גבע בימי החשמונאים
זאב ספראי ומיכה לין

גבע היא עיר קטנה בשולי הגליל  ,אשר העדר מקורות העוסקים בה הפך לה כמעט לסימן היכר .
בחידת זיהויה כבר עסקו רבים  ,ובהם אלברט אלט  ,בנימין מזר ומלומדים אחרים  .אף אם
ן

נצליח לפתור את בעיית זיהויה  ,עדיין יהא עלינו להתמודד עם שאלות אחרות הנוגעות
לתולדותיה  ,שעקב העדרה מרשימות שונות של ערי הארץ מקשה עד מאוד את העיסוק בשאלות

אלה .
במאמר זה ננסה לאשש את זיהויה של גבע בתל  -אבו  -שושה וללמוד מהמקורות מה היה אופיו

של היישוב מהתקופה החשמונאית ועד לסוף ימי הבית השני  .ניעזר בתוצאותיהן של מספר
חפירות בתחום החקלאי של התל  ,שפורסמו לאחרונה  ,ובחפירה קטנה של מבנה מגורים ושל אמת
המים התחתונה של המקום  ,חפירה שתוצאותיה יובאו בנספה למאמר

זיהויה של

זה .

גבע

הצעות אחדות הוצעו לזיהויה של גבע  -גבע פרשים  ,ברם רק לאחר שבית  -שערים זוהתה בבירור ,
ניתן היה לאששן ולבססן על מידע טופוגרפי וארכאולוגי ברור  .על בסיס זיהוין של בית  -שערים

וסימוניה ועל סמך תיאורו של יוסף בן  -מתתיהו  ,שלפיו מצויה גבע

*

בסיוען שהנדיב של הקתדרה ללימודי ארץ  -ישראל על  -שם א ' וצ ' מוסקוב " ן ושל הקתדרה
הוכןעל  -שם
לארכאולוגיה
מאמר זה
' קרוטהיימר שליד המחלקה ללימודי ארץ  -ישראל באוניברסיטת בר  -אילן  .תודת
המחברים לקתדראות על העזרה

1
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סטריות

.

(3 7

ק " מ ) מבית -

הרבה .

 . 3 - 21עק  ; 11 . 411 , ' Die Reiterstadt Gaba ' , ZDPV, 62 ) 1939 ( ,ב ' מזר  ' ,מחקרים טופוגרפיים ד '  -גבע
וחרשת הגוים '  ,ידיעות  ,יא ( תש " ה )  ,עמ '

הסטוריים  ,ירושלים תש " ו  ,עמ '
 . 75 - 82קק

"

; 112 - 100

,

( 24 ) 1952- 1953

: 39 - 35

הנ " ל  ,ערים וגלילות

Peoples ' ,
Idem , ' Beth She 'arim , Gaba and Haroshet of
; ד ' בר " ג  ' ,גבע וגבע פרשים '  ,ב ' מזר ( עורך )  ,גבע :

תגליות

ארכיאולוגיות בתל אבו  -שושה משמר העמק  ,ירושלים תשמ " ח  ,עמ '

של גבע '  ,שם  ,עמ '

166 - 120

ובעיקר עמ '

.

בארץ ""

ראל  :מחקרים טופוגרפיים -

; 124 - ! 20

 ; 12 - 4ז '

ספראי ומ ' לין  ' ,המבנה הכלכלי

מ ' לין  ' ,מיקומה של גבע פרשים '  ,שם  ,עמ '

 ; 223 - 219ע '

זיגלמן  ' ,לזיהויה של גבע פרשים ' א ' שילר ( עורך )  ,ספר זאב וילנאי  ,א  ,ירושלים  , 1984עמ '  ; 227 - 225י ' נאור ,

' לזיהויה של גבע פרשים '  ,שם  ,ב  ,ירושלים  , ! 987עמ '  ; 119 - 118א ' סגל וי ' נאור  ' ,ארבע עונות חפירה באתר
הלניסטי בשער העמקים '  ,קדמנניות  ,כא  ( 82 - 81תשמ " ח )  ,עמ '  . 30 - 24לאזכור גבע ברשימות המצריות ולשמה
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המקורי

ראה :

of the American

Campaign 10 Takksi ' , Journal

A . F. Rainey, ' Amenohotep 11 ' 5

 . 7475 ; 0 . Schmitt , ' Gaba , Getta und Girntikirmil ' ,קק 10 ) 1973 ( ,

.

Egypt

י

Research Centre

 . 22 - 79קק  ; ZDPV, 103 ) 1987 ( ,ג  ,גליל  ' ,גבע  ,בית  -דגון והגבול בין נחלת אשר לנחלת זבולון '  ,קתדרה ,
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ק " מ ) מסימוניה  ,הציע מזר לזהות את גבע עם ח ' רבת אל  -חרתיה

2

-

שער -העמקים שבעמק עכו  .עדויות מסייעות לזיהוי זה נוספו עת נמצאה ליד ח ' רבת גדרו  ,בשוליו
הדרומיים של עמק עכו  ,אבן גבול שעליה חרות ביוונית השם ' גבע '  3 ,בשער  -העמקים נחפר מבצר
הלניסטי עם מנהרה אשר קישרה בין התל למקור המים
מאשר ממצא זה את זיהוי האתר עם גבע

2

3

4

פרשים .

;

לדעתם של ארתור סגל ויהודה נאור ,

4

יוסף בן  -מתתיהו  ,חיי יוסף  . 110 , 115וראה לעיל  ,הערה  . 1לסקירה על תולדות העיר ראה מאמרו של בר" ג  ,שם .
 .ק 5 . Applebaum , 8 . Isaac , . Landau , Varia Epigraphica' , Scripta Classica Israelica, 4 ) 1978 ( ,
 . 135הטיעון שהאבן איננה במקומה המקורי איננו מהותי  ,שכן שינוי בטווח של מאות מטרים איננו משמעותי
לענייננו .
נאור  ,לזיהויה של גבע פרשים לעיל  ,הערה . 1

,י

"

11

זאב מפראי ומיכה לין

אחרים הציעו לזהות את גבע עם תל

אבו  -שושה .

5

הצעה זו נתמכה על  -ידי מחקר מקיף

ומציאתה של משקולת שעליה חרות ביוונית ' גבה '  -שם העיר אשר בה הונפקה

כסיוע הובאו ראיות ארכאולוגיות נוספות  ,והן חידונה בחלקן

להלן .

המשקולת .

6

שתי ההצעות מתאימות לתיאוריו של יוסף בן  -מתתיהו  ,שלפיהם שוכנת גבע בקירבת המישור
הגדול סמוך לגליל ולכרמל

,

במצב ראיות זה  ,כאשר בכל אחד משני התלים ממצא ארכאולוגי

המסייע לזיהויו עם גבע  ,העלה דן בר " ג הצעה המשלבת את שתי ההצעות

;

8

את גבע פרשים של

הורדוס הציע לזהות בחר ' אל  -חרתיה ואת גבע הביזנטית בתל אבו  -שושה  .הצעה זו דומה לפתרונו

של רפאל גבעון  ,אשר זיהה את גבע ( קבע ) של תחותמס השלישי בתל אבו  -שושה ואת גבע תמן

מימי אמנחותפ השני באתר בעמק עכו .

( שמונה )

זיהויים של אתרים אלו עורר דיונים וחילוקי דעות  ,ועסקו בכך גבעון  ,שמיס  ,ולאחרונה גרשון

גליל .

9

דומה שזיהויים המדויק תלוי במידה רבה באיתורה של גבע הרומית  ,שבה אנו

עוסקים .

במסגרת זו לא נעסוק בחומר המקראי  .עם זאת יש להעיר שגבע אינה נזכרת בתיאור נחלות זבולון

ויששכר 0 .י חר ' אל -חרתיה מצויה באזור הגבול שבין שני שבטים אלו  ,ואם זהו מקומה של גבע ,
עלינו להסביר את העדר אזכורה של עיר כנענית חשובה למדי זו  .ניתן לפרש ולומר  ,שחר ' אל -
חרתיה לא היה מיושב בתקופה שבה נערכו רשימות נחלות השבטים  .הסבר זה אפשרי  ,אך איננו
פשוט  .לעומת זאת  ,תל אבו  -שושה מצוי מחוץ לאזור נחלות השבטים  ,המפורטות בספר יהושע ,
ועל כן מובן מדוע לא זכה להימנות ברשימות

אלו .

גבע  -ח ' רבת אל  -חרתיה
המרחק מבית  -שערים לגבע  ,שמסר יוסף בן  -מתתיהו  ,מתאים

רק לחר ' אל  -חרתיה .

1ן

במקום אחר

נבדקו כלל המרחקים שמסר יוספוס 2 ,י ומתברר שאכן רוב המרחקים מדויקים  ,אך מדי פעם נכללים

בחיבוריו מרחקים מוטעים  ,דבר הנובע מזכרונו הלקוי של המחבר או משגיאות מעתיקים  .כך ,
למשל  ,גובהו של הר תבור איננו  -כמובן -

איננו שני סכוינון

( 30 - 24

ק " מ ) 4 ,י אלא

12 - 11

30

סטדיה

.

