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  חיימ לחמיש

  
  עינ דור ושלושת הנפת

  
  מבוא

  בתיאור נחלת מנשה ב�פר יהושע מופיע הפ�וק הבא:

יָה ַוְיִהי ִלְמַנֶּשה ְּבִיָּששָכר ּוְבָאֵשר ֵּבית ְשָאנ ּוְבנֹוֶתיָה ְוִיְבְלָעמ ּוְבנֹוֶתיָה ְוֶאת יְֹשֵבי דֹאר ּוְבנֹוֶת 
    ְויְֹשֵבי ַתְעַנְכ ּוְבנֶֹתיָה ְויְֹשֵבי ְמִגּדֹו ּוְבנֹוֶתיָה ְשלֶֹשת ַהָּנֶפתְויְֹשֵבי ֵעינ ּדֹר ּוְבנֶֹתיָה 

  (יהושע י"ז, יא).  

  פ�וק זה מעורר מ�פר קשיימ: 

? האמ היו למנשה ערימ בתוכ נחלת "ויהי למנשה ביששכר ובאשר"מה הכוונה   א.
  שני השבטימ הללו? האמ הייתה בעלות כפולה על ערימ מ�וימות? 

שכנ  ,, על פי זיהויה המקובל, יוצר בעיהברשימת הערימ הזומיקומה של עינ דור   ב.
חוקרימ רבימ הציעו  ,ואכנ .עינ דור נמצאת בנחלת יששכר ולא בנחלת מנשה

  . , כפי שנראה להלנלגרוע אותה מהרשימה
הפ�וק חותמ במילימ 'שלושת הנפת'. האמ זה שמ מקומ? האמ מדובר בשלוש   ג.

  בלשונ נקבה?  'שלוש הנפת'מדוע לא נאמר  ,ננפות, ואמ כ

 נבחנ תחילה. כנו על אותו שתותיר פרשנות זה לפ�וק להציע ננ�ה המאמר בהמשכ
 נזכרה שבהמ השונימ המקומות את נציג ככ ולשמ, דור עינ של הגאוגרפי מיקומה את
 חוקרי ידי על הנ, קדמונימ ידי על הנ, להמ שניתנו הפרשנויות ואת במקרא דור עינ

   .זמננו

  עינ דור ונפת דור במקרא

שמונה ישנמ  אולמ ,בשלושה מקומות בלבדבצורתו זו היישוב עינ דור מוזכר במקרא 
יישוב (להלנ אציינ מקורות מקומ מופיעה המילה 'דור' בהקשר של  שבהממקראות 

  :אלו על פי מ�פרמ ה�ידורי)

 
מאמר זה נכתב בעקבות עבודה �מינריונית שהגשתי לפרופ' יואל אליצור במ�גרת הקור�   *

  גוש עציונ. – 'גאוגרפיה מקראית' לקראת תואר שני במכללת הרצוג



  חיימ לחמיש

8  

ּוָבַעָרָבה ֶנֶגב ִּכַנרֹות ּוַבְּשֵפָלה ּוְבָנפֹות ּדֹור ִמָּימ" "ְוֶאל ַהְּמָלִכימ ַאֶשר ִמְּצפֹונ ָּבָהר   .1
  (יהושע י"א, ב).

  "ֶמֶלְכ ּדֹור ְלָנַפת ּדֹור ֶאָחד ֶמֶלְכ ּגֹוִימ ְלִגְלָּגל ֶאָחד" (שמ י"ב, כג).   .2
ְבנֹוֶתיָה ְוֶאת יְֹשֵבי דֹאר "ַוְיִהי ִלְמַנֶּשה ְּבִיָּששָכר ּוְבָאֵשר ֵּבית ְשָאנ ּוְבנֹוֶתיָה ְוִיְבְלָעמ ּו  .3

ּוְבנֹוֶתיָה ְויְֹשֵבי ֵעינ ּדֹר ּוְבנֶֹתיָה ְויְֹשֵבי ַתְעַנְכ ּוְבנֶֹתיָה ְויְֹשֵבי ְמִגּדֹו ּוְבנֹוֶתיָה ְשלֶֹשת 
  ַהָּנֶפת" (שמ י"ז, יא).

ְוֶאת ְּבנֶֹתיָה ְוֶאת יושב  "ְולֹא הֹוִריש ְמַנֶּשה ֶאת ֵּבית ְשָאנ ְוֶאת ְּבנֹוֶתיָה ְוֶאת ַּתְעַנכְ   .4
[יֹוְשֵבי קרי] דֹור ְוֶאת ְּבנֹוֶתיָה ְוֶאת יֹוְשֵבי ִיְבְלָעמ ְוֶאת ְּבנֶֹתיָה ְוֶאת יֹוְשֵבי ְמִגּדֹו ְוֶאת 

  ְּבנֹוֶתיָה ַוּיֹוֶאל ַהְּכַנַעִני ָלֶשֶבת ָּבָאֶרצ ַהּזֹאת" (שופטימ א', כז).
ְּקשּו ִלי ֵאֶשת ַּבַעַלת אֹוב ְוֵאְלָכה ֵאֶליָה ְוֶאְדְרָשה ָּבּה ַוּיֹאְמרּו "ַוּיֹאֶמר ָשאּול ַלַעָבָדיו ַּב   .5

  ַעָבָדיו ֵאָליו ִהֵּנה ֵאֶשת ַּבַעַלת אֹוב ְּבֵעינ ּדֹור" (שמ"א כ"ח, ז).
  "ֶּבנ ַאִביָנָדב ָּכל ָנַפת ּדֹאר ָטַפת ַּבת ְשלֹמֹה ָהְיָתה ּלֹו ְלִאָּשה" (מל"א ד', יא).  .6
  "ִנְשְמדּו ְבֵעינ ּדֹאר ָהיּו דֶֹמנ ָלַאָדָמה" (תהילימ פ"ג, יא).  .7
"ְוַעל ְיֵדי ְבֵני ְמַנֶּשה ֵּבית ְשָאנ ּוְבנֶֹתיָה ַּתְעַנְכ ּוְבנֶֹתיָה ְמִגּדֹו ּוְבנֹוֶתיָה ּדֹור ּוְבנֹוֶתיָה   .8

  ְּבֵאֶּלה ָיְשבּו ְּבֵני יֹוֵ�פ ֶּבנ ִיְשָרֵאל" (דה"א ז', כט).

