכ� קשה להניח שמדובר בתהלי� גניזה של ,ייחסו כל חשיבות וקדושה לאבני� אלו

ו שבע שונה מהותית מהדר� בה נקטתל תהלי� ביטולו של המזבח ב. מזבח מקודש

 ,בוטלבתל שבע  שהמזבח ,נראה א� כ�.  המקדש בשלמותו במקומו'נקבר'ש� , בערד

חלק . כמקובל בתקופה זוו ,כיאה למזבח לעבודה זרה, חלק מאבניו נותצושתכ� יוי

 כיוו� שנית� ,שובצו בשימוש משני ברחבי האתר, מאבני המזבח שלא שוברו

 שהאתר בנוי ברובו , לציי� ראוי15.להשתמש באבני הגזית הללו לשימושי� נוספי�

 ניצול אבני .ומלבני בו�, מאבני נחל שנמצאו בנחל באר שבע ובנחל חברו� הסמוכי�

  16.תבקש מאליוהגזית הזמינות לשימוש 

‡¯˜Ó· „ÂÚÈ˙‰ 

הנביא עמוס  .את עקבותיו של אתר פולחני זה נית� למצוא ככל הנראה במקרא

 ונפלו ולא „¯Ú·˘ ¯‡· Í וחי „�Ô י אלהימרו� ואמרו ֵחהנשבעי� באשמת שֹ: "אומר

 Ú·˘ ¯‡·Âאו ואל תדרשו בית אל והגלגל לא תבֹ ":ובמקו� אחר, )יד, 'ח" (יקומו עוד

 ,פסוקי� אלה מלמדי�). ה, 'ה ("�ֶוה יגלה ובית אל יהיה ל!לגל גלֹרו כי הִגלא תעבֹ

היה באזור באר שבע מקו� פולח� ) ס"במאה השמינית לפנה(שבתקופת עמוס 

התיאור בפסוקי� אלה משתק� יפה בממצא .  בדומה לזה שבד�, זרהלעבודה

מהל� המאה ל ככל הנראה III ועולה בקנה אחד ע� תיארו� שכבה 17,הארכאולוגי

 
 .2 הערה, לעיל הרא .13

, IIIמצאות שבר האב
 בקיר המיוחס לשכבה יהסביר את ה )154' מע, 2 הערה, לעיל(אהרוני  .14

יש להעיר שנית
 לתאר� את הריסת המזבח לזמ
 . המקדשבכ� שאב
 זו נשברה במהל� בניית 

 .II אי
 כל ראיה שהמזבח נהרס בזמ
 בניית שכבה .IIIבניית החלקלקה של שכבה 

זאת ,  נית
 להשתמש באבני מזבח שנועד לעבודה זרה, במסכת עבודה זרההברייתאעל פי  .15

 ). א" נד ע� ב"זרה נג ע עבודה( שרוב אבני המזבח נותצו במצב

 מלמדת, )8, 7 הערות, לעיל הרא(באתר  II הימצאות צלמיות לעבודה זרה בשכבה .16

 .שהרפורמה הפולחנית של חזקיהו לא החזיקה מעמד בתל סבע

. וגזאב הרצ, ללא הסבר, כבר עמד בקצרה, שהתגלה המזבח לבי
על הקשר בי
 הפסוקי�  .17

 , עג·Ó ˙È˜¯‡ ,' לאור הממצא הארכיאולוגי"במה"למשמעות המושג , 'הרצוג' ז: הרא
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טלו את המזבח יב,  המתוארכת לשלהי המאה השמינית,IIבוני שכבה . השמינית

 . בת תקופתו של עמוס,IIIלשכבה  שהיה שיי�

"¯‡· Í¯„ Ú·˘" 

