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על עשר הערים או הדקפוליס :עיון מחודש
הדקפוליס במקורות ההיסטוריים
בשער המאמר:
הד ַק ּפוֹ ִליס ,משמע עשר הערים ,נזכר פעמים אחדות במקורות מן המאה הראשונה לסה"נ .נחלקו
ֶ
מזבח דיוניסוס
( 142‑141לסה"נ) החוקרים אם היה זה גוף חי ופעיל — ואין ביניהם הסכמה על מהותה של פעילות זו — או שמא היה
שהתגלה בבסיליקה זה בעיקרו של דבר מושג גאוגרפי .אכן הדקפוליס מופיע בראש ובראשונה כציון של קבוצת יישובים,
בבית־שאן .בחזית
מעין רשימה או אפילו ברית של עשר ערים באזור גאוגרפי מסוים בדרום סוריה (בגבולה עם יהודה
מסכת האל פאן,
בן לווייתו של
שממערב לה ועם הנבטים שמדרום לה) .במשמעות זו נזכר הדקפוליס באוונגליונים (מתי ד ,כה;
דיוניסוס .משמאל:
מסכת דיוניסוס
מרקוס ה ,כ; ז ,לא) ובצורה מפורטת יותר ב'חקר הטבע' ( )Naturalis Historiaמאת ּ ְפליניוּ ס וכן
וכתובת הקדשה.
1
מימין :מקלות אורן בכתבי יוסף בן מתתיהו .כבר נכתב הרבה במחקר על הדקפוליס ולכאורה קשה להוסיף דבר .ואף
עם אצטרובלים
על פי כן נראה לי שיש מקום לדיון נוסף ולהעלאת תובנות חדשות במגמה לבסס את הדעה שהמושג
ערי
ברקע :מפת
הדקפוליס היה יותר מאשר ציון גאוגרפי סתמי אלא ציין בעיקרו ארגון חברתי־תרבותי.
הדקפוליס
העיון המחודש במהות הדקפוליס עלה תוך כדי חיבור הדו"חות הארכאולוגיים של חפירות
(כל האיורים באדיבות
משלחת החפירות של
האוניברסיטה העברית בבית־שאן הרומית ,היא ְסקיתוֹ ּפוֹ ליס 2.בפעם הראשונה עלה בידינו,
האוניברסיטה העברית
בבית־שאן; התצלומים
החופרים ,להביא מידע מבוסס ,אם גם מוגבל ,על תכנית העיר בתקופה הרומית הקדומה ,משמע
במאמר צולמו על ידי
גבי לרון ,אלא אם
במאה הראשונה לסה"נ .כידוע השרידים מתקופה זו כוסו בחלקם הגדול על ידי הבנייה הנרחבת
צוין אחרת)
ועיצובה מחדש של סקיתופוליס כעיר רומית מפוארת במחצית הראשונה של המאה השנייה לסה"נ,
בתקופת השיא של 'השלום הרומי' .בד בבד עם חפירות האוניברסיטה העברית נחשף מידע חשוב
בחלק המערבי של מרכז העיר ,שנחפר בידי משלחת רשות העתיקות .בחפירות נמצא שגם בתקופה
הרומית המוקדמת הייתה העיר מפוארת ,היו בה מקדשים ,בתי מרחץ ותאטרון ,ובתיה היו רחבי
ידיים ומעוטרים ברצפות פסיפס ובתמשיחי קיר (שכבה  8במניין השכבות בחפירות האוניברסיטה
העברית) 3.שלב הבנייה המפוארת בבית־שאן‑סקיתופוליס חל זמן מה לאחר כיבוש סוריה וארץ־
מפיוּ ס ( 63‑64לפסה"נ) .גַ ִּביניוּ ס ,נציב סוריה ( 54‑57לפסה"נ) ,החזיר את העיר
ישראל על ידי ּפוֹ ּ ֵ
1

2

3

פליניוס ,חקר הטבע ה;)Pliny the Elder, Natural History, II, H. Rackham [LCL], London 1942, pp. 276–277( 74 ,16 ,
מלחמת היהודים ג( 446 ,תרגום ל' אולמן ,ירושלים תש"ע ,עמ'  ;)356חיי יוסף ( 341תרגום ד' שוורץ ,ירושלים תשס"ח,
עמ' ( 410 ;)124שם ,עמ' .)136
עונות החפירה הראשונות נערכו בשנים  ;1981‑1980עיקר העבודה נעשתה בהיקף גדול בשנים  ,1996‑1986והחפירות
נמשכו בהיקף קטן עד ראשית שנות האלפיים .ניהלו את החפירות גדעון פרסטר ויורם צפריר .במקביל התקיימו
חפירות נרחבות מטעם רשות העתיקות ,בניהול גבריאל מזור ורחל בר־נתן .על החפירות בבית־שאן ראו למשל:
Y. Tsafrir & G. Foerster, ‘Urbanism at Scythopolis in the Fourth to Seventh Centuries’, DOP, 51 (1997),
 ,pp. 85–146ושם ביבליוגרפיה נרחבת .ראו גם רשימה מלאה של מחקרים קודמיםG. Mazor & A. Najjar, Bet :
She‛an, I: Nysa-Scythopolis: The Caesareum and the Odeum (IAA Reports, 33), Jerusalem 2007, pp. xvi–xx
תכנית העיר בית־שאן בתקופה הרומית הקדומה (שכבה  8לפי מניין השכבות בחפירות האוניברסיטה העברית) הוצגה
לראשונה בידי בנימין ארובס בכנס  ARAMבשנת  2008באוקספורד (טרם פורסם) .הנושא יוצג בהרחבה בדו"ח
החפירות של משלחת האוניברסיטה העברית הדן ב'רחוב המונומנטים' (בדפוס).
קתדרה
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לתושביה הקודמים (ההלנים) ,שעירם נחרבה בידי החשמונאים סביב  108לפסה"נ 4.התושבים ,שבטחו
בכוחה של האימפריה הרומית לגונן עליהם גם אם יעזבו את הפסגה המבוצרת של תל בית־שאן ,בנו
מרכז עירוני חדש בעמק של נחל עמל (ואדי אסי) ,העובר למרגלות התל ,ובתי מגורים (רק מעט מאלה
נחפר) בעמק ובשוליו .התל עצמו ,שעליו שכנה בית־שאן בתקופות הברונזה והברזל ,היה מעכשיו
לאקרופוליס של העיר שהתפתחה למרגלותיו .המכלול החשוב ביותר שנבנה על התל הוא מקדש
קריוֹ ס (זאוס של המקומות הגבוהים) ומבני הנספחות שלו5.
לזֶ אוּ ס ַא ַ
בית־שאן נכללה כאמור ברשימת ערי הדקפוליס ,ואף נזכרה בכתבי יוסף בן מתתיהו בתור 'הגדולה
בערי הדקפוליס' ( 6.)megiste tes Decapoleosהממצאים האדריכליים והאמנותיים מן העיר ,וכן
4