(5 5

ק"מ),

3ן

והמרחק מירושלים לעיטם

ק " מ בלבד  .על כן אין המרחקים הנקובים מבית -

שערים לגבע ראיה מכרעת לזיהוי האתר  .אי  -אפשר להתעלם מראיה זו  ,אך אין היא בבחינת סוף
פסוק  ,וניתן יהיה לערער עליה אם תתגלינה ראיות

נגדיות .

שתי הראיות הארכאולוגיות האחרות מרשימות עוד פחות  .אבן הגבול הנדונה מסמנת את גבול
גבע  ,אך אין כל סיבה להניח שמדובר בגבולות התחום ( ה ' טריטוריום ' או ה ' חורה ' ) של העיר  ,אלא
בגבולות כפר בשם זה  ,ששכן באזור הסמוך  .עד עתה התגלו עשרות כתובות התוחמות גבולות בין
5
6

ראה

7

יוסף בן  -מתתיהו  ,קדמוניות טו

:

; 1

; 249

8

9

גבעון  ,לעיל  ,הערה  ; 1שמיט  ,שם ;

11
]2

מלחמת ג

. 36

.1

בר " ג  ,לעיל  ,הערה

10

ל) 2נ

אלט  ,הערה

.1

לין  ,לעיל  ,הערה

מפראי ולין  ,שם .

גליל  ,שם .

יהושע יט י  -בג .
חיי יוסף . 119
 Josephus Works ' , L . H . Feldman 4 ) ) 3 . Hataתו
 . 318 - 319קק Detroit 1989 ,

. 553

13

מלחמת

14

קדמוניות ח

. 186

.

of

Land

2 . Safrai , 'The Description of

 , Josephus, the Bible and Historyן 65 .ט)

גבע בתקופת החשמונאים

כפרים  .קבוצה גדולה של כתובות מעין אלו הוצבו בימי דיוקליטיינוס  ,כמעט כולן מחוץ לגבולות
פלשתינה  .אך לאחרונה נמצאה אבן גבול נוספת השייכת לקבוצה זו גם בגולן השייך לפלשתינה ,
סדרה אחרת של אבני גבול  .בעלות צורה שונה  ,המציינות גבולות כפר  ,נמצאו סביב גזר .

]6

]5

באזור

עמק עכו נתגלתה עוד כתובת דומה  ,המציינת את גבולות הכפרים גמדה ומגדיאל 7 .י על כן  ,הטענה ,
שאבן הגבול  ,שבה אנו עוסקים  ,מסמלת את תחום הפולים גבע  ,אין לה בסיס  ,ואנו מציעים לראות
בה אבן גבול של כפר בשם גבע ששכן

באזור .

ההנחה שתחום גבע ( חר ' אל  -חרתיה ) השתרע עד גדרו היא בלתי  -אפשרית משתי סיבות נוספות
שטרם נדונו

:

ליד רמת יוחנן נמצאה אבן גבול אחרת  ,המציינת את גבול הפגום של עכו

א.

vicjnali

le

לפי הפירוש המקרבל ,

שייך היה לתחום

עכו .

20

]9

( Pago -

מדובר בתחום הכפרי של הטריטוריום של עכו  ,והאזור כולו

היכן  ,אם כן  ,השתרע תחום גבע

?

ב  .אם תחום גבע השתרע עד גדרו  ,אזי יש להסיק  ,שחלקו הדרומי של עמק עכו נכלל בתחום
גבע ולא בתחום עכו  .ברם  ,מהאונומסטיקון לאוסביוס ברור  ,כי אבטין שקמונה וחיפה שייכות היו

לתחום עכו  ,וכי הכרמל היה הגבול הדרומי של תחום עכו  .ובנוסף לכך  ,כיצד יכול היה הכרמל
להיות הגבול בין פלשתינה לפניקיה  ,כאשר תחום גבע  ,שהיתה שייכת לפלשתינה  ,השתרע מצפון
לכרמל

?

שיקולים אלו אינם מפריכים אולי את זיהוי גבע בחר ' אל  -חרתיה ( על כך להלן )  ,אך הם
מערערים את הטענה  ,שאבן הגבול מסמנת את גבולותיו של תחום

גבע .

הראיה הארכאולוגית השנייה גם היא איננה מספקת  .סגל חפר בשער  -העמקים מבצר הלניסטי
מרשים  ,אך לא שרידים של עיר ,

ו2

העיר .

וממצא זה איננו מסייע בידינו אפוא לזיהוי

גבע  -תל אבו  -שושה
הראיות לזיהויה של גבע בתל אבו  -שושה מרשימות בריכוזן  ,אם כי לחלק מהן פירכות

א  .המשקולת עליה חרות השם
15

' גבע ' .

22

משקולות מעין אלו נטבעו על  -ידי האגורנומוס  -הוא

הרשימה ארוכה ולא כאן המקום לפיטה  .יאה  ,למשל

,

 . 186 - 187קק  . 109 - 114 ; 3 ) 1961 ( ,קק 1 ) 1955 ( ,
 . 98 - 99קק 6 ) 1981 - 1982 ( ,

.

לאבנים מתחום פלשתינה ראה

the Western Golan ' ,

ולאוירונה

Stone from the Southern Golan ' , Scripta :

 . 130 - 133קק 10 ) 1989 / 1990 ( ,

.

8 ) 1987 ( ,

.

, .י

Aharoni ,

Applebaum , :

.ץ

New' .

Isaac ,

5.

- 8.

 . Porat , ' /4ק

 .אבן גבול בצורה קצת שונה פורסמה מעין

Israelica

בפרוזדור ירושלים  ,ראה 40 . 233 :

16

:

' Three New Boundries Stones from

Landau , ' Varia Epigraphica ' , Scr' ipta Classica Israelica

,

:

ג ' דידה

Supplementum Epigraphicum Graecum

ר ' רייך  ' ,תחום גזר  :לחקר היישוב היהודי בגזר בתקופה החשמונאית ' ,

ארץ  -ישראל  ,יח ( תשמ " ה )  ,עמ ' . 179 - 167

תאריך הכתובות משוער  ,ומבוסס על שיקולים אפיגרפיים בלבד .
17

אפלבוים ואחרים ( לעיל  ,הערה

 . 19 - 30 ; ) 3קק Newton 1971 ,

.

Roman Land Surve ors
~

103

18

"

19

לעיל  ,הערה

 . 86 - 87קק ' Newly Discovered Latin and Greek Inscriptions ' , eDAP, 12 ) 1946 ( ,
 ; 17ז '

O . A . W . Dilke ,

,

Avi -Yonah

4 .ן

מפראי  ,גבולות ושלטון בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד  ,תל  -אביב תש " ם  ,עמ '

. 28 - 24
20

אבי  -יונה ( לעיל  ,הע '

 ; ) 18עמ ' ; 147

אונומסטיקון לאוסביוס  ,מהדורת ע " צ מלמד  ,ירושלים תשכ " ב  ,מס '

,

, 556

 . 108ק 5 Onomastikon der biblischen Ortsnamen (ed . ] . Klostermann ,ם Eusebius , 1
21

סגל ונאור  ,לעיל  ,הערה . 1

22

משמר העמק  -תל שוש  -ח " א  ,עו

ראה

:

זיגלמן ( לעיל  ,הערה

 , ) 1עמ '

( תשמ " א )  ,עמ ' ; 15

. 226

וראה זיגלמן ( להלן  ,הערה

. ) 64

לצילום המשקולת

21נ

תל שוש ( תל אבו
( מבט ממזרח )

שושה )

המפקח על השווקים  -של הפולים  .אין זו ראיה מכרעת לכך שהפולים שכנה בתל הסמוך  ,וייתכן
שהמשקולת הועברה מכפר אחר או מעיר סמוכה  .אבל מסתבר שהאתר שייך היה לתחום הפוליס

של גבע .
ב  .טבעת
הובאה

אבן מוזרה  ,שעליה חרות בעברית או בארמית

' גבא ' .

23

כמובן איננו יודעים מהיכן

למקום .

ג  .ריכוז מטבעות גבע שנמצאו בסביבות האתר  .למעשה חלק גדול ממטבעות העיר שבידינו הם
מסביבות האתר  ,ומרבית המטבעות העירוניים  ,שנמצאו בחפירות האתר  ,הן מטבעות

גבע .

24

ד  .ממצאים ארכאולוגיים מפוארים  ,ההולמים עיר יותר מאשר יישוב כפרי  ,כעמודים  ,רצפות
פסיפס צבעוניות וכיוצא

באלו .

25

כן נמצאו שתי אמות מים תת  -קרקעיות ,

26

אחת מהן ליד בית

עבדגון  ,וראה בנספח למאמר זה  .איננו מכירים יישובים כפריים בארץ שנבנו עבורם אמות מים
ייעודיות וודאי שלא אמות מים

תת  -קרקעיות .

27

להערכתנו  ,קיומן של אמות מים ברמה כה גבוהה

הוא בבחינת ראיה חד  -משמעית ליישוב עירוני  .כן נמצאו במקום ממצאים פגאניים

23

ספראי ולין ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

מרשימים .