  עינ דור זיהוי

 1,מזרחית להר תבור-דרומיתהנמצאת  ,ח'רבת צפצפהעמ מקובל לזהות את עינ דור 
תל  לזהותה עמלעומת זאת מעדיפימ  3גלילג' ו 2קלאיז'  .לכפר הערבי אינדור ב�מוכ

, 3כפי שצוינ לעיל (מקורות  ,עג'ול ה�מוכ. עינ דור מוזכרת במקרא שלוש פעמימ- אל
היא מושמטת בתרגומ השבעימ. גמ שבו פתחנו את המאמר, ), ובראשונ שבהמ, 7, 5

  מציעימ להשמיט את עינ דור מהרשימה בפ�וק זה.  4חוקרי זמננוחלק מ

 
ירושלימ תש�"ט, עמ' , השתמרותמ וגלגוליהמ – בארצ ישראלשמות מקומות קדומימ י' אליצור,   .1

  ר במקורות קדומימ שונימ.ושל עינ ד יה. ראו שמ את הזכרות209
  .170- 168, תשמ"ב, עמ' 16 ארצ ישראל, 'עינ דור'ז' קלאי,   .2
  .217, עמ' 2002, תל אביב שמואל א' – עולמ התנ"כג' גליל,   .3
עינ דאר, עינ דור, עינ דר', ; הנ"ל, ערכ '149ירושלימ תשכ"ז, עמ'  ,נחלות שבטי ישראלז' קלאי,   .4

התישבות  – רמת יששכר; צ' גל, 208-209, טורימ ירושלימ תשל"בו,  אנציקלופדיה מקראית
 – ארצ ישראל בתקופת המקרא; י' אהרוני, 96, עמ' תש"מ, תל אביב קדומה באזור שוליימ
גבולות הארצ  – כל גבולות ארצנה, ז; נ' וא186, ירושלימ תשמ"ח, עמ' גיאוגרפיה הי�טורית

. ג' 11, הערה 238עמ' , ירושלימ תש�"ח, המובטחת במחשבת המקרא על רקע המזרח הקדומ
גליל כותב: "עינ דר זו אינ לזהותה עמ העיר השוכנת בינ גבעת המורה לתבור בנחלת יששכר... 
ייתכנ אפוא שהזכרתה של עינ דר בפ�וקנו בטעות י�ודה. יחד עמ זאת אינ לשלול על ה�פ את 

, עמ' 2002, תל אביב יהושע – עולמ התנ"כפשרות, שליד דאר היתה עיר בשמ עינ דר" (ג' גליל, הא
168.(  
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אינ ממצאימ ארכאולוגיימ המאשרימ בוודאות את מיקומה של עינ דור, ויות ה
אינ היא מופיעה בתעודות קדומות, ננ�ה לבדוק את מיקומה של עינ דור על פי ו והיות

  נלכ מנ המאוחר אל המוקדמ.היא מופיעה במקרא.  בהמ ,ושת המקורותשל

  יב)-עינ דור בתהילימ (פ"ג, י

  ַעֵשה ָלֶהמ ְּכִמְדָינ ְּכִ�יְ�ָרא ְכָיִבינ ְּבַנַחל ִקישֹונ.  י
  ִנְשְמדּו ְבֵעינ ּדֹאר ָהיּו דֶֹמנ ָלַאָדָמה.  יא
  ּוְכַצְלֻמָּנע ָּכל ְנִ�יֵכמֹו. ִשיֵתמֹו ְנִדיֵבמֹו ְּכעֵֹרב ְוִכְזֵאב ּוְכֶזַבח  יב

יב מוכיח זאת), ומלחמת  וקנ (פ�יפ�וק י מתאר שתי מלחמות: מלחמת גדעונ במדי
ברק ודבורה ב�י�רא. פ�וק יא מדבר על עינ דאר ועל ככ שהאויבימ היו דומנ לאדמה. 

רש"י אינו ואכנ  ,מלחמה מתייח� הפ�וק המציינ את עינ דאר וקשה להכריע לאיז
המצודות. בעל גמ  כוכ ,ניכאנ או לכאנ. ראב"ע �ובר שמדובר במלחמת מדימכריע ל

אכ הוא מביא גמ את דעתמ של  ,ניאמנמ שמדובר במלחמת מדי �וברלעומתמ, רד"ק 
ראיות לככ מביא והוא  ,�י�ראמ גור� שמדובר במלחמת "המפרשימ אחרת. מלבי

  5לעניות דעתי. רעועות
ואת  ,מביא את פירושו של חיות, ה�ובר שמדובר במלחמת �י�רא 6קוטשרי' 

יש אולמ  ,יניפירושיהמ של גרטצ וגונקל, ה�וברימ שהפ�וק עו�ק אמנמ במלחמת מד
על  :את נו�ח המ�ורה להתאימ אותו אל האמור ב�פר שופטימ (ז', א) ולתקנ לשמ ככ

הפכ לעל פי גרטצ אילו ו ,"בעינ דאר"ד' במקומ לרשומ בתהילימ 'בעינ חרNיש פי גונקל 
�בור שמדובר ללא עצמו . קוטשר "דעינ חרֹ"לרשומ בשופטימ 'עינ דאר' במקומ  –

אינ צורכ בתיקונ הנו�ח של המ�ורה, לדעתו, ויחד עמ זאת,  ,יני�פק במלחמת מד
ינימ. ימקוממ של המד – ועינ דאר ,משומ שעינ חרוד היה מקומו של מחנה גדעונ

