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לפנינו הכרך הראשון של מפעל רב היקף המבקש
לכנס תחת קורת גג אחת את כל המידע על אודות
כל הכתובות מן התקופה ההלניסטית ,הרומית
והביזנטית שהתגלו בארץ–ישראל ,מפעל שיכונה
ויצוטט מעתה ואילך במחקר בראשי התיבות
.CIIP
ההחלטה המרכזית של מהדירי הקורפוס הזה
הייתה לכלול בו את הכתובות בכל השפות שהיו
בשימוש בארץ–ישראל ,וזאת בניגוד לקורפוסים
קודמים ,שהוקדשו כל אחד לכתובות בשפה אחת
או שתיים בלבד :עברית וארמית ,יוונית ,לטינית
וכדומה .זו החלטה מבורכת ,והיא תהפוך את
סדרת הספרים ,לכשתושלם ,לכלי עבודה חשוב
ביותר בידי חוקרי ארץ–ישראל ובהם היסטוריונים,
ארכאולוגים ובלשנים.
הגבולות הכרונולוגיים של הקורפוס הם מימי
אלכסנדר מוקדון ועד הכיבוש המוסלמי של

ארץ–ישראל ,כלומר פרק זמן של כ– 1,000שנים.
הגבולות הגאוגרפיים מוגדרים בשמו של החיבור:
יהודה ופלשתינה )ללא עבר הירדן המזרחי(.
המפעל הזה מתוכנן לכלול תשעה כרכים ,אחד
לכל אזור :ירושלים וסביבתה ,מישור החוף
המרכזי ,מישור החוף הדרומי ,גליל ומישור החוף
הצפוני ,רמת הגולן ,שומרון ,יהודה )להוציא
ירושלים( ואידומיאה ,הנגב; והכרך התשיעי יכלול
את אבני המיל והכתובות שמוצאן אינו ידוע,
והמצויים באוספים ומוזאונים.
הספר שלפנינו הוא החלק הראשון של הכרך
הראשון ,והוא מוקדש לכתובות מירושלים
ומסביבתה המתוארכות מראשית התקופה
ההלניסטית ועד חורבנה של העיר בידי רומי
בשנת  70לסה"נ .החלק הבא ישלים את התמונה
של הכתובות מירושלים ויכלול את הכתובות מאז
החורבן ועד הכיבוש המוסלמי.
לעומת ההחלטה לכלול בקורפוס את הכתובות
בכל השפות ,המהדירים מציינים כי לא כללו בו
סוגים מסוימים של כתובות ,בעיקר אלה שיוצרו
בייצור המוני ,כמו טביעות חותם על ידיות קנקנים,
טביעות על רעפים ,טביעות יוצרים על כלי חרס,
טביעות על נרות ועל אמפולות של עולי רגל וכן
תווי סתתים .המהדירים טוענים כי כתובות אלה
ראויות לדיון עם החפצים שעליהם הן טבועות,
המשמשים להן הקשר טבעי ,ולא בקורפוס זה.
 704הכתובות הכלולות בספר זה מחולקות
לפרקים על פי שימושן :כתובות בעלות אופי
דתי וציבורי ) 17כתובות(; כתובות קבורה )581
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כתובות ,רובן על גלוסקמאות ,ובהן הכתובת
השנויה במחלוקת 'יעקוב בר יוסף אחוי דישוע',
מס'  ;(531כתובות מחיי יום יום ) 94כתובות(,
הכוללות אוסטרקונים ושברי קנקנים וכן כתובות
על משקולות; וכתובות שונות ) 12כתובות(.
כלומר  78אחוז מן הכתובות בספר הן כתובות
קבורה ,רובן כתובות קצרות על גלוסקמאות.
הספר משקף עבודה עצומה שעשו המהדירים
ועוזריהם .אחרי הנתונים הטכניים הנוגעים
למקום מציאתה של כל כתובת ,מקומה הנוכחי,
צורתה ,מידותיה והחומר שעליו היא כתובה,
באים כמקובל הקריאה של כל כתובת ,תעתיקהּ
לאותיות לטיניות )בכתובות שמיות( ותרגומה
לאנגלית .אחרי כן מופיע דיון מפורט ביותר
בקריאה ובמקומה של הכתובת בהיסטוריה של
העיר .כאן חלקו ביניהם המהדירים את החומר
לפי מומחיותם הבלשנית ,מי לעברית ולארמית,
מי ליוונית וכך הלאה .הדיון בכל כתובת חתום
בראשי התיבות של שם המחבר .חשיבות מיוחדת
נודעת להפניות הביבליוגרפיות המסיימות את
הדיון בכל כתובת .דומה שהמהדירים הצליחו
לרכז את מרבית ההתייחסויות של חוקרים לכל
כתובת ואפילו למילה או לתופעה כלשהי בה,
והושקעה בכך עבודה רבה ביותר .זהו גם החלק
ההופך את החיבור לכלי עבודה מן המעלה
הראשונה .בימינו ,כשחוקרים רבים נשענים
על מידע מקוון באמצעות המחשב ,ראוי לדעת
שמרבית ההפניות לא תעלינה במרשתת — רשת
האינטרנט) ,אך ראו להלן(.
המהדירים מודיעים שבתכניתם להוסיף בכל
כרך מפתח )אינדקס( אחד בלבד ,הוא מפתח
השמות .בספר הנוכחי אין מפתח שמות ,ודומה
שיהיה עלינו לחכות לפרסומו בחלק השני של
כרך כתובות ירושלים ,ועד אז נידרש לדפדוף
אין–סופי .המהדירים גם מודיעים שהם מתכננים
לפרסם מפתח כללי עם השלמת המיזם כולו ,אבל