28

. 121

א ' קינדלר  ' ,מטבעות העיר גבע '  ,מזר

( עורך ) גבע

( לעיל  ,הערה

. 67 - 43

24

ראה

25

עמודים שהובאו מהתל מצויים היום ברחבי קיבצן משמר העמק  ,וטרם פורסמו  .לרצפות פסיפס צבעוניות ראה

:

ספראי ולין ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

, 151 - 149

ובעיקר הערה

. 175

 , ) 1עמ '

:

וראה עוד  :הנ " ל  ' ,חפירות וסקרים באיזור משמר

העמק '  ,מזר ( עורך )  ,גבע ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  , 214 - 167ובעיקר עמ '  , 211שם מדווח על מבנה נוסף ובו רצפת
פסיפס

צבעונית .

26

ח " א ( לעיל  ,הע ' . ) 22

27

לבית  -ירח ומגדל היו אמות מים  ,ברם המדובר באמות שהובילו לטבריה  ,והיישוב הכפרי נהנה מסעיף של האמה
הראשית  .האמות במגדל ובבית  -ירח אינן

28

22

ראה

להלן  ,הערה

. 64

תת  -קרקעיות .

הקשר בין הקסדה העשויה בסגנון פריגי  ,ובין האל הפריגי מן  ,המופיע על מטבעות העיר ,

הוא חשוב ומעניין  ,אך עדיין איננו בבחינת ראיה לזיהוי העיר  .לנרות אליליים ראה
אבו  -שושה ) '  ,מזר ( עורך )  ,גבע ( לעיל  ,הערה

,)1

עמ '

, 120 - 89

נרות

,3

.6

:

ו ' זוסמן  ' ,נרות גבע ( תל

ממצאים מאוחרים יותר מהתקופה

הרומית המאוחרת והביזנטית מצויים לרוב  ,אך אלו פחות חשובים לענייננו שכן בתקופה הכיזנטית כבר חדר
היישוב הנוכרי באזור גם ליישובים כפריים  .לכתובת ' הכוהן הגדול ' ראה  :ב ' איזק  ' ,שתי כתובות יווניות '  ,שם ,
עמ '

. 225 - 224
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כתיבת לכבודו של

,

עבדגת

ושרין

.. .

ומייסדה .

אין מדובר במייסד ההיסטורי של העיר

יאשת

.

ה  .כתובת הוקרה יוונית  ,שבה מכבדת העיר ( פולים ) את עבדגון הפרוטון  -פוליס ( ראשון
29

4

;

העיר )

זהו תואר כבוד בלבד  ,המקובל בכתובות

הלניסטיות רשמיות  ,ויש בו עדות לכך שבמקום שכנה פוליס  .הכתובת נמצאה בחפירת הבניין

זה ) .

( ראה בנספח למאמר

ו  .בספר יהודית מסופר  ,שמחנה האשורים חנה בין גבאי ובין בית  -שאן  .אפשר להבין תיאור זה

כמתייחס לתל אבו  -שושה  ,אך קשה להולמו לחר ' אל  -חרתיה  ,המצויה כבר בעמק עכו  .קושי זה
הוביל חלק מהמפרשים לשינויי נוסח  ,הנראים לנו

מיותרים .

30

ז  .בימי הורדוס נכללו דור והכרמל בפניקיה  ,כמו עמק עכו  ,ואילו גבע שייכת היתה ליהודה ,
שעליה שלט הורדוס  .אם גבע שלטה על החלק הדרומי של עמק עכו  ,אזי נוצר פסיפס מינהלי

בלתי  -סביר  ,שבו מצויה נחלה הרודיינית בתוך פניקיה  .קושי זה אינו קיים לפי
ח  .אוסביוס מתאר את גבע כעיירה השוכנת

29

16

מיל

(  24ק " מ )

מקיסריה .

הצעתנו .

] 3

איזק  ,שם  .התואר הראשון של העיר מופיע בהשאלה גם בגברה ( ערב ) שבגליל בסוף ימי הבית השני  ,אף שלא
היתה פוליס ( ראה חיי יוסף

30

קטנים .
יהודית ג יא .

31

אונומסטיקון ( לעיל  ,הערה

וראה

:

"

. ) 124

גרינץ

יוסף בן  -מתתיהו מכנה בתואר זה של פוליס יישובים כפריים ואפילו יישובים

( מהדיר ) ,

ספר יהודית  ,ירושלים תש " ז  ,עמ '

 , ) 20מס '  . 70 ( 335ק Klostermann ,

 .טס ) .

. 99 - 98

: 2 :1

הע

1

תל שיש

איננו מכירים יישוב המתאים לתיאור זה  .גבע כרמל מצויה במרחק

אל  -חרתיה רחוקה יותר

ק " מ מקיסריה  ,ותל אבו  -שושה -

מ 30 -

17

24

ק " מ בלבד מקיסריה  ,חר '
ק " מ בערך  ,וברור שמבין

שלושת האתרים הללו תל אבו  -שושה מתאים ביותר לזיהוי עם גבע שמזכיר אוסביוס  .המונח
' עיירה ' מלמד על כך שמדובר ביישוב גדול עירוני או עירוני למחצה ,

2ן

ואף נתון זה הולם את

מצבה של גבע בתקופה שבה כתב אוסביוס  ,כאשר כבר לא היתה פולים רשמית .
" מאידך גיסא ,
תיאורו של אוסביוס מוזר וקשה ,
שכן גבע לא נכללה בתחום קיסריה  ,ומן הראוי היה לכלול אותה
בתחום לגיו  -מגידו של היום  -שהיתה מרכז מנהלי מקומי כמו יישובים אחרים בעמק כגון

קיימון  -יקנעם  ,המצויה מערבית

לגבע .

34

התיאור מוקשה מתוכו  ,ולפיכך קשה להביא ממקור זה

ראיה מכרעת  ,וייתכן שלפנינו גבע אחרת  ,שאיננה מוכרת לנו  .ייתכן גם שציון המרחק שובש  ,שכן
אף ספר האונומסטיקון איננו נקי משיבושים בציוני מרחקים  .עם זאת  ,אף שראיה אין כאן  ,רמז
וסיוע מסוים יש כאן .
אם כן  ,לפי רוב הנתונים שהובאו  ,נראה שבתל אבו  -שושה שכנה עיר קדומה  .מעתה שומה
עלינו להתמודד עם הצעתו של בר " ג  ,שלפיה שכנה גבע החשמונאית וההרודיינית  ,היא גבע
פרשים  ,בחר '
32

למונח

אל  -חרתיה " ,

' עיירה '

ראה :

ובתקופון הביזנטית  -וכננה עיר אחרת בשם גבע בתל אבו  -שושה  .הסבר

ספראי

( לעיל  ,הערה

 , ) 19עמ '

 . 217גבע איננה נזכרת ברשימות המשתתפים בכנסים

הנוצריים במאות הרביעית והחמישית  ,ומופיעה ברשימות משתתפי הכנסים וברשימות מינהליות במאה
השישית .
24נ

33

מפראי ולין ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 127

34

אונומסטיקון ( לעיל  ,הערה

 , ) 20מס ' 116 ( 605

.ק

Klostermann ,

.ט

"

עשוי
אוסביוס לעיל ,
ראה  :בר " ג (
ספק אם
שושה .
שיש
אבו -
מעיר
לתל
קיסריה" ג
היה לציין מרחקים לפי דרך פנימית כפרית כגון זו שאולי קישרה בין )  .בר

הערה

 , ) 1הערה

. 12

ברם  ,אין כל בסיס לטענה שאוסביוס ציין מרחקים רק לאורך כבישים ראשיים  .ראה  ,למשל

ספראי ( לעיל  ,הערה
35

בר " ג  ,לעיל  ,הערה . 1

 , ) 19עמ '

. 215 - 203

:

גבע בתקופת החשמונאים

משולב וחריף זה מבוסס היה על הנתונים אשר עמדו לרשות בר " ג בעת כתיבת דבריו  .לדעתנו ,

נסיון הסבר זה מעורר קשיים שאין לפותרם  .לפני הדיון המפורט יש להעיר  ,כי קשה לתאר
שבמרחק כה קטן זו מזו שכנו שתי ערים בשם כה דומה בתקופות שונות  .הדבר איננו בלתי  -אפשרי
כמובן  ,אך ניתן לקבלו רק בדוחק ולאחר שנסיונות אחרים

כשלו .

בדיקה כרונולוגית של הראיות  ,שהובאו לעיל  ,מוכיחה  ,שבתל אבו  -שושה שכן יישוב מרכזי

כבר בתקופה החשמונאית  .שאלת אופיו העירוני של היישוב כפולים תידון להלן  .עדויות לכך הן
מטבעות העיר  ,הממצאים הארכאולוגיים ובעיקר אמות המים והכתובת  .האמה התחתונה נבנתה ,
כפי שנוכיח בוודאות בנספח  ,ברבע האחרון של המאה השנייה לפנה " ס  ,ואף הכתובת המזכירה

את עבדגון היא מאותו שלב בתולדות העיר  ,שלב שקדם לכיבוש החשמונאי  .תאריך הבנייה של

אמת המים העליונה אינו ברור  .לידה
הקבר  ,שחפירתו טרם פורסמה  ,בנוי

נמצא קבר  ,ונתגלו בו ממצאים קרמיים מהמאה הראשונה .
בהתאמה לאמה  ,ומסתבר ששניהם בני אותו זמן .

