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שלמי תודה

כל מי שסייע בהבאת מחקר זה לידי גמר מה לי להכיר טובה לחובה נעי, מתוך הודיה לחונן לאדם דעת

.מלאכה

ממנה . לרעייתי יקירתי דבורה, שכנגדי ושותפתי לכללעזרמעומק הלב עלי להודות , בראשונהבראש ו

, גבולותמסירותה לי ולמשפחתנו לא ידעה.המחקרלהתמסר לעבודת שאבתי השראה ותעצומות נפש

".שלה הוא–שלי ושלכם ". ובזכותה יכולתי להקדיש את מירב זמני ומרצי למחקר ולכתיבה

ועל כך אני מודה , גם ילדיי החביבים נדרשו להקריב לא מעט כדי לאפשר לי להתמסר לעבודה, כמוה

.רבהוך אהבהתמלהם 

מראשית החל בלב חפץ לי אשר סייע, זאב ספראי' פרופכתו של יתו ובהדרימחקר זה נכתב בהנח

ועזרתו על עידודו הלבבי, הכוונותיו המדעיות. אילן ובכל שלבי המחקר הנוכחי-לימודיי באוניברסיטת בר

.מקרב לבוכאן המקום להודות לו, הביאו אותי עד הלוםכל צעד ושעל 

לו ינובממיוחדהופורה ההמחקריפעולה השיתוף העבודה שלפנינו לא הייתה קורמת עור וגידים ללא 

אשר הביא לידיעתי הרבה מאד נתונים חדשים , ר דוד עמית"דעםבמהלך חמשת השנים האחרונות זכיתי

אותי בכל שלבי המחקר בעצה ליווה ,על המסקנות הנובעות מהםארוכות ותכופות דן עמי , מן השדה

והעיר הערות רבות לפני הגשתה תב היד של העבודה ובאדיבותו הרבה אף עבר על כל כ,ובהכוונה

ובאמת קשה לי לבטא במילים ,מפרי עמלומשוקע אפוא הרבה מאדבעבודת המחקר הנוכחית . וחשובות

.את תודותיי

עוסק המחקר מעט סוגיות שבהןשעמו זכיתי ללבן לא, סטיוארט מילר' פרופתודה מיוחדת נתונה ל

.שלפנינו

אשר ) זוס(על שם מרטין ישראל וארכיאולוגיה -ללימודי ארץמחלקהוריי בכאן המקום להודות למ

-דוד אדן' לפרופ):ב"לפי סדר א(לטובת מחקרימתובנותיהםמידיעותיהם ו, כל אחד בתחום שלו, תרמו

, אברהם פאוסט' פרופ, זהר עמר' פרופ, ן מאיראהר' פרופ, ר בועז זיסו"ד, )ל"ז(חנן אשל ' פרופ, ביוביץ

אשר הביא , זיסור"דתודה מיוחדת נתונה ל. יהושע שוורץ' ולפרופ, אייל רגב' פרופ, מוס קלונרע' פרופ

.ועצותיותובנותיוגם עזר לי רבות עם ממצאים חדשים ועל רב מידע לידיעתי 

: בתחומי מומחיותיוכל אחד ,בעניינים שונים הנוגעים למחקרלייעצואשר מספר חוקרים תודתי ל

קריסטין ' פרופ, רולנד דיינס' פרופ, אנדריאה ברלין' פרופ, אלברט באומגרטן' פרופ, רב עזריה אריאלל

ונתן 'ג' פרופ, סטיבן פיין' פרופ,ר אהרן עמית"ד, ורד נעם' פרופ, שלמה נאה' פרופ, ודי מגנס'ג' פרופ, הייז

.דוד שפס' פרופלורוני רייך' פרופ, ונתן ריד'ג' פרופ, קלוונס

הנוגעות לנושאים בהם תגליות חדשות בשטחאשר דאג לעדכן אותי על , ן דודבחיים ' תודות לפרופ

אשר הביאו לידיעתי מידע נוספים למספר ארכיאולוגים וחוקרים כאן ברצוני להודות . עסקי במחקר זה

, ר מרדכי אביעם"לד: טרם זכו לפרסום מלאר שאסקרים ומחקרים ארכיאולוגיים שלהם , על חפירות

חיים ' פרופ, הלל גבע, נתן-רחל בר, ר יובל ברוך"ד, מרווה בלוקה, ר רון בארי"ד, רניגו-דינה אבשלום

ר גדעון "ד, וינסנס-ר אנה דה"ד, קתרינה גלאור' פרופ, סימור גיטין' פרופ, שמעון גיבסון' פרופ, גולדפוס

' פרופ, עוזי ליבנרר"ד, דנית לוי, ר אלי ינאי"ד, ר יחיאל זלינגר"ד, זאב וייס' פרופ, ר משה הרטל"ד, הדס

.ר דני שיאון"דולאיתן קליין, יזהב-אלנה קוגן, יואב פרחי,עוזי עד, סטפנסקייוסף, רסייאאריק מ



של האוניברסיטה העברית GIS-סיוע טכני בהכנת המפות המופיעות בסוף העבודה קיבלתי ממרכז ה

. על כל עזרתה בענייןרידותודתי לאלקה גוטפ, בירושלים

וברצוני להודות לנשיא , אילן-של אוניברסיטת ברמלגות הנשיאעשתה במסגרת יוזמת העבודה נ

:Targum Shlishiלסיוע מקרןזכיתי, כמו כן. ביצועועל על הגהת הרעיון ו, משה קוה'פרופ, האוניברסיטה

A Raquel and Aryeh Rubin Foundation . קטור ומפרס הרקושיצקימקרן, מקרן וולףסיוע נוסף קיבלתי

אני אסיר תודה לכל התורמים אשר נדיבותם אפשרה לי להקדיש . ח"ו עד תשס"לשנות הלימודים תשס

.את מרצי למחקר ולהחיש את הגשתו

אכסניה שהיה ,למנהיגות וללימודי היהדותהאקדמי המרכז –שבירושלים בית מורשהלתודתי

,לעומד בראשוכאן המקום להודות ו,בצדדים ההלכתיים של מחקריק מסבירת פנים בה יכולתי לעסו

.יהודה ברנדסר"הרב ד–האקדמי בית המדרש תכנית ולראש ,שלום-בנימין איש'פרופ

ויישובהישראל-רץמכון לחקר אבדוקטורנטיםהסדנת תכנית זכיתי להשתתף ב, בשנתיים האחרונות

על האפשרות , מבורכת זושעמד בראש תכנית, מנחם הירשמן' לפרופותודתי נתונה,צבי-של יד יצחק בן

וללמוד לשתף את פרי מחקרי עם חוקרים צעירים אחרים מתחומי מחקר שונים ומגווניםשניתנה לי 

.מתובנותיהם המחכימות

אוניברסיטת הספרייה המרכזית של: שעותיי בספריות שונותרובביליתי את , ימחקרבמהלך שנות 

אוניברסיטה של המכון לארכיאולוגיה ריית הספו, ותספריית רשות העתיק,הספרייה הלאומית, אילן-בר

. בידי מידי יום ביומו בסבר פנים יפותתודתי נתונה לספרנים שסייעו.בירושליםהעברית

, אשר תמיד תמכו בי ועודדו אותי, להוריי האהוביםמקרב לב ברצוני להודות כאן , בחזרה לשורשים

על , חותני וחותנתי היקרים, דות גם להורי אשתיכאן המקום להו. ושמהם למדתי לאהוב את ההשכלה

.התמיכה והעידוד לאורך כל השנים

.    ו אותי באהבה ללא תנאים וללא גבולותדשתמיד עוד,מצד אמיתודתי העמוקה נתונה לסבי ולסבתי

הלכו לעולמם במהלך הכנת העבודה ולא זכו לראות אשר, מצד אביסבתי ללסבי וברצוני להודות כאן

ונס 'תלמיד באוניברסיטת גבהיותו ויליאם פוקסוול אולברייט' שלמד אצל פרופ, סבי. מתהבהשל

את האהבה עוד בנעוריי הדליק אצלי שהוא , בשנות השלושים של המאה הקודמתהופקינס

לפני סיום כתיבת והגשת נפטר רק שבועות ספוריםלמרבה הצער ו, ישראל-לארכיאולוגיה של ארץ

.רוךיהי זכרם ב. העבודה

א"אייר תשע, ירושלים
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1)*ע"ומקימרון תשDJDלמובאות מפרסומי (

המראה או ההקשרהקריאה ודאית למדיי על פי֗א 

הקריאה מסופקת מבחינת המראה או ההקשר֯א 

השלמת המהדיר]א[,אא

שריד של אות שלא ניתנה לקריאה°

הסימן . ם/מ, ך/כ, ר/ד, כ/ב, י/ו: סימן מעל אחת מצמד אותיות הדומות זו לזו במקצת כתבי הידוֿ 

בא כאשר האות החלופית אפשרית מבחינת המראה או ההקשר

סר בכתב היד או מקום חלקח[  ]

השלמה ממקבילה»אלה«

.כח: ע"קימרון תש; Tov 2002: ראו*



תקציר

שלהי בטומאה וטהרה תפסו מקום מרכזי בין תחומי ההלכהדיני מהמקורות הכתובים אנו למדים ש

של פילון כתביהםב, החיצונייםעיסוק נרחב בדינים אלו מצוי בחלק מהספרים.תקופת הבית השני

בספרי הברית החדשה וברבדים הקדומים של , במגילות מדבר יהודה, סף בן מתתיהוהאלכסנדרוני ושל יו

דיני טומאה וטהרה המשיכו , נ"לסה70גם בתקופה שלאחר חורבן המקדש בשנת . הספרות התנאית

. ל"לפחות בקרב חוגי החכמים שהורישו לנו את ספרות חז, לעמוד במוקד השיח ההלכתי

, מה היה היקפה של ההקפדה על טומאה וטהרה: פר שאלות יסודיותמקורות אלו מציבים בפנינו מס

יום- הלכות אלו בחיי היוםסה ההקפדה עלאיזה מקום תפ?מעטיםשמא רקאורבים נטלו בה חלקוהאם 

בחברה להבחין בהבדלים ברמת ההקפדה על טהרה בין קבוצות שונותהאם ניתן?של אלו שקיימו אותן

-שונים בארץגיאוגרפייםבהיקף התופעה ובאופייה בין אזורים על הבדלים האם ניתן לעמוד ?היהודית

, שאלות מחקר אלו? לו התפתחויות ותמורות חלו במשך הזמן בתחום השמירה על דיני טהרהא?ישראל

ישראל בשלהי ימי הבית -המשמעותיות ביותר להבנת ההיסטוריה הדתית והחברתית של יהדות ארץ

.עומדות ביסודה של העבודה הנוכחית, מודהשני ובתקופת המשנה והתל

קיימים שלושה סוגים של ממצא ארכיאולוגי שיש בהם כדי ללמד על היקפה ועל אופייה של ההקפדה 

"מקואות"יש לזהותם עם האשר , מתקני מים מדורגיםהראשון הוא .על טהרה בתקופות הנידונות כאן

עיד ארכיאולוגי נוסף המממצא . לשם היטהרותר שימשו לטבילה שמתקנים א, ל"הנזכרים במקורות חז

אשר שימשו את העוסקים בטהרה בשל , ִקרטון-על קיום דיני טהרה הוא כלים העשויים מאבןאף הוא 

בדיקה של ממידע חשוב נוסף ניתן להפיק. הם אינם מקבלים טומאהסגולתם ההלכתית המיוחדת ש

כןו–ולכן השימוש בקרמיקה מיובאת ,בהגדרהשכן כלים אלו נחשבו טמאים , כלי חרס מיובאיםתפוצת