מן הסתם יעבור זמן רב עד שיושלם פרסום כל
תשעת הכרכים .מפתח כללי הוא חיוני .למשל
שש כתובות בקורפוס נכתבו בכתב העברי
העתיק ,אך רק בין שלוש מהן ,אלה החרותות על
גלוסקמאות )מס'  ,(242 ,207 ,62כתבו המהדירים
הפניות הדדיות .בדבריהם על שבר כתובת בכתב
העברי העתיק שנמצא ליד הר הבית )מס'  (13הפנו
המהדירים רק לכתובת אבה )מס'  ,(55ורק בפסקה
שייחדו לכתובת זו יש הפניות לכל הכתובות
שבכתב העברי העתיק ,כולל אחת )מס' (138
שנמצאה חרותה על אבן גולל של אחד הקברים
במערת בני חזיר! יש בכתובת זו דבר מה מוזר
משום שנחמן אביגד כלל לא הזכירהּ במחקרו
המפורט על קבר בני חזיר ,אף שהזכיר את מאמרו
של נחום סלושץ שדיווח על אותה הכתובת.
בעזרת תָכנות לאחזור מידע אפשר היה לחסוך
את הצורך במפתח ,אך הדבר היה מצריך לצרף
לספר תקליטור ובו הטקסט כולו או לפחות את
הטקסט של הכתובות בצורה דיגיטלית .עדיין לא
מאוחר לבצע זאת .יתר על כן ,מאחר שהכתובות
ממוספרות ,ניתן היה להכין את המפתח תוך כדי
כתיבת הספר ולהפנות לכל כתובת על פי מספרה,
ולא לחכות לעימוד הספר בדפוס ,המתנה שהייתה
מעכבת את פרסומו בחודשים רבים .ומכל מקום
אני מעז להמר כי קורפוס הכתובות הזה ,על כל
כרכיו ,הוא האחרון המתפרסם בדפוס על נייר.
כמעט לכל כתובת צורף תצלום ,למיעוטן
צורפה פקסימיליה של הכתובת ,ולעתים רחוקות
צורפו שני סוגי תיעוד אלה גם יחד .כאן יוצא
הקורא מאוכזב ,מפני שבתצלומים רבים אין רואים
הרבה .מוטב היה לתת פקסימיליה בכל מקרה ,כפי
שעשה לוי יצחק רחמני בקורפוס הגלוסקמאות
שלו 1.הדבר היה בוודאי מונע טעויות מביכות
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כמו תצלום 'ראי' של כתובת )מס'  ,18השוו למס'
 344בקורפוס של רחמני( ,ואולי גם את הצמדת
הפקסימיליה מכתובת מס'  163בטעות לכתובת
מס' .17
המהדירים לא רק נמנעו מלכלול בקורפוס
טביעות ותווי סתתים כנאמר למעלה .בתיאור
הגלוסקמאות חסרים גם מרבית הסימנים החרותים
שהם אות אחת .אמנם מרבית האותיות האלה הן
סימני הדרכה לשם התאמת המכסה לגלוסקמה,
אבל לעתים יש להן משמעות עמוקה יותר .כזאת
היא האות קו"ף ,שהיא בוודאי קיצור של המילה

