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מן המפורסמות במחקר הארכאולוגי שלתמורות היסטוריות לא נלוו בדרך כלל שינויים מידיים
בתרבות חומרית ,פרט למקרים שבהם היו חילופי אוכלוסייה .ההמשכיות בתרבות חומרית שמאפיינת
תמורות היסטוריות מקשה לזהות את התמורות הללו ברקורד הארכאולוגי ,אלא אם כן מתגלה באתר
עדות להרס שניתן לייחסה לפרק זמן זה 1.כך למשל אנו מתקשים להבחין בשינויים בתרבות החומרית
שחלו סמוך לאחר הכיבוש הרומאי של ארץ־ישראל בשנת  63לפסה"נ ,וחוקרים עמלו על הגדרת
שלבי המעבר — שנמשכו עשרות שנים — בין התרבות החומרית שנהוג לכנותה הלניסטית לבין זו
המכונה רומית2.
תמורה היסטורית מוכרת יותר היא זו שחלה כתוצאה מהמרד הגדול וחורבן בית המקדש וירושלים
בשנת  70לסה"נ .אירועים אלה הובילו לשינויים חריפים בתולדות עם ישראל וארץ־ישראל ,שינויים
שחלקם באו לידי ביטוי כבר בשנות המרד או זמן קצר אחריו וחלקם הבשילו בתהליך ממושך3.
מאמר זה הוא נוסח מורחב של הרצאה שנשא אדן־ביוביץ ב־ 25בינואר  ,2007ביום עיון בנושא 'תקופות מעבר
בארכיאולוגיה של ארץ־ישראל' שנערך ב'יד יצחק בן־צבי'; בהרצאה הוצגו הממצאים האנליטיים העיקריים המופיעים
כאן .ד"ר פרנק אסארו נפטר ב־ 10ביוני  ,2014זמן קצר לפני הגשת המאמר לפרסום .שולמית טרם קראה את המאמר
ואנו מודים לה על הערותיה החשובות .אם לא צוין אחרת ,המאמר מתייחס לחבל הגאוגרפי יהודה (ולא לפרובינקייה
הרומית יהודה — 'יודיאה') ובמיוחד לאזור ירושלים .ההתייחסות למרד הגדול היא עד שנת  70לסה"נ (ולא לפעילות
המרד באזור הרודיון ,מכוור ומצדה ,שהסתיימה כנראה עם כיבוש מצדה; ראו :ז' משל' ,מלחמת מצדה ומקבילותיה —
מיתוס או היסטוריה?' ,ארץ־ישראל ,כה [ספר יוסף אבירם] [תשנ"ו] ,עמ'  ;442‑438ר' פורת וח' אשל' ,מערות מדבר
יהודה במרד הראשון [מרד החורבן]' ,ש' בר [עורך] ,בהר ובשפלה ובערבה [יהושע יב ,ח] :עיונים ומחקרים מוגשים
לאדם זרטל בשנת השלושים לסקר הר מנשה ,ירושלים  ,2008עמ'  ,350‑323במיוחד עמ' .)332‑329
1

2

3

לדיון ביחס המורכב שבין אירועים היסטוריים לתרבות חומרית ראו :י' גדות' ,המשכיות ושינוי :תהליכים תרבותיים
בתקופת הברונזה המאוחרת וראשית תקופת הברזל במישור החוף המרכזי של ישראל' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת
תל־אביב ,2003 ,במיוחד עמ'  .14‑9גם זיהויה ופירושה של שכבת חורבן ,אפילו במקרים פשוטים לכאורה ,דורשים
מחקר מעמיק .ראו למשל :שם ,עמ'  ,12‑11ולהלן ,הערה .4
ראו למשל פרקים על כלי חרס ,זכוכית ואבן ,מטבעות ומתכות ,בתוךH. Geva, Jewish Quarter Excavations in :
the Old City of Jerusalem, Conducted by Nahman Avigad, 1969–1982, III: Area E and Other Studies: Final
 .Report, Jerusalem 2006על כלי חרס ראו במיוחד :ר' בר־נתן' ,הקרמיקה של יריחו מהתקופה החשמונאית ותקופת
הורדוס ,ובעיית המעבר מטיפוסי כלים חשמונאים לטיפוסי כלים בימי הורדוס' ,עבודת מוסמך ,האוניברסיטה העברית
בירושליםS. Loffreda, La ceramica di Macheronte e dell’Herodion (90 A.C. – 135 D.C.), Jerusalem 1996; ;1988 ,
R. Bar-Nathan, Hasmonean and Herodian Palaces at Jericho, Final Reports of the 1973–1987 Excavations, III:
The Pottery, Jerusalem 2002, esp. pp. 1–12
עם השינויים המידיים נכללים — מלבד הפגיעה הקשה בנפש בארץ־ישראל ובמיוחד בירושלים ,השבויים הרבים והחרבת
העיר והמקדש — הפסקת תפקודה הכלכלי המרכזי של ירושלים כעיר המקדש והעלייה לרגל ההמונית וירידתה של
הכהונה הגדולה ממעמדה .מבין השינויים שניכרו לאחר זמן דנו חוקרים בעיקר בתמורות בתחום החברה ,ההלכה,
הספרות ,הליטורגייה ,האמנות והנצרות הקדומה .ראו למשלS.J.D. Cohen, ‘The Significance of Yavneh: Pharisees, :
 ;Rabbis, and the End of Jewish Sectarianism’, HUCA, 55 (1984), pp. 27–53ולאחרונהD.R. Schwartz & Z. Weiss :
קתדרה
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תרבות חומרית ותמורות היסטוריות :עדות חדשה מאזור ירושלים מהתקופה הרומית הקדומה

העדות המוחשית ביותר לשינויים המתוארכים היטב לשנת  70לסה"נ נראית בשרידים
ארכאולוגיים שנחשפו בחפירות בירושלים ,בסמוך להר הבית מדרום ומדרום־מערב ובשטחי חפירה
מסוימים בגבעה הדרומית־מערבית ובעיר דוד :שכבות אפר עם עץ שרוף ומפוחם ,אבני בנייה שנפלו
ונחרכו ולעתים עצמות אדם ,עם מטבעות משנות המרד הגדול 4.אך פרט לירושלים עצמה ,שחורבנה
תואר על ידי יוסף בן מתתיהו 5ותועד בחפירות שונות ,פורסמו חפירות מעטות יחסית באזור ירושלים
ויהודה שהתגלו בהן עדויות להרס שניתן לייחסן בבירור לשנות המרד וחורבן ירושלים .בהיעדר
שרידי הרס קשה להבחין בתמורות יישוביות שהתרחשו באותה תקופה .גורם חשוב לקושי זה הוא
כלי החרס היום־יומיים ,שהם ממצא עיקרי לתיארוך שכבות ארכאולוגיות וכמעט בלעדי לתיארוך
אתרי סקר ארכאולוגיים .מספר חוקרים ציינו שטיפוסי כלי חרס שהיו מצויים באזור ירושלים ויהודה
בשלהי ימי בית שני המשיכו לשמש גם לאחר המרד הגדול 6.המשכיות זו אינה מפתיעה ,שהרי

