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סוגיות בחקר המַ טבעות והמִ טבעות בארץ־ישראל
בתקופה הפרסית ובראשית התקופה ההלניסטית
בשער המאמר:
מבחר מטבעות
שנידונים במאמר

והמטבעות שהיו בארץ־ישראל
המטבעות ִ
בשני העשורים האחרונים חלה התפתחות ענפה בחקר ַ
בתקופה הפרסית ( 332‑538לפסה"נ) ובתקופה ההלניסטית הקדומה ( 201‑332לפסה"נ) .במאמר זה
אנסה לסכמה ולסקור את כיווני המחקר החדשים המסתמנים בתחומים אלה.
מהפכות טכנולוגיות שהתחוללו בארץ־ישראל ובמזרח הקרוב בתקופה הפרסית שיפרו את היכולת
לעבד מוצרים וחומרים גולמיים ומשניים ,ובכך הביאו לשגשוג באוכלוסיות שהשתמשו בהם ובד בבד
העידו על שגשוג זה .החדשנות הטכנולוגית אפשרה בין היתר את המהפכה המוניטרית — את המעבר
משימוש מוגבל יחסית בחתיכות מתכת הכסף בגדלים שונים ְּ
(ב ָצעים )Hacksilber ,כאמצעי תשלום,
לשימוש במטבעות ,קרי יחידות כסף בעלות עריכים קבועים ,כאמצעי תשלום ,תהליך שהוביל לבסוף
לכלכלה מוניטרית במובן הרחב .השפעתה העיקרית של המהפכה המוניטרית הייתה כמובן כלכלית
אך היו לה גם השלכות מדיניות וחברתיות.
אפשר לראות את תחילתה של המהפכה המוניטרית בהופעת המטבע בלידיה (אסיה הקטנה)
בשלהי המאה השביעית לפסה"נ ובהופעתם של מטבעות ארכאיים בשלהי המאה השישית ובראשית
המאה החמישית לפסה"נ במספר אתרים בארץ־ישראל .עם זאת רק עם הופעתם של מטבעות
(ט ְט ַר ְד ַר ְכמוֹ ת) ,למן אמצע המאה החמישית לפסה"נ ,הלך ונפסק השימוש בבצעי
אתונאיים קלסיים ֶ
כסף — המוכרים לנו בעיקר ממטמונים ,שהקדומים שבהם מתוארכים לתקופת הברונזה התיכונה
והמאוחרים שבהם לשלהי התקופה הפרסית — לנוכח התפשטות השימוש במטבעות בקרב עממים
שונים בלוונט בתקופה הפרסית .בעקבות כניסת המטבע היווני והתקבלות השימוש המקומי בו ,טבעו
עממים שונים בלוונט את מטבעותיהם ובכלל זה חיקויים שונים למטבעות אתונאיים 1.עם זאת ראוי
לציין כי מטבעות ראשוניים אלה נטבעו באופן אקראי ,לזמן מוגבל ובכמויות מוגדרות ,על מנת
לספק צרכים כלכליים בעיקר ,אך גם צרכים מדיניים וחברתיים מוגדרים — ובהם ,יש להניח ,כאלה
שהיו קשורים במניינים עירוניים ,בהחלפת שליטים ,בהסכמים אזוריים ואפילו בחגיגות פולחניות
או דתיות.
ראשית הטביעה הארץ־ישראלית קשורה בזו הפניקית ,שהחלה באמצע המאה החמישית לפסה"נ.
מכיוון שחבלים גאוגרפיים בצפונה של ארץ־ישראל היו הלכה למעשה חלק מהמרחב התרבותי של
הערים צור וצידון — כפי שעולה מעדויות היסטוריות ,מהפולחן במקדשים ומהשימוש הנפוץ בכתב
1

H. Gitler, M. Ponting & O. Tal, ‘Athenian Tetradrachms from Tel Mikhal (Israel): A Metallurgical Perspective’,
?AJN, Second Series, 21 (2009), pp. 29–49; M. Ponting, H. Gitler & O. Tal, ‘Who Minted Those Owls
Metallurgical Analyses of Athenian-Styled Tetradrachms Found in Israel’, Revue Belge de Numismatique et de
Sigillographie, 157 (2011), pp. 117–134
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מימין :מטבעות
לידיים

(אוסף פרטי ,באדיבות
מוזאון ישראל)

משמאל :טטרדרכמה
אתונאית שנתגלתה
באזור דלתון

(באדיבות רשות העתיקות)

הפניקי — 2נראה כי הטביעה הארץ־ישראלית התקיימה בעיקר בחבלים הדרומיים ,ובהם פלשת
ומאוחר יותר שומרון ,יהודה ואדום .כך במאה הרביעית לפסה"נ נפוצו בצפון הארץ בעיקר מטבעות
פניקיים של הערים צור וצידון ,ואילו בדרום הארץ נפוצו מטבעות מקומיים ('אוטונומיים') פלשתיים,
שומרוניים ,יהודאיים ואדומיים ,שהוגבלו על פי רוב לתחום גבולות הפחוות ורשויות הטביעה
המטבעות שטבעו אותם3.
(במקרים שהייתה מטבעה מרכזית למספר ערים ,ועל כך להלן) או ִ
היחידה הגאוגרפית פלשת הייתה הראשונה שטבעה מטבעות בדרום ארץ־ישראל ,למן הרבע
השלישי של המאה החמישית לפסה"נ ועד שלהי התקופה הפרסית .העדויות על תחילת הטביעה של
ערי פלשת עולות ממטבעותיהן שנמצאו במטמונים שונים ,וכן מהשוואות איקונוגרפיות ומהשלכות
היסטוריות 4.רשויות הטביעה של פלשת ,אשדוד ,אשקלון ועזה ,החלו ככל הנראה לטבוע מטבעות
במקביל .מסתבר כי הן היו בהגמוניה פניקית ,כפי שמשתקף בממצא החומרי שהתגלה בהן ,ולפיכך
יש להניח שהחלו לטבוע מטבעות בהשפעת הטביעה בערים צור וצידון 5.עם זאת בעוד שחלקים
2
3