5
6

על פרק זה בתולדות בית־שאן ראו בין היתר :מ' אבי־יונה' ,סקיתופוליס' ,בקעת בית שאן :הכינוס הארצי השבעה
עשר לידיעת הארץ ,ירושלים תשכ"ב ,עמ'  ;62‑45ובנוסח אנגליM. Avi-Yonah, ‘Scythopolis’, IEJ, 12 (1962), :
 ;pp. 123–134ג' פוקס ,יוון בארץ־ישראל :בית־שאן (סקיתופוליס) בתקופה ההלניסטית והרומית ,ירושלים תשמ"ג.
י' צפריר' ,עדות נוספת על פולחן זאוס אקראיוס בבית שאן' ,ארץ־ישראל ,יט [ספר אבי־יונה] (תשמ"ו) ,עמ' .283‑282
מלחמת היהודים (לעיל ,הערה .)1
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מונומנטים נבחרים בערים אחרות בדרום סוריה ובעבר הירדן ,מציגים רמה גבוהה ביותר של עיור
ושל תרבות חיים עירונית .מטבע הדברים אפשר להניח שערים אשר הצטיינו ברמה גבוהה של עיור
ושל חיים עירוניים ודתיים — לפחות בקרב האליטות העירוניות — נטו לקיים קשרים עם הערים
הקרובות להן מבחינה גאוגרפית בתחומי הפרובינקייה הענקית של סוריה .מי שמסתפק בהגדרת
הדקפוליס כאזור גאוגרפי גרדא ,מפחית לדעתי מערכו של המושג וגורע ממשקלו של הרצון הטבעי
של תושבי ערי האזור לקיים קשרי גומלין חברתיים ותרבותיים .ההשתייכות לסוריה הייתה תנאי ,אבל
הקרבה התרבותית והחברתית .איש לא היה מעלה בדעתו
התנאי העיקרי להיכללות בדקפוליס היה ִ
דרך משל לצרף אל ארגון הדקפוליס ערים יהודיות דוגמת ציפורי או טבריה ,ולא רק מפני שלא נכללו
בפרובינקייה של סוריה.
בקרב החוקרים קיימת תמימות דעים באשר לכמה מן התכונות המאפיינות את המושג דקפוליס.
מדובר בעשר ערים יווניות מיסודן; אמנם חלקן היו מיושבות גם בתקופת המקרא ,אך אלו נוסדו
מחדש בתקופה ההלניסטית ,בעיקר במאות השלישית והשנייה לפסה"נ .הן היו בשטחי הפרובינקייה
הרומית סוריה ,בשטח הכולל היום את דרום־מערב סוריה ואת צפון ירדן ,מדמשק שבצפון ועד
פילדלפיה (עמאן) בדרום ,וכן את בית־שאן ,במובלעת ממערב לירדן ,כיום בתחומי ישראל .מאוחר
יותר נודע תחום זה גם כקוֹ ֶ
ילה סוריה ( ,)Coele Syriaשם קדום ובעייתי כשלעצמו.
הערבוב בין המושגים משתקף ב'גאוגרפיה' של ּ ְפטוֹ למאיוּ ס ,מאמצע המאה השנייה לסה"נ.
פטולמאיוס הזכיר את 'ערי קוילה סוריה והדקפוליס' הן במפת העולם (שלא השתמרה) הן בספר
השמות הנלווה למפה ( .)gazetteerהרשימה ,ובה שמונה־עשרה ערים ,נכללה בין ערי סוריה ,בטבלה
( )pinaxהרביעית של אסיה; העיר הצפונית ברשימה היא ֶהליוֹ פוליס (בעל־בק) שבבקעת הלבנון
(כיום בצפון לבנון) ,והדרומית היא עמאן ,במרכז ירדן 7.חיבורו של פטולמאיוס ,המבוסס על ידע בן
הזמן ועל מידע ממקורות קדומים ממנו ,הוא על פי טבעו בהכרח אנכרוניסטי .פטולמאיוס הכיר את
המושגים קוילה סוריה ודקפוליס מכתבי ההיסטוריונים שקדמו לו; המקורות החשובים ביותר לעניין
הדקפוליס הם פליניוס ויוסף בן מתתיהו ,ופטולמאיוס היה מחויב לתת ביטוי בחיבורו למקורות
קדומים ומכובדים אלה 8.מכל מקום ברור כי בעת שכתב את ספרו ,באמצע המאה השנייה לסה"נ ,לא
ייחס איש למושגים אלה משמעות מנהלית .המושג קוילה סוריה ,אשר שימש כשם כללי של סוריה
עוד לפני הכיבוש ההלניסטי ,איבד במאה השנייה לסה"נ הרבה ממשמעותו (ומהיקף השטח שתיאר)9.
7
8

9

) ,C. Ptolemaeus, Geographia V, 14, 18 (ed. C Müller, Paris 1883–1900, pp. 978–982וכן בשינויים קלים במהדורת
נובּהibid. V, 15, 22–23 (ed. C.F.A Nobbe, II, Leipzig 1843–1845, pp. 63–64) :
אין לדעת אם פטולמאיוס שאב את המידע ישירות מספריהם של מחברים אלה ,או שמא נטל אותו מכתבי מחברים
אחרים ,בראש ובראשונה מחיבורו של ַמרינוּ ס מצור ,שאבד לימים .פטולמאיוס שיבח את מרינוס על שקרא בדבקות את
כתבי ההיסטוריונים שקדמו לו וליקט שם מידע רב .פטולמאיוס אף העיד על השימוש שעשה הוא עצמו בעבודתו של
מרינוס .ראו למשל :שם ( 4 ,Iמהדורת מילר [שם] ,עמ' .)15‑14
ראו דיונו הקצר של שטרן בקוילה סוריה בתקופה הפרסית ,ההלניסטית והרומית הקדומהM. Stern, Greek and Latin :
 ,Authors on Jews and Judaism, I, Jerusalem 1976, p. 14ושם ביבליוגרפיה נרחבת ,וראו שם במקומות נוספים ,על פי
המפתח; ראו גם .E. Bickerman, ‘La Coele Syria: notes de géographie historique’, RB, 54 (1947), pp. 256–268 :על
תחיית המושג בסוף המאה השנייה לסה"נ ראו למשלF. Millar, The Roman Near East 31 BC–AD 337, Cambridge, :
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עזה

כפי שאנו למדים מכתובות אחדות וממטבעות מן המאות השנייה והשלישית לסה"נ מסקיתופוליס
ומערים אחרות (ראו להלן) ,גם בדרום סוריה נמשך השימוש בשם קוילה סוריה ,אך לא במשמעות
מנהלית .פטולמאיוס הכיר גם את המושג דקפוליס; הוא לא יכול היה להתעלם ממנו ולהשמיטו
לאחר שהזכירוהו כאמור סופרים חשובים דוגמת פליניוס ויוסף בן מתתיהו (ואולי מחברים אחרים
דוגמת ַמרינוּ ס מצור) ,אבל הוא לא הבין מה עומד ביסוד השם .כך נהג גם במקרים אחרים שבהם
נתקל בכתובים קדומים במונחים גאוגרפיים אנכרוניסטיים וחסרי משמעות מנהלית ,דוגמת גליליאה,
ניגר ,בסוף המאה
סקניוּ ס ֶ
 .MA 1993, pp. 121–122, 423–424לאחר ניצחונו של ֶספטימיוּ ס ֶסוֶ ורוּ ס על הטוען לכתר ּ ֶפ ֶ
השנייה לסה"נ ,חילק המנצח את הפרובינקייה הגדולה של סוריה לשני חלקים ,הצפוני נקרא קוילה סוריה (,)Coele Syria
והדרומי — סוריה פניקיה (.)Syria Phoenice
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סמריה ,אדומיאה ויודיאה .שמות אלה שימשו גם בימי פטולמאיוס כשמות חבלים גאוגרפיים ,בעיקר
בפי תושבים מקומיים שדיברו בלשונות השמיות .הם נזכרו הרבה בפי היהודים ,שתמיד העדיפו את
השמות העבריים הנהוגים בפיהם ,כגון גליל ,יהודה ,עבר הירדן וירושלים ,על פני השמות הרשמיים
דוגמת פלסטינה ,ערביה או איליה קפיטולינה .כך או כך ,למונחים קוילה סוריה ודקפוליס לא נודעה
שום משמעות מנהלית באמצע המאה השנייה לסה"נ.
נהלניוֹ ן
הפ ֶ
על עניין ההשתייכות לעולם ההלניסטי ולתרבותו אפשר ללמוד מתוך השוואה לתופעת ּ ַ
( ,)Panhellenionשרווחה במזרח הרומי במאה השנייה לסה"נ ,ואשר עליה יש בידינו מידע רב יותר
(ראו להלן).

