זיהוי גמלא  -על

 -פי המקירית

ולאור החפירות

דני שיאון

מבוא

ן

מאז ראשית המחקר המודרני הציעו החוקרים לזהות

היו קלעת אל  -חצן  ,שם מזוהה כיום

תיאוריו של יוסף בל  -מתתיהו  .האתרים העיקריים שהוצעו
הרקד .
סוסיתא  -היפוס  ,ותל אל  -אחרב ( תל אד  -ורע ) י בנחל
מאז

1976

ועד

י

את גמלא באתרים שונים בגולן  ,על סמך

חפירות באתר אס  -סלמי אשר בשנת

1989

נערכו בניהולו של שמריה גוטמן

1968

ספק באשר לזיהוי  ,אם כי גם היום

הוצע לזהותו כגמלא  .הימצא בחפירות אלה אינו מותיר לדעתי
 מתתיהו  .המאמר האחרון שדן בזיהויה שלישנם קשיים אחדים באשר לחלק מתיאורי יוסף בן
את הזיהוי באס  -סלם ותמך בהמשך
גמלא פורסם בשנת  ; 1976המחבר  ,בצלאל בר  -כוכבא  ,דחה
הזיהוי  -באם  -סלם ובתל אד  -דרע -
הזיהוי בתל אד  -דרע  2 .במאמר זה נבחן את שתי הצעות
להכריע ביניהן  ,וכן נתייחס בקצרה להצעות
לאור המקורות והממצאים הארכאולוגיים ונבקש

הזיהוי

האחרות .

י

המקורות

י

המקורות הקדומים על ארץ  -ישראל ,

לאחר אירועי המרד הגדול אץ גמלא נזכרת עוד אף באחד מל
בחשיבותה בצורה דרמטית כל כך עד
ועל כן אפשר להניח כי נטשה ולא נושבה עוד  ,או שירדה
במשנה ובתוספתא  ,אך זאת בהקשרים
שלא היתה ראויה עוד להיזכר  3 .גמלא מוזכרת אמנם
הקודמים לחורבן הבית ( ראה

להלן ) .

יוסף בן  -מתתיהו

התיאור המפורט ביותר של גמלא אצל יוסף בן  -מתתיהו מצוי
מתאר את מיקומה הגאוגרפי והטופוגרפי וכן את אופי

*

מאמר זה מבוסס על עבודה סמינריונית

שהוגשה

הבנייה של העיר  ,כהקדמה לסיפור

לד " ר ג ' פוקס בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת

העיר הערות חשובות  .עיבוד נוסף של

חיפה  .תודתי נתונה לו על הרשות לפרסמו  .כמו כן תודתי למ ' הרטל  ,אשר

חומר זה התפרסם בספרו של ש ' גוטמן  ,גמלא
1

תל אל  -אחדב ותל אד  -דרע כוונתם לאותו

נ

נצג": .ג

:

מקום .

עיר במרד ,

.

ראה גם להלן

(כ 6ר9

ז י

Suetonius , Ihe Lives ofthe Caesars, VIII : IV

את טיטוס ככובש טריכאי וגמלא  ,ראה :

מלחמת  ,ד  ,א 38 - 1 ,

 ,עמ '

. 33 - 16

תל  -אביב 1994
 ,הערה 42

(  . 325ק (LCL, 11 ,
4

בספרו ' מלחמת

היהודים ' .

4

הוא

. ) 262
( תרגום ש ' חגי  ,ירושלים תשכ " ז  ,עמ '

- 255

דני שיאון

האירועים הדרמטיים שהתרחשו בה בשנת
קרבות שנמשכו כחודש
ימים נפלה העיר .

67

לספירה  ,אז הטיל עליה אספסיאנוס מצור

משפט המפתח בתיאור  ,אשר מוביל לזיהויה של גמלא במרחב רמת הגולן הוא

ובתום

:

גם גמלא השתתפה עמם  ,היא שוכנת בגדה השנייה של הים מול טריכיאה  .גמלא היתה

שייכת לנחלת אגריפס  ,כמו סוגן וסלוקיה  .הן גמלא והן סוגן היו שייכות לגולן  .סוגן
נחשבת לחלק העליון של הגולן  ,וגמלא  -לחלק

התחתון .

5

באזכור המוקדם ביותר של גמלא מסופר על אלכסנדר ינאי שבמסעו לצפון '  . . .כבש את
גולן ואת
סלוקיה  . . .לאחר מכן כבש
את מצודת גמלא החזקה והדיח את מפקדו דמטריוס אחרי שהעלה

כמה וכמה האשמות

נגדו ' .

6

ברשימה של ערים שייסד גביניוס מחדש נמצאת גבלא

) ( Gabala

ולפי נוסח אחר -

גמלא .

עיר זו היא אולי גבע פרשים שלמרגלות הכרמל  7 .מכל מקום אין להניה כי הכוונה
לגמלא הנזכרת
בקשר למרד  ,מאחר
שלפי יוסף בן  -מתתיהו ולפי החפירות באס  -סלם היתה זו עיר יהודית  ,ואילו

גביניוס ייסד ערים נכריות

בלבד .

טריסטי  ,שגמלא נמצאת מולה  ,מזוהה היום בוודאות במגדלא שלחופה הצפון  -מערבי של
הכינרת  ,סמוך למושבה מגדל של

היום .

8

גמלא נזכרת פעמיים נוספות בכתבי יוסף בן  -מתתיהו  ,בהקשרים אשר עשויים לעזור
בזיהויה
יוסף בן  -מתתיהו עזר
לתושביה לבצרה  9 ,והוא נלחם בסילאס  ,שנשלח מטעם אגריפס השני לחסום
את הדרך לגמלא ליד יוליאס0י  -יוליאס היא בית ציידא  ,הנמצאת בבקעת
הבטיהה 1 .י
יוסף בן  -מתתיהו
מרהיב בתיאור מיקומה הטופוגרפי המיוחד של גמלא :

:

שיפוע מחוספס יורד מהר גבוה  ,ובאמצעיתו מזדקרת רמה משוכה כדבשת  .שיפועו
של
המדרון שווה
באורכו בצד ירידתו כמו בעלייתו וכך דומה צורתו לזו של גמל  . . .בצדדיו

ופניו הוא מופסק על  -ידי בקעות שאי אפשר לגשת אליהן  .בחלקו התחתון בכתף  ,שממנו
5

6

שם ,

2- 1

( תרגום חגי  ,עמ '

. ) 255

מלחמת  ,א  ,ד  ,ח  ( 106 - 103 ,תרגום הגי  ,עמ '  , ) 20והשווה  :קדמוניות  ,יג ,
עמ '  . ) 108יתכן
שבמאה השנייה לפה " ס עמדה אי  -שם בתחומי האתר מצודה
ששימשה חלק משרשרת ביצורים סלווקיים נגד
התפשטות המדינה החשמונאית  .על
ביצורים דומים סביב עכו ראה  :מ ' אביעם  ' ,מצודות מן התקופה ההלניסטית
בעורפה
של עכו  -פתולמאיס '  ,כנס מהקרי גליל  , 4חיפה  , 1989עמ '  . 40 - 34ייתכן שהמגדל העגול הוא חלק מן
 ( 394תרגום

הביצור הקדום הזה  ,וראה עליו
7

שליט ,

להלן .

מלחמת  ,א  ,ח  ,ד  ( 166 - 164 ,תרגום חגי  ,עמ '  . ) 30בקטע המקביל בקדמוניות מוזכרת עזה  ,ראה
קדמוניות  ,יד  ,ה ,
ג  ( 88 ,תרגום שליט  ,עמ '  . ) 125 - 124ב ' מזר ( מיתלר) סבור ( בעקבות
אלט ) כי בשני המקרמות התכוון יוסף בן -
מתתיהו דווקא לגבע  ' :מחקרים
טופוגראפיים '  ,ידיעות  ,יא  ,ג  -ד ( תש " ד )  ,עמ '  . 37 - 36פליניוס מזכיר עיר בשם
גמלא
בשומרון  ,אך מקרבל כי נפלה אצלו טעות  . .ק Plinius , Naturalis Historiae v : x [ v ) 69 ( (LCL 11 ,
:

.

.

( 273
8

זיהוי טריכאי התבסס עד ראונית המאה העשרים על פסוק אצל פליניוס המציין את
( 275

 .ק ) 71 ( (LCL , 11 ,

v : xv
בבעז ירח  .ראה 1 , Leipzig :
 . 44פ  . 614 ,ק

. 19014 ,

.

.

מיקומה בדרום הכינרת  .ראה
דן בזיהוי טריכאי בפירוט וזיהה אותה

:

Naturalis Historiae

 . Plinius ,שירר

על  -אף  ieitalter Jesu Christiאן Volkes

,

'1 . Schdrer , Geschichte des

שהיו הצעות לזיהוי טריכאי במגדל כבר קודם ( ראה טבלה )  ,הראשון שדעתו
היה קליין  .ראה
טריכאי כמגדל
 Leipzigלזיהוי
1909דעת שירר
על ,פני
Geschichte
Galildas,
התקבלהקק
. 76 - 84

1
4
9
]0

1

קמב ) ;

חיי יוסף לז  ( 187 - 185 ,תרגום שמהוני  ,עמ '
חיי יוסף עא  ( 398 ,תרגום שמהוני  ,עמ ' קעה ) .

IQein , Beitrdge zur Geographie und :

מלחמת  ,ב  ,כ  ,ו ,

5.

 ( 576 - 572תרגום

חגי  ,עמ '

. ) 191

מקובלת על כל החוקרים  ,אך
דיון בזיהויה כאן
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ק  .מ 0 .א 1 : 200 ,

מתרחק ההר  ,מתמעט קושי השטח  ,אבל יושביה התקינו בו חפירות ועל  -ידי כך נעשה גם

הוא קשה גישה .

