
היסטוריה  פיסת  לנו  מחכה  בארץ  פינה  בכל 
שקרה  אירוע  או  מקום  צמח,  בתנ"ך,  שמוזכרת 

ממש כאן בארץ ישראל.

רוצים לדעת יותר?

צאו לדרך עם 
תנ"ך למטייל

איפה הוא נמצא בארץ?

מה קרה בו?

היכן מוזכר אתר זה בתנ"ך?

אילו בעלי חיים חיו בו 
בתקופת התנ"ך?

www.korenpub.co.il

בואו לטייל 
בארץ התנ"ך



• לחובבי תנ"ך 

• לחובבי טבע 

• לחובבי היסטוריה 

• לחובבי בוטניקה 

• לחובבי ארכיאולוגיה 

• לחובבי זואולוגיה

שבילי  את  להכיר  שרוצים  למטיילים 
ישראל דרך סיפורי התנ"ך.

• למשפחות 

• לזוגות 

• לעולים חדשים 

• למורי דרך 

• לסיורים לימודיים ועוד

רבת  עבודה  של  תוצאה  הינו  למטייל  תנ"ך 
כדי  רבה  מחשבה  הושקעה  בתנ"ך  שנים.  
הסיפור  את  הישראלי  למטייל  להגיש 

המקראי דרך הטיול בארץ.

המכיל  מעוצב  במארז  מגיע  למטייל  תנ"ך 
בתוכו:

• ספר תנ"ך עם הפניות למדריך יעודי. 
 המדריך מכיל: 

מדריך טיולים מקיף עם מסלולים, מידע 
על צמחים, חיות וממצאים מתקופת 

המקרא והכל עם הפניות למקום בו הם 
מוזכרים בתנ"ך. 

• מפה המכילה את גבולות הארץ לדורותיה 
וערים עבריות מקראיות.

בתנ"ך  לעיין  המאפשר  נוח,  נשיאה  תיק   •
תוך כדי הטיול.
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ַלִם ַלִים, ְירּוׁשָ ְירּוׁשָ

ֶנה,  ן ִהּנֹם, ַהר ַהֵּזיִתים, ִמּלֹוא, ִמׁשְ יא ּבֶ חֹון, ּגֵ  )ּגִ

ּלַֹח( ֵעין רֵֹגל, עֶֹפל, ִקְדרֹון, ׁשִ

י יֹאַמר ֱאלֵֹהיֶכם.   ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעּמִ
ַלִם ְוִקְראּו ֵאֶליָה718 רּו ַעל ֵלב ְירּוׁשָ ּבְ ּדַ

בירת ממלכת ישראל המאוחדת מימי מלכות דוד, מקומו של 
בית המקדש. העיר הנזכרת במקרא יותר מכל עיר אחרת, 667 
פעמים. לעיר שמות נוספים המשקפים את מצבה בתקופות 
השונות: יבוס )4 פעמים(, עיר דוד )44 פעמים(, ציון )154 

פעמים(. 

מיקום וטופוגרפיה

ירושלים ניצבת בסמוך לדרך הראשית העוברת לאורך שדרת 
ההר719, ומגשרת בין הרי יהודה מדרום להרי בנימין ואפרים 
מצפון. בשל מיקומה ממזרח לקו פרשת המים, על אם הדרך 
היורדת מזרחה ליריחו, היא צופה פני המדבר720. כך ירושלים 
היא עיר גבול בין חבל הארץ הצחיח לחבל הארץ הפורה, 

ואולי לכך רומז השם ציון במשמעות ציה. 
ירושלים הקדומה שכנה על גבעה מוארכת המשתפלת 
דרומה. במורדותיה המזרחיים נובע מעיין הגיחון, הוא מקור 
החיים של העיר והסיבה להתיישבות במקום. גבעה זו מוקפת 
ַלִם  גאיות והרים הגבוהים ממנה, כמאמר משורר תהלים “ְירּוׁשָ
ָהִרים ָסִביב ָלּה״721: מצפון לגבעה מתנשא הר הבית. ממזרחה 
עובר נחל קדרון ומעבר לו הר הזיתים. מדרום לה גיא בן הנום, 
ומדרומו רכס ארמון הנציב. ממערב עובר “הגיא״ אשר לימים 
התמלא שפכים, ומעבר לו מתבלטת ‘הגבעה המערבית׳ אשר 
לתוכה התרחבה העיר בסוף ימי בית ראשון. בפי ירמיהו 
שהגיע מענתות והשקיף על ירושלים מהר הצופים, נקראת 