4

5
6

(eds.), Was 70 CE a Watershed in Jewish History? On Jews and Judaism before and after the Destruction of the
 ;Second Temple, Leiden 2012מ"ד הר' ,זהותו של עם ישראל בפני הבית ולאחר חורבנו :מגמות בחקר תולדות ישראל
בסוף ימי בית שני ובתקופת המשנה והתלמוד' ,קתדרה( 137 ,תשרי תשע"א) ,עמ' .62‑27
ר' רייך' ,חורבן ירושלים בשנת  70לסה"נ :תיאורו של יוסף בן מתתיהו והממצא הארכאולוגי' קתדרה( 131 ,ניסן
תשס"ט) ,עמ'  ,42‑25ושם ביבליוגרפיה; H. Geva, Jewish Quarter Excavations in the Old City of Jerusalem,
Conducted by Nahman Avigad, 1969–1982, IV: The Burnt House of Area B and Other Studies: Final Report,
 .Jerusalem 2010על האפשרות שיש לייחס את החרבת הבית השרוף שבשטח  Bבחפירות הרובע היהודי למאורע
שקדם במספר חדשים לכיבוש הרומאי של העיר העליונה ראו ,H. Geva, ‘Stratigraphy and Architecture’ :שם,
עמ'  ,90‑1במיוחד עמ'  .69‑66על הקושי בפרשנות היסטורית של עדות ארכאולוגית להרס באתר כלשהו בירושלים
בתקופה זו ,אם לייחסו לרומאים או ליהודים ,ראו כברJ.J. Price, Jerusalem Under Siege: The Collapse of the Jewish :
State 66–70 C.E., Leiden 1992, p. 196
מלחמת היהודים ו‑ז( 4 ,תרגום אולמן ,עמ'  .)565‑511על כיבוש העיר וחורבנה ראו במיוחד מחקרו המפורט של פרייס (שם).
מ' הרשקוביץ ,כלי־החרס של גבעת רם (חפירות  )1949מן המאות הא' והב' לסה"נ ,ארץ־ישראל ,יט [ספר מיכאל אבי־
יונה] (תשמ"ז) ,עמ'  ;325‑314לופרדה (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  ,135‑119במיוחד עמ'  ;123ב' זיסו' ,הישוב הכפרי בהרי
ושפלת יהודה ,משלהי תקופת הבית השני עד לדיכוי מרד בר כוכבא' ,עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים,
תשס"ב ,עמ' J. Magness, ‘In the Footsteps of the Tenth Roman Legion in Judea,’ A.M. Berlin ;309 ,302 ,271 ,11
–& J.A. Overman (eds.), The First Jewish Revolt: Archaeology, History and Ideology, London 2002, pp. 189
212, esp. p. 203, n. 3; R. Bar-Nathan, Masada, VII: The Yigael Yadin Excavations 1963–1965, Final Reports:
 ;The Pottery of Masada, Jerusalem 2006, p. 386פורת ואשל (לעיל ,הערת פתיחה) ,עמ' J. Magness, ;324‑323
 ;‘The Pottery from the 1995 Excavations in Camp F at Masada’, BASOR, 353 (2009), pp. 75–107ש' וקסלר־
בדולח' ,הרחובות הראשיים בדרום־מזרח ירושלים (איליה קפיטולינה) בתקופה הרומית המאוחרת ומקומם בהתפתחות
העיר במאות הב'‑הד' לספירה' ,עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשע"ב ,עמ'  .95‑94הרשקוביץ
הבחינה לראשונה בשכבות מוגדרות היטב בהבדלים שבין טיפוסי כלי חרס ביהודה המתוארכים לימי מרד בר־כוכבא
לבין טיפוסים המתוארכים לשלהי תקופת בית שני .ראו :מ' הרשקוביץ' ,ערוער בשלהי תקופת בית שני' ,ארץ־ישראל,
כג [ספר אברהם בירן] (תשנ"ב) ,עמ'  ;319‑309על תקופות אלה בערוער ראו לאחרונהI. Taxel, ‘Stratigraphy and :
Architecture’, Y. Thareani (ed.), Tel ‘Aroer: The Iron Age Caravan Town and the Hellenistic – Early Roman
Settlement: The Avraham Biran (1975–1982) and Rudolph Cohen (1975–1976) Excavations, Jerusalem 2011,
 .pp. 315–341; I. Taxel & M. Hershkovitz, ‘The Hellenistic and Early Roman Pottery’, ibid., pp. 343–363נרות
שכונו יהודאיים או נרות דרום ,זוהו עוד קודם לכן — על סמך ממצאים ממערות מדבר יהודה — כטיפוס אופייני
לתקופת מרד בר־כוכבא ,טיפוס שלא היה קיים כנראה בתקופת בית שני .ראו :ד' בר"ג' ,נרות חרס מתקופת בר־כוכבא
ממערות במדבר־יהודה' ,דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות ,ירושלים תשכ"ט ,עמ'  ;91‑87ו' זוסמן,
נרות חרס מעוטרים מימי חורבן בית שני עד לאחר מרד בר־כוכבא ,ירושלים תשל"ב ,עמ'  ;33‑32על נר זה ראו עוד
להלן ,הערה  .9למחקרים מעשרות השנים האחרונות על מערות ומערכות מסתור ביהודה שהממצאים בהן יוחסו
לתקופת מרד בר־כוכבא ראו למשלN.L. Lapp & G.W.E. Nickelsburg, ‘The Roman Occupation and Pottery of :
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דוד אדן־ביוביץ ,פרנק אסארו ,מיכאל אזבנד ,משה וידר ורוברט ד' ג'י'יוק
)‘Arâq en-Na‘saneh (Cave II)’, P.W. Lapp & N.L. Lapp (eds.), Discoveries in the Wâdī ed-Dâliyeh (AASOR, 41
 ;1974, pp. 49–54ח' אשל וד' עמית ,מערות המפלט מתקופת מרד בר־כוכבא ,תל־אביב תשנ"ט; ח' אשל ור' פורת,
מערות המפלט מתקופת מרד בר־כוכבא :קובץ שני ,ירושלים תש"ע; ע' קלונר וי' טפר ,מערכות־המסתור בשפלת
יהודה ,תל־אביב  ;1987י' זלינגר וא' אשל' ,שרידים מימי מרד בר־כוכבא במחלף בן־שמן' ,ירושלים וארץ־ישראל,
[ 9‑8קובץ מחקרים המוגשים לפרופ' עמוס קלונר] (תשע"ג) ,עמ'  .289‑267לאחרונה פרסם רפואנו מאמר מפורט
על טיפוסי כלי החרס מאזור יהודה מן התקופה שבין המרידות .ראוY. Rapuano, ‘The Pottery of Judea between :
 ;the First and Second Jewish Revolts’, Strata, 31 (2013), pp. 57–102דו"ח נפרד על כלי החרס מאחת החפירות
שנכללו במאמר זה ראוidem, ‘The Ceramic Finds from Khirbat El-Mughram in the Shu‘afat Neighborhood, :
 .Jerusalem’, ‘Atiqot, 76 (2013), pp. 115–121אולם אין במאמרו הבחנה כרונולוגית בתוך התקופה שבין המרידות,
ולכן אין בו כדי לסייע בזיהוי שינויים אפשריים בכלי החרס בעשרות השנים הראשונות לאחר המרד הגדול .טווחי
התאריכים המצומצמים היחידים המוזכרים במאמר (על סמך מטבעות או הקבלות :שם ,עמ' )87 ,83 ,82 ,66 ,58
שייכים לתחילת המאה השנייה לסה"נ או לימי מרד בר־כוכבא .הבחנה בשינויים בטיפוסי כלי חרס מסוימים מיהודה
מעשרות השנים האחרונות של התקופה שבין המרידות באה לידי ביטוי בפרסומים נוספים מהשנים האחרונות .ראו
למשל הביבליוגרפיה הנזכרת בהערה זו לעיל ובהמשך .לאחרונה פורסם קורפוס חשוב של כלי חרס ,המיוחס לטווח
השנים  112‑70לסה"נ ,מחפירת בית מגורים המכונה הווילה הרומית ,שנבנה ביריחו על שרידי עזרת העמודים של
הארמון השלישי של הורדוס ,וממבנים ומתקנים נוספים באתר .ראוR. Bar-Nathan & I. Eisenstadt, ‘The Ceramic :
Corpus from the Roman Estate at Jericho: Late 1st — Early 2nd Centuries C.E.’, R. Bar-Nathan & J. Gärtner,
Hasmonean and Herodian Palaces at Jericho: Final Reports of the 1973–1987 Excavations, V: The Finds from
Jericho and Cypros, Jerusalem 2013, pp. 3–84; E. Netzer, Hasmonean and Herodian Palaces at Jericho, Final
Reports of the 1973–1987 Excavations, I: Statigraphy and Architecture, Jerusalem 2001, esp. pp. 10, 279–286,
 .341התאריכים שהציעו בר־נתן ואייזנשטט לייסודה ולהריסתה של הווילה הרומית הם תאריכים משוערים ,המסתמכים
בהתאמה על שיקולים היסטוריים ועל המטבע המאוחר ביותר שהתגלה באתר .ראו :בר־נתן ואייזנשטט (שם) ,עמ' .5‑3
בדו"ח על כלי החרס ממצדה נעשה ניסיון להבחין בין טיפוסי כלים ששימשו בשלבים שונים של פעילות הצבא הרומי
באתר ובסביבתו (בעיקר מחנה  )Fבשנים  115‑73/74לסה"נ .ראו ,R. Bar-Nathan & E. Netzer :בתוך :בר־נתן ,מצדה
(שם) ,עמ'  ;35‑28בר־נתן (שם) ,עמ'  .387‑386וראו גם את ייחוסם של טיפוסי הכלים השונים לשלבי האתר :שם,
עמ'  .414‑37עם זאת בר־נתן ונצר כתבו שרוב טיפוסי כלי החרס המקומיים משני השלבים הראשונים של חיל המצב
 85/87‑73/74 ,Garrison 2( 2לסה"נ; הם הניחו שהאתר היה נטוש בשנים  100‑85/87לסה"נ ,מפני שלא נמצאו
מטבעות משנים אלה; ראו :שם ,עמ'  )29אינם שונים מאלה שהיו בשימוש המורדים .ראו :בר־נתן ונצר (שם) ,עמ' .30
טיפוסי כלי החרס משני שלבים אלה ,שאינם מופיעים לפני כן בממצא ממצדה ומאתרים אחרים ,הם נדירים יחסית,
ולרובם אין הקבלות טובות מאתרים אחרים בארץ ישראל (התגלו בסך הכול שנים־עשר כלים ושברי כלים ,מטיפוסים
אלה ,M–UN2A, M–JT7, M–BL13, M–JG24, M–JG23, M–SJ26 :ראו :שם ,עמ' ,198‑197 ,140 ,115 ,115‑114 ,76
 203‑202בהתאמה) .בר־נתן ציינה שיש טיפוסי כלים שמופיעים במכלולים המתוארכים לפני שנת  70לסה"נ אך
הם מצויים יותר במכלולים מסוף המאה הראשונה ומראשית המאה השנייה (למשל  ,M–SJ24שם ,עמ'  .)75‑74על
כלי החרס מאתר כבשני הייצור של הלגיון הרומי בבנייני האומה ראו :הרשקוביץ ,כלי החרס של גבעת רם (שם);
ח' גולדפוס וב' ארובס' ,בית היוצר של הלגיון העשירי שבתחום בנייני האומה בירושלים' ,קדמוניות( 122 ,תשס"ב),
עמ' R. Rosenthal-Heginbottom, ‘The 1968 Excavations’, B. Arubas & H. Goldfus (eds.), Excavations ;118‑111
on the Site of the Jerusalem International Convention Center (Binyanei Ha'Umma): The Pottery and Other
Small Finds (JRASup, 60), Portsmouth 2005, pp. 229–282; J. Magness, ‘The Roman Legionary Pottery’, ibid.,
 .pp. 69–191לא ידוע מתי אחרי המרד הגדול החל הייצור באתר הלגיון הרומי בבנייני האומה ,ותפוצת הכלים שניתן
אולי לייחס לייצור זה ,ושזוהתה עד כה מחוץ לירושלים ,מועטה .ראוA.M. Berlin, ‘Pottery and Pottery Production :
 ;in the Second Temple Period’, ibid., pp. 29–60, esp. p. 33מגנס (שם) ,עמ'  ;105‑104 ,69רוזנטל־הגנבוטום (שם),
עמ'  ;281‑280 ,238ד' לוי ור' בארי' ,חפירה במלון קראון פלאזה (בנייני האומה)' ,חבי"ס ,ד (תשע"א) ,עמ' ,129‑119
במיוחד עמ'  .127ממצאים שהם אולי מייצור אתר הלגיון בבנייני האומה התגלו מתחת למפלס רחוב העמודים המזרחי
של ירושלים .ראו בינתיים :ש' וקסלר־בדולח' ,על הקשר שבין רחוב העמודים (הקרדו) המזרחי של ירושלים והלגיון
העשירי הרומי — לאור חפירות רחבת הכותל' ,חבי"ס ,ג (תש"ע) ,עמ' R. Rosenthal-Heginbottom, ‘The ;27‑19
Pottery Assemblage from Locus 6032’, E. Mazar (ed.) Temple Mount Excavations, IV: The Tenth Legion in Aelia
) ;Capitolina (Qedem, 52), Jerusalem 2011, pp. 222–223 (postscriptוקסלר־בדולח ,הרחובות הראשיים בדרום־
מזרח ירושלים (שם) ,עמ'  .96‑88מכל האמור לעיל מתברר שאין עדויות של ממש לשינויים בטיפוסי כלי החרס היום־
יומיים מאזור ירושלים ויהודה מן העשורים הראשונים לאחר שנת  70לסה"נ .וראו עוד להלן ,הערה .9
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אין לנו עדויות ממקורות ספרותיים או מממצאים ארכאולוגיים לשינויי אוכלוסייה באזור ירושלים
ויהודה לאחר המרד הגדול — פרט להשארת הלגיון העשירי וכוחות עזר בירושלים ,ועל פי עדותו
של יוסף בן מתתיהו הענקת מקום להתנחלות באמאוס ,המזוהה עם קלוניה־מוצא ,ל־ 800וטראנים7.
ההמשכיות בתרבות החומרית ,במיוחד בכלי החרס היום־יומיים ,מקשה להעריך את השפעת המרד
הגדול והחורבן על היישובים באזור ירושלים ויהודה .פרט לאתרים מעטים יחסית 8,אין בידינו להשיב
על שאלות ארכאולוגיות־היסטוריות חשובות ,כגון האם מאות היישובים מתקופת בית שני באזור
ירושלים ויהודה המשיכו להתקיים ברציפות אחרי המרד הגדול? האם חלק מיישובים אלה ננטשו
לפרק זמן מסוים ,כתוצאה מאירועי המרד ופעילות הצבא הרומי ,ולאחר מכן נושבו שוב? האם
יישובים מסוימים נוסדו לראשונה זמן קצר לאחר המרד הגדול ,אולי על ידי פליטי מלחמה? בשל
הקושי להבחין באמצעות חפירה ארכאולוגית — ועל אחת כמה וכמה באמצעות סקר ארכאולוגי —
למשל בין התרבות החומרית של שנת  75לסה"נ לבין זו של שנת  60לסה"נ ,במרבית המקרים אין
בידינו להשיב על שאלות אלו9.
7