2ן

המקורות התלמודיים
גמלא מוזכרת בשתי רשימות  ,במשנהוי ובתורת כוהנים ,

חכמים  ,בידי יהושע בן  -נון  .ועוד

נאמר :

4ן

בין הערים שנכבשו  ,על  -פי מסורת

' כשעלו מהגולה מצאו את אלו שמוקפות חומה מימות

יהושע בן  -נון וקדשום ' 5י  -יש בכך אישור להתיישבות בני גולה גם בערים ובכפרים שמחוץ

ליהודה  ,והם קידשו אותם מקומות כיישובים מימי יהושע .
. ) 255

12

מלחמת  ,ד  ,א ,

13

משנה  ,ערכין ט ,

14

ספרא  ,בהר ד  ,א ( מהדורת ויים  ,דף קח

15

תוספתא  ,ערכין ה  ,טז ( מהדורת צוקרמנדל ,

16

לדיון מפורט במקורות אלה ראה

6 -5

( תרגום חגי  ,עמ '

6ן

.1

:

מדעי  ,ירושלים תרצ " ז  ,עמ ' סז  -עז

ע " ב) .
עמ '

. ) 550

ש ' קליין  ' ,ערים מוקפות חומה מימות יהושע בן  -נון '  ,אזכרה
;

הנ " ל  ,ארץ הגליל  ,ירושלים תשכ " ז  ,עמ '

. 165 - 163

:

קובץ תורני

לפי קליין זמנה של

הרשימה מימי סוף הבית  ,וזאת על  -פי אזכור ירושלים  .מאידך גימא אזכור ' יודפת הישנה ' מרמז על תקופה
מאוחרת יותר  ,שבה התקיים היישוב ביודפת במרחק  -מה מן העיר שחרבה בידי הרומאים ( ראה  :מ ' אביעם  ' ,על

תתרסק

דני שיאון

.

במקרא נזכרות ערי המקלט  ,שאליהן נס רוצח בשגגה 7י ערי המקלט הוקדשו מחדש בתקופת

בית שני  ,יש להניח שבימי החשמונאים  .בתקופה זו לא כל ערי המקלט המקראיות היו בידי
יהודים  ,ולכן קידשו ערים חלופיות  .וכך נאמר בתלמוד

:

' אף על פי שהפרישו את קדש בגליל  ,לא

קדש ' .

היתה קולטת  ,והפרישו את גמלא תחתיה עד שכיבשו את

8ן

שמואל קליין  ,שדן במספר מאמרים חשובים בהיבטים שונים של גאוגרפיה היסטורית  ,קבע על

סמך מקורות חז " ל וכתבי יוסף בן  -מתתיהו כי היו שתי ערים בשם גמלא

:

אחת קדומה  ,שעליה

נסבים כל האזכורים במקורות החכמים  ,ואחת מאוחרת  ,שעליה מדבר יוסף בן  -מתתיהו  .את
הקדומה קבע בג ' בל ג ' מלה בלבנון  ,לא הרחק מן העיירה תיבנין  ,ואילו לגבי המאוחרת  ,זו שתיאר

.

יוסף בן  -מתתיהו  ,קבע שהיא בגולן  ,אך לא זיהה אותה 9י
נימוקיו של קליין היו

א.
ב.

:

גמלא הופרשה כעיר מקלט במקום קדש אשר בגליל  ,לכן יש לחפשה

בגליל .

רוב הערים המוקפות חומה מימות יהושע  ,וגמלא ביניהן  ,נמצאות בעבר הירדן המערבי ( פרט

לגדור) .

ג.
ד.

יהודה איש גמלא מכונה אצל יוסף בן  -מתתיהו

' הגלילי ' .

20

ברשימת ערי החומה במשנה נאמר בפירוש ' גמלא  ,הרי בגליל '  .י2

אמנם אפשר שהיתה גמלא נוספת  ,שהרי ידועים מספר זוגות ערים ( ואפילו שלישיות ) הנושאות

אותו שם  ,למשל בית  -לחם ומצפה  .זאת ועוד  ,שם כמו גמלא  ,הרומז לתצורה טופוגרפית המזכירה
בעל חיים בוודאי יכול היה להופיע יותר מאשר במקום אחד  ,אולם רוב טיעוניו של קליין מבוססים
על כך שהגולן הוא חבל ארץ נפרד לחלוטין מהגליל  ,ובמחקר מקובלת כיום הדעה שבתקופת בית
שני נחשב הגולן  ,או לפחות מורדותיו המערביים  ,לחלק בלתי נפרד מן הגליל ,

22

ויש מקומות

המוזכרים פע 6כנמצאים בגליל ופעם בגולן  .עניין יהודה הגלילי  ,שמוצאו מעיר ששמה גמלא
והוא מוזכר כאיש הגולן ,

23

מראה כי יוסף בן  -מתתיהו ומקורותיו התייחסו לגולן ולגליל בנשימה

אחת  .החוקר אריק מיירס  ,שחפר בגליל העליון מספר אתרים שבהם היה יישוב במאה הראשונה
לספירה  -חורבת שמע  ,מירון וגוש חלב  -קבע גם על סמך ממצאים ארכאולוגיים כי הן
מבחינה גאוגרפית  ,הן מבחינה מנהלתית ובוודאי מבחינה תרבותית  ,היתה לגולן זיקה חזקה מאוד
לגליל

העליון .

24

גם העובדה שיוסף בן  -מתתיהו  ,שמונה למפקד הגליל במרד  ,פעל בגמלא  ,אף  -על  -פי שלא נזכר
תפקידם של ביצורי יוסף בן מתתיהו בגליל '  ,קתדרה ,
הרשימה אכן משקפת מציאות של סוף ימי בית

 [ 28תמת

תשמ " ג ]  ,עמ '

. ) 37

מכל מקום נראה לי כי

שני .

ז -ט .

17

יהושע כ ,

18

ירושלמי  ,מכות ב  ,ז ( לא

19

קליין  ,ארץ הגליל ( לעיל  ,הערה

 . 140ק 25 ) 1917 ( ,

MOWJ,

הגולן  ( 49 ,תשמ " א )  ,עמ '
20

מלחמת  ,ב  ,ח  ,א ,

21

ראה לעיל  ,הערה

22

ראה למשל

23

קדמוניות  ,יח  ,א  ,א ,

24

221 ) 1976 ( ,

:

ע " ד) ;

תוספתא  ,מכות ג ( ב )  ,ב ( מהדורת צוקרמנדל  ,עמ '
, ) 16

עמ '

118

 der Zeit der ; 164ת ] Klein , ' Zur Geographie Pal stinas

. Mischna' ,

ראה גם

:

( תשמ " א )  ,עמ '

. 18 - 15

. ) 131

. 14

ז ' ספראי  ,הישוב היהודי בגולן לאחר חורבן בית שני  [ ,חמ " ד ] תשל " ח  ,עמ '

,

5.

~
לפני המרד  -ההיו שתי גמלא ? '  ,ארץ
ו ' אליצור  ' ,גמלא

 ( 50 ; 17 - 15תשמ " א )  ,עמ ' 51 ; 16 - 15

( תרגום חגי  ,עמ '

. ) 440

4

( תרגום שליט  ,עמ '

. 27

. ) 281

 Historical Reconstruction ' ,, .ת ] Facto

 . 99 - 100קק  .ראה דיון גם אצל ספראי ( לעיל  ,הערה

. ) 22

%

1 . Meyers , ~ Galllean Regionalism as
~

זיהוי גמלא

בשום מקום כי מונה למפקד הגולן  ,מאששת את הזיקה ההדוקה בין חבלי ארץ אלה  ' :ליוסף בל
25

מתתיהו ניתנו שתי הגלילות  ,ונתוספה לו גמלא שהיתה העיר החזקה ביותר באזור זה ' .
אף את עניין עיר המקלט ניתן לפתור  .מעבר לכך שנוכל כעת לומר שגם גמלא נחשבה מבחינות
מסוימות כשוכנת בגליל  ,נוכל להשתמש בדימוי של חז " ל על שש ערי המקלט  ' :שלש ערים הפריש
יהושע בארץ כנען והיו מכוונות כנגד שלש שבעבר הירדן כשתי שורות שבכרם  ,חברון ביהודה
26

כנגד בצר במדבר  ,שכם בהר אפרים כנגד רמות בגלעד  ,קדש בגליל כנגד גולן

העיר גולן נמצאת ממזרח לים כינרת ,

27

בבשן ' .

ולפיכך גמלא שבגולן מתאימה להתקדש לעיר מקלט

במקום קדש נפתלי 28הרבה יותר מאשר ג ' בל ג ' מלה שבלבנון  .ידוע לנו כי יונתן החשמונאי ניסה
ללא הצלחה לכבוש את קדש נפתלי ,

29

אך קדש נשארה מובלעת נכרית לכל אורך תקופת בית שני ,

והיתה נתונה תחת שלטון צור  .אם החשמונאים לא הצליחו לכבוש את קדש בגליל כדי לקדשה
כעיר מקלט  ,האם יעלה על הדעת שהצליחו לכבוש עיר שהיתה צפונית ממנה במידה ניכרת ובלב
ארן הצורים

?

לבסוף  ,אילו היתה גם גמלא בגליל  ,מדוע הזכירה ספרות חז " ל רק אותה  ,ורק

בעניינים שהקשרם התקופות הקדומות  ,בזמן שיוסף בן  -מתתיהו הזכיר רק את גמלא שנפלה
במרד  ,ורק בעניינים הנוגעים לאלכסנדר ינאי ולהכנות למרד

המקומות כליל מן המקורות לאחר חורבן הבית

?

ולקרב ?

וכיצד זה נעלמו שני

ברור לדעתי כי שני המקומות אחד

הם .
30

-

נוכל אם כן להרכיב מתוך המקורות רשימה של תנאים אשר על אתר המוצע כגמלא למלא

תנאים שלא בהכרח ניתן להוכיחם בחפירה ארכאולוגית ( בדיון להלן נפנה את הקורא לסעיפים
המפורטים

כאן ) :

תנאים גאוגרפיים

:

א  .האתר נמצא בגולן

התחתון .

ב  .מזרחה לכינרת  ,מול טריכאי .
ג  .הדרך אליו עוברת בבקעת הבטיחה .
ד  .בהיות גמלא מרכז המרד בגולן על האתר להימצא באזור של יישוב יהודי .
ה  .האתר משתלב באופן הגיוני כתחנה במסע אספסיאנוס מבית  -שאן .