שהכוונה היא בהכרח למלחמת  ,ניתוח �פרותי באמצעותבנו�פ לככ, הוא מוכיח 
פרט לשניימ בתהילימ פ"ג ולא למלחמת �י�רא. הוא מציינ שבכל הפ�וקימ  ,גדעונ

אשר  ,צריכה להיות תקבולת יא(יג, יט) יש תקבולת עמ שתי צלעות, ולכנ גמ בפ�וק 
" מתפרשת לפיככ יש לומר, לדעתו, שהמילה "לאדמהאינה קיימת.  לפי הפירוש הרגיל

כאילו נאמר 'באדמה' ומכוונת לעיר 'אדמה', הנמצאת במעברות הירדנ. ככ ישנה 
מנ לאדמה [= באדמה]". היו דֹ/ שני חלקי הפ�וק: "נשמדו בעינ דאר תקבולת בינ 

המשורר בחר להשתמש באות היח� 'ל' במקומ 'ב', כדי לבטא במקביל גמ את המליצה 

 
יבינ מלכ כנענ אשר מלכ בחצור, מלכ גמ על עינ דאר (יהושע  – לשונ מלבי"מ: "נשמדו בעינ דאר  .5

ברק (שופטימ י"א, ב, י), כי את עינ דאר לא הורישו וישב הכנעני שמ (שמ י"ז, יב), ובברחמ מפני 
  ד', טז) נשמדו שמ והיו דומנ לאדמה".

  .40-42ד, תרצ"ה, עמ' -ב גידיעות י' קוטשר, 'נשמדו בעינ דאר היו דמנ לאדמה',   .6
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 7מייזלר,ב' גמ 'יהיו דומנ לאדמה' (ירמיהו ח', ב, ועוד). עמ פירוש זה מכימ  המוכרת
  .המביא אותמ כאמכתא לדבריו 8,קלאיז' ו )10(להלנ, הערה מלמט א' וכנ 

 אפ הוא על הניתוח הפרותי,  ,מציע הבר שונה 9ברינג' על פיו מדובר והמבו
מלחמת גדעונ פוק י מתאר את  לדבריודווקא במלחמת ירא ולא במלחמת גדעונ. 

את מלחמת  – יב , פוק יא מפרט את מלחמת ירא ופוקירא מלחמתאת ו
ש'אדמה' הוא  ,של קוטשרברינ אינו מקבל את הקביעה גדעונ. ככ נוצר מבנה כיאטי. 

  שמ מקומ. 
לדעתי, גמ אמ נקבל את ההבר ש'אדמה' הוא שמ העיר, המבנה הימטרי של 

מתאר וי מכיל שתי צלעות שני הפוקימ מורה על פירוש הפוכ מזה של קוטשר. פוק 
ינ ובשנייה את מלחמת ירא. אמ יבצלע הראשונה את מלחמת מד – שתי מלחמות

בחלקו הראשונ  10הרי שפוק יא יתאר את שתי המלחמות: ,יש כאנ מבנה כיאטי
) "מנ לאדמההיו דֹ "ובחלקו השני ( ,) הוא יתייח למלחמת ירא"ארנשמדו בעינ דֹ"(

נשמדו "ינימ. אמנמ, יכול להיות שהמבנה אינו כיאטי, ואז יהוא יתאר את מפלת המד
יתאר את מלחמת ירא, דבר  "מנ לאדמההיו דֹ"ינ וייתאר את מלחמת מד "ארבעינ דֹ

שאינו מתדר עמ הפרשנות של קוטשר לגבי אדמה. לפי הבר זה, ארבע הצלעות של 
. נויפ עוד, שני הפוקימ יוצרות מבנה ימטרי שאינו קיימ בהברו של קוטשר

  שבאופנימ אלו פוק יב אינו משתלב באופנ ימטרי.
ינ ואפ לא במלחמת גדעונ. ישפוק זה אינו עוק במלחמת מד ,מבאר 11פולקא' 

בה הכנענימ שלטו שמ שהוא מנתח את ההיטוריה של עינ דאר מתקופת השופטימ 
אחת מדבר ב "ארנשמדו בעינ דֹ"ופוק ש ,עד תקופת שאול ששלט בכל האזור

בהנ ניגפו הכנענימ של עינ דאר ונשארו כדומנ על פני האדמה. בנופ הוא שהמלחמות 
  שהייתה העיר.  'עינ דור'שהייתה הנפה לבינ  'דור'מבחינ בינ 

מבאר פוק זה באופנ פשוט, לאחר שהוא מוכיח שנחל קישונ האמור  12אליצורי' 
והמ  ,לפי זה, ירא וצבאו נחלו מפלה באזור התבור .בתהילימ הוא בעצמ נחל תבור

אכנ נשמדו בעינ דאר המוכרת שמדרומ לתבור, באזור הכפר אינדור (או ח'רבת 
נחל קישונ שגרפ את צבא ירא הוא בעצמ נחל תבור. באופנ זה, הדומה  .צפצפה)

ולו להברו של ברינ שהובא לעיל, פוק י מדבר על שתי המלחמות, פוק יא עוק כ

 
  .12, הערה 51תרצ"ז, עמ' -תרצ"ו ,דידיעות ב' מייזלר, 'הרקע ההיטורי של תהלימ פרק ג',   .7
  .4, הערה 121ה, תשי"ט, עמ'  ארצ ישראלקליינמנ, 'עינ דור', -ז' קלאי  .8
  .62, עמ' 1999תל אביב  תהלימ ב, – עולמ התנ"כג' ברינ,   .9

הי�טוריה צבאית של ארצ  ככ גמ מביר א' מלמט, 'מלחמת גדעונ במדינ', בתוכ: י' ליוור (עורכ),  .10
  .123- 110, עמ' תשל"ח, תל אביב ישראל בימי המקרא

