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מערכות המסתור בשפלת  -יהודה
עמוס קלונר

למן שנת תשל " ח אותרה ונחקרה בשפלת  -יהודה תופעה של מערכות  -מסתור חצובות באבן הגיר
המקומית הרכה  .המערכות הללו נתגלו

בדרום  ,מישור

בשפלה ,

בשטח שבין נחל  -איילון בצפון ונחל  -שקמה

החוף במערב ומורדות הרי  -חברון במזרח * .

מערכות כאלה אותרו עד עתה בשבעים

אתרים בקירוב ומספרן הכולל עולה על מאה וחמישים  ,משום שברוב האתרים ישנן יותר ממערכת -
מסתור אחת  .רוב מערכות המסתור מצויות בשטחם של יישובים עתיקים  ,שהם אתרי המגורים של
האוכלוסייה

;

מערכות בודדות הותקנו שלא מתחת לאזור הבנוי של כפרים ועיירות .

המונח ' מערכת  -מסתור ' מתכוון לשורה של חללים חצובים בסלע הקירטוני  ,מתחת לשכבת

הנארי העליונה  ,המקושרים זה לזה במעברים נמוכים וצרים  .המעברים הללו  ,הקרויים להלן
' מחילות '  ,הם המרכיב המאפיין והמזהה את מערכות המסתור  .המחילות נמוכות וצרות ומחייבות
הליכה על ארבע  ,ואפילו זחילה  :במקרים חריגים ניתן ללכת בהן בצורה כפופה  .פתחיהן תמיד
קטנים ונמוכים ומחייבים ירידה על הכרכיים  .סגירת

האולמות  ,המחילות ואף רוב

החדרים ,

המחסנים נעשית מבפנים כלפי חוץ .

שפלת  -יהודה היא אזור עשיר כחציבות

תת  -קרקעיות  ,ולא

כל

שורת  -חללים חצובים יש

להחשיבה כמערכת  -מסתור ; באתרים שונים מצויות חציבות בסלע מתקופות שונות ואין הן נכללות
במניין מערכות המסתור  .סביב מרישה ההלניסטית מצויות עשרות מערכות תת  -קרקעיות מהמאות

השלישית והשנייה לפני  -הספירה ובהן רצף של חדרים  ,אולמות  ,מיתקני  -מים  ,קולומבריה  ,מיתקני -
*

מערכות המסתור בשפלת  -יהודה הוגדרו לראשונה כשנת תשל " ח (  ) 1978על  -ידי דוד אלון  ,מפקח אגף העתיקות
והמוזיאונים ותבר קיבוץ משמר  -הנגב  .תוך כדי פעילות למניעת חפירות בלתי  -חוקיות לשם מציאת עתיקות ,
הוסבה

תשומת  -ליבו על  -ידי תושבי כפרים שבמערב הר  -חברון  ,בגבול שפלת  -יהודה  ,לקיומן של מערכות תת -

קרקעיות באזור שמדרום לנחל  -אדוריים  .לדוד אלון הצטרף אבי נבון  ,חבר קיבוץ להב ומאנשי המרכז לידיעת
הארץ על  -שם ג ' ו אלון  :יגאל טפר מקיבוץ יגור נקרא על  -ידם למדוד ולשרטט מערכות  -מסתור ולאחר  -מכן
המשיך בסקר מפורט באתרים מצפון לנחל  -אדוריים ובהר  -חברון  .עבודתו של דוד אלון נועדה לאתר מערכות
ולחקור את התופעה

;

עמו פעל עמו צוות מאנשי קיבוצו  ,ובראשו יובל שחר ואורי לוין  .גיורא סולר רדוד חולי

נטלו חלק במדידה ובחקירה  .המערכות בחורבת מדרס נסקרו על  -ידי המחבר וצוות המרכז לחקר מערכות
( מלח " ם )

מבית  -ספר  -שדה עפרה  ,כראשות עמוס פרומקין ואביתר כהן

;

מערכת חזן נמדדה על  -ידי שלמה

גרדוביץ ויוחנן מינצקר ; יהודה דגן עורך סקר ארכיאולוגי כללי בשפלת  -יהודה ובמהלך עבודתו ציין קיומן של
מערכות מסתור באתרים שונים  .נוסף להם נטלו חלק בשלבי  -סקר שונים הראל בן  -ארי  ,סאלם ועיד אל  -טורי  ,צבי

כצנלסרן  ,גדעון מן  ,יאיר צורן  ,אביטל תבורי  ,וכן מתנדבים חברי קיבוצים שונים  ,אנשי בתי  -ספר  -שדה של החברה
להגנת הטבע  ,צוות המרכז לידיעת הארץ על  -שם ג ' ו אלון נקיבתן להב ואחרים .

.

סקר מערכות המסמור רוכז על  -ידי אגף העתיקות והמוזיאונים  ,וממנו עיקר מימון המפעל באמצעות האגודה
לסקר ארכיאולוגי של ישראל  .עמוס קלונר ויגאל טפר מרכזים עתה את תוצאות סקר מערכות המסתור והכנתן

לדפוס  .הצילומים המובאים בדיון להלן צולמו על  -ידי אבי נבון  ,שחר סגל ועמוס קלונר .

ז

מערכות המסתור בשפלת  -יהודה

הליכה
תעשייה וכו '  .מערכות תת  -קרקעיות אלו אינן מערכות  -מסתור  ,כי פתחיהן גבוהים כדי
מסתור וכו '  .י טורי -
בקומה זקופה  ,המעברים נוחים וגבוהים וחסרים בהן מיתקני  -נעילה  ,הסוואה ,
 מים וכו ' .מדרגות מצויים הרבה בכניסות של מערכות  ,ששימושן לצרכים כלכליים  ,דתיים  ,מאגרי
טורי  -מדרגות כאלה אינם מצויים במערכות המסתור .

רניאור מערכת המסתור
היסודות רהחלקים המאפיינים את המערכות כמקומות  -מסתור  ,בנוסף לעצם חציבתן מתחת לפני
הקרקע  ,ניכרים ברוב המערכות

:

כניסות
2

פתחים של

הכניסות אל המערכות נעשו בצורה מוסתרת  .ניתן היה לחסמן מבפנים ולהגן עליה. 7

מערכות מיסתור נמצאו במקומות שונים  :במערות שצורתן לא  -רגולארית ותפקידן לשמש
בבתי  -בד ,

במחסנים ,

כקולומבריה ,

מסווה ,

במאגרי  -מים  ,במערות  -קבורה  ,מתחת לרצפות של מבנים

פרטיים וציבוריים  .בדרך  -כלל פתחים אלה קטנים  ,רוחבם כדי

.

.

0 60 - 0 50

. 70 - 0 . 60

מטר וגובהם

מטר  .לא בכל המערכות אותרו הכניסות המקוריות  ,אם כי ניתן לשער את מקומן  .הפתחים

0

הוסוו

ובהרבה מקרים הם נמצאים בפנייה מוצנעת במכוון בתוך הרצפה או בקירות של בור גדול  ,מוסתרות

מעל מדרגה או קפל מלאכותי  .בחלק מהמערכות הכניסות הן דרך פירים אנכיים  ,וקרוב לוודאי
והיו
שכדי להיכנס אליהן השתמשו בחבלים או בסולמות -חבלים  .הפירים הללו היו בחלקם בנויים

מכוסים בעפר כלפי חוץ

;

במקרים אלה הכניסה למערכת נעשית כיום דרך פתח שנפרץ בתקופה

מאוחרת  .את הפירים האלה יכלו לחסום באבני  -סגירה כפתח העליון ובפתח התחתון  .נתגלו כניסות
 מכן  ,עםנוספות במערכות  ,שהן חסומות  ,ונראה כי שימשו אך ורק בעת חציבת המערכות ולאחר

סיום

העבודה  ,נסתמו

ונחסמו .

מחילות
סימל ההיכר המובהק של מערכות המסתור כשפלת

 -יהודה הוא המחילה המקשרת בין חלקי

המערכת  .קיומה של המחילה הוא  ,כאמור  ,היסוד המגדיר את המערכת התת  -קרקעית כמסתור או
מיקלט .
המחילה חצובה תמיד כמעבר נמוך וצר המחייב התקדמות על ארבע או בהליכה כפופה כדי זווית
,
ישרה  .בכמה מקרים אף מתחייבת זחילה  ,כי הגובה בין קרקעית הסלע והתקרה הוא  0 . 40מטר

1
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during rhe Years
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Macalister , ,Excavations
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0ך . 204 - 2חק 902 ,ן  :ע ' קלונר  ' ,העיר התחתית של מרישה '  ,הקונגרס הארכיאולוגי השמיני בישראל  ,תקצירי
הרצאות  ,ירושלים  , 1981עמ ' . 7
2

המערכות  ,על כל מרכיביהן  ,נחסמו מבפנים כלפי חוץ  :זאת בניגוד למערות  -קבורה
מבחוץ כלפי החלל שבתוך הסלע .

שסגירתן תמיד
לסוגיהן ,

1נ

4י

, ,,

4י

( צילום

ובמקרה אחד גובה המחילה הוא  0 . 25מטר והזחילה קשה מאוד ( אין לדעת אם המחילה כאן נשמרה
 3במקרים
כה נמוכה מתוך רצון לחסוך זמן וחציבה או בעיקר מתוך כוונה להקשות על המעבר ) .
מעטים יש מחילות גבוהות  -כ  0 . 80 - 0 . 70 -מטר  .לא רק המחילות צרות ונמוכות  ,אלא גם פתחיהן :
גובה שכיח של הפתחים הוא
נ

ראה

:

א ' כהן  ' ,מערכת מס '

20

0 . 60

מטר ורוחב שכיח -

.

בחר ' מדרס ' נקרות

צורים 5 ,

0 . 50

( טבת

מטר .

תשמ " ב )  ,עמ ' 8נ

וצילום שער אחורי .
ץע

יה

מחילה טיפוסית ברמם דנונה  ,מבט לאורכה

.,

 /ן ,ן

א ' נבון )

עמוס קלונר

המחילות שימשו למטרות שונות במקומות שונים במערכת  :בין חדרים שנחצבו מראש כחלק
ממערכת המסתור  ,בין חללים קדומים יותר שנחצבו בנפרד  ,אשר המחילה מחברת ביניהם וכוללת

אותם לפיכך כחלק ממערכת המסחור  ,ובין פתח הכניסה הראשי וחדרי המערכת .מצויות גם
מחילות לצורכי איוורור  ,גישות לחדרי  -אחסנה או מאגרי  -מים  ,ומחילות  -מיפלט  .המחילות מגוננות
על יושבי המערכת באופן כפול

א.

:

הן ניתנות לחסימה וסתימה מוחלטת  ,לניתוק מהחוץ או להפרדת חלקים בתוך המערכת .

הוכחה לכך אנו מוצאים בהצרת המחילה וקביעת אבני  -סגירה בפתחים אלה  .רבות מאבני הסגירה

נמצאות עדיין במחילות  .מקומן ניכר גם במקומות אחדים על  -פי סימני הבריחים והקורות שקבעו
החסימות  .אבני הסגירה הן מלבניות בתבניתן  ,דומות לגוללי מערות  -קבורה ואבני  -סגירה של כוכים .

בכמה מקרים נמצאו גם תומכים מאבן  ,שהושענו על אבני הסגירה עצמן  .במקומות אחדים סגרו
קטעי  -מחילה בשפך  -אבנים קטנות ועפר והוציאום מכלל אפשרות  -פעולה  .במקומות אחרים

נעשתה סגירה של קטעי  -מחילות  ,בסמוך לחדרים שאליהם הם מתקשרים  ,בגוללים עגולים  ,דוגמת
גוללי מערות  -קבורה  4 .כאמור  ,הותקנו גם פירים אנכיים במחילות שניתן היה לסתמן או לחסמן .
ב.

הלחימה של האויב בתוך המערכת קשה בגלל ממדיה של המחילה ומיתקנים מיוחדים שבאים

להקשות עוד יותר על החודר  .המחילות ניבנו בדרך  -כלל באופן שהן משנות את כיוונן לרוב  ,ותוך

יצירת זוויות שונות  -חדות  ,ישרות וקהות  -או ' ברכיים ' מכוונות  .תפניות אלה מקשות על
המתקדם במחילה  ,מחייבות אותו לחשוף צדדים בלתי  -מוגנים  ,ומפתיעות  ,אם אינו מכיר את פיתולי

המחילה  .נושא  -נשק  ,החודר למחילה ומתקדם בה בהליכה על ארבע  ,הינו מוגבל בהפעלת נשקו
וכלי  -הגנתו ; הוא חייב לשאת אמצעי  -תאורה  ,כמו אבוקה או נר  ,וכך ידיו מנועות משימוש חופשי
בנשק  .התנועה הקשה במחילה לכשעצמה בתוספת הצורך לטפס בפירים ובמדרגות הם בבחינת
הגנה על המסתתרים ואיום על האויב החודר לתוכה .

הכניסות למערכות מתחילות במקרים רבים במחילה  ,שהחדירה לתוכה אינה מאפשרת ליותר

מאדם אחד בלבד להתקדם פנימה  .האויב  ,החודר למחילה  ,יכול להפעיל אפוא את הלוחם היחיד
שבראש השורה בלבד  .המחילות והפירים מחייבים הצבת לוחם כנגד לוחם  .הלוחם המתקיף
והמנסה לחדור במחילה נחות על  -פי  -רוב לעומת האורב לו  .ברי לפיכך כי שיטת לחימה זו מבטלת

את יתרונה של היחידה הצבאית המאומנת  ,הבנויה להפעלה חזיתית .

פירים
במספר ניכר של מחילות הותקנו פירים אנכיים המחברים מיפלסים שונים במחילה  ,בהפרש אנכי
של

4-2

מטר  ,ובכמה מקרים  8 - 6מטר  ,ואף יותר

לפירים תפקידים שונים
א.

מכך .

:

יצירת נקודות  -חסימה וקשיים למתקדם במחילה  ,או הנכנס למערכת  .העולה או היורד

בפיר ,

ידיו עסוקות בעצם הירידה או העלייה ואינו יכול להפעיל את נשקו .
4

על גוללי מערות  -קבורה ראה
, T " UWn

עמ ' 327

;

:

.

נ ' אביגד  ' ,עיר הקברות של ירושלים בימי בית שני '  ,ספר ירושלים ירושלים

ע ' קלונר  ' ,קברים וקבורה בירושלים בימי בית שני '  ,חיבור לשם קבלת התואר דוקטור

לפילוסופיה  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

תש " ם  ,עמ '

. 216 - 214

*4 , ' 1
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שקע לנר ,

'.

בתוך מסגרת מרובעת ,
ב ' אחוזת

חזן ' .

:

ברצפה  -שקעים

1

יי

לקנקנים

ב.

הפיר ניתן לחסימה  .אבן היתה סוגרת בקצה העליון  ,אבן  -סגירה שנייה הוצבה בתחתית

הפיר ,

ולעתים היתה אפשרות של סגירה באמצע הפיר או במדרגת  -ביניים שנבנתה במכוון לצורך זה .
ג.

במקרים מעטים יחסית תפקיד הפיר לחבר בין מיפלסים שונים במחילה  ,בעיקר כאשר רוצים

לחבר למערכת אולמות וחדרים קדומים יותר  ,שיש להתחבר אל מיפלסם הנתון  .ברוב
שנועדו לשימוש של המתחבאים במערה  ,הותקנו שקעים לרגליים להקלת הטיפוס .

הפירים ,

5

שקעי  -נרות לתאורה
שקעים לנרות  -שמן מצויים במקומות רבים  .ניתן להבחין בין שני סוגים מבחינת מיקומם
א.

:

שקעים לאורך המחילות  .אלו הותקנו בדרך  -כלל מצידם השמאלי של החוצבים המתקדמים

במלאכתם  .טבעי הוא שהכוכים נחצבו משמאל לחוצבים  ,כיוון שביד שמאל החזיק החוצב באזמל

וביד ימין את הפטיש  .לו היתה התאורה מימין לחוצב במחילה הצרה  ,היא היתה מיטשטשת

ומופרעת על  -ידי תנועת היד של החוצב .
סימני האזמלים נוטים קדימה ומטה וניתנים להבחנה בקלות  .שקעי הנרות נחצבו במרחקים
קצרים של

2- 1

מטרים בין שקע לשקע .

השקעים במחילות שימשו לצורך החציבה  .כמובן שניתן היה להציב בהם נרות  -שמן גם בעת

ההסתתרות  ,אך במקרה זה לא היה צורך בהתקנתם בקירבה כה גדולה זה לזה  ,כפי שהותקנו בעת
החציבה .
ב.

שקעים לנרות בחדרים  ,אולמות ומחסנים  ,שהותקנו בגבהים שונים במחצית העליונה של

הקירות  .אלו שקעים החצובים בקפידה יחסית  ,והם נאים מל השקעים שבמחילות  .לעתים השקע
המשולש נחצב בתוך מסגרת חלקה המדגישה את מקומו .

5

הפירים האנכיים נחצבו בעיקרם מלמעלה כלפי מטה  ,משום שהחציבה כלפי מעלה קשה בהרבה  ,שכן בעת חציבה
כלפי מעלה נופל כל חומר החציבה על החוצב  .דבר זה נמצא נכון במקומות שנבדקו סימני החציבה בפירים
ובמחילות הנוגעות בהם .

ל) 1

מיתקני  -איוורור
במערכות התת  -קרקעיות הגדולות בשפלת  -יהודה  ,שנועדו לשימוש אזרחי  ,דוגמת אלו שסביב תל
מרישה מהמאות השלישית והשנייה לפני  -הספירה  ,היו פתחים גדולים ורחבים ולא היה צורך

במיתקני  -איוורור מיוחדים  .זרימת האוויר בהן היתה חופשית  ,גלויה ולא התעוררו כל קשיים .
לעומת זאת במערכות  -מסתור תת  -קרקעיות  ,נזקקו לסידורים מיוחדים של איוורור והחדרת אוויר .
איטום טוב של מערכת או  .סגירתה בעת מצור עלול היה לסכן בחנק את הנמצאים בתוכה  .במקומות
אחדים נמצאו מחילות שעיקר שימושן היה לצורך הכנסת אוויר  .אלו צוידו בשני פתחים שיצרו

תנועה מחזורית של חילוף  -אוויר  .כפתח  -איוורור פשוט שימש גם חריץ דקיק  ,אך במידה שרצו

ליצור מנהרת  -אוויר  ,מידותיה היו בהכרח כמידותיו של חוצב כפוף שהתקין אותה  .מחילה מעין זו
היוותה נקודת  -חולשה במערכת ההגנה והמסתור .
במקרים אחדים הפכה מחילת האיוורור לפתח אלטרנאטיבי של המסתתרים במערה  .לעניין זה
ראוי לציין כי אחדים מהסוקרים המשתתפים במחקר המערכות גורסים כי חלק ממיתקני האיוורור

הותקנו בשלב השימוש במערכות ולא בעת החציבה הראשונה  .לפי דעה זו  ,רק בתקופת

החירום ,

משהחלו המסתתרים לעשות שימוש במערכות ומצאו כי נדרשים תוספת ותגבור של אספקת
האוויר  ,פותח בכל מערכת פיתרון מקומי לקשיי האיוורור .

כוירנקני  -מים
מיתקנים
א.

לאגירת מים מצויים בכל המערכות  .ניתן למיין את מיתקני האגירה לפי סוגים אלה

:

מיתקני  -אגירה בתוך המערכות עצמן  ,בחדרים או בבורות שנועדו במיוחד לצורך זה  .אספקת

מימיהם באה מתעלות שריכזו מי  -נגר עיליים מפני השטח  ,או שמולאו במים שהוכנסו בתעלות

שמקורם במאגרים אחרים  .לעתים בורות אלה נראים כבורות  -מים רגילים  ,ולעתים אלה הם מיכלים
בעלי צורות שונות  .המאגרים שלובים באופן אינטגראלי במערכות ומעידים בצורה ברורה שתוכננו
ובוצעו בעת התקנת המערכות עצמן .
1 1
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בורות  -מים קדומים שצורפו למערכות המסתור בעת

ב.