.טהרהד על הקפדה בדיני טומאה וללמעשויים–ההימנעות מהשימוש בה 

מקוואות טהרה עתיקים שנתגלו במסגרת חפירות וסקרים 850בעבודה הנוכחית אספתי מידע על 

כנראה , איתמקווה הטהרה הופיע לראשונה בתקופה החשמונ. ישראל- ארכיאולוגיים בכל רחבי ארץ

עד . כתוצאה מהתפתחות בפרשנות שניתנה למצוות התורה העוסקות בהיטהרות באמצעות רחיצה במים

מספרבתקופה זו מצוי ש. המקווה הפך למרכיב שכיח ביותר ביישוב הכפרי והעירוני כאחד, סוף ימי הבית

ה במתקנים אלו ועל תופעה המלמדת על שימוש תכוף שנעש, מקוואות קיימים במקביל באתר יישוב אחד

מקוואות הותקנו לא רק באזורי מגורים . יומית-המקום המרכזי שתפסו דיני טהרה בחיי השגרה היום

, ליד לבתי כנסת, סמוך לשערי הכניסה להר הבית, בקרבה למערות קבורה, אלא גם ליד גתות וליד בתי בד

זו מקוואות שכיחים בעיקר בארץ בתקופה. ובבתי מלאכה לייצור כלי חרס, בבתי מרחץ, בתחנות דרכים

מקוואות המשיכו להיות . באידומיאה ובאזורי פריפריה אחרים, במישור החוף, יהודה ופחות בגליל

ורק אחרי כישלון מרד בר כוכבא ניכרת ירידה , נ"לסה70שכיחים ביותר גם אחרי חורבן ירושלים בשנת 

.גדולה במספרם ובאופי השימוש שנעשה בהם

א



כלים אלו הופיעו לראשונה . ישראל-אתרים בכל רחבי ארץ250-קרטון נתגלו בלמעלה מ-אבןכלי 

. ומצויים כמעט אך ורק באתרי יישוב יהודיים, ס"בארץ במחצית השנייה של המאה הראשונה לפנה

כלי אבן אינם מקבלים טומאה , )עץ או מתכת, כגון חרס(בניגוד לכלים העשויים מחומרי גלם אחרים 

קרטון המשיכו להיות נפוצים עד -כלי אבן. השימוש בהם הקל על קיומם של דיני טומאה וטהרהולכן 

.נ"לסה135ונעלמים כמעט לגמרי אחרי שנת , מרד בר כוכבא

נפוצים מאד באתרי , בעיקר ממשפחת טרה סיגילטה מזרחית ואמפורות מסחריות, כלי חרס מיובאים

בעוד שהם נעדרים כמעט כליל מאתרי יישוב יהודיים , ת השניישראל בשלהי ימי הבי-יישוב נכריים בארץ

ההימנעות היהודית מרכישת קרמיקה מיובאת מצביעה על מגמה של היבדלות ממגע עם . בני התקופה

הדיכוטומיה . מגמה אשר קיבלה ביטוי הלכתי בייחוס טומאה לגויים ולארצותיהם, הסביבה הפגאנית

ים פגאניים לבין אתרים יהודיים המשיכה להתקיים עד אמצע בתפוצתה של קרמיקה מיובאת בין אתר

וממשפחות קראמיות טרה סיגילטה מזרחית כלים ממשפחת עת שהייבוא של , נ"המאה השנייה לסה

עדינה מיובאת נעדרת כמעט כלילמאה שנה הייתה קרמיקהלמעלה מלמשך. פסק כמעט לגמרינוספות 

ישראל -קרמיקה מיובאת חזרה שוב להופיע בארץ.יים כאחדביישובים יהודיים ופגאנ,בכל רחבי הארץ

כבר ו, בתקופה הרומית המאוחרתLate Roman Red Wareעם חדירתם של כלי שולחן ממשפחתרק 

כל מרחב במצויים כלים אלו נ ובמהלך כל התקופה הביזנטית"ת הופעתם במאה הרביעית לסהמתחיל

בתקופה , לעומת תקופת הבית השני וראשית התקופה התנאיתממצאים אלו מלמדים כי .היהודייישוב ה

ארץ "האמוראית כבר אין עדות ארכיאולוגית להקפדה רחבת היקף על טומאת גויים ועל טומאת 

".העמים

יש להסיק שבשלהי ימי הבית השני ובתקופת בין המרידות הייתה , מבדיקה של מכלול הנתונים הללו

ילה תופעה רחבת היקף בקרב כלל החברה היהודית בארץ יהודה ההקפדה על טהרה בשגרת החיים הרג

באשר לגליל ולאזורים נוספים מחוץ למרחב . ולא רק אצל קצובות מיעוט כגון הכהנים או הפרושים

. אך נראה כי באזורים אלו הייתה ההקפדה על טהרה הרבה פחות נפוצה, יהודה התמונה פחות ברורה

נ ניכרת ירידה דרמטית בהיקף ההקפדה על טהרה בחיי "לסה135אחרי כישלון מרד בר כוכבא בשנת 

.ורק מעטים המשיכו לנהוג בה, יום-היום

ב
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מבוא

פתיחה.  א

ההקפדה על דיני טומאה שניתן להתרשםעיון בספרות היהודית משלהי ימי הבית השנימ

-וטהרה תפסה מקום חשוב ביותר אצל חלקים מסוימים בקרב האוכלוסייה היהודית של ארץ

כתביהם של פילון ב, החיצונייםספריםחלק מהבדינים אלו מצוי בעיסוק נרחב . בתקופה זוישראל 

וברבדים ספרי הברית החדשה ב, מדבר יהודהבמגילות , נדרוני ושל יוסף בן מתתיהוהאלכס

, נ"לסה70גם בתקופה שלאחר חורבן המקדש וירושלים בשנת .הקדומים של הספרות התנאית

לפחות בקרב חוגי החכמים שהורישו , דיני טומאה וטהרה המשיכו לעמוד במוקד השיח ההלכתי

.ל"לנו את ספרות חז

פה של ההקפדה על טומאה מה היה היק: יסודיותפנינו מספר שאלותאלו מציבים במקורות

איזה מקום תפסה ההקפדה על הלכות ? והאם רבים נטלו בה חלק או שמא רק מעטים, וטהרה

ברמת ההקפדה על טהרה האם ניתן להבחין בהבדלים ? יום של אלו שקיימו אותן-אלו בחיי היום

האם ניתן לעמוד על הבדלים בהיקף התופעה ובאופייה בין ? ודיתבין קבוצות שונות בחברה היה

התפתחויות ותמורות חלו במשך הזמן בתחום אלו ? ישראל- אזורים גיאוגרפיים שונים בארץ

המשמעותיות ביותר להבנת ההיסטוריה הדתית , שאלות מחקר אלו?טהרהדיני השמירה על 

תעמודנה ,ני ובתקופת המשנה והתלמודישראל בשלהי ימי הבית הש-והחברתית של יהדות ארץ

.של העבודה הנוכחיתביסודה

ולמעשה , איננה חדשהישראל בעת העתיקה-יני טהרה בקרב יהודי ארץמקומם של דבעיית

פרשנותם שלעל כאשר עיקר הדיון נסב , המודרניסלע מחלוקת במחקרהייתהכבר שנים רבות 

–שונהכיוון כאן מוצגושהשאלות המחקר ם עלהתמודדאגש , וזבעבודה. המקורות הכתובים

דיני של מםהעשויים ללמד על קיוהנתונים מהתרבות החומריתשל מכלול וניתוח בדיקה מתוך 

על שיש בהם כדי ללמדארכיאולוגי אבדוק שלושה סוגים של ממצא , במסגרת זו. טהרהטומאה ו

הראשון .ופת המשנה והתלמודימי הבית ובתקשלהי פדה על טהרה באופייה של ההקעל היקפה ו

, ל"הנזכרים במקורות חז"ואותמק"עם הם שיש לזהותאטעןאשר , מתקני מים מדורגיםהוא 

על קיום אף הוא ארכיאולוגי נוסף שיכול להעיד ממצא .שימשו לטבילה לשם היטהרותשמתקנים 

רה בשל שימשו את העוסקים בטהאטען שאשר , ִקרטון-הוא כלים העשויים מאבןדיני טהרה

בדיקה ממידע חשוב נוסף ניתן להפיק. ם ההלכתית המיוחדת שהם אינם מקבלים טומאהסגולת

ולכן ,בהגדרהנחשבו טמאים אבקש לטעון שכלים אלו ן שכ, כלי חרס מיובאיםשל תפוצת

המידה בה נהגה ד על יכולים ללמ–וש בה ההימנעות מהשימכןו–השימוש בקרמיקה מיובאת 

.טהרהאה והקפדה בדיני טומ

מתייחס , הן הארכיאולוגי והן הספרותי, רוב המידע שיש בידינו על קיומם של דיני טהרה

ס ועד לחתימת "מסגרת הזמן שבין תחילת התקופה החשמונאית באמצע המאה השנייה לפנהל

לכן אלו יהיו גבולות הזמן בתיחום הכרונולוגי ו, נ"התלמוד הירושלמי בסוף המאה הרביעית לסה

.דה זושל עבו
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תולדות המחקר. ב

המחקר על אודות מקומה של הטהרה בחברה היהודית , עד שנות השישים של המאה הקודמת

המקוואותגילוי 1.ישראל בעת העתיקה עסקה אך ורק בעדויות של המקורות הכתובים- בארץ

:1966ידין (הנושאאת המחקר הארכיאולוגי של יגאל ידין פתח למעשה בידי1965שנת במצדה ב

אך מחקרם השיטתי של מקוואות הטהרה החל רק בעקבות החפירות הנרחבות בעיר ,)167–164

יהם של חפירותב. העתיקה של ירושלים בסוף שנות השישים ובשנות השבעים של המאה הקודמת

עשרות נתגלו, עיר העתיקהברובע היהודי של הנחמן אביגד ושל , למרגלות הר הביתבנימין מזר 

,באותם ימים מעוזריו הבכירים של אביגד, רוני רייך.משלהי תקופת הבית השניגותכות מדורבֵר 

. והחל במחקר ראשוני ומקיף של הנושא על היבטיו השונים, טהרהכות אלו כמקוואות זיהה בֵר 

שהניחה את המסד תעבודה מונומנטאלי, )ן"רייך תש(ושלטדוקטורהסוכם בעבודת זהמחקר

בהיבטים בעיקר העבודה של רייך התמקדה 2.עתיקים שנעשה בעקבותיהלכל מחקר של מקוואות 

הלכתיים הקשורים לתפעול המקווה נושאיםאך עסקה גם ב, מתקנים אלוהארכיאולוגיים של 

90%- שמהם יותר מ,ישראל-רחבי ארץכל מקוואות טהרה ב300-מנה כרייך .ולתפקידיו

,נ"לסה70תקופות המאוחרות לשנת לורק עשיריתפת הבית השניתקושלהי מתוארכים ל

הסיק שחלה ירידה משמעותית בעיסוק בענייני טומאה וטהרה לאחר חורבן הבית נתונים אלהמו

עד כמה כדי לברר שהציג לעמוד על הנתונים הארכיאולוגיים רייך לא ניסה).164, 144–143: שם(

היו האם ו, בור היהודיבקרב כלל הציבתקופת הבית היה רווח המנהג לטבול במקווה הטהרה 

.בארץבין אזורים גיאוגרפיים שוניםאו הבדלים בעניין זה בין קבוצות שונות בחברה 

-אבןחקר כלי באףתנופה גדולההביאו לבעיר העתיקה של ירושליםנרחבותהחפירות ה

-אבןהוא שחקר בהרחבה את סוגי כלי , תמזר בחפירות הר הבימעוזריו של , יצחק מגן.רטוןהִק 