ערי הדקפוליס וייסודן
על פי הדעה הרווחת במחקר אין למושג דקפוליס שום משמעות מדינית או מנהלית .התפיסה
המקובלת — שגם אני מחזיק בה — היא שיש להדגיש את הפן התרבותי והדתי של ברית עשר הערים.
על פי תפיסה זו הדקפוליס היה איגוד של ערים שהצהירו על נאמנות למורשת היוונית בתחומי
הלשון ,הדת ,התרבות והאמנות ועל מחויבות לשימורן ולטיפוחן 10.היה על הערים להוכיח את מוצאן
היווני העתיק ,משמע את ייסודן על ידי יוונים .יוונים אלה יכלו להיות המצביאים המקדוניים לאחר
והס ֶלווקים .סקיתופוליס הייתה בת מזל יותר מערים
מות אלכסנדר הגדול ובמיוחד המלכים התלמיים ֶ
אחרות; נראית דעתו של קנט ריגסבי שהעיר הוכרזה כפוליס בידי המלך הסלווקי אנטיוכוס הרביעי
( 163‑175לפסה"נ) ,וכפי הנראה נוסף אז לשמה סקיתופוליס המרכיב ניסה ,על שם בתו של המלך11.
לפי דעה זו ניסה ההיסטורית ,בת המלך ,שהייתה דמות חסרת חשיבות בתקופה הרומית הקדומה,
נשכחה ,והעיר התייחסה אל ניסה המיתולוגית ,האומנת־המינקת של דיוניסוס .ניסה־סקיתופוליס
זוהתה כמקום הקבורה של ניסה האומנת ,ולפי הנאמר אצל פליניוס וסוֹ לינוּ ס האל דיוניסוס עצמו
ייסד את העיר סביב הקבר ויישב בה סקיתים מנאמניו ,ועל שמם נקראה העיר סקיתופוליס.
חוקרים רבים נוטים היום לתארך את יצירתן של מסורות הייסוד של ערים לא מעטות לימיו
של הקיסר ַהדריאנוּ ס ( 138‑117לסה"נ) ,המייסד הנאו־קלסי הגדול 12.המקרה של בית־שאן
 10ראו במיוחד ;S.T. Parker, ‘The Decapolis Reviewed’, JBL, 94 (1975), pp. 437–441 :וראו גם :פוקס (לעיל ,הערה ,)4
עמ' .172‑170
K.J. Rigsby, ‘Seleucid Notes II: Nysa-Scythopolis’, TAPA, 110 (1980), pp. 123–134 11
 12על ייסוד ערים בידי קיסרים ובעיקר בידי הדריאנוס ראו במיוחדS. Mitchell, ‘Imperial Building in the Eastern :
 ;Roman Provinces’, Harvard Studies in Classical Philology, 91 (1987), pp. 335–365ל' די סגני ,ג' פרסטר
וי' צפריר' ,מזבח לכבוד דיוניסוס שנחשף בבית שאן' ,ארץ־ישראל ,כה [ספר יוסף אבירם] (תשנ"ו) ,עמ' ;350‑336
L. Di Segni, ‘A Dated Inscription from Bet Shean and the Cult of Dionysos Ktistes in Roman Scythopolis’,
 ,SCI, 16 (1997), pp. 139–161ושם ביבליוגרפיה נרחבת .בכתובת כפי הנראה מסוף המאה הרביעית לסה"נ שפורסמה
רק לאחרונה השווה מושל בשם סילוואנוס ,אחד ממשקמי העיר לאחר רעידת האדמה בשנת  ,363את מעשיו לפועלו
של הדריאנוס .ראו ,L. Di Segni & B.Y. Arubas, ‘An Old New Inscription from Beth Shean’ :ל' די סגני ואחרים
(עורכים) ,אדם ליד קשת רומית :קובץ מחקרים לכבודו של פרופ' יורם צפריר ,ירושלים תשס"ט ,עמ' .*124‑*115
הט ֶמנוֹ ס (או הפורום) הגדול שהתגלה בבית־שאן כמתחם פולחני ,קיסראום,
לאחרונה הציעו מזור ונג'אר לזהות את ֶ
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(ניסה־סקיתופוליס) שונה; הסיפור על קבורת ניסה ועל ייסוד העיר מופיע כבר בכתביו של פליניוס,
כארבעים שנה לפני עליית הדריאנוס לשלטון ויותר מחמישים שנה לפני ביקורו של הדריאנוס בערביה
ופלסטינה 13.דמות דיוניסוס מופיעה הרבה על מטבעות בית־שאן מן המאה הראשונה לפסה"נ והמאה
הראשונה לסה"נ ,וזו עדות נוספת התומכת במסקנה שסיפור ייסודה של סקיתופוליס בידי האל
דיוניסוס רווח בעיר כבר בתקופה מוקדמת14.
סקיתופוליס נוסדה כפי הנראה סביב  260לפסה"נ ,בידי המלך תלמי השני פילדלפוס .היא זכתה
לשם היחידאי בעולם העתיק סקיתופוליס 15.בראשונה היה היישוב מצומצם ,וקרוב לוודאי שהתפתח
במיוחד בתקופת השלטון הסלווקי .כאמור ריגסבי הציע שאנטיוכוס הרביעי ,במחצית הראשונה של
המאה השנייה לפסה"נ ,העניק לעיר מעמד של פוליס וקרא לה ניסה על שם בתו.
תקופת שלטון החשמונאים הייתה כידוע תקופת ירידה במעמדן ובמצבן של הערים הנכריות
או הערים היווניות ,וחלקן אף נהרסו בידי הכובשים החשמונאים 16.עלייתן המחודשת של הערים
היווניות חלה בעקבות כיבוש סוריה וארץ־ישראל בידי פומפיוס בשנים  63‑64לפסה"נ .מעיד על כך
גם מניינה של בית־שאן כפי שהוא מופיע בכתובות ,שראשיתו באותן שנים .יוסף בן מתתיהו כתב
במפורש על פעולותיו של גביניוס נציב סוריה ( 54‑57לפסה"נ)' :הוא עצמו [גביניוס] עבר בשאר
יהודה וציווה לבנות [ ]ktizeinאת כל הערים ההרוסות שפגש בהן .וכן חזרו ונבנו שומרון [סמאריה]
ואשדוד ַ[אזוֹ טוּ ס] וסקיתופוליס ואנתידון ורפיח ואדורה וגם מרשה ועזה ואחרות לא מועטות .והבריות
נשמעו לפקודותיו של גאביניוס ,והערים ,שהיו חרבות זמן רב ,נושבו אותה שעה לבטח'17.
פעולת השיקום והבנייה של הערים הרומיות ארכה זמן לא קצר .מן הממצאים שהתגלו בשכבה
 8של חפירתנו בבית־שאן למדנו כי סקיתופוליס של תקופת הדקפוליס הגיעה לשיאה כפי הנראה
במחצית השנייה של המאה הראשונה לסה"נ ,משמע זמן לא רב לפני עליית השושלת הפלאווית18.
לא מן הנמנע שתושביה ההלנים של העיר זכו להוקרה על נאמנותם הרבה לרומא לאחר שטבחו
בתושבי בית־שאן היהודים ,שנחשדו באי נאמנות לרומא .האירוע התרחש מיד לאחר שפרץ המרד
הגדול בשנת  66לסה"נ; אפילו אם נניח כי יוסף בן מתתיהו הגזים כדרכו בכתבו שמניין ההרוגים היה