4

5

;A. Lemaire, ‘Populations et territoires de la Palestine à l’époque perse’, Transeuphratène, 3 (1990), pp. 31–74
idem, ‘La Transeuphratène en transition (c. 350–300)’, Persika, 9 (2006), pp. 405–441
O. Tal, ‘Negotiating Identity in an International Context under Achaemenid Rule: The Indigenous PersianPeriod Coinages of Palestine as an Allegory’, O. Lipschits, G.N. Knoppers & M. Oeming (eds.), The Judeans in
the Achaemenid Age: Negotiating Identity in an International Context, Winona Lake 2011, pp. 445–459; idem,
‘Greek Coinages of Palestine’, W.E. Metcalf (ed.), The Oxford Handbook of Greek and Roman Coinage, Oxford
 ;2012, pp. 252–274לספר יעץ כללי בנושא ראוD. Hendin, Guide to Biblical Coins5, New York 2010 :
טביעתן של ערי פלשת סוכמה לפני פחות מעשור .ראוH. Gitler & O. Tal, The Coinage of Philistia of the Fifth :
and Fourth Centuries BC: A Study of the Earliest Coins of Palestine (Collezioni Numismatiche, 6), Milan
 .2006מונוגרפיה זו היא מחקר היסטורי־ארכאולוגי־נומיסמטי; רוב טיפוסי המטבעות רוכזו בה בקטלוג ,ולצדו דיון
בהתפתחות הכלכלה המטלורגית בדרום הלוונט וניתוח ההשלכות הכלכליות ,החברתיות והמדיניות של המטבעות ושל
השימוש בהם.
כאן המקום לציין כי צי הערים הפניקיות שימש את הפרסים בכיבוש מצרים בראשית הרבע האחרון של המאה
השישית לפסה"נ .לצור ולצידון הוענקה הגמוניה על חבל החוף הארץ־ישראלי ועל העמקים הסמוכים לו ,לאור זיקתו
החברתית של החבל לפניקיה וכאות תודה על עמידתם לצד הפרסים בפלישותיהם הראשונות למצרים .צעד זה שירת
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בצפון ארץ־ישראל היו שייכים למרחב התרבותי של הערים צור וצידון ,ניכר כי פלשת על ערי החוף
המרכזיות שלה ,אשדוד ,אשקלון ועזה ,פיתחה — על אף ההגמוניה הפניקית — אוטונומיה בכל
הקשור לטביעת מטבעות ולכלכלתה המוניטרית .צעד זה ננקט אולי מתוך רצון ליצור סממן חברתי
משותף לעממים השונים שנמנו עם תושביה.
סביר להניח כי מטבעותיהן הראשונים של ערי פלשת היו מטבעות כסף בעריכים גבוהים ,כלומר
שקלים ,שמשקלם הממוצע כ־ 14.32גר' .דומה כי במאה הרביעית לפסה"נ התפתחה בפלשת כלכלה
מוניטרית של ממש; טיפוסי מטבעות נטבעו בה לא פעם בשלושה עריכים במקביל :רבעים (רבעי
שקלים) ,שמשקלם הממוצע  3.58גר' ,מעות ( 1/6הרבע או  1/24השקל) ,שמשקלן הממוצע  0.6גר',
וחצאי מעות ,שמשקלן הממוצע  0.3גר' .לעריכי משקל מקומיים אלה היסטוריה ארוכה של שימוש
במרחבנו ,והם מופיעים בתעודות רבות מן התקופה הפרסית6.
כיום אפשר לדבר על כ־ 400טיפוסי מטבעות מפלשת ,כלומר מטבעות שנושאים מוטיבים מסוימים
על פניהם ועל גבם ,ללא קשר לעריכים שבהם נטבעו .אלה נחלקים למטבעות שהושפעו מהמוטיבים
שעל הטטרדרכמה האתונאית (ראשה של האלה אתנה ו/או הכוס [הלילית] ולצדה הכתובת )AƟE
ולמטבעות שהושפעו ממקורות אחרים (מהם יווניים ,יווניים מזרחיים ,דרום אנטוליים ,פניקיים,
ואפנות בנות הזמן .מיעוט מן המטבעות נושא
אחמניים ומצריים) ,ושמשקפים מגמות אמנותיות ָ
כתובות (או אותיות) שמיות־מערביות .בולט בכתובות שעל מטבעות אלה שמה של הרשות הטובעת
(העיר) :על מטבעות אשדוד מופיעים בכתב הארמי הקיצורים 'אד'' ,אש'' ,שד' או השם המלא,
דהיינו האותיות 'שדד' ולצדן ראש פר כפיקטוגרמה (ייצוג בציור) של האות 'א'; על מטבעות אשקלון
מופיעים בכתב הפניקי הקיצורים 'אנ' או 'א'; ועל מטבעות עזה מופיעים בכתב הארמי השם המלא
או הקיצורים 'עז'' ,זע' או 'ע' שמופיעה כעיגול מלא כתובה בכתב הפניקי ,וחלק מהמטבעות נושאים
את האות 'מ' (לעתים במקביל ל'ע') ,האות הראשונה בשמה של האלוהות הראשית של העירַ ,מ ְרנַ ס.
לצד כל המטבעות האלה יש מטבעות הנושאים אותיות בודדות (או אפילו זוג ויותר) ,על פי רוב
בכתב הארמי ,שמשמעותם עלומה .חשוב לציין שמרבית מטבעות פלשת אינם נושאים כתובות,
ואפשר לשייכם הלכה למעשה לרשויות הטביעה של פלשת בשל סגנונם האמנותי ,האסימונים,
והמטרוֹ לוגיה,
כלומר חתיכות המתכת שבהם הוטבעו — המתכת שממנה האסימונים עשויים ,מרקמם ֶ
קרי עריכיהם או ליתר דיוק משקלם — ותפוצתם .בהנחה שתקופת טביעתם של מטבעות ערי פלשת
המטבעות שהניבה את כמות טיפוסי המטבעות הגדולה ביותר
נמשכה כ־ 100שנים ,הרי לפנינו אחת ִ
בעולם העתיק — כאמור  400בקירוב.