8

9

על השארת הלגיון העשירי וכוחות עזר בירושלים ראו :מלחמת היהודים ז( 5 ,תרגום אולמן ,עמ' ( 17 ,)565שם ,עמ'
 .)566על סמך בדיקת העדויות האפיגרפיות מהפרובינקיות המזרחיות מצא איזק שהיה מקובל שלא לרכז לגיונות
שלמים במקום אחד ,אלא לפזר יחידות במקומות שונים בפרובינקייה .ראוB. Isaac, The Limits of Empire: The :
 .Roman Army in the East, Oxford 1992, pp. 104–140, 427–435לכן ,הסיק איזק ,ניתן לקבוע רק שמפקדת הלגיון
העשירי שכנה בירושלים ,ושעמד לרשותה מספר לא ידוע של חיילים .ראו :ב' איזק' ,ירושלים מלאחר המרד הגדול
עד ימי קונסטנטינוס' ,י' צפריר וש' ספראי (עורכים) ,ספר ירושלים :התקופה הרומית והביזאנטית ,ירושלים תשנ"ט,
עמ'  ,13‑1בעיקר עמ'  .6‑2איזק הראה שיש לדחות את הדעה שהייתה מצויה בספרות המחקר הקודמת (בעקבות
חיי יוסף עו ,)422 ,שיוסף בן מתתיהו אמר שקרקעות באזור ירושלים הוקצו ללגיון העשירי .ראו :ב' איזק' ,אדמת
יהודים בפרובינקיה יודיאה לאחר שנת  70לספירה' ,א' אופנהיימר ,א' כשר וא' רפפורט (עורכים) ,אדם ואדמה בארץ־
ישראל הקדומה ,ירושלים תשמ"ו ,עמ' ( 94‑87נדפס קודם לכןB. Issac, ‘Judaea after AD 70’, JJS, 35 [1984], pp. :
 .)44–50על הלגיון בירושלים ועל השאלה בדבר נוכחות יהודים בירושלים בתקופה שבין החרבת העיר לימי הדריאנוס
ראו :איזק ,תשנ"ט (שם); הנ"ל' ,כתובות מירושלים אחרי המרד הראשון' ,שם ,עמ'  ,179‑167בעיקר עמ' ;170‑167
ש' ספראי' ,היהודים בירושלים בתקופה הרומית' ,שם ,עמ'  ,34‑15בעיקר עמ'  ;24‑16י' שחר' ,האם היה יישוב אזרחי
בירושלים בין שתי המרידות?' ,חב"י ,יב (תשס"ז) ,עמ'  .146‑131על ייצור כלי החרס של הלגיון הרומי ראו לעיל ,סוף
הערה  .6על הזהות האתנית של הנקברים בסביבות ירושלים בתקופה הרומית לאחר שנת  70לסה"נ השווG. Avni :
& Z. Greenhut, The Akeldama Tombs: Three Burial Caves in the Kidron Valley, Jerusalem (IAA Reports, 1),
 ;Jerusalem 1986, esp. pp. 33–36זיסו ,היישוב הכפרי (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  ;310‑306ע' קלונר וב' זיסו ,עיר הקברים
של ירושלים בימי הבית השני ,ירושלים תשס"ג ,עמ' J. Price, ‘Epigraphical Remains from the Period ;69‑68
*;between the Two Revolts’, New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region, 1 (2007), pp. 19*–24
ז' עדוי' ,מערת קבורה ומדרגה חקלאית בח'ירבת אל־מוע'רם שבשכונת שועפט ,ירושלים' ,עתיקות( 76 ,תשע"ד),
עמ'  ;*9‑*1רפואנו ,הממצא הקרמי מח'ירבת אל־מוע'רם (לעיל ,הערה  .)6ראו גם :י' שחר' ,מירושלים ל־"— "Orine
תוצאות מלחמת החורבן בהר ירושלים' ,חב"י ,ו (תשס"א) ,עמ'  ;201‑187הנ"ל' ,תוצאות מלחמת החורבן באזור
ירושלים — העדות הארכאולוגית' ,שם ,ט (תשס"ד) ,עמ'  .121‑105על היישוב היהודי בשועפאט בתקופה שבין המרידות
ראו להלן .על ההקצאה של אדמות באמאוס לווטראנים וזיהוי מקום זה בסביבות קלוניה־מוצא ראו בדיון להלן.
למשל חפירות קלנדיה ,ששם ריבוי המטבעות שהתגלו בחפירה נרחבת מאפשר לקבוע שהיישוב במקום התקיים רק
עד המרד הגדול .ראוY. Magen, ‘Qalandiya – A Second Temple-Period Viticulture and Wine-Manufacturing :
Agricultural Settlement’, Y. Magen et al., The Land of Benjamin, Jerusalem 2004, pp. 29–144; D.T. Ariel, ‘The
Coins from Qalandiya’, ibid., pp. 145–177
על המקרה של שועפאט ראו בהמשך .לסיכום משנת תשס"ב של הממצאים מכ־ 320אתרים מן התקופה הרומית
הקדומה ביהודה ראו :זיסו ,היישוב הכפרי (לעיל ,הערה  .)6זיסו הסיק שהיישוב בשישים ושניים מאתרים אלה,
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דוד אדן־ביוביץ ,פרנק אסארו ,מיכאל אזבנד ,משה וידר ורוברט ד' ג'י'יוק

המחקר הנוכחי
בשל ההמשכיות בתרבות החומרית באזור ירושלים ויהודה לאחר המרד הגדול והקשיים הנובעים
ממנה לתיעוד תמורות היסטוריות־יישוביות ,ביקשנו לחקור בשיטות אנליטיות אם ניתן להבחין
בשינויים בכלי חרס שהיו מצויים באזור זה לפני ואחרי המרד .אף שלא נראים לעין שינויים צורניים
בכלי חרס שהיו מצויים באזור ,ביקשנו לבדוק אם לאחר המרד חל שינוי בחומרי הגלם ששימשו
לייצור אותם טיפוסי כלים .ניתן לבדוק שאלה זו על ידי אנליזה של הרכב היסודות הכימיים או ההרכב
המיקרוסקופי של כלים שהיו בשימוש לפני המרד הגדול ושל כלים שהיו בשימוש בשנים שאחריו,
והשוואה בין ההרכבים של שתי הקבוצות .אם יתברר שלאחר המרד הגדול חל שינוי משמעותי בהרכב
חומר הגלם ,ניתן יהיה להיעזר בבדיקות אנליטיות של כלי חרס יום־יומיים כדי להבחין בשכבות
יישוב או באתרי סקר שיש לתארכם דווקא לאחר שנת  70לסה"נ.
יש לציין ששיטות אנליזה אלה מספקות אפיון של הרכב היסודות הכימיים או ההרכב המיקרוסקופי
של כלי החרס ,אך אין הן תורמות במישרין מידע על התאריך שלהם — שלא כמו למשל אנליזה של
חומרים אורגניים באמצעות בדיקות פחמן  10.14מטרתנו הייתה להשתמש בנתונים האנליטיים ,עם
מידע ארכאולוגי והיסטורי ,כדי לנסות ולהבחין בתמורות ארכאולוגיות והיסטוריות שהתרחשו בתוך
פרק זמן קצר יחסית.
המחקר שביקשנו לערוך היה כרוך בקשיים מתודולוגיים ניכרים ,שהרי רצינו להשוות בין הרכבי
היסודות הכימיים או ההרכבים המיקרוסקופיים של אותם טיפוסי כלי חרס שהיו בשימוש באותו אזור
בהפרש זמן קצר יחסית .לכן גם אם היה שינוי במקורות חומרי הגלם ששימשו לייצור כלים אלה
לפני המרד הגדול ואחריו ,ייתכן ששינוי זה לא בא לידי ביטוי משמעותי בהרכבי היסודות הכימיים
או בהרכבים המיקרוסקופיים של הכלים.

שהתגלה בהם לפחות אחד מתוך שלושה סוגי ממצאים — שכל אחד מהם נדיר יחסית — התקיים בתקופה שבין המרד
הגדול למרד בר כוכבא ,ואילו ברוב הגדול של האתרים ,שבהם לא התגלו ממצאים מסוגים אלה ,לא ניתן היה לקבוע
על פי ממצאים קטנים (כלי חרס או זכוכית) אם היישוב במקום המשיך להתקיים אחרי המרד הגדול .ראו :שם ,במיוחד
עמ'  ,xv–vii ,307‑302 ,271והשוו מפות  1ו־ .6זיסו תיארך שניים מתוך שלושת החפצים האלה ,נר עגול בעל דיסקוס
מעוטר (גרסה של  Broneer Type XXVשנחשבת גרסה מקומית) ובקבוק זכוכית דמוי פמוט ,לתחילת המאה השנייה
לסה"נ ואילך .הממצא השלישי הוא נר יהודאי שזיסו תיארך ,בעקבות מחקריהם של בר"ג וזוסמן ,לפרק הזמן שבין
 70לסה"נ למרד בר כוכבא .ראו :זיסו (שם) ,עמ'  ;303‑302בר"ג (לעיל ,הערה  ;)6זוסמן (לעיל ,הערה  ;)6וראו גם:
D. Barag & M. Hershkovitz, ‘Lamps from Masada’, D. Barag et al., Masada, IV: The Yigael Yadin Excavations
1965, Final Reports, Jerusalem 1994, pp. 72–78־ ;1963בר"ג והרשקוביץ תיארכו שם נרות אלה ממצדה לשנים
 74עד בערך  115לסה"נ .יש לציין שהתאריך המוקדם שהוצע לנר היהודאי 70 ,לסה"נ או  74לסה"נ במצדה ,הוא רק
 ,terminus post quemכלומר אין עדות להופעת נר מטיפוס זה במכלולים המתוארכים עד שנת  70לסה"נ או 73/74
לסה"נ במצדה; אין בינתיים נתוני תיארוך טובים יותר להופעתו לראשונה של נר זה.
 10ראו למשל בדיקת פחמן  14של תעודות מוואדי מורבעאת כדי לברר אם יש לתארכן למרד בר־כוכבא או למרד הגדול:
ח' אשל ,מ' ברושי וטא"ג ג'אל' ,ארבע תעודות מוואדי מורבעאת ושאלת השתלטותם של המורדים על ירושלים במהלך
מרד בר־כוכבא' ,אשל ועמית (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .239‑233
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חומרים שנדגמו
נדגמו כלי חרס מטיפוסים מצויים — קערות ,סירי בישול ,קנקנים ,פכים ,פכיות ,צפחות ונרות —
מסוף המאה הראשונה לפסה"נ עד שנת  70לסה"נ ומהתקופה שבין המרד הגדול למרד בר־כוכבא,
מחפירות בירושלים ובסביבותיה .המחקר הנוכחי עוסק בכלים שלא שימשו לבישול (להלן :כלי יום־יום)
ברכות מדורגות שזוהו כמקוואות וכלי אבן עשויים
מהקבוצות שנדגמו .בכל האתרים שנדגמו התגלו ֵ
ִקרטון; שני סוגי ממצאים אלה אופייניים ליישובים יהודיים בארץ־ישראל בתקופה הרומית הקדומה11.