תנאים טופוגרפיים

:

ו  .האתר נמצא על שלוחה הדומה לדבשת גמל .
ז  .מוקף משלושה צדדים בתהומות עמוקים .
ח  .בנוי על הצלע הדרומית של השלוחה .
25

26

מלחמת  ,ב  ,כ  ,ד ,
תוספתא ,

 ( 568תרגום

חגי  ,עם ,

. ) 190

מכות ג ( ב )  ,ב ( מהדורת צוקרמנדל  ,עמ ' . ) 440

.

 . 19 ,קק Schumacher , Across the Jordan London 1886 ,

)[ .

27

93

2%

ראה לעיל הצרה

29

חשמונאים א יא  ,סג  -עג ( תרגום ש ' הרטומ  ,תל  -אביב תשכ " ט  ,עמ ' . ) 76 - 75

30

אחדים מהתנאים פורטו אצל  . 212 - 248 :קק ( , 11 ) 1888

.

. 18
' Am See Genezaret ' , ZDPV

,

steren

K

 Van~

תודתי

למ ' הרטל על הצעות לתנאים

נוספים .

.ו

איור

2

מפה שבה מצוונים
הכפר ג ' מליה ותל אד -
דרע (  942ו )

,
י /

ג  .,ןן
1

"

,

5י.

,

"

ק

זיהוי גמלא

ט  .בצד האחורי  ,בחיבור השלוחה להר  ,היה מעבר נוח

י.

מעל לאתר מתנשא הר

יותר .

גבוה .

יא  .מבית לחומה  ,בקצה העיר  ,יש מקור מים  ,אשר לא הספיק

לנצורים .

בהמשך תיאור המצור והקרבות מביא יוסף בן  -מתתיהו מספר פרטים נוספים אשר צריכים
להשתקף בממצא

החומרי .

תנאים ארכאולוגיים

:

יב  .לעיר היתה חומה בצד מזרח בלבד ( על  -פי המשנה  -מוקפת

יג  .לפני החומה היה

חומה ) .

חפיר .

יד  .במזרח  ,במקום הגבוה של העיר  ,היה

סו  .היו בעיר מנהרות

מגדל .

וחפירות .

טז  .צריכה להימצא עדות מימי אלכסנדר ינאי  ,שכבש את

יז  .צריכה להיות עדות לקרב גדול

העיר .

במקום .

לאלה אפשר להוסיף עוד תנאים ארכאולוגיים  ,שלא על סמך דבריו של יוסף בן  -מתתיהו
יח  .הממצא המאוחר בעיר צריך להיות מימי המרד
יט  .עדות לעיר

:

הגדול .

יהודית .

כ  .עדות ל ' יישוב מימי יהושע

בן  -נון ' .

תולדות המחקר
כבר בימי  -הביניים היו ניסיונות לזהות את גמלא  ,ומעניין כי דווקא ניסיונות אלה נראים קרובים
יותר לזיהוי הנוכחי

באס  -סלם .

הנוסע הראשון אשר ידוע לנו כי ניסה לזהות את גמלא הוא

בורכהרט מהר ציון  ,שתיאר בכתובים את מסעו בארץ הקודש בשנת

1280

לספירה וחיבורו

השתמר  .בורכהרט כינה את גמלא קידר  ,וזיהה אותה ארבע ליגות מזרחית לשפך הירדן לכינרת ,
קרוב למדי

לאס  -סלם .

]3

מספר מפות עתיקות מציינות אף הן את מקום גמלא בסמוך לאתר שבו היא מזוהה כיום  .בחלק
מן המפות כתובים השמות קידר וגמלא ליד העיר  ,ולפיכך ייתכן שהן מסתמכות על תיאורו של
בורכהרט ( ראה מפות

31

. )4 - 2

32

למרות מבול הנוסעים לארץ  -ישראל במאה הי " ט  ,מעטים התייחסו

 . 23 - 30קק 12 ( , London 1896 ,

.

Stewart ( PPrs

14 .

of Mount Sion , trans

.

בורכהרט תיאר

מישור ליד העיר  ,ואין שום מישור לרגלי אס  -סלם  .לכן קיימת בכל זאת האפשרות שהוא זיהה את גמלא בקלעת
אל  -חצן  ,כפי שאכן חושב המתרגם לאנגלית ( שם  ,עמ '

 , 29הערה  ; 6עמ '

 , 30הערה  , ) 5אשר בזמנו היתה דעתו

של שומכר הדומיננטית בעניין זה  .המרחק משפך הירדן אל הכנרת ובין קלעת אל  -חצן לאורך חוף הכינרת הוא

כחמישה  -עשר ק " מ  ,קירוב טוב מאוד לארבע הליגות של בורכהרט  .ייתכן גם כי הוא זיהה את כורזין בכורסי
( לדעת פורר זיהה בורכהרט את כורזין בבית ציידא וקידר הוא שיבוש של גדרה ~ Die Ortschaften :

Furrer ,

.ש

 . 73ק  . ( am See Genezareth ' , ZDPV, 2 ] 1879 [ ,ומכל מקום נותר בעינו ציון הכיוון ' מזרחה מכורזין '  ,ותלויה
ועומדת השאלה מדוע לא הזכיר בורכהרט את ים כינרת  ,כפי שהיה מתבקש  ,כאשר תיאר את המישור להגלי
קידר  ,אם אכן זיהה את גמלא בקלעת
32

אל  -חצן .

במפה של לייקסטין שפורסמה באנטוורפן בשנת

1586

מצוינים השמות גמלא וקידר ליד אותה עיר  ,מצפון  -מזרח

לכינרת  ,וכורזין מופיעה ממזרח לבטיחה  ,בדומה לתיאור של בורכהרט  .ראה

:

נ ' רן ( עורך )  ,נתיבים לאו

-,

איור

לזיהוי גמלא עד לשנות השבעים של המאה ,

3

33

אך מאז העסיק העניין הן חוקרים גרמנים ( חברי

מפת אזור אס  -סלם  , ( Deutsches Pal& stina Vereinsהן חוקרים בריטים ( אנשי ( Palestine Exploration Fund
ועוד מספר נוסעים

אמריקנים .

כתבי  -העת המקצועיים יותר ומקצועיים פחות של סוף שנות

השבעים ושנות השמונים והתשעים של המאה הקודמת מלאים בדיונים על גבי דיונים על זיהוי

אתרים היסטוריים  ,וגמלא  ,טריכאי והיפוס תופסות בהם מקום נכבד  .רוב החוקרים זיהו את גמלא
באתר קלעת אל  -חצן  ,המזוהה היום עם סוסיתא  -היפוס  ,אך היו גם מספר הצעות מקוריות ( ראה

טבלה ) .

בעניין גמלא הסתמכו רוב החוקרים רק על התנאים הגאוגרפיים והטופוגרפיים המפורטים

אצל יוסף

בן  -מתתיהו .

הטבלה דלהלן מסכמת זיהויים של מספר חוקרים לשלוש הערים גמלא  ,טריכאי והיפוס  .הובאו
רק זיהויים מקוריים ומנומקים  .השנה המצוינת היא השנה שבה ביקר החוקר באתר או שנת פרסום

המאמר  .בסוף המאמר מובא מפתח ביבליוגרפי לטבלה
ישראל  ,תל  -אביב תשמ " ז  ,עמ '

. 97

זו .

במפה של ויליאם בלאו שפורסמה באמסטרדם בשנת

1629

מופיעה גמלא

ממש בפינה הצפון  -מזרחית של הכינרת  ,וממזרח לה העיר קידר  .גס כאן מופיעה כורזין ממזרח לבטיחה ( שם ,

עמ '  . ) 92במפה של איזק טיריון שפורסמה באמסטרדם בשנת  1720מצוין מחוז גמליטיקה בצפון  -מזרח הכינרת ,
ולידו העיר גמלא  ,מלווה בציור של חיה רובצת האמורה לתאר גמל  .טריכאי מצוינת בדרום  -מערב הכינרת ,

קלן

מצפון לשפך הירדן מהאגם ( שם  ,עמ '  . ) 35לעומת זאת במפה של סנסון שפורסמה בפריס בשנת

גמלא עמוק בכשן  ,מזרחה
33

לכינרת .

] 745

מצוינת

טריכאי מופיעה גם כאן בדרום  -מערב הכינרת ( שם  ,עמ ' . ) 32

לתיאור של המבוכה וריבוי הדעות ששררו במאה הי " ט באשר לזיהוי האתרים השונים סביב הכינרת ראה  . 1) . :נ
 . 207ק 869 ,

[

.

Palestine Syria and Asia Minor, Philadelphia

Freese ,

זיהוי גמלא
החוקר

שנה

גמלא

בורכהרט

1280

אס  -סלם
קלעת

היפוס

טריכי
?

אל  -חצן ( ? )

שוורץ
וילסון

34

קלעת

1845

1877

קלעת
קלעת

1875

קלעת
קלעת

1866

1880

גרן35

מריל
פורר

1877
1865
1879

שומכר

1890

גילדמייסטר

אל  -אחדב ( ! )

מגדלא

אס  -סמארה

1885

( האון )

פיק
סמך
קלעת אל  -חצן
קלעת אל  -חצן
( צמח )

קלעת אל  -חצן
אל  -אחשון36

1886

37

קלעת אל  -חצן
קלעת אל  -חצן
תל אל  -אחדב ( ? )

מגדלא
כרך
מגדלא

תל

1889

אל  -חצן
אל  -חצן
אל  -חצן
אל  -חצן
אל  -חצן

כרך ( בית
מגדלא
כרך
כרך

ירח )

סוסייה

קצר ברדוויל

מגדלא

כרך

קלעת אל  -חצן
תל אל  -אחדב
אינו בטוח

כרך

1924

גולדהאר40

1913

תל אל  -אחדב
תל אל  -אחדב
שלוחת לווייה

כרך
מגדלא
טבחה

קלעת אל  -חצן
קלעת אל  -חצן
פיק

קליין
לוריא
גל  /גוטמן
בר  -כוכבא

1967

-

1964

קלעת אל  -חצן
אס  -סלם

מגדלא
מגדלא
מגדלא

קלעת אל  -חצן
אס  -סמארה

תל אד  -דרע

מגדלא

ון קסטרן38

1888
1890

שירר39

1900

דלמן

1911

34

1968
1976

פיק
קלעת אל  -חצן

.

