פולחן קדום בעיר עתיקה – חצור
מטרות השיעור
 (1להבין את מכלול המונחים והממצאים הקדומים הנכללים במילה "פולחן".
 (2לעמוד על היבטים שונים של הפולחן הממלכתי והציבורי בעיר הכנענית
לעומת הפולחן הפרטי בה.
 (3לקשר בין המקורות המקראיים לבין אלמנטים פולחניים כנעניים והממצאים
בשטח.
 (4לבדוק מי ומי העוסקים בפולחן ואת מי עובדים בעיר חצור לנוכח הממצאים
והמקורות המקראיים.
 (5ללמוד על אופיו של הפולחן לאחר נפילת חצור הכנענית ותחילת התקופה
הישראלית.

פתיחה
מהו פולחן?
פולחן הוא מכלול הפעולות שאנשים מצֻווים או נוהגים לבצע במהלך טקס דתי או טקס
מסורתי כלשהו.
הפולחן יכול לכלול צורה קבועה מראש לביצוע עבודת האלוהים בדת מסוימת או בכת דתית.
הפולחן יכול לשמש ביטוי לדוקטרינה חברתית רחבה או לאמונה אישית.
המושג "פולחן" משמש בהקשר של עבודת האל בבתי תפילה כגון כנסיות או בתי כנסת ,
אולם הדתות השונות נבדלות מאוד זו מזו מבחינת הקשר שבין הדוקטרינה לבין הפולחנים
הכרוכים בה .לעתים קרובות יש קשר ישיר בין ד ֵבקוּת דתית לבין פולחן ,המבטא בד"כ
הערצה לאלוהות כלשהי.

גוף השיעור
א( מקדש ציבורי גדול
היכן נערכים טקסים דתיים כיום?
בבתי כנסת ,כנסיות ,מסגדים ,רחבות ציבוריות לפני מבנים חשובים )לדוגמה  -הנחת אבן
פינה( ,בטבע )תפילות של חסידי ברסלב( ,בבתים פרטיים ועוד.אפשר לערוך טקס דתי בכל
מקום.
מה ההבדלים בין עריכת טקס דתי בבית התפילה )בית כנסת ,כנסייה או מסגד( לבין
עריכתו בבית?
בית תפילה הוא מתחם ציבורי ,ואילו הבית הוא מתחם פרטי; יש טקסים שקיומם מחייב
מספר מסוים של אנשים ,כגון מניין לתפילת קדיש ,ומשום כך נוהגים לערוך אותם במתחם
הציבורי ,לעומת טקסים שאפשר לערוך בפרטיות; יש אף טקסים שחובה לערוך אותם בבית
התפילה ,כגון טקס לחם הקודש אצל הנוצרים ,לעומת טקסים שאפשר לערוך גם בבית ,כגון
קידוש; תשמישי קדושה מסוימים נמצאים רק בבית התפילה הציבורי ,כגון ארון הקודש בבית
הכנסת או המחרב במסגד וכד'; יש טקסים הנערכים ע"י אדם מוסמך )רב ,כומר ,קאדי(
בעבור הקהל ,ולעומתם יש טקסים שכל אחד רשאי לערוך ,וכיו"ב.
היכן היה מקום הפולחן המרכזי בישראל לפני שהחלו להתפלל בבתי כנסת?
בית המקדש בירושלים.
האם בית המקדש היה מתחם פרטי או מתחם ציבורי?
מתחם ציבורי .המקדש נחשב ביתו ומשכנו של האל ,להבדיל מבית פרטי או ממקום פתוח.
מי ניהל את הפולחן בבית המקדש?
הכוהנים והלוויים ,ולעתים אף המלך.
משימה לתלמיד

בית מקדש לא היה "מוסד" ייחודי לבני ישראל .גם לכנענים היו מקדשים רבים .סיירו במאגר
המידע של חצור  .קראו את הערכים העוסקים בפולחן  .כמה מקדשים בנויים נמצאו עד היום
בחצור?
מידע למורה :מקדש המצבות ,מקדש המגדל בשטח ח' ,המקדש הצפוני ,המקדש המרובע,
המקדש הדרומי.
מדוע היו בעיר מקדשים רבים ולא מקדש אחד בלבד?
הכנענים עבדו לאלים רבים.
משימה לתלמיד
היכנסו לערך העוסק במקדש המגדל שבשטח ח' ,בקרו בו בתקופת הברונזה התיכונה וגם
בתקופת הברונזה המאוחרת .
ממצא הוא חפץ עתיק שהארכיאולוגים מוצאים באתר החפירהֵ .אילו ממצאים נתגלו
במקדש?
נסו לשחזר את הפעולות שנעשו במקדש זה לפי הממצאים שבו.
התאימו בין פסוקי המקרא לבין הממצאים שנמצאו במקדש בשטח ח':