  .356, עמ' ירושלימ תשנ"א, פירוש על �פר תהילימ – על ה�תומות במזמורא' פולק,   .11
  .121-125, תל אביב תשע"ד, עמ' גיאוגרפיה ומשמעות במקרא – בפרשהמקומ י' אליצור,   .12
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מבנה ככ שהפ�וקימ מ�ודרימ בינ, יבמלחמת �י�רא, ופ�וק יב עו�ק במלחמת מד
 :כיא�טי

  ֵשה ָלֶהמ ְּכִמְדָינַע   א
  ְּכִ�יְ�ָרא ְכָיִבינ ְּבַנַחל ִקישֹונ.  ב
  .ָדָמהַא ִנְשְמדּו ְבֵעינ ּדֹאר ָהיּו דֶֹמנ לָ   1ב
  ְלֻמָּנע ָּכל ְנִ�יֵכמֹו.ִשיֵתמֹו ְנִדיֵבמֹו ְּכעֵֹרב ְוִכְזֵאב ּוְכֶזַבח ּוְכַצ   1א

את הקשר למלחמת  תמחייבאינה של עינ דאר בפ�וק בתהילימ  ל�יכומ, ההזכרה
נמצא  13,המיקומ של עינ דאר, על פי מרבית הה�ברימ .ואולי ההפכ הוא הנכונ ,ינימד

  14כפי שצוינ לעיל ליד הכפר אינדור.

  עינ דור במלחמת שאול בפלשתימ (שמ"א כ"ח, ז)

ערב מלחמת שאול עמ הפלשתימ בגלבוע, לאחר שאינו מקבל תשובה מהאורימ 
  , שאול מחפש בעלת אוב:והתומימ

 ָבָדיוַע אֹוב ְוֵאְלָכה ֵאֶליָה ְוֶאְדְרָשה ָּבּה ַוּיֹאְמרּו  ַלתַע ַּבְּקשּו ִלי ֵאֶשת ַּב  ָבָדיוַע ַוּיֹאֶמר ָשאּול לַ 
  אֹוב ְּבֵעינ ּדֹור. ַלתַע ֵאָליו ִהֵּנה ֵאֶשת ַּב 

על מנת לנ�ות לברר את מיקומה של עינ דור המופיעה בפ�וק, עלינו להתחקות על 
שהמלחמה התרחשה  ,פלשתימ. הדעה הרווחת היאהמלחמת שאול האחרונה נגד 

פלשתימ, לאחר כינו� הוכ"ט, א, , ד חעל פי שמ"א כ". בעמק יזרעאל המוכר היומ
ל וחונימ בשונמ אשר ביזרעאל, עיר בנחלת יששכר ראשוני באפק, עולימ לעמק יזרעא

ושאול בעקבות המהלכ הזה מקבצ את ישראל אל הגלבוע בעינ אשר  ,(יהושע י"ט, יח)
במקומ "בעינ אשר  ביזרעאל. תרגומ השבעימ גור� "בעינ דור אשר ביזרעאל"

  .כ"ט, אפרק ביזרעאל" הכתוב ב
טתמ על דרכ המ�חר �בור שמטרת הפלשתימ הייתה לבצר את שלי 15קלאיז' 

ולכנ בחרו את שדה המערכה דווקא בעמק יזרעאל. כמו כנ, שמ  ,דרכ הימ – הראשית
יכלו לעשות שימוש טוב יותר בחיל הרכב שלהמ וגמ להיעזר בכוח עזר של הערימ 

ואז המשיכו במ�עמ לעבר מגידו  ,הכנעניות שהיו שמ. המ התכנ�ו באפק לצורכ מפקד
לככ שהדברימ מובאימ ללא קלאי מתייח�  16במקומ אחרעד שונמ.  – ועמק יזרעאל

הוא  �דר ובאופנ מקוטע, על מנת להזכיר �יפורימ משניימ על בעלת האוב ודוד, אולמ

 
  ), המתייח� כנראה לעיר דור כאל עינ דור.11פרט לפולק (לעיל, הערה   .13
  .210), עמ' 1יל, הערה על החלפת העי"נ באל"פ ראו: אליצור (לע  .14
  .145- 132 ), עמ'10ז' קלאי, 'מלחמותיו של שאול', בתוכ: ליוור (לעיל, הערה   .15
  .14, והערה 120-123), עמ' 8קליינמנ (לעיל, הערה -קלאי  .16
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שעמק יזרעאל הוא  17מזר,ב' דומה לככ כתב גמ במ�כימ שהקרב היה באותו אזור. 
מ על בינ הרי אפרימ והגליל ולהטיל את מרות לש�ערצו והפלשתימ  ,האזור החלש

הדוחה את ה�ברה  19,ברטלא' מקבל את דעתו של  18רוזנ�וני' שונמ ויזרעאל. 
ועשו זאת  ,קשו לכבוש את אזור ההר ששוחרר על ידי שאולישהפלשתימ ב ,המקובלת

הוא רואה את �יבת המלחמה כניגוד  20הצליחו לעשות זאת ממערב. כיוונ שלאמצפונ 
 ,בינ הפלשתימל ,עמ שבטי הצפונאינטר�ימ בינ שאול הרוצה לחזק את הקשר שלו 

  המעוניינימ לשלוט על המעבר המקשר בינ מגידו ובית שאנ שבשליטתמ.
נקודת תורפה של  בככ שהיההמערכה באזור זה  תולה את קיומה של 21לבנונא' 

ג' שאול בגלל הערימ הכנעניות האוטונומיות למחצה בעמק יזרעאל ובעמק בית שאנ. 
כפו על שאול דווקא את האזור הזה, היא משומ  פלשתימה�בור שה�יבה ש 22לילג

 23זרטלא' שככ היה יתרונ לצבא הרכב שלהמ על פני צבא הרגלימ הישראלי של שאול. 
כותב אפ הוא שהרקע למלחמה הוא הרצונ של שאול לשוב ולרכוש את השליטה על 