התקנתן  .בורות המים נחצבו בתקופה

ההלניסטית ובתקופה הרומית הקדומה  .חלק מבורות אלה נסתמו כלפי מעלה  ,על  -מנת להעלימם

ולהסוותם  .ישנם אף בורות  -מים קדומים כמערכות המסתור  ,אך משום  -מה ויתרו על השימוש בהם

כמאגרי  -מים .
מיתקני  -מים קטנים שנחצבו לאורך מחילות בשקעים מיוחדים שבדופן  ,או ברצפות של

ג.

חדרים  .מיתקנים אלה הם דמויי  -פעמון פתוח כלפי מעלה  .נפחם מגיע כדי כמה מאות ליטרים .
מיתקנים כאלה אותרו כמעט בכל מערכות המסתור .
שקעים קטנים לאורך מחילות ובפינות חדרים שהוצבו בהם קנקני  -חרס  ,שהחזיקו מים לצורך

ד.

שימוש מיידי  .אמנם לא נמצאו קנקנים באתרים  ,אך הדבר מסתבר על  -פי צורת השקעים ומיקומם
וכמובן על  -פי מימצא שברי  -קנקנים רבים .
ארבע צורות  -אגירה אלו כוללות בעיקרן שני סוגים

:

שתי הראשונות נועדו לאחזקת עשרות

ומאות מטרים מעוקבים של מים בכל מאגר  .בדרך  -כלל הן מתקשרות למערכות הגדולות  ,שניתן
לראותן ציבוריות או שנועדו להכיל מסתתרים רבים  .שתי האחרונות הן מיתקנים קטנים לשימוש
נוח ומיידי .

חדרי  -איסום ואגירה
בחמישה אתרים נמצאו עד עתה רצפות עם שקעים להצבתם של קנקנים רבים  .במערכות

א.

אחרות נמצאו ריכוזים של שברי  -קנקנים המעידים על שימושם לאחסון מזונות  .בקנקנים אגרו
מזונות עיקריים

:

שמן ואולי גם יין

( בנוזל ) ,

תבואה וקטניות ( במוצק ) .

העדות לאחסון שמן ברורה  ,לפי רצפתם של חדרים מסוימים  .באלה הותקנו עשרות רבות של
גומות להצבת קנקנים  .במערכת המסתור ב ' אחוזת  tTscהגומות סדורות בשורות ומחוברות זו לזו
בתעלות אורך  .הרצפה של החדר עם שקעי הקנקנים עשויה בשיפוע לכיוון פינת החדר שבו נחצב
אגן  -שיקוע והיקוות  .בהישבר אחד הקנקנים  ,זרמה תכולתו אל אותה פינה נמוכה ואפשר היה
לאספה  .סידור זה מורה על אחסון של נוזלים במקום  .בגלל מספרם של החדרים והשקעים הרבים
שנחצבו ברצפתם  ,יש מקום לחשוב כי נעשה במקום זה שימוש ציבורי כלשהו .
השמן היה כפי הנראה הנוזל העיקרי ששמרו  .חשיבותו רבה ביותר במזונם של בני  -אדם והוא גם
הדלק לנרות התאורה  .במקומות אחרים ייתכן שהחזיקו בקנקנים גם גרעיני  -תבואה וקטניות  .את

אלה  ,וסוגי מזון מוצק נוספים  ,שמרו בקנקנים כנגד עיפוש  ,נברנים  ,חרקים וקלקולים אחרים .
ב.

באתרים אחדים מצאו סימנים לשמירת מזון במיכלים גדולים שהותקנו בקירות המערכת .

ג.

במקומות אחדים הוצע לזהות חדרים אחדים כמחסנים לשמירת מזון בתפזורת  ,אך עניין זה

דורש ליבון ובירור  ,משום סכנת העיפוש והנברנים .
חדרים שניתן לסגרם ולהסוותם ששימשו לאחסון

ד.

;

בחדרים אלה נמצאים מיתקנים מיוחדים

לשמירת חפצים והם חסרי  -איוורור  .במקרים אחדים חדרי  -אחסון אלה הכילו פתחים ברצפה
שהובילו לחדרי  -מרתף מוסווים .
בהיות המערכות מאורגנות לאכסון ציבור ולאפשר לו מיקלט למשך תקופת זמן של

תנו

שבועות ,

חדר לאחסון קנקנים

ב ' אחוזת

חזן '  .ברצפה נראים שקעי הקנקנים  .בעמוד המרכזי  -שקע לנר

ואולי גם חודשים  ,ברי כי התקינו מקומות לאחסון ואיסום מזונות  .כאן יש להבחין בין מקומות -
אחסון בקנה  -מידה גדול  ,שהם ציבוריים במהותם  ,לבין אחסון לצרכים מצומצמים של קהילה קטנה
או משפחה .
לכל חדרי הקנקנים והאיסום היו פתחים קטנים  ,ולרובם גם מיתקני  -הסוואה .
סגירתם נעשתה באבנים מרובעות  ,שפקקו את הפתח הקטן  .המחילות והמעברים אל החדרים
הללו מחייבים גם הם הליכה על ארבע  .בשימוש שלא לצורכי מסתור ניתן היה להתקין מסדרון או
מעבר גבוה  ,ורק את קצותיו לסגור בפתחים קטנים  ,הניתנים לסגירה מושלמת  .העברת קנקן
שתכולתו
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ליטר  ,דרך משל  ,דורשת מאמץ רב במחילות של מערכות המסתור  .אם העניין כולו

היה מסתכם בצורך להמציא סגירה טובה בלבד מטעמי ייצור  ,כגון התססה או שמירה של יין  ,כפי

שטוענים אחדים  ,ניתן היה להסתפק בכך שהפתחים הם קטנים ואטומים היטב  ,ולהוסיף לכל היותר
חדרי  -מבוא לצורך חיץ ובידוד  .במקרים שלפנינו נראה כי ההיגיון של מתקיני המערכות הדריכם
ליצור אפשרות של חסימת המחילות או חלקי  -מערכות שלמים בעת מצור .

סוגי המערכות
מערכות הממהור נחלקות מבחינת גודלן לשני סוגים  :מערכות קטנות  -משפחתיות ,ומערכות
גדולות  -ציבוריות  .בשני הסוגים אנו מוצאים מערכות שנחצבו במיוחד כמערכות  -מסתור או
ץ12
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מערכות שניצלו חללים קיימים מתקופות קודמות  ,שאותם חיברו במערכת של מחילות תת -

קרקעיות צרות .
א.

המערכת הקטנה מורכבת מכניסה ומחילה  .חדריה הם בדרך  -כלל קטנים  ,והיא על  -פי  -רוב

פשוטה בתכניתה  .מערכות כאלו נתגלו מתחת לשרידים של בתי  -מגורים ביישובים  .בשני מקומות
לפחות איתרנו

8 -7

מערכות נפרדות בכל יישוב  .מערכות אלו הותקנו ביחידות קטנות  ,אבל בתכנית

דומה  ,וברור שההנחיות הכלליות לגבי שיטת החציבה היו ידועות לכול  .כל משפחה או קבוצת -
משפחות דאגה למיקלט הפרטי שלה  .הקירבה והצמידות לבתי  -המגורים מחזקת השערה זו  .מערכת
קטנה יכלה לשמש למשפחה אחת או מספר משפחות  ,והיה בה מקום

לכ 40 - 20 -

כלל יש למערכת כזו מאגר  -מים קטן משלה  ,ומחסן  -מזון מינימאלי

לצרכיה .

ב.

בני  -אדם  .בדרך -

המערכת הגדולה היא בעלת תכנית מורכבת יותר  .יש בה כניסות מתוחכמות ואמצעי  -סגירה

משוכללים יחסית  .מחילותיה

ארובות  ,מסועפות וניתנות

לחסימה באמצעים מגוונים  .חדריה

גדולים  ,תקרתה גבוהה ואיפשרה עמידה בקומה זקופה  ,ומצויים בה אולמות ממש  ,שניתן להקהיל

בהם אפילו עשרות אנשים  .במערכות הגדולות היתה הקפדה  -יחסית על התקנה נאה ודיוק בפרטי
העיצוב של פתחים  ,מדרגות  ,תקרות  ,כוכי  -נרות ועוד .
ג.

לצד מערכות אלו נתגלו מערכות  -מסתור תת  -קרקעיות  ,שבהן בולט החלק ששימש כמקומות

לאגירת  -מים ואחסון  ,ובו נמצאו מיתקנים שנועדו לצרכים אלה  .ייתכן שאפשר להגדיר מערכות
אלו כמערכות שנועדו בעיקר לשמירת המים ולאיסום .

יש לזכור כי ההבחנה בין שלושת הסוגים הנזכרים כאן אינה חד  -משמעית  ,ולא אחת קשה לשייך
מערכת מסוימת לאחד מן הסוגים .

התקנת המערכות
כאמור  ,יש להבחין בשני סוגים עיקריים של מערכות  -מסתור בשפלת  -יהודה  ,מבחינת תולדות

חציבתן  .הסוג האחד הוא מערכות שכל  -כולן חציבה לצורך מסתור עם התפקודים הנלווים  .הסוג
האחר הוא מערכות אשר בעת התקנתן חיברו חללים קדומים יותר  ,בעיקר מן התקופה

ההלניסטית ,

ואולי אף מתקופות קדומות יותר  .חללים קדומים אלה שימשו במקורם במיגוון של יעודים
ושימושים כמו מאגרי  -מים  ,בתי  -בד  ,קולומבריה  ,אורוות  ,מחסנים  ,יקבים  ,בתי  -מלאכה ועוד .
שפלת  -יהודה היא האזור העשיר ביותר בארץ  -ישראל במיתקנים חצובים בסלע  ,זאת בגלל נוחות
החציבה בסלע המקומי  .מערכות המסתור הן רק סוג אחד  ,אמנם מיוחד במינו  ,מקבוצה מגוונת של
מערכות חצובות .
דרך חציבת המערכת היתה שונה בכל חלק מחלקיה  .בחדרים ובחללים גדולים יכלו לעבוד בו -

זמנית יותר מאשר אדם אחד  .במחילה עצמה עבד  ,בכיוון ההתקדמות  ,רק חוצב אחד  .בראשית
החציבה נאלצו החוצבים לשכב על בטנם או גם על גבם בקטעי  -חציבה שונים  ,במחילות ואפילו
בחדרים  ,עד שנתקבל גובה שאיפשר כריעה או עמידה  .לצדו של כל חוצב היתה חוליה של מסייעים
שפינו את חומר החציבה לאחור  .במקרים אחדים אותרו פירים שדרכם הוצא חומר

החוצה  ,בעת

החציבה  ,והם נסתמו לאחר  -מכן בבנייה  . .ישנם חדרים שמחילה נחצבה מהם בשני כיוונים

מנוגדים ,

דבר שאיפשר קצב והספק כפולים  .ראוי להזכיר כי בגלל החושך המוחלט השורר במערכות
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מערכות המסתור בשפלת  -יהודה

ובמחילות  ,לא היה הבדל בין יום ללילה  ,וסביר להניח שהחוצבים עבדו שעות רבות ואולי משך כל
היממה ברציפות  ,על  -מנת להשלים את העבודה במהירות .
בחישוב שנערך באחד האתרים  ,כדי לברר את קצב התקנת המחילות  ,נתגלה כי במערכת של

מחילות המחברות חללים חצובים קדומים יותר  ,נמצאו שמונה נקודות  -חציבה שונות בעת ובעונה
אחת

:

שתי כניסות מבור  -מים דמוי  -פעמון  ,שלוש כניסות ממערת  -קולומבריום ושלוש כניסות

מפירים שנסתמו אחר  -כך  .בהערכה זו  ,אם קצב החציבה הגיע כדי חצי  -מטר ליום לחוליית חוצבים
בכל נקודה ,

תתקבל התקדמות כללית של ארבעה מטרים ליום .

הנדונה מגיע כדי

100

6

אורכן הכללי של המחילות במערכת

מטר  ,וניתן היה לסיים את חציבתן תוך כחודש ימים  .מאחר שהיו כאן גם

חדרים  ,שבהם היתה כמות  -סלע גדולה בהרבה  ,אפשר להסיק שזמן החציבה עלה לכדי חודשים

מעטים  .חישוב דומה נערך לגבי אתרים אחרים  ,ביניהם גם מערכת  -מסתור שלא כללה חללים

קדומים  .באחד המקומות שבו ישנה כניסה מקורית יחידה מפני השטח נמצא  ,כי משך החציבה של
המחילה העיקרית בקצב דומה יכול היה להסתיים תוך כעשרה שבועות  ,כאשר במקביל מתקינים את
החדרים ומחליקים את דפנות המחילה וכו ' בעזרת צוותים נוספים  .במקרה זה הוצא החומר דרך

אותה מחילה יחידה והעומס היה גדול  ,ועל  -כן יש להכפיל את זמן ההתקנה  .התקופה המשוערת היא

לפיכך כשלושה חודשים  .קצב החציבה המהיר נתאפשר הודות לטבעו של סלע הקירטון של שפלת -
יהודה שהוא רך ונוח לחציבה  .כך ניתן היה להתקין את המערכות בפרקי  -זמן שלא עלו על חודשים

אחדים  .בכל אופן אין להביא בחשבון עבודה שארכה שנים  ,כפי שמצטייר במבט ראשון .

רניארוך המערכות
מימצאים
.1

בכרונולוגיה היחסית שנתגבשה במהלך חקר המערכות בשפלה נתברר מעל לכל ספק כי

המחילות מאוחרות למיתקנים אופייניים לתקופות ההלניסטית והרומית הקדומה  .נתגלו מחילות
החוזרות ומבטלות שימושם המקורי של בתי  -בד  ,מערות  -קולומבריה ובורות -מים מהמאות
השלישית  -ראשונה לפני  -הספירה  .כרונולוגיה ברורה כזו אינה מצויה בכל מערכת ממערכות
המסתור  ,אך הדברים נעלים מספק באותן המערכות 27 ,בהן הותקנו המחילות לתוך חללים קיימים .
מאחר שהמערכות נראות לנו כשייכות למכלול כרונולוגי אחד  ,נגזרת מסקנה משותפת לגבי כולן .

.2

בכל המערכות  -במחילות עצמן ובעיקר בחדרים  ,באולמות ובמחסנים  -נמצאו עקבות-

חפירה וסינון של העפר אשר מילא את החללים  .לפי תיאורי הכפריים מהר  -חברון  ,נעשו חפירות -
שוד  ,כולל סינון עפר בנפות  ,כבר בתקופת המנדט

למלחמת ששת  -הימים  ,ובמישנה מרץ לאחר

הבריטי  ,ובעת

. 1967

השלטון הירדני בהר  -חברון  ,קודם

הכפריים חפרו במערכות באופן בלתי  -חוקי

וסיננו את העפר משך ימים רצופים  .לפי עדויות בעל  -פה  ,הוציאו במערכת הסמוכה לחורבת מורן ,

היא המערכת הראשונה שזוהתה כמערכת  -מסתור  ' ,שני מטבעות לכל נפה '  .עבודתם של מחפשי -
מטבעות אלה היתה יסודית  ,ומסתבר כי לא פסחו על שום חדר ; עקבות  -ניפוי העפר נמצאו במאות
6

ראה

א ' כהן

( לליל  ,הערה  , ) 3עמ ' . 38

 5ך

ז

עמום קלונר

חדרים של המערכות ובקטעי  -מחילות רבים  .לדברי הכפריים  ,בלטו בין המטבעות ' מטבעות עם
תיאורי דקלים '  .תיאור זה מתאים למטבעות משתי המלחמות היהודיות נגד הרומאים  ,אך בעיקר
ברכ  -כוכבא שהגיעו לשוק
נפוצו הדקלים במטבעות בר  -כוכבא  .יש בסיס להנחה כי רבים ממטבעות אבכו
העתיקות בעשרות השנים האחרונות ,מקורם במערכות המסתור ובאתרים -סמוכים להם  ,על  -פני
השטח  ,שבהם נערכו חפירות  -שוד פראיות  .עקבות הסינון באתרים כשפלת  -יהודה מעידות בצורה
שאינה מוטלת בספק כי מדובר בפעילות לא  -חוקית של מחפשי  -מטבעות  ,שכנראה ראו ברכה לא -
מעטה

.3

בחיפושיהם .

7

עד עתה מימצא המטבעות במערכות המסתור  ,בחפירות מדעיות  ,אינו גדול

א.

בחורבת עקדי שמדרום מזרח לאמאוס נמצאו מטבעות

אהדים .

מ ' גיחון בשנים האחרונות חפירה ארכיאולוגית ( וראה מאמרו להלן ) .

8

:

באתר זה עורך

ענייננו המיוחד הוא

.

במערכת -מסתור שבה גילה סימנים לכך שראשיתה בתקופה קדומה יותר כאן נמצאו

מטבעות מן התקופות הסלבקית  ,החשמונאית ,ימי בית -הורדוס ותקופת בר  -כוכבא ( מימי
בר  -כוכבא נתגלו ארבעה

ב.

מטבעות ) .

9

בסקר מערות שנערך בניסן תשמ " א ( אפריל  ) 1981בחורבת מדרס  ,מצפון לבית  -גוברין ,

אותרו המטבעות הבאים

:

מטבע משנת שתיים למלחמת החורבן ( שנת

בסמוך לפתח החיצוני של מערכת מס '
79 - 77

משנת

; 20

מטבע של אספסיאנוס  ,טביעת אשקלון מהשנים

לספירה  ,נמצא בבור  -מים במערכת מס '
95 - 94

67

לספירה ) נמצא

; 31

מטבע של דומיטיאנוס  ,טביעת אשקלון ,

לספירה נמצא בחדרון פנימי במערכת מס '

; 20

מטבע עם דמות קיסר לא -

ברורה  ,טביעת אשקלון מסוף המאה הראשונה לספירה  ,נמצא בחדרון פנימי בתוך מערכת

מס ' . 20

10

שני המטבעות האחרונים הם החשובים ביותר לענייננו  ,כי אין להסבירם כמימצא מקרי  ,שכן
הם נמצאו בחלקיה הפנימיים של המערכת  .מטבעות אלה מאוחרים לימי המרד הראשון
וקדומים למרד בר  -כוכבא  .אך מקובל ביותר היה השימוש במטבעות קדומים מימי המרד
הראשון ופרק הזמן שאחריו גם בימי מלחמת

ג.

בר  -כוכבא .

באתר הכולל מערכת  -מסתור תת  -קרקעית בקירבת עין כידון

( כידנה ) ,

נמצאו  ,בין

השאר  ,מטבעות מפרק הזמן הסמוך למרד  ,כולל מטבע מימי בר  -כוכבא .

ד.
ה.
.4

מטבע משנת ג ' למרד בחורבת סמלה שבאזור

אשתאול .

מימצא מטבעות באחר ובמערכת המסתור של וסם יתיר  ,שנחפר על  -ידי דוד

אלון .

שברי כלי  -חרס במערכות המסתור כוללים מיגוון של כלים  ,ביניהם בולטים שברי  -קנקנים .