ראיות אלו  ,בנוסף לראיות ההיסטוריות שהובאו  ,אינן מאפשרות פירוש אחר אלא שגבע פרשים
וגבע הביזנטית שכנו בתל אבו  -שושה  .עדיין אין בידינו הסבר לציון המרחקים של יוסף בן -
מתתיהו  ,ואין לנו אלא להשתמש בהסבר הדחוק  ,שלפיו נפלה בדבריו טעות העתקה או הוא עצמו
שגה בתיאור המרחקים  .עם זאת  ,צודק בר " ג בהשערה  ,שאכן היה יישוב נוסף בשם גבע בעמק
עכו  ,אך אין ראיה שזכה למעמד של פולים  .על יישוב זה יודעים אנו בזכותה של אבן הגבול שכבר
הוזכרה

לעיל .

תולדותיה של גבע עד חורבן הבית השני
המקורות ההיסטוריים לתולדות גבע עמומים  .האזכור הבטוח הראשון קשור לתיאור בנייתה של

מושבת חיילים משוחררים ( וסרנים ) על  -ידי

הורדוס .

36

ברם  ,אפילו באזכור זה אין היא מכונה

פולים אלא ' חוריון '  ,שתרגומו ' מקום ' או ' אחוזה ממלכתית '  .במקורות ההיסטוריים  ,המתארים את
כיבושי החשמונאים  ,נעדרת

גבע .

כמו  -כן אין היא מופיעה ברשימה ב ' קדמוניות היהודים ' ,

המסכמת את כלל כיבושי החשמונאים  .היא מצוינת רק בנוסח הרשימה המובא על  -ידי ההיסטוריון

הביזנטי סינקלוס שהשתמש בעיקר בכתבי יוסף בן מתתיהו .
ששיקם

פומפיוס .

37

גבע איננה נזכרת גם ברשימת הערים

38

מן המטבעות שנטבעו בגבע עולה שנהוג היה בה המניין הפומפייני המאוחר

(  61 / 60לפנה " ס ) ,

והעיר מכונה קלאודיה הפיליפית  ,אולי על  -שם מרקום פיליפוס נציב סוריה בשנים

אלו .

39

על כן

היתה גבע צריכה להופיע ברשימת הערים ששיקם גביניוס  ,ברם  ,היא נעדרת מנוסח הרשימה
ב ' קדמוניות

36

היהודים ' .

קדמוניות סו

. 293

40

בנוסח הרשימה ב ' מלחמת היהודים ' נזכרת גבלה י 4והאפשרות  ,שזו גבע

גבע נזכרת  ,כאמור  ,בספר יהודית  ,אך הנוסח שם מסופק  .אין בו פרטים על גבע  ,ולכל היותר

ניתן ללמוד ממנו על קיומו של המקום  .יתר על כן  ,תארוך ספר יהודית  ,כידוע  ,בעייתי  ,ועל כן אי  -אפשר לנצל את
המידע שיש בו להעמקת ידיעותינו על
37

 .קק

1829 ,

.

(22נ

גבע .

Georgius Syncellus (ed . ) 3 . DindorO , 1 Corpus scriptorum historee byzantinae , Bonn

558 - 559
38
39

קדמוניות יד : 76 - 74

ראה

:

מלחמת א

קינדלר  ,לעיל  ,הערה

. 24

. 157 - 155

40
41

קדמוניות יד
מלחמת א

. 88

. 166

ואב ספן אי ומיכה לין

שבה אנו עוסקים  ,היא רחוקה ביותר  ,ועומדת בניגוד לעדות כתבי  -היד  .על כן יש לכאורה מקום

לטענה  ,שלפי המקורות ההיסטוריים  ,גבע לא היתה כלל פולים  .המעוניין להעלות טענה זו יאמר ,
שהמטבעות שייכים לעיר אחרת בשם גבע ,

42

שהנוסח של סינקלוס שהוזכר לעיל הוא מאוחר

ובלחי  -אמין  ,ושאת גבלה  ,הנזכרת ב ' מלתמת היהודים '  ,יש לזהות עם עיר אחרת בשם זה ( אולי

עזה ) .
לעומת כל זאת  ,העדות הארכאולוגית היא ברורה ביותר  .אמת המים התחתונה נבנתה בסוף
המאה השנייה לפנה " ס  ,וכתובת עבדגון היא משלב זה של היישוב  .על כן המסקנה שגבע אכן

היתה פולים כבר לפני כיבוש ינאי  ,היא הכרחית  .בעקיפין ניתן להסיק מכך  ,שבעניין זה היתה
לסינקלוס מסורת אמינה או ליתר דיוק מקור אמין בנוסף לכתבי יוסף בן  -מתתיהו  ,אשר שימש לו ,
כידוע  ,כמקור

עיקרי .

מה יודעים אנו על גבע שלפני כיבושי

ינאי ?

עד כה טרם נערכו חפירות בתל עצמו  ,אלא רק

באתרי קבורה  ,באמת המים ובמיתקנים סביבות התל  .בית עבדגון אף הוא מצוי בשולי היישוב  .על
כן נוכל להעלות רק קווים ראשוניים וארעיים לתולדות

המקום .

מחפירת אמת המים מתברר  ,שהיא נבנתה לאחר ששטח זה של העיר היה כבר בנוי  ,ועל כן

התפתלה בין שני מבנים קודמים  .האמה נבנתה ברמה גבוהה  ,רובה היה תת  -קרקעי  ,ומיעוטה
תעלה חצובה  ,שכוסתה בשיכבה גבוהה של עפר כבוש

.

(1 5-1

מ ' )  ,דבר שיצר רושם של אמה תת -

קרקעית  .מבחינה אדריכלית  -טכנית הבתירה באמה תת  -קרקעית במקום בתעלה עילית לא היתה

מחויבת המציאות  .האמה איננה שומרת על קו גובה אחיד  ,והמים זורמים במורד ; לפיכך ניתן היה
להסתפק בתעלה עילית מכוסה גג

אבן .

הבחירה באמה תת  -קרקעית משמעה השקעה גבוהה ביותר ללא צורך ישיר  ,והיא מלמדת על

כושר הארגון ועל אמצעיה הכספיים של העיר  .יש להניח שבניית האמה התת  -קרקעית נבעה
מהרצון לשמור על איכות המים  ,ואולי גם מרצון להעלות את יוקרתה ולבנות אמת מים ' קלאסית '
ה ' צורך ' לנהוג כך הודגש

על  -ידי סופרים רומאים קדומים .

;

43

כאמור  ,האמה בנויה במורד  ,ולשם כך הותקנו בה מדרגות ומעברי גובה  .בסופה מגיעה האמה

לשולי העיר בלבד  .אילו היו בוני האמה מקפידים על שמירת גובה פני האמה  ,יכולים היו לספק
בעזרתה מים לחלקים נכבדים מהעיר  .על כן יש להסיק  ,שהמים נועדו בעיקר לשטחים החקלאיים ,

שהשתרעו במישור מצפון לעיר ( בעמק יזרעאל ) ,

ומבני העיר קיבלו כנראה מים מהאמה העליונה .

עם זאת  ,האמה התחתונה סיפקה מים לביתו של עבדגון  ,אחד ממנהיגי העיר  ,וכנראה גם לבית בד

סמוך .
המבנה .

44

לבית עבדגון הוזרמו מים גם בצינור חרס  ,אשר שבר שלו  ,ועליו כתובת  ,נמצא בחורבות

הממצאים הארכאולוגיים מתקופה זו מעידים על רמת חיים גבוהה ועל ריבוי כלי חרס מיובאים

42

() 2נ

43

44

ראה למשל  :בר " ג  ,לעיל  ,הערה . 1
 . ( , Cambridge MA , 1967אם ) 1 , 1זן vitrilvius ~ De Architectura,
בית הבד עצמו נחפר על  -ידי לין וזיגלמן  ,ראה  :מפראי ולין ( לעיל  ,הערה

 , ) 1עמ ' . 143

ממצאיו טרם פורסמו  .לפי

ממצא החרסים  ,בית הבד הוא מהמאות הראשונה  -הרביעית  .לפיכך ייתכן שרק בתקופה זו הוזרמו המים מהאמה
למיתקן  .מתחת המשקולות נמצאה צפחת שלמה הלניסטית  ,שטרם פורסמה  ,והיא מעידה על שימוש קדום שונה
במערה  ,אולי בשלב  1של

המבנה .

ידיות

כולל טרה סיגילטה

מזרחית .

45

כלים אלו נמצאו בחפירת בית עבדגון ובחפירות אחרות .