6

את האינטרסים המדיניים של השלטון האחמני ,שכן הוא תרם ליציבות אזורית בגבולה המערבי ,הימי ,של הנציבות
החמישית ,היא עבר נהרא ,והעניק למלכי צור וצידון מעמד של וסלים האחראים למתרחש בתחום שליטתם .לערים
אשדוד ,אשקלון ועזה כערי מפתח בדרומה של ארץ־ישראל הוענקה ככל הנראה אוטונומיה שלטונית מצד הפניקים
ובהסכמת הפרסים ,וביטויה החומרי היה בין היתר טביעת מטבעות עירוניים.
המטבעות ועריכיהם מיוחסים לתרבות הטביעה היוונית ,וכך הם מזוהים בשוגג בספרות המחקר :שקלים מכונים
 ,tetradrachmsרבעי שקלים  ,drachmsמעות  obolsוחצאי מעות  .hemiobolsעל מינוחי העריכים והתקן המשקלי של
המטבעות שנטבעו בארץ־ישראל בתקופה הפרסית ראוO. Tal, ‘Coin Denominations and Weight Standards in :
Fourth-Century BCE Palestine’, INR, 2 (2007), pp. 17–28
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רבע שקל של העיר אשדוד
ועליו האותיות
'אשדד' בכתב הארמי
(באדיבות מוזאון ישראל)

רבע שקל של העיר אשדוד
ועליו האותיות
'אש' בכתב הארמי
(אוסף פרטי)

שקל של העיר אשקלון
ועליו האותיות
'אנ' בכתב הפניקי

רבע שקל של העיר עזה
ועליו האותיות
'עז' בכתב הארמי

(באדיבות מוזאון ישראל)

על רקע זה אחד מכיווני המחקר העתידיים בחקר מטבעות פלשת (וכן אלו משומרון ומיהודה ,ראו
להלן) מתמקד בקשרי ָרשמוֹ ת ,תבניות הטביעה ( ,)diesכלומר ביכולת להתחקות אחר כמות הרשמות
ששימשו להטבעת כל טיפוס מטבע ,על עריכיו השונים ,באמצעות המטבעות שהגיעו לידינו וקישור
בין רשמות גב ופנים שונות ששימשו להטבעת טיפוסי מטבעות שונים .המונח רשויות טביעה לערי
ממטבעות — נובע מן העובדה שאנו רואים שימוש חוזר ברשמות של רשות טובעת
פלשת — להבדיל ִ
אחת ברשות טובעת אחרת ,כלומר רשמה ששימשה לטביעת מטבע של עיר אחת (בצד שלא מופיע בו
שם העיר) שימשה לטביעת מטבע של עיר אחרת או מטבע ללא כתובת (אנאפיגרפי) .מסיבה זו הוצע
שבפלשת פעלה ִמטבעה מרכזית אחת ,שנטבעו בה כל המטבעות של הערים והאזור 7.אחד התוצרים
הנלווים של חקר קשרי רשמות הוא האפשרות להעריך את כמות המטבעות שנטבעו מכל רשמה עד
שנשחקה או נשברה.
במטבעה של העיר שומרון ,המוכרת בספרות המחקר
פעילות בהיקף דומה הייתה ככל הנראה ִ
8
רק בשלושת העשורים האחרונים ,בעיקר ממטמונים שנמצאו בשוק העתיקות .ידועים כיום כ־200
7
8
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H. Gitler & O. Tal, ‘More Evidence on the Collective Mint of Philistia’, INR, 4 (2009), pp. 21–37
Y. Meshorer & S. Kedar, The Coinage of Samaria in the Fourth Century B.C.E., Los Angeles 1991; idem,
 .Samarian Coinage (Numismatic Studies and Researches, 9), Jerusalem 1999פרסומים אלה גררו דיון ער
במחקר בשורת פרסומים שעסקו בתופעה ובמשמעויותיה .ראו למשלP. Machinist, ‘The First Coins of Judah and :
Samaria: Numismatics and History in the Achaemenid and Early Hellenistic Periods’, H. SancisiWeerdenburg, A. Kuhrt & M.C. Root (eds.), Continuity and Change (Achaemenid History, 8), Leiden 1994,
pp. 365–380; L. Mildenberg, ‘Yehūd und šmryn: Über das Geld der persischen Provinzen Juda und Samaria
im 4. Jahrhundert’, H. Cancik et al. (eds.), Geschichte – Tradition – Reflexion: Festschrift für M. Hengel,
Tübingen 1996, pp. 119–146; S.N. Gerson, ‘Fractional Coins of Judea and Samaria in the Fourth Century
 .B.C.E.’, NEA, 64 (2001), pp. 106–121פרסומים אחרים הביאו טיפוסי מטבעות חדשים שהתגלו בשוק העתיקות.