13
14
15

16
17
18

שהוקדש להדריאנוס במסגרת פולחן השליט .ראו :מזור ונג'אר (לעיל ,הערה  ,)2במיוחד עמ'  .187‑184אך לדעתי אין
ההצעה משכנעת.
פליניוס (לעיל ,הערה  .)1גרסה מורחבת של הסיפור הביא סולינוס .ראוSolinus, Collectanea Rerum Memorabilium :
) .36 (ed. T. Mommsen, Berlin 1895, p. 156וראו גם הדיון אצל פוקס (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .165‑161
ראוA. Spijkerman, The Coins of the the Decapolis and the Provincia Arabia, Jerusalem 1978, pp. 186–209; :
R. Barkay, The Coinage of Nysa-Scythopolis (Beth-Shean), Jerusalem 2003
במסגרת זו לא אעסוק בפרשת ייסודה של סקיתופוליס ולא בשמה מעורר התהייה .עניינים אלה יידונו במקום אחר.
ככלל מקובלת עלי — בשינויים מסוימים — גישתו של אבי־יונה (לעיל ,הערה  )4שעל פיה אכן יושבה העיר בראשונה
על ידי סקיתים ונקראה על שם מתיישביה.
על ההרס המוחלט של היישוב ההלניסטי בתל אצטבה ,בחלקה הצפוני של בית־שאן ,בידי החשמונאים ראו :ר' בר־נתן
וג' מזור' ,קווים לדמותה של בית־שאן ההלניסטית' ,קדמוניות( 108‑107 ,תשנ"ה) עמ' .92‑87
קדמוניות היהודים יד( 88‑87 ,תרגום א' שליט ,ג ,ירושלים תשכ"ג ,עמ' .)125‑124
הנתונים הארכאולוגיים והדיון יפורסמו בדו"ח הבא של חפירתנו ,המוקדש לסביבת 'רחוב המונומנטים' ,והעומד
להופיע בסדרת  Qedem Reportsשל המכון לארכאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים.
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 19,13,000יהיה זה מרחיק לכת להטיל ספק בעצם הסיפור ,שכן לא הייתה זו דרכו להמציא אירועים
יש מאין .גם אם מספר ההרוגים היה קטן משציין ,סביר להניח כי מדובר בחיסולה של הקהילה
היהודית בבית־שאן.
בשיא יישובה בתקופה הרומית הקדומה (שכבה  8בחפירתנו) הייתה העיר בנויה הן על תל
בית־שאן ,ששימש כאקרופוליס ,הן בעמקים ובמדרונות שמתחתיו .העיר הייתה מרשימה בחזותה
ובגודלה ,ועד היום נחשף רק חלק קטן מן המרכז העירוני ,המונומנטים ומבני הציבור ששימשו במאה
הראשונה לסה"נ .חלק מבנייני העיר שולבו (או נבנו מחדש) בעיר הרומית המפוארת של המאות
השנייה‑הרביעית לסה"נ (שכבה  7בחפירתנו) ,ואחרים פורקו ,ויסודותיהם כוסו על ידי המבנים של
העיר החדשה ,המייצגת את מיטב האדריכלות העירונית של תקופת 'השלום הרומי' .ממה שגלוי
לעינינו ,דוגמת השלבים הקדומים של התאטרון ,מקדשים אחדים ,הבסיליקה העירונית ,ברכות ובתי
מרחץ ,רחובות מרוצפים (אך ללא עמודים) וכן בתי מגורים מפוארים מעוטרים בפסיפס ובתמשיחי
קיר ,אפשר ללמוד על מעמדה ועל חשיבותה של העיר .ואכן לדברי יוסף בן מתתיהו הייתה כאמור
'הגדולה בערי הדקפוליס' 20.בניית העיר החלה קרוב לוודאי זמן לא רב לאחר החזרת התושבים
ששרדו בכיבוש החשמונאי ,ושהוגלו מן העיר ומהבקעה סביבה — המדובר בילדים שבגרו או בבני
 19מלחמת היהודים ב( 476‑466 ,תרגום אולמן [לעיל ,הערה  ,]1עמ' .)282‑281
 20מלחמת היהודים (לעיל ,הערה .)1
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שרידי הבסיליקה
המפוארת של
בית־שאן מן המאה
הראשונה לסה"נ.
מעבר לשורת
העמודים מבנה
ה'מונומנט המרכזי'
מן המאה השנייה
לסה"נ ,ש'הוחדר'
לתוך הבסיליקה.
העמודים עשויים
מאבני בנייה רכות
(נארי) וקטנות
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הדור השני שהוגלו ואיננו יודעים לאן .להגליה בימי החשמונאים כיוונה קרוב לוודאי מגילת תענית
בציינה בין הימים הטובים האסורים בתענית בחודש סיוון' :בחמשת עשר ביה ובשיתא עשר ביה גלו
אנשי בית־שאן ובקעתא' 21.דמותו של גביניוס ,המייסד החדש ,מופיעה על מטבעות העיר שנטבעו
לא יאוחר משנת  54לפסה"נ22.
תאריך ייסוד הדקפוליס אינו ידוע .דייוויד גרף סבר שאין הדקפוליס יכול להיות קדום מימי
אוֹ גוּ סטוּ ס ( 27לפסה"נ ‑  14לסה"נ) ,מפני שלא התגלו — עד כתיבת מאמרו — מבנים מונומנטליים
בעלי אופי רומי בשום עיר של הדקפוליס ,ועם זאת חלק מן הערים היו אולי כבר קודם לכן במעמד
של פוליס 23.לדעתו של גרף אפילו אם תהליך הבנייה של הערים כחלק ממערך הבנייה של
האימפריה הרומית החל למעשה בימי גביניוס ,הדקפוליס לא יכול היה להיווצר לפני תקופת שלטונו
של אוגוסטוס.
גישה מעין זו אולי נכונה מנקודת מבט של מציאות פוליטית ,משמע שתושבי הערים היו יכולים
להקים את ארגון עשר הערים ,הדקפוליס ,רק לאחר שעריהם צמחו וגדלו והיו לערים רומיות
מבוססות .אבל אפשר לראות את הדברים מנקודת מבט שונה ,שעל פיה תושבי הערים החליטו
כאשר עריהם עדיין היו בתהליך צמיחה ועיצוב ,להקים התאגדות או ליגה של ערים שתיתן ביטוי
לאמונתם ולתפיסתם התרבותית ,הרעיונית והחברתית 24.ייסוד הגוף הכולל את עשר הערים לא
בהכרח ביטא את כוחם הפוליטי של חברי הליגה ,אלא היווה מסגרת למימוש ההחלטה שקיבלו
מלכתחילה ,לשמור ולטפח את המורשת התרבותית היוונית שעליה התחנכו ,ושהתחייבו לקיים.
המדובר קרוב לוודאי בבני השכבות הגבוהות של האליטה העירונית ,שכן היו בערים גם יסודות
שלא ממוצא יווני או מקדוני ,בהם ארמים ,יהודים ,נבטים ,ערבים או שומרונים .בני קהילות אלו,
שלא היו שותפים בכירים בהנהגת הערים ,יכלו לכל היותר להיות גורם מעכב בפיתוח זהותן
התרבותית של הערים ולאיים על זהות זו .על ההגמוניה של השכבות ההלניות מעידות הכתובות
מן התקופה הרומית שנמצאו בערים :אלו כוללות מעט כתובות רשמיות בלטינית ובעיקר כתובות
ביוונית; כתובות בלשונות שמיות הן נדירות ביותר .היוונית הייתה שפת התרבות ,ומי שביקש
להשתלב בהנהגה העירונית ולחבור אל האליטה המקומית ,חייב היה לסגל לעצמו ,באמצעות
לימודים בגימנסיום ,את הלשון היוונית ותרבותה .כך או כך ,אין הדברים מסייעים לקבוע את
תאריך הייסוד של הדקפוליס ,שכן כל המקורות שבידינו הם מן המחצית השנייה של המאה
הראשונה לסה"נ או מאוחר יותר 25.פליניוס הוא היחיד שהביא את הרשימה במלואה' :על גבול
יהודה ,מן הצד של סוריה ,נמצא החבל [ ]regioהקרוי דקפוליס על שם מספר הערים שבו ,למרות
21
22
23
24
25