46

אקורה רודיות

כן

נמצאו אמפורות עם חותמות רודיות ( מתוצרת העיר רודוס  -טרם פורסמו )  ,המעידות על ייבוא
מצרכי מזון  ,כנראה יין  .ואף פרט זה מצטרף לראיות על כוחם הכלכלי של תושבי העיר  .עם זאת ,
מרבית החומר הקרמי שבידינו מגיע מביתו של ראשון העיר  ,ואין הוא בהכרח מייצג את כלל

התושבים .

2/

הכתובות מוסיפות אף הן מידע חשוב על גבע  .מתברר שאנשי המקום הגדירו את היישוב
זוממן ( לעיל  ,הערה

. 93 - 89

45

ראה

46

א ' זמר  ' ,קנקנים מחפירות גבע '  ,מזר ( עורך )  ,גבע ( לעיל  ,הערה

:

, ) 28

מס ' , 1

 3 , 2ועוד  ,עמ '

נ )  ,עמ '

. 88 - 68

זאב מפראי ומיכה לין

כפולים  .השימוש בתואר ' ראשון העיר ' ו ' המייסד ' מלמד על נורמות חשיבה  ,על גינוני התנהגות
ועל אורחות דיבור  ,שהיו מקובלים בערים הלניסטיות במזרח  .על כל מותר להעריך שבמקום שכנה
פולים לכל

דבר .

נושא זה של מעמד עירוני איננו פשוט  .בתקופה ההלניסטית הקדומה היו יישובים שכינו עצמם
פוליס  ,כבוקולונופוליס ושיקימונפוליס  ,אך ספק אם נהג בהם משטר עירוני לכל דבר  .מצד אחר
היו יישובים נטולי מעמד עירוני  ,אשר היו בנויים בצורה מתוכננת  ,ואימצו לעצמם לפחות נורמות
בנייה עירוניות  .דוגמה לכך היא האתר על הר גריזים  -טירת לוזה בפי השומרונים  -אשר נחפר

לאחרונה .

47

ייתכן שגזר ההלניסטית שייכת לקבוצה זו של יישובים מיוונים נטולי מעמד עירוני -

פורמלי  .נראה שבגבע נהג משטר עירוני רגיל  .שכן שני התארים  ' ,ראשון העיר ' ו ' המייסד '  ,הם
עירוניים  ,ואף השיטה של הענקת התואר וכתיבת כתובת כבוד לשם כך הוא נוהג עירוני  .בנוסף
לכך הראיות הארכאולוגיות מעידות אף הן על יישוב הלניסטי

ועירוני .

בחורבות בית עבדגון נמצא שבר אבן שיש ועליה כתובת יוונית  ,שהופיע בה התואר ' כוהן

גדול '  .תואר זה מלמד על קיומו של מקדש פגאני מקומי  .שתי הכתובות נמצאו זו ליד זו  ,ומסתבר
שבמקורן שכנו

בסמיכות .

העובדה שראשון העיר הוא גם המשרת בקודש רגילה ומקובלת  ,ואין בה חידוש

רב .

שמו של בעל הבית מאפשר לנו להצרו מעט לעולמם של אנשי העיר  .אבדגון או עבדגון הוא אב

דגון או עבד דגון  ,הקשור לאל דגון  .דגון מוכר מהמקרא כאל פלישתי ,

על  -ידי יונתן החשמונאי

באשדוד .

48

ומקדש שהוקדש לו נהרס

49

יוסף בן  -מתתיהו  ,בהתייחסו לתקופת המקרא  ,מגדיר את דגון כאלוהיהם

של הסורים .

50

ואכן ,

דגון איננו דווקא אל פלישתי אלא אל כנעני  -פניקי  ,ותושבי אשדוד בתקופת החשמונאים היו
פניקים  .בתאולוגיה הפניקית המאוחרת דגן או דגון הוא אחיו של אל ואביו של בעל  ,י 5ומזוהה עם
כרונוס  .הר הכרמל הסמוך לגבע נחשב להר הקדוש לבעל  -בעל שמיים ,

52

ונראה שפולחנם של

דגן ובעל היה מקובל בסביבה  .עבדגון הוא שם פניקי  ,ולאביו היה שם יווני מובהק  .תופעה זו של
שילוב מסורת פניקית ותרבות יוונית מוכרת אף היא בערי

המזרח .

53

כללו של דבר  ,גבע התפתחה מיישוב כפרי גדול לפולים לכל דבר  .הפיכתה לפוליס התרחשה אי

שם בסוף המאה השנייה לפנה " ס  .תושביה היו פניקים  ,אשר ספגו את התרבות ההלניסטית  ,בדומה
לערים אחרות

47

48
49

ף

בארץ .

מגן  ' ,עיר מבוצרת מן התקופה ההלניסטית בהר  -גריזים '  ,קדמוניות  ,יט ( תשמ " ו )  ,עמ '

שופטים טז כג ואילך
חשמונאים א  ,פד

;

;

שמואל ב  ,ה

קדמוניות יג

! . 101 - 9

א.

. 100 - 99

. 384

50

מלחמת ה

51

ראה  ' :דגון '  ,א " מ  ,ב  ,ירושלים תשי " ד  ,עמ '

SchmOkel , D
.
er Gott Dagan, Heidelberg 1928 ; 625 - 623

.א

;

א ' זינגר  ' ,לבעית זהותו של דגן אלוהי פלישתים '  ,קתדרה  ( 54 ,טבת חש " ן )  ,עמ ' ( . Flusser , ; 42 - 17ן
11 , Assen

" the First Century.

! 5 . ( , The Jewish Peopleטט )

 81 .וט Safrai

 Palestine ' , 5 .ת ] ' Paganism

 . 1065 - 1100קק  ; 1976 ,א ' כשר  ,כנען  ,פלשת  ,יוון וישראל  ,ירושלים  , ! 988עמ '  . 43מאוחר יותר הוכר דגון גם

ע

]2

~

במרחב
52

היהודי  ,ראה

118 - 124 ; L. Y .

:

תוספתא  ,שבת ז

ב.

' Mount Carmel and

 .קק  God of Baalbek ' , 72]7, 2 ) 1952 ( ,טא !

,

4 .ן
Avi-Yonah

 . 70 - 71קק  ; Rahmani , ' Roman hfiscellanea ' , 1611 , 39 ) 1989 ( ,ז ' ספראי  ' ,קברי צדיקים ומקומות קדושים
במסורת היהודית '  ,שילר ( עורך )  ,ספר זאב וילנאי  ,ב ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '
53

כשר ( לעיל  ,הערה

 , ) 51עמ '

. 28 - 16

. 310 - 309

כתובת הכוהן הגדול

לפי עדותו של סינקלוס  ,נכבשה גבע על  -ידי ינאי  ,כמו ערים אחרות בשולי ממלכת
החשמונאים  .משמעותו של כיבוש זה איננה ברורה דיה  .קריאה תמימה בכתבי יוסף בן  -מתתיהו
מפגישה את הקורא עם מקורות בעלי אופי תעמולתי אנטי  -חשמונאי  ,ובהם תיאורי הרס

וזוועה .

מתיאורים אלו משתמע  ,שהערים שנכבשו נהרסו  ,ותושביהם נהרגו או גוירו בכפייה  .במחקר
המודרני מופיעות הערכות מתונות יותר  .כשר מגיע למסקנה  ,שהנזקים לא חרגו מאלו המתרחשים
במלחמות רגילות  ,מחד גיסא  ,ושהחשמונאים נקטו יוזמות של בנייה ופיתוח לא רק במגזר הכפרי
אלא גם בערים הכבושות  ,מאידך

גיסא .

54

קצרה היריעה מלעסוק בנושא בכל היקפו  ,ועל כן

תפקידנו לברר מה ניתן להסיק על אשר התרחש בגבע מקטעי המידע שבידינו  .אי  -אפשר לקבוע

שבית עבדגון נהרס בעת כיבושי ינאי  .אין בבניין סימני הרס או שריפה ; ברם  ,נראה שחלה הפסקה
בתפקודו הרצוף של המבנה  .הממצא הקרמי מלמד על פער כרונולוגי בין המחצית השנייה של

המאה הראשונה לפנה " ס ובין המחצית השנייה של המאה הראשונה לספירה  .בממצא העשיר
למדי מבית זה אין ייצוג לכלי חרס הטיפוסיים לתקופה ההרודיינית הקדומה או לאלו האופייניים
לסוף התקופה ההלניסטית  .עם זאת  ,הפער הכרונולוגי איננו רחב דיו  ,ועל כן קשה להציג את

הדברים בוודאות ובצורה חד  -משמעית  .לקושי זה נשוב

להלן .

אין בידינו מכלולים נוספים עשירים בעלי רצף כרונולוגי מאזור גבע

;

ברם  ,יש להדגיש  ,כי

במכלולים שפורסמו  ,ובהם חומר רב למדי  ,אין חומר קרמי מתקופה זו שלאחר ינאי  ,המתחילה

ברבע השני של המאה הראשונה לפנה " ס  .מבין

64

הנרות  ,שפרסמה זוסמן ,

55

ארבעה הם מהתקופה

ההלניסטית  ,שלושה נרות הרודייניים  ,ורוב הנרות הם מהמאות השנייה והשלישית לספירה  .רוב
קנקני האגירה שפרסם אבשלום זמר הם מהתקופה הרומית המאוחרת והביזנטית החל מסוף המאה

54

שם  ,עמ '

55

זוממן ( לעיל ,

124

ואילך  ,ובעיקר עמ ' . 128 - 127
הערה  , ) 28נר מס '  9הוא היחיד שהיה נפקן גם בתקופה זו שאחרי כיבושי ינאי .