(אוסף פרטי)
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טיפוסי מטבעות — כאמור מטבעות שנושאים מוטיבים מסוימים על פניהם ועל גבם ,ללא קשר
לעריכים שבהם נטבעו — שנטבעו בשומרון בשני השלישים הראשונים של המאה הרביעית לפסה"נ.
יש בהם מטבעות שהושפעו מהמוטיבים המופיעים על הטטרדרכמה האתונאית (כאמור ראשה של
האלה אתנה ו/או הכוס [הלילית] ולצדה הכתובת  ,)AƟEויש מטבעות שהושפעו ממגוון מקורות
אחרים ,בעיקר ממקורות אמנותיים אחמניים (או פניקיים שהיו במקורם אחמניים ,שכן האמנות
הפניקית שאבה ממקורות שונים מכל רחבי המזרח הקדום וממצרים) ,ואלה משקפים מגמות אמנותיות
ואפנות בנות הזמן.
מרבית העריכים של טביעת שומרון היו מעות וחצאי מעות ,שמשקלן הממוצע  0.6גר' ו־ 0.3גר'
בהתאמה ,ומיעוטם רבעי שקלים ,שמשקלם הממוצע  3.6גר' בממוצע — כל זאת בדומה למטרולוגיה
של מטבעות פלשת — ולצדם היו עריכים נמוכים יותר .חלק ממטבעות שומרון נושאים כתובות בכתב
הארמי שבהם שם העיר־הפחווה' ,שמרינ' ,לעתים בקיצור' :שמרי'' ,שמרנ'' ,שמר'' ,שמ'' ,שנ' או 'ש',
ושמות פרטיים .יותר מעשרים שמות פרטיים מוכרים לנו ממטבעות שומרון ,רובם כתובים ארמית
ומיעוטם יוונית .בזהירות מסוימת אפשר לייחס את השמות הכתובים ארמית לפקידי מנהל (למשל
לפחות ('חנניה'),
'בדיחבל/ברוחבל'' ,ידוע'' ,יהוענה'' ,מנפת'' ,ירובעמ'' ,עבדאל'' ,שהרו') או אפילו ּ ֶ
ואילו השמות היווניים הם אולי שמות נציבים של נציבויות מחוץ לנציבות עבר נהרא (כך פרנבסוס,
 ,ΦΑΡΝΒΑΖCהמוכר ממקור היסטורי כנציב של דסקליון 9,או  ΒΑΓΑΒΑΤΑΣו־ ,ΚΛΕΥΣשאינם
מוכרים כדמויות היסטוריות) .מטבע הדברים יכולתנו לזהות את השמות שעל המטבעות עם דמויות
היסטריות מוגבלת ביותר ,ואין הכרח של ממש לזהות שמות המוכרים לנו ממטבעות עם דמויות
המוכרות מהכתובים — ההיסטוריים והאפיגרפיים — שבידינו 10.חשוב לציין כי מרבית מטבעות
למטבעת שומרון על סמך סגנונם
שומרון אינם נושאים כתובות ,ואפשר לשייכם הלכה למעשה ִ
האמנותי ,האסימונים שבהם הוטבעו — החומר והמרקם של האסימונים והמטרולוגיה — ותפוצתם11.
ראו למשלH. Gitler & O. Tal, ‘Coins with the Aramaic Legend Šhrw and Other Unrecorded Samarian Issues’, :
 .SNR, 85 (2006), pp. 47–68הגדול מבין מטמונים אלה ,מטמון נבלוס (שנמצא על פי הדיווחים באזור שכם) ,טרם
פורסם וכולל על פי הערכות ראשוניות כמה מאות מטבעות .ראוM. Thompson, O. Mørkholm & C.M. Kraay, An :
Inventory of Greek Coin Hoards, New York 1973, no. 1504
Dioduros, Library of History XV, 41, 3 9
 10ראו למשל את ניסיונו של אשל לזהות שמות במטבעות עם דמויות היסטוריותH. Eshel, ‘The Governors of :
Samaria in the Fifth and Fourth Centuries B.C.E.’, O. Lipschits, G.N. Knoppers & R. Albertz (eds.), Judah
 .and the Judeans in the Fourth Century B.C.E., Winona Lake 2007, pp. 223–234דושק נקט יתר זהירות בעניין
זה והעדיף לזהות טיפוס מטבע כשומרוני רק אם שם הרשות הטובעת ('שמרינ' או קיצור שלה) מופיע .ראוJ. Dušek, :
‘Again on Samarian Governors and Coins in the Persian Period: A Rejoinder to Edward Lipiński and Michał
Marciak’, F. Jörg, U. Schattner-Rieser & K. Schmid (eds.), The Samaritans and the Bible: Historical and Literary
Interactions between Biblical and Samaritan Traditions (Studia Samaritana, 7; Studia Judaica, 70), Berlin 2012,
 .pp. 119–155אך קשה לקבל טענה זו לנוכח העדות ממטבעות פלשת ,שניכר בהם שימוש באותן הרשמות במטבעות
אפיגרפיים ואנאפיגרפיים כאחד .ראו :גיטלר וטל (לעיל ,הערה .)7
 11מטבעות משומרון נמצאו בחפירות ארכאולוגיות בהר גריזים .ראו Y. Magen, Mount Gerizim Excavations, II:
 ,A Temple City, Jerusalem 2008, pp. 168–169, pls. 7–9וכן נמצאו מטבעות כאלה בגן־שורק (ד"צ אריאל ,מידע
בעל־פה).
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והמטבעות בארץ־ישראל בתקופה הפרסית ובראשית התקופה ההלניסטית
המטבעות ִ
סוגיות בחקר ַ

מעה של שומרון
ועליה האותיות
'שמרינ' בכתב הארמי
(באדיבות מוזאון ישראל)

מעה של שומרון
ועליה האותיות 'שמרי'
בכתב הארמי
(אוסף פרטי)

מעה של שומרון
ועליה האותיות 'בדיחב[ל]'
בכתב הארמי
(אוסף פרטי)

מעה של שומרון
ועליה האותיות 'בדיחבל'
בכתב הארמי
(אוסף פרטי)

קתדרה

מעה של שומרון
ועליה האותיות 'ד/רל'
בכתב הארמי

המטבעה של ירושלים בתקופה הפרסית הגבילה עצמה
כמטבעות פלשת ושומרוןִ ,
שלא ִ
לטיפוסי מטבעות מעטים ,כעשרים במספר ,שנטבעו בשני השלישים הראשונים של המאה הרביעית
לפסה"נ ,והיא המשיכה לפעול בימי אלכסנדר מוקדון או יורשיו ובשנות שלטונם של תלמי הראשון
והשני .המשך הטביעה של ִמטבעת ירושלים ברצף (או ברצף יחסי) מן התקופה הפרסית לתקופה
ההלניסטית מייחד אותה במרחב הגאוגרפי הנדון .לצד מטבעות שהושפעו מהמוטיבים המופיעים
על הטטרדרכמה האתונאית נטבעו בירושלים מטבעות שהושפעו ממגוון מקורות אחרים 12,והם
משקפים מגמות אמנותיות ואפנות בנות הזמן .המטבעות נושאים רובם ככולם כתובות בכתב
הפ ֵלאוֹ ־עברי (ולעתים רחוקות בכתב הארמי) הכוללות את שם העיר־הפחווה — לרוב בקיצור 'יהד'
ַּ
ולעתים באופן מלא 'יהוד' — ושמות פרטיים' :יהודה'' ,יוחנן הכהנ'' ,יחזקיה הפחה' ו'יחזקיה',
שהם ככל הנראה שמות ּ ֶפחות ופקידי מנהל ,ובכללם כוהנים .המטבעות נטבעו לרוב בשתי קבוצות
משקל ,גרה וחצי גרה ,שמשקלן הממוצע  0.48גר' ו־ 0.24גר' בהתאמה ,ושהן  1/24ו־ 1/48של
שקל יהודאי בן  11.4גר' ,שמשקלו נמוך מזה שנהג בפלשת ובשומרון 13.לצד המטבעות שנטבעו
בשתי קבוצות משקל אלה מוכרים מירושלים רבעי שקלים ,שלא תמיד הוטבעו על פי התקן
היהודאי 14,ועריכים קטנים מחצי גרה.
 12השוו למשל :י' משורר ,אוצר מטבעות היהודים :מימי שלטון פרס ועד מרד בר־כוכבא ,ירושלים תשנ"ח ,עמ' ,25‑15
 .174‑171טיפוסים  14‑2שם הם העתק של הדגם האתונאי ,ולעומתם טיפוסים  19‑15הושפעו ממגוון סגנונות.
 13השוו :שם .אם כי משורר התייחס לעריכיהם בשוגג כטטרובולים ואובולים (שם ,עמ'  .)15בעניין זה ראוY. Ronen, :
 ;‘Some Observations on the Coinage of Yehud’, INJ, 15 (2003–2006), pp. 28–31טל (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .20‑19
 14למשל מטבע יחידאי המצוי ברשות 'המוזאון הבריטי' ,ושעליו כתובת 'יהד/יהו' לצד אלוהות ישובה על גלגל מכונף,
משקלו  3.29גר' .ראו :משורר (שם) ,לוח  ;1 ,3גיטלר וטל (לעיל ,הערה  ,)4עמ'  .230 ,70ראו גם טיפוס יחידאי חדש עם
הכתובת 'יהד' שפורסם לאחרונה ,ושמשקלו  3.54גר' :ח' גיטלר' ,הקדום במטבעות יהודה' ,חידושים בארכיאולוגיה של