קבוצות דגימה מלפני שנת  70לסה"נ
חפירות בירושלים
כדי להגדיר את הרכבי היסודות הכימיים של כלי החרס היום־יומיים האופייניים לירושלים בשלהי
תקופת בית שני נבחרו לדגימה קבוצות כלים מארבעה קונטקסטים ,שלכל אחד מהם תאריך סופי
מוגדר יחסית היטב בתוך פרק הזמן שבין סוף המאה הראשונה לפסה"נ לשנת  70לסה"נ 12.קבוצות
 2 ,1ו־ 3נלקחו מחפירות הרובע היהודי בהנהלת נחמן אביגד.
 11ראו :י' אדלר' ,הארכיאולוגיה של הטהרה :עדויות ארכיאולוגיות לשמירת הלכות טהרה בארץ־ישראל מהתקופה
החשמונאית עד סוף תקופת התלמוד ( 164לפנה"ס —  400לסה"נ)' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן ,תשע"א,
ושם ביבליוגרפיה נרחבת.
 12לתיאור מפורט של ארבעת הקבוצות שמהן נדגמו  176כלי יום־יום ראוD. Adan-Bayewitz, F. Asaro & R.D. :
Giauque, ‘The Discovery of Anomalously High Silver Abundances in Pottery from Early Roman Excavation
Contexts in Jerusalem’, Archaeometry, 48 (2006), pp. 377–398, esp. pp. 380–382
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קבוצת קנקנים מן
המאה הראשונה
לסה"נ שנמצאו
בירושלים .קנקנים
מטיפוסים אלו
נבדקו במחקר שבו
עוסק המאמר
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 .1שטח  ,Aשכבה  ,6מתוך מקווה שתכולתו מתוארכת למחצית השנייה של המאה הראשונה
לפסה"נ13.
 .2שטח  Eמתוך מבנים מימי הורדוס ששרידיהם מתוארכים לשנים  10‑30לפסה"נ בערך14.
 .3שטח  ,Aשכבה  ,5ממצא שהתגלה בין שתי רצפות נרחבות ,המכלול מתוארך לעשור השלישי
והרביעי של המאה הראשונה לסה"נ בערך15.
 .4קבוצת כלים מחפירות ליד קשת רובינסון בהנהלת רוני רייך ויעקב ביליג ,הממצא מתוארך
לשנים  70‑66לסה"נ בערך16.
קבוצות  2ו־ 4כוללות את כל טיפוסי הכלים המצויים במכלול ,ואילו קבוצות  1ו־ 3כוללות רק קערות
ונרות בהתאמה.

מפולת אבנים ליד
החומה המערבית
של הר הבית,
בסמוך לקשת
רובינסון .בין אבני
המפולת לאבני
הריצוף שמתחתן
נמצאו שברי כלים
רבים ,ודגימות
מכלים אלו נלקחו
לצורך המחקר
המתואר במאמר

13

14
15
16

R. Reich, ‘Hellenistic to Medieval Strata’, H. Geva (ed.), Jewish Quarter Excavations in the Old City of
Jerusalem, Conducted by Nahman Avigad, 1969–1982, I: Architecture and Stratigraphy: Areas A, W and X-2:
Final Report, Jerusalem 2000, pp. 83–129, esp. pp. 88–90, 106; idem & R. Rosenthal-Heginbottom, ‘Local
Pottery from Area A’, H. Geva, Jewish Quarter Excavations in the Old City of Jerusalem, Conducted by Nahman
Avigad, 1969–1982, II: The Finds from Areas A, W and X–2: Final Report, Jerusalem 2003, p. 187
גבע (לעיל ,הערה  ,D.T. Ariel, ‘Coins’ ;)2גבע (שם) ,עמ' D.T. Ariel & J.-P. Fontanille, The Coins of ;217‑192
Herod: A Modern Analysis and Die Classification, Leiden 2012, pp. 133–134, 162–164
רייך (לעיל ,הערה  ,)13עמ'  .110‑107 ,101‑92בחרנו את הממצאים מחפירות הרובע היהודי בעזרתו של ה' גבע
(סייעה ר' ננר־סוריאנו).
ר' רייך וי' ביליג' ,חפירות ליד הר הבית ו"קשת רובינסון" בשנים  ,'1996‑1994קדמוניות( 117 ,תשנ"ט) ,עמ' ;40‑33
R. Reich & Y. Billig, ‘Excavations near the Temple Mount and Robinson’s Arch, 1994–1996’, H. Geva (ed.),
Ancient Jerusalem Revealed2, Jerusalem 2000, pp. 340–352; R. Reich & E. Shukron, ‘The Jerusalem CityDump in the Late Second Temple Period, ZDPV, 119 (2003), pp. 12–18
קתדרה
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חפירות מסביבות ירושלים
חורבת המוצה
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פסגת־זאב
שועפאט

נמצאת כ־ 7.5ק"מ מצפון־מערב
לירושלים של תקופת בית שני ,בקרבת
היישוב המודרני מוצא (איור  .)1בחפירות
הצלה שערך ביליג באתר זה כללו
הממצאים מסוף תקופת בית שני מבנים,
בנייני האומה
בורות מים ,שישה מקוואות ,גתות ,שבר
ירושלים
אבניים של קדר ודוגמאות של פסולת
מייצור כלי חרס .צפחות אופייניות לסוף
תקופת בית שני נמצאו באתר זה בכמות
ק"מ
0
גדולה וחריגה17.
נלקחו לאנליזה אחת־עשרה צפחות וארבע דוגמאות של פסולת ייצור ,אחת מהן שבר צוואר וכתף
של צפחת ואחת כנראה מצפחת .פסולת זו מראה שיוצרו באתר צפחות .הכמות היחסית החריגה של
צפחות שהתגלתה במקום ,ללא סיבה תפקודית הנראית לעין — צפחות אינן מטיפוסי הכלים המצויים
ביותר במכלולים מסוף תקופת בית שני בירושלים וביהודה — עולה בקנה אחד עם ייצור טיפוס כלי
זה באתר .אנליזה של פסולת הייצור ושל הצפחות מחורבת המוצה מספקת נתונים על ההרכב הכימי
והמיקרוסקופי של הכלים שיוצרו במקום זה ,קרוב יחסית לירושלים ,בסוף תקופת בית שני.
בנייני האומה

כבשני יוצרים ופסולת ייצור שנחשפו בחפירות באתר זה ,כ־ 2.5ק"מ מצפון־מערב לירושלים
(איור  ,)1מעידים על ייצור כלי בישול במקום בסוף תקופת בית שני 18.במחקר זה נכללו שלושה נרות
מטיפוס הרודיאני — המכונים גם נרות מקורצפים — שנמצאו בחפירות של בני ארובס וחיים גולדפוס.
פסגת־זאב

בחפירת הצלה שערכו אלי שוקרון ואלגרה סבריאגו באתר זה ,כ־ 5ק"מ מצפון־צפון־מזרח לירושלים
(איור  ,)1נחשפו מבנה ובו שישה חדרים ,מקווה וגת וכן בית בד שהותקן בתוך מערה חצובה .כל
הממצאים תוארכו לימי בית שני .תקרת בית הבד התמוטטה ,ומעליה התגלו שרידים שגם הם תוארכו
לתקופת בית שני 19.שמונה קנקנים וארבעה נרות הרודיאניים נלקחו לדגימה ,כולם מחפירת בית
 17י' ביליג' ,חורבת המוצה' ,ח"א ,קג (תשנ"ה) ,עמ'  .72‑71הנתונים על האתר מבוססים על דו"ח מפורט על החפירה
שהוכן ל'עתיקות' ,שביליג מסר לנו באדיבותו ,ועל בדיקת ממצאים מהאתר על ידי אדן־ביוביץ .כהנחת עבודה אנחנו
מקבלים את קביעות החופרים שיש לתארך לתקופת בית שני את השרידים מחורבת המוצה ופסגת־זאב ואת שלושת
הנרות מבנייני האומה (וראו עוד בהמשך).
 ,B. Arubas & H. Goldfus, ‘Introduction to the Excavations’ 18ארובס וגולדפוס (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  ;16‑10ברלין
(לעיל ,הערה .)6
 19א' שוקרון וא' סבריאגו' ,ירושלים — פסגת זאב (שכונת 'בנה ביתך')' ,ח"א ,צט (תשנ"ג) ,עמ' .53‑51

חורבת המוצה

1

2

N

איור  :1מיקום
האתרים העיקריים
שמוזכרים במאמר
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הבד .הכלים מפסגת־זאב נלקחו כקבוצת
ביקורת ,כדי לברר את הרכבי היסודות
הכימיים של כלי חרס מאתר מסוף תקופת
בית שני שנמצא קרוב יחסית לשועפאט
ובמרחק דומה מירושלים (ראו בהמשך).

קבוצת דגימה מאחרי שנת  70לסה"נ
שועפאט

באתר זה ,כ־ 4.5ק"מ מצפון לירושלים
(איור  ,)1נחשפו ברצועה באורך כ־ 500מ'
וברוחב כ־ 8מ' שרידי יישוב שכללו בתי
מגורים ושני בתי מרחץ .האתר בשועפאט,
שחפרו דבורה סקלר־פרנס ורחל בר־נתן,
הוא מקרה נדיר שהתגלו בו בחפירה נרחבת
יחסית באזור ירושלים שרידי יישוב שהוקם
וננטש בתקופה שבין שתי המרידות .על פי
ברכות מדורגות
הממצאים ,הכוללים שש ֵ
המזוהות כמקוואות ושברים רבים של כלי
אבן עשוים ִקרטון ,זוהו התושבים כיהודים.
בתקופה הרומית המאוחרת והביזנטית
הייתה במקום התיישבות ארעית בהיקף
מצומצם 20.שבעה נרות הרודיאניים
ותשעה קנקנים משועפאט נלקחו לדגימה.
החפירות בשועפאט,
 ,2007מבט חלקי
(צילום ,Skyview :באדיבות
רשות העתיקות)