יׁשֹר״722.  ֶבת ָהֵעֶמק צּור ַהּמִ העיר — “יֹׁשֶ

הארץ במקרא: דרכי הארץ, חבלי הארץ, רכס ההר המרכזי, 
תהום מעיין ובאר

ממצאים: החומה הרחבה בירושלים

ישעיה מ, א-ב  718
שופטים יט, י-יא  719
ויקרא טז, כא-כב 720
תהלים קכה, ב 721
ירמיה כא, יג 722

 ירושלים וסביבותיה; 
 מבט מהאוויר מזרחה אל ספר המדבר. 
שלוחת עיר דוד משתפלת לימין הר הבית
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 שופטים ג, ז 45
שמואל א׳ ז, ג-ד
מלכים א׳ טו, יג
מלכים ב׳ יח, ד
מלכים ב׳ כא, ז

מלכים ב׳ כג, ו-ח 
 שמואל א׳, יט, יג  46

הפסלונים  ידיה.  בשתי  מלמטה  חזה  את  האוחזת  אישה 
ניתנים להעמדה, וחלקם נמצאו מחופים ומעוטרים בצבע. 
את  זיהו  חוקרים  המלוכה.  תקופת  לסוף  מתוארכים  הם 
הצלמיות עם דמותה של אשרה — אלת הפריון, בת זוגו של 
הבעל. המקרא מעיד כי אכן התנהל בישראל פולחן לאשרה 
ולאלילים כנעניים, ובפרט בירושלים, מימי השופטים ועד סוף 

ימי ממלכת יהודה45. 
יש הסוברים שהיו אלה צלמיות מאגיות ששימשו סגולה 
ובלידה לפני  לפריון. הקשיים והסכנות הכרוכים בהיריון 
העידן המודרני הובילו אנשים, ואולי דווקא נשים, לחפש 
מזור בצלמיות אלה, שהיו רווחות בכל בית. ייתכן כי צלמיות 

מעין אלה הן התרפים שהיו ברשותן של רחל ושל מיכל46.  

ע"ע: כתובת ה' ואשרתה בחורבת תימן וחורבת אל־כום 
הארץ במקרא: ייעוד חקלאי וסכנה בצידו

אישה בחלון
ָנב  ַעד ָהֶאׁשְ ב ֵאם ִסיְסָרא ּבְ ַיּבֵ ְקָפה ַוּתְ ַעד ַהַחּלֹון ִנׁשְ ּבְ

בֹוָתיו47 ֲעֵמי ַמְרּכְ ׁש ִרְכּבֹו ָלבֹוא ַמּדּוע ֶאֱחרּו ּפַ ַמּדּוע ּבֹׁשֵ

אחד המוטיבים הנפוצים באמנות הכנענית הוא דמות אישה 
המגולפת בשנהב, כשהיא מביטה מבעד לחלון בעל מעקה 
אופייני. משמעות הדימוי אינה ברורה. על פי הצעות שונות 
זוהי דמות אלה, כוהנת מקדש, או אולי דימוי כללי של האישה 
הספונה בביתה. דימוי זה נמצא בארסלאן־טאש (סוריה), 
בנמרוד — היא כלח הקדומה — בירת אשור, בשומרון, ברמת 
רחל ובעיר דוד בירושלים. במקרא מתוארות נשים אחדות 
כמשקיפות בעד החלון: אם סיסרא, מיכל בת שאול48 והמלכה 

איזבל49.