(אוסף פרטי)
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גרה של יהודה
ועליה האותיות 'יהד'
בכתב הפלאו־עברי
(אוסף פרטי)

גרה של יהודה
ועליה האותיות 'יחזקיה הפחה'
בכתב הפלאו־עברי
(אוסף פרטי)

שבמטבעת יהודה נהגו תקני משקל שונים בתקופה הפרסית
ִ
המסקנה שהוסקה בשנים האחרונות
ובתקופה ההלניסטית ,קידמה את החלוקה של טיפוסי המטבעות לאלה שנטבעו בתקופה הפרסית
ולאלה שנטבעו בראשית התקופה ההלניסטית ,בזמנם של אלכסנדר מוקדון או יורשיו .המטבעות
מראשית התקופה ההלניסטית מוסיפים כעשרה טיפוסי מטבעות על העשרים בקירוב שאפשר לייחס
לתקופה הפרסית .בעוד שהמטרולוגיה של מטבעות יהוד בתקופה הפרסית נשענה על השקל היהודאי
וחלקיו — בעיקר גרה 1/24 ,השקל ,וחצי גרה 1/48 ,השקל — הרי שבתקופה ההלניסטית נשענה
האטי ,דהיינו הטטרדרכמה וחלקיה ,כך שאותם מטבעות זעירים נטבעו עתה
המטרולוגיה על התקן ַ
במשקלים נמוכים מבעבר ובעריכים של חצי אוֹ ּבוֹ ל ,שמשקלו  0.36גר' בממוצע ,ורבע אובול ,שמשקלו
 0.18גר' בממוצע 15.חקר מטבעות יהוד העסיק חוקרים רבים לאורך השנים ועורר מיני ויכוחים
בענייני כרונולוגיה ,תפקוד ,שימוש ותפוצה של המטבעות .החשובים שבהם כיום נוגעים בסוגיות
השופכות אור על ההיסטוריה של יהודה בתקופה הנדונה 16.בשנים האחרונות התמקד המחקר בפן
המטרולוגי על מנת להציע פתרונות לסוגיות השנויות במחלוקת .בדרך זו ביקשו חוקרים להכריע
למשל בשאלה אם המטבעות הנושאים את הכתובת 'יחזקיה הפחה' ו'יחזקיה' בכתב הפלאו־עברי
הם מן התקופה הפרסית או מראשית התקופה ההלניסטית 17,או בוויכוח על זהותו וזמנו של טיפוס
ירושלים וסביבותיה ,ה (תשע"ב) ,עמ'  .178‑169ומנגד ראו מטבעות שנטבעו ככל הנראה בתקן היהודאי ,ושמשקלם
 2.72ו־ 2.7גר' :משורר (שם) ,לוח .3‑2 ,3
 15רונן (לעיל ,הערה Y. Ronen, ‘The Weight Standards of the Judean Coinage in the Late Persian and Early ;)13
Ptolemaic Period’, NEA, 61 (1998), 122–126; idem, ‘On the Chronology of the Yehud Falcon Coins’, INR, 4
(2009), pp. 39–45
 16ראו למשל את מאמרו החלוצי של סוקניקE.L. Sukenik, ‘Paralipomena Palaestinensia: The Oldest Coins of :
 ;Judaea’, JPOS, 14 (1934), pp. 178–184וכן ראוU. Rappaport, ‘The First Judaean Coinage’ JJS, 32 (1981), :
 ;pp. 1–17מילדנברג (לעיל ,הערה  ;)8משיניסט (לעיל ,הערה  ;)8גרסון (לעיל ,הערה D. Barag, ‘Bagoas and the ;)8
Coinage of Judea’, Proceedings of the XIth International Numismatic Congress, Brussels, September 8th–13th
1991, I, Louvain-la-Neuve 1993, pp. 53–64
 17ראו למשלH. Gitler & C. Lorber, ‘A New Chronology for the Yehizkyah Coins of Judah’, SNR, 87 (2008), pp. :
 .61–82המחברים סיכמו מחקרים קודמים בנושא והציעו שיוך לתקופה הפרסית או ההלניסטית על בסיס מטרולוגי,
קרי תקן משקל שונה בין מטבעות שנטבעו בתקופה הפרסית למטבעות שנטבעו בתקופה ההלניסטית.
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המטבעות ִ
סוגיות בחקר ַ

המיאובול של יהודה
ועליו האותיות 'יחזקיה'
בכתב הפלאו־עברי

רבע אובול של יהודה
(באדיבות מוזאון ישראל)

(אוסף פרטי)

המטבע הנושא את הכתובת 'יוחנן הכהן' 18,ולייחס לפרק הזמן המקדוני ,לימי אלכסנדר או יורשיו
( 301‑332לפסה"נ) ,טיפוסי מטבעות שנתגלו לא מכבר ,והנושאים כתובות יווניות19.
השלב השלישי של טביעת מטבעות יהוד נקשר לימי בית תלמי 20.יש עניין מיוחד בעובדה
שירושלים המשיכה לטבוע מטבעות כסף בשלטון התלמים ,שקידמו הלכה למעשה את השימוש
בברונזה לטביעת מטבעות ,ויש להניח ששימושם של מטבעות אלה דמה לזה של המטבעות שנטבעו
במטבעת ירושלים קודם לכן .מרבית המטבעות נשאו על פניהם את דיוקניהם של השליטים לבית
ִ
תלמי ועל גבם עיט ולצדו את שם העיר־הפחווה ,אם בקיצור' ,יהד' או 'יהדה' ,ואם באופן מלא,
'יהודה' (שמו של החבל בתקופה ההלניסטית) בכתב הפלאו־עברי 21.מועד הפסקת טביעת מטבעות
יהוד לא ברור; מפתה לקשור את הפסקת הטביעה לרפורמה הפיננסית שחלה בשנתו העשרים וחמש
של תלמי השני ( 261/0לפסה"נ) ,אולם טביעת מטבעות כסף וזהב בשלטון תלמים הופסקה ככל
הנראה בשנתו השישית של תלמי השלישי ( 241/0לפסה"נ) ,ולא מן הנמנע שטביעת מטבעות יהוד
נמשכה עד תקופה זו22.
18