השוואה חזותית בין כלים משועפאט לבין כלים מלפני שנת  70לסה"נ מירושלים
בהשוואה בין צורות הקנקנים והנרות שנדגמו משועפאט לבין אלה שמתוארכים לפני שנת  70לסה"נ
ושנדגמו מהחפירות בירושלים ,לא נראה לעין הבדל ביניהם (איורים  2ו־ 21.)3מבחינת מראה החומר
 20את החפירות בשועפאט ניהלו בשנים  2005‑2003ד' סקלר־פרנס ובשנים  2007‑2006ר' בר־נתן .ראוD.A. Sklar- :
’,Parnes, Y. Rapuano & R. Bar-Natan, ‘Excavations in Northeast Jerusalem – A Jewish Site in between the Revolts
חב"י ,י (תשס"ה) ,עמ' * ;41*‑35ובעיקר :ר' בר־נתן וד' סקלר־פרנס' ,יישוב יהודי באורינה בין שתי המרידות' ,חבי"ס,
א (תשס"ח) ,עמ'  ;64‑57ג' ביכובסקי' ,המטבעות מהחפירות בשועפט (גבעת שאול) :סיכום ראשוני' ,שם ,עמ' ;72‑65
’ ,N. Katsnelson, ‘Early Roman Glass Vessels from Judea – Locally Produced Glass? Preliminary Reportשם,
עמ' * .11*‑5וראו גם :ר' בוכניק ור' בר־נתן' ,עדות העצמות על מוצאם האתני של תושבי שועפט לאחר חורבן הבית
השני' ,חב"י ,יח (תשע"ג) ,עמ'  .224‑211האחוז של עצמות חזיר ( 1.5אחוזים) במכלול העצמות שנבדק משועפאט דומה
לזה שהתגלה ביישובים אחרים שתושביהם מזוהים כיהודים .ראו :שם ,במיוחד טבלאות  1ו־ ;6ר' בוכניק' ,צריכת הבשר
בקרב הישוב ביהודה בשלהי ימי הבית השני' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת חיפה ,2010 ,עמ' .227‑224
 21הציור הממוחשב של הכלים נעשה במכון ויצמן למדע על ידי ר' לבידור ובסיועם של א' קרסיק ופרופ' ע' סמילנסקי.
קתדרה
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יש כלים משועפאט שלא ניתן להבחין בעין בינם לבין הכלים המצויים מירושלים מלפני שנת 70
לסה"נ ,ויש כלים הנבדלים מבחינה זו מאלו שמירושלים ,אך על פי מראה החומר אין לדעת אם סיבת
ההבדל היא חומר גלם שונה או למשל השפעת תנאי הסביבה על הכלים לאחר שנשברו ויצאו מכלל
שימוש.

➌

➋

➊

➏

➎

➍

➒

➑

➐

ס"מ

10

5

0

איור  :2ציורים ממוחשבים של קנקנים שנדגמו במחקר זה .בכל שורה מופיע טיפוס קנקן אחר ,ובכל ציור מוצג
בצד ימין חתך של הכלי ובצד שמאל מבט על הכלי מבחוץ .לא נראה לעין הבדל בין צורות הקנקנים מלפני חורבן
ירושלים ,בשנת  70לסה"נ ,שנמצאו בחפירות ליד קשת רובינסון בירושלים ( )8 ,6 ,5 ,2 ,1לבין צורות הקנקנים
משועפאט ,שמאוחרים מן החורבן ()9 ,7 ,4 ,3

ס"מ

איור  :3חרטומים של נרות הרודיאניים מחפירות בירושלים ובשועפאט שנדגמו במחקר זה .לא נראה לעין הבדל
משמעותי בין הנרות מחפירות קשת רובינסון (מימין) לבין הנרות משועפאט (משמאל)

קתדרה

 משה וידר ורוברט ד' ג'י'יוק, מיכאל אזבנד, פרנק אסארו,דוד אדן־ביוביץ

שיטות אנליטיות
שיטות לאנליזה של הרכב יסודות כימיים
INAA :השתמשנו למחקר זה בשתי שיטות מדויקות לאנליזה של הרכב היסודות הכימיים של כלי חרס
high-precision X-ray fluorescence( HPXRF ו־22,)instrumental neutron activation analysis(
Lawrence Berkeley(  האנליזה בשתי השיטות נעשתה במעבדה הלאומית לורנס ברקלי23.)analysis

 יסודות כימיים שונים ברובם נמדדים ברמת דיוק גבוהה.) בקליפורניהNational Laboratory, LBNL
 קבוצת הנתונים המשותפת שהתקבלה ממדידת כל דגימה במחקר זה בשתי.בכל אחת משתי שיטות אלה
 ושני, בפועל אבקת הדגימה מכל כלי שנדגם נחלקה לשניים. שימשה לאנליזה הסטטיסטית,השיטות
.HPXRF ו־INAA החלקים נמדדו בנפרד באמצעות

שיטות לאנליזה סטטיסטית
נתוני ההרכבים שהתקבלו מהמדידה בשתי השיטות נחקרו בכמה שיטות סטטיסטיות לאנליזה רב
. שיפורטו בהמשך,משתנית

שיטות לאנליזה מיקרומורפולוגית
שבעה־עשר קנקנים ונרות מחפירות בירושלים וחורבת המוצה וכל הכלים שנדגמו משועפאט עברו
 חושפת את, אנליזה זו של שקפים מיקרוסקופיים שהוכנו מכלי החרס.אנליזה מיקרומורפולוגית
24.ההרכב המיקרוסקופי של הכלים ואת יחסם לסוגים שונים של חומרי גלם

תוצאות אנליטיות
אנליזה סטטיסטית של הרכבי יסודות כימיים
) של יסודותFe( באנליזה הסטטיסטית של נתוני הרכבי היסודות הכימיים נכללו היחסים לברזל
 הם נמדדים ברמת דיוק גבוהה ואינם משתנים (למיטב ידיעתנו) עקב:שעונים על שני קריטריונים
I. Perlman & F. Asaro, ‘Pottery Analysis by Neutron Activation’, Archaeometry, 11 (1969), pp. 21–52; idem, 22
‘Pottery Analysis by Neutron Activation’, R.H. Brill (ed.), Science and Archaeology, Cambridge, MA 1971,
pp. 182–195; F. Asaro & D. Adan-Bayewitz, ‘The History of the Lawrence Berkeley National Laboratory
Instrumental Neutron Activation Analysis Programme for Archaeological and Geological Materials’,
Archaeometry, 49 (2007), pp. 201–214
R.D. Giauque, ‘A Novel Method to Ascertain Sample Mass Thickness and Matrix Effects for X-ray Fluorescence 23
Element Determinations’, X-ray Spectrometry, 23 (1994), pp. 160–168; D. Adan-Bayewitz, F. Asaro & R.D.
Giauque, ‘Determining Pottery Provenance: Application of a New High-Precision X-ray Fluorescence
Method and Comparison with Instrumental Neutron Activation Analysis’, Archaeometry, 41 (1999), pp. 1–24
M.A. Courty, P. Goldberg & R.I. Macphail, Soils and Micromorphology in Archaeology, Cambridge 1989; M. 24
Wieder & D. Adan-Bayewitz, ‘Soil Parent Materials and the Pottery of Roman Galilee: A Comparative Study’,
Geoarchaeology, 17 (2002), pp. 393–415; D. Adan-Bayewitz et al., ‘Preferential Distribution of Lamps from
the Jerusalem Area in the Late Second Temple Period (Late First Century B.C.E. – 70 C.E.)’, BASOR, 350
(2008), pp. 37–85; P.S. Quinn, Ceramic Petrography: The Interpretation of Archaeological Pottery & Related
Artefacts in Thin Section, Oxford 2013
2 8 - 7 '  ע מ,  ת מ ו ז ת ש ע " ו,1 6 0
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תהליכים בתר־הרבדתיים .יסודות אלה הם :טיטניום ( ,)Tiאיטריום ( ,)Yזירקוניום ( )Zrוניוביום
( ,)Nbשנמדדים על ידי  ,HPXRFוסקנדיום ( ,)Scכרום ( ,)Crצריום ( ,)Ceאירופיום ( ,)Euטנטלום
( )Taותוריום ( ,)Thשנמדדים על ידי  .INAAהיחסים של עשרה יסודות כימיים אלה לברזל שימשו
לאנליזות הסטטיסטיות במחקר זה25.
השתמשנו באנליזה סטטיסטית כדי להגדיר את הרכבי היסודות הכימיים האופייניים לכלי החרס
בירושלים ובסביבותיה מסוף המאה הראשונה לפסה"נ ועד שנת  70לסה"נ (להלן :סוף תקופת בית
שני) 26.אנליזה זו הראתה שרוב כלי היום־יום מהקבוצות שנדגמו מחפירות ירושלים והסביבה שייכים
לקבוצה מורחבת אחת מבחינת הרכבי היסודות הכימיים .הרכבים אלה אפיינו את כלי האזור במשך
מאה שנה לפחות בסוף תקופת בית שני .נכנה את קבוצת כלי החרס בעלת הרכב זה :קבוצת ההרכב
של אזור ירושלים27.
השווינו את הרכבי היסודות הכימיים של הכלים שנדגמו מהחפירה בשועפאט לקבוצת ההרכב של
אזור ירושלים באמצעות אנליזה סטטיסטית מסוג ניתוח מבחין ( .)discriminant analysisבניתוח
מבחין מוגדרים משתנים חדשים המבוססים על המשתנים המקוריים ,כדי להבחין בין קבוצות שהוגדרו
מראש ולהציג בצורה ברורה את השוני בין הקבוצות הללו 28.באנליזה הנוכחית ביקשנו לבחון אם
הכלים שנדגמו משועפאט נבדלים בהרכבי היסודות הכימיים מקבוצת ההרכב של אזור ירושלים.
באיור  4מוצג גרף של ניתוח מבחין ששישה־עשר הכלים שנדגמו משועפאט מושווים בו לכלים
מקבוצת ההרכב של אזור ירושלים .כל סימן מייצג את הרכב היסודות הכימיים של כלי חרס אחד.
25
26