י ' שווארץ  ,תבואות הארץ  ,ירושלים תר " ס  ,עמ ' רכח  ,וכן בהערת שוליים באותו עמוד  .במהדורה האנגלית
הושמטה הערת

השוליים .

ראה New York 1969 :

.

3 . Schwartz Descriptive Geography of

 . 190ק  . ( Philadelphia 1850 ( ,נראה כי שוורץ קיבל את קיומן של שתי ' גמלא '  -אחת בגליל ואחת בגולן .
35

.

 . 317 - 321קק  Palestine 1 : Galileie , Paris 1880 ,םGuerin , Deicription de /

,

 .ו  .הקושי היחידי שמצא גרן

הוא העדר ' מקור מים מבית לחומה ' הנזכר אצל יוסף בן  -מתתיהו  .הוא ניסה לפתור בעיה זו בהציעו שמקור מים
זה נעלם כתוצאה מרעידת
36

אדמה .

 . 115 - 116קק London 1890 ,

.

Schumacher , Northern 'Ajlun

אחדב ( תל אד  -דרע ) הציע שומכר הצעה חלופית

:

. )[ .

לאחר שהציע פורר את הזיהוי בתל אל -

קרוב לשפך ואדי אל ג ' זאלה לירמוך  ,נמצא אתר בשם אל -

אחשון אשר נקרא גם אל  -אקסייר וגם קלעת אל  -חצן  .הוא מציין כי יש שם שרידי בנייה מפוארים  ,אך לא ניתן

לוודא אם אמנם היה האתר מוקף חומה  .נראה לי כי התכוון לגבעה שהיום היא ללא שם כמפות  ,סמוך לשפך
ואדי שק אל  -ברד ( שבהמשכו עין ג ' זל ) ,

נ.צ .

75586232

4 .א  .ז . .

רום הגבעה מעל אפיק הירמוך הוא כארבע

"

מאות מטרים  ,והוא מקושר לגב ההר בכתף צרה לדרום  -נתון זה מתאים לתיאור של

ציון לעתיקות במקום .
לתיאוריו הטופוגרפיים והגאוגרפיים של יוסף בן  -מתתיהו .
קצר ברדוויל הוא מתחם מתקופת הברונזה הקדומה  ,נ  .צ . 219247 .

שומכר ( שם ) .

אין במפות

פרט להיותו מוגן היטב הודות לתנאים טופוגרפיים  ,אין שום התאמה בין אתר זה

37

במהדורה הגרמנית של תיאור הגולן מתאר

שומכר את אום אל  -קנטיר  ,ומציין בטעות כי כאן זיהה גילדמייסטר את

גמלא .

' Der

Schumacher ,

)[ .

.

 . 360ק  . Dscholan ' , ZDPV 9 ) 1886 ( ,אום אל  -קנטיר הוא אתר כפר יהודי ובית  -כנסת מתקופת המשנה
והתלמוד ,
38

נ  .צ . 219250 .

לאחר פרסום מאמרו

של פורר בשנת

1889

הטריח ון  -קסטרן את עצמו לביקור בתל אל  -אחדב  ,ובמאמרו החדש

חזר בו מהצעתו הקודמת וקיבל את הזיהוי במקום זה  .למאמרו הראשון ראה לעיל  ,הערה

30

ראה  Ostjordanl nde ' , ZDPV, :ותן , ' Bemerkungen Uber elnige alte Ortschaften

"

0

ולמאמרו השני

] ט51א ) Van - 1

.נ

 . 213 - 219קק 13 )~1890 ( ,
39

במהדורה המקורית משנת  1901הסתייג שירר מזיהויו של שומכר בקלעת אל  -חצן  .הוא דחה גם את הצעתו של

פורר בתל אל  -אחדב  ,והעדיף לא לזהות את גמלא בשלב זה  .ראה

:

שירר ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '

, 615

הערה . 46

1 1

דני שיאון

הזיהוי בתל אל  -אחדב ( תל

אד  -דרע )

החוקר השווייצרי קונרד פורר דן בגמלא בשני מאמרים  .במאמרו הראשון הוא דחה את זיהוי גמלא
בקלעת אל  -חצן והציע לזהות שם את היפוס  .הוא הביא תיאור של אולריך זטצן על כפר חרב בשם
ג ' מלה

) Dschamle

אצלו )  ,מהלך ארבע שעות צפונית  -מזרחית לפיק  ,אך עדיין היסס לקבוע שם

את מקומה של גמלא בשל מיעוט הנתונים שהיו בידו .

ן4

ג ' מלה .

בתל אל  -אחדב  ,הנמצא בנחל הרקד  ,למרגלות הכפר
הטיעונים של פורר היו אלה

במאמרו השני הוא הציע לזהות את גמלא
42

:

א  .היפוס נמצאת לפי המקורות התלמודיים מול טבריה ; בתקופה הביזנטית היתה מקום מושבו

של בישוף  ,וכנסיות עיר זו נמצאו בקלעת אל  -חצן  .גמלא נמצאת על  -פי יוסף בן  -מתתיהו מול
טריכאי ולא מול טבריה  ,כפי שהיה הדבר מתבקש לו הזזה גמלא באל  -חצן  .מכאן שאל  -חצן היא
היפוס  -סוסיתא ולא

גמלא .

ב  .בכפר ג ' מלה  ,שתיאר זטצן  ,נשתמר השם העתיק

גמלא .

43

כפר זה נמצא באותו קו רוחב של -

בן  -מתתיהו .

טריכאי  ,דהיינו מולה  ,בהתאם לתיאורו של יוסף

ג  .על  -פי תיאור הגבולות המזרחיים של הגליל אצל יוסף בן  -מתתיהו רק סוסיתא  ,גדר וארץ

הגולן גובלות בגליל ולא מחוז גמלא .
ג ' מלה  ,וכאן מתחיל הגולן התחתון 45 .
ד  .הגבעה של תל אל  -אחדב מתאימה
44

מכאן שמחוז גמלא לא היה ליד ים כינרת  ,אלא סביב הכפר

יפה לכל תיאורו הטופוגרפי של יוסף בן  -מתתיהו  ,כולל

תיאור הדבשת  ,והבתים הבנויים במדרון התלול  ,ואף נמצא במזרח האתר מעיין המתאים לתיאור
' מקור מים מבית לחומה ' אצל יוסף

בן  -מתתיהו .

במהדורה החדשה של ספרו  ,שנערכה בידי ורמש ומילאר  ,מזהים העורכים את גמלא בתל אד  -דרע  ,ואינם

מפרטים את כל המידע שניתן במהדורה המקורית  .ראה

,

 :ח ! ] . Schdrer, The History ofthe Jewish People

 . 46ת  . 495 ,ק Vermes 4 ] . Millar, Edinburgh 1973 ,
40

)[ .

1 , eds .

.

Christ

the Age of

האתר שבו זיהה גולדהאר את גמלא  ,שלוחת לביאה ( לווייה )  ,נמצא בנ  .צ  .מ  , 214250 .וכבר עמד על זיהוי זה צ '

אילן ( ארץ הגולן  ,תל  -אביב תשל " ו  ,עמ '

. ) 302

בחפירות שנערכו שם בשנים האחרונות במסגרת ' פרויקט ארץ

גשור ' של המכון לארכאולוגיה של אוניברסיטת תל  -אביב נחשף יישוב גדול מתקופת הברונזה הקדומה  ,ללא
שרידים מתקופות אחרות  .ראה
קדמוניות  ,כב (  , ) 1989עמ '
41

פורר ( לעיל  ,הערה

. ) 31

:

ח"א ,צ

( , ) 1987

עמ ' 11

; 14 -

(  , ) 1989עמ ' ; 20 - 18

. 26 - 21
וראה

:

Phoenicien, die

 . 179 - 180ק ed . 17 . Kruse , 11 , Berlin 1854 ,

.

.

Paldstina

.

Reisen Durch Syrien

Seetzen ,

 .ג 17 .

.

 Arabia Petrea und Unter jgyptenץטאמTransjordan - 1.4

זטצן ביקר במקום בשנת  , ] 806והעדיף את הזיהוי בקלעת
42

צג

צז ( , ) 1991

עמ ' ; 32 - 30

אל  -חצן .

 . 148 - 15 1קק  . 1 . Furrer , 'Tarichaea und Gamla ' , ZDPV, 12 ) 1889 ( ,פורר כינה שם את תל אל  -אחדב גם

ראם אל  -חאל  ,ולא הסביר מדוע הוא משתמש בשני השמות  .כנראה לא הצליח להבין היטב את הסברם של
המקומיים  ,או שאכן היו למקום שני
 , 24364667ואילו תל אל  -חדיב ( כך

שמות .

במפה )

במפות המודרניות נקרא האתר תל אד  -דרע  ,נ  .צ U . T . M . .

נדד לגדה המערבית של נחל הרקד  .את השם ראס אל  -חאל לא

הצלחתי למצוא בשום מפה  .יש לציין כי מצאתי לעתים קרובות קושי רב לתאם בין שמות במפות החוקרים של
המאה הקודמת לבין השמות הערביים החדשים  .לפעמים אותו חוקר משתמש בשמות שונים במאמרים שונים
 -למשל דלמן אשר מכנה את המקום פעם תל אחדב

12

43

44

45

( גמלא ) ופעם

גמלא ( ח ' רבת

אחדב ) -

 ( Transjordanהשם הוא אל  -ג ' מלייה
. Jamle
Sheet
 22או
Dschamli
- 24 , 1 : 25000
בצורה
המנדט (
מימי מופיע
שומכר הוא
במפות

מלחמת  ,ג  ,ג  ,א ,

40 - 35

( תרגום חגי  ,עמ '

הסוגריים

במקור .

) , ) 11 Jamliye

ואצל

. ) 206

נחל הרקד היה גבול הגולן בכלל  .קשה לקבוע היום אם היישוב בתל אד  -דרע  ,שהיה בתוך הנחל עצמו  ,נחשב
בימי קדם כנמצא בגולן או מחוצה לו

;

מן הסתם ראה עצמו שייך לחבל הארץ שאליו היה קשור פוליטית .