קרבן ,שנועדה להגן על הגלוסקמה ועל תוכנה.
הדבר ברור מפני שהאות קו"ף מופיעה לעתים
בצד כתובת המבטאת רעיון זה במפורש )למשל
על הגלוסקמה שנחשפה בקבר בשכונת ארנונה,
מס'  .(466דומה שאחד הסימנים בכתובת מס'
 607והמונוגרמה בכתובת מס'  75גם הם האות
קו"ף המשמשת לאזהרה ,ויש להניח שהאות
מופיעה על גלוסקמאות נוספות ,אך הקורפוס
הזה לא יסייע באיתורן .בעניין זה אני מבקש
להעיר גם על השמטת כתובת הכוללת את האות
קו"ף ,שלוש פעמים ,בצירוף אותיות נוספות,
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רשומות בצבע ,בנדבך הראשון על אבן הפינה
הדרומית–מזרחית של הר הבית ,כתובת שגילה
ותיעד צ'רלס וורן2.
במאמר מבוא הפותח את הקורפוס בנימין איזק
סוקר בקצרה את הטופוגרפיה של ירושלים לאורך
התקופות שכרך זה ,על שני חלקיו ,עוסק בהן .הוא
מתאר את הטופוגרפיה בעיקר על פי המקורות
ההיסטוריים ,ופה ושם הקוראים מופנים אל מידע
ארכאולוגי באמצעות הפניות ביבליוגרפיות .מאז
צאתה לאור של הביבליוגרפיה הארכאולוגית
המפורטת של ירושלים שערכו קלאוס ביברשטיין
והנסוולף בלדהורן עברו כשנות דור 3,ואין די
בהפניה אליה .טקסטים היסטוריים חדשים על
אודות ירושלים לא התגלו בדורות האחרונים,
אך התגלו ממצאים ארכאולוגיים רבים ובהם גם
כתובות רבות .לכן לטעמי המבוא הזה מאוד לא
מעודכן .למשל תת–פרק במבוא מוקדש לבתי
הקברות סביב העיר ,ובו הפניות לקורפוס מערות
הקבורה של עמוס קלונר ובועז זיסו 4.לעומת
זאת לא מצאתי הערה כלשהי על טבעת החוות
החקלאיות המקיפה את העיר מעבר לטבעת
הקברים ,חוות שרבות מהן נחפרו בדור האחרון,
ושכתובות שהתגלו בהן מתפרסמות בכרך

הנוכחי .חוות אלה סיפקו את מזונם של אנשי
העיר והן חלק בלתי נפרד מתולדותיה .גם בתוך
העיר נחשפו בדור האחרון מונומנטים לא מעטים
שאין להם זכר במבוא ,כמו ברכת השילוח מימי
הבית השני ,הרחוב המרכזי ותעלת הניקוז הגדולה
שמתחתיו .דוגמה אחרת מסופה של התקופה שבה
עוסק קורפוס זה היא הממצא הארכאולוגי של
טבוחי הפלישה הססנית של שנת  614לסה"נ
שנמצא במערה באזור ממילא .זאת התגלית
הממשית הראשונה הנוגעת לפרשה זו בתולדות
העיר ,וגם כתובת יוונית נמצאה שם ,שבוודאי
תיכלל בכרך הבא ,אבל המבוא אינו מפנה לאתר
הזה .ועוד הערה ,לא ניתן להבין דיון בטופוגרפיה
המורכבת של העיר ללא תכנית עיר ,אך אין
תכנית כזאת בספר זה .ייתכן כי היא מתוכננת
להתפרסם בחלק השני של כרך ירושלים ,אבל
היא לא תתאים לחלק זה ,שיעסוק בתקופות
שלאחר החורבן הרומי.
לסיכום ,יש לשבח ולהודות להוגי הרעיון
ולכל מי שעשו במלאכה כדי להוציא מתחת ידם
את הספר הזה .לכשתושלם המלאכה בעוד שנים
אחדות יהיה הקורפוס הזה בוודאי ציון דרך חשוב
בחקר ארץ–ישראל בעת העתיקה.

C. Warren, Plans, Elevations, Sections etc., Shewing
the Results of the Excavations for the Committee of
the Palestine Exploration Fund, London 1884, pp.
21–23
K. Bieberstein & H. Bloedhorn, Jerusalem: Grundzüge

der Baugeschichte: vom Chalkolithikum bis zur
Frühzeit der osmanischen Herrschaft, Wiesbaden
1994
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ע' קלונר וב' זיסו ,עיר הקברים של ירושלים בימי הבית
השני ,ירושלים תשס"ג.

