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

ראה

London :

97 - 1900 ,ש /

during rhe Years

Palestine

ח!

Macalister , ,Excavations

...
S

A

& Bliss

 .נ .ו

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
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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 .
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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

עמוס קלונר

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
114

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

12
~

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
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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 .

19

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
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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
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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 .
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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
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וראה לאחרונה

:

ד ' ברם  ,ש '

ספראי  ,י ' צפריר

ומ ' שטרן ( עורכים ) ,

המלחמה .

ארץ ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש

המוסלמי  ,ירושלים תשמ " ב .
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