דיון קצר ואף הקדיש, תפוצתם הגיאוגרפית והכרונולוגיתואת , דרכי ייצורםאת , קרטוןה

מגן (למקורות ההלכתיים העוסקים במעמדם של כלי אבן בזיקה להלכות טומאה וטהרה 

, ס"אשונה לפנהמגן מצא שכלים אלו הופיעו לראשונה במחצית השנייה של המאה הר3.)ח"תשמ

מגן ). 103–101: שם(מסוימת ולא להגברת ההקפדה על טהרה ר להתפתחות הלכתית דבר שקש

דבר שבא לידי ביטוי , בהיקף ההקפדה על דיני טהרהשחורבן המקדש גרם לירידה גדולהסבר 

ובהיעלמם , נ"לסה70הקרטון לאחר שנת - מבחינה ארכיאולוגית בהפסקת ייצורם של כלי אבן

ההקפדה על , לדעתו). 109, 107, 103: ח"מגן תשמ(הסופי של כלים אלו לאחר מרד בר כוכבא 

חקרגם מגן לא . ועברה מן העולם עם חורבנו, טומאה וטהרה הייתה תופעה ייחודית לימי הבית

פה ואופייה של ההקפדה על טהרה בימי היקאת תרומתם של הממצאים הארכיאולוגיים לבעיית

קרטון היה נפוץ בקרב -בןאם הנוהג להקפיד על טהרה המשתקף בשימוש בכלי אבחן ולא , הבית

, כגון הכוהנים(כלל האוכלוסייה היהודית או שמא הצטמצם רק לקבוצות מיעוט בחברה 

.1. 3.ד-ו, 1. 2.ד: ראו לקמן, לסקירה מקיפה1

ציין את ובראש ובראשונה יש ל, היה מחקרו הראשוני של רייך בסיס למספר מחקרי המשך, בעשור שלאחר פרסומו2

אשר עדכנה את הקורפוס של רייך , )ז"עמית תשנ(עבודת המוסמך של דוד עמית על מקוואות הטהרה בהר חברון 

עבודת הדוקטורט של בועז זיסו על המרחב הכפרי של יהודה בימי הבית השני . בתוספת של עשרות מקוואות נוספים

.ות מקוואות נוספים בארץ יהודהשל עוד עשרתרמה תוספת) ב"זיסו תשס(ובתקופת בין המרידות 

).  Magen 2002(הספר הופיע מאוחר יותר במהדורה מעודכנת ומורחבת באנגלית 3
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בדק את תפוצתם של כלים אלו כדי לעמוד על האפשרות הוא גם לא ). 'וכו" החברים", הפרושים

.שהיו קיימים הבדלים רגיונאליים בקיומם של דיני טהרה

קרטון בשלהי ימי הבית -הרחבה את תופעת השימוש בכלי אבןקר בחדיינסרולנד , בעקבות מגן

והקדיש דיון מקיף למקורות העוסקים במעמדם ההלכתי של כלי אבן בקשר לדיני טומאה , השני

עמוד על תרומתם של הממצאים הארכיאולוגיים דיינס היה הראשון ל). Deines 1993(וטהרה 

הוא מצא. ודית בשלהי ימי הבית השניל הטהרה בחברה היהעלהבנת היקפה של ההקפדה

,ףיקה-בחרהיה קרטון מצביעה על כך שהשימוש בכלים אלו ה-תפוצת הממצא של כלי אבןש

תופעת שדיינס קבע). 282: שם(לקבוצה מצומצמת כגון הכהנים בתופעה המיוחדתושלא מדובר 

אכילת וש,חוליןקרטון מלמדת על הקפדה בענייני טהרה גם בזיקה למאכלי-השימוש בכלי אבן

בשלהי ימי הבית גלים רחבים באוכלוסייה היהודיתנוהג מקובל בקרב מעלחולין בטהרה הפכה

.השני

רגב פרסם סידרה של מאמרים אייל ,מגן ודיינס,בהתבסס על מחקריהם פורצי הדרך של רייך

נרחב עיסוק לעמעידההקרטון -הטהרה ושל כלי אבןמקוואותבהם טען שתפוצתם הרחבה של 

ולא רק אצל , ישראל בשלהי תקופת הבית השני- בענייני טהרה בקרב כלל הציבור היהודי בארץ

; 185–181: 22000ל "הנ; Regev 20001: 230–236(חוגים מצומצמים כגון הכהנים או הפרושים 

העדויות הארכיאולוגיות תומכות בהבנה רגב טען ש, בניגוד לקודמיו). 143–142: 2006ל "הנ

לפחות עד ראשית המאה השלישית , אחרי חורבן הביתלהתקיים זמן רבהמשיכה התופעהש

טענותיו של רגב לא התבססו על נתונים ארכיאולוגיים חדשים מאלו שהציגו יש לציין ש.נ"לסה

.מידעאלא על פרשנות אחרת של אותו , רייך ומגן בזמנם

גן הביאו לגילויים חדשים שני העשורים שלאחר פרסום מחקריהם הראשוניים של רייך ושל מ

בחפירות כן בחפירות הצלה ושנסקרו ושנחפרורבים קרטון באתרים -של מקוואות ושל כלי אבן

, ריבוי הנתונים החדשים שהצטברו מעבודת השדה בעשרים השנים האחרונותלמרות .יזומות

.טרם נעשה ניסיון לאסוף את כל המידע ולנתחו

מה בבעיית השימוש בקרמיקה מיובאת ת שר עסק בהרחבא, ובינתיים היחיד, המחקר הראשון

נספח שכתבו דונלד צבי אריאל ואריה סטריקובסקי לדין בזיקה להלכות טומאה וטהרה נמצא ב

מימי הבית השני של אמפורות מיובאות הנושאות טביעות חותםוחשבון ארכיאולוגי על ידיות 

אריאל וסטריקובסקי סקרו ). Ariel and Strikovsky 1990(חפירות יגאל שילה בעיר דוד שנתגלו ב

ל העוסקים בראשיתה של ההלכה אשר ייחסה טומאה לאדמת חוץ לארץ "את מקורות חז

ובדקו את האפשרות שמיעוט הממצא של קרמיקה מיובאת בירושלים , ")טומאת ארץ העמים("

התייחסו ר שאאחרים .משמעיות בעניין-אך לא הגיעו למסקנות חד, החשמונאית קשור להלכה זו

מגן (ישראל בתקופת הבית השני -לתפוצה של קרמיקה מיובאת במרחב היישוב היהודי בארץ

Finkielsztejn 1998: 39–40 ;Adan-Bayewitz and Aviam 1997: 165 ;Finkielsztejn; 94: ד"תשנ

1999: 29*–32* ;Bar-Nathan 2002: 198 ;Berlin 2002 ;Magen 20041: 18 ;Bar-Nathan 20062:

272–273 ;Berlin 2006: 151 (גם מהבחינה . לא נכנסו לעובי הקורה של הסוגיה ההלכתית

ישראל - טרם נערך מחקר מקיף על התפוצה של קרמיקה מיובאת בארץ, הארכיאולוגית גרידא

.בתקופות הנידונות כאן
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את כל הנתונים הארכיאולוגיים באופן שיטתי לאסוף כי יש מקוםדומה, מכל האמור

ועל בסיס מכלול הנתונים הללו , קרטון וקרמיקה מיובאת-כלי אבן, יימים היום על מקוואותהק

-לנסות ולצייר תמונה קוהרנטית אחידה וכוללת של תופעת ההקפדה על דיני טומאה וטהרה בארץ

.למטרה זו מוקדשת העבודה שלפנינו. ימי הבית ובתקופת המשנה והתלמודישראל בשלהי

שיטתהומבנה העבודה. ג

סוג אחד של ממצא ארכיאולוגי כל אחד משלושת הפרקים הראשונים של העבודה יעסוק ב

פרק ב. קרטון וקרמיקה מיובאת-כלי אבן, מקוואות: על הקפדה בענייני טומאה וטהרההמצביע

עמוד על המסקנות העולות מניתוח של הנתונים שהוצגו בפרקים הקודמים כדי לבחון אהרביעי 

.הרלוונטישמירה על טהרה מתוך הפרספקטיבה של מכלול המידע הארכיאולוגיאת התופעה של ה

.יועד לענות על שאלות המחר שהוצגו לעיל בפתיחההדיון בפרק זה

אפתח בסקירה של תולדות המחקר על הנושא , בראשית כל אחד משלושת הפרקים הראשונים

עיקר לאחר מכן אציג את . עיוניהן המחקר הארכיאולוגי בשדה והן המחקר ה, הנידון באותו פרק

.ואתייחס לבעיות מתודולוגיות המיוחדות לטיפול באותו מידע, המידע הארכיאולוגי הרלוונטי

לאחר מכן אבדוק עד כמה קיימת ו, המקורות הכתובים הנוגעים לנושאמכאן אעבור לבדוק את

.זיקה בין המידע הארכיאולוגי שהוצג ובין המקורות הכתובים שנסקרו

מטרת . טפל במקורות הספרותייםתכוון לן המקום להקדיש מספר מילים לדרך שבה אכא

בתקופות השונות הנידונות כאן תהיה לברר את שיטות ההלכה שרווחו במקורות אלוהדיון שלי 

, לרוב. בנוגע לדיני טומאה וטהרה הרלוונטיים להבנת משמעותם של הממצאים הארכיאולוגיים

ומשקפות התנהגויות שרווחו בקרב , שבהן נעסוק הן רחבות היקףהתופעות הארכיאולוגיות 

ההלכתיותתהייה לנסות ולברר את השיטות , אם כן, כוונתי. רחבההאוכלוסייה היהודית ה

.ד מפרקי העבודההכללי בזיקה לסוגיות שתידונה בכל אחבקרב הציבור שרווחו

חיבורים כמו הספרים הם הידיעות שלנו בתחום ההלכה בימי הבית השניעיקרהמקורות ל

הרבדים ו,הברית החדשהספרי , ספרות קומראן, כתבי יוסף בן מתתיהו, כתבי פילון, החיצוניים

מקורות אלו משקפים גישות שונות ומגוונות שהתקיימו בקרב .ספרות התנאיתהקדומים שב

ת הנזכרת ות ששיטה הלכתיואין להניח בפשט4,חלקים שונים של החברה היהודית בתקופה הבית

יש להניח שכבר בשלהי , מאידך.באחד ממקורות אלו הייתה מקובלת אצל הציבור היהודי הרחב

ובמיוחד , ימי הבית השני היה קיים מכנה משותף רחב מאד באשר למרכזיותה של המקרא

ולכן המבקש ,)Grabbe 2000: 156–157(את יסודות ההלכה ממנו שאבושכמקור העיקרי , התורה

חר הגישות ההלכתיות הרווחות בפרק זמן זה נדרש להכיר את הרקע הטקסטואלי להתחקות א

ות המקורבסקירת מטרתי, אם כן5.שהיה עשוי לשמש מצע לפרשנות הלכתית באותה תקופה

.Freyne 2010: 40–41: ראו לאחרונה, ט ההיסטורי העיקרי של האוונגליוניםנלשאלת הרפר4

דיני טומאה הגישות הרווחות בתחום למוד על לאופן שבו ישבנוגע לזוציג טענה היטיב להסטיוארט מילר , לאחרונה5

מילר התייחס באופן מיוחד , במאמר זה). Miller 2010(בקרב הציבור היהודי הרחב בתקופה התלמודית וטהרה 

את הדרכים שבהן ממצאים ארכיאולוגיים המשקפים נותפרששל המקורות המקראיים בחשיבותם המכרעת ל