בספירת שברי  -חרסים שנעשתה בשלוש מערכות נמצא כי

80

אחוז מהשברים היו של קנקנים  .בנוסף

להם נמצאו כלי  -חרס  ,זכוכית ואבן נוספים  .ראוי לציין כי במחילות אחדות נמצאו שברי כלי  -חרס
7

8

מדהים מספרם הכולל של מטבעות בר  -כוכבא המצויים באוספיפ ובשוק העתיקות לעומת מיעוטם של אלה
שנמצאו באתרים ושדווח עליהם במחקר  .ראה לעניין זה ]( . 88 ]88 , ' 4 Note 04 the Geographical :
 . 30 - 33קק Distribution of 88 ] Kokhba Coins ; Israel Numismatic Journal 4 ) 1980 ( ,
, IsraeINumismaticJournal
' -ע 2 . Damati, ' Four 88 ] Kokhba Coins from Khirbet

4 ) 1980 ( ,

 . 27 - 29קק

'

Aqd

9

ראה  :מ ' גיחון  ,חדשות ארכיאולוגיות  ,עו ( אפריל  , ) 1981עמ ' . 28

10

ראה  :ע ' קלונר ורחל ברקאי  ' ,מטבעות מחורבת מדרס '  ,נקרות צורים  ( 5 ,טבת תשמ " ב )  ,עמ ' . 47 - 46

13ך

מטבעות בר  -כוכבא מחורבת חמאדה ( צילום יהודית

בן  -מיכאל )

מהתקופה הביזאנטית  ,מימי  -הביניים  -בעיקר מן התקופה

הממלוכית  ,מטבע

ביזאנטי

ועוד ,

המעידים על שימוש מאותר יותר  .בחינה מדויקת של הכלים שנתגלו בכמה מערכות שנערכה

לאחרונה מורה כי אלה הם טיפוסי  -קנקנים המצויים באתרים של סוף ימי בית  -שני  ,כמו בבנייני -
ובמצדה  ,ין

המגורים של העיר העליונה ברובע היהודי בירושלים

ובמקביל  -באתרי מערות

המחבוא מימי בר  -כוכבא במדבר  -יהודה 2 .י בעיקרם אלה הם קנקנים שגובהם
פתחם -

8 -7

ס " מ  ,גובה צווארם -

4-3 . 5

60 - 50

ס " מ  ,קוטר

ס " מ  ,שתי ידיות על כתפם  ,גופם וכתפיהם מצולעים

צילוע עדין  .מיתאר גופם של כל הקנקנים דומה  ,אך שפתם מעוצבת בצורות שונות כנוחיות ורצון

היוצר  .כך מצויות חמש צורות שונות של שפות בקנקנים שנמצאו באותו חדר עצמו של אחת
ממערכות המסתור .

הקנקנים מעידים על שימוש בהם בתקופה הסמיכה

לחורבן בית  -שני  ,ומתקופה זו ואילך  ,בעיקר

מפרק הזמן שבין שתי המרידות .

מערכות מסתור מקבילות בהר  -חברון
המערכות בשפלת  -יהודה מתקשרות  ,על  -פי צורתן  ,למערכות דומות בהר  -חברון  .עד עתה ידוע על
קיומן של מערכות  -מסתור במקומות הבאים
11

ראה  :נ ' אביגד  ,העיר העליונה של

.

הזה  ,חיפה תשכ " ו עמ '
12

ראה

:

י ' אהרוני  ' ,מחנה

:

ירושלים  ,ירושלים

, 1980

עמ '

, 184

איור

; 212

י ' ידין  ,מצדה בימים ההם ובזמן

. 95 - 94
תש " ך ' ,

ב  ,מערות מדבר יהודה  ,סקר ארכיאולוגי כשנת

ידיעות  ,כה ,

 ( 2 - 1תשכ " א )  ,עמ '

 , 28לוח יד  ; 2 - 1הנ " ל  ' ,מחנה ב  -מערת האימה  ,מערות מדבר יהודה  ,סקר ארכיאולוגי בשנת תשכ " א '  ,ידיעות
כו ,

 ( 4 - 3תשכ " ב ) ,

 .א ] Milik 8

.ז  .נ

עמ ' 166
Benoit ,

;

 .ץ ;  . 156 , fig . 7ק , 111 ) 1961 ( ,

Les Grottes de' Murabba
,
 . 29 - 31 ,קק 'at, Oxford 1961 ,

,

 111 : 15ן  .ק fig 7 , nos . 2 - 5 ,

.

י ' ידין  ,הממצאים במערת האגרות ,

ירושלים

.

תשכ " ג  ,עמ ' , 119 - 118

לוח

; 34

, .י

0 Caves ofNahal Hever' , Atigotאז ' Aharoni ,
: DesertII

4 theן

de: Vaux
,, .

עמוס קלונר

.1

בהרודיון  ,הקרויה הרודים במכתבי בר  -כוכבא וששימשה כמחנה  ,מיפקדה ומרכז של כוחות

בר  -כוכבא  ,נתגלו מנהרות תת  -קרקעיות שאורכן מאות מטרים  ,וגובה כל מנהרה מגיע כדי

מטרים ורוחב -

1 .5-1

3 -2

מטר  .הן מאפשרות הליכה זקופה ונוחה ביחס למחילות שבשפלת  -יהודה .

בחלקן הן נחצבו בסלע המקומי ובחלקן נחפרו במילוי ההר המלאכותי ונתמכו בקורות  -עץ 3 .י הן
כוללות גם חלק מהמערכת לאיסוף המים של מבצר הרודיון  .המערכת מסועפת ושונה בטכניקת

בנייתה  ,וכנראה גם בתיפקודה  ,מהמערכות בשפלה .

.2

בחורבת ? ' דור אשר מדרום  -מערב לגוש  -עציון נבדקה בשנת תשל " ט

מערכת  -מסתור ,

( ) 1979

אשר מימצאיה מעידים בבירור על שימוש בימי בר  -כוכבא  .מערכת זו נחצבה בסלע המקומי  ,והיא
הכילה מחילות עם אמצעי  -סגירה  .בין שאר המימצאים  ,נתגלו בה נרות  -שמן מפרק הזמן שבין שתי
המלחמות היהודיות נגד הרומאים .

.3

בסמוך לעין  -ערוב נחפרה

14

בחלקה  ,ב , 1973 -

מערה מימי בית  -שני ומימי בר  -כוכבא  .היא נבנתה

במתכונת מערכות המסתור  -מחילה המקשרת בין אולמות  .בבדיקה שנערכה באותה מערה ב -
1968

נתגלו מטבע של אלכסנדר ינאי  ,מטבע של אגריפס

מטבעות משנת ב ' ומשנת ג ' למרד הראשון
בבדיקה שנערכה

ו3 -

הראשון  ,מטבע

 .מטבעות משנת ב ' ומשנת ג ' למרד בר  -כוכבא .

נמצא אף מטבע מימי הנציב ואלריוס גראטוס

ב 1973 -

של הנציב

פליקס 8 ,

( 16 - 15

לספירה ) ' .

ן

גם

מערה זו נחפרה בצורה יסודית על  -ידי שודדי  -עתיקות  ,שנטלו מתוכה כלים וללא ספק  ,מטבעות .

על  -כן אין בבחינה הכמותית של המטבעות שנתגלו שם משום ראייה למידת השימוש במערה  .סביר
שכמות המטבעות במערה לפני השוד היתה גדולה בהרבה

;

מטבעות בר  -כוכבא שרובם גדולים

וכבדים ביחס הינם קלים יותר לגילוי  .המטבעות וכמה מימצאים אחרים מרמזים  ,לדעת

החופר  ,על

פעילות מסוימת במאה הראשונה לפני  -הספירה ובמאה הראשונה לספירה  ,אך אלה היו מיעוט
מהחפצים  .ראוי לציון ריבוי המימצאים מן התקופה שכין שתי המרידות  .מסקנת החופר היא

:

לעומת מיעוט המימצאים מן המאה ה  -א ' לפני הספירה ומראשית המאה ה  -א ' לספירה בולט
ריבוי המימצאים מן התקופה שבין שתי המרידות  .מציאותם של מטבעות מימי המרד

הראשון בקירבת מטבעות מימי בר  -כוכבא מתירה לנו לראות במרד בר  -כוכבא את התאריך
הקובע  ,שהרי ידוע שמטבעות המרד הראשון הוסיפו לשמש גם בימי בר  -כוכבא  .כמעט כל

כלי החרס מאולם ב ' היו  ,כאמור  ,קנקני אגירה מן הטיפוסים השכיחים באתרים משלהי
תקופת בית  -שני ומימי מרד בר  -כוכבא .

6ן

אין להוציא מכלל אפשרות שלבי  -שימוש נפרדים

:

בשלב הראשון שימשו האולמות  ,שלא היו

ביניהם קשר תת  -קרקעי  ,אלא כל אחד היתה לו כניסה משל עצמו  .בשלב מאוחר יותר נוספה
'

המחילה .

חדשות ארכיאולוגיות  ,נד  -גה ( יולי

 , ) 1975עמ '  ; 26 - 25א '

נצר  ,הרודיון  ,ירושלים

13

ראה :

4נ

ציון קיומה אצל ד ' עמית  ,אלי עציון  ,מסלולי טיולים תשמ " א  , 1981 ,עמ '

15

ראה  :י ' צפריר  ' ,מערה מימי בר  -כוכבא ליד עין ערוב '  ,קדמוניות  ,ח

( תשל " ה ) ,

 , 1979עמ '

. 74
עמ '

, 27 - 24

על הזיהוי המוצע של

קריית ערביה המוזכרת בפפירוס ארמי שנמצא במערת האגרות  ,עם היישוב הסמוך לעין  -ערוב  ,ראה

החיפושים אחר בר  -כוכבא  ,ירושלים
16
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~

י ' צפריר ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ ' . 26

, 1971

עמ ' . 130 - 129

. 44 - 43
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עמוס קלונר

עדויות על קיום מערכות תת  -קרקעיות בימי בית  -שני
מעדות המטבעות בחורבת מדרס  ,המימצאים במערכת ליד עין  -ערוב  ,עדויות מהמערכות עצמן על

שלבים שונים בהתקנתן כמסתור ומניתוח כמה מקורות כתובים ( שיובאו
התקנת מערות  -מסתור ואחסון כבר בימי בית  -שני .

כאמור  ,השפלה

להלן ) -

אפשר להסיק על

היתה כר לפעולות חציבה

נרחבות בתקופות הקודמות למאה השנייה לספירה  .יוסף בן  -מתתיהו מספר על התקנת מחסנים

בתקופת המרד הראשון על  -ידי אנשי שמעון בן  -גיורא במסגרת ארגון שלטונו
וכאשר אסף לו שמעון גדוד

חזק  ,פשט על

:

הכפרים בארץ ההרים  ,ומיום ליום הלך מספר

אנשיו הלוך וגדול  ,עד אשר ערב את לבו לרדת גם אל ארץ המישור  ,וכבר נתן את פחדו על
הערים  ,וגם רבים מגדולי העם ראו  ,כי עצמה ידו והוא עושה חיל כל דרכיו  ,ונפתו ללכת
אחריו וחילו לא היה עוד אספסוף עבדים ושודדים לבד  ,כי נמצאו בקרבו גם אזרחים

רבים ,

אשר שמרו את פקדותיו כדבר מלך שליט  .הוא פשט על נפת עקרבים ( עקרבה ) ועל כל הארץ

עד אדום  -רבה  .ובכפר אחד הנקרא עין [ או  :נעין ] בנה חומה ועשה לו כתבנית מבצר לשבת בו

לבטח ובעמק הנקרא פרעתי [ או  :פארן ] הרחיב הרבה מערות  ,ורבות מהן מצא דרושות לחפצו
ושם אותן לבתי  -מסכנות לטמון שם את אוצרותיו ולאסוף שמה את השלל  ,וגם הניח שם את

פרי האדמה  ,אשר בזז  ,ורבים מגדודיו שכנו במקום ההוא  .וגלוי היה  ,כי הוא מלמד את חילו
לקרב ואוסף לו כלי  -מלחמה  ,למען עלות על ירושלים  .לי
אפשר כי דברי יוסף מלמדים גם על מה שקרה באזורנו  .ייתכן שכך היו פני הדברים גם באתר
המחסנים ומערכת המסתור של אחוזת חזן  ,שבו מבחינים בשני שלבי  -שימוש עיקריים  ,אחד קדום
ואחד מאוחר .
אין להניח כי כל הטכניקה והשכלול שבמערכות המסתור הן פרי ניסיון ולימוד של שנים מעטות .

ככל שגדלה הכרותנו עם מערכות אלה  ,מתחזקת הידיעה כי שוקעו במערכות התת  -קרקעיות ידע

וניסיון רבים ומסורת  -חציבה ממושכת  .המערכות שלובות בתוך היישובים וכל סביבתם מעידה על

ניצול אינטנסיבי של השטח בתקופות ההלניסטית והרומית  .התקנתן יכלה להיעשות בעיקרה על  -ידי
אוכלוסייה

מקומית  ,ואין לראותן כהמצאה זרה שהובאה מאזור

אחר .

עדויות בתובות
חוקרים לא מעטים עמדו כבר על הקשר בין תופעת המערכות התת  -קרקעיות לבין המקורות

העיקריים המספרים על מלחמת בר  -כוכבא  .ראשון במעלה הוא  ,ללא ספק  ,תיאורו של דיו קסיוס

:

מלחמה לא קטנה ולא קצרה נגרמה כאשר ייסד הדריאנוס בירושלים עיר במקום זו

שהוחרבה  ,אשר הוא קרא לה גם איליה קפיטולינה  ,וכאשר הוא הקים במקום מקדש
האלוהים  ,מקדש אחר לזאוס  .כי היהודים נזדעזעו מכך שזרים מתיישבים בעירם  ,ושמקדשי

נכר נבנים בה  .הם נשארו שקטים כל עוד הדריאנוס שהה במצרים ושוב בסוריה  .אלא שהם

הכינו בצורה בלתי הולמת את כלי  -הנשק שהטילו עליהם לייצר  ,כדי שהם יוכלו להשתמש

בהם לאחר שייפסלו על  -ידי הרומאים  .כשהדריאנוס התרחק  ,מרדו בו היהודים בגלוי .
17

ל ) :2

יוסף בן מתתיהו  ,תולדות מלחמת היהודים עם הרומאים ( תרגם י " ג

שמחוני ) ,

ד ,ט  ,ד.

דיפן

מערכות המסתור בשפלת  -יהודה

היהודים לא העזו להסתכל במערכת חזיתית עם הרומאים  .הם תפסו את המקומות הנוחים של

הארץ וחיזקו אותם במחילות ובחומות  ,כדי שישמשו להם כמקלטים בעת מצוקה וגם כדי
שיוכלו לנוע בחשאי  ,אלה לקראת אלה  ,מתחת לפני הקרקע  .הם קדחו פירים אל הדרכים

התת  -קרקעיות  ,כדי שייקלטו בהם אויר ואור .

8ן

להלן ממשיך דיו קסיוס בתיאור המלחמה ותוצאותיה

:

בתחילה לא שמו הרומאים לב אל היהודים  .רק כאשר כל יהודה היתה בתנועה  ,וכאשר
היהודים גרמו לאי  -שקט בכל קצווי הארץ והפגינו מעשים גרועים רבים גם בסתר וגם בגלוי ,
וכאשר הצטרפו אל היהודים רבים אחרים גם מקרב הנוכרים מתוך שאיפה לרווח  ,ואפשר
לומר שכל העולם סער בגלל זה  -אז שלח אליהם הדריאנוס את המעולים שבמצביאיו -

ובראשם יוליוס סוורוס שנשלח

מבריטניה  ,שם

שימש כמושל  -נגד היהודים  .הוא לא העז

בשום מקום להתמודד איתם פנים אל פנים מפני שראה את מספרם הגדול ואת נואשותם .

הודות למספר הגדול של חייליו ושל מפקדי המשנה שלו  ,הוא לכד אותם יחידות

יחידות ,

וכיתר את קווי האספקה ומנע אותם  .על  -ידי כך הוא היה מסוגל לאט לאט ובהסתכנות
מועטת  ,לעייפם  ,להחלישם ולהשמידם  .למעשה  ,רק מתי  -מעט מהם ניצלו .
חמישים ממצודותיהם העיקריות ותשע מאות שמונים וחמישה מכפריהם החשובים ביותר
נחרבו  .חמש מאות ושמונים אלף איש נהרגו בהתקפות ובקרבות  ,ואילו מספר המתים מרעב ,

ממגפה ומאש  -לא ניתן היה לברר  .כתוצאה מכך התרוקנה מתושביה כמעט יהודה כולה .
כפי שגם לפני המלחמה התבשרו באותות  ,שכן הקבר של שלמה שאותו הם מעריצים מבין
הקברים

המקודשים  ,התמוטט

והתפרק מאליו  ,וזאבים וצבועים רבים התפרצו מיללים

לעריהם  .ברם  ,גם רומאים רבים נפלו במלחמה הזאת  ,לכן לא השתמש הדריאנוס בכותבו

לסנאט בפתיחה המקובלת אצל קיסרים  -אם אתם ובניכם בריאים מוטב  ,אני והצבא
בריאים .
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על קיום במערות בעת המרד מעידים גם מקורותינו ( שבהם דן א ' אופנהיימר במאמרו להלן )  .כך ,
למשל  ,הקטע באיכה רבה א מח  ,הדן בפליטים שהסתתרו במערות והיו צפויים לסכנת מוות

י2

מרעב

18

; 20

או הקטע הדן באיסור נעילת סנדל מסומר  ,משנה  ,שבת ו ב וכן בבלי  ,שבת ס ע " ב .

דיו קסיוס  ,תולדות הרומאים ,
יחודו ומחקרו '  ,א ' אופנהיימר

, 69

 . 12תרגום של ב ' איזק  ,שהוכן למאמרו של א ' אופנהיימר  ' ,מרד בר  -כוכבא -

( עורך ) ,

.

ותרגומו לאנגלית
מרד בר  -כוכבא  ,ירושלים תש " ם עמ '  . 12המקור היווני
,

מובאים אצל  . 390 - 393קק 1980 ,

11 ,,

,

randludaismצאש7מ0

סיכום המידע אודות המלחמה מובא בהמשך  ,בעמ '
19
20

21

שם  . 14 - 13 ,תרגום ב ' איזק ( לעיל  ,הערה

I

landAuthors

(

,

51 .,

.405 -393

 , ) 18עמ ' , 17

. 19

.

למרות האופי האגדי המובהק של הדברים וההדגשה ' אלו שנשתיירו טמונים במערות ' אין בכך עדות להתקנה
בסוף המלחמה  ,אלא שימוש באחד משלביה  ,כאשר הרומים סוגרים על המסתתרים  .נראה כי ישנה כאן
אילוסטראציה היסטורית להסתתרות כמערכות  -מסתור בשפלת  -יהודה  ,ולא רק במערות כמו במדבר  -יהודה .
מערכות המסתור בשפלת  -יהודה מקנות היגיון והסבר לתיאור שבתלמוד הבבלי  .לפי צורת

המחילות  ,הפירים ,

הקושי להכיר בחשכה את הבא מולך  ,ובעיקר טביעות  -סנדלים ונעלים הניכרות בקלות באבקת הגיר הלכנה  .נראית

לנו הסברה ' שטעם האיסור היה בטחוני בדומה לטעמים אחרים המובאים כתלמודים  -בימים אלה של רדיפות
וגזרות אפשר היה להבחין  ,הודות לאיסור אם הקרבים היו חיילי רומא אם לאו '  .י ' ידין  ,הממצאים מימי בר -

כוכבא במערת האיגרות  ,ירושלים תשכ " ג  ,עמ '

. 174 - 173

נראה כי לא במערות מדבר  -יהודה קשור המעשה

;

התנאים שם שונים  ,היה בהן מספר קטן יחסית של נמלטים ואליהן הגיעו הרומים מתוך ידיעה היכן יושם המצור .

עמוס קלונר

בפירוש לישעיהו ב סו ( ' ועל כל מגדל גבה ועל כל חומה

בצורה ' )

אומר הירונימוס

:

ואלה המייחסים את הפסוק הזה לזמנם של אספסיינוס והדריינוס אומרים שכאן נתקיים
הכתוב במילואו  ,שהרי לא מגדל גבוה  ,ולא החומה הבצורה ביותר  ,ולא החריצות הגדולה

ביותר במסחר  -לא יכלו להתגבר על כוחו של הצבא הרומאי

;

ותושבי יהודה הגיעו

למצוקה כזאת  ,עד כי הם עצמם ונשיהם וילדיהם עם זהבם וכספם  ,ונבטחו בהם  ,נשארו
בנקיקי האדמה והסתתרו במערות העמוקות ביותר . . .

22

סיכום
אף  -על  -פי שמחקר מערכות המסתור בשפלת  -יהודה רחוק מסיומו  ,כבר עכשיו מסתמנות המסקנות
הבאות
א.

:

במערכות רבות בולטים אחידות ודמיון בפרטים הטכניים ובשיטות הבנייה  .מדובר בתופעה

מוגדרת וייחודית של מערכות  -מסתור .
ב.

מיתקני הביטחון  ,אמצעי אספקת  -מים  ,אחסון  ,איוורור  ,תאורה  -כל אלה מצביעים על

תכנון המערכות מראש .
ג.