úà êñéå åúçðî úàå åúìò úà øè÷éå :åéìò ìòéå çáæîä ìà êìîä áø÷éå" .1
(âé æè á íéëìî) "çáæîä ìò åì øùà íéîìùä íã úà ÷øæéå åëñð
åì åùò øùà åáäæ éìéìà úàå åôñë éìéìà úà íãàä êìùé àåää íåéá" .2
(ë á äéòùé) "úåçúùäì
èéáäå ùéàä úà ùçðä ìùð íà äéäå ñðä ìò åäîùéå úùåçð ùçð...ùòéå " .3
(é-è àë øáãîá) "éçå úùçðä ùçð ìà
(ã çé á íéëìî) "ïúùçð åì àø÷éå åì íéøè÷î...åéä...úùåçðä ùçð úúëå" .4
ìàù ...íñ÷ íñ÷ì íéëøã éðù ùàøá êøãä íà ìà ìáá êìî ãîò éë" .5
(åë àë ìà÷æçé) "ãáëá äàø íéôøúá
(áì áé à íéëìî) "äùò øùà íéìâòì çáæì ...çáæîä ìò ìòéå" .6

משימה לתלמיד
לאיזה אל ,לדעתכם ,עבדו בשלב האחרון של המקדש? רכזו את סמלי האלים והיעזרו במידע
המופיע בערך "מקדש האורתוסטטים" .
הרחבה לתלמיד
ברחבי המזרח הקדום הייתה נהוגה "תזוזה" של אלים בין עמים שונים" ,שאימצו" זה את
אלוהיו של זה .הפר היה מקודש מיוון ועד מצרים .עשתורת וענת היו מוּכָּרוֹת הן במצרים הן
בסוריה ,וכך גם האל בעל.
ב( מצבות ופולחן
מידע למורה
עיין בערכים "להתפלל לאל הירח" ו "שדה של מצבות" כדי ללמוד על המצבות שנמצאו
בחצור.
סוג נוסף של מקדשים כנעניים שאנו נתקלים בהם בחצור הם מקדשי מצבותְ .למה
משמשת המצבה בימינו?
בדרך כלל המצבה משמשת לכיסוי קברו של הנפטר ,ועליה מציינים את שמו של הנפטר
ופרטים נוספים הנוגעים לו .לעתים המצבות משמשות לציון אירוע מסוים ,כגון מצבה לכבוד
קרב שהתחולל במקום או מעשה גדול שאירע שם.
בתנ"ך מוזכרים שימושים נוספים למצבות :לעתים מקימים אותן כדי לציין אירוע מסוים,
ולרוב הן מייצגות אלים שונים ואת רוחותיהם של אבות המשפחה המתים.
הכנענים נהגו להקים מצבות לאלוהיהם ולמתיהם ולעבוד אותן .על בני ישראל נאסר לעבוד
את המצבות והם אף ִהצטוו להרוס אותן.
האם אתם זוכרים היכן מסופר במקרא על הקמת מצבה? לשם מה הוקמה המצבה?
יעקב הקים מצבה ונסך עליה שמן )בראשית פרק כ"ח י"ח(.

מידע למורה
יש להדגיש את ההבדל שבין עבודה זרה ,שבה עובדים את המצבות ,לבין הקמת מצבה לציון
אירוע מסוים.
ג( פולחן על במות

""...íééåâë úåîáä ìëá íù åøè÷éå... ääáâ äòáâ ìë ìò íéøùàå úåáöî íäì åáöééå
)(à"é-'é æ"é 'á íéëìî
מהן הבמות שאליהן התכוון מחברו של ספר מלכים? אין הכוונה לבמות שנינט ,למשל,
מופיעה עליהן ...מדובר במשטחים מוגבהים העשויים בדרך כלל מאבן ,במקום יישוב או
בטבע ,שעליהם קיימו טקסי פולחן לאלים  -הקריבו קרבנות והעלו קטורת.
התנ"ך מרבה להזכיר במות פולחן .עבודה לה' על הבמות הללו לא הייתה אסורה )ראו למשל
שמואל א' פרק ט' י"ב-י"ד ,שם פרק י' ה' ,דברי הימים א' פרק ט"ז ל"ט-מ'( ,אך כשהתפתו
בני ישראל לעבוד אלילים אחרים על הבמות הללו ,יצא עליהם קצפם של הנביאים .עם ריכוז
הפולחן פסק המנהג לעבוד את ה' על הבמות )ראו ירמיהו פרק ל"ב ל"ה ,הושע פרק י' ח'
ועוד(.
ד( תרפים
פסלוני אלים קטנים נמצאו לא רק במקדשים ,אלא גם במבני מגורים ובקברי אנשים .אלילים
קטנים אלו מזוהים לעתים עם התרפים המוזכרים בתנ"ך .התרפים היו אלילי הבית ושימשו
בפולחן הביתי .מקצתם היו מעֵין ייצוג של האלים ,כגון פסלון של עשתורת אלת הפריון;
אחרים שימשו כנראה לחיזוי עתידות.
התרפים מוזכרים לעתים עם האפוד ,ומשמשים לניבוי )שופטים פרק י"ז ה'(; "כי תרפים
דברו און וקוסמים חזו שקר) "...זכריה פרק י' ב'(
האם זכור לכם היכן מסופר במקרא על תרפים?
רחל גנבה את התרפים של לבן אביה.
"(è"é à"ì ÷øô úéùàøá) "äéáàì øùà íéôøúä úà ìçø áðâúå