19
20
21

22

ראו למשל .L.S. Fried, ‘A Silver Coin of Yohanan Hakkohen’, Transeuphratène, 26 (2003), pp. 65–85 :המחבר
סיכם מחקרים קודמים בנושא והציע שיוך לתקופה הפרסית ,אך למעשה על פי משקלו של המטבע ( 0.16גר') ראוי
לייחסו לתקן יווני ולתקופה ההלניסטית.
J.-P. Fontanille & C. C. Lorber, ‘Silver Yehud Coin with Greek or Pseudo-Greek Inscriptions’, INR, 3 (2008),
pp. 45–49
בעקבות מאמרו של יסלזון שפורסם בו לראשונה טיפוס תלמי .ראוD. Jeselsohn, ‘A New Coin Type with Hebrew :
Inscription’, IEJ, 24 (1974), pp. 77–78
משורר (לעיל ,הערה  ,)12עמ'  ,175 ,27‑26טיפוסים D. Barag, ‘The Coinage of Yehud and the Ptolemies’, ;35‑32
INJ, 13 (1994–1999), pp. 27–38; H. Gitler & C. Lorber, ‘A New Chronology for the Ptolemaic Yehud Coinage’,
 .AJN, Second Series, 18 (2006), pp.1–41גיטלר ולורבר הגדילו לעשות וניסו לחלק את הטביעה לארבע סדרות
כרונולוגיות מימי תלמי הראשון ושלוש מימי תלמי השלישי.
גיטלר ולורבר (שם) ,עמ'  .16עם זאת ההשוואה בין טטרדררכמות כסף למטבעות זהב לעריכים הנמוכים שנטבעו
ביהודה בשלטון התלמים לוקה בחסר .נדמה כי יש להעדיף את תיארוך הפסקת הטביעה הירושלמית לשנתו העשרים
וחמש של תלמי השני ,בתקופה שבה ניתנו לערי החוף המרכזיות בארץ־ישראל ,עכו ,יפו ועזה ,זכויות טביעה ,ובמקביל
הוקמו מרכזי ִמנהל עירוניים — ובהם בית־שאן/סקיתופוליס ,בית־ירח/פילוטריה ורבת־עמון/פילדלפיה — ככל הנראה
כחלק ממערך ההכנות למלחמה הסורית השנייה ( 253‑260לפסה"נ) .ראוO. Tal, ‘“Hellenistic Foundations” in :

31

קתדרה

קתדרה

32

אורן טל

רבע אובול של יהודה
ועליו האותיות 'יהוד'
בכתב הפלאו־עברי
(אוסף פרטי)

רבע אובול של יהודה
ועליו האותיות 'יהדה'
בכתב הפלאו־עברי
(אוסף פרטי)

רבע אובול של יהודה
ועליו האותיות 'יהד'
בכתב הפלאו־עברי
(אוסף פרטי)

אחת התגליות המרתקות מן השנים האחרונות היא גילויה של ִמטבעה חדשה ,שלאור תפוצת
מטבעותיה הצענו לייחסה בזהירות המתבקשת לאדום 23.מטבעותיה של ִמטבעה זו מתייחדים
ברשמוֹ ת הנושאות במעומעם את הדגם האתונאי ,כלומר ראשה של האלה אתנה על פני
בטביעתם ָ
המטבע והכוס (הלילית) ולצדה הכתובת  AƟEעל גב המטבע .אולם רשמות אלה — שאולי כבר יצאו
מהמחזור — עובדו מחדש על ידי השחתה מכוונת של הדגם הקודם ,כך שמדגם הפנים (ראשה של
האלה אתנה) לא נותר דבר ,והמוטיב שנטבע אינו אלא דגם כיפתי ,ועל גב המטבע ניכרים בקושי
מסוים שרידיה של הכוס (הלילית) והכתובת  .AƟEמטבעות אלה — שלא זכו בעבר לתשומת לב
מיוחדת בגלל דמיונם למטבעות שחוקים בני התקופה ,כאלה שהשימוש הרב בהם גרם לשחיקת
המוטיבים שעל פניהם וגבם — נמצאו בעיקר באתרים בדרום ארץ־ישראל ובתוך גבולותיה של פחוות
אדום .נדמה כי המטבעות נטבעו בשני עריכים עיקריים :רבעים (רבעי שקלים) ,שמשקלם הממוצע
 4גר' ,ומעות ( 1/6הרבע או  1/24השקל) ,שמשקלן הממוצע  0.74גר' .שקלים ורבעים נזכרים
באוסטרקונים מהמאה הרביעית לפסה"נ שנתגלו באדום 24,ויש במטבעות הללו לשפוך אור על
אמצעי התשלום באדום באותה התקופה.
Palestine’, L.L. Grabbe & O. Lipschits (eds.), Judah between East and West: The Transition from Persian to
;Greek Rule (ca. 400–200 BCE) (Library of Second Temple Studies, 75), New York & London 2011, p. 245
A. Fantalkin & O. Tal, ‘Judah and Its Neighbors in the Fourth Century BCE: A Time of Major Transformations’,
J. Unsok Ro (ed.), From Judah to Judaea: Socio-Economic Structures and Processes in the Persian Period
(Hebrew Bible Monographs, 43), Sheffield 2012, p. 181
H. Gitler, O. Tal & P. van Alfen, ‘Silver Dome-Shaped Coins from Persian-Period Southern Palestine’, INR, 2 23
(2007), pp. 47–62
 24טל (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .19‑17
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טטרדרכמה
של העיר עכו
מימי תלמי השני
(אוסף פרטי)

טטרדרכמה
של העיר עזה
מימי תלמי השני

טטרדרכמה
של העיר יפו
מימי תלמי השני

(באדיבות מוזאון ישראל)

(באדיבות מוזאון ישראל)

כאמור מטבעות פלשת ,שומרון ,יהודה ואדום אינם נושאים תאריך ,ויכולתנו לתארכם בתוך
התקופה הפרסית נשענת על פי רוב על ניתוחם האמנותי .בעניין זה חשוב לציין את הקשר בין
מטבעות אתונה למטבעות דרום הלוונט ובכלל זה את ההתפתחות בתיאור העין — מן העין הארכאית