.קרטון- וכלי אבןכגון בֵרכות מדורגות, רהדיני טהדה עליהקפהאוכלוסייה היהודית הרחבה 
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אפשרויות אלא לבחון ,אלוטקסטיםשל " המקורית"לגלות את הכוונה ואיננה לנסות המקראיים

לפרש את המקרא בבואם להבין וים בעת העתיקה היו עשוייםכיצד יהודשונות לענות על השאלה

6.ליישם את דיני התורה הלכה למעשה

ת שהיו גישות הלכתיות שונות ומגוונומלמדת עלמימי הבית השני הספרות היהודית,כאמור

ולאו דווקא שיטות הלכה שהתקבלו , באותו זמןחברה היהודיתקרב חלקים שונים של הבקיימות

הם מלמדים על שכן, לוניתן להפיק תועלת רבה ממקורות א, זאתעם . ור היהודי הרחבבקרב הציב

היו גם אם לרוב קשה לדעת עד כמה הלכות אלו, בתקופת הביתהתקיימוששיטות הלכה 

ממקורות אלו ניתן ללמוד על , על כל פנים7.האוכלוסייה היהודית הכלליתאצל בפועלמקובלות 

אשר עמדו לרשותם של יהודי התקופה בבואם לפרש את מצוות חלק מהאפשרויות הפרשניות

.הלכה למעשהם אותן בחייהם יישלהתורה ו

ובמיוחד , ל"עיקר המידע ההלכתי בתחום דיני טומאה וטהרה מצוי במקורות חז, בלי ספק

הבעיות הכרוכות בשימוש בספרות זו להפקת מידע היסטורי ידועות .בספרות התנאית לרבדיה

ולשאלה 9,שוניםלחכמים שאלת אמינותם של ייחוסי אמירות8,בעיות נוסחאולם נוסף על. היטב

לפני זמן עריכתםשהתקיימוהלכהשיטות עד כמה השתמרו בחיבורים הללו ידיעות מהימנות על 

נשאלת 10,)ובמיוחד בנוגע להלכה שנהגה בפני הבית(נ "במאה השלישית לסהשל חיבורים אלו

אפילו הלכות שנידונו אצל החכמים מקובלות בקרב הציבור היהודי הרחבההשאלה עד כמה היו

בעבודה זו , אם כן.קל וחמור קודם לכן בשלהי תקופת הבית11,בימיהם של החכמים עצמם

ואבקש ללמוד ממקורות אלו , ל"אנקוט בגישה זהירה בכל הנוגע להלכה המצויה בספרות חז

כמו בספרות . פירשו את חוקי התורה) רה זה החכמיםבמק(חלק מהיהודים בו על האופן שבעיקר 

מקורות אלו מלמדים על דרכי פרשנות שונות אשר עמדו לרשותם של , השניהיהודית מימי הבית

שחלק האפשרותלכל הפחותוממילא קיימת, את מצוות התורהוליישם יהודים שביקשו להבין 

, על כל פנים.הציבור הרחבדול מחלק גהלכה למעשה על ידי מגישות פרשניות אלו התקבלו 

כדי וזאת, מיוחסת כל הלכה שאביא מתוך מקורות אלו) או חכמים(אקפיד לציין לאיזה חכם 

.הלכתיתסוגיהכל דיון בלאת מסגרת הזמן המיוחסתלשרטט

הרואה , ”reception theory“גישתי בעבודה זו למקורות המקראיים תהיה קרובה לתיאוריה הספרותית המכונה ,בזה6

להצגת המסגרת התיאורטית .קלטו והגיבו לטקסטיםבמשך הזמן קוראים קהיליות של חשיבות מכרעת לאופן שבו 

.Jauss 1970–1971: ראו, גישה זושל 

ושלעתים , נות תיאורטית למצוות התורהשאולם יש אשר טענו שפעמים רבות פילון ויוסף בן מתתיהו תיארו פר7

).ב"רגב ונחמן תשס: ראו(באופן אפולוגטי ) במיוחד בחיבורו נגד אפיון(על ידי יוספוס ההלכה מוצגת 

.Schäfer 1986: ראו לדוגמה8

Safrai: ראו, מאידך. 23–7: ז"פרידמן תשנ; Neusner 1981: 14–22 ;Kraemer 1990: 5–49 ;Stern 1994: ראו לדוגמה9

1999.

.1999ל "הנ; Neusner 1986: ראו לדוגמה10

ספראי : ראו, לעומתם; Goodman 2000: 7–8, 93–118 ;Schwartz 2001; 21999ל "הנ; Cohen 1992: לדוגמהראו11

.ה"וספראי תשס
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זה יתבסס על מסד נתונים פרקהדיון ב. טהרהק הראשון יעסוק במקוואותהפר, כאמור

ידועים לי נכון יו השישראל בעת העתיקה -ע על כל מקוואות הטהרה בארץכז מידומרשערכתי ובו 

חות ארכיאולוגיים ופרסומים "הנתונים נאספו באופן שיטתי מתוך דו. ת המחקרודלעת הגשת עב

יש לציין את העובדה שחלק ניכר מהמקוואות העתיקים שנתגלו בארץ בשני . ארכיאולוגיים שונים

וגישתי לנתונים אלו נתאפשרה בזכות שיתוף , פרסום מדעי כלשהוהעשורים האחרונים טרם זכו ל

ץשבתוקף תפקידיו ברשות העתיקות הוא מייע, ר דוד עמית"פעולה אדוק שקיימתי עם ד

והמידע על מתקנים אלה נמסר לו ומובא בעבודה זו , לארכיאולוגים בשטח בענייני מקוואות

.11- , 8–1ובמפות , 1העבודה בטבלה בסוף של הנתונים מובאתתמצית . בהסכמת החופרים

כז ומרבו יתבסס על מסד נתונים, קרטון-העוסק בכלי אבן, השניהדיון בפרק, לכךבדומה

גם בזה נעזרתי רבות . קרטון-גלו שרידים של כלי אבןישראל בהם נת- מידע על כל האתרים בארץ

קרטון בחפירות שנערכו -בןאשר הביא לידיעתי מידע רב על תגליות של כלי א, על ידי דוד עמית

בסוף העבודה בטבלה מובאתתמצית המידע ממסד נתונים זה . בשנים האחרונות ושטרם פורסמו

. 11–9ובמפות , 2

בדיקת מספר אתרים המהווים יתבסס על , העוסק בקרמיקה מיובאת, הדיון בפרק השלישי

טרם , כאמור לעיל. ופהישראל בכל תקופה ותק-מקרי מבחן לשאלת תפוצתם של כלי ייבוא בארץ

ישראל בשלהי ימי הבית השני -נערך מחקר מקיף על התפוצה של קרמיקה מיובאת בארץ

ממסגרת החורגת, ומשימה כבירה זו נשארת בגדר משא נפש לעתיד, ובתקופת המשנה והתלמוד

.עבודה זו

אחדותבעיות מתודולוגיות–עם מידע טקסטואליהשילוב של מידע ארכיאולוגי. ד

ממצאים פעמים רבות ו, מקורות ספרותיים מטבעם משקפים רק חלק מהמציאות

משקף טקסט כתובכל . להשלים חלקים רבים וחשובים מהתמונה החסרהיםעשויארכיאולוגיים

הוא זה שהחליט איזה חומר להציג ואיזה ; המחבראת המציאות מבעד לנקודת מבטו של 

העביר מידע אובייקטיבי מחברגם אם נניח שה. םהדברילהציג את וכן באיזה אופן , להשמיט

המידע לתוך סוגה ספרותית מסוימת עצם הכנסת, שה נראית בלתי אפשריתהנחה שלמע, לחלוטין

טקסטים עתיקים העוסקים , בנידון שלנו. האופי המידע שיהיה ניתן להפיק ממנמגבילה את 

תוך חברה בעלת רים שחיו בנכתבו על ידי מחב, ובהלכות טומאה וטהרה בפרט, בהלכה בכלל

, במחברי מגילות קומראן, ביוסף בן מתתיהו, בין אם מדובר בפילון, גישות מסוימות לעניינים אלו

גם הטקסטים עצמם נכתבו . או בחכמי המשנה והתלמוד, במחברי האוונגליונים ובעורכיהם

כאן הממצא . תכל המידע שהיינו רוצים לדעולא ניתן לצפות שהם יכילו את , תבמגמה מסוימ

מידע עשוי להשלים פערים שב12,)לכאורה(בלתי אמצעיוהמגיע לידנו באופן אקראי , הארכיאולוגי

ישנם , לאחרונה. ת מעמיקה יותר במתודה של המחקר הארכיאולוגי מגלה מציאות מורכבת יותרהתבוננו, למעשה12

Hodder 19891 ;Dyson 1995 ;Hodder and(אשר הצביעו על אנלוגיה מועילה בין ממצאים ארכיאולוגיים לטקסטים 

Hutson 2003: 204–205 .( הארכיאולוג " קורא"וככל , את הממצא הארכיאולוגי" לקרוא"מתפקידיו של הארכיאולוג

ראו , ”reception theory“לתיאוריה הספרותית המכונה (ממצאים עצמו לוקח חלק פעיל ביצירת משמעותם של אותם 

בהקשר ”reader-response criticism“ליישום של גישת האסכולה בתיאוריה ספרותית המכונה . 6הערה , לעיל

הארכיאולוג הוא גם מי שכותב , הבאבשלב). שםובהפניות הביבליוגרפיות, Dyson 1995: 25–27: ראו, הארכיאולוגי

דרכו קהיליית החוקרים , רגילוממילא המידע הארכיאולוגי מתורגם לטקסט במובן ה, את הדין וחשבון על חפירתו
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מתוך חוסר ,או להשמיט מתוך מגמתיות,שהסופרים העתיקים ביקשו להציג בצורה מסוימת

, דוגמה מאלפת. או פשוט מתוך חוסר עניין לכותב ולקוראיו, התאמה לסוגת הספרות שכתבו

המתואר פעמים רבות במקורות " עם הארץ"היא בעיית , דהוזכה לדיון נרחב בהמשך העבשת

גודלו של לנו מידע על ל לא מסרו "חז, ראשית. ל כמי שאינו מקפיד על דיני טומאה וטהרה"חז

יש יסוד מוצק להניח שחוסר , יתר על כן". עמי הארץ"הוגדר אצלם כאשר האוכלוסייה פלח 

, לשיטתם של החכמיםהלכות טומאה וטהרה היה רקעל קיום " הארץעמי"אותם ההקפדה של 

כאן .בעניינים אלומקפידים על קלה כחמורהבאמת האמינו שהם עצמם"עמי הארץ"שייתכןאך

הממצאים הארכיאולוגיים המעידים על קיומם של דיני טהרה עשויים לגלות לנו עד כמה הייתה 

במהלך התקופות השונות ועל פני יבור היהודי הרחבההקפדה על טהרה נפוצה בפועל בקרב הצ

.שונים בארץהגיאוגרפיים האזורים ה

ממצאים . אולוגי מציג רק פן אחד של התמונה הכוללתיהמידע הארכגם אין ספק ש, מצד שני

אבקש , למשל, כך. אותם" דובב"ופעמים רבות המקורות הכתובים עשויים ל, "אילמים"אלו 

מאות הבֵרכות המדורגות שנתגלו תופעות ארכיאולוגיות כמוספרותיים מקורות באמצעות לפרש 

אולם עם כל .בפרק זמן מסויםקרטון-בכלי אבןשנעשה השימוש הנפוץ כן ישראל ו- בארץ

ישנן מספר סכנות , היתרונות שניתן להשיג מהשילוב של מידע ארכיאולוגי עם מידע טקסטואלי

וכאן אבקש להתייחס , דעת אלו השונים כל כך במהותםמתודולוגיות הטמונות בעירוב שני תחומי