  שופטים ה, כח  47
 שמואל ב׳ ו, טז  48
  מלכים ב׳ ט, ל  49

צלמיות מתל באר שבע, 
המאה ה־8 לפסה"נ

דמות אישה בחלון מגולפת שנהב
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ָרֵאל – נדודי ארון הברית51 ָלה ָכבֹוד ִמִּיְשׂ ָגּ

הימים ימי שמואל הנביא, עת המשכן וכליו, ובהם ארון הברית, 
עמדו בשילה. לאחר תבוסת ישראל מול הפלשתים נלקח 
ארון הברית מהמשכן אל שדה הקרב, כמנהג העמים לשאת 
עמם את עצביהם למלחמותיהם52. בסיור גדוש זה נתחקה 
אחר מסע נדודיו הממושך של הארון מרגע שנלקח לקרב אבן 
העזר, דרך נדודיו בפלשת וחזרתו לישראל, ועד שייחד לו דוד 

מקום של קבע בבירת הממלכה.

עזבת צרטה
מהכניסה  שומרון,  חוצה  כביש  דרך  נגיע  צרטה  לעזבת 
יישוב  שרידי  נמצאו  במקום  העין.  ראש  של  הצפונית 
לוח  וכן  המרחבים  ארבעת  בית  הישראלית:  מהתקופה 
בכתב עברי קדום.  כתובות אותיות האלפבית  חרס ועליו 
הממצאים במקום וסמיכותו למעבר אפק הובילו לזיהויו 
עם  הקרב  לפני  ישראל  של  חנייתם  מקום  העזר —  כאבן 

1

 שמואל א׳ ד, כא  51
 שמואל ב׳ ה, כא  52

שרידי מבנה בעזבת צרטה
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ושלמה דוד  ממלכת 

143

בהמות הבקר הן בהמות חזקות, ועיקר שימושן היה 
לעבודה: חרישה52, דישה53 ומשא54. מצוות אחדות בתורה 
ׁשֹור ּוַבֲחמֹר  מתייחסות לשור כבהמת עבודה: ”לֹא ַתֲחרֹׁש ּבְ
ׁשֹור  ֶאת  ִתְרֶאה  ”לֹא  ִדיׁשֹו״56;  ּבְ ׁשֹור  ַתְחסֹם  ”לֹא  ו״55;  ַיְחּדָ
יֵבם״57, וכן דיני נזיקין של  ׁשִ ב ּתְ ִחים... ָהׁשֵ יֹו ִנּדָ ָאִחיָך אֹו ֶאת ׂשֵ

השור58. 
יקר60.  למאכל  ונחשבות  טהורות59,  הן  הבקר  בהמות 
הבקר ניזון ממרעה ומחציר, ואיכות בשרו מושפעת מאיכות 
מזונו61. קרבנות רבים ניתנים מן הבקר62, והבקר תופס מקום 
ועגלה  אדומה63  פרה  כמו:  נוספים,  כפרה  בטקסי  מרכזי 
ערופה64. סוגי בקר שונים חיו בארץ, והמשובח שבהם היה 
ן״65. על פי ממצאים ארכיאולוגיים שונים היה  ׁשָ רֹות ַהּבָ ”ּפָ
שכיח גם בקר ה׳זבו׳ הניכר בגבנון שעל גבו. פרה אדומה היא 

כנראה גזע בעל גוון חום־אדמדם הידוע גם בימינו.
האל  דמות  את  דימו  המקרא  בתקופת  שונים  עמים 
כרוכבת על גבו של בעל חיים, ובדרך כלל על גב אריה או 
על גבי עגל. בחזון יחזקאל מתוארת מרכבתו של ה׳ העשויה 
ֵני ָאָדם ּוְפֵני ַאְרֵיה... ּוְפֵני ׁשֹור...  ֵניֶהם ּפְ ארבע חיות ”ּוְדמּות ּפְ
במדבר67,  ישראל  שעשו  עגל הזהב  כי  ייתכן  ר״66.  ֶנׁשֶ ּוְפֵני 
כשאין על גביו דמות אל, שימש מעין סמל מרכבה שעליה 
ניצב האל הבלתי נראה. כך גם עגלי הזהב של ירבעם היו 
המקדש  בבית  אף  ישראל68.  סמל מוחשי לנוכחות אלוהי 
של שלמה שימשו שנים עשר בקר מעין מרכבה — עליהם 
עמד ים הנחושת69. צלמיות רבות של פרים קיימות בממצא 
הארכיאולוגי מתקופת המקרא בארץ. העגל היה אפוא סמל 
עממי מקובל באותם ימים לנוכחות כוח האל, אם כי התפיסה 
המונותאיסטית הטהורה שמייצג המקרא מחשיבה אותו 

במקומות אחדים עבודה זרה ממש70.