על  -פי תכניותיהן של המערכות ואמצעי הביטחון שננקטו למניעת גילויין ופריצה

לתוכן  ,נראה

כי ךיתה יד מכוונת כלשהי בתכנונן ובבנייתן  ,גם אם לא רשות מבצעת אחת  .אין מדובר בגוף

שתיכנן את כל המקומות  ,אך דמיון בגישה ניכר ברוב האתרים  ,ומכאן אפשר להניח שהיו קיימות
הנחיות או אפילו הוראות מדריכות  .ייתכן שיש מקום לראות בכך מסימני המעורבות של הנהגת
המרד וביטוי לתפיסה הצבאית שלה .
ד.

מן המסקנות הנזכרות אפשר להסיק שהמערכות הותקנו בפרק  -זמן אחד .

ה.

המערכות נחצבו תוך חודשים אחדים כל אחת  ,ולא במשך שנים  .אין הכרח להניח שבניית

המערכת נסתיימה בבת  -אחת ובקצב מהיר  .ישנן מערכות שבהן נותרו חדרים בלתי  -מושלמים

ומחילות שחפירתן נפסקה ( ' מחילה עיוורת ' ) .
ו.

המערכות נחצבו לשמש כמסתור לתקופה של שבועות ואולי גם חודשים  .אין מדובר במגורי -

קבע  ,אלא במחבוא ארעי לפרקי  -זמן קצובים .
ובאשר לבחינה ההיסטורית של מלחמת בר  -כוכבא
ז.

:

מדברי דיו קסיוס עולה שהתקנת המערכות התת  -קרקעיות היתה חלק מההכנות למרד  .מחילות

ופירים  ,שאותם מזכיר דיו קסיוס  ,מצויים לרוב במערכות  .במהלך המלחמה היו מערכות המסתור

לחלק ממערך המאבק הצבאי נגד הרומים  .נתברר שדברי דיו קסיוס אינם מליצות חסרות  -ביסוס
סתם  ,אלא תיאור מדויק של המתרחש  .המערכות תוכננו מראש ברוב המקרים ובוצעו קודם לשנת
132

לספירה  .אבל אפשר להניח שבמקרים מסוימים נמשכה החציבה במהלך המלחמה עצמה

;

ייתכן שכך היה במקרים של אי  -השלמת חדרים או מחילות .
סביר כי

מדובר במערכות המסתור של שפלת  -יהודה  ,שהן רבות במספרן ובהן היתה אוכלוסייה גדולה של

מסתתרים  ,והאויב לא ידע על מקומן ואולי גם לא על קיומן  .הצבא המחפש נע בשטח ולא איתר את פתחי
המערכות המוסוות וסגורות כלפי
22

:2 :2

חלן .

" Isaiam, 1 , )2 , 2 , ver . 15 Patrologia Latina 24 col . 40
יונה  ,אצל ש ' ייבין  .מלחמת בר  -כוכבא  ,ירושלים  , 1957עמ '

 . Hitlonymus , 1התרגום על  -פי ש ' ייבין ומ ' אכי -

. 189 - 188

מערכות המסתור בשפלת -יהורה

מיקומן ופיזורן של מערכות המסתור מעידים על תפיסת המרד והמלחמה של ההנהגה  .מדובר
ח.
כאן בהכנה של אזור שלם ולא רק של מקומות בודדים  .המערכות היו בסיס ותשתית למרד רב

עוצמה  .בהן ניתן היה לאגור בסתר מזון  ,צידה ונשק  ,ולהסתיר ולכנס אנשים .
ט.

במקביל או בשלב מעט מאוחר יותר בוצרו ' המקומות הנוחים '  ,כדברי דיו קסיוס  ,בביצורים

גלויים לעין .

23
24

י.

אזור שפלת  -יהודה כולו היה תחום שלטונו של בר  -כוכבא .

מציאות אתרים עם מערכות -

מסתור יוצר תמונה של יישובים צפופים למדי שאוכלוסייתם נטלה חלק במלחמה  .המערכות

הותקנו בכפרים  ,לאו  -דווקא על צירי  -תנועה ראשיים .
יא .

בשלב זה של המחקר אין נתונים מספיקים לתיארוך מדויק של שנת השימוש האחרונה של

מערכות המסתור  .על  -פי נתונים ראשונים  ,שהם עתה בשלב של מחקר  ,הן היו בחלקן בשימוש גם
בשנה האחרונה למרד
יב .

( 135 - 134

לספירה ) .

אחת מתוצאות מלחמת בר  -כוכבא היתה התמעטות האוכלוסייה היהודית בשפלת  -יהודה .

מחציתה הצפונית של השפלה נתרוקנה כנראה ברובה מיהודים  ,כפי שאירע בהרי  -ירושלים וכלב
הר  -חברון  .ריכוז יהודי ניכר נותר לאחר המרד בדרום השפלה ובדרום הר  -חברון .

23

24

ראה  :מ ' גיחון  ,מלחמת בר  -כוכבא לאור חפירות חרבת עקד ודיו  -קסיפילינוס  ,הקונגרס הארכיאולוגי השמיני
בישראל  ,ירושלים  , 1981עמ '  , 12וראה דעתו של גיחון בהרחבה כחוברת זו  ,להלן .
השווה מפת מלחמת בר  -כוכבא שהותקנה על  -ידי מ ' אבי  -יונה אצל ג ' אלון  ' ,מלחמת בר  -כוכבא '  ,תולדות היהודים
בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד  ,ב  ,ירושלים

תשל " ו , 4עמ '

 . 17תחום המרד כפי שתואר שם אינו מדויק

ויש לעדכנו על  -פי המחקרים החדשים  .ראה גפ  :מ ' אבי  -יונה ( בהשתתפות ש '

מפראי ) ,

אטלס כרסא לתקופת בית

מפות  . 125 - 123תיחום השטח שהקיף שלטונו של בר  -כוכבא  ,כולל

שני המשנה והתלמוד  ,ירושלם , 1966
ירושלים  ,דורש עיון מחודש  .ברור מכל מקום ששפלת  -יהודה מילאה תפקיד חשוב מאוד במהלך

25

וראה לאחרונה

:

ד ' ברם  ,ש '

ספראי  ,י ' צפריר

ומ ' שטרן ( עורכים ) ,

המלחמה .

ארץ ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש

המוסלמי  ,ירושלים תשמ " ב .

23
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מערכות המסתור בשפלת  -יהודה לאור המקורות
אהרון אופנהיימר

גילויין של מערכות המסתור בשפלת  -יהודה הוא ללא ספק ציון  -דרך משמעותי בחקר מרד בר -

בוכבא בפרט ותנועת ההתנגדות לרומא בכלל  .דבריו של דיו קסיוס על התבצרות במערכת
מסועפת של מחילות משוכללות מתבררים לאורן של תגליות אלה כאותנטיים ומשקפי

מציאות ,

ושוב אינם ניתנים להתפרש כהגזמות שנועדו לתרץ את קשיי הרומים בדיכוי המרד .
התקופה הקצרה יחסית המבדילה בין המרד הגדול לבין מרד בר  -כוכבא והאירועים שביניהם ,
מקשים על השיוך של מערכות המסתור למאורע זה או זה  .אולם במקרה שנדרשת הכרעה  ,הרי

הגיוני לקשר בין מערכות המסתור לבין מרד בר  -כוכבא  ,שכן סביר להניח כי מי שהוא או אבותיו

חזו על בשרם את אימי המרד הגדול  ,ישקיע מאמצים בהתארגנות ובהכנות לקראת מרד נוסף  ,כולל
חפירתן של מערכות  -מסתור העשויות לשמש מיקלטים בעת הצורך  .שילוב מערכות המסתור בכללן

של העדויות על ההכנות למרד בר  -כוכבא  ,יש בו כדי לאשש את התפיסה שמרד זה לא פרץ באופן
ספונטאני  ,כשהוא נישא על גלי התלהבות משיחית  ,אלא היה ערוך כדבעי  ,ותכנונו הושתת על
חישובים ריאליים .
אין ספק כי מצויות נקודות  -מגע בין המימצא של מערכות המסתור לבין העדויות המצויות

במקורות ביחם למרד בר  -כוכבא  .אולם הסקת המסקנות באשר לזיקה בין המערכות לבין המרד
חייבת להיות זהירה ולהתבסס על בדיקה קפדנית של המקורות ושל המימצא כאחד .
התיאור הקרוב ביותר למימצא של מערכות המסתור מצוי בדבריו של דיו קסיוס שהוזכרו

לעיל  .לאחר שמועלה בניין ירושלים כעיר נוכרית עם מקדש אלילי כסיבה למרד בר  -כוכבא  ,ממשיך
דיו ואומר

:

הם [ היהודים ] נשארו שקטים כל עוד הדריאנוס שהה במצרים ושוב בסוריה  .אלא שהם הכינו

בצורה בלתי  -הולמת את כלי הנשק שהטילו עליהם לייצר  ,כדי שהם יוכלו להשתמש בהם

לאחר שייפסלו על  -ידי הרומים .
כשהדריאנוס התרחק  ,מרדו בו היהודים בגלוי  .היהודים לא העזו להסתכן במערכה חזיתית
עם הרומים  .הם תפסו את המקומות הנוחים של הארץ וחיזקו אותם במחילות ובחומות  ,כדי

שישמשו אותם כמקלטים בעת מצוקה  ,וגם כדי שיוכלו לנוע בחשאי  ,אלה לקראת אלה ,

מתהת לפני הקרקע  .הם קדחו פירים אל הדרכים התת  -קרקעיות  ,כדי שייקלטו בהם אוויר
ואור .
1

ן

LXIX , 12 , 3

,

' Cassius Dio , Historiaוראה Greek andLatinAuthors onlews and :

 . 391 - 405קק 11 , Jerusalem 1980 ,
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מערכות המסתור בשפלת  -יהודה לאור המקורות

יש להבחין בתיאור זה בין ההכנות למרד בר  -כוכבא לבין פרטים הנוגעים למהלך המרד

עצמו .

הקטע הראשון עוסק במעשיהם של היהודים כל זמן שהדריאנוס שהה במזרח  ,ומזכיר את ההבלגה
באותה עת  ,תוך ניצול הזמן לאגירת כלי  -נשק  .הקטע השני תולה את פרוץ המרד בעזיבת הדריאנוס

את האזור  ,וממשיך בתיאור מערכות המסתור  ,תוך המחשת הטאקטיקה של המורדים להימנע
מקרבות חזיתיים עם

הרומים .

קשה להניח כי מערכות המסתור  ,כפי שנתגלו בשפלת  -יהודה  ,נחצבו בסערת המרד  .מתקבל יותר

על הדעת כי במידה שהן קשורות למרד בר  -כוכבא בלבד  ,הוכנו בתקופה שקדמה למרד  .אולם אם
כך הוא  ,הרי הראייה מדברי דיו קסיוס לגבי זיקתן של המערכות למרד בר  -כוכבא נפגמת מעט ,
שכן פעולות הביצור וחפירת המחילות נכללות בדברי דיו במסגרת תיאור מהלכי המרד  ,ולא
במסגרת ההכנות לקראתו .
בספרות התלמודית מצויים תיאורים אחדים של הסתתרות במערות במסגרת העדויות על מרד
בר  -כוכבא  .אולם  ,כפי שיתברר  ,קשורים תיאורים אלה כולם לשלהי המרד ולתקופת גזירות השמד
שבעקבותיו .
היחבאות במערות נכללת במעשה דלקמן

:

אדריאנוס שחיק עצמות הושיב שלש משמרות  ,הדא בחמתא וחרא בכפר לקיטיא וחדא בבית
אל דיהוד  ,אמר דערוק מל הכא יתצד מן הכא ודערוק מן הכא יתצד מן הכא  ,והוה מפיק

כרוזין ומכריזין ואומרים אן דאית יהודאי ייתי  ,דמלכא בעו למיתן ליה

מילא . . .

דאיתבוננו

לא נפקו ואילין דלא איתבוננו נכנסו כולהון לבקעת בית רמון  ,אמר לשר צבא שלו עד שאני
אוכל קרן גלוסקאן זו וירך דתרנגול זה אבקש אחד מהן ולא אמצא  ,מיד הקיפם לגיונותיו
והרגום והיה הדם בוקע והולך עד שהגיע לקיפרוס נהר  ,ורוח הקדש צווחת ואומרת ' על אלה

אני בוכיה '  .אילין דהוי חבושין מנהון אבלין בשר קטילהון . . .

2

ניתן לשלב עדות זו עם צברי דיו קסיוס על הטאקטיקה שבה נקט יוליוס סוורוס  ,המצביא שהובא
מבריטניה  ,כדי לדכא את מרד בר  -כוכבא  .היא התבטאה בכיתור המורדים ולכידתם ההדרגתית  ,תוך

ניתוק קווי האספקה שלהם  3 .הזיהויים האפשריים של האתרים הנזכרים במדרש מצטרפים לקו אחד ,
מצפון לארץ יהודה שהיתה תחומו העיקרי של המרד  4 .המעשה עצמו עוסק בגורלם של המורדים
2

תרגום  :אדריאנוס שחיק עצמות הושיב שלוש משמרות  ,אחת בחמת ואחת בכפר לקיטיא ואחת בבית  -אל של
יהודה  ,אמר [ מי ] ושערוק מכאן יתפס מכאן  ,ושיערוק מכאן יתפס מכאן  ,והיה מוציא כרוזים ומכריזים ואומרים

במקום שיש יהודי יבוא  ,שהמלך רוצה לתת לו דבר  [ . . .אלה ] שהתבוננו לא יצאו ואלה שלא התבוננו נכנסו כולם
לבקעת בית  -רמון  ,אמר לשר צבא שלו עד שאני אוכל פרוסת לחם זו וירך של תרנגול זה אבקש אחד מהם ולא

אמצא  .מיד הקיפום לגיונותיו והרגום והיה הדם בוקע והולך עד שהגיע לקיפרוס נהר  ,ורוח הקודש צווחת ואומרת
3
4

' על אלה אני בוכיה ' [ איכה א טז ]  .אלה מהם שהיו חבושים  ,אכלו בשר מתיהם  . . . .איכה רבה א  ,מה .
דיו קסיוס  ( ,לעיל  ,הערה 3 , 13 , ) 1

חמת  -אמאוס ( מתקשר יפה למימצא בחורבת

עקד ) ;

כפר לקיטיא  -בית לקיא

בית  -אל ; בקעת בית  -רמון  -באזור הכפר הערבי ומון ( מדרום  -מזרח להר

( ?)

( מדרום

בעל  -חצור ) ;

לבית  -חורון ) ( ? ) ;

קיפרוס נהר  -ואדי קלט

המוליך לקיפרוס ( המבצר שהורדוס קראו על שם אמו )  .אולם באיכה רבה  ,מהדורת כובר  ,על  -פי כתב  -יד

רומי ,

עמ '  82נאמר  ' :אדריינוס שחיק עצמות הושיב שלש משמרות  ,אחת בחמת גדר  ,ואחת בבית לחם  ,ואחת בכפר

לקטיא  . . .כניט כולהון בחרא בקעתא  . ' . . .בקעת בית  -רמון נזכרת בקשר לשיקום הסנהדרין אחרי מרד בר  -כוכבא
( ירושלמי  ,חגיגה ג  ,עח

ע " ד) ,

ושם הולם אותה יותר הזיהוי באזור הכפר הערבי

רומיה

 ,בדרומה של בקעת

בית -

נטופה  .לאחרונה העלה ע ' קלונר הצעה לזהות את בקעת בית  -רמון עם ח ' ירבת אום א  -ך9מין ( בשפלת  -יהודה
הדרומית  ,מדרום לקיבוץ

להב ) ,

ראה מאמרו ' בית הכנסת בחורבת רימון '  ,דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי

:25
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בעת דיכוי המרד  ,כאשר חלקם התפתה להצעות  -כניעה של הרומים  ,ודינם נחרץ למוות מיידי ,
ואחרים התחבאו במערות וסבלו מחרפת רעב  ,עד כדי אכילת בשר מתיהם .
מבחינה ספרותית קיים דמיון רב בין פרטיו של מעשה זה לבין התיאורים על מפלת ביתר
המצויים בספרות התלמודית .

5

מסתבר כי למרות הרקע המציאותי המשקף את שלבי המרד

האחרונים  ,יש לסווג עדות זו במסגרת המקורות המציירים בצבעים קודרים את גודל המפלה ,
ומבטאים את עוצמתה הטראומטית  .דברי המדרש בדבר ' אילין דהוי חבושין ' מתייחסים מן הסתם
למורדים הנחבאים במערות  ,אך מבחינת עיתויים יש לקובעם להסתתרות בעקבות המפלה  ,ואין הם
משקפים את דרכי הלחימה .

הסתתרות במערות שקשורה מן הסתם באירועי מרד בר  -כוכבא  ,נזכרת במסורות אמוראיות
הבאות לתת טעם להלכה משנאית הקובעת כי בשבת ' לא יצא האיש בסנדל המסמר '

6 :

סנדל המסומר מאי טעמא  ,אמר שמואל שלפי הגזרה [ נוסח אחר  :השמד ] היו והיו נחבאין
במערה  ,ואמרו הנכנס יכנס והיוצא אל יצא  ,נהפך סנדלו של אחד מהן  ,כסבורין הם אחד מהן

יצא וראוהו אויבים ועכשיו באין עליהן  ,דחקו זה בזה והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהם
אויבים  .רבי אילעאי בן אלעזר אומר במערה היו יושבין ושמעו קול מעל גבי

המערה ,

כסבורין היו שבאו עליהם אויבים  ,דחקו זה בזה והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהן
אויבים .

7

שאול ליברמן מעלה מקור זה על  -מנת להדגים את טיעונו  ,שלא תמיד מגלים חכמים את הטעם

האמיתי לתקנותיהם  ,ולעתים אף מוסיפים להן נימוקים פורמאליים כדי להניע את העם לקבל את

התקנה החדשה  8 .מן המשנה נובע כי נעילת סנדל מסומר אסורה מחשש חילול שבת  ,ולאמיתו של
דבר ? קר האסון שאירע בעטיו של הסנדל המסומר הוא שהביא להיווצרותה של התקנה  .כך עולה גם
מן הסוגיה המקבילה בירושלמי  ,המקשה מדוע אם כן נאסרו סנדלים אלה רק בשבת  ,ומתרצת כי אין
דרכו של אדם שיהיו לו סנדלים מיוחדים לשבת ואחרים המיועדים ליום חול .

9

לכאורה יש בדבריהם של שמואל ושל רבי אילעאי בן אלעזר עדות ברורה על שהייה ממושכת
במערות בשלהי המרד  .אולם בסוגיה זו ובמקבילותיה מופיעות מסורות נוספות בדבר הטעם לאיסור

.

היהדות  ,א ירושלים

תשמ " ב  ,עמ '

. 9 -7

על  -פי זיהוי זה  ,נוצר קשר ברור כין בקעת בית  -רמון לבין האזור שבו

נמצאו מערכות  .המסתור  ,אך מתקפח הקשר הגיאוגראפי בין אתרי המישמרות לבין מקום הריגתם של היהודים

שנתפסו על  -ידי אותן מישמררת .
5

השווה  ,למשל  ,תיאור הזרימה של דם הרוגי ביתר עד ארבעה מיל לתוך הים  -ירושלמי  ,תענית ד  ,סט ע " א
איכה רבה ב ד ( מהדורת בובר על  -פי כתב  -יד רומי  ,עמ '  ; ) 104בבלי  ,גיטין גז ע " א  .יש לציין כי בדברי אגדה
;

המצויים בתלמוד הירושלמי ביחס למרד התפוצות נימי טריאנוס נאמר  ' :והלך הדם בים עד קיפרוס ' ( ירושלמי ,
סוכה ה  ,גה ע " ב )  ,הדבר מעמיד בספק מסוים את זיהוייה של קיפרוס בהערה דלעיל .
6
7

משנה  ,שבת ו ב  .בכתבי  -יד

קופמן  ,פארמא  ,לו ועוד  ,הנוסח הוא ' סנדל

מסומר ' .

.