וסק בהצלבת ממצאים ארכיאולוגיים עם טיות לכל מחקר העהרננאיהבקצרה לחלק מהבעיות 

.טקסטים

בהנחה , לטקסטיםיםארכיאולוגיים ממצאבין " אחד לאחד"טייה לחפש התאמה נישנה 

נות ארכיאולוגית שאין לה יסוד שפרשנות המבוססת על מידע טקסטואלי אמינה יותר מאשר פרש

הנוקט חוקר , בהיותו נמשך למצוא את הקשר המתאים לטקסט המוכר. במקורות הכתובים

בפרק 13.העולה מהממצא הארכיאולוגי עצמותעלם ממידע חדש ולא צפוילהול בגישה כזו על

ם ליד המצויים לעיתימתקני מים הניסיון להסביר ש, אביא דוגמה נאותה לכך) 10.א(ראשון ה

את באמצעות צינור או תעלה שימשו להכשיר מבחינה הלכתיתמקוואות טהרה ומחוברים אליהם 

מושגים הלכתיים הידועים מהספרות , "זריעה"או " השקה"המים שבמקוואות באמצעות 

הפיתוי למצוא הסבר לתופעה מתוך המקורות ההלכתיים הביאו , כפי שאבקש לטעון. התנאית

, שהציעוהפרשנית ממספר עובדות פשוטות הסותרות את האפשרות חוקרים רבים להתעלם 

.ולפרש את הממצאים הארכיאולוגיים בדרך אנכרוניסטית בעליל

י אקראית של אכתוצרת לוו, ממצאים ארכיאולוגייםהדגשתי לעיל דרכים שונות בהן 

המקורות לא ניתן ללמוד מממד של המציאות שגלותעשויים ל, התנהגויות אנושיות בעבר הרחוק

נוספת היא שבעוד שהמקורות הנחה בסיסית .שנכתבו מתוך במגמה זו או אחרתהספרותיים

הכתובים משקפים בעיקר את עולמם של מחבריהם ושל המעגל החברתי המצומצם הקרוב 

הכללית התרבות החומרית של האוכלוסייה הממצאים הארכיאולוגיים שופכים אור על, אליהם

שהרי בכל דין וחשבון ארכיאולוגי , ביא דוגמאות לעניין זהאין צורך לה). Hodder 19892(גישה לאותו מידע מקבלת

.ח"זו לידי ביטוי בכתיבת הדו" קריאה"וכיצד הביא , את הממצאים" קרא"ניתן להבחין כיצד החופר 

: ראו; מכשלות שהוא עשוי לגרוםוהצביעה על חלק מה, ”the matching game“ינה בארנס כינתה את התרגיל הזה 'ג13

Barnes 1984.
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בעל הרבה מהמידע הארכיאולוגי שיש בידינו כיום הוא פחות , ין שבפועלאולם חשוב לצי. הרחבה

על חפירות באתרים מהתקופה חות ארכיאולוגיים"עיון קל בדו. ממה שהיינו מצפים" עממי"אופי 

הרומית והביזנטית מגלה שמאז ראשיתו של המחקר הארכיאולוגי המדעי ועד היום קיימת נטייה 

לחפור ופחות,י מונומנטאלי או עם זיקה למאורעות היסטורייםברורה לחפור אתרים בעלי אופ

, לדוגמה, בגליל14.אזורי מגורים של פשוטי העם באתרי יישוב כפרייםכמובמקומות פרוזאיים 

, עיקר תשומת הלב של החופרים הופנתה לבתי הכנסת של התקופה הרומית המאוחרת והביזנטית

יש להיות מודע לכך , מתוך כך.עצמו שמסביבהיישובלפעמים תוך כדי התעלמות מוחלטת מ

אינו תמיד , ושעליו העבודה הנוכחית תתבסס, ארכיאולוגיים שיש בידינושמכלול הנתונים ה

יומית של רוב מניינה ובניינה של החברה היהודית -נאמנה את התרבות החומרית היוםמשקף

.ישראל בעת העתיקה- בארץ

ממצאים ארכיאולוגיים ומקורות , ם של המציאותבנוסף ליכולתם להאיר על ממדים שוני

. כתובים עשויים גם לספק עדויות עצמאיות התומכות אהדדי בהוכחת טיעון מסוים על העבר

אולם בשביל זה חייב להיות עצמאות אפיסטמית בין העדות הארכיאולוגית ובין העדות 

אבקש לטעון , )2. 2. 3.ד(בפרק האחרון). Kosso 1995(דבר שאינו מצוי בקלות , הטקסטואלית

הנתונים הארכיאולוגיים המלמדים על ירידה משמעותית בהיקף המסקנות העולות מניתוח של ש

על ידי תוצאותיו של מחקר תלמודי נ נתמכות"ה באמצע המאה השנייה לסהההקפדה על טהר

י ושהעדויות העצמאיות משני תחומ, )א"פורסטנברג תשע(על מסכת טהרות של המשנה עדכני

, כאמור, אולם. למסקנות המשותפות של שני המחקריםמספקות תמיכה הדדית השוניםהמחקר 

בה כאשר מבקשים לטעון לעצמאות אפיסטמית בין עדות ארכיאולוגית ובין נדרשת זהירות ר

במיוחד כאשר הפרשנות של הממצאים הארכיאולוגיים מיוסדת במידה רבה , עדות טקסטואלית

.וביםעל מידע מהמקורות הכת

במיוחד בזיקה , מתודולוגיות הכרוכות בשילוב של ממצא וטקסטההדיון העיוני בבעיות 

די הצורך ונשאר נושא עד היום לא פותח , ישראל הנידות בעבודה זו-בארץלתקופות ההיסטוריות 

של המקורות הספרותיים עם נבון וביקורתי שילוב דומה כי , עם זאת. חיוני למחקרים עתידיים

שיכולנו להציע ממדיות יותר ממה - כות שקולות ורבעשוי להביא להעריםהארכיאולוגייםהממצא

.בנפרדמתוך עיסוק צר ומנותק בשני תחומי דעת אלו

פאוסט וארליך : ראו לאחרונה, לחשיבותו של חקר המרחב הכפרי. תקופות אחרותגם לגבי , כמובן, בעיה זו קיימת14

.6: ח"תשס
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מקוואות טהרה.  א

מבוא.  1.א

רים רבים בשנים חוקבקרבלמוקד התעניינותהפךביהדות הקדומה הטהרהמקומו של מקווה

כדי תוך , זו מזוויות שונותת שונות ניגשו אל סוגיה מורכבתפלינויסצידמחוקרים. האחרונות

ארכיאולוגיים, ייםהיסטור,יםסוציולוגיהיבטים –ל הבעיה שומגוונים בהיבטים שונים טיפול

אמנם מתמצים היטב בחומר הנוגע חוקרים אלוחלק מששםוראין מנוס מה, דא עקא.יםהלכתיו

במידה מספקת בחומר הרלוונטי אינם מתמצאים אך , לנושא בדיסציפלינה שלהם

הביא , מוטעה מכלי שני ואף שלישיעדכני או - התבססותם על מידע לא. ות השכנותדיסציפלינמה

שיתמקד –הנוכחיהדיון בפרק. של הסוגיהמשכנעת מקיפה וה טרם הוצגה תמונה לכך שעד כ

להשלים את מנסה–מאידך סטורייםבמקורות ההלכתיים וההיו, בנתונים הארכיאולוגיים מחד

.זהההחסר בתחום 

סקירה לאחר . ד העיון בפרק זה הוא מתקן המים המדורגהממצא הארכיאולוגי שיהיה במוק

מתקני המים המדורגים מאות המאפיינים העיקריים של ת רבסקיאפתח, קרשל תולדות המח

אשר נחשפו בחפירות ובסקרים ארכיאולוגיים ברחבי הארץ במשך מאה וחמישים השנים 

שונים שלםהיבטירות הספרותיים המאיריםהמקולאחר מכן תוצג סקירה של .האחרונות

מתקן מאפייניו של ועל , משנה והתלמודבימי הבית השני ובתקופת הריטואל ההיטהרות במים

תם של הנתונים באמצעות הצלב.ל כמקום בו טובלים לשם טהרה"נזכר במקורות חזה" מקוה"ה

אבקש להוכיח כי רוב מתקני המים המדורגים , הארכיאולוגיים עם המידע מהמקורות הכתובים

ש לזהותם עם מתקן שין מתוך כך גם אטעו,הנידונים כאן שימשו לטבילה יהודית לשם טהרה

.הנזכר במקורות" המקו"ה

-אבדוק את תפוצתם הגיאוגראפית של מקוואות הטהרה העתיקים בארץ, הפרקבהמשך

כדי המקוואות נמצאיםים בהםהסביבתיאחר ההקשרים גם להתחקות אבקש. ישראל ואת זמנם

.וטהרהללמוד כיצד מתקנים אלו נועדו לתת מענה לבעיות שונות בתחום הלכות טומאה 

המכיל מידע על,סד נתונים מקיף ועדכני ביותרתבסס על מנוכחי ממוצג בפרק ההמחקר ה

.ארץבמאז ראשית המחקר הארכיאולוגי ישראל -עתיקים שנתגלו בארץמקוואות טהרה 850

.שבסוף העבודה8–1ובמפות 1טבלה בצורה תמציתית ביםמוצגהנתוניםהמידע שבמסד יעיקר

הנתונים הארכיאולוגיים מכלול להציב את אבקש בפרק הנוכחי ,זהתונים סד נמבהתבסס על 

להשלים את עשוי סוג אחד של נתונים בוות וליצור עימ, מול המקורות הכתוביםאל העדכניים 

.הסוג השנימידע מןה
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תולדות המחקר.  2.א

ארכיאולוגימחקר הה.  1. 2.א

ועד לשנות עשרה-שראל במאה התשעי-המחקר הארכיאולוגי של ארץשל ומאז ראשית

חפירות מסגרת סקרים ונתגלו עשרות מתקני מים מדורגים ב, השישים של המאה הקודמת

טרם החוקרים –עד לשנות השישיםואולם , ביטמתקנים אלו תועדו ה. רחבי הארץכל בשנערכו 

, רות מיםלחילופין כבוהם תוארווכתוצאה מכך , לרחצה ריטואליתו לזהותם כמתקנים השכיל

.מערות קבורהואף כ, מתקנים חקלאיים, ותבֵרכ

פתח למעשה את המחקר 1965שנת מצדה בידין בחפירותיו של יגאלבמקוואותים שלגילוי

כאשר, בחפירות אלו נתגלו מספר מתקני מים מדורגים. לראשונההארכיאולוגי של נושא זה

ניתן למצוא , מצדהעל חפירותיפופולארהבספרו . ידין כמקוואות טהרהעל ידי זוהומהם שניים 

, ל ביקורו במקום של הרב הישיש דוד מינצברגוש, הללומקוואות תיאור מרתק של חשיפת ה

כל הנוכחים פסק על אתר שהמקווהאשר לשמחתם של, מגדולי המומחים בהלכות מקוואות

:1966ידין ("משופרא דשופרא שבע פעמים: "ריןלמהדהדרומי שבחומת הסוגרים של מצדה כשר

166.(

בפרסום מקוואות מצדה הופנתה לראשונה תשומת הלב של החוקרים לעובדת קיומו של מתקן 

בעלי מתקן (של מקוואות אלו יצר מכשלה בכך שמקוואות מצדה פרסומם , דא עקא. מסוג זה

ת נתפסו על ידי החוקרים כטיפוס האופייני לימי הבי) 10.אראו להלן–ומחוברצמוד" אוצר"