 באר „¯Í"מה משמעות הביטוי ,  בה דנו חוקרי מקרא שוני� היאשאלה נוספת

18. ועל כ� נשתברו קולמוסי�,ביטוי זה חריג ומשמעותו לא ברורה. "שבע
 

 ?נראה כי התשובה טמונה בשאלה הא� תל סבע הוא באר שבע המקראית

 שבאר שבע המקראית טמונה בתחומי באר שבע החדשה ,נראי� דבריו של נדב נאמ�

 המוזכרת כאחת מערי שמעו� בסמו� לבאר , ולדעתו תל סבע היא שבע19,בביר סבע

אכ� תמונת המצב בתל שבע אינה עולה בקנה אחד ע� ). ב, ט"שע יויה(שבע 

כיוו� שיש להניח , )ב, ' חא"שמ(ידיעותינו שבני שמואל שפטו את הע� בבאר שבע 

הארכאולוגי  ואילו הממצא , אתר חשוב בתקופת שמואלהייתהשבאר שבע לאור זה 

ודאי לא מקו� ו שבתקופת השופטי� היה המקו� אתר קט� ודל וב,מלמדבתל סבע 

 .מרכזי

סמו� לחורב� הבית במצודת ערד של מפקד ה,  בארכיו� המכתבי� של אלישיב

ספקה לכוח צבאי שישב בבאר אהתגלה מכתב שבו הצטווה אלישיב לשלוח , הראשו�

יה יישוב כלשהו בבאר שבע בשלהי  שה, לאור זאת נראה20).3 רפמכתב מס(שבע 

 אול� האתר בתל שבע חרב על פי אהרוני בימי חזקיהו בסו� ,הבית הראשו�תקופת 

בחפירות ,  בנוס� לכ�.כמאה שני� קוד� לתאריכו של המכתב, המאה השמינית

שונות ברחבי העיר באר שבע התגלו ממצאי� מתקופת הבית הראשו� כ� שבוודאי 

האחד בתחומי ביר סבע והשני , שני יישובי� סמוכי�היו בימי הבית הראשו� 

 שתל סבע אינו באר ,לקבל את דעתו של נאמ�נראה א� כ� שיש . בתחומי תל סבע

 .שבע

 המשמרי� את שמותיה� של באר ,ביר סבע ותל סבע:  שני אתרי�קיומ� של

 וע� , עולה בקנה אחד ע� ידיעותינו ההיסטוריות,שבע המקראיותשל שבע ו

 .רכאולוגיהממצא הא

 

במקו� . נראה שזאב הרצוג ביטל דעתו מפני דעתו של יוחנ
 אהרוני .177�182' עמ, ח"תשל

, 'באר שבע'ער� , הרצוג' ז: ה רא.וה בי
 המקדש בערד למזבח בבאר שבעו הוא משאחר

¯ÈÙÁÏ ‰˘„Á‰ ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ�‡‰Ï‡¯˘È ı¯‡· ˙ÂÈ‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡ ˙Â 1 , 140' עמ, 1992ירושלי� . 

ליפשי� ' ברו
 וא' ה : בתו�,'בעקבות הכתובת מתל ד
 – "בית דוד"פולמוס , 'ליפשי�'  א:ראה .18

 המחברת .25' ובעיקר עמ, 9�78' מע, ז" ירושלי� תשנ,?„ÌÈÈ˜Â ÈÁ Ï‡¯˘È ÍÏÓ „Â, )עורכות(

בעיקר ע� , "דר� באר שבע" להתמודד ע� הצירו� המנסות, מביאה דעות שונות ומגוונות

ידוע בש� �אל בלתישל והמפרשת מונח זה כש� ', דד�'ל' דר�'הדעה המשנה את המילה 

 .הערות והפניותג�  ש� הרא. שהתגלתה בד
' בית דוד'זאת בקשר לכתובת . 'דוד'

19. N. Na‘aman, ‘The Inheritance of Sons of Simeon’, ZDPV 96, 1980, pp. 132-152. 

 .18�19' עמ, ו"ירושלי� תשל, Ú ˙Â·Â˙Î¯„, אהרוני'  י:הרא .20
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 שתל שבע נמצא בסמו� לציר הדר� מחברו� לבאר ,עיו� במפת האזור מראה

ÏÚ מדובר באתר שנמצא . תכ� שלזה התכוו� עמוס בצירו� דר� באר שבעיי. שבע

Í¯„‰שהיה אתר , באתר זה. 'תל שבע' הוא ,ת המקראי'שבע' הוא 21,שבע  לבאר

, דרו� האר�של  �שבי ששימש מרכז לתו, היה ג� מקו� פולח�,ממלכתי מתוכנ�

ועל כ� ' שימש כמרכז לעבודת ה, המקדש בערד לעומתו. בדומה למתח� בתל ד�

 .נבנה על פי כללי התורה

 
21.  
כגו
 , על ש� סופ
על פי רוב נקראות , הדרכי� המכונות במקרא בשמות" ש,אהרוני טוע

לה לאדו� ו היא הדר� הע,'דר� אדו� ': שפירושה הדר� שבה הולכי� לשור,'שור�דר�'

 ירושלי�, ‡ı¯‡-¯˘È ‡¯˜Ó‰ ˙ÙÂ˜˙· Ï‡– ‚È˙È¯ÂËÒÈ‰ ‰ÈÙ¯‚Â, אהרוני' י: הרא". וכדומה

 .33' מע, ג"תשכ

� פרשת הרא. שבע  שאחת הדרכי� מאזור חברו
 למצרי� עברה דר� באר,יש ג� להוסי

 באר שבע הייתה אחת התחנות .)א, ו"בראשית מ(ירידתו של יעקב למצרי� דר� באר שבע 

 ).ג, ט"א י"מל(בדרכו של אליהו מיזרעאל לחורב 