הדפוסים ,

בבלי שבת ס ע " א  .יש להעדיף בדברי שמואל את הנוסח ' שלפי השמד ' המצוי בכתב  -יד מינכן וכרוב
התיקון ל ' שלפי הגזרה ' הוא שינוי של הצנזור  ,וראה בדקדוקי סופרים  .המונח ' שלפי השמד ' הוא מונח טכני
לשלהי תקופת גזירות השמד שבעקבות מרד בר  -כוכבא  .דברי רכי אילעאי בן אלעזר אינם מופיעים כלל בכתב  -יד

מינכן  .בכתב  -יד אוקספורד הם מועלים מפי רבי אליעזר בן אלישע  .יש לציין כי זה הוא המקום היחיד בתלמוד
שבו מופיע רבי אילעאי בן אלעזר ( גם רבי אליעזר בן אלישע הוא שם בלתי  -ידוע ממקומות אחרים ) .
ש ' ליברמן  ,יוונית ויוונות בארץ  -ישראל  ,ירושלים תשכ " ג  ,עמ ' . 254 - 253

8

ראה ,

9

ירושלמי  ,שבת ו  ,ח ע " א  .שאלה זו עולה גם בבבלי  ,והתשובה הניתנת שם היא כי איסור סנדל מסומר חל רק
בשבת  ,שכן המעשה שבעטיו נאסר אירע בשבת ( בבלי  ,שבת שם ) .

:21

(

מערכות המסתור בשפלת  -יהודה לאור המקורות

סנדל מסומר  .בהמשך הסוגיה בתלמוד הבבלי

:

' רמי בר יחזקאל אמר בבית הכנסת היו יושבין

ושמעו קול מאחורי בית הכנסת  ,כסבורין היו שבאו עליהם אויבים וכו "

בירושלמי  ' :מפני מה

; 9ן

גזרו על סנדל מסומר  ,יש אומרים שהיו רואות את ראשו ומפילות  ,ויש אומרים שהיו שומעות קולו
ומפילות וכו ' '

בדברים רבה ( מהדורת

; 1ן

ליברמן ) :

' מהו שיצא אדם בסנדל מסומר בשבת  ,כך שנו

רבותינו אסור לצאת בסנדל מסומר בשבת  ,ולמה כן  ,אמר רבי יוחנן בשעת השמד היו הפולחין
לובשין סנדלים מסומרים והיו עושין רושם בארץ והיו בנות ישראל יוצאות ורואות את סנדליהן
רשומות בארץ והיו מתייראות ומפילות ' 2 .י המשותף לכל המסורות הללו הוא שאיסור סנדל מסומר
נובע מאסונות הקשורים באימה שהטילו החילות הרומים  ,אך לאו דווקא שאירעו בעת הסתתרות
במערות .

13

יחד עם זאת קיימת האפשרות כי המסורות הנזכרות אינן משקפות את הטעם ההיסטורי

לקביעת התקנה של הסנדל המסומר  ,ומעיקרה לא נתקנה אלא בשל חילול שבת הנגרם על  -ידי
החריצים שסנדלים אלה מטביעים בקרקע  ,ואפשר גם על  -ידי הקול שהם משמיעים  .יש לשים לב
שבהמשך המשנה נאסר לצאת בשבת גם בשריון  ,קסדא ומגפים  ,שהם אביזרים נוספים של מדי -

צבא " .
אין בכוחן של הערות אלה להפקיע את העדות ההיסטורית מדברי שמואל ורבי אילעאי בן אלעזר

בכללותה  ,ובין אם הם מהווים את הטעם לאיסור סנדל מסומר בשבת בין אם לאו  ,עדיין הם
מצביעים על היחבאות במערות בזיקה למרד בר  -כוכבא  .בכל מקרה מדובר בימים שלאחר המפלה ,
כפי שמדגיש המקור עצמו ב ' שלפי השמד ' .
יש המנסים לקשור להתרחשויות של מרד בר  -כוכבא גם את המעשה ברבי שמעון בר יוחאי
שנחבא שלוש  -עשרה שנה

במערה 5 .נ

מקור זה מעלה בעיות רבות ביחס למשמעותו ההיסטורית  ,ואין

זה המקום להאריך בדברים  .די אם נציין כי קשה ליישב את המסורות המעידות על רבי שמעון בר
יוחאי המשתתף בכל שלבי שיקום מוסדות ההנהגה אחרי מרד בר  -כוכבא

10

16 ,

עם ירידתו למחתרת

בבלי  ,שבת  ,שם .

.

11

ירושלמי  ,שבת שם .

12

דברים רבה  ,עקב ( מהדורת ליברמן על  -פי כתב  -יד אוקספורד קובץ

, 147

עמ '

, ) 81

ועיין בהערותיו של

ליברמן ,

שם .
13

ראה  ,למשל  ,דבריו של רבי יהושע בן קרחה המתאר אימה שנפלה על ' יושבים בין האילנות ונשבה הרוח והטיחו

העלים זה בזה ' ( ספרא  ,בחוקותי  ,ז  ,מהדורת ווייס  ,קיב ע " ב ) .
14

ההלכה בתוספתא אוסרת נעילת סנדל מסומר בשבת בתוך הבית  ,אך מתירה לטלטלו על  -מנת לכסות בו את הכלים

( תוספתא  ,שבת ד ח )  .שימת הדגש על איסור נעילת הסנדל בבית  ,והימצאם של סנדלים כאלה באופן שניתן
להשתמש בהם בשכת לכיסוי כלים  ,מחזקת כמדומה את ההנחה שמקור האיסור הוא בטעמים של חילול שבת

גרידא ( אולם ראה

:

ש ' ליברמן  ,תוספתא כפשוטה ,

ג  ,עמ '  , 64המפרש

כהתאם לתפיסה שאותה עיצב בספרו

[ לעיל  ,הערה  . ) ] 8לכל העניין ראה גם  :ש ' קרוים  ,קדמוניות התלמוד  ,ב  ,חלק שני  ,תל  -אביב תש " ה  ,עמ '
ח'

אלבק  ,השלמות ותוספות ( לפירושו

למשנה ) ,

סדר מועד  ,עמ '

; 411 - 410

; 234 - 232

א ' גולדברג  ,מסכת שבת  ,ירושלים

תשל " ו  ,עמ '  . 104 - 102לעניין סנדל מסומר יש לציין עוד כי יגאל ידין הצביע על קשר בין המימצא במערות
מדבר  -יהודה לבין התקנה שבמשנה  .כל הסנדלים שנתגלו במערות אלה  ,שבהן נחבאו פליטי המרד  ,סוליותיהם
עשויות שכבות של עור וכיו " ב  ,ולא נמצאו בהן עקבות של מסמרים

(ה

ידין  ,הממצאים מימי בר  -כוכבא במערת

האיגרות  ,ירושלים תשכ " ג  ,עמ '  . ) 174 - 173אולם אם ההלכה בדבר איסור סנדל מסומר היתה קיימת כבר בזמן מרד
כר  -כוכבא  ,מתערערת המסורת שהיא נקבעה בעטיים של המאורעות שהתחוללו ב ' שלפי
15

ירושלמי  ,שביעית ט  ,לח ע " ד ; בבלי  ,שבת לג ע " ב  -לד ע " א ; בראשית
 ; ) 945 - 941אסתר

16

עיין

:

רבה  ,עט ,

השמד ' .

ו ( מהדורת תאודור  -אלבק

עמ '

רבה  ,ג  ,ז  ,ומקבילות נוספות .

בבלי  ,סנהדרין יד ע " א

;

ירושלמי  ,חגיגה ג  ,עת ע " ד

;

שיר השירים רבה  ,ב ,

טז .
27

די רן

איינן

אופני  ,יימו

לתקופה כה ממושכת  .ספק רב אם כללו של המעשה קשור ליחסיו של רשב " י לשלטון הרומי בכלל

ולמרד בר  -כוכבא בפרט  .יהא אשר יהא  ,אין מעשה זה מעיד אלא על הימים שלאחר מרד בר -
כוכבא .
הגלל היוצא מהעדויות שבספרות התלמודית הוא שניתן למצוא בהן אנאלוגיה למימצא של

מערכות המסתור בשפלת  -יהודה  ,אולם אין בהם כדי לפתור את שאלת אופן היווצרותן של מערכות
אלה  .כל העדויות מתייחסות לימים שלאחר המפלה  ,ויש להן זיקה ברורה למימצא במערות מדבר -
יהודה .

!7

הן משקפות את ניצול המערות כמיקלטים בעת הרדיפות אחרי מרד בר  -כוכבא  ,אך אין

בכוחן להאיר את חלקן של מערכות המסתור במסגרת דרכי הלחימה של מורדי בר  -כוכבא  ,או
לקבוע את זמן הכנתן של מערכות אלה .
משורה של מקורות מהספרות הקלאסית משתמע כי לחימה מתוך מערות והסתתרות בהן ,
אופיינית לשודדים וכן לטרוריסטים במאבקם עם השלטונות  .על מלחמתו של הורדוס בליסטים
שהשתכנו במערות באזור ארבל (  38לפני  -הספירה )  ,מצוי אצל יוספוס התיאור הבא  ' :והמערות היו
בהרים מבותרים לגמרי  ,והמבואות אליהן בלב [ ההרים ] היו משופעים והם מוקפים צוקים חדים .
בתוך אלה רבצו [ הליסטים ] עם כל קרוביהם ' .

במיוחד יש לשים לב לכך שמערות אלה שימשו לא

!8

רק את הליסטים אלא גם את בני  -משפחותיהם  ,בדומה לרושם שנוצר לגבי מערכות המסתור

בשפלת  -יהודה .
במקום אחר מעיד יוספוס כי אוגוסטוס נתן להורדוס את חבל הטוכון על  -מנת שישליט שם סדר

( סביב

23

לפני  -הספירה )  .על אורח  -חייהם של הפושעים שרווחו שם מסופר

:

שהרי אין לאלה לא ערים ולא נחלות  -שדה  ,אלא מקומות מחסה באדמה ומערות  ,והם חיים
יחד עם הבהמות  .התקינו לעצמם גם מקוואות  -מים והכינו מראש מזונות  ,שנתנו להם את

היכולת להתנגד זמן רב ביותר ממקומות סתר  .המבואות היו  ,כמובן צרים כדי מעבר אחד
אחד  ,ואילו בפנים היו [ המערות ] גדולות במידה שלא תיאמן  ,ועשויות לשמש מקום של

רווחה ; הקרקע שמעל למשכנות אינו נישא  ,אלא הוא כפני המישור .
במקור זה אמנם לא מדובר על ליסטיות מדינית  ,אלא על שודדים בעלמא  .אולם
19

הדמיון בין תיאור

מערות אלה לבין מערכות המסתור רב ביותר .
כתובת יוונית מקנת ( קנאוואת ) שבטרכון  ,מזמן שלטונו של אגריפס הראשון או השני  ,מזכירה

17

יש להבחין בין מערות מדבר  -יהודה לבין מערכות המסתור  ,שכן הראשונות הן מערות טבעיות אשר שימשו את

18

מורדי בר  -כוכבא ובני משפחותיהם כמקום  -מיפלט לאחר המפלה .
קדמוניות היהודים  ,יד  , 422 ,בתרגומו של א ' שליט ; עיין שם גם בסעיפים
היהודים  ,א ,

, 305

. 3 ! 3 - 309

וראה

ofJesus Christ

 ; 430 - 420 , 415השווה  :מלחמת
 History ofthe Jewish People 1 the' Ageג 5 . Schdrer ,
.

"

 Judaeaמ . 6 ; 8 . Isaac , ' Bandits 1ת  . 282 , andק Millar ) , 1 , Edinburgh 1973 ,
( 7055ק ת) 1

,

Classical .hilolOgy

Studies

"

,

.ע

Vermes and

.נ

)

 .אם )

 . and Arabia' ,,יש להזכיר כאן גם א ת תיאור הסכסוכים

בין היהודים לבין השומרונים באמצע המאה הראשונה לספירה שמביא יוספוס  .באותה עת קראו יהודי הגליל
לעזרתם את אלעזר בן דינאי שהיה ליסטים ששכן שנים רבות
; 124 - 118

19

השווה

:

מלחמת היהודים  ,ב ,

. ) 235 - 232

קדמוניות היהודים  ,סו  , 347 - 346 ,בתרגומו של א ' שליט ; עיין שם גם בסעיפים
היהודים  ,א  . 400 - 398 ,ראה שירר ( לעיל  ,הערה  ) ! 8עמ '  ; 565 , 291וכן במאמרו של איזק ( לעיל  ,הערה
; 348 - 342

.

28

בהרים  ,מן הסתם במערות ( קדמוניות היהודים  ,כ ,

השווה

:

מלחמת

. ) 18

מערכות המסתור בשפלת  -יהודה לאור המקורות

אנשים המסתתרים במערות כמו חיות .

20

יש בכתובת זו משום אינדיקאציה לתנועה של טרור באזור

זה  ,ומכאן כי הישענות טאקטית על מערות היתה מצויה גם אצל נוכרים בעבר  -הירדן .

מכל האמור נובע כי הישענות של מורדים ופורצי  -חוק על מערות היתה אופיינית גם לתקופות
שקדמו למרד בר  -כוכבא  .אין בכוחן של ראיות אלה להשמיט את הקרקע מתחת לטענה על זיקה של
מערכות המסתור בשפלת  -יהודה למרד בר  -כוכבא  ,אך ספק אם ניתן לשייכן בלעדית למרד זה  .סביר

יותר להניח כי הלחימה מתוך מערות בכלל ומערכות המסתור בשפלת  -יהודה בפרט אופיינית
לכללה של תנועת ההתנגדות

לרומא  ,החל

בימי הורדוס

והפרוקורטורים  ,המשך

וכלה בימי פולמוס של קיטום  ,הליסטיות המדינית בין מרד למרד

20

.

( ) 132 - 117

בימי המרד הגדול
ומרד בר  -כוכבא .

.

Orientis Graeci Inscriptiones Selectae 414 = Inscriptiones Graecae ad ,res Romanas Pertinenres

"

 ) 111 , 1223וראה במאמרו של איזק ( לעיל  ,הערה  , ) 18פרטים שונים הקשורים לנושא נתלבנו בשיחותי עם ד " ר ב '
איזק  ,ותודתי נתונה לו על כך .

קנ:2

די ון

ההבט הצבאי של מרד בר  -כוכבא
על  -פי חקר מערכות

המסתור*

מרדכי גיחון

א
על אף המימצאים הארכיאולוגיים והאפיגראפיים המתחדשים

מדי  -פעם  ,נשארו הפרקים י " ב  -י " ד

של ' תולדות רומא ' לדיו  -קסיום המקור הרצוף היחיד הפורס בפנינו את סיפור מעשה מלחמת בר -

כוכבא .

ן

ככל שניסיתי לרדת לפשרם של הדברים  ,כן השתכנעתי שאם נקבלם כפשוטם ולפי הסדר

הכרונולוגי שהובאו  ,התמונה שתתקבל הינה מקוטעת ורבת סתירות  .והנה באו גילויי מערכות

המסתור מימי בר  -כוכבא כדי להעמידנו על משמעותם המקורית והנכונה של דברי דיו קסיוס  ,ואף
למדים אנו על הטאקטיקה שהיתה נקוטה במלחמה זו  ,בשלביה

תחילה נפנה לדברי דיו קסיוס כלשונם ואחר  -כך נפרשם

בראשית דבריו

( 12 : 2

העיקריים .

על  -פי מימצאי הסקרים והחפירות .

 ( Epitoma, LXIX ,מדגיש דיו את הצלחת היהודים בשמירת ההכנות למרד

בסוד כמוס עד לשעה היעודה  .עובדה זו משתמעת משלושה עניינים

א.

2

:

הכנת המרד תוך כדי שהותו של הקיסר הדריאנוס בסוריה ובארץ  -ישראל עם פמלייתו

הגדולה  ,לרבות יחידות המישמר האישי שנילוו אל הקיסר בכל אתר ואתר ( פרשים

ב.

השהיית ההתקוממות עד אשר נודע שהקיסר הגיע לאזורים מרוחקים מארץ  -ישראל ( והכוונה

ככל הנראה

ג.

ופרטוריונים ) .

לאתונה ) .

3

הזמנות מידי הרומים לייצור נשק בסדנאות יהודיות ביהודה  ,לצורך ציוד הצבא הרומי  ,והעדר

כל חשד ודאגה לגורלו של נשק זה  -כאשר נדחה על  -ידי קציני החימוש הרומיים  -פן יימסר
ויוכשר לשימוש בידי אנשי
*
1

המחתרת .

4

נוסח זה הינו הרחבה של הדברים שנאמרו במסגרת הדיון שבעל  -פה .
שמו המלא של הסופר הוא  . Cassius Dio , Cocceianusההוצאה אשר בה השתמשתי היא המהדורה של  .ש
1968

 . Gray , Loeb Classical Library , London-Cambridgeתרגומים לעברית של הקטעים הרלבנטיים

עיין  :ש ' ייבין  ,מלחמת בר  -כוכבא  ,ירושלים חש " ו  ,עמ ' קער  -קעה  ,ולאחרונה התרגום של ב ' איזק במאמרו של
א ' אופנהיימר  ' ,מרד בר  -כוכבא  -ייחודו ומחקרו '  ,א ' אופנהיימר ( עורך )  ,מרד בר  -כוכבא  ,ירושלים תש " ם  ,עמ '

. 12
2

על

תרגום דברי דיו קסיוס במאמר זה הוא של

המחבר .

המהלך הטאקטי של המלחמה  ,כפי שנראתה לי עם גילוי המערכות ובטרם מיצוי חפירות חרבת עקד  ,ראה

Revue

Rome ' ,

Imperial

Uprising Against

 . 82 - 99קק  Afil~ taire, 42 , ) 1979 ( ,שץ

] ]5 ] 0

Colonial

:

4 . Gichon , ' The Bar Kochba War : 4א

אש . International

הגילויים בעקר חיולו את המסקנות והוסיפו

פירוט .
3

 . 268 ff.קק Untersuchungen rur Geschichte des Kaisers Nadran, Leipzig 1907 ,
Itionum- Lal
Itticarum, 111 , 471 ; Corpus: ,ג 1וו ע 0ן ן
ה כת ובות  . 728 1 - 4ק Itinarum 111 ,

Weber ,

.

4

.

צ Corpu
::

[ להלן  [ CIL :ועוד  ,דברי הירונימוס  . 167ק  . . Choene , 11 , Leipzig 1866 ,ן Chronicon 2148 ed .
guslae
ed
לעניין זה יש סימוכין עקיפין מתוך  trad . ]( . Magie , London -א .

,

Cambridge 1967 , Vita Hadriani , % 1 , 1

() ונ

"

 .ין

נלהלן

:

Historae' .

[

וראה

ועוד .

Scriplores Historiae

שבו מסופר כי הדריאנוס ביקר את

ההבט הצבאי של מרד בר  -כוכבא

שאננות זו והאמון המוטעה ברגיעת הרוחות ביהודה ידועים לנו גם ממקורות אחרים  ,כגון

המטבעות אשר טבע הדריאנוס לקראת ביקורו ביהודה או מייד לאחריו  .מטבעות אלה מראים את
יהודה בדמות אם ובניה המקבלים את פני הקיסר בסמלים של שלום והערצה  ,בצרוף המקרא

:

' לביקורו של הקיסר ביהודה ' ) ~ . Adventui Augusti Judaeae

אך גם בלא עדויות אלו ואחרות  ,היינו צריכים להניח שהצלחת השלב הראשון של המרד היתה
תלויה בהכנות מוצלחות בסתר ובהפתעה הגמורה שהופתעו

הרומאים .