הפלשתימ ביצעו תנועה של 'לפיתה' �ביב ההר שהמעברימ של עמק יזרעאל, לאחר 
  נתק בינ הגליל והשומרונ.  ואלי ויצרהישר

כיצד הגיע שאול אל בעלת האוב בעינ  :מיקומ זה של הקרב יוצר בעיה לא פשוטה
נעשה בלילה, כפי שמתואר  הדבראמנמ  ?פלשתימ היו בתווכהדור, כאשר חילות 

בו היה נתונ שבכתוב, אולמ צעד כזה הוא �יכונ לא מבוטל מצד שאול. מצד שני, הלחצ 
 ,ינימה שעשה גדעונ במלחמת מד המזכיר אתול לה�ביר גמ צעד כזה, שאול יכ

ה שעזר לו עשמ – שהתגנב בשעת לילה אל מחנה האויב ושמע את החלומ ופשרוכ
  מבחינה נפשית לאזור אומצ ולהילחמ במדיינימ.

בנו�פ, לפי הה�ברימ לעיל תקעו הפלשתימ את גוויית שאול ובניו בחומת בית 
פלשתימ המוכרות? האמ הנ. מדוע לא עשו זאת באחת מערי שנ, היא העיר בית שא

  ש' גבע: כתבהייתה בית שאנ עיר בשליטה פלשתית? על ככ 

לפני ה�פירה.  בי"-אאינ עדות ארכיאולוגית לקיומו של יישוב פלשתי בבית שאנ במאות י"
החופרימ האמריקנימ, אשר טעו בראשית עבודתמ בקביעת תאריכי השכבות, ייח�ו את 

ליישוב פלשתי, וזיהו שני מבנימ  – זו המתוארכת היומ למאה י' לפני ה�פירה – V שכבה
 – במרכז האקרופולי� כמקדשימ. את הדרומי, הגדול יותר, זיהו כמקדש דגונ, ואת הצפוני

 
עמ' תל אביב תרצ"ח, א,  מהימימ הקדומימ ביותר עד זמננו – תולדות ארצ ישראלב' מזר,   .17

279-280.  
  .282-294תשנ"ט, עמ' - ח, תשנ"ח טללי אורותעל הגלבוע במקרא',  – י' רוזנ�ונ, 'הרי בגלבוע  .18
  .145- 144, 101- 100, תל אביב תשמ"ב, עמ' המלכ הראשונ בישראל – מלכות שאולא' ברטל,   .19
  .74- 72, עמ' 1981, ירושלימ מלחמות התנ"כככ �ובר גמ ח' הרצוג,   .20
  .21, ירושלימ תש�"א, עמ' בית שאול המלכ – ויהי בימי שאולא' לבנונ,   .21
  . 229- 228), עמ' 3גליל (לעיל, הערה   .22
  .264- 263, אור יהודה תש"ע, עמ' של �י�רא�ודו א' זרטל,   .23
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. ואולמ אינ בממצאימ שנתגלו במבנימ עצממ כדי להעיד על זהות האלימ, כבית עשתרות
אשר לכבודמ הוקמו המקדשימ הללו, ואפ זיהוימ כמקדשימ מ�ופק. זאת ועוד; כלי חר� 
פלשתיימ לא נמצאו כלל בבית שאנ. הני�יונות לזהות כלימ או שברי כלימ עמ קבוצות 

שנמצאו באתרימ 'פלשתיימ' יחד עמ ממצא 'פלשתיות' מתייח� בכל המקרימ רק לכלימ 
הקרמיקה הפלשתית, אולמ המ עצממ אינמ פלשתיימ, ואינמ יכולימ אלא להעיד על קיומו 

  24של יישוב במקומ באותה תקופה.

 עמק יזרעאלשתי דעות ה�וברות שמלחמת שאול לא הייתה כלל באזור  אמנמ, ישננ
  בנבנשתי:ד' לוריא וב"צ כפי שמציעימ  25,אלא באזור אחר

האחרונה של שאול  ואינה זהה עמ בית שאנ המכונה בימי בית שני �קיתופולי�. מלחמת
לא התנהלה בעמק יזרעאל, כי אמ בעמק אילונ ולכנ יש לחפש את בית שנ בעמק זה או 

... ההר ממזרח ֶשָנה, ק"מ אחד מצפונ לִקבוצ שעלבימ-יתכנ שהיא חורבת בית. ב�מוכ לו
הר הגלבוע; לשמ נ�וג מחנה שאול  – כנראה – מ, הואשנה, המכו�ה טרשי-לח'רבת בית

  26ושמ נפל המלכ ובניו.

בהקשר למה שעוללו  כולנ 27,יש לציינ כי 'בית שנ' מופיעה במקרא שלוש פעמימ
בהקשר של הערימ  28ויות שאול ובניו. בית שאנ מופיעה שש פעמימוהפלשתימ לג

  בחבל מנשה בצפונ.
שלא יכול להיות שהמלחמה התרחשה  ,טוענ במאמר מקיפ 29דרומא- ברח' גמ 

באזור עמק יזרעאל של היומ. לדעתו, השיבוש החל כבר בזמנמ של הירונימו� 
שקבעו את ג'בל פוקוע כגלבוע, את שונמ כ�ולמ, את יזרעאל כזרעינ ואת  ,ואב�ביו�

. אפ אחד כפתור ופרחאשתורי הפרחי ב�פרו  ר'ואחריהמ הלכ גמ  ,עינ דור כאינדור
דרומא, לא התייח� למיקומה של אפק. בעקבות זיהויימ אלו הלכו כל -ברמהמ, מציינ 

על זיהויה של  30החוקרימ ללא דרישה וחקירה, לטענתו. לאחר שהעלה תמיהות רבות

 
  .231, עמ' 2002, תל אביב 'שמואל א – עולמ התנ"כש' גבע,   .24
רוזנ�ונ מעיר על דעה זו: "כזכור, חריגותו של אזור הקרב הניעה כיוונ קיצוני ביותר בפרשנות י'   .25

