
לעיון נוסף 

/   "בתי החינוך של החמד הם בתים של תורה... מקדמים חדוות הדעת ומצוינות"  )מתוך חזון החמד(

 משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי

ַוִּתְקַרְבָנה ְּבנֹות ְצָלְפָחד ֶּבן-ֵחֶפר ֶּבן-ִּגְלָעד ֶּבן-ָמִכיר ֶּבן-ְמַנֶּׁשה, ְלִמְׁשְּפֹחת 
ְוִתְרָצה.  ּוִמְלָּכה  ְוָחְגָלה  ֹנָעה  ַמְחָלה  ְּבֹנָתיו  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה  ֶבן-יֹוֵסף;  ְמַנֶּׁשה 
ַוַּתֲעֹמְדָנה ִלְפֵני ֹמֶׁשה ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוִלְפֵני ַהְּנִׂשיִאם ְוָכל-ָהֵעָדה ֶּפַתח 
ֹאֶהל-מֹוֵעד ֵלאמֹר )במדבר כז א-ב(. בפרשתנו מופיע סיפורן של בנות 
אפשרות  קיבלו  לא  הבנות  בנים,  ללא  נפטר  המשפחה  אבי  צלפחד: 
ה'  תשובת  את  ביקש  משה  למצבן.  מענה  ממשה  ביקשו  והן  לנחלה, 
כלל  וקבעה  לשאלתן  מענה  נתנה  שהתקבלה  והתשובה  זו  לסוגיה 
ֲאֻחַּזת  ָלֶהם  ִּתֵּתן  ֹּדְבֹרת--ָנתֹן  ְצָלְפָחד  ְּבנֹות  ֵּכן  דומים בעתיד.  למקרים 
ְוֶאל-ְּבֵני  ָלֶהן.  ֲאִביֶהן  ֶאת-ַנֲחַלת  ְוַהֲעַבְרָּת  ֲאִביֶהם;  ֲאֵחי  ְּבתֹוְך  ַנֲחָלה 
ֶאת-ַנֲחָלתֹו  ְוַהֲעַבְרֶּתם  לֹו,  ֵאין  ּוֵבן  ִּכי-ָימּות  ִאיׁש  ֵלאמֹר:   ְּתַדֵּבר  ִיְׂשָרֵאל 
ְלִבּתו )במדבר כז ז-ח(. בסוף חומש במדבר אף נקבע שבנות צלפחד 
תינשאנה לאנשים משבט מנשה כדי שקרקעות השבט לא יאבדו, אם 
בימי  בארץ  לעצמה חתן משבט אחר. בהתנחלות  תמצא  מי מהבנות 
נחלה  קיבלו  הן  ואכן  ה',  תשובת  את  צלפחד  בנות  לו  הזכירו  יהושע, 

בנחלת שבטן, שבט מנשה. 

הקדומה  העיר  נמצאת  שומרון,  שבי  ליישוב  סמוך  השומרון,  במרכז 
באקרופוליס,   1910 בשנת  שנערכו  ארכאולוגיות  בחפירות  שומרון. 
המתחם המלכותי של העיר מתקופת המלוכה )מהמאה ה-9 וה-8 לפני 
הספירה(, התגלו בבית המחסנים כ-100 אוסטרקונים, שברי כלי חרס 
כתיבת  זמן  בדיוק  ברור  לא  שומרון.  חרסי  המכונים  כתובות,  ועליהם 

האוסטרקונים, אבל מהכתוב בהם ניתן ללמוד ולקבל מידע רב. 

גביית  בתיעוד  שמדובר  היא  אלו  חרסים  אודות  על  הרווחת  הדעה 
מיסים של המרחב שבשליטת העיר שומרון, שרוכז במחסני הארמון. 
ייתכן שחרסים אלה, שנמצאו בבית המחסנים, היו תוויות או רישומים 
של  תכולתם  ואת  זמנם  את  מקורם,  את  שתיעדו  המחסן,  מנהלי  של 

פריטים במחסן הארמון.