גוסטב דלמן  ,ביקר בתל אל  -אחרב באפריל , 1911

שתי פסגות

47

46

תיאר את המקום באופן כללי כגבעה בעלת

מעל נהר הרקד ( וראה איור  , )4וקיבל ללא היסוס את הזיהוי עם גמלא  .יש לציין כי

דלמן עדיין החזיק בזיהוי טריכאי בבקי ירח  .הקרמיקה שאסף בתל אל -אחדב לא היתה  ,על  -פי
דבריו  ,הקרמיקה ההלניסטית הממורקת שהכיר  ,אלא קרמיקה הלניסטק] פשוטה ומצולעת  .לעומת
זאת מצא ממזרח לפסגת הגבעה פסל בזלת ' משונה ' של גוף אדם עם

כנפיים ( וראה איור . ) 5

דלמן

צירף למאמרו תמונה של הממצא ונראה כי מדובר בשבר ארכיטקטוני המתאר אל מזוקן בעל
כנפיים

;

ככל שאפשר לשפוט על  -פי הצילום הוא מעוצב בסגנון מזרחי ומזכיר את אמנות החורן

ותדמור בתקופה

הרומית .

48

לצערנו עד היום לא תוארו השרידים שנמצאו בתל אד  -דרע ביתר פירוט ודיוק מתיאורו של

דלמן  .מכל מקום פורר דחה את זיהוי גמלא בקלעת אל  -חצן מטעמים

משכנעים .

בר  -כוכבא

ממשיך כאמור לתמוך עד היום בזיהוי גמלא בתל אד  -דרע  .שיקוליו יידונו ויידחו במקביל לשיקולי

הזיהוי באס  -סלם .

49

הזיהוי באס  -סלם
במסגרת סקר טבע ונוף שנערך ברמת הגולן מטעם רשות שמורות הטבע בשנת  , 1968הגיע יצחקי
גל לאזור הכפר דיר קרוח וצפה בשלוחה תלולה המתחילה מתחת לכפר ונמשכת לכיוון מערב -

.

46

 . 120 - 126עק 7 ) 1911 ( ,

47

ון  -קסטרן ראה שם שלוש פסגות  ,וכך גם אילן  .ראה  :ון  -קסטרן ( לעיל  ,הערה
 , ) 40עמ '

Dalman , ' Jahresbericht des Instituts' , Paldstina Jahrbuch
 , ) 30עמ ' ; 216

 .ל)

אילן ( לעיל  ,הערה

. 307

48

פסלים רבים בסגנון זה מוצגים כיום במוזאון עתיקות הגולן בקצרין  .אבי  -יונה מזכיר בקצרה פסל זה  ,ראה

49

 . 131ק  Palestinian Art ' , QDAP, 10 ) 1942 ( ,תו Elements
טענותיו של בר  -כוכבא נדחו כבר על  -ידי צ " א מעוז  .ראה  :רמת הגולן בעת העתיקה  ,קצרין תשמ " ו  ,עמ ' . 37 - 36
' Oriental

:

1 :1

דני שיאון

דרום  -מערב  -שמה במפות היה אס  -סלם  .וכך רשם ביומנו

במאי

16

:

: 1968

היום נערך סיור חשוב ביותר לאזור המפלים של דיר
שבין

המפלים . . .

קרוח . . .

הכפר יושב

הבית הראשון שהגענו אליו מצפון מקורה אבן ובמשקוף

מעל ה ' גמל '

שערו חרוט
התלהבות

צלב  .כל המשטח שליד הכפר מכוסה חרבות מהתק ' הביזנטית ( ? )  .מרוב
לטובתו אצל פלויוס
ניסיתי להעלות רעיון שכאן מקומה של גמלא  .ואכן ישנו נימוק אחד
 אחרב] בודאי לא גמלא נשקפת למול טריכאי שהיא בגליל ומהרקד [ הכוונה לתל אלהכוונים
רואים את הגליל  . . .אך ישנה אי התאמה בין התאור בספר לשטח מבחינת
ומבנה
31

במאי

העיר .

: 1968

 . . .ירדנו אל השלוחה  .חצינו את האוכף
מעטים

! !

ביזנטיים ( ? ) . . .

ואף חרסים

...

ישנם שרידי בניה

בקטעים הבלחי מסולעים

עובדה זו מחזקת במידת מה את הרעיון

שכאן הוא

ומאחוריה

מקומה של גמלא ( ? ? ? ) שהרי פלויוס מתאר שהעיר יושבת ע " ג שלוחה
לעובדות אלה
מצוק  .גם המדרון הדרומי  -מזרחי של השלוחה מכוסה חרסים רבים  .נוסף
לכך
נשקפת השלוחה אל הגליל והכנרת ולפי פלויוס נשקפת גמלא אל מול טריכאי  .נוסף
פלויוס הוא צריך
חלקה הגבוה של ' העיר '  -הכפר דיר קרוח  ,הוא בצפון מזרח ולפי
הכיוונים
להיות בצפון אבל המגדל הגדול ששם  -במזרח  -ולכן יתכן שגם ענין

מסתדר ' .
0

גל ערך סיור נוסף במקום  ,י 5ולאחר מכן העלה לפני גוטמן את הצעתו לזיהוי
סקרים יסודיים פרסם גוטמן מאמר מקיף הדן בזיהוי גמלא באס  -סלם מכל

האתר  .בעקבות

היבטיו .

52

באתר בין השנים

להלן סיכום הנימוקים שהעלה וכן נתונים מן החפירות שהתקיימו
גוטמן 53ומידע אישי שצברתי במשך ארבע -
 . 1989 - 1976המידע מן החפירות שאוב מסיכומיו של
עשרה שנות השתתפות פעילה

א  .גוטמן שיער ( בעקבות

בחפירות .

קליין )

54

כי האות אל " ף בסוף השם גמלא מעידה

אולם הממצא הנומיסמטי

55

ומלמדת שהשם ניתן לעיר בידי יהודים שמוצאם מגולת בבל .

מהחפירות מוכיח כי ראשית היישוב במקום בתקופת בית שני היתה סביב

אמצע המאה השנייה
57

לפה " ס  ,ואולי מעט

קו. 07

56

כן הוכח כי בימי ינאי גדל היישוב בצורה

50

העתק של היומן מצוי בידי  .סימני השאלה והקריאה מופיעים

51

י ' גל ואחרים  ' ,היכן שכן מבצר גמלא '  ,טבע וארץ  ,יג ,

52

ש ' גוטמן  ' ,דיון מחודש בזיהוי מקומה של גמלא '  ,התקופה הרומית בארץ

4

החפירות לא ביססו

ניכרת .

במקור .

( תשל " א )  ,עמ '

על מקורו הארמי

. 158
- 156
ישראל ,

תל  -אביב תשל " ג  ,עמ '

. 225 - ] 99
53

ש ' גוטמן  ,גמלא

54

 . 20 - 37קק 6 1992 ( ,סע  /תRebellion ' , BAR, 18 , 1 )[ 8

55

11

ן

סיכום שמונה עונות חפירה  ,תל  -אביב

54

:

גוטמן ( לעיל  ,הערה  , ) 52עמ '
ד'

. 202

,

תשמ " ה
 , ' Gamla - Portraitחסול
of

.

8

Gamala

 , ' The Coins fromתסוט .

(]

שיאון  ' ,המטבעות '  ,גוטמן ( לעיל  ,הערת כוכב )  ,עמ 'Interim Report ' , 11
 ; 171 - 151תפ -

1 . 8 - 13ק  . 34 - 35 ,קק 7, 12 ) 1992 - 1993 ( ] 1994 [ ,
57

.

(]

הראשונה לספירה  ,אך הממצא

יש לציין כי הממצא הקרמי הוא ברובו מן המאה הראשונה לפה " ס והמאה

הנומיסמטי אינו מותיר ספק באשר ליישוב האתר כבר במאה השנייה לפה " ס  .ייתכן שאז

סלווקית .

היתה במקום מצודה

אחרב

( תי

7911

אפוא את ההשערה שהיישוב היהודי במקום הוא מתקופת שיבת ציון  ,אם כי ייתכן שראשוני
המתיישבים בו היו יהודים שעלו בתקופה

ההלניסטית .

58

ב  .בגמלא התגלה יישוב גדול מתקופת הברונזה הקדומה 59ולו חומה מסיווית

;

על שרידי

חומה זו בנו יושבי גמלא היהודים את חומת העיר בימי המרד  .אין באתר שרידים כלשהם מפרק
הזמן שבין תקופת הברונזה הקדומה לימי בית שני  ,וממילא אין שרידים מימי יהושע בן  -נון  .נראה
כי היהודים שהגיעו לגמלא זיהו את החומה ההרוסה מתקופת הברונזה הקדומה כחומה שהרס

יהושע  ,ומכאן המסורת המשנאית על כיבושה של גמלא בידי יהושע ( תנאי

כ) .

ג  .לדעת נוטמן הצבת משמר על  -ידי אגריפס באזור יוליאס ( בקעת הבטיחה ) מעידה כי אפשר
היה לחסום ביעילות את הדרך לגמלא דווקא במקום זה ולא אחר  ,ולכן היא חייבת להיות קרובה

לאזור זה  .בעניין זה טוען בר  -כוכבא כי חסימת בקעת הבטיחה תמנע לכאורה את הגישה לאס  -סלם

יותר מאשר לתל אד  -דרע  .אך למעשה המחנה ביוליאס חוסם את הגישה היחידה כמעט ליהודי
הגליל אל הגולן  .מצפון לבטיחה נמשך הערצן התלול של הירדן ומצפון לו נמצאות ביצות החולה
 שני מחסומים טבעיים קשים ביותר  .הגדה המזרחית של הכינרת וכן האזור שמדרום לים כינרתהיו בשליטת הערים הנכריות היפוס וגדרה  ,והיתה להן סיבה טובה  ,ובמיוחד בזמן המרד  ,למנוע
את מעבר היהודים לגולן בתחומן  .נותר אם כן עמק הבטיחה  ,אשר בו סגר אגריפס את הדרך גם

58

אין לנו ידיעות על עליית יהודים מבבל לארץ  -ישראל מימי שיבת ציון ועד שיישב הורדוס בבשן את יזמי זמרי
( קדמוניות  ,יז  ,ב  ,א  -ב ,

59

בדומה

) 28 - 23

[ תרגום שליט  ,עמ '  , ) ] 245אך אפשרות זו

קיימת .