ֶבׂש, ֵעז ע״ע: ּכֶ
ממצאים: פר משומרון, כן פולחני ממגידו

ר, ׁשֹור) ָקר (ֵעֶגל, ּפַ ּבָ

 מלכים א׳ יט, יט-כא 52
איוב א, יד 

 הושע י, יא 53
ירמיה נ, יא 

 במדבר ז, ג 54
שמואל א׳ ו, ז-יד 

 דברים כב, י  55
 דברים כה, ד  56
 דברים כב, א; ד  57
 שמות כב, כב-לו  58
 דברים יד, ד  59
 בראשית יח, ז  60
 בראשית מא, א-ד 61

בראשית מא, כו-כז 
 ויקרא א, א-ה 62

ויקרא ג, א
במדבר כט, יב-לט 

 במדבר יט, א  63
 דברים כא, א-ט  64
 עמוס ד, א  65
 יחזקאל א, י  66
 שמות לב, ד  67
 מלכים א׳ יב, כח-כט 68

מלכים ב׳ י, כח-כט 
 מלכים א׳ ז, כה  69
 מלכים א׳ יד, ט 70

מלכים ב׳ יז, טז
תהלים קו, יט-כ 
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ְתרֹוס  ִמְצַרִים, ּפַ
א ָבא226 פֹון ּבָ ֶעְגָלה ְיֵפה ִפָּיה ִמְצָרִים ֶקֶרץ ִמּצָ

הארץ השוכנת לחופו הדרומי־מזרחי של הים התיכון, מדרום 
מערבה של ארץ ישראל. נזכרת כ־700 פעמים במקרא — יותר 

מכל ארץ אחרת.

גיאוגרפיה, דת ותרבות, היסטוריה
במרכזה של מצרים זורם היאור, נהר מצרים, המכונה נילוס 
ביוונית ובלשונות מודרניות. מצרים נחלקת לשני חלקים: 
בדרום — מצרים העליונה ההררית והמדברית, במרחב שבין 
ים סוף למדבר לוב. מצרים הדרומית מכונה פתרוס (שפירושו 
במצרית ’ארץ הדרום׳), כינוי הנזכר שבע פעמים במקרא. 
בצפון — מצרים התחתונה והמיושבת, באזור עמק הדלתא של 
הנילוס. עמק הדלתא הוא משולש רחב ופורה שנוצר במרחב 
שבין שפכי הנילוס לים התיכון. זרימת הנילוס מביאה איתה 
אל שטח הדלתא סחף אדמה, ועל כן קרקע העמק יציבה 
ופורייה במיוחד מבחינה חקלאית, בניגוד לחולות המדבר 
הנודדים מסביב. לאורכה ולרוחבה של הדלתא פרושה רשת 

של תעלות ניקוז והשקיה. 
שהתפתחה  לכך  הביאו  הארץ  של  ופוריותה  עושרה 
בה אחת התרבויות העתיקות בעולם סביב 3200 לפסה״נ. 
הממלכה המצרית פיתחה את כתב החרטומים (הירוגליפים), 
בעלות  כולן  ותרבות —  דת  ענפה,  ספרות  התפתחה  ובה 
מאפיינים ייחודיים. בעיני המצרים, נחשבו מלכיהם לאלים. 
אף הנילוס היה מקודש בתרבות המצרית. מצרים הייתה 
בעלת עוצמה כלכלית, והגיעה להישגים מתקדמים בתחום 
החקלאות, הבנייה והמסחר. גם מבחינה מדינית וצבאית 
התעצמה מצרים בתקופות השונות, תוך ששלטה והשפיעה 