של מקוואות מצדה הטיפוס,בפועל.טיפוס אשר כדוגמתו יש לחפש גם באתרים אחרים,השני

לא זוהובאתרים אחרים מרבית המקוואות שנתגלו שעומתוך כך איר, דופןהיוצא והנדירהוא

).7: ן"רייך תש(ככאלובתחילה

ת בעיר מחקרם השיטתי של מקוואות הטהרה החל רק בעקבות החפירות הנרחבו, למעשה

כותבֵר עשרות . העתיקה של ירושלים בסוף שנות השישים ובשנות השבעים של המאה הקודמת

הר הבית ובחפירותיו של נחמן אביגד ברובע מרגלותמדורגות נתגלו בחפירותיו של בנימין מזר ל

אלו כותבֵר זיהה ,באותם ימים מעוזריו הבכירים של אביגד, רייךרוני . של ירושליםהיהודי

בנוסף למקוואות . והחל במחקר ראשוני ומקיף של הנושא על היבטיו השונים–טהרה וואות כמק

חוקרים מקוואות רבים אשררייך זיהה, שתיעד לראשונה מהחפירות החדשות של העיר העתיקה

רייך לחבר קורפוס אשר כלל את מרבית היה יכול , בכך. אחריםטעות כמתקנים בזיהוקודמים

עשרה ועד לשנות השמונים של המאה -המאה התשעשלהי ישראל מאז -בארץהמקוואות שנתגלו 

רייך (והמחקר סוכם בעבודת הדוקטור של. מתקנים300-קורפוס אשר מנה בסך הכל כ, הקודמת

את המסד ואת הנדבכים העיקריים של המחקר בה הניח רייך תמונומנטאליעבודה , )ן"תש

.הארכיאולוגי השיטתי של התופעה

נוספו נדבכים חדשים לבניין האיתן ,הגשת מחקרו של רייךשנים שחלפו מאז העשריםב

נכנס המקווה לתודעת החופרים והסוקרים , של רייךובעקבות פרסום עבודת. שהוצב בחיבור זה

והחלו להכיר,אינם סתם בורותהמדורגים מתקני המים עובדה שללבלו לשים יחתהאלו. בשטח

ההביאתודעה חדשה זו. ובקונטקסטים אחריםולי מגוריםאת המקווה כמרכיב שכיח במכל

300- אל כ, וכך. בחפירות יזומותבחפירות הצלה ו, באתרים שנסקרומקוואות מאות לגילויים של 
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מקוואות 550- עוד כניתן כיום לצרף , 1990מחקרו המסכם של רייך בשנת נכללו בהמקוואות ש

.)2ראו מפה(יםרונהאחי העשוריםבשנברחבי הארץ שנתגלו נוספים 

ואשר , ראויות לציון מיוחד שתי עבודות מחקר אשר באו בעקבות מחקרו פורץ הדרך של רייך

, )1ז"עמית תשנ(עמיתדוד ה של עבודת התז, הראשונה. תרמו רבות לתנופת המחקר בנושא זה

בעבודתו פרסם . עשרות מקוואות שנתגלו בהר חברון בראשית שנות התשעיםהה ותיארתזיה

עשרות מקוואות נוספים מאזורים אחרים הבנספח רשימת עדכון לקורפוס של רייך שכללעמית 

עשרות מקוואות שבה נכללים, )ב"תשס(של בועז זיסו עבודת הדוקטור מחקר השני הואה. בארץ

שנתגלו במהלך שנות התשעים של המאה הקודמת במסגרת סקרים וחפירות במרחב הכפרי של 

.יהודה

יעיונהחקר מה.  2. 2.א

חוקרים תיאורטיקנים לעסוק גם החלו , עם תנופת המחקר הארכיאולוגי בשדהבד בבד 

על ידי רייך זכו לעיונים דיון ראשוני נושאים מרכזיים שנדונו . העתיקהטהרה מקווה סוגיית ב

תבשאלות מתודולוגיומספר חוקרים דנוכך . מחודשים בעקבות פרשנות שונה או נתונים חדשים

Wright 1997 ;Eshel 19971 ;Eshel 20001 ;Miller(לזיהוי מתקני מים כמקוואות טהרה בקשר 

, "אוצר"כגון מתקן (ת מקוואות בעלי מאפיינים מסוימיםאפשרות לזהונידונה ה, כמו כן). 20071

כשייכים לפלגים שונים בקרב ) ברבים ממקוואות ירושלים והר חברוןשנתגלו וכן סידורי הפרדה

עמית ; ז"רגב תשנ; ז"גרוסברג תשנ; 1ו"רגב תשנ; Sanders 1990: 214–227(יה היהודית האוכלוסי

מצאותם של מקוואות הישאלתבמספר חוקרים טיפלו). Selkin Wise 2007; 62–1:54ז"תשנ

אדלר ; ז"עמית תשס; 1ח"רייך תשמ(י כנסת בקרבה לבת: מיוחדיםקונטקסטים תוך בטהרה 

Eshel(בסמוך למערות קבורה , )א"גרוסברג תשס; Reich 1988(מרחץ-בתיבמכלולי, )ח"תשס

–49: 1ז"עמית תשנ(בצד הדרכים העולות לירושלים , )Adler 2009; 52–50: 1ז"עמית תשנ; 19972

ובסמיכות למתקנים חקלאיים , )Regev 2005 ;Adler 2006 ;Regev 2007(למרגלות הר הבית , )50

)Adler 2008 .( שאלות הלכתיות בנוגע לאופן הכשרתם של מקוואות למאמרים הוקדשומספר

ל "הנ; 2ז"ל תשנ"הנ; 1ז"גרוסברג תשנ; ל"ינגרטן תשו(ל "מתקופת הבית השני לאור מקורות חז

מתקני המים המדורגים שנתגלו ). Grossberg 2007; ט"ל תשנ"הנ; 2ח"ל תשנ"הנ; 1ח"תשנ

). Galor 2003; ג"נצר תשס; ח"ך תשנריי; Wood 1984(בקומראן זכו גם הם להתייחסות מיוחדת 

תרומתה של מפת התפוצה של מקוואות עתיקים להבנת תפרוסת היישוב היהודי גם נבדקה 

מחקרים אלו הוסיפו נדבך חשוב ).ב"יתאח תשס; ב"זיסו תשס; ג"תשנעמית(בתקופות שונות 

.בחקר מקוואות הטהרה העתיקים

מאפיינים עיקריים–י מתקני מים מדורגים בממצא הארכיאולוג. 3.א

מתקן המים המדורג הינו טיפוס מיוחד בעל מאפיינים המייחדים אותו מסוגים אחרים של 

, להלן סקירה של המאפיינים העיקריים של המתקנים הנידונים כאן. עתיקיםמתקני מים

יחד עם עדכונים של מידע חדש מהתגליות ) 61–47: ן"תש(המבוססת בעיקר על עבודתו של רייך 

.השנים האחרוניםשל עשרים 
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. המאפיין הבולט ביותר במתקני המים המדורגים הוא גרם המדרגות המוביל לרצפת המתקן

ואולם יש גם מתקנים בעלי גרם מדרגות , מדרגות אלו תופסות את כל רוחב המתקן, על פי רוב

רגות יכול התכנית של גרם המד, בשני הטיפוסים.האחוז בדופן אחד או יותר של המתקן, צדדי

ות היוצרות גרם עם שתי פניאו" L"עם פנייה אחת בזווית ישרה היוצרת גרם בצורת , להיות ישר

אין אחידות ברוחב השלח של כל מדרגה , במקרים רבים.או בצורה מעוגלת"ח"מדרגות בצורת 

.גות בעלות שלח צר יותרבאופן שמדרגה אחת בעלת שלח רחב מצויה בין מספר מדר, שבגרם

דבר שיוצר מעין אגן בתחתית , רום המדרגה התחתונה גבוה משאר המדרגות, רבה מהמתקניםבה

האחוזה בדופן אחד של המתקן והיורד , )או יותר(לעיתים ישנה מדרגה צרה אחת . המתקן

מעין אלו נועדו " מדרגות עזר"ככל הנראה . מהמדרגה האחרונה שבגרם הראשי אל תחתית האגן

.ין אחידות במספר המדרגותא.ממנוהאו על העליי/האגן ולהקל על הירידה לתוך 

מאפיין בולט נוסף של מתקני המים המדורגים הוא היותם מטויחים בטיח הידראולי האופייני 

נמצאים יותר משכבה בדרך כלל . כות וכדומהבֵר , אמות מים, בורות: כגון, ריםלמתקני מים אח

יקר במתקני המים המדורגים בעהבות הטיח מצוישהתופעה של ריבוי שכרייך טען. אחת של טיח

גלאור כי התופעה איננה שונה במהותה ואולם לאחרונה הראתה קתרינה, )54: ן"רייך תש(

הטיח מכסה את קרקעית המתקן ).Galor 2007: 202–203(מהמצויה במתקני מים אחרים 

כל הנראה למנוע טיוח התקרה נועד כ. ובמקרים רבים גם את התקרה, המדורג ואת הדפנות

מתקן המים המדורג חצוב לתוך , במקרים נדירים.חים ולכלוך לתוך המתקןחדירה של מים דלו

בדרך כלל ניתן למצוא שימוש , עם זה1.והמתקן אינו מטויח, סלע קרטון שמטבעו אינו חדיר למים

.בטיח כדי לסתום סדקים טבעיים בסלע גם במתקנים אלו

: את מתקני המים המדורגים לפי שלש שיטות בנייהסיווג ) 49–47: ן"תש(רייך 

מתקן כזה הינו למעשה . דפנות ותקרה, קרקעית: מתקן החצוב בשלמותו בסלע.1

: או מערה טבעית שעברה עיבוד כדי להתאימה לצרכי המתקן, מערה מלאכותית

2.והתקנת פתח נאות, טיוח, חציבת מדרגות

וקרקעית , הדפנות, המדרגות(מתקן החצוב בסלע או בקרקע רק בחלק התחתון .2

).הקירות והתקרה, פתח הכניסה(ובנוי בחלק העליון ) המתקן

). נדיר(מתקן הבנוי בשלמותו לתוך עיי חורבות של שכבות יישוב קודמות .3

רוב המתקנים הינם בעלי מתאר . אין אחידות בצורת המתאר החיצוני של המתקנים השונים

מידת הנפח של גם . ר עגול או מתאר לא רגולרילי מתאאך ישנם מתקנים בע, מלבני או טרפזי

כל מתקני המים המדורגים ששימשו כמקוואות טהרה היו מטויחים ללא : "שכתב, בניגוד לקביעה הגורפת של רייך1

). 53: ן"רייך תש" (יוצא מן הכלל

בו היה ניתן לחצוב בכיוון , קיים מצוק סלע מתאיםמתקנים כאלו נבנו במקומות בהם היה, )48: ן"תש(לדברי רייך 2

עם גילויים של מאות , כיום. קרקעי-ובכך ליצור פתח בחזית הצוק ולפנים ממנו חלל תת, אופקי אל תוך מעבה הסלע

מתברר , שלא היו ידועים לרייך בזמן שערך את מחקרו) בעיקר בהרי ובשפלת יהודה(מתקני מים מדורגים חדשים 

. המים המדורגים החצובים בשלמותם בסלע נבנו דווקא במקומות בהם לא היה קיים מצוק טבעישרוב מתקני 

דבר שנעשה בדרך כלל על ידי חציבת מסדרון מדורג –האם -היה צורך לחצוב צוק מלאכותי בסלע, במקומות אלו

.ובמרכזה פתח הכניסה למערה החצובה במעבי הסלע, המוביל אל חזית חצובה
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הקטנים ק במתקנים "מ0.5- נעה בין כוהיא , איננה אחידהמתקני המים המדורגים הנידונים כאן 