29

זאב מפראי ומיכה לין

הראשונה לספירה  ,ולא נמצאו קנקני אגירה מהתקופות

הקודמות .

שפרסמה יעל ישראלי הם מהמחצית השנייה של המאה הראשונה

לפנה " ס .

שפרסם עזריאל זיגלמן  ,ראשיתו בסוף המאה הראשונה

56

גם כלי הזכוכית מהקבר

לספירה .

57

הקבר ההרודייני

58

כאמור  ,אין לראות בממצא זה ייצוג כרונולוגי מדויק  ,אך דומה שיש כאן יותר מרמז  ,שגבע

נפגעה בצורה חמורה למדי עקב כיבוש ינאי  ,אם כי אין עדויות להרס  ,חורבן או שריפה  .מצד אחר ,

אין עדויות לכך שחל שיבוש משמעותי בתפקודה של אמת המים  .אין ספק שהאמה תפקדה במאות
השלישית והרביעית לספירה  ,שכן היא הזרימה מים למיתקנים שפעלו בתקופות אלו  .בקטעים

מסוימים לא חודש הטית המקורי של האמה .
משמעותית  ,היה צורך בשכבות טיח נוספות  .על

סביר שלו היתה זרימת המים נפסקת לתקופה
כן מסתבר שהאמה המשיכה לפעול לאורך כל

התקופה  ,אם כי ייתכן גם שחלה הפסקה קצרה ביותר בתפקודה של האמה  .ייתכן גם שבית עבדגון
נפגע במיוחד משום שנמנה עם מנהיגי העיר  ,והיה כוהן של מקדש פגאני מקומי  ,וסביר להניח
שהחשמונאים פגעו במקדשי הערים

שנכבשו .

אם כן  ,על סמך הממצא הקרמי נמצא פער כרונולוגי של

כ 80 - 60 -

שנה בתולדות היישוב  .את

ראשיתו ניתן לקשור לכיבוש ינאי  ,אך המשכו תמוה ביותר  .לפי מטבעות העיר הוקמה גבע כפולים
בשנת

61 / 62

לפנה " ס  ,ועל כל פנים נמצא מטבע משנת

25

של העיר

( 37 / 36

לפנה " ס ) .

59

מאוחר

יותר הקים כאן הורדוס מושבה של חיילים משוחררים  ,ואף למושבה זו רק הד קלוש בממצא

הקרמי  ,שכן נמצאו ביישוב רק שרידים מן התקופה שלאחר ימיו של הורדוס או מסוף תקופתו  .אם
הממצאים שבידינו אכן מייצגים את אשר התרחש בעיר  ,אזי ניתן אולי לשער  ,שמושבת הווטרנים

הוקמה רק בשלבי מלכותו האחרונים של הורדוס  .אין בידינו הסבר לדלותם של הממצאים מגבע

במחצית השנייה של המאה הראשונה לפנה " ס  .ייתכן שחפירות נוספות יניבו ממצאים נוספים ,

ומכל מקום  ,מותר אולי לשער  ,שבדרך כלל היתה גבע עיר קטנה ודלה למדי .
כשר טען  ,שגבע לא היתה

פולים  ,לא לפני ימי הורדוס ולא אחריו .

60

העובדה שגבע מימשה את

זכותה לטביעת מטבעות מעידה שלאחר ימי הורדוס היו למקום זכויות של פוליס  .באשר לימים

שלפני הורדוס  -ייתכן שכשר צודק  .הוא מתבסס על כך שהמקום מכונה ' חוריון ' בלבד  ,וכאמור

יש חיזוק לדבריו בממצא הארכאולוגי  .מניין העיר החל  ,כאמור  ,בימי גביניוס  ,והמשיך גם לאחר
ימי הורדוס  .על כן סביר שהיה רצף יישובי מינהלי במקום  ,אך אולי היתה זו עיר קטנה

בלבד .

על סמך היקשים כלליים ופירורי המידע שבידינו ניתן לקדם מעט את הדיון בתולדות גבע מימי
הורדוס

ואילך .

לפי יוסף בן  -מתתיהו  ,הושיב הורדוס במקום פרשים ממשוחררי צבא  ,ועל שמם של מתיישבים
אלה כונה המקום גבע פרשים ( גבע היפאון )  .י 6איננו יודעים מהיכן באו פרשים אלה  ,אך מכיוון

56

זמר  ,לעיל  ,הערה

. 46

ישראלי  ' ,זכוכית וכלים אחדים מקבר במשמר העמק '  ,מזר ( עורך )  ,גבע ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

57

"

58

ע ' זיגלמן  ' ,קבר הרודיאני ליד תל אבו  -שושה '  ,מזר ( עורך )  ,גבע ( לעיל  ,הערה

() ץ

 , ) 1עמ '

. 43 - 13

. 232 - 226

בקבר נוסף ,

שפרסם חוקר זה  ,נמצאו כלים מימי הורדוס  ,אך לא ברור מתי החלה הקבורה באתר  .ראה  :הנ " ל  ' ,מערת קבורה
רומית ליד תל אבו שוש '  ,עתיקות  ( 10 ,תש " ן )  ,עמ '

~
59

מס '  1ברשימתו של קינדלר  ,לעיל  ,הערה

60

כשר ( לעיל  ,הערה

61

קדמוניות טז

; 294

 , ) 51עמ '

. 136 - 129

. 24

. 198

א ' שליט  ,הורדוס המלך האיש ופועלו  ,ירושלים תשכ " ב  ,עמ '

. 189 - 184

גבע בתקופת החשמונאים

שבחילו של הורדוס היו חיילים נוכרים רבים  ,יש להניח  ,שגם בגבע יושבו בעיקר נוכרים  .יוסף בן -
מתתיהו מדגיש  ,שבעיר יושבו פרשים נבחרים שבחר הורדוס מבין אלה ששירתו בצבאו  .זאת
בניגוד לתיאור הקמת סבסטיה  ,שבה יושבו חיילים

סתם .

62

ייתכן שחלק מל החיילים הללו

השחייכו ליחידה פריגית  ,שכן האל הפריגי טן מופיע על רבים ממטבעות העיר ,
נמצאה בחפירת אחד הקברים בסביבות

התל .

63

ומסכה פריגית

64

כפי שנאמר לעיל  ,כבר לפני ימי הורדוס היתה גבע פולים  ,וקרוב לוודאי שתושביה הקודמים
לא גורשו  ,שהרי הורדוס דאג לטפח את קשרי הידידות עם היישוב הנוכרי בארץ  .נראה שמותר
להקיש מן המצב בסבסטיה על המצב בגבע  ,כיוון ששתיהן היו מושבות צבאיות  ,שנוסדו בפקודתו
של הורדוס  .בגבע כסבסטיה היו שלושה סוגי תושבים

:

תושבים נוכרים  ,שהיו הוותיקים בעיר ,

אנשי צבא ותושבים מן הסביבה  ,היינו כפריים  ,שנחלתם סופחה לשטח העיר  ,והם נהפכו ברובם
לאריסים  ,או כאלה שהיו אריסים של האחוזות הממלכתיות שהיו בעמק

יזרעאל .

65

למתיישבים החדשים חילק הורדוס נחלאות חקלאיות  .הדבר נזכר במפורש בתיאורו של יוסף
בן מתתיהו בדבר הקמת סבסטיה  ,והיה בבחינת מושכלה מקובלת בכל הקמת עיר או מושבה

לגבי גבע נאמר במפורש  ,שהיא נוסדה ב ' חוריון '  ,מונח שמשמעו  ,כאמור  ' ,אחוזה

צבאית .

ממלכתית ' .

66

אחוזה זו לא כללה את שטח הפולים גבע  ,שהרי פוליס היא גוף עצמאי  ,ומבחינה

משפטית לא ייתכן שבתיה ייבנו על שטח אדמה השייך לממלכה  .לפיכך יש להבין  ,שלתושבי גבע
הקדומים היו אדמות ובתים פרטיים  ,ובסמוך לעיר היו אחוזות ממלכתיות  ,שחולקו למשוחררי
הצבא של

הורדוס .

קשה לדעת מה היה גודל הנתלה שקיבל כל מתיישב  .במדינות הסלווקיות  ,שאת משטרן חיקה
הורדוס  ,מקובל היה להעניק לחייל משוחרר נחלה גדולה די הצורך למוסרה לעיבוד

לאריסים .

איננו יודעים כיצד נהג הורדוס ומה היה גודל השטח שחילק למשוחרריו  .מכל מקום  ,יש להניח
שהכוונה היתה שהחייל הוותיק לא יצטרך לעבד את חלקתו במו ידיו  ,מחד גיסא  ,אבל גם לא יהיה

גיסא .