זאת למרות העובדה

שחיל  -המצב בארץ כלל שני לגיונות וחילות ה ' עזר ' המסופחים להם  6 ,דהיינו לכל הפחות

20 , 000

איש  ,אשר נפרסו באתרי  -מפתח על  -פי תכנית אסטראטגית  .כוחות אלה יכלו לקבל תוך שבוע ימים
תגבורת משמעותית מן הפרובינקיות השכנות  ,אשר בהן חנו לא פחות משישה לגיונות ולפחות

כמספר חייליהם  ,וכן חיילים של גדודי ה ' עזר ' במספר דומה למספר אנשי הלגיונות  ,בסך  -הכול
לפחות

איש

60 , 000

,

בנוסף לצבאות הסדירים  ,לא חסרו בוודאי גם משתפי  -פעולה ומלשינים רבים בעיקר מבני

האוכלוסיה הנוכרית והשומרונים  ,שלא לדבר על שירות הביון של הדריאנוס  ,אשר נודע ביעילותו .
במצב דברים זה ההכנות בסתר וההפתעה  ,כפי שמצטיירים מדברי דיו  ,היו מחויבי המציאות .
אלא שבהמשך התיאור משתבשים דברי ההיסטוריון  .הוא מציין כי לאחר שהרחיק הדריאנוס
במסעו ( בדרכו חזרה לאיטליה )  ,רק אז ' התקוממו היהודים בגלוי '
12 , 69

 , ) 2 :והוא קובע

בשטח הפתוח ' ( שם ,

:

"

( ע 0ףזס 4 %
W6G
av P

"

שם ,

~
' אבל הלכה למעשה  ,לא העיזו להביא לידי הכרעה צבאית עם הרומים

. )3

בעל כורחנו אנו קובעים כי חלה כאן טעות או לפחות השמטה  .שהרי לא היה עוד מרד אשר
בשלביו ההתחלתיים לא היתה היוזמה בידי המורדים  ,ותמיד נמנעו המורדים מניסיון לקבוע

בשלבים המוקדמים את ההכרעה על  -ידי תקיפת האויב  .יתירה מזו  ,שחרורה של יהודה וכינון
בה  ,בגבולות אלה או אחרים  ,יכול היה להיעשות רק לאחר הבסת הגייסות הרומים

מימשל עצמאי

החונים במדינה  ,וייתכן שאף רק לאחר הבסתם של כוחות  -סיוע מיידי אשר שוגרו מן הפרובינקיות

השכנות .

8

"

הציוד הצבאי בכל הפרובינקיות כדי להשלים את החסר ויחד עם זאת עשה לעצמו חוק  : quid otiosum vel :ח '
'  ' [ emeret aliquando vel pasceretלא לרכוש ולא לתחזק שום דבר ( ציוד ) אשר איננו במצב שימושיות

מלאה ' ] .
5

ראה גיחון ( לעיל  ,הערה

6

הלגיון ה ' % Fret . -וה ~ . 1 ] Fer . -על תאריך הצבתו בכפר עותנאי ראה

.

 . 54 - 66קק ( ) 1979

נותנת ככל

הנראה

, )2

עמ '

,
XXXVII

. 86

Reign ' , Latomus,

 the :ח1

1 . 10 ] 1 , ' Judaea

s

'
את רשימת חילות העזר שהיו קשורים

Early Years of

.

הדיפלומה

CIL,

באחד משני הלגיונות  .עליהם יש להוסיף את אלה

ששירתו תחת פיקוד הלגיון השני וייתכן שאף את חילות המצב של הלימם  ,כחטיבה
7

, 33

"

ש
xrv

8 . [ saak

נפרדת .

הסכום הבסיסי הוא עדיין זה של המ " ד פארקר בספרו  . 158 - :קק The .Roman Legionsa, Cambridge 1958 ,

 . 160סיכום מעודכן ראה  . Keppie , 'The Legionary Garrison of Judaea under Hadrian ' , :ק  .נ .
 . L1צוצמת הלגיתות חושבה צל -פי  5 ,000איש .צם ואת ייתכן מאוד שבימי
 . 864ק aromus . xxxl ) 1973 ( ,
]

הדריאנוס תקן הלגיונות היה מעל
Mdnchen 1975 , 3 col . 542
8

.

ל 6 , 000 -

ויש המייחסים את המספר שנקב ווגטיוס Epitoma Rei Militanis ,

 . ' L1ע  5 .חן 8 , Stuttgart 1885 , 11 , 6חed . ] 8
egio ' , Der Jfle ne Paul

במסגרת פעילות התקפית יהודית זו הלגיון הכ " ב הדיוטריאני  ,אשר הוחש
לדעת רוב החוקרים  ,אבד לרומים
~
ממצרים  ,וראה גיחון ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '  89ואילך ומקורות שם  .תגבורת אחרת  ,אשר ככל הנראה הקדימה את

מסעם של הדריאנוס וסוורוס  ,היא זו אשר הוחשה ליהודה על  -ידי הנציב הסורי  ,ואשר אנו נאלצים להסיק כי אף
נבלמה כליל  .ראה

fJesus Christ ( revised :

~1 theל

The .History ofthe Jewish People

Schdrer ,

].

די ו

ראשי  -חץ מן המערכת התת -קרקעית מס ' ו  ,חרבת עקד

מכאן שגם המשך הטקסט הינו משובש או מוטעה  ,שכן ממשיך דיו ואומר כי במקום להתגרות
מלחמה ברומים על  -ידי קרב בשטח הפתוח  ' ,תפסו היהודים אתרים מתאימים בשטח ' ( 4סקש %
( xiKalpa

וביצרו אותם במנהרות ובחומות

( ע1ס81 % 8ז 014 Kaiא6ע 6 % 0שם ,

שם ) .

~
ייתכן שביצורים אלה באו במקום היוזמה ההתקפית היהודית בתחילת המרד  ,כפי שהניסוח
לא

של דיו מציגם  .זה משתמע גם מהמשך דברי דיו עצמו  ,באומרו כי ההתבצרות במנהרות  -סתר

ובביצורים גלויים  -כאשר המונח ' חומות ' משמש קרוב לוודאי ככינוי למערכות  -ביצורים במובן
הרחב  -נעשה בשתי מגמות  ' :כדי שיהיו להם מקומות  -מיפלט  ,כאשר הם יבואו בלחץ רב ועל -

מנת שיהיו להם מפגשי  -סתר תת  -קרקעיים '

( % ) 001 ,

ה

"

e &alv

8 6n6 TaV plaז
~

1סשע86עס 84 %זע5ז ) 0שס4 6 % 6 y v 51ט % % % 0ם ' Kai nap

QW

9

6 xe

dvaWuyd
~

~

~
הולמת את המצב שלאחר התחלת הלחימה  ,הולם היעד השני את
בעוד שהמגמה הראשונה

שלב ההכנות בסתר  ,בטרם פרוץ מעשי האיבה  .ואמנם אם המגמה היא ליצור מערכות  -סתר תת -

קרקעיות  ,כי אז הכרח היה להכשירן בלי למשוך תשומת  -לב כלשהי לאתרים אלה  .תנאי זה עומד
בניגוד גמור להכרזה של דיו  ,כי מקומות אלה בוצרו

בו  -זמנית בביצורים גלויים ובביצורי  -סתר .

אפילו אם נניח  ,למרות הכתוב  ,שלא כיוון הכתוב לאותם המקומות עצמם  ,גם אז לא ייתכן כי
היהודים יסכנו בצורה גסה זו של בניית ביצורים גלויים את סוד המרד ואת הסיכוי להפתעה  .ואם
אכן בנו ביצורים גלויים אלה  ,חזקה על הרומים
 . 547 - 549קק Millar ) , 1 , Edinburgh 1973 ,
9

.ע

כי  -היו

Vermes 81

מגלים את ההכנות
 ; ed . )3 .וראה גם

האלה .

1 1523 :

,י

0ן

% 11 2230 ,

CILt

בספרי על בר  -כוכבא תמנו  ,העומד להתפרסם בהוצאת אוניברסיטת תל  -אביב  ,ציינתי בשעת הכתיבה  ,עוד לפני
זמן רב  ,כי המונח '  ' 5 la oiTaTeייתכן ויש להכינו לא במובן של המיפגש התת  -קרקעי הנסתר  ,אלא התנועה
להסתייעות הדדית או לכינוס לפעולת גיחה והפתעה  .לאחרונה רומז גם תרגומו של
התת  -קרקעית הנסחרת ,
~

איזק ( לעיל  ,הערה

)1

על פירוש דומה  .אץ כאן המקום להיכנס בעובי הדיון בנדון  .גם אם נחליט על פירוש זה ,

מדובר בשני תפקידים אשר להם נועדו המנהרות ( וראה התייחסותי לנדון
10

בהמשך ) .

פעילות ביצור היתה ונשארה סימן מובהק המעיד על הכנות צבאיות  .על אף הרקע השונה והעדר היכולת
להסתירה  ,אנו נזכרים בפעילות שיקום חומות ירושלים בימי אגריפס הראשון  ,כדוגמה להתעוררות חששות

הרומים מכוונותיו  ,על אף שהמדובר היה בבן  -ברית ובמעשה גלוי  ,שניתן היה להסבירו כנטול כל כוונות אנטי -

2ונ

ההבט הצבאי של מוד בר  -כוכבא

הטקסט של דיו מעמיד בעיות קשות גם באשר להמוכך המלחמה  ,אם נרצה לפרש את פרטי
הדברים

על  -פי דבריו בלבד .

לדברי דיו  ,יוליוס סוורוס  ,המפקד הרומי העליון  ' ,לא העז לתקוף את היהודים בשטח הפתוח
קטנות  ,הודות לעדיפותו

בכל מקום שהוא  ,בשל מספרם הרב ובשל יאושם  ,אלא שבלם פלוגות

בחיילים ובמפקדי  -מישנה  ,וסגר עליהם ומנע מהם אספקה  ,וכך יכול היה  ,אמנם בתהליך איטי  ,אך
בבטחון

לחסלם '  ( .שם ,

יחסי . . .

. ) 3 : 13

אם היהודים הסתגרו  ,כדברי דיו למעלה  ,בביצורים עיליים ובביצורים תת  -קרקעיים  ,כי אז לא
מובנת כל הפיסקה הזאת  .להיפך  ,היא משמשת ראייה כאילו היהודים דווקא התאמצו לא להסהגר

הפתוח .

מאחורי חומות ובתוך מגדלים  ,כי אם העדיפו את הלחימה בשטח

ח

כמה דברים על אופי הלחימה בשטח פתוח אנו למדים מדברי הפתיחה של מהנדסו הצבאי של
הדריאנוס  ,אפולודורוס איש דמשק  ,לספרו ' תורת המלחמה '

(

ק2 . ) % 0110י

ףןזף

"
ספרו זה נכתב  ,לפי דברי המבוא  ,כמענה לבקשת עצה דחופה של הקיסר הדריאנוס  ,כיצד לנהוג

"

באויב אשר איננו מתבצר בביצורים של קבע כי אם ' בעממים [ הפועלים ] מעמדות אשר איגופים
מוצלחים עשויים לגרום [ להם ] לשינויים [ במערך ] ' ( ף % 060טז ןףז 6 % 6
8ע8קס0 % 0שז86

11ז0 %קז1ק. )% 8

~

13

"

זסא11

"

 Kalףע18

המדובר אפוא באסטראטגיה וסל מיגננה משהה  ,שהגרמנים בזמנם הביאוה לשכלול רב וכינוה
'  . ' Hinhaltender Wiederstandזוהי שיטת הגנה שעל  -פיה נתפסים מערכי  -הגנה המגישים זה
לזה סיוע הדדי  ,ומחייבים את התוקף לפרוס את כוחותיו ולעשות מאמצי  -יתר לכיבושם  .הכוח

לפני הקרב האמור להיות קרב מכריע ונסוג למערך חליפין  ,וחוזר חלילה .

המגן נוטש מערך אחד

הוכחה לכך שהיהודים נהגו בשיטה זו עולה מן הסקרים שערכו פ '
וחבריהם בבקעת  -הירדן ובמדבר  -יהודה בשנת תשכ
" ח 5 .ן

בי

4ן

אדון  ,ר ' גופנא  ,י ' פורת

המימצא מכיל בין היתר שרשרת של מחנות בסיסיים רומיים ומוצבים קדמיים אשר קודמו
בעקבות המוצבים היהודיים אשר דולגו

לאחור .

6ן

שומה עלינו להמשיך ולחפור את המחנה

רומיות  .ראה  :יוסף בן מתתיהו  ,קדמוניות  ,יט  ,ז  ,ב . 327 - 326 :

שירות הריגול של הדריאנוס היה מפורסם  ,וראה

:

[ ugustae, % 1 , 4 - 7ג  . Histor aeליד סוכנים חשאיים אלה  , ' Frumentarii ' ,כלל  .ה כיון ה רומי אותה שעה גם

' . ' Speculatores

אלה ~ פעלו כמרגלים

וגששים  -מטעם

וה -

שלטונות הפרובינקיות ובמסגרת הצבא

'  ' Exploratoresשהיו סיירים במסגרת לגיונרית ועל  -לגיונרית  .להתמצאות ראשונה והפנייה למקורות עיין
במונחים המתאימים
11

12

13

ראה להלן  ,הערה

ב ~Der Kleine Pauly -

( לעיל  ,הערה . ) 7

. 30

המהדורה המקובלת היא של  . Schneiderא
)  . 1 ff.קק  ] 10 , 1 ) 1908 ( ,א ז G ttingen . Pha. Hist .
שם  ,עמ '  . 10תרגום הפיסקה כלשונה אינו נעלה מעל כל ~
ספק  ,אך מובטחני כי מכוון לרוח הדברים  .גם שניידר
בספרו Griechische Poliorketiker (Abh . Konigl Ges. wiss .

,

מתלבט בתרגום  ,אך קובע כי שיטת הלחימה הנקוטה היא שונה מזו המצריכה מצור סדיר

. ( Belagerung

את המונח שתרגמתי כאן כ ' עמדות '  ,הוא מתרגם ב ' מרחבים '

מתרגמו ב ~ ' BergrUcken ' -שמשמעותו רכס  -הר ,

מורדות  -הר  .ייתכן

) ( Gegenden

) Regelrechte

ואילו Plew

[.

שתרגום זה הוא העדיף וראה ספרו

:

 . 92 - 93קק Quellenuntersuchungen zur Geschichte des Raisers Hadran, Strassburg 1890 ,

ואילך .

14

ראה גיחון ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' 93

15

מ ' כוכבי ( עורך )  ,יהודה שומרון והגולן  ,מחקר ארכיאולוגי  ,תשכ " ח  ,ירושלים

16

לדוגמה  ,יש ' לזהות את אתר
והאתרים

, 46 , 44

52

תשל " ב .

במרחב ואדי אל עוג ' ה ( סקר מדבר  -יהודה אצל בר  -אדון ) כמחנה רומי בסיסי

 , 51 , 50 , 48ו  52 -כמוצבי  -חוץ רומיים ; בערד שהמתחמים  ,המערות והמיבנים שבאתרים , 41 , 35

 43 , 42וכן  39עשויים להיות יהודיים

;

ואתר  38ייתכן שהיה מוצב

רומי .
33

די ון

מרדכי גיחת

שלמרגלות תל שלם  ,כדי לקבל מושג טוב על מבנהו של מחנה בסיסי רומי  .כן יש לחפור באתרי

.

הפסגות והמערות אשר שימשו את הלוחמים היהודיים המערות  ,בעיקר  ,הפכו בחלקן למקומות
מיפלט אשר בהם התבצרו אותן ' פלוגות קטנות '  ,אשר יוליוס סוורוס חיסלן בזו אחר זו לאחר מצור

והרעבה  .דוגמה יפה למחנות  -מצור אלה היא המחנה הרומי אשר נחקר על  -ידי ידין  ,מעל למערות
נחל חבר  ,ואילו המערות במדבר  -יהודה הינן דוגמה טובה למקומות מיפלט אלה 7 .י

נשאלת אפוא השאלה  ,מה גרם לאי -הבהירות ולשיבושים בדברי דיו קסיוס  .בראש וראשונה
עלינו לזכור כי לא עסקנו בחיבור המקורי של דיו אלא בחיבורו של הנזיר קסיפילינוס שהוציא
לאור תקציר של ' תולדות רומא ' של דיו בעיבודו הוא  .נוסח מקוצר זה נכתב במאה הי " א  ,כלומר כ
 900שנה לאחר המעשה  .מטבע הדברים חייב הקיצור השמטת קטעים וקישורם של הקטעים

הנותרים על  -ידי משפטי  -חיבור מפרי עטו של קסיפילינוס  .שיטה אחרת היתה תימצות דברים של
המקור ושיכתובם המקוצר בלשון המתמצת

וכהבנתו .

הוכחה לכך שהפרקים הנוגעים לענייננו

8ן

עובדו על  -ידי קסיפילינוס היא תיאור המקדש שבירושלים כ ' בית המקדש של

זה .

 , ( eoCשרק הוא  ,ולא דיו קסיוס הפגאני  ,היה משתמש בכינוי

האל ' ( פסז ~ 6 vab

9ן

~
ברם  ,אין להוציא מכלל אפשרות שכבר דיו קסיוס בזמנו שגה בהצגת הדברים  .ניתן להבין זאת

מפני שהדברים נכתבו תשעים שנה לאחר המעשה ובשל אופיים המסובך של המאורעות ( וראה

להלן ) .

יתירה מזאת  ,נראה שהדריאנוס הוסיף עירפול ושיבוש מכוונים משלו  .לנושא זה הקדשתי

מחקר מיוחד ובו ניסיתי להוכיח שכוונת הדריאנוס היתה להיכנס להיסטוריה כנסיך של

שלום .

לשם כך עסק בשיכתוב היסטורי  ,כדי להפחית מחומרתה של המלחמה ולטשטש את המידע

עליה .

20

משום כך מצא לנכון דיו קסיוס או קסיפילינוס  ,לפתוח את הדיון במלחמת בר  -כוכבא בנימה

פולמוסית באומרו כי היתה זאת ' מלחמה לא חסרת  -חשיבות ולא קצרת  -זמן '
) 10ע6ק 057 ' 61170 %

אופייני

17

the

VLKpO

~
קסיפילינוס ' ,
ל ' דיו -

שם ,

ניסוח זה של מבוא לתיאור סיפור המעשה איננו

וסביר שהוא בא לסתור דעות מוטעות שרווחו בנדון בשעת הכתיבה .

.

TheFinds' From
,
the .Bar' Kochba .Period

"

 . 111 - 114קק Jerusalem 1963 ,
18

. ) 1 : 12

( 8זפ0

) 0א8ג% 6

; Idem ,

London

,

,

.ץ

 . 46 1ק 1971 ,

Yadin,,

Cave of

,

על הערכת קסיפילינוס כסופר עיין במאמרי ' הערכת המצב של בר  -כוכבא ' המוגש לפירסום במקביל לסקירה זו
ושם גם הערות

,4

.5

ראה גם

4 / 2 :נ 1 ( ) .

Realencyclopddie,

 . ' Xiphilinos ' , Pauly-Wissowa,ע . 5 .

הערכה

אחרונה ז ל דיו אינה עוסקת  ,למרבה הצער  ,די הצורך בעניין הקיצור הקסיפיליני והשפעתו על הנוסח שבידינו

"

ראה ספרו הטוב של Odord 1964 :

.

,

ג

 (Jassius Dioק Study
Nadrje, GUtersloh

19

לעניין זה ראה כבר  . 2ת  . 49 ,ע

1897 ,

20

וראה בינתיים גיחון ( לעיל  ,הערה

 ) 18ונסס

הציטוטים מתוך 8

() 1 ,

Millar ,

].

,

,

.

,

;

)(

Schlatter, Die Tage Trajans
 undו ; 1 1 , 1
 isroriaeAugustaeהצנעת
; 11 , 3
4ן

הפעילות הצבאית והבלטת מפעלי השלום בולטת גם ממדיניות הטביעה של המטבעות ההדריאניות  ,ראה . :
:

Coinage

] 0 . . .ך '  . 325 ff.קק , 11 , London 1926 ,

'

Sydenham , The

1 E . A .נ

Mattingoy

ת0 reference 15 made. . . Hadrian refuses 10 draw attention 10 the one smudge 0ת the Jewish war
'  ( the fair picture Of imperial peaceשם  ,עמ '

34

. ) 326

השער הדרומי

( הלניסטי  -רומי ) ,

חרבת עקד

מלאכת ההיסטוריון  ,בשאיפתו להגיע אל האמת ,לא היתה אפוא קלה כל עיקר כבר בימי דיו
קסיוס  .אך גם שאר המקורות הכתובים  ,אם שמרו את זכר התקופה  ,הינם מגמתיים ועוינים את בר -

כוכבא  ,ומלכתחילה לא התכוונו לתת את סיפור מהלך

המלחמה .