27

28

השימוש ביחסי יסודות כימיים לברזל נועד לבטל את עיקר השפעות הדילול של כמויות משתנות של חומר גירי בכלי
החרס על היסודות הכימיים ששימשו במחקר זה .ראו :אדן־ביוביץ ואחרים (שם) ,עמ'  ,53‑52ושם ספרות נוספת.
בשלב ראשון נעשה זיהוי באמצעות ניתוח מרכיבים ראשיים ( ,)principal component analysisכטכניקת בדיקה
ראשונית (M.J. Baxter, Exploratory Multivariate Analysis in Archaeology, Edinburgh 1994, pp. 48–99; D.F.
 )Morrison, Multivariate Statistical Methods, Belmont, CA 2005, pp. 264–316של קבוצת דגימות פרלימינרית
שכללה את פסולת הייצור והצפחות מחורבת המוצה ואת הכלים מאזור ירושלים החופפים בהרכבי היסודות הכימיים
לדגימות מחורבת המוצה .לאחר מכן הושוותה כל דגימה מאתרי ירושלים והסביבה — כולל הדגימות שלא נכללו
בקבוצה הפרלימינרית — לקבוצה הפרלימינרית (לאחר שאותה דגימה הוצאה מהקבוצה; ראוM.J. Baxter & C.E. :
Buck, ‘Data Handling and Statistical Analysis’, E. Ciliberto & G. Spota [eds.], Modern Analytical Methods in
 )Art and Archaeology, New York 2000, pp. 681–746, esp. pp. 712–713באמצעות מבחן סטטיסטי רב משתני של
הוטלינג (( )Hotelling’s T2 multivariate statisticבקסטר [שם] ,עמ'  ;196‑194וראו גם :אדן־ביוביץ ואחרים [שם],
עמ'  .)57‑56הדגימות שהיו שונות באופן משמעותי מבחינה סטטיסטית מהקבוצה הפרלימינרית הוצאו בשלב זה
מהקבוצה ,ואלה שהתאימו מבחינה סטטיסיטית נוספו לקבוצה (על פי הכלל :אם הסתברות עבור דגימה מסוימת במבחן
הוטלינג היא מעל  ,0.05ניתן להתייחס אל הדגימה כאל חברה בקבוצה .ראו :בקסטר ובאק [שם] ,עמ'  .)713‑712חזרנו
שוב ושוב ( )iterativelyעל תהליך זה — כולל בדיקה חוזרת של הדגימות שהוצאו מהקבוצה — עד שהתקבלה קבוצה
ללא דגימות חריגות ( )outliersמבחינה סטטיסטית .לאנליזה סטטיסטית דומה ולהשוואה לגישה סטטיסטית אחרת
ראו :אדן־ביוביץ ואחרים (שם) ,עמ'  .59‑56הנחת הנורמליות בניתוח הרב משתני ,שעליה מבוססות הסתברויות מבחן
הוטלינג ,תיבדק במחקר אחר.
ראו :אדן־ביוביץ ואחרים (שם) ,עמ'  .59‑52על נתונים אנליטיים של קבוצת הרכב של עשרים כלי חרס מירושלים
מהתקופה הרומית שפרסמו לראשונה מומסן ,פרלמן וילין (H. Mommsen, I. Perlman & J. Yellin, ‘The Provenience
 )of the lmlk Jars’, IEJ, 34 [1984], pp. 89–113: table 7, col. 3ולהשוואה למחקר של מחברי מאמר זה ראו :אדן־ביוביץ
ואחרים (שם) ,עמ' .58 ,43 ,40
ראו :בקסטר (לעיל ,הערה  ,)26עמ'  ;218‑185בקסטר ובאק (לעיל ,הערה  ,)26עמ' .712‑709
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ניתוח מבחין — פונקצייה 1
איור  :4גרף ניתוח מבחין של הרכבי יסודות כימיים שהתקבלו מ־ INAAו־ HPXRFשל כלי יום־יום ממכלולים מלפני
שנת  70לסה"נ מחפירות בירושלים ובאתרים בסביבה ( )Jmושל נרות הרודיאניים ( )lpsוקנקנים ( )sjsממכלולים
המאוחרים משנת  70לסה"נ מחפירות בשועפאט ( .)Shuכל סימן מייצג את הרכב היסודות הכימיים של כלי חרס
אחד .הגרף מראה שאין חפיפה בין הכלים משועפאט לבין הכלים מלפני שנת  70לסה"נ מחפירות בירושלים ובסביבה

מוצגות שלוש קבוצות )1( :הכלים מקבוצת ההרכב של אזור ירושלים ( ,Nמספר הכלים = ,)101
שמסומנים כעיגולים ריקים; והכלים משועפאט ,שמוצגים בהתאם לטיפוסי הכלים שנדגמו )2( :הקנקנים
מסומנים כריבועים כחולים מלאים ( )N=9ו־( )3הנרות ההרודיאניים מופיעים כעיגולים מלאים
( .)N=7הגרף מראה שאין חפיפה בין הכלים משועפאט לבין הכלים מקבוצת ההרכב של אזור
ירושלים .מבין הכלים משועפאט רוב הקנקנים מובדלים מהנרות ההרודיאניים 29.אחד מנרות אלה,
שמופיע בקצה הימני העליון של הגרף ,חריג בהרכבו 30.בחינת הרכבי היסודות הכימיים של הכלים
בכל קבוצה הראתה שבהשוואה לקבוצת ההרכב של אזור ירושלים כלי שועפאט גבוהים יחסית ב־Zr
 ,Nbו־ Taונמוכים יחסית ב־31.Sc
 29על השוני בין הקנקנים לנרות משועפאט ,ראו עוד להלן ,בתוצאות האנליזה המיקרומורפולוגית.
 30נר זה (דגימה  )3469חריג במיוחד בערך הגבוה של  Zrובערך הנמוך של  .Scוראו עוד להלן ,הערה .41
 31יש דמיון כימי בין  Nbל־ .Taבגרף דו־משתני של היחסים של  Scו־ Taלברזל אין חפיפה בין הכלים משועפאט — פרט
לכלי אחד — לבין קבוצת ההרכב של אזור ירושלים.
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איור  :5גרף הסתברויות לשיוך כלי החרס שנדגמו מחפירות שועפאט (כלים  )16‑1ופסגת־זאב (כלים )28–17
לקבוצת ההרכב של אזור ירושלים ,המאפיינת את כלי היום־יום באזור ירושלים בסוף תקופת בית שני .על
פי הכלל :אם ההסתברות של דגימה מסוימת היא מעל  ,0.05ניתן להתייחס אליה כאל חברה בקבוצה .הגרף
מראה שכלי החרס משועפאט אינם שייכים מבחינה סטטיסטית לקבוצת ההרכב של אזור ירושלים ,ואילו הכלים
מפסגת־זאב ,פרט לכלי אחד ,שייכים לקבוצה זו

נוסף על ניתוח מבחין הושווה הרכב היסודות הכימיים של כל אחד מהנרות ההרודיאניים והקנקנים
שנדגמו משועפאט לקבוצת ההרכב של אזור ירושלים באמצעות מבחן סטטיסטי של הוטלינג
( 32.)Hotelling’s T2 statisticההסתברויות שהתקבלו לכל הכלים שנדגמו משועפאט ,שמוצגות
באיור ( 5בצד שמאל) ,מראות שכלים אלה אינם שייכים מבחינה סטטיסטית לקבוצת ההרכב של
אזור ירושלים33.
האנליזה הסטטיסטית של הרכבי היסודות הכימיים הראתה אפוא שכל הכלים שנדגמו משועפאט
שונים בהרכבם מקבוצת ההרכב של אזור ירושלים .לכאורה ייתכן ששוני זה בהרכב הכלים משועפאט
הוא תופעה מקומית — אולי כבר בתקופת בית שני השתמשו קדרים מקומיים באזור זה שמצפון
לירושלים בחומרי גלם אחרים לייצור כלי יום־יום ,ואם נדגום כלים מתקופת בית שני מאזור זה נמצא
שהם שונים בהרכבם מההרכבים המצויים בירושלים בתקופה זו .כדי לבחון אפשרות זו דגמנו קבוצת
ביקורת של שנים־עשר כלים מחפירת פסגת־זאב .אתר זה נמצא כ־ 2.5ק"מ ממזרח לשועפאט ,ושני
האתרים מרוחקים מרחק דומה מירושלים (איור  .)1הכלים שנדגמו מפסגת־זאב ,נרות הרודיאניים
וקנקנים ,הם אותם הטיפוסים שנדגמו משועפאט.
איור  6מציג ניתוח מבחין של אותן הקבוצות שמופיעות באיור  ,4בתוספת קבוצת כלים מהחפירה
בפסגת־זאב ,שמסומנים כמחומשים אדומים ( 34.)N=11כפי שניתן לראות ,בניגוד לכלים משועפאט,
 32על מבחן סטטיסטי זה ראו לעיל ,הערה .26
 33על הסתברויות מבחן הוטלינג וחברות בקבוצה סטטיסטית ראו שם.
 34שני כלים חריגים בהרכבם ,אחד משועפאט (שנראה באיור  )4ואחד מפסגת־זאב ,לא נכללו באנליזה המוצגת באיור .6
על הכלי מפסגת־זאב ראו עוד מיד בהמשך .על דגימות חריגות והטיפול בהן ראוM.J. Baxter, Detecting Multivariate :
Outliers in Artefact Compositional Data, Archaeometry, 41 (1999), pp. 321–338
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איור  :6גרף ניתוח מבחין כמו איור  4בתוספת כלי חרס מלפני שנת  70לסה"נ מחפירות בפסגת־זאב (.)PZ pre-70
בניגוד לכלים משועפאט ,לא ניתן להבחין בין קבוצת הכלים מפסגת־זאב לבין קבוצת ההרכב של אזור ירושלים

לא ניתן להבחין בין קבוצת הכלים מלפני שנת  70לסה"נ מפסגת־זאב לבין קבוצת ההרכב של אזור
ירושלים .באיור  5מופיעות הסתברויות השיוך של שנים־עשר הכלים שנדגמו מפסגת־זאב על פי
מבחן הוטלינג לקבוצת ההרכב של אזור ירושלים ,וכן ההסתברויות של הכלים משועפאט .בניגוד
לכלים משועפאט ,ההסתברויות של כל הכלים מפסגת־זאב (פרט לכלי אחד שחריג בהרכבו) 35מראות
שהם שייכים מבחינה סטטיסטית לקבוצת ההרכב של אזור ירושלים36.
כפי שצוין לעיל ,הדגימות משועפאט כוללות שבעה נרות הרודיאניים .במחקר קודם דגמנו 176
נרות מטיפוס זה מחמישה אתרים בגליל ובגולן :גמלא ,יודפת ,ציפורי ,דור ,ובית־שאן־סקיתופוליס.
מחקר זה הראה שבכל אחד מאתרים אלה נרות הרודיאניים רבים שייכים מבחינת הרכב היסודות
הכימיים לקבוצת ההרכב האופיינית לאזור ירושלים בסוף תקופת בית שני .בדור ובבית־שאן־
 35על כלי זה ראו גם בהערה הקודמת.
 36ראו לעיל ,הערה .26
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נרות הרודיאניים
מ'הבית השרוף'
בעיר העתיקה.
נרות מטיפוס זה
נבדקו במחקר

סקיתופוליס ,מקומות שהרוב הגדול של האוכלוסייה בהם הייתה נכרית 32 ,ו־ 45אחוז בהתאמה
מהנרות ההרודיאניים היו מאזור ירושלים; ואילו בגמלא ,יודפת וציפורי ,שתושביהן היו יהודים
או יהודים ברובם הגדול ,אחוז גבוה של הנרות ההרודיאניים או כמעט כולם —  95 ,96ו־ 80אחוז
בהתאמה — היו מאזור ירושלים 37.בניגוד לנתונים אלה ,שהראו שהנרות ההרודיאניים שנעשו באזור
ירושלים שכיחים באתרים יהודיים ונכריים מרוחקים מירושלים ,אף לא אחד מהנרות ההרודיאניים
משועפאט ,יישוב יהודי בקרבת ירושלים ,שייך לקבוצת ההרכב של אזור ירושלים.