, 18הערה  (לעיל,השוליימ המערביות של אזור ההר"  – ה�יפור להעתיקו לאזור הקרבות השגרתי
  ).286עמ' 

  .92, ירושלימ תשכ"ז, עמ' אטל� תנ"כי וערימ במקראב"צ לוריא וד' בנבנשתי, ערכ 'בית שנ',   .26
  שמ"א ל"א, י, יב; שמ"ב כ"א, יב.  .27
  יהושע י"ז, יא, טז; שופטימ א', כז; מל"א ד', יב (פעמיימ); דה"א ז', כט.   .28
  , ירושלימ תשכ"ו.הרי בגלבועדרומא, -ח' בר  .29
ב. לפי הכתוב לא הגיעו  ;א. אינ י�וד להנחה שפלשתימ שלטו באזור זהבינ התמיהות שהעלה היו:   .30

ג. יש מ�ורת עתיקה של יהודימ, נוצרימ  ;פלשתימ לעמק הגדול אלא רק לאחר המלחמה ולא קודמ
ד. הביטוי 'על במותיכ חלל' לא הולמ את  ;תה במקומ מלחמת דוד וגוליתיומו�למימ שהמלחמה הי
ה. המרחק מצקלג לשדה המערכה היה מרחק של  ;תה ליונתנ אחיזהיאזור העמק, שמ לא הי

  שלושה ימימ בלבד, כמתואר ב�יפור הנער העמלקי.- שניימ
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המלחמה באזור זה, הוא מציג את טענתו שהמלחמה התרחשה כשאר מלחמות 
א מביא פלשתימ במערב הארצ ולא בצפונה. אחת ההוכחות העיקריות שהו- ישראל

לככ היא חישובי מרחקימ. המרחק מצקלג לאפק על פי הכתוב הוא מהלכ 
המהלכ של הנער העמלקי מאזור המלחמה עד צקלג (על פי ושלושה ימימ, - שניימ

לכנ לא יכול להיות שהמלחמה  .שלושה ימימ- המתואר בשמ"ב א') היה אפ הוא שניימ
  הייתה בעמק יזרעאל.

 ,וביישוב יבש גלעד ,כבית שאנ והתה'בית שנ', שזמקור הטעות לדעתו הוא בעיר 
בית אינה שהיה אמור להיות קרוב לבית שנ, על פי תיאור הכתוב. לדבריו, בית שנ 

נ ולא והיא נקראת בית ָש  ,יישוב פלשתיהייתה שאנ, משומ שאינ רמז לככ שבית שאנ 
תימ: בית שאנ. גמ לפי התיאור בכתוב ניכר הדבר שבית שנ היא עיר בארצ פלש

ר בית עצביהמ ֵּש ַב בארצ פלשתימ �ביב לְ  31טו את כליו וישלחו"ויכרתו את ראשו ויפִש 
(שמ"א ל"א, נ" ת ואת גויתו תקעו בחומת בית ָש מו את כליו בית עשתרוואת העמ. ויִש 

 ככהיא העיר 'הֵשנ' המוזכרת במלחמת אבנ העזר (שמ"א ז', יב). לדעתו,  ,בית שנ  י).-ט
בית דגונ במקומ (דה"א י', י), שבה נזכר את המקבילה בדברי הימימ גמ הוא מ�ביר 

דרומא מו�יפ ומחזק את טענותיו -לה�בירו. ברכיצד בית שנ, דבר שרבימ התלבטו 
יכולה  יזרעאלככ למשל  .יישובימ השונימ הנזכרימ במלחמהומבהיר את מיקוממ של ה

ות נו�פימ אפשריימ להיות העיר שבשבט יהודה (יהושע ט"ו, נו) או מ�פר מקומ
באזור אפק או בעמק הירדנ, ולאו דווקא יזרעאלה שבשבט יששכר (יהושע י"ט, יח). כנ 

  מאריכ המחבר לגבי שונמ וגלבוע. 
דרומא, אפ את עינ דור שבה ישבה בעלת האוב אינ לזהות עמ הכפר -לדברי בר

  :אינדור שבעמק יזרעאל

ק"מ בערכ, בקו ישר, ואילו מאנדור  5לכ הכפר אנדור מאחורי �ולמ הוא, צפונה מזרחה, מה
לג'בל פוקוע, למעלה מעשרה ק"מ, והדרכ מלאה חתחתימ, ובשומ אופנ אינ להבינ איכ עבר 
בה שאול בשעות מועטות, ואיכ יצא לדרכ זו בכלל, דרכ שמשמרות הפלשתימ שבשו אותה 

  32?ללא �פק

שאפ על פי שאינ הדבר חשוב כל עיקר היכנ הייתה עינ דור, ואומר, לכנ הוא מ�כמ 
 ,מערבית למעלה מכמש- דוויר, כשלושה ק"מ דרומית-מוטב לקבוע אותה בח'רבת א

  .דוויר-מערבית לח'רבת א-כשבעה ק"מ דרומית ,טארי-או בנבי
או�יפ מנהג המוכר גמ לי. בשבת שירה ובשביעי של הצעות שהוצגו עד כה העל 

מ בתפילה לשירת הימ, נוהגימ בקהילות צפונ אפריקה (מרוקו, בעיקר) פ�ח, כשמגיעי
 

לבלעמ  ויַשַּלח"ויזבח בלק בקר וצאנ הפועל ש.ל.ח. יכול להתבאר כאנ כמו אצל בלעמ:  לדעתי,  .31
), במשמעות עריכת שולחנ ולא במשמעות שליחה. ראו: כ' כהנ, ולשרימ אשר ִאתו" (במדבר כ"ב, מ

  . 160עמ'  תשנ"ה,טז,  מעליות'מושגימ גיאוגרפיימ במבחנ האטימולוגיה וההקשר', 
 .44), עמ' 29, הערה דרומא (לעיל- בר  .32
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בתרגומ יונתנ לשה"ש א', א  ותהמציינ את עשר השירות על פי חז"ל (מובא לשיר פיוט
  ):ובמקומות נו�פימ