עשיר מופלג  ,מאידך

על בסיס הנחות אלו ניתן לשער  ,שהאדמות בגבע התחלקו לשלושה סוגים

:

67

אדמות

המתיישבים הוותיקים  ,אדמות החיילים המשוחררים ואדמות האחוזה הממלכתית  ,שהיתה בעמק

יזרעאל .

68

בסקרים ובחפירות בסביבות

לחלקות השייכות לאיכרים אמידים

העיר69

( 40 - 25

נמצאו עדויות לחלקות זעירות של 5 - 3

דונם ,

דונם ) ואף לחלקות של עשירים  ,אשר לרשותם עמדו

מאות דונמים  .אמנם את רוב החלקות לא ניתן לתארך  ,אך סביר להניח שהמבנה האגררי באזור היה
יציב למדי  ,ועל כן מסתבר שיסודותיו של מבנה אגררי זה נעוצים בפעולות הבניין וחלוקת
הקרקעות שהנהיג

62

and

הורדוס .

1)ansactions

Example ' ,

Herodian

 . 93 - 96קק the American Philological Association , 103 ) 1972 ( ,
63

ראה קינדלר  ,לעיל  ,הערה

64
65

64

שם  ,עמ '

 , ) 58עמ '

. 65

. 61

411

 ; 115וכן

כהן ( לעיל  ,הערה

. ) 62

67

לדיון מפורט ראה

68

מיקומה והיקפה של אחוזה זו חורג מתחום

69

0

Ftoceedings

. 24

זיגלמן  ' ,מערת קבורה ' ( לעיל  ,הערה
לעיל  ,הערה

,

Cohen , 'The Hellenistic Military Colony :

G. M .

:

ספראי ולין ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

ראה לעיל  ,הערה  , 67ובמפורט

:

. 126 - 124

דיוננו .

ספראי ולין  ,לעיל  ,הערה

. 25

זאב ספראי ומיכה לין

טביעת המטבעות בעיר .

לאחר מותו של הורדוס התחדשה

70

העיר עצמה איננה מופיעה בתיאור

חלוקת ממלכת הורדוס  ,י 7ואין כל מקור הקושר את גבע בתקופה זו

ליהודה .

נראה שבזמן המרד הגדול שייכת היתה גבע לפניקיה  .בתיאורו של יוסף בן  -מתתיהו היא
מוגדרת כעיר השוכנת מחבן לתחומי

הגליל .

72

אמנם לא נאמר במפורש שהיא שוכנת בפניקיה  ,אך

מכיוון שהכרמל ודור נכללו בפניקיה  ,מסתבר שגבע נכללה אף היא בפניקיה ולא היתה מובלעת
של יהודה בשטח פניקי  .לעומת זאת  ,פליניוס מזכיר את גבע במפורש כיישוב בתחום פניקיה
' אחרי זה נמצאו גתה [ גת בגליל המערבי העליון ] גבע ונהר פקידה

או בלוס [ הקישון ] ' .

:

בקטע זה

73

פליניוס איננו מקפיד על סדר המקומות  ,שכן אחרי נהר הקישון וביצות קנדביה  ,הוא מזכיר את

פטולמאיס  ,ורק אחר כך את גת וגבע  .מכל מקום  ,בהעדר ממצא אחר סביר להניח שאחרי מותו של
הורדוס לא נכללה גבע בנחלת אחד מבניו אלא סופחה ישירות

לפניקיה .

במטבע מימי אלגבלוס 74מודגש שגבע היא בסוריה פלשתינה  ,הדגשה המוכרת לנו גם

ממטבעות ערים אחרות ( ניאפוליס  ,קיסריה  ,סבסטיה  ,בית  -שאן וערים

אחרות ) .

אם כן ברור

שבשנים אלו כבר הוחזרה גבע לפלשתינה  .כידוע  ,גם דור והכרמל הוחזרו לפלשתינה  ,אך תאריך
ההחזרה איננו בטוח  ,ואף איננו יודעים אם יש קשר בין סיפוח גבע לפלשתינה ובין סיפוח דור
והכרמל לפרובינקיה

זו .

האישיות היחידה הידועה מגבע היא אבוטיוס הדקדרכוס  ,אשר לחם במרד הגדול  ,הצטיין בו ,
ונפל בקרב גמלה  .דקדרכוס או דקוריון הוא תוארו של שר עשרה בלגיון או של מפקד תורמה
( 42 - 39

פרשים ) בגדוד של היל העזר  .קשה מאוד להניח שאבוטיוס מילא אחד משני התפקידים

הללו  .יוסף בן  -מתתיהו ציין שאבוטיוס מונה לפקד עלהמישור הגדול  .לרשותו עמדו
100

רגלים ועוד לוחמים מגבע  ,וכוח צבאי זה התמודד בהצלחה עם

2 , 000

יעלה על הדעת שכוח כה גדול ניתן בידי שר עשרה או מפקד תורמה

רוכבים ,

100

לוחמים

שלו .

75

וכי

?

אבוטיוס מונה על  -ידי רשות מסוימת לפקד על המישור הגדול  .מן הסתם מדובר בתפקיד

פיקודי במסגרת הלגיון העשירי  ,שכן חבל ארץ זה לא נכלל במלכות אגריפס השני ( אף שבבית -
שערים היו לברניקי אחותו

נתלות. ) 76

ניאפוליטנוס היה חילרכוס  -שר אלף

בית  -שאן .

במקביל לו מונה ניאפוליטנוס למפקד
( טריבון ) -

בלגיון כלשהו ( הלגיון

העשירי ? )

77

ושליחו

האישי של קסטיוס גאלוס ליהודה  .ונראה שתפקידו ומעמדו היו נכבדים דיים למתוח ביקורת על
מעשיו של נציב

יהודה .

78

קשה להניח שבעל תפקיד מקביל לטריבון היה שר עשרה או מפקד

תורמה .
אבוטיוס נהרג בקרב

גמלה .

אלו פקדו על כוח גדול של

70
71
72

212

79

הוא נזכר כשותף עם פלקידוס בלחימה על יודפת  .שני מפקדים

כ 1 , 000 -

פרשים  ,אשר ניסו לכבוש את יודפת בהתקפת פתע .

ראה מס '  2ואילך ברשימתו של קינדלר  ,לעיל  ,הערה . 24
קדמוניות יז  ; 320 - 318מלחמת ב . 100 - 94
מלחמת ג . 36

,י

Pliny , Natural Jiistory

73

, XVII Cambridge MA 1967 , 75

74

מס '  44ברשימתו של קינדלר  ,לעיל  ,הערה

75

חיי יוסף . 144 - 118

76

80

פלקידוס

. 24
78

מלחמת

ב , 335

שם

. 118

79

שם

ד

. 36

שם

. 121

80

שם ג

194

340

30

30

היה אחד מבעלי הדרגות הבכירות ביותר בחיל המשלוח של אספסיינוס

;

פלקידוס פעל באופן השיכבה ההלניסטית

עצמאי  ,עמד בראש כוחות עצמאיים ונזכר בתיאורי יוסף בן מתתיהו בדבר מלחמת החורבן יותר

הקדים "

בב ת

עבדגיי -

מכל קצין רומי אחר  .הוא פיקד על ההשתלטות על ציפורי  ,על כיבוש התבור ועל כיבוש עבר

6

הירדן  -י 8ייתכן שמילא את מקומו של מפקד הלגיון העשירי  ,קסטיוס גאלוס  ,אשר איננו נזכר

עבידה ' 10 ' 8ברי

1 , 000

אמת המים

בתיאור קרבות המרד הגדול  .ברור שדקוריון איננו יכול להיות שותפו של קצין כה

בכיר .

הפרשים הנזכרים היו שייכים אולי לגדוד יחידת עזר ( אלה ) או לחילות בעלי הברית  ,שכן בלגיון

חדר  /מישטח

-

י-
"

תחתינה ' ץ -

עצמו היו רק מעט פרשים  .אם האפשרות הראשונה נכונה היה מקום להזכיר לא את אבוטיוס שהיה
מפקד זוטר אלא את מפקדי האלה  .ואילו היו הפרשים בעלי ברית  ,גם אז יש מקום להניח שלא היו
בוחרים בקצין זוטר כדי לפקד או להיות שותף בפיקוד על כוח כה

גדול .

ממכלול ראיות אלו נראה  ,כי אבוטיוס לא היה קצין בצבא הרומי אלא דקוריון  ,וכי הצבא

שעליו פיקד היה חיל הרוכבים שהעמידה העיר לרשות הצבא הרומי  .צאצאיהם של הלוחמים
המשוחררים מצבא הורדוס השתתפו אפוא בלחימה נגד היהודים  ,ואבוטיוס היה מפקדם

ומצביאם .

82

ניתן להסיק  ,שלגבע היתה מועצה

עירונית כמקובל בערים הלניסטיות רגילות במזרח .