רבע שקל של אדום — חתך ,פנים וגב

(באדיבות מוזאון ישראל)
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הסגורה ,דמוית השקד ,המתוארת באופן חזיתי אף שהדמות (אתנה) מתוארת בפרופיל ,אל העין
הקלסית הפתוחה ,דרך שלב הביניים שבו העין פתוחה כדי שלושה רבעים מהיקפה המלא 25.נדמה
כי ההשלכות הכרונולוגיות החשובות של התפתחות תיאור העין במטבעות האתונאיים תקפות גם
במטבעות המקומיים ,והן באות לידי ביטוי לא רק במטבעות ששאלו את המוטיב האתונאי אלא גם
בתיאור עיניהן של דמויות מקומיות־מזרחיות המוצגות בפרופיל .בהכללה מסוימת אפשר לקבוע כי
העין הארכאית הסגורה מופיעה על מטבעות מקומיים שיש לתארכם לפרק זמן שאינו קודם לרבע
השני של המאה החמישית לפסה"נ ,בעוד שהעין הקלסית הפתוחה מופיעה על מטבעות מקומיים שיש
לתארכם לפרק זמן שאינו קודם לרבע השני של המאה הרביעית לפסה"נ ,ואילו מטבעות שמופיעה
עליהם העין המייצגת את שלב הביניים בין שתי הצורות יש לתארך לפרק זמן שאינו קודם לרבע
האחרון של המאה החמישית לפסה"נ .אם כן ,תיאור העין יכול לשמש יתד כרונולוגית בתיארוך
מטבעות המיוחסים לתקופה הפרסית בארץ־ישראל ,ושמציגים דמויות בפרופיל שעיניהן השתמרו
באופן המניח את הדעת26.
תפוצתם של מטבעות פלשת ,שומרון ,יהודה ואדום משקפת לא פעם את הגבולות הטריטוריאליים
של נציבויותיהן .על כן נראה כי שימושם היה מקומי לרוב ,סוג של כסף ששימש בעיקרו בתוך גבולות
הפחווה .עם זאת נדמה כי תפקידם ושימושם של המטבעות לא היה אחיד .מסתבר שבפלשת ,שנטבעו
בה שפע טיפוסי מטבעות ,רבים מהם בשלושה עריכים במקביל (ולו רק במאה הרביעית לפסה"נ),
הייתה כלכלה מוניטרית ,שכן טביעת שלושה עריכים במקביל נועדה מן הסתם לאפשר החזרת עודף
במסחר היום־יומי 27.מנגד נדמה שביהודה ,שמרבית העריכים של מטבעותיה היו משקלים זעירים
למסי מקדש
(גרה וחצי גרה) ,היה השימוש במטבעות מוגבל בתפקודו ,וסביר להניח שנועדו בעיקר ִ
(מסי גולגולת) במגמה להקל את גבייתם 28.לא מן הנמנע שמטבעות שומרון ,שאף עריכיהם היו
משקלים זעירים (מעה וחצי מעה) ,נועדו למטרה דומה ,קרי גביית מסים בהקשר דתי .ובהתחשב
באחידותם של רבעי השקלים והמעות המיוחסים לאדום ובהופעת העריכים שבהם נטבעו בתעודות
רבות שמקורן באדום ,ושיש לפרשן כשטרי הלוואה ,ייתכן שגם מטבעות אלה נועדו לשמש לגביית
מסים לצרכים דתיים29.
אחד הכיוונים המתפתחים במחקרם של המטבעות הקדומים מארץ־ישראל ,שנטבעו במתכת הכסף
(ולעתים רחוקות נטבעו בברונזה וצופו כסף) ,הוא בחינת הרכבם הכימי .הדבר נעשה ככל האפשר
25