21

על כן  ,כאשר התגלו מערכות

המסתור מימי בר  -כוכבא  ,תחילה זו שבעין  -ערוב 22ואחר  -כך זו שבעילבון ,

23

נדמה היה שהסבר

נאות שלהן יוכל לשמש בסיס להבנת המאורעות ומהלכם  .ואכן סבורני שהחפירות שניהלתי עם
עוזרי בחרבת עקד ליד אמאוס

24

נתנו בידינו את האמצעים לעשות

כן .

חרבת עקד היא יישוב מבוצר היטב  ,שהתקיים מן התקופה החשמונאית ועד לימי בר  -כוכבא .
היא נבנתה על ראש פסגה של גבעה נישאה במרחק של  2 . 5ק " מ ממזרח לחמת  -אמאוס ( נ  .צ .
 , ) 15081382כיום בתחום פרק קנדה  .האתר הוקם בקרבת מעיינות עשירים  ,אך במרחק  -מה
מהדרכים הראשיות העולות מדרום ומצפון לו לירושלים  .העלייה הקשה מן הבקעות המקיפות
אותו משלושה עברים קשתה עוד יותר בשל הטרסות הגבוהות שניבנו במורדות הגבעה עוד בימי

קדם .
21

לקט המקורות "TnD

22

י ' צפריר  ' ,מערה מימי בר  -כוכבא ליד עין ערוב '  ,קדמוניות  ,ח ( תשל " ה ) עמ '

23

י ' תפלינסקי  ,חדשות ארכיאולוגיות  ,ה ( ינואר  , ) 1963עמ '  ; 14ז ( יולי 963נ )  ,עמ '

24

מ ' גיחון  ,חדשות ארכיאולוגיות  ,עג ( ינואר  , ) 1980עמ '

t

אבות הכנסעה ושאר סופרים נוצריים מובא אצל ייבין ( לעיל  ,הערה  ) 1עמ ' קמא

~

 ; 24 - 23עו

( אפריל

. 26 - 24

ואילך .

. 19

 , ) 1981עמ '

. 28

עקץ:

מרדכי גיחת

ראש הגבעה היה מוקף חומה מבוצרת היטב במגדלים  ,שרוחבה הגיע עד שני מטר

ויסודותיה

הושתתו על הסלע  .שער אחד  ,אשר נבנה אבני  -גזית בבנייה איתנה ומדויקת  ,נפתח אל

עבר דרך
עד כה

מתפתלת העולה מכיוון דרום  .שער זה מוגן בשני מגדלים מעוגלים  .קטעי החומה שנתגלו
התחתון
נשתמרו עד לגובה של כשישה מטר מעל לסלע  .המגדלים ניבנו כולם או בחלקם כשחלקם
ניבנו חדרים על  -גבי
בנוי כתשתית מוצקת של נדבכי  -אבן מלוכדים היטב ורק בקומה העליונה

המסד

המוצק .

וכן

מטבעות וקיראמיקה איפשרו לנו לזהות שכבת  -חרם ופרצות בסביבות השער ומגדליו
 הספירה ) או מלחמתבפינה הדרום  -מערבית של האתר עם המלחמה נגד וארוס ( שנה  4לפני
 פי המימצאהחורבן  25 .מעל לשכבה זו ניכרת פעולת תיקון ושיפור  ,אשר אף היא ניתנת לזיהוי  ,על

כאמור  ,האופי

הנומיסמאטי והקיראמי  ,עם תקופת בר  -כוכבא  .אופייני לתיקונים אלה היה ,
 ידי שפיכת אבני -המאולתר והמגמה למהר ולהשלים את המלאכה  .הפרצות ליד השער נסתמו על

חומת  -תמך

שדה קטנות בין חגורות של אבנים גדולות יותר  ,לחיזוקן  .לאורך של  16מטר נחשפה
החומה הראשונה
( ? )  ,פנימית לחומת האתר  .תחילתה ממערב לשער וקלס טרם נתגלה  .בין
אשר באו
והחומה הפנימית  ,אשר נשתמרה לגובה של שני מטר  ,נמצא מילוי מפולת ודרדרת
מטר
בחלקן או כולן מראש החומה הראשונה  ,אשר נשתמרה בקטעים אלה עד היום לגובה של שני

תחזקנה

ומחצה מעל למיפתן השער  .נדמה שכאילו במתכוון תוכננה המלאכה כך ששתי החומות
הפנימית  ,ואילו
זו את זו  .המיבנה האיתן של החומה החיצונית הגן על הבנייה החפוזה של החומה
בקטע זה  ,עד
זו הוסיפה עובי ניכר אשר איפשר  ,כפי הנראה  ,הרמתה לגובה מעל לחומה החיצונית
הביצורים
לגובה הנדרש  .בעבודות השיפוץ השתמשו לוחמי בר  -כוכבא גם באבני הגזית של מיבני
הקודמים  ,בשימוש

מישני .

שכבת  -הרס ושריפה חזקה  ,אשר מעליה מפולת של מגדל  ,משמשת עדות אילמת

לכיבוש

 -חץ

מחדש של הרומים בגיזרה המערבית של מערכת הביצורים  .בשכבה זו נמצאו עשרות ראשי

ליד שברי כלי  -נשק אחרים  ,אבני  -קלע ואבן  -בליסטרה בקוטר

25

ס " מ  .היא זוהתה

בפירוש כשכבה

המשתייכת למלחמת בר  -כוכבא על  -ידי המעות הבר  -כוכבאיות שנתגלו בה בכמות ניכרת .
במפקדת יהודה
עוד בטרם בואנו לאתר גילה בו עמנואל דמתי ( אז קמ " ט ארכיאולוגיה
 כוכבאית ( מערכתושומרון )  ,במורדו הצפוני  ,כניסה למערה שזוהתה כחלק במערכת  -מסתור בר
השיטתית 26 .
מס '  . ) 1מערה זו נפגעה על  -ידי שודדי  -עתיקות  .ברשותו התחלנו בפינויה וחפירתה
סתומות בסחף
תוך כדי עבודתנו באתר זיהינו מערכות נוספות במורדות  ,סביב  -סביב  ,אף הן
ובדרדרת טבעית או מלאכותית  .עד כה סיימנו את פינויה של מערכת מס '

1

בלבד .

זה לזה

המדובר הוא במערכת של שלושה חדרים גדולים או יותר  ,החצובים בסלע ומחוברים
על ארבע
בפרוזדורים צרים שרוחבם כ  50 -ס " מ וגובהם כ  60 -ס " מ  ,אשר ניתן לעבור בהם בזחילה
פעמוניים גדולים  ,אשר שימשו לה
בלבד  .פרוזדורים מחברים את המערכת לשני בורות -מי

"

זוהו

עיבוד המימצא הנומיסמאטי הוא בידי ד " ר א ' קינדלר וזיהוי המטבעות נעשה על  -ידו  .עד

25

5

מטבעות

הקמת

1980

של אנטיוכוס הרביעי  ,מטבע אחד של דמטריוס השני  3 ,מטבעות של אנטיוכוס השביעי  -המרמזים על
האתר עוד בשלהי התקופה הסלבקית  .מתוך
הרודיאניים ,

1

קלאודי ,

1

של דומיטיאנוס ,

1

כ 60 -

מטבעות חשמונאיים היו

של נרוה ומעל

ל 15 -

26

2 6

~

מטבעות

של בר  -כוכבא ( כולל שנים א ' וב ' ו ' לחרות

ירושלים ' ) .
ע'

כ 50 -

ינאיים .

3

היו

דמתי  ' ,חרבת עקד '  ,חדשות ארכיאולוגיות  ,סא  -סב ( אפריל  , ) 1977עמ '

. 61

י
י~

ש

"

חרבת

עקד

ח" "

מערכת תת קרקעית
קטע

-

מס

שפוגי  -תבג ' ת וטגית

--- ------

-

-

מערכת תת  -קרקעית מס '

,1

חרבת עקד

פתח של בור המשמש מוצא  -חירום וארובת  -איוורור במערכת תת  -קרקעית

מס ' , 1

חרבת עקד

קנחן

' הרודיאני ' ,

נר

מס ' , 1

ממימצאי המערבת התת -קרקעית

סיר  -בישול  ,מתקופת סוף

התת  -קרקעית מס '

חרבת עקד

,1

השהייה בתוך המערכת

חרבת עקד

פתחי  -איוורור ויציאות  -חירום  .כיוון שהפרוזדורים נפתחו אל דפנות הבורות בגובה של כשני מטר
מעל תחתיתן  ,ייתכן שעד קרוב לגובה זה הכילו הבורות מים  ,הן כהסוואה והן לשימוש המתכנסים

בהם .
הכניסה הראשית המקורית נהרסה  .הדעת נותנת כי היתה מוסווית בצמחיה וחבויה בתוך

הריסות המלחמה הקודמת  .הכניסה למערות הנמוכות יותר מוסתרת כיום היטב על  -ידי הצמחיה
הטבעית  .פתחה של מערכת המסתור

מס '  2הוא נקיק טבעי צר ששיחים ועשבים סוגרים עליו ,

והוא נסתר מעין הצופה  .מייד מאחוריו נפתח אולם רחב  -ידיים אשר נחצב בסלע באורך של
מטר ובגובה של

4

כ 20 -

מטר  .מאולם זה נפתח פתח למנהרה שאפשר להתקדם בה בזחילה  ,אשר טרם

פונה .
בדומה לידוע מאתרים רומים אחרים  ,ניצלה מערכת מס '

1

חציבות קיימות  ,וכבר הזכרנו את

שני בורות הפעמון  .נדמה שהמערה הקדמית בצד צפון  ,שדרכה נכנסו למערכת ושקיר הכניסה
שלה התמוטט  ,היתה מערה טבעית אשר הוכשרה אולי כמערת  -קבורה  .נר ישראלי תמים ושברי -

חרס מעידים על כך שהיתה בשימוש כבר בימי בית  -ראשון  ,וחרסים מן התקופה הפרסית -

הלניסטית מלמדים על שימוש גם בתקופה

זאת .

זיהוי המערכת עם תקופת בר  -כוכבא נעשה על  -סמך המימצא הנומיסמאטי העשיר יחסית ועל -
סמך הקיראמיקה האופיינית והזהה למימצא מאתרים מתקופת בר  -כוכבא  ,כמו מערות במדבר -

יהודה  ,ואדי דליה וקומראן .
אחת הבעיות הקשות שעמדה לפני החוצבים שרצו להסתיר את מלאכת החציבה מעיניים

בלתי  -רצויות היתה הסתרת האבן וחומרי החציבה שהוצאו בכמויות גדולות  .עניין זה חמור דווקא
בהרי הגיר של יהודה  .האבן הנחצבת כאן ורסיסיה מושכים בלובנם את תשומת הלב

ממרחקים .

הדעת נותנת כי השיטה הטובה היא פיזור חומר זה על  -פני שטח רחב  ,ודווקא בלילה  .לאורך אחד
הקירות במערכת מס '

ץ2ץ2

1

נתגלה קיר בבנייה יבשה שאין לו יעוד נראה לעין כחלק ממיבנה  .מאחוריו

ההבט הצבאי של מרד בר  -כוכבא

י

ן

88

מטבעות מהלופת בר  -כוכבא בחרבת עקד

מוערמים

שברי  -סלע ושיירי  -חציבה  .ייתכן שכאן נערם והוסתר החומר שנחצב במשך היום לקראת

פיזורו והרחקתו

בלילות .

ג
אם נשווה עתה את מימצאנו בחרבת עקד עם סיפורו של דיו קסיוס  ,ראשית נמצא שבאתר זה
נתגלו הן ה ' מנהרות ' והן ה ' חומות ' וכבהן הוא שח  ,כאשר אלה הראשונות צוידו בארובות ' אוויר
ואור ' ( 0זע Ka WSYYOG 405 % 01ע0א8ע

שם  , 12 ,סוף )

".

~

Kai

iva

"

ou
~

1 b5ט6 % 078 ) 0
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~

אך אין כל אפשרות לראות במערכת המסתור ובביצור הנראה לעין בראש הגבעה מיקשה אחת ,
שנבנו

בו  -זמנית .

את מערכת המסתור עלינו להסביר כבסיס  -סתר התקפי  ,אשר בו נערכו לוחמי בר  -כוכבא

לקראת גיחת הפתע ביום ובשעה המוסכמים  .יעדם הראשון היה ככל הנראה הצומת החיונית של
אמאוס  .קיימים רמזים לכך שצומת זו היתה תפוסה אותה שעה בידי חיל  -מישמר רומי ,
כך הדבר  ,היתה ההפתעה צריכה לאפשר את

27

ואם אכן

חיסולו .

באופן דומה מוקם הבסיס התת -קרקעי שליד עין  -ערוב בקירבת המסילה הראשית לחברון
ולדרום  -יהודה ואמת  -המים לירושלים  ,והבסיס בעילבון בקירבת ראש בקעת  -נטופה  ,בקעת -

ארבל  ,בקעת  -סיכנין וליד הדרך המובילה אל לב הגליל  .ייתכן כי המערכות התת  -קרקעיות הבר -

כוכבאיות אשר נתגלו על  -ידי א ' נצר בהרודיון ,

28

היו בסיס ראשי להשתלטות על מדבר  -יהודה

בכיוון ים  -המלח  ,ובתוך זה המטעים של עין  -גדי ושל עין  -בוקק  .מטעים אלה היו מקור  -הכנסה
27

אמאוס היה בסיס צבאי רומי במלחמת החורבן  ,ראה  :יוסף כן מתתיהו  ,מלחמת היהודים  ,ד ,

. 443

שם  ,ז ,

217

מדובר במפורש על הפיכתה למושבה צבאית  .אמנם המרחק מירושלים מתאים הרבה יותר לאתר הכפר הערבי
'
הרומי
לשעבר קולוניה ( המנציח את השם

 , ( Coloniaאך ביסוד הטעות יכול להיות בלבול בין שני מקומות שהיו

מישכן קבע של גחמות רומיים  .לפחות שתי מצבות של חיילי הלגיון החמישי המקרוני עשויות להשתייך
ברוכ -כוכבא  , 14155 , 2 :י י2" 11114155ל) עיין גם  . Vincent : :א
לתקופה שלאחר חורכן הכית ובטרם מלחמת אבכ
 . 384ק 4 . Abel , Emmaus Paris 1932 ,ב  .ע - .
על נוכחות רומית באתר לאחר המלחמה ראה  :איכה רבה א  ,מח .

.

28

א'

נצר  ,הרודיון  ,ירושלים

 , 1981עמ ' . 44 -43
קנן

)

מרדכי גיחת

חיוני לאוצר המדינה הרומי ומקור  -הכנסה חיוני עוד יותר למימון המלחמה ולביסוס המדינה
היהודית המתקוממת נגד

רומא .

29

כל זאת בשלב ראשון של המרד  ,שלב הפתעת הרומים
) ( niKaipa

וגירושם .

' המקומות המתאימים '

אשר אליבא דדיו  -קסיפילינוס נתפסו על  -ידי היהודים  ,היו צריכים להיות בשלב זה

בסיסי  -סתר~ שמהם ניתן היה להגיח ולתפוס במהירות נקודות  -מפתח  ,שיעניקו למורדים עדיפות

מיידית להמשך הלחימה  .ממין זה היו מערכות המסתור של חרבת עקד ואחרות  ,כגון אלה שנימנו

לעיל .
הצרכים הטאקטיים נשתנו לקראת השלב הבא של המלחמה

:

בלימת מתקפות הנגד של

הרומים .
כל הרמזים מוליכים למסקנה כי היהודים  ,כפי שציינו כבר לעיל  ,תכננו סיגננה גמישה  .זאת

בוודאי  ,בין השאר  ,גם מתוך לקחי מלחמת החורבן  .אך גם בצורת לחימה זו  ,כאשר עיקר חיל
השדה אינו תופס ביצורי  -קבע  ,נחוץ לבצר את המדינה היטב  ,כדי להצר את צעדי האויב  ,להתישו

במצנרים ולתעלו לשטחי  -הריגה

ומארבים .

30

ואגב יש בכך להסביר את דברי דיו  -קסיפילינוס

שהיהודים נמנעו מלהתגרות מלחמה ברומים בשטח הפתוח  .עתה נוכל להבין את דבריו על כך

שהיהודים נמנעו מהכרעה במערכה סדורה בשטח הפתוח מול הצבא הסדיר הרומי ; הם ניסו ,
בהתבססם על תנאי השטח והביצורים שהקימו  ,להביס את הרומים בהתקפות  -פתע  ,במכות פגע
וברח או

במארבים .

הביצורים אשר הוקמו בשלב זה היו לפחות בחלקם גלויים לעין וכללו את היישובים העומדים
על תילם  .י3

כאשר דיו  -קסיפילינוס מדבר על ביצורים גלויים לעין ועל מה שהוא קורא ' חומות '  ,הרי כוונתו
לביצורים שהיהודים הקימו בשלב השני של

המלחמה .

ועתה היו

niKUlpu

1סק21

~
המיגננה הגמישה
( המקומות המתאימים של המדינה  .ראה לעיל )  ,אתרים שהתאימו להכנת

התקפת הנגד הרומית

ז
~~
מול

הצפויה .

ואמנם היו מקומות אשר התאימו להיות בסיסים בשני המקרים  ,דהיינו בשלב הראשון והשני

של היוזמה היהודית  .מקום כזה היה חרבת עקד  .אי לכך ניגשו עם סיומו המוצלח של השלב

הראשון לשיקום מהיר של הריסות הביצורים בראש ההר  ,כדי לקדם את פני הרומים .
השרידים הנחשפים בראש הגבעה מלמדים על המלחמה הסוערת ועל הכרעת היהודים במצור

לאחר התשתם על  -ידי גייסות

עדיפים .

ועתה  ,בשלב האחרון של המאבק  ,נתחדש השימושובמערכות המסתור שבאתר  ,או ביתר דיוק
במערכת מס '
29

ראה

,1

שהיו לה מוצאים אל תוך השטח המוקף חומות  ,ואחרוני הלוחמים מצאו בה

תשומת הלב המיוחדת המוקדשת למטעי האפרסמון בעין  -גדי כאיגרת של בר  -כוכבא אשר הובאה אצל י '

ידין  ,החיפושים אחר בר  -כוכבא  ,ירושלים
30

ראה גיחון ( לעיל ,

הערה  , ) 2עמ ' . 94 , 88

 , 1971עמ '

. 128

התחושה של הימנעות מהסתגרות מאחורי ביצורים של קבע  ,כפי שבאה

לביטוי גם כדברי אפולודורוס ( לעיל  ,הערה

, ) 13

מופגנת בצורה מובהקת ביותר כאשר בר  -כוכבא נמנע מלהפוך

את ירושלים למקום שאליו יוכנס חיל השדה  ,לשם עמידה מול הרומאים עד
31

תום .

'

דיו  -קסיפילינוס מדבר על חמישים מצודות )  ( wPOOP aב  985 -כפרים מפורסמים ביותר ( שם  ' . ) 14 , 13 ,כפרים '

אלה היו בוודאי ערים  ,וחלקם בוודאי בוצר מחדש ; הכינוי ' כפרים ' בא להם בגלל מעמדם המוניציפאלי ואופיים

הלא  -הלניסטי .
ל) 4

דיך

ההבט הצבאי של מרד בר  -כוכבא

מיקלט  .מן המטבעות שנמצאו במנהרות אנו למדים שהקרב האחרון על חרבת עקד חל בשנה

חיים .