" ('ì-å"ë à"ì ÷øô úéùàøá) "éäìà úà úáðâ äîì...á÷òéì ïáì øîàéå
"à"ì ÷øô úéùàøá) "íäéìò áùúå ìîâä øëá íîùúå íéôøúä úà äç÷ì ìçøå
(ã"ì
ה( סוף הפולחן הכנעני
עד כה הכרנו את סוגי הפולחן הכנעני בחצור ,את המקדשים הציבוריים הגדולים ,את
המצבות והבמות ,את האלילים והאלילות .כעת נראה מה היה בסופו של פולחן זה.
משימה לתלמיד
לפניכם פסוק מספר דברים ,פרק י"ב ב'-ג' .ה' מצווה על בני ישראל:
"úà íúà íéùøé íúà øùà íééåâä íù åãáò øùà úåî÷îä ìë úà ïåãáàú ãáà
íúçáæî úà íúöúðå :ïðòø õò ìë úçúå úåòáâä ìòå íéîøä íéøää ìò íäéäìà
úà íúãáàå ïåòãâú íäéäìà éìñôå ùàá ïåôøùú íäéøùàå íúáöî úà íúøáùå
('â-'á á"é ÷øô íéøáã) "àåää íå÷îä ïî íîù
ִקראו את הערך "סופה של חצור הכנענית"  .מה אירע למקדשי חצור ואליליה עם
התמוטטותה של חצור הכנענית?
ִמצאו בערך תמונות הממחישות את הפסוק ִמ ֵספר דברים.
ו( הפולחן בתקופה הישראלית
שלא כמו בתקופות שקדמו לה ,שאופיינו במקדשים ובפסלים רבים ,בחצור התגלתה עד כה
צלמית אחת בלבד מן התקופה הישראלית .הצלמית נמצאה כחלק ממטמון ,מתחת לבמת
פולחן שלצדה מצבה אחת )לעומת מצבות רבות בפולחן הכנעני(.
האם הדבר מעיד כי בני ישראל מילאו את הדיבר הראשון êì äéäé àì...êéäìà ä éëðà" -
àìå íäì äåçúùú àì...äðåîú ìëå ìñô êì äùòú àì :éðô ìò íéøçà íéäìà
ìàøùé éðá åàèç éë éäéå" ÷åñôä ïàë íéé÷úä àîù åà ?('á 'ë ÷øô úåîù) "...íãáòú
"ìòáä úà åãáòéå...úåáöî íäì åáöéå...íäéøò ìëá úåîá íäì åðáéå...íäéäìà 'äì
) ?(æ"è-'æ 'á ÷øô íéëìîעל כך אין לנו תשובה.

מידע למורה
אפשר להרחיב לשיעור תיאולוגי נוסף על משמעות עבודת השם בראשית התהוותו של עם
ישראל ,לעומת הימים שבהם רוכזה עבודת השם ב"מקדש מלך" בעיר ירושלים; על עבודה
על במות המוקדשות לה' להבדיל מבמות שהוקדשו חלקן לה' וחלקן לאלילים אחרים ,כפי
שזעקו הנביאים.

סיכום
חיי הדת בחצור הכנענית היו נרחבים ומגוונים .מקדשים גדולים ומפוארים נבנו בעיר
העליונה ,ומקדשים קטנים וצנועים יותר נבנו בעיר התחתונה .יש לשער שכל התושבים,
עשירים ועניים כאחד ,השתתפו בפולחן לאלים הרבים .פולחן זה התקיים כ 1000-שנה.
בתקופה זו נבנו המקדשים זה על גבי זה ,וכך נשמרה כל העת קדושתו של המקום .הדבר
דומה להר הבית בירושלים :במקום עמדו שני בתי המקדש ,הראשון והשני ,ומסגדי האסלאם
כיום.
בתחילת התקופה הישראלית נחרבו מקדשיהם ואליליהם של הכנענים ,ועידן חדש החל.
מקדשים מפוארים לא קמו עוד ובמקומם נבנו במות פולחן ,ועולמם הדתי של הכנענים הלך
ונעלם.