26

27
28
29

H. Gitler & O. Tal, ‘Some Notes on the Relative Chronology of the Fifth- and Fourth-Century BCE Coinage
of Philistia’, INR, 7 (2012), pp. 7–15; idem, ‘More than Meets the Eye: Athenian Owls and the Chronology of
)Southern Palestinian Coinages of the Persian Period’, INR, 9 (2014) (in press
למותר לציין שאי אפשר לתארך באמצעי זה מטבעות אדום שנטבעו ברשמות שעובדו מחדש על ידי השחתה מכוונת
ובסוגה.
ּ
של הדגם הקודם .זאת ועוד ,רבים ממטבעות יהוד נטבעו ברשמות שחוקות וגם בהם קשה להבחין בעין הדמות
ראו .J.-P. Fontanille, ‘Extreme Deterioration and Damage on Yehud Coin Dies’, INR, 3 (2008), pp. 29–44 :מכל
מקום חשוב לציין שטיפוסי מטבעות יהד הנושאים על פניהם את ראש אתנה מאופיינים בעין פתוחה.
גיטלר וטל (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .336‑335
במינוח לועזי  .Temple Moneyראו :פנטלקין וטל (לעיל ,הערה  ,)20עמ' .181 ,151
טל (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .19‑17
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באמצעות בדיקות לא הרסניות ,על מנת למזער את הנזק לממצא הארכאולוגי .בעשור האחרון נכנסה
לשימוש נרחב בדיקה ספקטרוסקופית (מדידת רמות אנרגייה) באמצעות הקרנת קרני XRF, X Ray( X
 )Fluorescence Analysisבמכשיר נייד על ממצאים ארכאולוגיים 30.בדיקה לא הרסנית זו מאפשרת
בירור כמעט מידי של ההרכב הכימי של פני השטח של המטבע — במקום שהקרן פוגעת בו — למעט
יסודות קלים כדוגמת מימן ,חמצן ופחמן ,וכן ואת היחסים הכמותיים בין היסודות ,ובדרך זו מתגלים
פעמים רבות זיופים .עם זאת מטבעות הכסף שנטבעו בארץ־ישראל בתקופה הפרסית עבים מיסודם,
ולא פעם פני השטח שלהם אינם מייצגים נאמנה את ליבתם .אי לכך פעמים רבות יש לבדוק את
המטבעות בשיטות הרסניות — קדיחה במקדח זעיר (> 0.5מ"מ קוטרו) ובדיקת ההרכב הכימי של
החומר מליבת המטבע בספקטרומטר לאנליזת יסודות (ICP-AES, Inductively-Coupled Plasma
 31.)Atomic Emission Spectrometry Analysisבבדיקה זו אפשר לברר בדיוק רב ובאמינות גבוהה
את ההרכב הכימי — למעט היסודות מימן ,חמצן ,חמקן ,פחמן ופלואור — ואת היחסים הכמותיים בין
היסודות .בדיקה נוספת שנכנסה לשימוש בחקר המטבעות היא מדידה של יחסי איזוטופי העופרת
במתכת ( ,)Q-ICP-MS, Lead Isotope Analysisוהיא מאפשרת להתחקות לא פעם אחר מקור העופרת
בנתך הכסף ,כלומר המכרה שממנו נכרה 32.בדיקה זו מדויקת מאוד ,אך היא מתאימה לממצאים בעלי
תכולת עופרת בלבד ,מפני שנבדקים בה יחסי האיזוטופים היציבים של עופרת (204Pb, 206Pb, 207Pb,
 .)208Pbהבדיקות שנמנו כאן מוכרות במיני מחקרים זה מספר עשורים ,אך היישומים וההשלכות של
תוצאותיהן כפי שפורסמו בעשור האחרון פותחים צוהר חדש לחקר התחום והתקופה .למשל רשויות
טביעה התאפיינו בממוצעי כסף שונים זו מזו ,וניכר כי מטבעות יהוד היו טהורים יותר מבחינת אחוז
 30בדיקה זו מבוססת על העובדה שלכל יסוד כימי יש אורך גל (של קרני  )Xאופייני משלו .בבדיקה נשלחות קרני
 Xהמיוצרות על ידי שפופרת רנטגן ,אלו גורמות לעירור (אקסיטציה) של פני השטח של המטבע ,והמאפיינים של
המרכיבים הכימיים השונים בו מוקרנים חזרה ( ,)fluoresceנקלטים בגלאי של המכשיר ,ועל פי מדידתם מזוהים
היסודות הכימיים .על יתרונות הבדיקה ראו למשלG.E. Gigante & R. Cesareo, ‘Non-Destructive Analysis of :
Ancient Metal Alloys by in situ EDXRF Transportable Equipment’, Radiation Physics and Chemistry, 51
(1998), pp. 689–700; G.E. Gigante et al., ‘Appraisal of the New Approach to the Archaeometric Study of
Ancient Metal Artifacts by the Use of Movable EDXRF Equipment’, Archaeometallurgy in Europe, 2 (2003),
 .pp. 293-302כך נבדקו למשל כמה מאות מטבעות פלשת ,ראו :גיטלר וטל (לעיל ,הערה  ,)4עמ'  ;334‑329וכן
כמה עשרות מטבעות שומרון ,ראו :גיטלר וטל (לעיל ,הערה  ,)8עמ'  ;60‑57לבדיקת מטבעות יהוד בשיטה זו ראו:
גיטלר ולורבר (לעיל ,הערה  ,)21עמ'  ;25‑19ולבדיקת מטבעות אדום ראו :גיטלר ,טל וון אלפן (לעיל ,הערה ,)23
עמ' .59‑56
 31בדיקה זו מודדת את האנרגייה הנפלטת ,בצורת קרינה ,כאשר אטום עובר ממצב מעורער למצב יסוד .לכל יסוד יש
אורכי גל אופייניים כאמור ,ועצמת הקרינה הנפלטת נמצאת ביחס ישר למספר האטומים של היסוד .במקרים רבים
נעשו בדיקות  ICP-AESכביקורת לתוצאות בדיקות  .XRFכך למשל אומתו (באופן יחסי) תוצאות בדיקות XRF
שנעשו במטבעות פלשת ואדום במחקרים קודמים .ראוH. Gitler, M. Ponting & O. Tal, ‘Metallurgical Analysis of :
Southern Palestinian Coins of the Persian Period’, INR, 3 (2008), pp. 13–27
 32על יתרונות בדיקה זו ראו למשלA.J. Shortland, ‘Application of Lead Isotope Analysis to a Wide Range of :
 .Late Bronze Age Egyptian Materials’, Archaeometry, 48, 4 (2006), pp. 657–669אך לא פעם מתכות שעוברות
ומחזור עם מתכות אחרות מקשות לקבל תוצאות חד־ משמעיות .ראו למשלP. Budd et al., ‘Rethinking :
היתוך חוזר ִ
 .the Quest for Provenance’, Antiquity, 70 [267] (1996), pp. 168–175למשל פונטינג ,גיטלר וטל הגיעו למסקנה
שמטבעות אתונאיים שנחשדו כחיקויים נטבעו ממתכת כסף זהה בהרכבה לזו שממנה נטבעו הטטרדרכמות האותנטיות.
ראו :גיטלר ,פונטינג וטל (לעיל ,הערה  .)1בדיקה זו אינה הרסנית בהכרח ,הדבר תלוי במכשיר ובגודל הממצא הנבדק.
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הכסף שבהם (בממוצע כ־ 97אחוז כסף טהור) ממטבעות פלשת ,שומרון ואדום (בממוצע כ־91 ,94
ו־ 96אחוז בהתאמה).
במאמר זה נעשה ניסיון לסכם באופן תמציתי את ההתקדמות שהושגה בשני העשורים האחרונים
במחקר הנומיסמטי של הטביעה המקומית (ה'אוטונומית') בתקופה הפרסית (וההלניסטית הקדומה).
טביעה זו ,שהייתה ראשונית וחלוצית במרחב הארץ־ישראלי ,מתייחדת בטיפוסי מטבעותיה ,בחופש
האמנותי הניכר במוטיבים שלה (ובכמויותיהם חסרות התקדים) ,ובאוטונומיה היחסית שניתנה לרשויות
הטובעות מצד השלטון הפרסי .מבחינות אלה היא שונה מהותית מהטביעה ההלניסטית הממלכתית,
שבאה בעקבותיה 33.כפי שניסיתי להראות בשורות דלעיל ,מחקר המטבעות אינו קופא על שמריו
ומתפתח לכיוונים רבים .מעבר לפן הטיפולוגי של המחקר הנומיסמטי של תקופה זו ,שמושם בו דגש
המטבעות
על זיהוי טיפוסי מטבעות חדשים ,חלה התקדמות משמעותית בחקר רשויות הטביעהִ ,
הרשמוֹ ת ומשמעויותיהם ,כמות המטבעות שבמחזור ,תפקיד
הפעילות ,העריכים ,תקני המשקל ,קשרי ָ
המטבעות בקרב העממים השונים באזור והרכבם הכימי.

 33על הטביעה ההלניסטית ראו :טל ,טביעות יווניות (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .270‑256
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