אנליזה מיקרומורפולוגית
שישה־עשר נרות הרודיאניים וקנקנים מחפירות בירושלים וצפחת אחת מחורבת המוצה ,ששייכים
לקבוצת ההרכב של אזור ירושלים ,וכל שישה־עשר הכלים שנדגמו משועפאט ,נחקרו גם מבחינה
מיקרומורפולוגית .הבדיקה והתיאור המיקרוסקופי נעשו בלי לדעת דבר על מטרות המחקר או על
הדגימות פרט להיותן מכלי חרס מאזור ירושלים .התיאור כאן מתמקד בהשוואה מיקרוסקופית בין
הקנקנים והנרות משועפאט לבין קבוצת ההרכב של אזור ירושלים38.
 37ראו :אדן־ביוביץ ואחרים (לעיל ,הערה  ,)24במיוחד עמ'  59‑52וטבלה .2
 38תיאור מיקרומורפולוגי מפורט יותר של הכלים מאזור ירושלים יופיע במחקר נפרד.
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איור  :7ירושלים (חפירות קשת רובינסון) דגימה  ,2018קנקן
מחוואר אדמדם ,שמתאפיין בשכבתיות ומכיל מינרלי דולומיט
( ,)Dבכל שכבה מופיעים ריכוזים שונים של גבישים .צילום
מיקרוסקופי באור מקוטב מוצלב

איור  :8שועפאט דגימה  ,3456קנקן מקרקע גירית המכילה
מיקרוקלציטים וגבישי קוורץ בגודל סילט ,החומר מכיל
מינרלי דולומיט ( )Dוגושיות ( )Nעם קוורץ בגודל סילט .צילום
מיקרוסקופי באור מקוטב מוצלב

ירושלים וחורבת המוצה
הכלים האופייניים לירושלים וחורבת המוצה עשויים
מחוואר דולומיטי אדמדם או חום־אפרפר שמתאפיין
בשכבתיות .כמויות שונות של גבישים גיריים מופיעות
בשכבות שונות (איור 39.)7

כלים משועפאט

N
300μm

איור  :9שועפאט דגימה  ,3472נר הרודיאני ,המטריקס עשיר
במיקרוקלציטים ומכיל גושיות ( )Nעם קוורץ בגודל סילט .צילום
מיקרוסקופי באור מקוטב מוצלב

הקנקנים והנרות משועפאט נעשו מסוגים שונים
של חומר קרקעי וחוואר ,והם מתחלקים מבחינה
מיקרומורפולוגית לקבוצות ותתי־קבוצות .עם זאת יש
תכונות משותפות שמאפיינות את הקנקנים והנרות
משועפאט ,במיוחד התכולה הגבוהה של חומר גירי —
כ־ 80‑30אחוז .בהשוואה לכלים מירושלים הקנקנים

והנרות משועפאט מתאפיינים בכמות גדולה יותר של קוורץ בגודל סילט ( 100‑30מיקרון) ובגושיוֹ ת
( )nodulesהמכילות קוורץ בגודל סילט (איור  .)8בניגוד לקנקנים משועפאט ,הנרות ההרודיאניים
 39אדן־ביוביץ ואחרים (לעיל ,הערה  ,)24עמ'  ;60‑59השוו,Y. Goren, ‘Appendix: The Pottery Technology’ :
ארובס וגולדפוס (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  .194‑192כלים מתקופות שונות העשויים מחומר גלם דומה תיארו מבחינה
מיקרוסקופית גורן ועמיתיו .ראו במיוחדY. Goren, ‘Shrines and Ceramics in Chalcolithic Israel: the View through :
& the Petrographic Microscope’, Archaeometry 37 (1995), pp. 287–305, esp. p. 291; Y. Goren, I. Finkelstein
N. Na’aman, Inscribed in Clay: Provenance Study of the Amarna Tablets and Other Ancient Near Eastern Texts,
Tel-Aviv 2004, pp. 262–269; Y. Goren, ‘The Location of Specialized Copper Production by the Lost Wax
Technique in the Chalcolithic Southern Levant’, Geoarchaeology, 23 (2008), pp. 374–397, esp. p. 383
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מאתר זה ,פרט לאחד 40,מתאפיינים באזורים נרחבים של מיקרוקלציטים בריכוזים צפופים (איור .)9
קשה היה להבחין מבחינה מיקרוסקופית בין שניים מהנרות משועפאט לבין שני נרות מתוך הכלים
של קבוצת ההרכב של אזור ירושלים41.

דיון
אנליזה של הרכבי יסודות כימיים הראתה שבסוף תקופת בית שני — מסוף המאה הראשונה לפסה"נ ועד
שנת  70לסה"נ — השתייכו רוב כלי היום־יום באזור ירושלים לקבוצת הרכב נרחבת אחת ,כלומר הם
נעשו מאותם חומרי גלם .אנליזה באותן שיטות הראתה שכל שישה־עשר הנרות ההרודיאניים והקנקנים
שנדגמו מהיישוב בשועפאט ,שמתוארך על פי נתונים ארכאולוגיים לשנים שבין המרידות ,שונים
בהרכבי היסודות הכימיים מהרכב כלי החרס שהיו מצויים בירושלים ובסביבותיה בסוף תקופת בית שני.
אשר למקורות חומרי הגלם ששימשו לייצור הכלים ,אנליזה מיקרומורפולוגית של כל הכלים שנדגמו
משועפאט והשוואה להרכבי כלים האופייניים לירושלים ולסביבותיה לפני שנת  70לסה"נ הראתה
שבעוד שבסוף תקופת בית שני שימש חוואר דולומיטי בעל מאפיינים מסוימים כחומר הגלם העיקרי
לייצור הכלים שהיו מצויים באזור ירושלים ,בשועפאט אחרי שנת  70לסה"נ נעשו הנרות ההרודיאניים
והקנקנים מסוגים שונים של חומר קרקעי וחוואר .האנליזה המיקרוסקופית הראתה שוני ברור בין הרוב
הגדול של הכלים שנדגמו משועפאט לבין הכלים שהיו אופייניים לירושלים בסוף תקופת בית שני.
אם לשפוט אפוא על פי האנליזה של הנרות ההרודיאניים והקנקנים שנדגמו משועפאט —
שמיוחדים בכך שניתן לתארכם לתקופה שלאחר המרד הגדול — אחרי שנת  70לסה"נ נפסק השימוש
בחומרי הגלם שמהם נעשו רוב כלי היום־יום בירושלים ובסביבותיה בסוף תקופת בית שני; תושבי
האזור המשיכו להשתמש בטיפוסי כלים שהיו מצויים לפני שנת  70לסה"נ ,אבל אלה נעשו כעת
מחומרי גלם שונים מבחינת הרכבי היסודות הכימיים 42.האנליזה של הרכבי היסודות הכימיים של
הכלים משועפאט — ובדרך כלל גם האנליזה המיקרומורפולוגית — אפשרה אפוא זיהוי של שינוי
ארכאולוגי־היסטורי שהתרחש לאחר המרד הגדול.
מה גרם לשינוי ,לאחר יותר ממאה שנה ,בחומרי הגלם ששימשו לייצור כלי החרס באזור ירושלים?
נראה שכמה גורמים עשויים היו להביא להפסקת הייצור בחומרי גלם מסוימים בעת העתיקה:
 40דגימה .3470
 41באיור  6שני נרות אלה משועפאט (דגימות  3473ו־ )3474מופיעים קרוב יחסית לקבוצת ההרכב של אזור ירושלים
בערך בקואורדינטות ( 0.4 ,-2.8ציר  ,yציר  .)xנר  3469משועפאט חריג מבחינה מיקרוסקופית מיתר הנרות והקנקנים
שנדגמו משועפאט ומירושלים ,וראו לעיל ,הערה .30
 42המקור של נר אחד מטיפוס יהודאי — שהוא מאוחר משנת  70לסה"נ (ראו לעיל ,הערה  — )9שהתגלה במערת האימה,
יוחס לאזור ירושלים על סמך השוואה של הרכב יסודותיו הכימיים של נר זה לקבוצת ההרכב שפרסמו מומסן ,פרלמן
וילין (לעיל ,הערה  .)27אבל הרכב נר זה אינו תואם לזה של קבוצת ההרכב הנ"ל וגם לא לקבוצת הרכב של אזור
ירושלים שפרסמו אדן-ביוביץ ואחרים .ראו ,J. Yellin, ‘Origin of the Lamps from Masada’ :בר"ג ואחרים (לעיל,
הערה  ,)9עמ'  ,124‑107במיוחד עמ'  ;119‑118 ,114‑113 ,110‑109בר"ג והרשקוביץ (לעיל ,הערה  ,)9עמ'  ;77אדן־
ביוביץ ואחרים (לעיל ,הערה  ,)24עמ'  ,43הערה .24

25
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התמעטות של חומרי הגלם או חוסר גישה אליהם ,מחסור בחומרי בעירה בסביבה או הפסקת הדרישה
(השוק) לכלי חרס43.
אין סיבה לחשוב שמקורות החוואר הנרחבים ששימשו לייצור כלים בימי הבית נוצלו עד תום,
ושמקורות אלה נגמרו דווקא לאחר שנת  70לסה"נ 44.אשר לחומרי בעירה ,על פי תיאורו של
יוסף בן מתתיהו נזקקו הרומאים לעץ רב לצורך המצור על ירושלים ,וכרתו את העצים עד מרחק
גדול יחסית מהעיר 45.אם אמנם כרתו עצים — יש להניח ,עצי חורש — כפי שמתואר ,מסתבר
שבשנים הראשונות לאחר המרד ,עד שהתחדש החורש ,השתמשו לייצור כלי חרס בבני שיח ,כגון
סירה קוצנית 46.ברור שהדרישה לכלי חרס ולחומרי בעירה להכנתם התמעטה מאוד לאחר חורבן
ירושלים .אבל כלים אלה עדיין היו נחוצים למי שחיו באזור העיר אחרי שנת  70לסה"נ ,למשל
תושבי שועפאט.
מבין הגורמים האפשריים להפסקת השימוש בחומרי גלם מסוימים נותר אפוא היעדר הגישה
לחומרים אלה .נראה שניתוק הגישה לחומרי גלם ,לאחר ניצולם במשך כמה דורות ,היה יכול להיות
תוצאה של הפקעה ,כיבוש או נטישה של שטחים שהיו בהם מקורות של חומרי גלם אלה ,ואולי גם
של היישובים שהתגוררו בהם הקדרים שסיפקו כלי חרס לשוק הגדול של ירושלים ויישובי האזור
בסוף תקופת בית שני47.
מה ידוע על מקומות הייצור של כלי החרס שהיו מצויים בירושלים ובסביבותיה בסוף תקופת
בית שני? כפי שהוזכר לעיל ,מרכז לייצור כלי בישול בקרבת ירושלים נחשף באזור בנייני האומה.
אשר לכלי יום־יום ,כאמור בחורבת המוצה התגלתה עדות לייצור צפחות בסוף תקופת בית שני ,ואין
אפשרות להבחין בין הרכבי כלים שהיו בשימוש בירושלים וביישובי הסביבה לבין פסולת הייצור
והצפחות שהתגלו באתר ייצור זה 48.כלומר חומרי הגלם ששימשו לייצור בחורבת המוצה מאפיינים
את כלי החרס שהיו מצויים בירושלים ובסביבותיה בסוף תקופת בית שני .אתר נוסף שייצרו בו כלי
43
44
45