השלישית למלחמה  .בשלב זה קשה לומר אם הפליטים נכנעו או שמא הרומים קברו אותם

יפה  ,אשר פורקו מבתי  -מידות שבפסגת הגבעה ודורדרו בעמל רב אל תוך הבור וכניסת המערה ,

הכניסה למערכת ואחד ממוצאיה ( בור א ' ) נמצאו סתומים בדרדרת אבני  -גזית גדולות ומהוקצעות
3

מעשה זה יכול היה כמובן להיעשות גם כדי למנוע מן היהודים את השימוש המחודש במערכת  ,אך
עצמות -אדם אחד ולידם מטבע של שנה ג ' למרד מקרבים את האפשרות הראשונה  ,כי המערכת
נסתמה על הפליטים שבה  .אנו מקווים שעם המשך החפירה יאספו נתונים המאפשרים שחזור

מפורט .
בחרבת עקד אנו עומדים אם כן על שימוש כפול ושונה במערכות המסתור בראשית המרד ,

בשלבי הסיום שלו וכן על ביצור הפסגות בשלבי הביניים  .יש אתרים רבים שבהם אוכלסו בשלבים
האחרונים של המלחמה מערכות בלבד  ,כמו בחרבת דליה  ,בוואדי מורבעת ובנחל חבר ,

33

בין

קודם  -לכן .

שהוכשרו מראש ובין שנתפסו בשעה שהאויב התקרב ומבלי שהוכנו לכך

עשרות רבות של מערכות או יותר  ,שהשתייכו כפי הנראה אל המיקלטים התת  -קרקעיים אשר
הוכנו מראש כדי לשמש מחסה ומסתור לתושבי היישובים שבקירבתם או ממש מעליהם  ,נתגלו
בעשור האחרון ביהודה  ,ועד עתה באזור שמחרבת עקד

ודרומה .

מערכות אלה מזכירות יישובי  -מיפלט תת  -קרקעיים דומים  ,כפי שנתגלו מתחת לערים
ולעשובים שעל הלפר הביזאנטי  -אנטולי עם ארצות האסלאם  .ג במרחב זה נועדו מיתקני המיקלט
לאכסן את האוכלוסיה למשך זמן מוגבל  ,שעה שגדודי הערבים פשטו אל תוך המדינה הנוצרית

האימפריות .

למסע של שוד סתם או במסגרת המלחמות הרבות אשר התנהלו בין שתי

בעוד שבנסיבות אלה הגיוני להיעלם זמנית תחת פני הקרקע  ,קשה לדעת אם אוכלוסי יהודה
הניחו כי ייתכן מצב שבו המלחמה תנוע אנה ואנה בטרם שחרורה הסופי של יהודה  ,וכי למשך

תקופה זו ייטיבו למלט את עצמם ואת רכושם למחבואים תת  -קרקעיים  .ושמא גם קיוו שאפילו
במקרה של תבוסה כללית  -יומתק רוע הגזירה  ,אם יעלמו מעין האויב עד שירגעו מעט הרוחות .

אפשרות נוספת היא שתושבי דרום  -יהודה למדו מנסיונם כי בתקופת מלחמה  ,כאשר הבטחת
הספר בפאתי הנגב מתרופפת  ,גדלה הסכנה לפלישות שבטי הנוודים הערבים  ,מלבד פשיטות
האוכלוסיה העוינת שבחוף פלשת  ,וכי בהילקח חלק ניכר של הגברים לצבא המתקוממים  ,בטוח
לרדת מתחת לפני
32

הקרקע .

35

להוציא שכבות של יסודות מאבני  -שדה לא נתגלו עד כה בראש הגבעה מיבנים באתרם  .הטיב המעולה והמידות
של האבנים אשר דורדרו אל תוך הבורות והמבוא של המערכת ודומיהם  ,אשר הוכללו בחומות החקלאיות

33

הערביות שמסביב  -הם העדות היחידה שאכן היו בתי  -מידות באתר
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בכל ומן שלא היתה הבטחת ספר תקינה פשטו שוסי המדבר מתוך הנגב או דרך הנגב אל דרום  -יהודה  ,וראה  :מ '

101 :

Oxford

גיחון  ' ,הגנת הנגב באספקלריה היסטורית '  ,ספרא וסייפא  ( 2 ,יוני
ראה

:

 ) 1978עמ '

הנ " ל  ' ,אדום  ,אידומיאה והלימס ההרודיאני '  ,דורון ( ספר כ " ץ )  ,עמ '

Foss

)

 . 36 - 21על המצב ערב הכיבוש הרומי

. 218 -205

על הלימם הפלאווי ראה

:

הנ " ל  Judaea' ,, Provincialia, Festschr. Laur- ,ח' Das Verteidigungssystem . . . des Ravischen Limes 1

.

 . 317 ff.קק Belart Basel 1968 ,
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מרדכי גיחת

קשה להשתחרר מן הרושם שכל המיתקנים האלה נעשו במתכונת דומה  ,על  -פי תכנית  -אב אחת

ובהכוונת השלטונות  .וייתכן כי דברי דיו  -קסיפילינוס שהובאו לעיל מכוונים בעת ובעונה אחת הן
להכנה מראש של בסיסי  -סתר התקפיים ( ' מפגשי הסתר ' או ' מנהרות לתנועות סתר ' )  ,כפי שהיו

בעקד  ,והן למקומות  -מיפלט ' במקרה אשר בו יבואו בלחץ כבד '  ,כפי שנתגלו  ,למשל  ,בחרבת נקיק

וחבריהם .

וליד חרבת מראן על  -ידי ד ' אלו  ,י ' ספר  ,ע ' קלונר

36

נמצא אפוא כי סיפור המעשה של דיו  -קסיפילינוס מושתת על עובדות  ,אלא שתיאור מהלך
המאורעות וצירוף העניינים אינו נכון  ,לוקה בחסר ובפירוש

מוטעה .

סיכום
יסוד הצלחתו של ראשית המרד היה ההפתעה  .גורם חיוני בהשגחה היו בסיסי הסתר התת -
קרקעיים  .בשלב שני  -הכוננות למתקפת  -הנגד הרומית  -הוכנו ביצורי  -שדה ובוצרו אתרים

העומדים על תילם לרבות חרבות במקומות מתאימים  .זהות אתרים  ,כגון בחרבת עקד  ,תרמה לאי -
האבחנה במקורות בין שני

השלבים .

בניגוד למלחמת החורבן  ,הושתתה האסטראטגיה היהודית על אי  -הסתגרות מרצון בביצורי -
קבע ועל לחימה בשטח הפתוחכן ואמנם תוך כדי הימנעות מעריכת קרבות  -הכרעה במערכה
סדורה

( 8ט ) 88

 , ) 581הפעילו המורדים טאקטיקה של פגע וברח  ,מארב והתגברות על האויב תוך

ניצול מירבי של השטח  .בתיאור טאקטיקה זו נכשל דיו  -קסיפילינוס  ,שדבריו עלולים להשתמע

כנקיטה בטאקטיקה של סיגננה נייחת מוחלטת .
ככל שגבר לחץ הרומים  ,נקטו היהודים במיגננה גמישה  .ברם  ,גם בה יכלו הרומים בסופו של

דבר לנצל את עדיפותם המספרית ולאלץ פלוגות  -צבא יהודיות לבוא במצור  ,כפי שצרו על תושבי
היישובים אשר לא נימנו עם חיל השדה וגוננו על

יישוביהם .

בשלבים האחרונים של הלחימה  ,בכל גיזרה וגיזרה חזרו ונמלטו אחרוני הלוחמים  ,פליטי  -חרב
ואוכלוסיות של יישובים שלמים אל תוך מערות שטרם הוברר יעדן המדויק ובאם כוונו כנגד הצבא
הרומאי הסדיר או כנגד שוסי המדבר ובני  -בריתם שהיו צפויים לערוך פשיטות  -הרס וביזה

תכופות  ,בהתפורר הבטחת הספר הסדירה  .אולם מתקבל הרושם שמערכות  -מסתור רבות הוכנו
מראש כדי למלט אליהן אוכלוסיה אזרחית

ורכושה .

היו מקרים  ,כמו בחרבת עקד  ,שהפליטים נמלטו אל תוך אותן המערכות אשר תוקנו תחילה

כבסיסים התקפיים  .עניין זה חייב היה להקשות על ההיסטוריונים ( אפילו בהעדר נסיונות רשמיים
להפחית מערכה של המלחמה ולמנוע מידע עליה ) להגיע לאבחנה נכונה בין סוגי המערכים התת -

קרקעיים  ,באשר ליעדם ולעיתוי השימוש

בהם .

כאן  ,כבשאר המסקנות שנימנו בסיכום זה  ,באים מימצאי המחקר הארכיאולוגי כדי לפרש את
הכתובים ולערוך אותם בסדר

הנכון .

חדשות ארכיאולוגיות  ,עג ( ינואר

. 32 -30

36

ראה

ד3

דבר זה מסתבר גם מבין הכגיטין של התכתובת הבר  -כוכבאית שנתגלתה כמערות מדבר  -יהודה  .בר  -כוכבא יושב

:

 , ) 1980עמ '

במחנה ואחד הקצינים נושא בתואר של ראש המחנה  .וראה ידין ( לעיל  ,הערה

( ' מחנה ' ובו ' צבא רב ' )  ,עמ '  ' ( 132המחנה היהודי ' )  ,עמ '

42

135

( ' ריש

 , ) 29עמ ' 126

המחניה ' ) .

( ' מחניה ' )  ,עמ ' 129

הערות לעניין מערכות המסתור בשיטת הלחימה

של בר  -כוכבא ועל הבטים שונים של התעודות הכתובות
יגאל ידין

כאשר החל בשעתו י ' משורר לחפור את מחילות המסתור בסביבות עין  -ערוב  ,ומשנתגלה שם
מימצא מימי המרד  ,מייד הצעתי שיש אולי לזהות את המקום עם קריית ערבייה הנזכרת באחד

ממכתבי בר  -כוכבא  .מקום זה נזכר כתחום  -ביניים בין מפקדתו של בר  -כוכבא ( ביתר

?)

לבין עין -

גדי  .ואכן חפירת האתר לאחר  -מכן על  -ידי י ' צפריר חשפה מערכת מסועפת של מנהרות ומערות -
מסתור וחומר רב מימי המרד  .בכך  ,דומני  ,נתגלו לראשונה מערכות המסתור  ,שעמוס קלונר
ומרדכי גיחון תיארו אותן לפנינו לכל

פרטיהן .

יחד עם זאת ברצוני להעיר על קושי ארכיאולוגי  -מתודי בקביעת תאריך חציבת המחילות  .מי
שמכיר את המערות הטבעיות במדבר  -יהודה  ,למשל  -שיש בהן המעמיקות עד כדי מאות מטרים

ואלו טרם נחקרו כראוי  -יודע שלמערות אלו שבו וחזרו לוחמים או פליטים מדי פעם בפעם ,
בתקופות שונות  ,מבלי שחלו שינויים מהותיים במערות עצמן  .גם במערות האחרות  ,כגון אלו
שבוואדי מורבעת  ,נמצאו מימצאים מתקופות שונות ומרוחקות זו

מזו .

רובן של המחילות שהוצגו בפנינו היו בשימוש לוחמי בר  -כוכבא  .על כך מעיד המימצא

שנתגלה מתקופה זו  .ואכן  ,בפעם הראשונה יכולים אנו להבין יפה יותר את דברי דיו קסיוס על
שיטות הלחימה של לוחמי בר  -כוכבא נגד הרומים  ,והאסטראטגיה שנקטו האחרונים כנגד שיטת

לחימה זו  .לא עוד מדובר בסתם מערות  -מיקלט ( כגון מערת האיגרות  ,מערת האימה  ,מערות
מורבעת )  ,אלא מערכות מסועפות ומתוכננות המאפשרות הן מסתור ומחבוא והן דרכי התגוננות
בפני

התוקפים .

אולם  ,כאמור  ,טרם מצויים בידינו האמצעים הארכיאולוגיים לקבוע בכל המקרים מתי נחצבו
המערכות הללו  ,והעניין צריך עדיין עיון

ומחקר .

ייתכן שחלק מהן כבר נחצבו בימי מרד

החשמונאים או המרד הראשון .
עניין אחר הראוי עדיין למחקר הוא הפער המסוים  ,לכאורה  ,בין העובדה של מציאות מערכות
ומחילות מסועפות  ,בעיקר בשפלה  ,לבין התיאורים הספרותיים  .להוציא את דיו קסיוס  ,הרי רוב
התיאורים במקורות היהודיים מדגישים דווקא את שלבי סיומו של המרד בביתר  .כמובן  ,אין ספק
שביתר היתה המעוז הגדול והאחרון  ,אפילו אם נביא בחשבון כמה הגזמות מופלגות בתיאוריה

ובציון הקורבנות שנפלו בה  .וכאן המקום לשאול שאלה בדבר היישום  ,או אי  -היישום של לקחי
המרד הגדול ומלחמת החורבן  .מרד בר  -כוכבא פרץ כשישים שנה בלבד לאחר המלחמה

ההיא .
43

יגאל ידין

מלחמה זו היתה בוודאי בבחינת טראומה  ,לא רק לאומית ונפשית  ,אלא גם צבאית  .חייבים היו
ללמוד ממנה מה יש לעשות ומה אין לעשות  .עובדה היא שבמצדה  ,למשל  ,שהיא מקום מתאים
מאין כמוהו למיקלט מבוצר  ,אין אפילו זכר לנוכחות צבאית או אזרחית מימי בר  -כוכבא

מטבע ולא חרס

!

;

לא

מכאן אפשר ללמוד שהלוחמים לא רצו להיכנס שוב למבצר מעין זה  ,שהיווה

מלכודת למתבצרים בתוכו  .אם כך  ,מדוע הלכו למקומות מבוצרים אחרים  ,שנקל היה לצור עליהם
וללכוד אותם שם  ,כגון קומראן  ,חמתא  -אמאוס  ,הרודיון  ,וביתר

?

כיצד מתיישב הדבר עם קיומן של מערכות  -מסתור ולחימה שכולן הוכנו ותוכננו מראש לקרב
נגד הרומים

?

דבריו של דיו קסיוס  ,שאמנם מזכיר גם ביצורים  ,מדגישים בעיקר את המערכות

התת  -קרקעיות  ,כאילו הל  ,והן בלבד  ,שימשו מקום מיקלט והגנה ללחימה

ברומים .

מכיוון שאין ספק בידינו  -הן על  -סמך המקורות הספרותיים והן על  -סמך המימצאים

הארכיאולוגים  -שביתר  ,הרודיון וכיו " ב אכן שימשו כמבצרים של המורדים  ,מן הראוי עדיין
לחקור מה היתה הזיקה בין מערכת המבצרים לבין מערכות המסתור ; מה היו השלבים שבהם
נוצלו מערכות  -המסתור ובעיקר  ,כאמור  ,האם אכן כולן תוכננו ונחפרו ( כמשתמע לכאורה מדברי
קסיוס )

לקראת מרד

זה .

ב
עניין שני שברצוני להעיר עליו ואולי אף להאירו הוא  ,המשמעות המשיחית של המרד  .דומני
שאהרן אופנהיימר המעיט בדיוננו באופיו זה של המרד  .י במאמרו מדגיש הוא בצדק  ,שהתואר
יש לו
' נשיא '  ,שבו הוכתר בר  -כוכבא  ,אינו סתם ' נשיא ' במשמעות המודרנית של המלה  ,אלא

משמעות של גאולה משיחית ; ואילו בדיון זה הדגשתו העיקרית היא על אופיו המנהיגותי  -המדיני

והצבאי  .מבין שני התוארים באמירתו המפורסמת של ר ' עקיבא  ' ,דין מלכא

משיחא '  ,הדגיש

אופנהיימר יותר את ' מלכא ' מאשר את ' משיחא '  .לפלא הדבר  ,שבנוסח המקוצר של דברי דיו
קסיוס שהגיע לידינו לא נזכר בר  -כוכבא בכלל

;

אכל בתיאורי המרידות היהודיות בתפוצות ,

שקדמו לבר  -כוכבא  ,דיו קסיוס עצמו מספר שלמורדים קמו מנהיגים חדורי רוח משיחית  ,או
שהאמינו שיש בהם רוח מעין

זו .

דומני  ,מבלי לפרט יתר על המידה  ,שאכן הצלחותיו של בר  -כוכבא נתפרשו כמעשי גאולה ,

והוא  -בר  -כוכבא -

כמשיח .

לכל החומר הקיים בידינו ברצוני להביא כאן בפעם הראשונה ידיעה מן הפפירוסים של בר

-

כוכבא  .באחד החוזים שטרם פורסמו צוין התאריך בדרך מעניינת ביותר  ' :שנת שלוש לגאולת ציון
 כוסיבהעל ידי שמעון בר כוסיבה '  .כאן  ,בניגוד לתעודות אחרות  ,לא צוינה רק השנה לפי בר

( ' שנת שלוש לבר כוסיבה ' )  ,אלא הדגש הוא על הגאולה ועל בר  -כוכבא

שהביאה .

כבר הדגישו חוקרים שהכתובות על מטבעות  ' -גאולת ציון '  ,ו ' חרות ציון '  -אין לראות בהן

רק סיסמאות ; ודומני  ,שסגנון קביעת התאריך בפפירוס הנידון מחזק מאוד דעה זו .
 כוכבא -1

בניגוד למה שכתב במאמרו  ,הראוי לשבחים  ,כקובץ שהוא עצמו ערך ;
ייחודו ומחקרו '  ,א ' אופנהיימר ( עורך )  ,מרד בר  -כוכבא ( סוגיות בתולדות עם ישראל ,

א ' אופנהיימר  ' ,מרד בר

, 21 - 9
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ובמיוחד עמ ' . 16 - 13

, ) 10

ירושלים

 , 1980עמ '

מכתב ' ארבעת המינים ' בו מבקש בר  -כוכבא לשלוח לו לולבים  ,אהרוגים  ,הדסים וערבות הדרושים לו
לחג הסוכות

ג
והערה אחרונה  ,הנוגעת מחד גיסא ללשונן של האיגרות

ומאידך גיסא לשיתוף נוכרים במרד זה .

לפני כחמש  -עשרה שנה  ,כשהראיתי באולם זה לפני הקהל הנכבד  ,ובראשם הנשיא יצחק בן -

צבי  ,את חמישה  -עשר המכתבים של בר  -כוכבא  ,אמרתי שביניהם נמצאים שניים הכתובים יוונית ,
ושאף הם יצאו ממפקדתו של

בר  -כוכבא .

והנה עכשיו  ,לאחר שמכתבים אלו פוענחו ונבדקו על  -ידי פרופ ' ח ' פולוצקי  ,משתקפת תמונה
שונה לחלוטין  .מכתבים אלו לא יצאו ממפקדתו של בר  -כוכבא  2 ,אלא ככל הנראה מקריית ערבייה ,
היא התחנה שגם בה נמצאה מערכת תת  -קרקעית שקשרה  ,בין היתר  ,את ביתר עם עין  -גדי  .כידוע ,
בר  -כוכבא פנה במכתב הכתוב ארמית ליהודה בר  -מנשה מקריית ערבייה  ,שידאג להובלת א תרוגים
ולולבים

מעיל  -גדי .

והנה באחד המכתבים הכתובים יוונית כותב אדם בעל שם נוכרי המסתיים ב 4 -ס  ( ,אולי אליאנוס

הנזכר במכתב היווני השני ) אל אנשי עין  -גדי  ,אל יהונתן בר  -בעיין ואל מסבלה בן  -שמעון  .אדם זה

כותב להם שהוא שולח אליהם אחד בשם אגריפס  ,על  -מנת שיתנו בידיו את האתרוגים והלולבים

עבור ' מחנה היהודים '  .איש זה מתנצל שהוא כותב יוונית  ,כי אין עמו איש הכותב עברית  ,ואין
לדחות את כתיבת המכתב בגלל קירבת החג  .עובדה זו היא רבת  -משמעות לגבי האופי החברתי -

תרבותי של אנשי קריית ערבייה ולענין שיתופם של נוכרים במרד בר  -כוכבא  .יחד עם זאת ,כאמור ,
אין להסיק משני המכתבים היווניים  ,כפי ששיערנו קודם  -לכן  ,כי ממפקדתו של בר  -כוכבא עצמו
כתבו יוונית

לפיקודיו .

אדרבא  ,כל שלושה  -עשר המכתבים הנותרים שנכתבו ממטות בר  -כוכבא כתובים עברית או

ארמית  ,אף  -על  -פי שהסופר של כל מכתב ומכתב היה אדם
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