נוסח כ"י פרמה ,פלטינה ( 2298דה רוסי  ;117ריצ'לר  .)1544על עניין זה ראו בהרחבה :ו' נעם ,מגילת תענית :הנוסחים,
פשרם ,תולדותיהם ,ירושלים תשס"ד ,במיוחד עמ' .400‑399 ,69 ,44
ברקאי (לעיל ,הערה  ,)14עמ'  .198‑197 ,43‑35נראה שאין להרחיק לכת ולהסיק מן הכתובת המקוצרת על גבי כמה
מן המטבעות הקדומים '[של אנשי] גביניה ניסה' ,שהשם גביניה היה אחד משמות העיר הרשמיים.
D.F. Graf, ‘Hellenization and the Decapolis’, ARAM, 4, 1–2 (1992), pp. 1–48
כפי שהציע ויל ,ראוE. Will, ‘L’urbanization de la Jordanie aux époques hellénistique et romain: condition :
géographique et ethnique’, Studies in the History and Archaeology of Jordan, 2 (1985), pp. 237–242
ראו לעיל ,הערה .1
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שלא כל אחד מונה את אותם השמות .הרוב ,על כל פנים ,כוללים בו את דמשק ,פילדלפיהַ ,ר ַפנה,
סקיתופוליס ,גַ ַדרהּ ,
היפוֹ סִ ,דיוֹ ןֶ ּ ,פלה ,גלסה [גֶ ָרסה]ַ ,קנַ תה' 26.יש לציין כי הידע שלנו על חלק מן
הערים הנמנות כערי הדקפוליס מועט ביותר ,ואנו לומדים עליהן מתוך המידע על ערים שתוארו
במקורות או נחקרו מבחינה ארכאולוגית .אבל דומה כי היקש זה הוא סביר ומוצדק; קשה להעלות
על הדעת שהמצב בערים אלו — שלא היו יהודיות או נבטיות — היה שונה.
עוד במאה התשע־עשרה ציינו חוקרים דוגמת ג'ורג' אדם סמית ואמיל שירר שכל ערי הדקפוליס
היו מיסודן ערים יווניות 27.כאמור הדעה המקובלת על חוקרים רבים כיום היא שלמושג דקפוליס
משמעות גאוגרפית .משמעות זו אכן קיימת ,אבל היא מעין מכנה משותף ראשוני ,שאין בו עזר
רב להבנת מהות הדקפוליס .ענייני כאמור בדברים מתחום התרבות ,הדת והזהות העצמית .כל ערי
הדקפוליס היו בפרובינקייה סוריה ,כולן ניהלו את ענייני העיר על ידי המועצה ( )bouléואספת
האזרחים ( ,)demosוכולן התגאו במקורן היווני ובדבקותן בלשון היוונית ובתרבות הקלסית28.
 26פליניוס (לעיל ,הערה .)1
G.A. Smith, The Historical Geography of the Holy Land, Jerusalem 1966 (first published 1894), pp. 397–408; 27
E. Schürer, The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C. A.D. 135), II, revised edition by
G. Vermes, F. Millar & M. Black, Edinburgh 1979, pp. 125–158
 28ראו למשל על אנשי גדרה :י' גייגר' ,אנשי רוח יווניים בגדרה' ,קתדרה ,)1985( 35 ,עמ'  ;16‑3ועל התרבות היוונית
בארץ־ישראל בכלל ראו לאחרונה :הנ"ל ,אהלי יפת :חכמי יוון בארץ ישראל ,ירושלים תשע"ב.
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הדקפוליס והגדרתן העצמית של הערים
סביר להניח כי היָ זמה להקמת הדקפוליס באה מתוך הערים עצמן ועל פי רצון תושביהן .הדגם
האמפיקטיוֹ ניות שהקימו ערי יוון
להקמת ברית ערים (קוינון) ממין זה עלה אולי בהשפעת הליגות ַ
העתיקה 29.אלא שכאן ,בפרובינקייה מאורגנת היטב במזרח הרומי ,נעדרה המשמעות הפוליטית,
הצבאית והכלכלית שאפיינה את ליגות הערים ביוון .המספר עשר היה קבוע ואולי מקודש ,גם אם
הרכב הערים היה משתנה ,ולא מן הנמנע שבתקופות מסוימות כלל הדקפוליס למעשה יותר מעשר
ערים .תופעה זו ידועה גם בתרבויות אחרות :המספר הקבוע ,והמקודש אולי ,של שבטי ישראל הוא
כידוע שנים־עשר ,אבל למעשה היה מספר השבטים שלושה־עשר.
על כל פנים קוינון מסוג זה ,אפילו אם היה חסר כוח פוליטי ומשמעות מנהלית וכל מהותו קשרים
של דת ותרבות ,היה מחויב מטבע הדברים לבחור לו הנהגה ומועצה שינהלו את ענייניו ,וכן לקיים
מערכת שליחים שתאפשר העברת מכתבים וכתבי החלטה מעיר לעיר .ארגון זה היה חייב לקיים
מפגשים במועדים קבועים או לפי הצורך .מנגנון ניהולי זה הכין את המפגשים של נציגי הערים
החברות בו .אפשר לשער כי ברוח התקופה נהגו הנציגים להקריב קרבנות משותפים במקדשים,
ובדיוניהם עסקו במצוקות ובעניינים המשותפים לחברי אגד הערים ,אולי אפילו בפנייה לשלטונות
בעניינים שונים (ובלבד שלא יגלשו לדיון בעניינים פוליטיים וצבאיים) .אפשר לשער כי הדיונים נסבו
בעיקר על קיום מפגשים ותחרויות ספורט ועל הענקת כיבודים לאגודות וליחידים .נציגים אלה היו
חייבים לחזור לעריהם ולבקש את אישור חברי המועצה העירונית ואספת האזרחים .אם אלה היו תוכני
הפעילות ,אין ספק שאגד הערים של הדקפוליס צריך היה להקים תשתית מנהלית וכספית ,לבחור
ממונים וליצור מערכת נהלים המחייבים את הכלל.
אם תיאור פעולת הדקפוליס שהוצע כאן הוא נכון ,יש לתלות במושג דקפוליס לא רק משמעות
גאוגרפית .יש לחזור ולדון דרך משל במסקנתו של תומס פרקרIn short, the term “Decapolis”‘ :
in antiquity simply served as a convenient appellation for the group of cities east of

’ 30,the Jordan from Damascus in the north to Philadelphia in the southאו בדבריהם של
המהדירים החדשים של כתבי שירר שאין כל עדות לקיומה של ליגה או קונפדרציה של ערים ,וכי
‘The evidence offers no clear support for their idea of a league or confederacy, and it is

’ 31.better to see “Decapolis” simply as a loose geographical termמוריס סרטר חזר והציע כי
המדובר בערים ששוחררו ושולבו בחבל ארץ שכלל במקורו עשר ערים שהיו קשורות ביניהן מבחינה
גאוגרפית ומנהלית יותר מאשר מבחינה פוליטית32.
29