3.ק במתקנים הגדולים ביותר"מ300- לבין כביותר

בור מים :כגון, ן המים המדורגחרים בקרבה למתקנמצאים מתקני מים אלעיתים קרובות 

בודדים נמצא שמתקן במקרים.או מתקן מים מדורג נוסףבֵרכה לא מדורגת, )ר פעמוןבו(יל רג

או , באמצעות חור בדופן המשותפת לשני המתקניםהסמוךהמים המדורג מחובר למתקן

לעיתים ניתן למצוא .)10.א: ראו לקמן(ראש הדופן המשותפת לשני המתקניםבאמצעות תעלה ב

.כגון אמבטיות ואגנות–רג מתקני רחצה בקרבה למתקן המים המדו

.פתח ניקוז בתחתית המתקןאין למתקני מים מדורגים, ככלל

יש . נמצאת מחיצה נמוכה המחלקת את גרם המדרגות שבמתקן לשני נתיבים, במספר מקרים

תהמחיצה מטויח. ומחיצה זו בנויה על גבי המדרגות ויש שהיא הושארה כפס בולט בעת חציבתן

בדרך כלל המחיצה אינה משוכה לאורך מורד כל . יח עבה המכסה את המדרגות עצמןבאותו ט

לרוב המחיצה . ובכל מקרה אינה חוצה את המדרגה התחתונה, המדרגות אלא רק בחלקו העליון

.בלבדםמגיעה לגובה של מספר סנטימטרי

מצעות לחלק ממתקני המים המדורגים ישנם שני פתחים הסמוכים אחד לשני ומופרדים בא

.אומנה בנויה או חצובה

בדרך כלל במרתף או בקומת, רוב מתקני המים המדורגים נמצאים בתוך תחומי היישוב

לפעמים , במספר בתיםתקנים מדורגיםמנתגלואתרי יישובבהרבה . הקרקע של מבני מגורים

צאים קיימים גם מתקני מים מדורגים הנמ.יישובבכל אחד מבתי המתקן אחד או אפילו יותר 

לעתים נמצאים מתקני מים מדורגים .באזורים המשותפים לכלל תושבי היישוב, ברשות הרבים

מתקני מים מדורגים נמצאים . כמו הר הבית ובתי כנסת, "דתי"בקרבה למבני ציבור בעלי אופי 

: נמצאו גם מתקני מים מדורגים מחוץ לתחומי היישוב). frigidarium(גם בבתי מרחץ בחדר הקר 

ליד דרכים , בבתי מלאכה לייצור כלי חרס, סמוך למערות קבורה, ה למתקנים חקלאייםבקרב

ב בהקשרים הסביבתיים השונים בהם נמצאו לדיון נרח(המובילות לירושלים ואף במערות מפלט 

).8.א: ראו לקמן, מקוואות טהרה

רות אשר ידוע לנו מן המקוםמתקני מים מדורגים נתגלו אך ורק באזורים גיאוגרפיי

דתי - הזיהוי האתנו4).4. 6.א: ראו לקמן–או בשומרונים (ההיסטוריים שהיו מאוכלסים ביהודים 

,כתובות: כגון, של האתרים שבהם נתגלו מתקנים אלו נתמך במקרים רבים בממצא הארכיאולוגי

).762: שם(דה שליד חברון 'ובביר איג) 596: 1טבלה (י נפח בסדר גודל זה נתגלו בקומראן מקוואות בעל3

.5. 6.א: ראו לקמן, לעניין מתקני מים מדורגים שנתגלו באידומיאה4



14

תופעת מתקני המים המדורגים 5.והיעדר סממנים פגאניים, קבורה בגלוסקמאות, מטבעות

6.ישראל-כאן ייחודית לארץהנידונה 

המתקנים הקדומים ביותר המתוארכים בביטחון הם מן המחצית השנייה של המאה השנייה 

מרבית מתקני המים ). 1. 1. 7.א: ראו להלן(ס "ראשית המאה הראשונה לפנהאו מס "לפנה

,עם זה. כוכבא-ס ועד למרד בר"המדורגים הם מהמחצית השנייה של המאה הראשונה לפנה

- התיכונהשל מתקני מים מדורגים נבנו או המשיכו לשמש גם בתקופה הרומית פר לא מבוטלמס

).4. 7.א: ראו להלן(ביזנטית מאוחרת ובתקופה ה

היטהרות במים ומקווה הטהרה במקורות הכתובים.4.א

סקירה להקדים בחובה, ענות על שאלת תפקידם של המתקנים שתוארו זה עתהגש לבטרם א

הכוונה היא . הסוגיה הנידונהאשר יש בהם כדי לשפוך אור עלורות הכתוביםקצרה של המק

תקנים ששימשו לטבילה ם התייחסות ישירה או עקיפה למל המקורות שיש בהלסקירה כללית ש

היהודית דרך הספרות , החל מהמקרא–ישראל בעת העתיקה-ריטואלית במים בקרב יהודי ארץ

יעזרומקורות אלו . המאוחרתועד לספרות התלמודית , תוהספרות הנוצרישל ימי הבית השני

.ובפרשנותוהממצא הארכיאולוגיהמשך בניתוחב

יתמקראספרות ההיטהרות במים ב.  4.1.א

שם נידונים גורמי , דיני טומאה וטהרה במקרא נמצא בספר ויקראהעיקרי שלהריכוז

הטומאות ני ההיטהרות מואופ, אחד למשנהודרכי העברת טומאה מעצם, יניהםהטומאה למ

נבלת , )כה–יג, ויקרא יא(עוף טמא נבלת : גורמי הטומאה הנידונים בספר ויקרא הם. השונות

יולדת , )מ–לט, שם(נבלת בהמה כשרה, )לח–כט, שם(שרץ , )כח–כו, שם(בהמה וחיה טמאה 

, )יח–טז, שם(רע שכבת ז, )טו–א, ויקרא טו(זב , )יד–ויקרא יג(מגוון סוגי צרעת , )ח–א, ויקרא יב(

נידונים בספר במדבר טומאת מת ודרכי ההיטהרות ממנה). ל–כה, שם(וזבה )כד–יט, שם(נידה 

).כב–יא, יט(

ותהליך ההיטהרות , פעולות שונות נדרשות כדי לטהר בני אדם וכלים מטומאה שנגרמה להם

לול המתנה של תהליך ההיטהרות של האדם הטמא יכול לכ. חומרתהדרגת תלוי בסוג הטומאה וב

, גילוח שערות, הקרבת קרבנות שונים, הזיה של מים או דם על גופו של המיטהר, פרק זמן מסוים

התורה , לעתים קרובות. המיטהרברים שונים בגופו שלאו דם של קרבנות על אשמןונתינת 

.מתהליך ההיטהרות של האדם הטמאימציינת רחצה במים כחלק אינטגרל

ואכן במרבית , יהודי מובהק-ִקרטון רכה הוא סמן- ממצא של כלים העשויים מאבן, )2. 5.ב(כפי שאטען להלן 5

העדפתי בשלב הזה ,כדי להימנע מטיעון מעגלי. קרטון- גלו מתקני מים מדורגים נתגלו גם כלי אבןהאתרים שבהם נת

.להסתמך על נתונים אחרים המקובלים כסמנים יהודיים

זאב ספראי דיווח על גילוי של מתקן . ישראל-טרם פורסמו מתקנים מהסוג הזה מהעת העתיקה מחוץ לגבולי ארץ6

ספראי וספראי (המודרנית שבאיטליה ) Egnazia(היא אינציה , )Gnathia(כאן בעיר גנתיה הדומה למתקנים הנידונים 

).368: ח"תשס
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: כפועל,ץ- ח-רעות מים מתוארת בתורה בשורשגוף האדם באמצפעולת ההיטהרות של 

: צורות קרובותבאו , )יט,יטבמדבר; כז, כב–כא, יא–י, ח–ה,טושם ; ח,ויקרא יד(" ורחץ במים"

במדבר;כח, כו, כד,שם טז; ט,ויקרא יד(" בשרו במים[...]ורחץ ", )יח, ויקרא טו" (ורחצו במים"

הלשון הסתמית ). יב, דברים כג" (ירחץ במים"ו, )ד, ויקרא טז" (בשרוורחץ במים את", )ח–ז,יט

זו " רחצה"פעולת בה נוקטת התורה פותחת פתח לאפשרויות פרשניות שונות באשר לאופן ביצוע 

או טבילת הגוף , )aspersion(התזת מים על הגוף , )affusion(על ידי עירוי מים על הגוף מתוך כלי –

כל דרך שהיא היא שרחיצה ב, כמובן, אפשרות פרשנית אחרת). immersion(בתוך מים מכונסים 

.מועילה לטהר את האדם הטמא

או אם ניתן להסתפק , לא נכתב במפורש אם חלה חובה לרחוץ את כל אברי הגוףבדרך כלל

שחובה לרחוץ את כל הגוףבמפורש רק במקרה אחד מציין המקרא .חיצת חלק מהאבריםבר

ואולם גם כאן , )טז, ויקרא טו" (את כל בשרוורחץ במים –תצא ממנו שכבת זרע ואיש כי : "במים

מא גם רחיצת או ש,ם הכוונה לרחיצת כל הגוף בבת אחתאו, כיצד יש לבצע רחצה זולא התפרש 

.כל אבר בנפרד במשמע

תייחסות לכמות המים כך גם אין כל ה, הרחצהארת את אופן ביצועכשם שהתורה איננה מת

למקור המים המשמשים או , רחצה זועשויים אולי לסייע בלמתקנים או לכלים ש, הנדרשת

של הזב נמצאת התייחסות כלשהי לטיב המים בהם והיטהרותרק בנוגע לתהליך . ולטיבםלרחצה 

" מים חיים"אם כי גם המונח , )יג,ויקרא טו" (במים חייםורחץ בשרו : "מתבצעת הרחצה

7.ובניםעשוי להתפרש לכמה מו, רפלומע

נוקטת התורה , לגבי בגדים. גם בגדים וכלים שנטמאו נטהרים באמצעות מים, לפי התורה

, יג, יא, ח,טושם ; ט–ח,ידשם ; לד, ו,ויקרא יג" (בגדיו]...[וכבס ":ס-ב- כהנגזר מהשורש בפועל

" דיהםויכבסו בג", )כד,במדבר לא" (וכבסתם בגדיכם", )יט, י, ז,במדבר יט; טו,יזשם ; כז

שם;כב–כא, י, ז–ה,טושם ; מז,ידשם ; מ, כח, כה,ויקרא יא" (בגדיו[...]יכבס ", )ז,במדבר ח(

התורה איננה מפרשת כיצד יש 8).יז,ויקרא טו" (וכבס במים", )כא, ח, במדבר יט; כח, כו,טז

מים ב: "התורה נוקטת בלשון, באשר לטהרת כלים. ובאלו אמצעיםזו" כיבוס"פעולת לבצע 

–) כג,במדבר לא" (תעבירו במים"או , )יב,ויקרא טו" (ף במיםטֵ ּׁשַָ יִ ", )לב,ויקרא יא" (יובא

9.לשונות סתמיות למדי

אינו מתייחס ) לו, ויקרא יא" (יהיה טהוראך מעין ובור מקוה מים: "הפסוק, כבר כאן ייאמר שלפי פשוטו של מקרא7

פסוק זה מופיע בתוך פרשה הדנה בדיני . יםלמקורות מים או למאגרי מים המסוגלים לטהר בני אדם או חפצים טמא

, עור, בגד, כלי עץ: לאחר שהובאה רשימה ארוכה של דברים הנטמאים בבואם במגע עם נבלת שרץ, טומאת שרצים