   אשירה כשירת משה, שיר לא ייָנשה, אז ישיר משה, את דברי השירה;
  אשירה כשירת מרימ, על שפת הימ, ותענ להמ מרימ, את דברי השירה; 

  יהושע, בהר הגלבוע, אז ישיר יהושע, את דברי השירה; אשירה כשירת 
  אשירה כשירת דבורה, בהר תבורה, ותשר דבורה, את דברי השירה; 

  אשירה כשירת חנה, עמ בעלה אלקנה, ותשר חנה, את דברי השירה; 
  אשירה כשירת דוד, מזמורימ יצמיד, וידבר דוד, את דברי השירה; 

  ו אמו, שיר השירימ אשר לשלמה; אשירה כשירת שלמה, בעטרה שעטרה ל
  אשירה כשירת ישראל, בביאת הגואל, אז ישיר ישראל, את דברי השירה.

ולהערכתי מדובר  33,איני יודע מה מקורו של הפיוט. לא מצאתי אותו ב�ידורימ ישנימ
אחרונות. השנימ הבמ�ורת בעל פה של יהודי מרוקו במהלכ מאה עד מאה וחמישימ 

שהמשורר קשר את הר הגלבוע לשירת יהושע. לא �ביר להניח בכל אופנ, מעניינ 
לא  .בקלות ניתנ למצוא חרוזימ מתאימימ שכנ ,שעשה זאת רק בגלל החרוז ליהושע

עמ זאת, יכול להיות שפיוט זה ו ,נוכל להביא מכאנ ראיה למיקומו של הר הגלבוע
  .נההקושרת את הר הגלבוע למרכז הארצ ולא לצפו ,מנציח מ�ורת עתיקה

על פי תאוריה זו, עינ דור של מלחמת שאול ודאי אינה אותה עינ דור גמ ל�יכומ, 
  המוזכרת בתהילימ. 

  )יהושע י"ז, יאעינ דור בתיאור נחלת מנשה (

ביהושע מתוארת נחלת מנשה. בתחילת הפרק מצוינ שמנשה נחל גמ את  י"זבפרק 
הגלעד והבשנ, ובעקבות ה�יפור של בנות צלפחד נאמר שנפלו למנשה עשרה חבלימ. 

  :בפ�וק יא נאמר

דֹאר ּוְבנֹוֶתיָה  ַוְיִהי ִלְמַנֶּשה ְּבִיָּששָכר ּוְבָאֵשר ֵּבית ְשָאנ ּוְבנֹוֶתיָה ְוִיְבְלָעמ ּוְבנֹוֶתיָה ְוֶאת יְֹשֵבי
  ְויְֹשֵבי ֵעינ ּדֹר ּוְבנֶֹתיָה ְויְֹשֵבי ַתְעַנְכ ּוְבנֶֹתיָה ְויְֹשֵבי ְמִגּדֹו ּוְבנֹוֶתיָה ְשלֶֹשת ַהָּנֶפת.

 
ועוד. פיוט זה לא נזכר גמ  �ידור האר"י, �ידור השל"ה, תפילת החודש, אבודרהמ, כנ�ת הגדולה  .33

ינ ומתאר מנהגימ שונימ ג, שנכתב בשנת תרע"ד על ידי הרב שמ טוב גאכתר שמ טובב�פר 
שירי בתפילה. הוא מופיע רק ב�ידורימ מובהקימ של יוצאי מרוקו, וגמ ב�פרו של מ"א עטיה, 

. גמ שמ אינ המחבר מביא את 112תש�"ה, עמ'  ירושלימ, דודימ השלמ לפי מ�ורת יהודי מרוקו
 – ור לחג הפ�ח�ידר מחז עטיההמקור לשיר, כפי שהוא מביא לשירימ אחרימ ב�פר. כמו כנ, הרב 

כתב בהקדמה  217תש�"ח. בעמ'  ירושלימ, מחזור אבותינו על פי נו�חאות ומנהגי חכמי מרוקו
לפיוט זה: "שיר קדמונ מחכמי המערב, מיו�ד על פי תרגומ יונתנ בנ עוזיאל על פ�וק ראשונ של 

נתיבות , שיר השירימ". גמ לאחר שיחה אתו לא קיבלתי תשובה ברורה יותר. ב�פרו של א' ביטונ
  הערה יד: "כנ המנהג, והוא מנהג קדומ".נכתב ב, 94תשנ"ט, עמ'  ירושלימ, מנהגי מרוקו – המערב
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  'ביששכר ובאשר'

 34קלאיז' אשר? למה משמעות הביטוי? האמ היו למנשה ערימ שהיו שייכות ליששכר ו
המ�בירימ שהייתה בעלות כפולה על שטחימ  ,מביא את דעתמ של אלט, נות ואחרימ

דוחה טענה זו וטוענ שאינ מדובר בשטחימ של מנשה בתוכ יששכר עצמו אלו. הוא 
  ואשר, אלא בגבולות שנוגעימ זה בזה.

  השמטת עינ דור

), רבימ מהחוקרימ רואימ את הציונ של עינ דור בפ�וק זה 4כפי שציינתי (לעיל, הערה 
  �יבות לדבר:  כמה .כטעות

  �דר הערימ ברשימה תמוה.  א.
), היא צריכה להיות 1-3הערות (ראו לעיל, של עינ דור על פי הזיהוי המקובל   ב.

נחלת מנשה, שהרי היא צפונית לשונמ, אחת מערי יששכר בבנחלת יששכר ולא 
  ע י"ט, יח).(על פי יהוש

  ) מוזכרות כל הערימ המוזכרות כאנ, פרט לעינ דור.4ברשימה המקבילה (מקור   ג.
  אינה מופיעה.  עינ דורבתרגומ השבעימ   ד.