30
31
32

על משמעות הבריתות ביוון העתיקה ,האמפיקטיוניה והקוינון ,ראו למשל :מ' עמית ,תולדות יוון הקלאסית ,ירושלים
תשמ"ד ,עמ'  .96‑94השימוש במושג קוינון במאמר זה אינו מכוון לקוינון היווני שהיו לו מוסדות מדיניים וצבאיים,
אלא לקוינון המתאגד על בסיס של שיתוף דתי ותרבותי ,כפי שהיה בתקופה הרומית (וראו להלן).
פרקר (לעיל ,הערה .)10
שירר (לעיל ,הערה  ,)27עמ' .126
‘The cities were liberated and integrated into a district originally comprising ten cities that seem to have been
linked geographically and administratively rather than politically’ (M. Sartre, The Middle East under Rome,
)trans. C. Porter & E. Rawlings with J. Routier-Pucci, Cambridge, MA 2005, p. 42
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גם לאפיגרפיה תרומה חשובה לדיון בנושא .דקפוליס כמונח גאוגרפי עולה לכאורה משתי כתובות
בנות הזמן .האחת ,שמקום מוצאה אינו ידוע ,היא כתובת קבורה של אדם בשם דיוֹ דוֹ רוּ ס בן ֶהליוֹ דוֹ רוּ ס
מן הדקפוליס הסורי .והאחרת היא כתובת הקדשה מאזור ּ ַפלמירה ,משנת  134לסה"נ ,לזאוס ֶמגיסטוֹ ס
ֶק ַראוֹ ניוֹ ס ( )Megistos Kerauniosמידיו של ַאגַ ַתנגֶ לוּ ס איש ַא ִּבילה של הדקפוליס 33.כתובת זו
נכתבה כשמונה־עשרה שנה לאחר ייסוד הפרובינקייה ערביה והיא מראה כי המושג דקפוליס עדיין
היה מוכר לרבים ,אף שלא הייתה לו משמעות מנהלית כלשהי בתקופת חיבורה של הכתובת .ציון
שייכותה של אבילה לדקפוליס היה חיוני ,שכן הוא בא להבדיל בין אבילה זו שבעבר הירדן לאבילה
במדיטוֹ ס ,באזור ֶחרסוֹ נֶ סוּ ס של ְתראקיה,
הגדולה והמפורסמת יותר שבסוריה .בכתובת שהתגלתה ַ
כיום גליפולי שבטורקיה ,מוצגים שלבי הקידום ( )cursus honorumשל קצין ממעמד הפרשים
אשר שירת בדקפוליס של סוריה ,והוצע לתארך כתובת זו לימי הקיסר דוֹ מיטיאנוּ ס ( 96‑81לסה"נ).
עקבות הכתובת ,שפורסמה לראשונה בשנת  ,1880נעלמו ,אך בנימין איזק חזר לדון בכתובת הנשכחת
ועמד על חשיבותה לעניין הדקפוליס 34.לדעתו ייתכן שבתקופת אוגוסטוס ולבטח בתקופה הפלאווית
היה הדקפוליס מאורגן כיחידה מנהלית בפרובינקייה של סוריה .אבל הוא הדגיש כי לאחר ייסוד
הפרובינקייה ערביה כל הזכרה של השם דקפוליס הייתה לה משמעות גאוגרפית בלבד ,אלא אם כן
חשו התושבים שיש ביניהם משהו משותף ,למרות ההפרדה המנהלית35.
בכתובות אלו הפן הגאוגרפי של המונח דקפוליס ברור; הן כתובת הקבורה הן כתובת ההקדשה
ייחדו את האדם שעסקו בו ,מאחר שהיו במקום ללא ספק אנשים לא מעטים שנשאו את אותו השם.
היעדר שם מקום בכתובת הקבורה מעיד מן הסתם שהנקבר בא מיישוב קטן וחסר חשיבות ,ששמו לא
היה מוכר לקוראי הכתובת בארץ רחוקה .הציון אבילה של הדקפוליס בכתובת ההקדשה בא כאמור
להבדיל את עיר מוצאו של המקדיש מאבילה שבבקעת הלבנון .גם את הזכרת הדקפוליס בכתובת
המציינת את מהלך הקידום של הקצין הרומי אפשר להסביר כאפיון גאוגרפי .לכאורה הכתובת
מחייבת להסיק שבמשך תקופה ארוכה אכן התקיים בסוריה מחוז מנהלי רשמי בשם דקפוליס שכלל
גם את דמשק .אבל אין בידינו שום ידיעה אחרת המאששת מסקנה זו ,ולא השתמרה שום רשימה של
מושלים או פקידים ששימשו במחוז בשם זה .לפיכך נראה שקל יותר להסביר את המילים 'הדקפוליס
שבסוריה' כביטוי גאוגרפי שהבהיר היכן בתחומי סוריה שירת אותו הקצין .פירוש זה סביר יותר
מאשר קבלת הכתובת כהוכחה יחידה לקיומה של יחידה מנהלית בשם דקפוליס בתחומי סוריה.
מה היו הרעיונות ,התפיסות והמגמות שעמדו ביסוד כינונו של הקוינון של עשר הערים? אני
סבור כי הייתה בכך הפגנה ותגובה ,מעין הגנה עצמית ,של תושבי הערים היווניות בדרום־מערב
 ;P-L. Gatier, ‘Décapole et Coelé Syrie: deux inscriptions nouvelles’, Syria, 67 (1990), pp. 204–206 33וכן ראו:
B. Isaac, The Near East under Roman Rule: Selected Papers, Leiden 1998, p. 321
 .B. Isaac,‘The Decapolis in Syria: A Neglected Inscription’, ZPE, 44 (1981), pp. 67–74 34הכתובת פורסמה גם בקובץ
מאמריו של איזק (לעיל ,הערה  ,)33עמ'  .321‑313ולפרסומה הראשון של הכתובת ראוA. Hauvette-Besnault, ‘Sur :
quelques villes anciennes de la Chersonnèse de Thrace’, BCH, 4 (1880), pp. 507–509
‘Any reference to the Decapolis relating to this period can only have geographical significance, unless the 35
’( inhabitants felt they had something in common, in spite of administrative partitionאיזק [שם] ,עמ' 74
[.)]320
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סוריה לנוכח האיום על העליונות של תרבותן היוונית מצד האוכלוסיות המקומיות הוותיקות
דוברות הלשונות השמיות .לכאורה יש כאן פרדוקס .ניצחון התרבות היוונית והמורשת הקלסית היה
המנהל והתרבות והלשון המדוברת בפי האליטות
ברור ,ולא היו עליו עוררין .היוונית הייתה שפת ִ
העירוניות .היוונית ,האמנות הקלסית ומוסדות תרבות מערביים מצאו את דרכם גם ליישובים יהודיים
מובהקים דוגמת ירושלים וליישובים נבטיים כפטרה .חזות הערים אף היא שיקפה את ערכי העירוניות
והאסתטיקה של העולם ההלניסטי והרומי הקדום .המקדשים מן הטיפוס הקלסי היו המבנים הנאים
שבעיר ,ובאותה התקופה כבר התקיימו בערים רבות תאטרונים ,אף הם מוסד תרבות מערבי באופיו.
ועם זאת קשה להטיל ספק בהשערה ששכבות האליטה העירוניות חששו מהשפעה עזה של המדינות
והעמים שסביבן .עמים אלה היו היהודים שביהודה הסמוכה ,השומרונים בלב הארץ ובמיוחד הנבטים
ושבטים אחרים ממוצא ערבי בחבלים שמדרום ואף ממזרח לדקפוליס .סביר להניח כי בני השבטים
הערביים ,בהיותם פוליתאיסטים שהיו מוכנים לקיים סינקרטיזם של אלוהיותיהם השמיות ושל אלי
יוון ,היו איום על הטוהר היווני יותר מאשר היהודים והשומרונים המונותאיסטים .הם דיברו ארמית
ושימרו את המסורות האתניות השמיות שהיו מורגלים בהן ,בין שישבו בערים ובין שישבו מחוץ
להן .סביר להניח כי לכאורה אהדו את הרעיון לאמץ את התרבות היוונית הקלסית ,את הספרות ואת
האמנות ,אבל בפועל לא השקיעו מאמץ של ממש להיטמע באופן עמוק בתרבות הקלסית.
דומה שהמקורות מן המאה הראשונה אינם מאפשרים להתקדם מעבר לדברים שנאמרו עד כה ,אבל
אנו יכולים למצוא סיוע רב בדרך של אנלוגיה במקורות מן המאה השנייה לסה"נ .מקורות אלה אמנם
אינם מדברים על הדקפוליס ,אבל הם מציגים מאבק חברתי ותרבותי שאפשר ללמוד ממנו על מצב
הדברים באזור הדקפוליס במאה הראשונה .עדות על חשש דומה ,אולי אפילו חרדה ,של האליטות
העירוניות מפני שכניהן ,תושבי הערים ממוצא שמי ואף תושבי הכפרים סביב ,אפשר למצוא בכתובת
יוונית מבית־שאן מימיו של הקיסר מרקוס ַאוּ ֶרליוּ ס ( 180‑161לסה"נ) .הכתובת נחקקה על בסיס
מוגבה של פסל לכבוד הקיסר; הפסל לא השתמר .בסיס הפסל נשען על מדרגות העלייה למקדש,
וברצפה שלפניו נותרו מגרעות של שני מזבחות קטנים או עמודי תאורה .ועל כן ייתכן שהפסל
היה קשור בפולחן השליט ,שבו הגדירה העיר ניסה־סקיתופוליס את עצמה כעיר הלנית (יוונית)36.
הכתובת לכבוד הקיסר מספרת על הצבת הפסל בידי תושבי העיר ניסה ,שהם גם תושבי סקיתופוליס,
עיר קדושה ועיר מקלט ,אחת הערים היווניות של קוילה סוריה .סביר להניח כי הכתובת הגיבה על
העובדה שחלק גדול מן האוכלוסייה העירונית של סקיתופוליס הייתה ממוצא שמי .שפת היום־
יום של תושבים אלה הייתה ארמית־סורית .נוסף על האוכלוסייה ממוצא סורי היו בעיר מיעוטים
G. Foerster & Y. Tsafrir, ‘Nysa-Scythopolis – A New Inscription and the Titles of the City on Coins’, INJ, 8–9 36
 .(1986–1987), pp. 54–58תרגום הכתובת' :במזל טוב[ .לכבוד] האימפרטור־קיסר מרקוס אורליוס אנטונינוס אוגוסטוס,
האדון של אנשי העיר ניסה הם [גם] אנשי סקיתופוליס ,עיר קדושה ועיר מקלט ,אחת מן הערים היווניות של קוילה
סוריה .העיר [הציבה את הפסל] על ידי הממונה תאודורוס בן טיטוס' .אמנם בשם מרקוס אורליוס אנטונינוס נקראו גם
לג ַּבלוּ ס) ,אבל נסיבות הממצא תומכות בזיהוי עם
וא ַ
כק ַר ַקלה ֶ
שני קיסרים מן המאה השלישית לסה"נ (הידועים יותר ַ
מרקוס אורליוס ,יורשו של אנטונינוס פיוס .לימי קיסרים אלה אנו מתארכים את עיקר פעולות הבנייה בסקיתופוליס
הרומית (שכבה  7בחפירות האוניברסיטה העברית).
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של יהודים ושומרונים ,קבוצות מונותאיסטיות
מתבדלות ששפות הפולחן והלימוד שלהן היו
עברית ושומרונית ,ושדחו לחלוטין את הדת
והפולחן של הקבוצה השלטת .נראה שבכתובת
האמורה הצהירו מציבי הפסל כי העיר היא יוונית.
מקבילה מקוצרת לכתובת זו נמצאה על גבי
מדליון שנטבע בבית־שאן ובו דמות הקיסר
קוֹ מוֹ דוּ ס בשנת  175/6לסה"נ ,כאשר משל יחד
עם מרקוס אורליוס .בצד האחורי של המדליון
טבועה כתובת המזכירה ,בנוסח מקוצר אך בלשון
דומה ,כי ניסה־סקיתופוליס ,עיר קדושה ועיר
מקלט ,היא עיר הלנית (יוונית) של סוריה37.
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למעלה :בית־שאן — חזית המקדש הרומי במרכז העיר .משמאל ,בסיס
הפסל של הקיסר מרקוס אורליוס ( 180‑161לסה"נ) מעוטר בכתובת
הקדשה (מסומנת בחץ) .למטה :הכתובת היוונית שנחקקה על העמוד