כלי החרס והזכוכית מתקופות אלו  ,אשר נמצאו בעיר  ,מלמדים על שגשוג כלכלי  ,וכל המקורות
מצטרפים לתמונה זו של עיר הלניסטית קטנה אך משגשגת

81

שם ג , 59

, 114 - 110

בקרב ההבקעה ביודפת נע בחוד הטריבון סבינוס עם חיילים מהלגיון החמישי והעשירי ,

ובעקבותיו צראליס ( כך יש כנראה

לגרוס ) ,

שהיה מפקד הלגיון החמישי  ,ופלקידוס  .מן הסתם ייצג כאן פלקידוס

את הלגיון העשירי ועמד בראשו  .לכיבוש עבר הירדן ראה  :מלחמת ד
, 227

ועשירה .

; 439 - 419

וראה עוד  :חיי יוסף , 214 - 213

 . 411כידוע  ,השתתף הלגיון העשירי בדיכוי המרד  ,אך הוא איננו נזכר במפורש בתיאורו של יוסף בן

מתתיהו וכנראה נמחק שמו כעונש על מפלתו בקרב בית  -חורון .
82

על

בעלי הברית בצבאו של אספסיינוס ראה

ורומא

:

 :י ' שצמן  ' ,העימות הצבאי הרומי היהודי '  ,א ' רפפורט

מרידות  ,ההיסטוריה של עם ישראל  ,תל  -אביב תשמ " ג  ,עמ ' . 313 - 312

( עורך )  ,יהודה

ולע:

מערית

פיט בתיך

זאב מפראי רמיכה לין

נסמח

:

בית עבדגון

בית עבדגון נקרא כך משום שנמצאה בו כתובת המזכירה הענקה של תואר הכבוד ' האזרח הראשון
של העיר ומייסדה ' לעבדגון  .המבנה נחפר בשנים  , 1989 - 1987ומפאת חשיבותו לדיוננו מצאנו
לנכון לסכם בקצרה את ממצאי

החפירה .

במבנה הובחנו שלוש שכבות  :שיכבה

- 1

הלניסטית קדומה  ,שיכבה

- 11

רומית ושיכבה

111

ממלובית .

שכבה 1
בתקופה ההלניסטית הקדומה כלל המבנה חצר גדולה  ,אגף מגורים מערבי ובו חמישה חדרים
( )5- 1

שרובם נפתחו לחצר  ,מישטח עבודה או חדר נוסף וכן שתי מערות מחסן  -מערה גדולה

ומערה קטנה

יותר .

ייתכן שהיה גם אגף מגורים מזרחי  ,אך הוא נהרס לחלוטין  .בחצר היו פתחי

83

האוורור של מערת בית בד גדולה שנחפרה בעבר ,
שהמערה שייכת היתה אף היא לבעל

84

ואשר שכנה מתחת לחצר המערה  .מסתבר

המבנה .

מאחורי המבנה עברה אמת המים התחתונה של העיר .

85

האמה  ,אשר תחילתה הידועה לנו היא

במרחק  4ק " מ מהעיר  ,עברה בשולי העיר  ,והתפתלה בין שני המבנים  ,בית עבדגון ומבנה נוסף

מדרום לו  .דבר זה מלמד  ,כאמור  ,על כך שהאמה מאוחרת למבנים  .בין המבנה למערה נבנה קיר

מילוי עשוי גיר כתוש .
מאחורי חדר  /מישטח העבודה

נחפרה בריכה קטנה ( " 0 . 9

.

1 6

מ ' ועומקה

 0. 4 - 0 . 3מ ' ) .

מאמת

המים הוסרה אבן אחת  ,ודרכה ניתן היה להזרים מים לבריכה  .בצורה זו נהנה בעל המבנה מהמים ,
וזו דוגמה מעניינת לשימוש

משלב מגורים זה נתגלו

פרטי במי הציבור .
ממצאים מעניינים .

בטיח של הבריכה נמצא מטבע של אנטיוכוס

סידטס  ,ועל רצפת המבנה נמצאו מטבעות מימי אנטיוכוס סיזיקוס  ,אנטיוכוס השביעי והחמישי
( מטבע אחד מכל מלך ) ,

86

קנקנים עם חותמות רודיות  ,קערות מגריות  ,נרות אפורים בעלי חרטום

ארוך  ,כלי טרה סיגילטה וכלים עם חיפוי שחור  .כן נמצאו שתי הכתובות  ,כתובת עבדגון וכתובת
הכוהן הגדול  ,שבהן דנו

לעיל .

87

בקירות המבנה שולבו בשימוש משני משקולות של בתי

בד .

המטבעות מאפשרים לתארך גם את האמה  ,שכן זו קשורה למבנה בבריכה  ,ובטיח בריכה זו
נמצאו המטבעות הסלווקים

נ8

הנזכרים .

ברצפת המערה גומחות להצבת כלים  .לרצפות דומות  ,ראה

:

ג ' אבני ואחרים  ' ,המערכת התת קרקעית ב " אחוזת

 , ' " TTnע ' קלונר וי ' טפר ( עורכים )  ,מערכות המסתור כשפלת יהודה  ,ירושלים  , 1987עמ '  . 121 - 119למקבילות
ראה  :שם  ,עמ '  . 195 - 194חדרים אלו הם ברובם מהשלב שקדם למערכת המסתור  ,כלומר מהמאה הראשונה

לספירה .
11 * 1

84
85

וכן ראה

 :ע'

. 44

( תשמ " א ) ,

ח " א  ,עו
שם  ,שם  ,עמ '

קלונר  ' ,מערכת המסתור 11

28

16 - 15

עמ '  ; 15וראה לעיל  ,הערה
; ספראי ולין ( לעיל  ,הערה , ) 1

עמ '

שם שם  .חפירת המבנה והאמה נוהלה על  -ידי ספראי
86

87

את המטבעות בדק א ' קינדלר  ,ותודתנו לו על

איזק  ,לעיל  ,הערה

בתל  -גזר '  ,שם ,

עמ '

. 100

אי  -אפשר לתארך חדר

זה .

. 28

עזרתו .

 . 223האמה עליה מדובר היא המשך האמה עליה דווח
ולין  ,מדד א '

רועי .

בית עבדגון  -שיכבה
רומית

שכבה 11
באופן כללי נשמרה בשלב זה צורתו הכללית של המבנה  ,ונבנתה רצפה חדשה עשויה גיר

שינוי מסוים נעשה בחדר

; 2

הקיר הצפוני הוארך וכך הוגדל שטחו של החדר  .גם חדר

ידי בניית קיר נוסף  ,ונוצר חדר נוסף בתוך החתר  .מערה

10

3

כתוש .

הוגדל על -

צומצמה  .החלק העובר מתחת לאמת

המים נסתם במילוי גס  ,ונבנה קיר נוסף  ,אולי בגלל שקיעת האמה או כדי למנוע שקיעה זו  .בחצר

נחצב מחסן תת  -קרקעי .
הממצאים רבים

:

בקיר נמצאו שני מטבעות מהמאה השלישית  -טביעת העיר נטע מראשית

המאה השלישית וטביעה מימי אלכסנדר סוורוס  .בחדר
אלכסנדר סוורוס וטביעה אחת של העיר

פטולמאים .

88

4

נמצאו

3

מטבעות מימי פאוסטינה ,

כן נמצאו אמפורה שלמה  ,סירי בישול ,

נרות  ,מסמרי ברזל  ,שברי צינור מים  -אחד מהם עם כתובת בית  -היוצר  -ואזמל ברזל  .במערה
10
20

נמצאו צלוחית טרה סיגילטה מזרחית  ,מחבת בישול  ,קיתונים ושברי נרות הרודיאניים  .במחסן
נמצאו כלי בישול ושתייה מהמאה השנייה עד ראשית המאה

שכבה

הרביעית .

111

שיכבה זו גבוהה מהשכבות הקודמות  ,ושייכת לתקופה הממלוכית  .בתקופה זו נבנו קירות פנימיים
בחדרים
88

2

ו. 3 -

שינויים נוספים נעשו בחלק הדרומי

ראה הערה 86

לעיל .

;

נבנה גרם מדרגות  ,שהוביל לחדר

נוסף .

35

זאב מפראי ומיכה לין

הכרונולוגיה

הכרונולוגיה של המבנה והאמה ברורה למדי בזכות מטבעות וכלי החרס  .לפי העדות הקרמית ,
נבנה המבנה כנראה בראשית המאה השנייה לפנה " ס  .מעט מאוחר יותר נבנתה אמת המים ( לאחר
ימי אנטיוכוס

סידטס ) .

מבנה זה פעל עד אמצע המאה הראשונה לפנה " ס  .לאחר מכן ניכרת הפסקה

בפעילותו של המבנה ( לאחר כיבוש

הורדוס ? ) .

ינאי ? ) .

הפעילות במבנה חודשה במאה הראשונה ( בסוף ימי

ייתכן שהשימוש במערה הגדולה

10

קדם לשימוש ביתר חדרי

הבית .

במאה השלישית עבר המבנה שינויים פנימיים  ,כולל סתימת חלק מהמערה  ,אולי בגלל שקיעת

האמה  .השימוש האינטנסיווי במבנה הסתיים במאה השלישית  -הרביעית  ,ובתקופה זו פסק אף
השימוש במערת בית הבד  .מהתקופה הביזנטית נמצאו שרידים מספר  ,שמהם למדים על שימוש
מועט

36

במבנה .