  ., לאור המידע שפר�נו עד כהלה�ביר את הפ�וק ללא מחיקתה של עינ דור ננ�ההלנ ל

  'שלושת הנפת'

התרגומ  בעקבותרבימ התחבטו במשמעות המילימ 'שלושת הנפת'. רש"י מ�ביר 
עינ דור. בתרגומ השבעימ ללדור ו שלוש נפות שהשתייכושהיו  ),"תלתא פלכינ"(

ברור לי למה  לא, וMapheta' – Τριτον τής Μαφετάמתורגמ הביטוי לחלק השלישי של '
כאשר  ,את עשרת החבלימ של מנשההכוונה. מלבי"מ (בפירושו ליהושע י"ז, ה) מונה 

אזור הוא  'שלושת הנפת'מ�ביר ש 35צפרירב"ד 'שלושת הנפת' הוא האחרונ שבהמ. 
היה עשיר במימ ונוח זה מגידו ודור. אזור  ,בצורת משולש שיצרו שלוש הערימ תענכ

  לא יכלו להוריש משמ את הכנעני.בימי יהושע לכנ ו ,להגנה
: ערימ או נפות הנ לשונ נקבה, ומדוע קדוקיתאינ פתרונ לבעיה הד אלובה�ברימ 

  36הנפת' ולא 'שלוש הנפת'? תאפוא נאמר 'שלוש

 
  .120, עמ' 8לעיל, הערה   .34
  .93-97תש"ט, עמ' - יד, תש"ח ידיעותב"ד צפריר, 'שלושת הנפת',   .35
  על פ�וק זה, שהתלבט בעניינ זה.  ,�פר יהושע עמ פירוש דעת מקראראו: י' קיל,   .36
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  ומ
קנה פתרונ

י"ז, יהושע להערכתי, הפ�וק מדבר על עשרת החבלימ שנפלו למנשה, שהוזכרו קודמ (
זה מ�וג וכבר מצאנו שימוש  ,ה). 'שלושת הנפת' משמעותו שלושה חבלימ לכל נפה

  , 1ככ הלשונ מדויקת, אכ עלינו להבינ מה הכוונה. כפי שרואימ במקורות   37במקרא.
מופיעה במקרא רק בהקשר לדור והיא מופיעה גמ בלשונ רבימ:  'נפה', הלשונ 6-ו 2

לכנ �ביר להניח שהיו שתי נפות, האחת מיוח�ת לדור והשנייה  .)1'נפות דאר' (מקור 
שאנ, יבלעמ, מגידו ותענכ המ ארבעה  לעינ דור. לפי הנחה זו, יובנ הפ�וק ככ: בית

שה חבלימ יש בשתי הנפות (דור ועינ דור), שלושת הנפת, היינו יועוד ש ,חבלימ
לכל נפה. ככ גמ מובנ קצת יותר מדוע הוצמדה דור לעינ דור בפ�וק, גמ שלושה חבלימ 

 ,יד) שמ,מתאימ ל�דר. טענתמ של בני יו�פ ליהושע ( אינו 38אמ מיקומה הגאוגרפי
עשרת החבלימ שניתנו שמתוכ  ,כנראה לככמתייח�ת תנ להמ רק חבל אחד, שני

  למנשה, לא יכלו להוריש תשעה מהמ, ונותר להמ רק חבל אחד. 
 ייתכנלאחר �קירת המקורות השונימ העו�קימ ביישוב המקראי עינ דור, עולה כי 

מעינ שהיו שלושה יישובימ שונימ העונימ לשמ זה: עינ דור של מלחמת שאול שונה 
שכנה ושתיהנ שונות מעינ דאר של מלחמת �י�רא. הראשונה  ,ר של חבלי מנשהדֹ

עיר גדולה שהייתה נפה והכילה  – יהייר), השנודו-אבמרכז הארצ (אולי ח'רבת 
ח'רבת צפצפה או מזוהה עמ שלושה חבלימ מחבלי מנשה, כמו שכנתה דור, והאחרונה 

  .עג'ול-אלתל עמ 


יכומ  

על מנת לפתור קושי פרשני  ,מיקומה של עינ דור המקראית אחרבמאמר זה התחקיתי 
עינ הוזכרה  שבהמבשלושת המקומות  לשמ ככ עיינתיהעולה מהפ�וק ביהושע י"ז, יא. 

  שני כיוונימ חדשימ: הוצגו וככ  ,במקראדור 

שמצאתי לו �ימוכינ  ,ובמיוחד לביטוי 'שלושת הנפת' ,פירוש חדש לפ�וק הקשה  א.
  קדוקית. במקרא מבחינה ד

 
לכל מערכה. מל"א ז', ג: "חִמשה עשר הטור" =  למשל: ויקרא כ"ד, ו: "שש המערכת" = שש חלות  .37

  חמישה עשר עמודימ בכל טור.
), שאינו שולל על ה�פ את האפשרות שליד 4בעניינ זה אזכיר כאנ את דעתו של גליל (לעיל, הערה   .38

דור הייתה עיר נו�פת בשמ עינ דור. ואכנ, במפות קדומות (כמו: מפת גבולות הארצ על פי העיר 
הורדנה תק"פ), אפ שאינ ל�מוכ על ידיעות -, וילנהארבעה ועשרימצורפה לנ"כ ש ,הוילנוהגאונ מ

  מחבריהנ, מופיעה עינ דור מערבית למגידו ולתענכ.
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שאמנמ אינה מבו��ת אכ בהחלט �בירה לדעתי, שהיו בתקופת המקרא  ,השערה  ב.
  39, ואולי משומ ככ נכתבו כל פעמ בכתיב שונה.'עינ דור'שלוש ערימ שנקראו 

 
ד, -ג 51 לשוננולא כדעתו של י' אליצור, 'הבור והבאר, ריאליה וארכיאולוגיה והמחקר הלשוני',   .39

  .207-230תשמ"ז, עמ' 
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