למספר יישובים מתקופה זו בגולן הממוקמים בתנאים טופוגרפיים דומים  ,על שלוחה המוקפת גאיות

משלושה עברים  .ראה

:

ש ' גוטמן וא ' דרוקס  ' ,מתחמים קדומים בגולן '  ,קדמוניות  ,ג ,

לדעה אחרת ראה  . 30 - 44 :קק 18 , 4 ( July /Aug 1992 ( ,

,

7

( תשכ " ט )  ,עמ '

The Land of Geshur' ,
~

' ,

1 % 1 .ם

, 92 - 91

M.
~

(ן 1

אד  -ררע )

דני שיאון

לאס  -סלם אך גם לתל אד  -דרע ( תנאי
זיהוי זה או אחר בצורה

ג) .

60

נימוק זה אמנם משכנע למדי  ,אך אין בו כדי

לבסס

חד  -משמעית .

ד  .חייב להיות קשר עין בין גמלא לטריכאי  .שלוחת אס  -סלם נראינו היטב מטריכאי

( מגדל )

,

ולהיפך  :היישוב היחיד שהיה קיים בימי בית שני לחוף הכינרת ונראה מאס  -סלם הוא טריכאי  .לו
,
היתה גמלא בקלעת אל  -חצן ( או בלווייה או באום אל  -קנטיר )  ,היו רואים ממנה גם את טבריה

וסביר כי יוסף בן  -מתתיהו היה מציין שהיא שוכנת מול טבריה  ,אשר היתה גדולה וחשובה בהרבה
 מתתיהו לאמטריכאי  .תל אד  -דרע לעומת זאת מרוחקת מטריכאי ובר  -כוכבא טוען שיוסף בן
התכוון לציון ' מול טריכאי ' באופן מילולי וביטוי זה אינו אלא תחבולה ספרותית

:

לאחר הסיפור

על קרב טריכאי ביקש יוסף בן  -מתתיהו לספר על האירועים בגמלא  ,ועל כן הציב את גמלא  ,באופן
פיגורטיווי  ' ,מול טריכאי '  .י 6לדעתו יש לפרש משפט זה לפי האתר המתאים ביותר לפי המחקרים ,
מסובכת מדי ,
קרי תל אד  -דרע  ,הנמצא פתות או יותר מזרחית לטריכאי  .נראה לי כי זו פרשנות

למרות הדוגמאות שמביא בר  -כוכבא לשימוש במילה

) טקא ) זע

"

במובנים שונים  .הוא מזכיר שגם

מאס  -סלם אין רואים בעצם את טריכאי אלא רק מן ההר שמעליה  .דבר זה נכון אמנם  ,אך את כל
 סלם  ,בראשהתיאור של יוסף בן  -מתתיהו אפשר לראות ולהבין רק אם עומדים על ההר שמעל אס

השביל היורד לגמלא ( תנאי

ב) .

ה  .גוטמן עומד על כך שיוסף בן  -מתתיהו היה בגמלא  ,ולכן הוא מניח כי הביא תיאור טופוגרפי
של
מדויק של המקום  .החפירות באס  -סלם הוכיחו כי היישוב השתרע רק על הצלע הדרומית
הגבוה
הרכס  ,והיה מחובר באוכף צר להר שממזרחו  .הסוללה של הרומאים נשפכה מול המגדל
גם
בעיר  ,מן הצד המזרחי  ,ולעיר היתה חומה אחת בלבד  -ממזרח  .תיאור המצור והקרב מלמד
תלויה
הוא על צלע גבעה תלולה למדי שבה היו ' בית אחד על גבי חברו  ,והעיר דומה כאילו היא

ועומדת באוויר  ,וכאילו עומדת ליפול מלוא קומתה על גבי עצמה ' ,

6

קלעת אל  -חצן בוודאי אינה מתאימה לתיאור זה  ,ואילו לגבי תל אד  -דרע אין בידינו מספיק
מידע  .גם הדמיון לגמל רובץ בולט מאוד באס  -סלם  ,בפרט מנקודות תצפית מסוימות  .ממזרח

לחומה ישנו ערוץ היורד בקו ישר מן האוכף אל הנחל  .אין זה ערוץ טבעי  ,וסביר כי אלו ה ' חפירות '
בן -
אשר חפרו יושבי העיר לפני החומה  .כל הפרטים הללו מתאימים בדיוק רב לתיאורי יוסף
מתתיהו

( תנאי יג ) .

63

בר  -כוכבא דן בפסקה המתארת את השיפוע בין האוכף לראש הגמל ובין האוכף

לדבשת .

המצב באס  -סלם אינו מניח את דעתו  ,מאחר שהוא מבין כי יוסף בן  -מתתיהו התכוון לכך

שהשיפועים זהים זה לזה בדיוק  ,אולם קשה לייחס ליוסף בן  -מתתיהו דיוק גבוה שכזה .
 64הגבעה היחידה באס  -סלם
בר  -כוכבא ממשיך ודן במיקום ה ' חקרא ' ( כדבריו  ,וראה להלן ) .

16

היכולה לקבל תואר זה היא הדבשת  ,והיא מערבית לעיר  .דבר זה כשלעצמו די בו לדעתו לבטל את
התקרא
הזיהוי של גמלא באס  -סלם  ,מאחר שיוסף בן  -מתתיהו כותב  -לטענת בר  -כוכבא  -כי
 דרום  -מערב) .היא דרומית לעיר ( למעשה הכיוון של השלוחה כולה הוא מזרח  -צפון  -מזרח  -מערב
נמשכת
בזמן כתיבת מאמרו לא היה ידוע עדיין עד היכן משתרעת העיר  .החפירות הוכיחו כי העיר
למעשה מערבה עד מעבר לדבשת והדבשת נמצאת אפוא בתחומיה .

. 58
60

בר  -כוכבא ( לעיל  ,הערה

61

שם  ,עמ ' . 69 - 68

62

מלחמת  ,ד  ,א  ,א ,

 , ) 2עמ '

. 70 - 69

63
64

7

( תרגום חגי  ,עמ '

. )255

בר  -כוכבא ( לעיל  ,הערה
שם  ,עמ '

. 58

 , ) 2עמ ' - 57

זיהוי גמלא

במקור היווני של התיאור אצל יוסף בן  -מתתיהו נאמר

"

01יס

עף 1 % 618 1ףז Kpa
~
~
הפשוט ביותר  ,ללא ליטוש ספרותי  ,הוא [ ' :

עשע81ז ע4

שהתרוממה לגובה עצום  ,היתה מרום

~

עסק% 81

העיר ' .

65

E8V
K LV
, :

והעיר"

]

5 % 801 411

ע4א עם ) קק

1ףזק5 ' 4

"

ףס8א

101ז6ע

61ק Kal %

.6

והתרגום

פנתה דרומה  ,והפסגה הדרומית שלה ,

הפסגה שבה מדובר היא חלק מהעיר  ,כפי שנתגלה

בחפירות  ,ואינה דרומית לה  .במקום אחר דן בר  -כוכבא באריכות בצורת ההר ובדמיונו

לגמל .

66

נוסף על המשל על הדמיון לצוואר הגמל הביא לדבריו יוסף בן  -מתתיהו משל המתאר פנים  ,צלעות
וזנב  .גם מתיאור זה מסיק בר  -כוכבא כי היו לגבעה שתי פסגות  -הדבשת של הגמל וה ' חקרא '
 -נתון המתאים לתיאור של תל אד  -דרע בידי

דלמן .

67

לדעתי ' צלעות ' משמען כאן  ,כמו בתיאור

טופוגרפי רגיל  ,צלעות של גבעה  ,ו ' פנים ' ו ' זנב ' מכוונים להמשך המשל על הגמל  .המילה
משמשת גם מטפורה למעבר צר  ,אוכף במקרה זה ,

עף  %ט4

ואין שום צורך לחפש מטפורות לבעלי חיים

ו -י) .

מלבד הגמל ( תנאים

בר  -כוכבא עסק בהרחבה בנימוקו של פורר בקשר לגבולות

מחוז גמלא .

68

לו היתה גמלא באס -

סלם  ,הוא אומר  ,היה תחומה מגיע עד הכינרת  ,ואז היה מחוז גמלא מוזכר כגובל בגליל ממזרח ,

ולא כפי שמופיע אצל יוסף בן  -מתתיהו  ,דהיינו שגבלו בגליל מחוז היפוס  ,גדרה וגולן  ,ושם
התחולה מלכות

אגריפס .

69

מאידך גיסא ברשימת תחום שלטונו של אגריפס השני בעבר הירדן

מוזכרים מחוזות גמלא  ,גולן  ,בשן וטרכון ,

70

ולכן מחוז גמלא

מכאן מסיק בר  -כוכבא שגמלא נמצאת הרחק מזרחה

ומחוז גולן הם שני מחוזות נפרדים .

לכינרת .

קשה להפריך את טענותיו של בר  -כוכבא בעניין זה  .פתרון אפשרי הוא שבאזכור הראשון י7
התכוון יוסף בן  -מתתיהו במונח ' גולן ' לאזור גאוגרפי ולא למחוז מנהלי  .אפשר להבין אם כן שהוא
מזכיר את מחוזות גדרה והיפוס כתחומים מנהליים של ערים נכריות  ,ואילו הגולן הוא האזור

הגאוגרפי שבו שלט אגריפס  ,והוא כולל בתוכו את מחוזות גולן וגמלא ( ופניאס  ,שמשום מה אינה
מוזכרת

כאן) .

אשר להבחנה בין גולן עליון לתחתון טוען בר  -כוכבא כי ברור שהכוונה בהבחנה זו לחלוקה

גאוגרפית ולא מנהלית  .מאחר שבעת העתיקה חלוקה מעין זו נעשתה על  -פי מראה עיניים ולא על
סמך מדידה מדויקת  ,הרי שהגולן העליון והתחתון מעידים על חלוקה לאזור צפוני גבוה ולאזור
דרומי

נמוך .

שינוי הגובה בגולן מדרום לצפון הוא הדרגתי מאוד  ,ואדם אינו יכול להבחין בשיפוע זה בעין

;

לכן פירוש זה דחוק ביותר  .כמו כן טוען בר  -כוכבא כי סוגני  ,המוזכרת בגולן העליון  ,זוהתה כבר
במאה הי " ט באתר יהודייה ,

כיוון שאין באזור שבין יהודייה לאס  -סלם ( הנמצאת במרחק של

72

65

המקור היווני מתוך

4( :

.