על ארצות המזרח הקדום. 
ההיסטוריה המצרית מחלקת את תולדות מצרים ל־30 
שושלות מלכים, מראשיתה ועד לכיבושה על ידי אלכסנדר 
מוקדון. בסביבות 1750 לפסה״נ נכבשה מצרים התחתונה 
בידי זרים המכונים ״חיקסוס״, ואלה שלטו בה במשך כ־200 

תמונת לוויין של מצרים התחתונה
ועמק הדלתא

 ירמיה מו, כ  226
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ָבנֹון ֶאֶרז ַהּלְ
ְבהֹו40 ֹגַבּה ֲאָרִזים ּגָ ּכְ

הארז נזכר 73 פעמים, יותר מכל עץ אחר במקרא, הודות 
לשימוש הנפוץ בו ולמשמעותו הסמלית. למעשה, יש להבחין 
בין ”ארז הלבנון״ (Cedrus libani ) ובין ”ארזים״ (לרוב בלשון 
ִרי ְוָכל־ֲאָרִזים״41.  רבים), השם הקיבוצי לכלל עצי הסרק: ”ֵעץ ּפְ
בספרות חז״ל נכללים במיני ה״ארזים״ כמה עצים מחטניים 
וירוקי עד (ראש השנה כג ע״א; בבא בתרא פ ע״ב; שמות 

רבה לה, א).
ארז הלבנון נזכר מפורשות כשם עץ ספציפי הגדל בהר 
הוא  ביותר43.  היוקרתי  העצה  כמקור  נזכר  הוא  הלבנון42. 
מתנשא לגובה רם, עד כארבעים מטר, גזעו רחב, חזק ועמיד 
לאורך זמן, ועל כן היה עץ הבנייה החשוב ביותר למקדשים, 
לבניית  שימש  הוא  העתיק.  בעולם  וספינות44  ארמונות, 
”בית ארזים״45 לדוד; לבניין בית המקדש: ”ַהּכֹל ֶאֶרז ֵאין ֶאֶבן 
ִנְרָאה״46; לבניית ארמונות שלמה: בית המלך שלמה, בית יער 

הלבנון וביתה של בת פרעה47. 
את  והצורים  הצידונים  הובילו  המקדש  בניית  לצורך 
הארזים על רפסודות מהר הלבנון לחוף יפו, ומשם לירושלים48. 
ארזי הלבנון נזכרים גם עם עצי הברושים אשר מלכי מעצמות 
העולם (אשור ובבל) ביקשו לכורתם49, והשליטה על המסחר 

בהם נחשבה מונופול שלטוני50. 
הארזים נחשבים לגדולים שבעצים ועל כן זכו לתואר 
ר ָנָטע״52. הארז הוא סמל לגובה  ”ַאְרֵזי־ֵאל״51, ”ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאׁשֶ
ה״53, ומשל גם לחוסן וליופי: ”ַמְרֵאהּו  ּגֶ ָבנֹון ִיׂשְ ּלְ ֶאֶרז ּבַ וגדולה: ”ּכְ
ֲאָרִזים״54. הוא מסמל את המלוכה, את גאוות  חּור ּכָ ָבנֹון ּבָ ּלְ ּכַ
ה ְמַתֲחֶרה ָבָאֶרז״55.  י ַאּתָ האדם וביטחונו בכוחו: ”ֲהִתְמלְֹך ּכִ
במשלו של יחזקאל ניתן תיאור מלא ועשיר של עץ עצום 
ממדים המדומה לארז הלבנון, משל לגאוותו של מלך מצרים56. 
אולם גדולת הארז אינה מובטחת57, ובדבר ה׳ הוא עלול ליפול58 

ָבנֹון״59.  ר ה׳ ֶאת־ַאְרֵזי ַהּלְ ּבֵ ולהיכרת: ”קֹול ה׳ ׁשֵֹבר ֲאָרִזים ַוְיׁשַ
ָבנֹון״60,  ּלְ ר ּבַ בניגוד לארז אשר בלבנון מופיע ”ַהחֹוַח ֲאׁשֶ
ר  ָבנֹון ְוַעד ָהֵאזֹוב ֲאׁשֶ ּלְ ר ּבַ אך גם האזוב השפל: ”ִמן־ָהֶאֶרז ֲאׁשֶ
יר״.61 הארז והאזוב משמשים יחד בטהרת מצורע  ּקִ יֵֹצא ּבַ

וטמא מת62.