שנים,  משמעות:  בעלות  מילים  לזהות  אפשר  מהחרסים  בכשבעים 
את  מייצגים  המקומות  שמות  ותכולה.  אנשים  שמות  מקומות,  שמות 
יישוב, בית אב(; שמות האנשים הם שמות של  מוצא המשלוח )מחוז, 

שר, ממונה או בעל אחוזה שקיבלו את משלוח המוצרים. נוסף עליהם 
מופיעים על החרסים שנת המשלוח ותכולתו – כיין ושמן.

באחת מקבוצות החרסים שהתגלתה הופיעו שמות המחוזות שמהם 
שמות  ונעה.  חגלה  אשריאל,  חלק,  שמידע,  אביעזר,  המיסים:  הגיעו 
ִלְבֵני  ַוְיִהי  שבמקרא:  מנשה  מבני  חלק  של  כשמותיהם  מוכרים  אלה 
ַאְׂשִריֵאל  ְוִלְבֵני  ְוִלְבֵני-ֵחֶלק  ֲאִביֶעֶזר  ִלְבֵני  ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ַהּנֹוָתִרים,  ְמַנֶּׁשה 
ְוִלְבֵני-ֶׁשֶכם, ְוִלְבֵני-ֵחֶפר ְוִלְבֵני ְׁשִמיָדע; ֵאֶּלה ְּבֵני ְמַנֶּׁשה ֶּבן-יֹוֵסף, ַהְּזָכִרים 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם. ְוִלְצָלְפָחד ֶּבן-ֵחֶפר ֶּבן-ִּגְלָעד ֶּבן-ָמִכיר ֶּבן-ְמַנֶּׁשה, ֹלא-ָהיּו לֹו 
ָּבִנים ִּכי ִאם-ָּבנֹות; ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֹנָתיו ַמְחָלה ְוֹנָעה, ָחְגָלה ִמְלָּכה ְוִתְרָצה. 
ַוִּתְקַרְבָנה ִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוִלְפֵני ְיהֹוֻׁשַע ִּבן-נּון, ְוִלְפֵני ַהְּנִׂשיִאים ֵלאֹמר, 
ה' ִצָּוה ֶאת-ֹמֶׁשה, ָלֶתת-ָלנּו ַנֲחָלה ְּבתֹוְך ַאֵחינּו; ַוִּיֵּתן ָלֶהם ֶאל-ִּפי ה', ַנֲחָלה 
ְּבתֹוְך ֲאֵחי ֲאִביֶהן )יהושע יז ב-ג(. סביר להניח ששמותיהם של צאצאים 
נמצאו  לא  אך  מחוזות,  לשמות  הפכו  אשר  של  נוספים  וצאצאיות 
ממצאים המעידים על כך. גם העיר תרצה, שהייתה בירתם של כמה 
ישראל, נקראת על שם אחת מבנות צלפחד. תל אל פארעה  ממלכי 

זוהה כתל תרצה וכיום מוכר נחל תרצה. 

בנות  הארכאולוגי.  בממצא  נוכחת  צלפחד  בנות  של  מאבקן  הצלחת 
צלפחד ירשו את הנחלה המגיעה להן, וירושתן החזיקה מעמד כל כך, 
עד ששמותיהן הפכו לשמות מחוזות בנחלת שבט מנשה מאות ואלפי 

שנים לאחר ימיהן.

פרשה ארץ ישראלית      פינחס

בורנשטיין אריה, "מנהל וכלכלה של ארץ מנשה בשלהי ממלכת 	•
ישראל – לאור ניתוח מחודש של חרסי שומרון", בתוך: ארליך זאב 

 ואשל יעקב )עורכים(, מחקרי יהודה ושומרון, ירושלים 1992, 
עמ' 121-61

גילויין של בנות צלפחד בחרסי שומרון 
מאת: טליה זיסקין 
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