 37ספייקרמן (לעיל ,הערה  ,)14עמ'  ;195‑194י' משורר ,מטבעות ערי ארץ־ישראל ועבר־הירדן בתקופה הרומית ,ירושלים
 ,1984עמ'  ,41מס'  .107מטבעות אחרים עם כתובת המזכירה את קוילה סוריה ראו בספרו של ספייקרמן (שם) ,עמ'
(פלה)( 259‑247 ,פילדלפיה).
(א ִּבילה)(ִ 121‑119 ,דיוֹ ן)(ַ 141‑137 ,ג ַדרה)( 193‑191 ,סקיתופוליס)ֶ ּ 217‑215 ,
ַ 57‑51
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הפנהלניון במאה השנייה לסה"נ :מקור להשוואה
הן הפסל לכבוד מרקוס אורליוס והן המדליון נוצרו בתקופת השיא של הפנהלניון ,שהיה מעין קוֹ ינון
( ,)koinonמשמע התאגדות או ליגה של ערים שהייתה פעילה בערים היווניות ,בעיקר ביוון ובאסיה
הקטנה ,במאה השנייה לסה"נ .אני סבור כי דברים שאיננו יודעים על מהות הדקפוליס עשויים
להתברר ,לפחות בחלקם ,מתוך השוואה לברית הפנהלניון ,שקדמה לה.
המצוקה המשתקפת כאמור בכתובת הפסל ובמדליון הייתה אופיינית לאליטות בערים רבות .אחת
מדרכי ההתמודדות של תושבי הערים היווניות במזרח עם מצוקה זו הייתה הקמה של ברית ערים,
קוינון ,שנקראה פנהלניון .ארגון זה היה פעיל במאה השנייה לסה"נ ביוון ובאסיה הקטנה והגיע עד
צפון אפריקה .הוא נוסד בידי הדריאנוס וזכה לפריחה מחודשת בימי מרקוס אורליוס.
הדריאנוס ,חובב המורשת הקלסית ,נודע כאמור בבנייה ובחידוש של ערים ובנייני ציבור
באתונה ובמקומות רבים אחרים שהתגאו בעבר יווני קלסי .באזורנו הוא נודע כפטרון של
בנייה בגֶ ָרסה וקרוב לוודאי גם בסקיתופוליס .ידוע במיוחד ניסיונו לקומם את ירושלים
החרבה ,מעשה שהסתיים בבניינה של איליה קפיטולינה .זה היה הרקע לייסוד ברית
הפנהלניון בימיו38.
אנו למדים על הפנהלניון בעיקר מהכתובות ובמיוחד מכתובת ארוכה ופרטנית שנחשפה
באגוֹ רה הרומית באתונה .הפעילות העיקרית של הפנהלניון הייתה ארגון משחקים,
שהתקיימו בדרך כלל באתונה ,ניהול פולחן לכבוד זאוס האולימפי באתונה וקיום טקס
בא ֶלווסיס ,הסמוכה לאתונה .הטקסים התקיימו בחסותו של הקיסר ,והוא
פולחני מפואר ֶ
קיבל כגמול מתנות וטקסים שנעשו לשמו כחלק מפולחן השליט .לא רק ערים היו חברות
בפנהלניון ,אלא גם אזרחים יחידים ,אשר נבחרו כנציגים של עריהם ,והיו בהם גם מי שזכו
לשמש ככוהנים .אך אדם יכול היה להיות חבר בפנהליון רק אם הוכיח שהוא יווני ,ויוונותו
מדליון מימי הקיסר נקבעה לא רק ולא בהכרח על פי המוצא אלא על פי החינוך שקיבל ,רצוי באתונה עצמה.
קומודוס משנת
אין לנו מידע על בריתות ערים דומות במקומות אחרים בחבלים אחרים של המזרח הרומי,
 186/185לסה"נ.
גב המטבע מראה
אבל לא מן הנמנע שארגונים כאלה התקיימו ,אם גם בהיקף פעילות קטן .החיפוש אחר מוצא יווני
את דיוניסוס הצעיר
וההתגאות באבות יוונים קדומים — לעתים מיתולוגיים לעתים היסטוריים — הייתה קיימת במרחב
מניח את ידו על
דמות קטנה שטיבה
שנודע בעבר כאזור הדקפוליס ,ושלימים נכלל באזור המכונה קוילה סוריה .עדויות או לפחות
אינו ברור
רמזים בכיוון זה ,במיוחד מימי הדריאנוס ומרקוס אורליוס ,נמצאו לא רק בסקיתופוליס ,שהכריזה
על עצמה בכתובת שהיא עיר יוונית (מיסודו של דיוניסוס) 39,אלא גם בערים אחרות ,למשל בגרסה.
 38אני חב תודה מיוחדת לפרופ' דניאל ריכטר מן האוניברסיטה של דרום־קרולינה ,שחלק עמי את ידיעותיו הרבות בנושא
הפנהלניון .מן המחקרים בנושא יש לציין בעיקר את מחקריו של אוליבר .ראוJ.H. Oliver, Marcus Aurelius: Aspects :
 ;of Civic and Cultural Policy in the East (Hesperia, Supplement 13), Princeton 1970כמו כן ראוA.J. Spawforth :
& S. Walker, ‘The World of the Pahellenion, I: Athens and Eleusis’, JRS, 75 (1985), pp. 78–104; 76 (1986),
pp. 88–105; M. Wörrle, ‘Neue Inschriftenfunde aus Aizenoi I’, Chiron, 22 (1962), pp. 337–349; C.P. Jones, ‘The
Panhellenion’, ibid., 26 (1996), pp. 29–56
 39די סגני ,פרסטר וצפריר (לעיל ,הערה .)12
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במשקולת עופרת מגרסה משנת  10/1לסה"נ (או לפי דעה אחרת  143/2לפסה"נ) כינתה העיר את
עצמה 'אנטיוכיה על [נהר] כריזורואס' (הזהב הזורם; הכוונה לוואדי ג'רש ,החוצה את העיר מצפון
לדרום) 40.השם מופיע עוד פעמיים בממצאים מימי ְט ַריַ אנוּ ס ( 117‑98לסה"נ) ,מן השנים 114‑105
מפרגמוֹ ן מן השנים  104‑102לסה"נ ,בנוסח מורחב' :אנטיוכיה על [נהר
לסה"נ ,ונזכר גם בכתובת ּ ֶ
ְכריזוֹ רוֹ אס] לפנים גרסה' 41.בשנת  115לסה"נ הופיעה נוסחה זו בכתובת מונומנטלית על שער
העיר הצפוני שבנה טריאנוס' :אנשי העיר אנטיוכיה על הכריזורואס ,לפנים [אנשי] גרסה' 42.נוסחה
C.B. Welles, ‘The Inscriptions’, C.H. Kraeling (ed.), Gerasa: City of the Decapolis, New Haven 1938, Inscription 40
) .251, pp. 461–462 (10/1 CEלתיקון של קריאת התאריך לשנת  143/2לפסה"נ ראוH. Seyrig, ‘Alexander le Grand, :
 .fondateur de Gérasá’, Syria, 42 (1965) pp. 25–28ראו גם הדיון אצל שירר (לעיל ,הערה  ,)27עמ'  155‑149ובמיוחד
עמ'  .151‑150תודתי לד"ר לאה די סגני שהאירה עיניי בנושא זה.
 41על הכתובות מג'רש ראו :ולס (שם) ,כתובת  ,192עמ'  .444‑442על הכתובת מפרגמון ראוR. Cagnat et al., :
 .Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes, I–IV, Paris 1911–1927, inscription 374וראו גם :שירר (שם).
 42ולס (שם) ,כתובות  ,57‑56עמ' .401
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שער הניצחון שנבנה
לכבוד ביקור הקיסר
הדריאנוס בג'רש
בשנת  130לסה"נ
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זו חוזרת ומופיעה מספר פעמים בממצאים משנת  130לסה"נ ,שנת הביקור של הדריאנוס במקום,
והחשובה ביותר היא הכתובת הארוכה שנחקקה על הקשת המפוארת שמדרום לעיר 43.הנוסחה
חוזרת בכתובת מימי קומודוס ,משנת  44.190/1הכתובת המאוחרת
ביותר היא מימי גֶ ַטה ( 211‑209לסה"נ) אלא שהקריאה כאן
מסופקת 45.אין להטיל ספק בקדמות הייסוד של גרסה
בעיני תושביה .במטבעות מימי ֶספטימיוּ ס ֶסוֶ ורוּ ס נזכר
אפילו אלכסנדר הגדול כמייסד העיר ,אבל אין זו
גִ רסה נפוצה .ההתייחסות של תושבי העיר אל אחד
המלכים שנשא את השם אנטיוכוס ,והעדפת שם
זה על פני השם העתיק גרסה הן רבות משמעות;
הן הולמות את רצון אנשי העיר ,מן הסתם אנשי
האליטה היוונית ,לחפש להם עבר יווני ומייסד
סלווקי.
על אלה יש להוסיף מידע העולה מן המטבעות
שבהן ביטאו ערים באזור הדקפוליס את שורשיהן
היפוֹ ס (סוסיתא) כינו עצמם על
היווניים .אנשי ּ
מטבע מימי אנטוֹ נינוּ ס ּ ִפיוּ ס ( 161‑138לסה"נ)
כאנשי אנטיוכיה שבהיפוס; אבילה הציגה עצמה
בימי מרקוס אורליוס כסלווקיה אבילה; ּ ֶפלה ייחסה
עצמה אולי לפיליפוס ,אביו של אלכסנדר הגדול;
ואנשי קפיטוליאס (אף שאינה נמנית ברשימת עשר
הערים של פליניוס) הציגו עצמם בימי קומודוס (192‑180
לסה"נ) כצאצאים של אלכסנדר הגדול 46.עצם שמה של העיר
ראש פסל קולוסאלי פילדלפיה מציג את ייחוסה כעיר שנוסדה בידי פטולמאיוס (תלמי) השני פילדלפוס ,משושלת בית
של אלכסנדר
תלמי .כידוע רק לאחר הכיבוש המוסלמי של ארץ־ישראל חזרו והחליפו השמות השמיים הוותיקים,
בדמות דיוניסוס
שנמצא בראש תל ששימשו את האוכלוסיות המקומיות — ויש לכך עדויות רבות למשל בספרות התלמודית — את
בית־שאן בשנות
העשרים .הפסל
השמות היווניים .מציאות בת אלף שנה של שלטון היוונית וכמיהה למסורת הקלסית הפכה לנחלת
הושחת כנראה על
ידי נוצרים במאה ההיסטוריה.
החמישית לסה"נ