66

בר  -כוכבא ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '

 .ק  . Josephus , The Jewish War , (LCL 111התרגום

שלי .

. 66 - 65

. 47

67

אך ראה לעיל  ,הערה

68

בר  -כוכבא ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '

69

מלחמת  ,ג  ,ג  ,א 40 - 35 ,

( תרגום חגי  ,עמ '

70

שם  ,ה 56 ,

( תרגום חגי ,

71

לעיל  ,הערה

72

סוגני הוא כפר על גדתו הצפונית של נחל יהודייה  .החוקרים מקבלים כיום את הזיהוי כיהודייה כיוון שעדיין אין

עמ '

. 64 - 59
. ) 206

. ) 208

,

. 69

.

זיהוי חלופי טוב יותר  .על זיהוי סוגני ראה  . 109 :ק  . Thomsen , Loca Sancta Hildesheim 1966 ,ע  ,וכן

 .ק 1994 ,

7 . Green , Tabula Imperii Romani- Iudaea/Palaestina, Jerusalem

 , 235ושם ביבליוגרפיה

מלאה .

!ש

:

, .י

Tsafrir , ] . ](] Segni

;

ו

כחמישה ק " מ מזרחית  -דרום  -מזרחית
ה שבה מצוינת עיר
ם גמלא  -קידר
פון  -מזרח הכינרת
 :רהם אורטליוס ,
וורפן

מיהודייה )

שום פרט גאוגרפי אשר יכול לשמש גבול בין

גולן עליון לתחתון  ,הרי שאס  -סלם אינה יכולה להיות בגולן התחתון  ,ולפיכך אין לזהותה כגמלא .
י  ' 1נם
החלוקה ההגיונית לעליון ולתחתון באזור זה היא בכיוון מזרח  -מערב  ,כך שאס  -סלם וגם
יהודייה נמצאות בגולן התחתון  -שהוא עמק הבטיחה והמדרונות היורדים אליו ( תנאי

א) .

73

בר  -כוכבא כתב את מאמרו לאחר שנערכו הסקרים באס  -סלם אך לפני ההפירות  .הוא מתייחס

) 1584

~

לממצאים המועטים ומסיק כי נראה אמנם שיושבי המקום נטלו חלק בפעולות של המרד הגדול ,
אך היה זה בוודאי כפר בעל חשיבות

משנית .

כיום ניתן לומר כי באס  -סלם נחפר יישוב גדול  -אולי היישוב הגדול ביותר בגולן מתקופת
בית שני  ,ובר  -כוכבא טוען בצדק כי יוסף בן  -מתתיהו ודאי לא מנה אלא את המקומות החשובים
בלבד  .בר  -כוכבא מציע לזהות באס  -סלם את כפר שלם  ,יישוב המוזכר פעם אחת בלבד אצל יוסף

בן  -מתתיהו  ,וזאת כעיקר על סמך הדמיון בשם

:

' גם ארץ הגולן הרימה את נס המרד במלך  ,עד

18
73

מפראי ( לעיל  ,הערה  , ) 22עמ '

; 9-8

מ ' הרטל  ' ,תולדות הגולן בימי בית שני '  ,רמת הגולן ( אריאל , ) 51 - 50 ,

ירושלים תשמ " ז  ,עמ ' . 76 - 69
74

חיי יוסף לז ,

 ( 187תרגום

שמחוני  ,עמ '

קמב ) .

ן

; יור

8

ר הרודיאני תמים
שנמצא בגמלא

צבי אילן טען כי
שפירושו גב הגמל ,

75

השם אס  -סלם הוא שיבוש  ,ושלמעשה תושבי האזור קוראים לו אס  -סנם ,

דבר סביר בהתחשב בדמיון הרב של הגבעה לדבשת

גמל .

בר  -כוכבא מודה כי מיעוט הממצאים מתל אד  -דרע הוא שיקול נגד הזיהוי שם  ,אך הדבר נובע
בין השאר מחוסר אפשרות גישה לאתר כיום ולא בהכרח מהעדר ממצא

בשטח .

76

הוא מציין אמנם

את הממצאים של דלמן  ,אך מתעלם מן ההשלכות של מציאת פסל אל מהתקופה הרומית

באתר .

על  -פי סגנונו של הפסל נראה כי יש ליחסו למאה השנייה  -השלישית לספירה  .משתיקת המקורות

עולה שגמלא לא היתה מיושבת לאחר נפילתה בידי הרומאים  ,ועל  -פי הידוע לנו על גמלא
?0

,5

איו ,

76

לאחר מלחמת ששת הימים נעשו ניסיונות לצפות כמשקפות לעבר תל אד  -דרע  ,השוכן מעבר לקו שביתת הנשק

( קע ' ק  ,ייעי

ין

 , ) 36עמ

. 30 ,

עם סוריה  ,כדי לגלות שרידי בנייה כלשהם  .גם סיור ' גנוב ' במקום לא העלה ממצאים  ,ראה  :גל ואחרים ( לעיל ,
הערה
משטח

 , ) 51עמ '

ישראל .

. 157

מכל מקום  ,לפי דיווחי דלמן האתר כמדרון הדרומי  ,והוא מוסתר אפוא ברובו מעיני הצופה

זיהוי גמלא

מתיאורי יוסף בן  -ממתיהו מדובר בעיר יהודית  ,ולפיכך אין לצפות בה לממצא של פסלי אדם או

אלים .
זיהוי גמלא באס  -סלם כרוך עדיין בשתי בעיות שנותרו ללא פתרון  ' :מקור מים מבית לחומה '

וה ' חפירות ומנהרות ' שבהם חיזק יוסף בן  -מתתיהו את העיר  .בסקר של

1970

מצא גוטמן שרידי

ברכה מחוץ לחומת העיר  ,קרוב לנחל  ,ואליה מובילים שרידי אמת מים  .אולם האמה אינה נכנסת
לתחום העיר הסגורה בחומה  .דבר זה לא היווה בעיה לפני המרד  ,מאחר שאז לא היתה לעיר חומה
רציפה ממילא ( להלן )  ,אך בזמן המצור בוודאי לא היתה גישה לברכה זו  .גוטמן ניסה לפתור את

הקושי בהציעו כי ייתכן שמנהרה הובילה אל הברכה  ,או שיוסף בן  -מתתיהו התכוון ב ' מקור מים

מבית לחומה ' לקטע של נחל דליות אשר זרם בתוך תחומי העיר  .בזמן המצור גם הנחל היה מסוכן
לגישה  ,ולכן אמר יוסף בן  -מתתיהו ' כי היו [ אנשי גמלא ] כבר חסרים

אספקה ' .

77

החפירות לא פתרו

את הבעיה  ,כמו גם את בעיית ה ' חפירות ומנהרות '  .סביר כי חפירות ומנהרות אלה התמוטטו

וייתכן ששרידיהם עוד יתגלו  .מאידך גיסא שום הצעת זיהוי אחרת אינה פותרת את שתי הבעיות
האלה באופן טוב יותר ( תנאים יא ,

סו ) .

החפירות העלו מספר נתונים נוספים המחזקים את הזיהוי של גמלא באס  -סלם  ,נתונים שאינם
קשורים ישירות לתיאורי יוסף

בן  -מתתיהו .

הסימנים המובהקים להיותה של אס  -סלם עיר יהודית הם שניים  :בית  -הכנסת וארבעת מקוואות
הטהרה  .למעשה הסמיכות של ' המבנה הציבורי ' ל ' ברכה המטויחת ' והתעלה ביניהם הן הוכחה

לכך שהמבנה הוא בית  -כנסת והברכה  -מקווה

טהרה  ,וביחד היו מרכז קהילתי יהודי .

78

ישנם גם

סימנים צנועים יותר  ,המתבררים רק לאחר עיסוק של שנים בחפירת העיר  ,למשל העובדה שלא
נתגלו כל ציורי דמויות על שברי הטיח הצבעוני הרבים שנמצאו  .עדות נוספת להקפדה על מצוות

' לא תעשה לך פסל וכל תמונה ' ניכרת בנרות השמן  .רובם הם מהטיפוס ה ' הרודיאני '  ,שכינינו אותו

בגמלא ' נר המרד '  .קרוב לאלף שברים של נר זה נמצאו בחפירה  ,וכולם חסרו קישוטים כלשהם
פרט לעיטורי עיגולים

ופסים .

79

תגלית ייחודית נחשפה בסמטה ברוחב של כמטר אשר הוצרה בפתחה לכדי מעבר צר על  -ידי
הוספת שתי אומנות  ' -לח2ים ' בלשון התלמוד  -משני עברי הסמטה  .מטרת הצרה זו היתה

עירוב  -להפוך את הסמטה  ,שהיא רשות הרבים  ,לרשות היחיד  ,כדי שאפשר יהיה לטלטל בה
דברים

בשבת .

80

גם הכמויות הגדולות של מטבעות החשמונאים מעידות על יישוב יהודי  .הממצא הייחודי

ביותר אולי הוא מטבע ברונזה גדול אשר רק שישה מסוגו נמצאו עד כה וכולם בגמלא  .כל ששת
המטבעות נטבעו באותה רושמה  ,והטביעה נעשתה בצורה מרושלת  .על פני המטבע גביע הדומה

בתבניתו לגביע שהוטבע על שקלי הכסף הידועים של ירושלים אשר הופיעו בראשית המרד  .סביב

דד

מלחמת  ,ד  ,א ,

78

אכן עד היום יש המטילים ספק בכך שהמבנה הוא בית  -כנסת  .מאחר שהמידע הארכאולוגי על בתי  -כנסת מימי

50

( תרגום חגי  ,עמ '

. ) 260

בית שני הוא מועט ביותר  ,הוויכוח נסב לדעתי בעיקר על הגדרת תפקיד בית  -הכנסת בימי בית שני  ,בהשוואה

לתפקיד בתי  -הכנסת מתקופת המשנה והתלמוד  ,אשר מוכרים
79

כנושא ההקפדה על הדיבר השני ראה
Geneve 1973
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תרמפתא  ,כרובין א  ,ב ( מהדורת צוקרמנדל  ,עמ '

. ) 139 - 138
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ו !נ

דני שיאון

הגביע כתובת  ,שראשיתה על פני המטבע והמשכה על גבו  ,והיא כתובה בתערובת של כתב עברי
קדום וכתב מרובע שרווח בימי בית שני

:

' לגאלת ירושלם

הק ( דשה ) ' .