ארז הלבנון
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בשכירי חרב שיגנו עליהם מפני שוסים אלה, כשם שנבל 
הכרמלי נהנה מהגנתו של דוד31. עוזיהו הרחיב את שטח 
ממלכתו דרומה תוך שהוא הודף מן המדבר את "ָהַעְרִבים 
עּוִנים"32, שהיו כנראה שבטי רועים  ַעל ְוַהּמְ גּור ּבָ ִבים ּבְ ַהּיֹׁשְ
ר  ְדּבָ ּמִ ִלים ּבַ ֶבן ִמְגּדָ נוודים33, וכך הצליח ליישב את המדבר: "ַוּיִ
יׁשֹור  ֵפָלה ּוַבּמִ ְ י ִמְקֶנה ַרב ָהָיה לֹו ּוַבׁשּ ים ּכִ ְחצֹב ּבֹרֹות ַרּבִ ַוּיַ

י אֵֹהב ֲאָדָמה ָהָיה"34. ְרֶמל ּכִ ָהִרים ּוַבּכַ ִרים ְוכְֹרִמים ּבֶ ִאּכָ

ְמֵעאִלים, ִמְדָין, ֲעָמֵלק, ַעְרִבים, ֵקיִני ארצות ועמים: ִיׁשְ

בין רועי צאן לעובדי אדמה
תרבות המרעה ותרבות החקלאות התפתחו שתיהן בחברה 
האנושית בעקבות 'המהפכה החקלאית' כפי שהיא מכונה 
במחקר הפרהיסטורי. האדם עבר בהדרגה מחיי ֶלֶקט וַצִיד 
לחיים של עבודת אדמה. במסגרת המהפכה החקלאית החל 
האדם לביית בעלי חיים ולגדל אותם בעדרים לשימושו, וכן 
לביית זרעים של צמחי בר, ולהצמיח מהם מזון בכמויות 
נרחבות באמצעות השקיה וטיפוח. בכך המיר האדם את חיי 

הנוודות בחיי התיישבות של קבע.
ביטוי מקראי סמלי למעבר זה ניתן למצוא בסיפור גירושו 
של אדם מגן עדן. בחטאו גורש האדם מהגן שהניב לו את כל 
יָך ּתֹאַכל ֶלֶחם"35. הוא נשלח "ַלֲעבֹד  ֵזַעת ַאּפֶ צרכיו, ונענש: "ּבְ

ֶאת ָהֲאָדָמה"36 ולייצר לעצמו את מזונו. 
מהפכה זו הובילה בהדרגה להתפתחות הערים, המלאכות 
והמסחר37. בכל מקום הבשיל תהליך זה בקצב אחר ובאופן 
אחר, תוך השתמרותם של מרכיבי חיים קודמים. כך התפצלה 
החברה האנושית בארץ בתקופת המקרא לשתי תרבויות 
עיקריות: תרבות רועים ותרבות עובדי אדמה. כל תרבות 

הצטיינה במאפיינים משלה.
בניו של האדם הראשון, קין והבל, מגלמים את שתי צורות 
החיים הללו: "ַוְיִהי ֶהֶבל רֵֹעה צֹאן ְוַקִין ָהָיה עֵֹבד ֲאָדָמה"38. יבל 
ע  ּטַ ב אֶֹהל ּוִמְקֶנה"39, ואילו נח היה "ִאיׁש ָהֲאָדָמה ַוּיִ היה "ֲאִבי יֹׁשֵ
ֶרם"40. אברהם היה יושב אוהלים ועסק במרעה41, ואילו יצחק  ּכָ

מתואר כמי ששלח ידו בחקלאות42.
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