43
44
45
46

ולס (שם) ,כתובת  ,58עמ'  ;402‑401ראו גם :שם ,כתובת  ,30עמ'  ;391‑390כתובת  ,143עמ'  ;425‑424כתובת ,144
עמ'  ;425כתובת  ,147עמ' .426
שם ,כתובת  ,169עמ' .407‑406
שם ,כתובת  ,153עמ' .428
ראו :משורר (לעיל ,הערה  ,)37עמ' ( 75‑74היפוס)( 78 ,אבילה)( 92 ,פלה)( 86 ,קפיטוליאס); ספייקרמן (לעיל ,הערה
 ,)14עמ'  ;96וכן :שירר (לעיל ,הערה  ,)27עמ' ( 132היפוס)( 137 ,אבילה)( 147 ,פלה).
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סיכום
המאבק בין המרכיב החברתי השליט ,שראה עצמו כיווני במוצא ובתרבות ,לבין המרכיב השמי־המקומי
בערי הדקפוליס אפיין לא רק את ההווי העירוני במאה השנייה לסה"נ אלא גם את המציאות במאה
הראשונה לסה"נ .על כן נכון להניח שדרך הפעולה של אנשי המאה השנייה יכלה להתקיים גם במאה
הראשונה לסה"נ .לדעתי יש ללמוד מן הפתרון שטיפח הדריאנוס — הקמת הקוינון של הפנהלניון —
על דרך הפעולה ועל המהות של ברית ערי הדקפוליס .הערים השותפות בדקפוליס ,בדומה לערים
וליחידים שהיו חברים בפנהלניון ,נקטו פעולות שהדגישו את שייכותן ההיסטורית לעבר היווני ואת
מחויבותן למורשתו .אמנם הפעילות התרכזה בענייני דת ותרבות ,ולמותר לציין כי הנציב הרומי

חלק עליון של
כותרת קורינתית
ממקדש זאוס
אקראיוס מן המאה
הראשונה לסה"נ,
שהתגלה בפסגת
תל בית־שאן
בשנות העשרים

של סוריה הקפיד אף הוא שהפעילות לא תחרוג לכיוון מדיני או צבאי .אבל גם קיומה של פעילות
בתחומי העשייה הדתית והתרבותית חייב להקים מסגרת מנהלית ,ולו רופפת ,שתנהל את ענייני
הברית .מסגרת זו צריכה הייתה להחליט על המפעלים המשותפים ,לדווח על הפעילות ולהציגה בפני
אזרחי הערים והמועצות העירוניות ולהשיג את הכספים הנחוצים לקיום הפעילויות של ברית ערי
הדקפוליס .לשם כך נחוץ היה גוף מקצועי ,שאנשיו קיבלו שכר או התנדבו והסתפקו בכיבודים .הגוף
המנהל הורכב קרוב לוודאי משליחים־נציגים נבחרים ,פקידים עירוניים ,כוהנים ונדבנים פרטיים,
והוא שהיה אחראי לארגונם של מפעלים דתיים ותרבותיים ובמיוחד לקיומן של תחרויות ספורט
מדי כמה שנים ברוח החינוך היווני הקלסי .מינוים של חברי הגוף הזה נקבע או לפחות אושר על ידי
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יורם צפריר

מועצת העיר ואספת האזרחים של הערים השונות ,דהיינו הבולה והדמוס ,הנזכרים הרבה בכתובות
יווניות שעניינן ציון ומתן כבוד לאזרחים על מידותיהם הנעלות ועל תרומתם לציבור .המפעלים,
בין שהיו אלה טקסים וקרבנות במקדשים ,הופעות בתאטרונים או תחרויות ומשחקים בגימנסיונים,
באצטדיונים או בשדות פתוחים ,הפכו לפסטיבלים רבי משתתפים ואבן שואבת לאזרחי הערים ואנשי
הסביבה הכפרית .נקודת התורפה בהצעה שהעליתי היא היעדרם של כתובות או מקורות המאששים
אותה .עם זאת דומני שיש להנחה זו מקום; אופיים של החיים העירוניים באזור במאה הראשונה
לסה"נ וההקבלה לברית ההלניון שמימי הדריאנוס ( 117לסה"נ ואילך) ,תומכים בשחזור היחסים
הבין־עירוניים באזור הדקפוליס במתכונת שהוצעה כאן.
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