ן8

( וראה איור . ) 9

אין ספק שמטבע זה הוא חיקוי של השקלים הירושלמיים  ,ושנטבע במקום בעצם ימי המלחמה .
טביעתו היוותה מסר לאומי ופוליטי ממדרגה ראשונה לתושבי גמלא הנצורים ולעם בכלל  .מאחר

שניתן להבין מתיאורי יוסף בן  -מתתיהו כי גמלא היתה המרכזית בערי הגולן היהודי בתקופה זו ,
שכן רק עליה הוא מוסר כי ביצר אותה  ,ורק את ההתרחשויות בה הוא מתאר  ,הרי שיש להניח כי
טביעת מטבעות  -ולו בצורה מרושלת  -נעשתה רק בה ולא בעיירה או בכפר קטן  ,ומכאן
חיזוק נוסף לזיהוי גמלא

באס  -סלם .

82

עם כל זאת יש לציין כי פרט למספר תווי סתתים בכתב עברי מרובע על חוליות עמודים  ,לא
נמצאה שום כתובת המאששת את הזיהוי בצורה שאינה משתמעת לשני פנים  ,וכן לא נמצא בכל

האתר סמל יהודי מובהק ובלבדי כגון מנורה  .אולם יש לזכור כי עיקר הממצאים הנושאים סמלים
יהודיים מובהקים נמצאו עד היום בהקשרים שלאחר חורבן בית שני  ,ובמיוחד מימי מרד בר -

כוכבא ואילך ( תנאים ד  ,טז ,

יט ) .

גמלא היא אחד מאתרי הקרבות הבודדים שהתגלו בתחומי האימפריה הרומית ונותרו ממש כפי

שהיו ביום שבו הוכרע הקרב במקום  .על  -פי החפירות היישוב בה לא חודש בשום תקופה עד ימינו
( תנאי יח

),

וניתן היה לעקוב בזמן החפירה אחר מאמצי ההתקפה וההגנה של הרומאים

והיהודים  ,כפי שהתבטאו בממצא כלי הנשק  ,וללמוד על ביצורי העיר  .התברר כי גמלא היתה עיר

פרוזה עד ראשית המרד ממש  ,כאשר בא יוסף בן  -מתתיהו ועזר לתושביה

לבצרה .

83

החפירה

הוכיחה כי חומת העיר נבנתה בעיקרה על תוואי החומה מתקופת הברונזה הקדומה  .היא אינה
אחידה לכל אורכה  ,לא מבחינת עוביה ולא מבחינת אופי בנייתה  .היא בנויה טלאים  -טלאים  ,כאשר
היא מנצלת בניינים וחדרים שהיו כבר קיימים ובמקרים אחדים אף חותכת אותם  .רווחים בין

בניינים קיימים על התוואי נסתמו בבנייה מאולתרת עשויה אבני גוויל בינוניות ; לקירו של בניין
נוסף עיבוי בפנים

;

וחדרים שלמים מולאו

אבנים .

דוגמה לכך היא חומת מכלול בית  -הכנסת

שהוסבה לחומת העיר  -כדי לעבותה מולא באבנים חדר הלימוד  ,הנמצא בין החומה לבית -
הכנסת  ,ויצר

על  -ידי כך חומה עבה מאוד .

גילוי המגדל העגול בראש החומה היה נקודת מפתח בזיהוי גמלא לפי תיאורי יוסף בן  -מתתיהו .
מסתבר כי המגדל היה קיים עוד לפני המרד  ,מאחר שהחומה מגיעה עד אליו ואינה בנויה כמקשה
אחת

"

תו  .החומה בנקודת התפר שרדה בגובה של נדבכים אחדים והמגדל השתמר בגובה של

נדבך אחד או שניים בלבד  ,וגם זאת לא בכל

היקפו .

84

בנייתו היא בניית ראשים  ,המעידה כי הוקם

בתקופה ההלניסטית  .המגדל בנוי על סלע הגיר הרך של הגבעה ללא יסודות איתנים  ,וממצא זה

81

 . 129 ff.קק 1982 ,

וזסץ . 11 , New
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 .ז  .את

הכתובת קרא לראשונה י '

נוה .
?נ ?נ

82

ככלל מטבעות ברונזה היו מטבע עובר לסוחר באזור מצומצם יחסית סביב מקום טביעתם  .העובדה שמטבע זה
אינו ידוע מאתרים אחרים  ,ושכל ששת הפריטים שנמצאו נטבעו באותה רושמה ממש  ,אינה מותירה ספק באשר

לטביעתם בגמלא  .וראה בהרחבה במאמרי האנגלי על המטבעות ( לעיל  ,הערה
83

חיי יוסף לז ,

84

כיום משוחזר המגדל בחלקו הגדול .

187 - 185

( תרגום שמחוני  ,עמ '

קמב ) ;

מלחמת  ,ב  ,כ  ,ו ,

576 - 572

 , ) 56עמ '

. 40

( תרגום חגי  ,עמ ' . ) 191

זיהוי גמלא

מגביר במידת  -מה את סבירות תיאורו הדרמטי של יוסף בן  -מתתיהו בדבר חיילי הלגיון החמישה -
עשר אשר חתרו תחתיו בלילה ומוטטוהו

( תנאי יד ) .

85

כאלף וחמש מאות אבני בליסטראות מבזלת וכאלף ושש מאות ראשי חצים מברזל נאספו

לאורך חומת העיר  -כמות עצומה לפי כל קנה מידה ארכאולוגי  .גדול במיוחד היה ריכוזם של

אבני הבליסטראות וראשי החצים באזור הפרצה הצפונית בחומה  ,מדרום לבית  -הכנסת  .במקום זה

בוצע כנראה ' ריכוך ארטילרי ' כבד  ,על  -ידי ירי אבני בליסטראות וחצים  ,כדי להרחיק את המגינים
מראש החומה  .במקום אחד התגלה ריכוז של כמה עשרות אבני בליסטראות בצדה הפנימי של

החומה  -אולי עדות לכך שהמגינים אספו בלילות את אבני הבליסטראות שנורו לתוך העיר כדי
להשליכן למחרת על הרומאים  .במקום אחר  ,הרחק מחומת העיר ומחוצה לה  ,התגלה ' מצבור
תחמושת ' של כמאתיים אבני בליסטראות  ,שנערמו כנראה ליד אחת מעמדות ירי הבליסטראות או
הוכנו שם  .בסמטה צרה ליד החומה נמצאו חלקי שריון של קצין רומי  ,הכוללים קשקשי שריון ,
חלקי קסדה מצופים כסף וקישוט של נדן חרב עשוי ריקוע נחושת מצופה

זהב .

מאמץ מלחמתי אדיר כזה הופנה בוודאי כנגד עיר חשובה ולא נגד עיירה או כפר  .יוסף בן -
מתתיהו מתאר קרב מרכזי אחד בלבד בגולן  -בגמלא  -ונראה כי הממצאים באס  -סלם

מתאימים לקרב זה  .נכון הוא כי במצדה  ,שהיתה מאוכלסת בדלילות  ,הפנו הרומאים מאמץ אדיר

לכיבוש ההר  ,אך הדבר נעשה לצורך סמלי יותר מאשר לצורך טקטי או אסטרטגי ( תנאי

יז ) .

לא ניתן לאמת את מספר המתים הרב שיוסף בן  -מתתיהו מונה  -תשעת אלפים איש מבין
המגינים

בלבד .

86

מתמיהה לכאורה העובדה שבכל שנות החפירה לא נמצאו במקום שרידי שלדים

של הלוחמים  ,בניגוד לאלפי עצמות בעלי חיים שנאספו  .הדבר יכול אמנם לשמש טיעון בפי
הדוחים את הצעת הזיהוי  .אך נראה שההסבר לכך נעוץ במצוות קבורת המת  -אחת המצוות
החשובות

ביהדות .

87

יתכן שיהודים מן הגליל או תושבי גמלא שברחו לפני המצור חזרו באישור

הרומאים וקברו את מתי העיר זמן  -מה לאחר המלחמה  .גם הרומאים הקפידו על פינוי מתיהם ,

88

הן

מסיבות דתיות והן מסיבות של מוראל וכבוד לאחים לנשק  .לחיל המצב שהושאר כנראה בעיר היה
פינוי המתים חשוב גם מבחינה היגיינית  ,למניעת
מאז שנת

1976

מגפות .

לא פורסם ככל הידוע לי חומר חדש אשר מטיל ספק בזיהוי גמלא

באס  -סלם .

אף  -על  -פי שכאמור לא נמצא עדיין כל חומר כתוב באתר  ,תוצאות עבודתו הארכאולוגית של
גוטמן אינן מותירות ספק לדעתי כי אכן כאן שכנה גמלא העתיקה  ,אשר השתתפה במרד הגדול

ואשר סיפורה הדרמטי נמסר לנו בידי יוסף בן  -מתתיהו .

85

מלחמת  ,ד  ,א ,

69 - 62

( תרגום חגי  ,עמ '

( תרגום חגי  ,עמ '

. ) 261

86

שם ,

ד8

קבורת המת אינה מצוות ' עשה ' ישירה מהתורה  ,אך יש רמזים רבים מאוד במקרא לחשיבות הרבה של קבורת

81

) 262

המת בו ביום  .על ההקפדה בענין בימי יוסף בן  -מתתיהו ראה  :נגד אפיון ב  ,כס ( תרגום שמחוני  ,עמ '

חשיבות הנושא בספרות התלמודית ראה

:

נ ' רובין  ' ,דפוסי האבל היהודיים בארץ ישראל בתקופת המשנה

והתלמוד '  ,עבודת דוקטור  ,אוניברסיטת בר  -אילן  ,תשל " ז  ,עמ '
88

.

, 189 - 186

הרומאים נהגו לשרוף בדרך כלל את גוויות החללים  .ראה למשל ' Army , :
273
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