46

47

48

D.E. Arnold, Ceramic Theory and Cultural Process, Cambridge 1985, esp. pp. 20–60; D. Adan-Bayewitz,
Common Pottery in Roman Galilee: A Study of Local Trade, Ramat-Gan 1993, pp. 239–243
A. Sneh & Y. Avni, Geological Map of Israel, 1:50,000, Jerusalem, Sheet 1, 1-ii, Jerusalem 2013
מלחמת היהודים ה( 264 ,תרגום אולמן ,עמ' ( 523‑522 ,)473שם ,עמ'  ;)502ו( 6‑5 ,שם ,עמ' ( 151 ,)511שם ,עמ' ,)527
( 375שם ,עמ'  .)553לניסיון לזהות את האזור שבו נכרתו העצים ראו :שחר ,מירושלים ל־( Orineלעיל ,הערה  ,)7עמ'
.190‑189
תודתנו לפרופ' מרדכי כסלו על הסבר זה .על השימוש בסירה קוצנית כחומר הסקה עיקרי באזורים ההרריים והמסולעים
של ארץ־ישראל ראו :ש' אביצור ,אדם ועמלו :אטלס לתולדות כלי עבודה ומיתקני ייצור בארץ־ישראל ,ירושלים ,1976
עמ'  .114על האפשרות שהעצים ממתקני המצור הרומיים שימשו כחומרי הסקה לאחר כיבוש העיר ראו :רייך (לעיל,
הערה  ,)4עמ'  .41לחומרי הסקה המוזכרים בספרות חז"ל ראו :ש' קרויס ,קדמוניות התלמוד ,ב ,א ,תל־אביב תרפ"ט,
עמ'  .128‑120לסוגים שונים של חומרי בעירה ששימשו לייצור כלי חרס ,ושתועדו במחקרים אתנוגרפיים ,ראו:
ארנולד (לעיל ,הערה  ,)43בעיקר עמ' .54‑53 ,31‑30
למחקר אתנוגרפי על שינויים שחלו במשך כמה דורות בגישה למקורות חומרי גלם לייצור כלי חרס ,בניצול חומרים
אלה ובשליטה בהם ,ראוD.E. Arnold, Social Change and the Evolution of Ceramic Production and Distribution :
in a Maya Community, Boulder, CO 2008, pp. 153–220
להשוואה בין ההרכבים של הכלים מחורבת המוצה להרכבי כלי החרס היום־יומיים האופייניים לירושלים ולסביבותיה
בסוף תקופת בית שני ראו גם :אדן־ביוביץ ,אסארו וג'י'יוק (לעיל ,הערה  ,)12עמ'  388‑385ואיור  ;8אדן־ביוביץ
ואחרים (לעיל ,הערה  ,)24במיוחד עמ'  ,63‑52טבלה  3ואיורים .14‑13 ,6
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יום־יום בסוף תקופת בית שני נמצא כ־ 2ק"מ מצפון־מזרח לחורבת המוצה .אתר זה ,כמו חורבת
המוצה ,ממוקם בסמוך למחשופים של חוואר דולומיטי .האתר והייצור בו נחקרים כעת על ידי עוזי
ליבנר ואדן־ביוביץ 49.שני אתרים אלה ,ששניהם סמוכים ליישוב מוצא ,הם בינתיים האתרים היחידים
הידועים לנו שייצרו בהם כלי יום־יום (שלא שימשו לבישול) בסביבות ירושלים בשלהי תקופת בית
שני50.
על פי תיאורו של יוסף בן מתתיהו אין לדעת אם הצבא הרומי כבש את הכפרים באזור זה כבר
באביב  68או מאוחר יותר 51.אף שאין ידיעות היסטוריות מפורשות על מה שאירע ליישובים בסביבה
זו לפני החורבן ,יוסף בן מתתיהו מסר מידע חשוב על קורותיו של אזור ספציפי זה בתקופה שאחריו.
הוא כתב שקיסר (הכוונה לאספסיאנוס) העניק ל־ 800וטראנים מקום להתנחלות הקרוי אמאוס ,במרחק
 30ריס מירושלים 52.מקום זה מזוהה בסביבות קלוניה־מוצא ,על פי שימור השם קלוניה ,המרחק
(בערך) מירושלים ועדויות ארכאולוגיות וספרותיות אחרות ,שכולם עולים בקנה אחד עם התיישבות
וטראנים בסביבה 53.שני אתרי הייצור שהזכרנו ממוקמים במרחק כ־ 1.5ק"מ בלבד מקלוניה־מוצא.
ניתן לשער אפוא שהייצור בכפרים אלה הופסק כתוצאה מפעילות הצבא הרומי באזור וההתמעטות
החדה של האוכלוסייה היהודית בירושלים ובסביבותיה בתקופת המרד והחורבן ,ולאחר מכן החלוקה
של קרקעות באזור קלוניה־מוצא לווטראנים.
במחקר זה אנליזה של הרכבי יסודות כימיים — ובדרך כלל גם ניתוח מיקרומורפולוגי — ִאפשר
להבחין בשינוי ארכאולוגי־היסטורי שהתרחש לאחר שנת  70לסה"נ בחומרי הגלם ששימשו
לייצור כלי חרס יום־יומיים בסביבות ירושלים .בעזרת נתונים אנליטיים ועדויות ארכאולוגיות
והיסטוריוגרפיות הוצע הסבר הקושר את השינוי שזוהה לאירועי התקופה באזור זה .אך ייתכן
שנתונים נוספים ירמזו על פירושים אפשריים אחרים לשינוי בהרכבי הכלים משועפאט אחרי שנת
 70לסה"נ.
49
50
51

52
53

תודתנו לע' ליבנר על הרשות להזכיר כאן את מחקרנו לפני פרסומו .על השימוש בחוואר דולומיטי לייצור כלים ראו
גם את תוצאות האנליזה המיקרומורפולוגית לעיל והספרות המוזכרת לעיל ,הערה .39
אדן־ביוביץ בדק נתונים ארכאולוגיים וממצאים ,כולל פסולת ייצור ,מהאתרים באזור ירושלים שדווח כי נמצאו בהם
עדויות לייצור כלי חרס במאה הראשונה לפסה"נ ובמאה הראשונה לסה"נ.
על מסעו של אספסיאנוס באביב שנת  68ועל הצבת הלגיון החמישי באמאוס (לימים ניקופוליס) וחיילים רבים ביישובים
מדרום ,ועל פשיטתם של חיילים אלה על שטח ההר ,ראו :מלחמת היהודים ד( 448‑442 ,תרגום אולמן ,עמ' ;)411
וראו גם :שם( 555‑550 ,שם ,עמ' ( 588 ,)424‑423שם ,עמ'  .)427על מסע זה ועל הטקטיקה של אספסיאנוס ראו:
ז' ספראי' ,כיבוש אזור ירושלים בשנים  69‑68לספירה' ,א' אופנהיימר ,א' רפפורט ומ' שטרן (עורכים) ,פרקים בתולדות
ירושלים בימי בית שני :ספר זיכרון לאברהם שליט ,ירושלים תשמ"א ,עמ'  ;339‑320לכתובות המעידות על השהייה
של הלגיון החמישי באמאוס ראוM. Fischer, B. Isaac & I. Roll, Roman Roads in Judaea, II: The Jaffa-Jerusalem :
Roads (BAR, 628), Oxford 1996, pp. 151–159
מלחמת היהודים ז( 217‑216 ,תרגום אולמן ,עמ'  ;)586וראו :איזק ,אדמת יהודים (לעיל ,הערה .)7
ראוE. Schürer, The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C. – A.D. 135), I, revised :
 ;and edited by G. Vermes & F. Millar, Edinburgh 1973, p. 512, n. 142איזק ,גבולות אימפריה (לעיל ,הערה ,)7
עמ'  ;349‑347פישר ,איזק ורול (לעיל ,הערה  ,)51עמ' Z. Greenhut, ‘Introduction’, idem & A. De Groot, ;229‑222
Salvage Excavations at Tel Moza: The Bronze and Iron Age Settlements and Later Occupations (IAA Reports,
 .39), 2009, pp. 1–7לבעיית זיהוי המקום המדויק של אמאוס מהתקופה הרומית ראו :שם ,במיוחד עמ'  .5לניסיון
לאמוד את גודל השטח שהוענק לווטראנים ראו :שחר ,מירושלים ל־( Orineלעיל ,הערה  ,)7עמ' .192
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דוד אדן־ביוביץ ,פרנק אסארו ,מיכאל אזבנד ,משה וידר ורוברט ד' ג'י'יוק

מסקנות
מחקר זה הראה שהרכבי היסודות הכימיים של נרות הרודיאניים וקנקנים מהאתר שועפאט ,הקרוב
לירושלים ,והמתוארך לשנים שבין המרידות ,שונים מההרכבים שהיו אופייניים לכלי היום־יום
בירושלים וביישובי הסביבה בתקופה של יותר ממאה שנה בסוף תקופת בית שני .לעומת זאת לא
נראה לעין הבדל בין צורותיהם של הכלים שנדגמו משועפאט לבין אותם טיפוסי כלים מחפירות
בירושלים של תקופת בית שני.
ניתן לשער שהגורמים לשינוי בהרכבי הכלים בקרבת ירושלים אחרי שנת  70לסה"נ הם ההתמעטות
החדה של האוכלוסייה היהודית באזור ירושלים בתקופת המרד והחורבן ,וכן ההענקה של מקום
התנחלות לווטראנים באזור קלוניה־מוצא; שני אתרי הייצור היחידים לכלי יום־יום (שלא שימשו
לבישול) שפעלו בשלהי תקופת בית שני בסביבות ירושלים והידועים לנו היום ,סמוכים ליישוב מוצא.
המחקר הראה שניתן להשתמש באנליזה של יסודות כימיים של כלי חרס מצויים יחד עם נתונים
ארכאולוגיים והיסטוריים ככלי עזר להבחנה ארכאולוגית־כרונולוגית .בעקבות מחקר זה נראה
שבדיקת הרכב היסודות הכימיים וההרכב המיקרוסקופי של כלי חרס יום־יומיים באזור ירושלים
עשויה לסייע להבחין בין שכבות יישוב ואתרי סקר המתוארכים לפני המרד הגדול לבין אלה
שמאוחרים ממנו54.

 54תודתנו לארכאולוגים שמוזכרים במאמר ,שבאדיבותם אפשרו לנו לבחור כלים לדגימה וסיפקו מידע על חפירותיהם.
אנו מודים לצוות ה־ ,Missouri University Research Reactor, Columbia, Missouriשסיפקו את הקרנות הניטרונים.
תודתנו לפרופ' י' רינות מהאוניברסיטה העברית בירושלים ,שעמו נועצנו בהקשר לניתוח הסטטיסטי .ת' אלמוג,
ד' אורופיזה ונ' עקיבא סייעו בהכנת הדגימות לאנליזה של היסודות הכימיים ,וד' קוסשוילי (המחלקה לגאולוגיה,
אוניברסיטת בן־גוריון בנגב) סייע בהכנת השקפים לאנליזה המיקרוסקופית .אנו מודים לס' לאואר ולפרופ' מ' כסלו,
שעזרו בשלבים שונים של העבודה .המחקר המתואר במאמר זה נתמך על ידי The Director, Office of Energy
Research, Office of Basic Energy Sciences, Chemical Sciences Division of the U.S. Department of Energy
under contract no. DE-AC03-76F00098, and by National Science Foundation Grant BCS 0002682, and
 United States-Israel Binational Science Foundation Grant 1999-300והקתדרה לארכאולוגיה על שם ד"ר שמעון
קראוטהאמר ,אוניברסיטת בר־אילן.
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