הכתוב מציין , לאחר רשימת הדברים העלולים להיטמא). לה–לב, שם(תנור וכיריים , מאכלים ומשקים, כלי חרס, שק

וזרעים אשר לא נרטבו , "בור מקוה מים", מעין: כגון, ם נטמאים בבואם במגע עם שרץשלעומתם יש דברים שאינ

.39הערה , ראו עוד לקמן). לח–לו, שם(במים 

במים "ולכן הפסוק נוקט בלשון, נזכרת טהרת הבגד יחד עם טהרת כלים אחרים) לב, ויקרא יא(אולם במקום אחד 8

".יובא

–ָשָלה ואם בכלי נחשת בֻ , של בו ישברוכלי חרש אשר תבֻ : "נאמר, בפסוק הדן בכלים שבהם נתבשל בשר חטאת9

שכן החטאת איננה , כאן לא מדובר בפעולה שנועדה לטהר את הכלי מטומאה). כא, ויקרא ו" (טף במיםוֹמַרק ושֻ 

.טמאה
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אים באמצעות מים בספרי הנביאו כלים כמעט ואין רמז לפעולות של היטהרות הגוף 

וירא , בית המלךויתהלך על גג, ויקם דוד מעל משכבו: "כתובשבע-במעשה דוד ובת. והכתובים

שכן בהמשך , לשם טהרהועדהנצה זו פעולת רחיתכן ש). ב,יאבשמואל" (ת מעל הגגצֶ חֶ אשה רֹ 

מכל . ינו הכרחיאך פירוש זה א, )ד, שם(" מאתהוהיא מתקדשת מטֻ : "שבע-כתוב על בתהפסוקים 

של הרחצה אופןעדיין לא ניתן ללמוד מכאן על–גם אם נקבל שמדובר ברחצה לשם טהרה , מקום

שכן , מקום הרחצהה גם היכן הילא ברור . רחצה זושבע או על טיב המים בהם השתמשה ב-בת

או כציון המקום ממנו ראה ") מעל הגגֹרֶחֶצתאשה ("יכול להתפרש כמקום הרחצה " מעל הגג"

").מעל הגג[...] וירא , ויתהלך על גג בית המלך, ויקם דוד מעל משכבו("דוד את המתרחש 

מתואר בה , ניתן למצוא בפרשת נעמן הארמילהיטהרות באמצעות מיםחסות נוספתהתיי

" ב ׁשֹ יָ הלוך ורחצת שבע פעמים בירדן וְ : "את נעמן המצורעכיצד אלישע ציווה

, שם" (רהָ ְט יִ וַ ... ל בירדן שבע פעמיםוירד ויטּבֹ : "מילא את ציווי הנביאנעמןוכיצד , )י,מלכים ב ה(

אך לא ברור אם הרחצה בירדן , "ַוִיְטָהר"ו" ּוְטָהר"המקרא אמנם עושה שימוש כאן במילים ). יד

מכל . גרידאמצרעת ריפוי פעולת או שמא הכוונה היא ל, כאן נועדה לצרכי טהרה במובן הריטואלי

ל בהקשר של-ב-טהנגזר מהשורש היחיד במקרא שבו נעשה שימוש בפועלכאן המקום , מקום

, קשה לדעת אם הכוונה היא להשקעת כל הגוף במים בבת אחתגם במקרה זה, אולם. הגוףרחיצת 

ש לציין שבמקומות י10.או שמא מדובר רק בכניסה לתוך מים רדודים וטבילה חלקית של הגוף

אבר מהגוף או חלק הכוונה הפשוטה היא להשקעת , ל- ב-טבהם מופיע השורש רבים במקרא 

שם ; ט,טשם ; יז, ו,ויקרא ד; כב,שמות יב: השווה(עת הגוף כולו ולא להשק, לתוך נוזלמחפץ

).יד,רות ב; כז,ידשמואל א; טו,יהושע ג; כד,דברים לג; יח,במדבר יט; נא, טז, ו,יד

תים מופיע במקרא לעש-ד-קיע שהפועל הנגזר מהשורשמילגרום כבר הציש לציין כי יעקב

אך אין בה, טענתו אמנם משכנעת). Milgrom 1990: 91–94(קרובות במובן של היטהרות במים 

.כדי לתרום לפתרון שאלת הפרקטיקה של ההיטהרות הזו



מתהליך ההיטהרות של האדם יאינטגראלהתורה מציינת רחצה במים כחלק : לסיכום

השימוש בלשון סתמית זו פותחת פתח . ץ-ח- רפעולה המתוארת בפועל הנגזר מהשורש ,הטמא

מקור המים בהם , מקום הרחצה, ויות פרשניות שונות לגבי אופן ביצוע רחצה זולאפשר

גם מקורות אחרים במקרא שניתן אולי לפרשם כמתייחסים . כמות המים וטיבם, מתרחצים

במים לצורכי ואלית אינם תורמים להבנת הדרך המעשית שבה השתמשולפעולות של רחצה ריט

כך יתמקדוב, כר נרחב לפרשנותשאיר לדורות הבאים מקרא בנושא זה הלשון הערפול . טהרה

.הדיון שלנו בסעיפים הבאים

.אך נראה שהדבר כלל אינו מוכרח, )Milgrom 1991: 928(אה יעקב מילגרום הבין שמדובר כאן בטבילה מל10
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של ימי הבית השניהיהודית היטהרות במים בספרות .  4.2.א

סים להיטהרות של תקופת הבית השני מספר מקורות המתייחהיהודית למצוא בספרות ניתן 

אופני ההיטהרות לו כדי ללמד על כאן המקום לבדוק אם יש במקורות א. מטומאה באמצעות מים

.פעולת ההיטהרותוהיכן נעשתה, באלו מים השתמשו, במים שנהגו בתקופה זו

רגום השבעיםת.א

-לתרגם את הפועל העבריבבואוλούωהיווני בפועל עקביתרגום השבעים עושה שימוש 

אמצעות מטומאה בהגוףהמדברים על היטהרותבתורה ות במקומץ-ח- רהנגזר מהשורש מקראי

καὶ:תורגם" ורחץ במים"הציווי ). בסעיף הקודםראו(מים  λούσεται ὕδατι ,עצמו רחץוי: "כלומר

ואינו מורה על , ץ-ח-רהנגזר מהשורש הפועל העברי של הוא תרגום ישרλούωהפועל 11".במים

Liddell:ראו(של רחצה מסוימת צורה and Scott 1940: 1061–1062 .(י הנגזר העברהפועל,בדומה

מתורגם , מטומאהבגדים לתאר את הפעולה הנדרשת לטיהורבתורה המשמש,ס-ב-כמהשורש 

:Liddell and Scott 1940(במובן של כביסת בגדים בספרות היווניתהמשמשת , πλύνωפועלתמיד ב

הביטוי ;התרגום הוא מילולי, מטומאהכליםיהורטמקורות בתורה המדברים עלבגם . )1423

εἰς:מתורגם) לב,ויקרא יא" (יובאבמים " ὕδωρ βαφήσεται ,ראו("לתוך מים יושקע: "שפירושו :

Liddell and Scott 1940: ֵטף במים":הציווי12.)306 νιφήσεται:מתורגם) יב,ויקרא טו" (ִיַּׁשָ ὕδατι,

" במיםתעבירו "הביטוי . )Liddell and Scott 1940: 1175–1176: ראו("ח במיםיוד":שפירושו

διελεύσεται δι:מתורגם) כג,במדבר לא( ̉ ὕδατος ,שקשה, אם כן, נמצא. "ר במיםועבי: "כלומר

היטהרותהלדייק מלשון תרגום השבעים כיצד מחברי התרגום הבינו את הפרקטיקה של 

את מקור המים ואת , כמות המים הנדרשיםאת,אופן פעולת ההיטהרותאת –באמצעות מים 

.טיבם

דיתספר יהו.ב

ספר נמצא בבמים לצרכי טהרהטבילת הגוףהמקור הראשון שיש בידינו אשר מתאר 

Zeitlin 1972: 26–31 ;Moore(המתוארך על ידי מרבית החוקרים לתקופה החשמונאית, יהודית

, ומידי לילה בלילה תצא אל נחל ְּבתּוְלָיה: "...על הגיבורה של חיבור זה מסופר13).70–67 :1985

καὶ(ובעלותה . במחנה במעיין המים) ἐβαπτίζετο(וטבלה ὡς ἀνέβη( ,אלהי ישראל ' והעתירה לה

וישבה באהל עד אשר לקחה לה את , )καθαρὰ(טהורהובשובה . להצליח דרכה לתקומת בני עמה

משמש במקורות שונים בספרות היוונית העתיקהβαπτίζωהפועל ). ט–ז, יהודית יב" (לחמה בערב

Liddell and Scott(בתוך מים או נוזלים אחרים הטבלה של עצם כלשהובמובן של השקעה או

καὶ:בו תורגם במרבית עדי הנוסח, )ח, ויקרא יד(למעט במקום אחד11 λούσεται ἐν ὕδατι ,בתוךוירחץ עצמו : "כלומר

.Wevers 1997: 200, 227: בעניין זה ראו". מים

):Wevers 1997: 156(ון וויליאם וויברס 'ראו ג12

“The verb יובא ‘shall be brought’ is neatly rendered contextually by βαφήσεται ‘shall be dipped’”.

).55–3: ז"גרינץ תשי(גרינץ הקדים את זמן כתיבת ספר יהודית לתקופה הפרסית ' יהושע מ, לעומתם13
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1940: 305–306 ;Oepke 1964: 529–530 .( מהשימוש בפועלβαπτίζωטוי ומהבי, בפסוק ז

ולא הסתפקה ברחיצה , בתוך המיםטבלהניתן להבין שיהודית , שבפסוק ח]" מן המים[ובעלותה "

:Enslin 1972(על ידי שפשוף במים  146.(

מגילות קומראן.ג

ץ משמש כמעט תמיד לתיאור אופן ההיטהרות -ח- הפועל המקראי ר, במגילות קומראן

ל בהקשר ברור להיטהרות לשם טהרה ניתן -ב-את השימוש בפועל ט14.הריטואלית של הגוף במים

כאשר הוא מתייחס לאופן ההיטהרות של אדם או כלי , למצוא רק בקטע אחד מהקורפוס הזה

:שכבת זרעשנגעו ב

ו֗ נוגע בשכבת הזרע מאדם עד כול כלי יטבול והנושא או֗ת ֯ל ו]כ[
ל והבגד אשר תהיה עליו והכלי אשר ישאנה יטבול ו֯ ]יטב[
4QToharot A [4Q274] 2i 4–6(.15([...]֯ם ]במי[

בטומאת דווקא טקסט היחיד מקומראן המזכיר טבילה לשם טהרה עוסק המעניינת העובדה ש

במפורש שחובה לרחוץ את כל הגוף של טומאה זו מציינת התורה ן רק במקרה שכ, שכבת זרע

16).טז, ויקרא טו" (את כל בשרוורחץ במים –ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע : "במים

ורייך טען , )1QS VI, 13–14" (ואל יבוא במים לגעת בטהרת אנשי הקודש כיא לוא יטהר: "אמנם בסרך היחד נאמר14

רייך (טבילה –כלומר , א כאן כדי לרמוז על פעולה של כניסה לתוך מים-כי יש בשימוש בפועל הנגזר מהשורש ב

4QRitPur A [4Q414](ונתן לורנס מהשימוש באותו ביטוי בקטעי קומראן אחרים 'כך דייק גם ג). 128–127: ח"תשנ

2–3 II 3–5 ;4QToharot Bb [4Q277] 1 8) (Lawrence 2006: 145 n. 160 .(שכן נראה , דומה כי טענותיהם אינן מוכרחת

ואין ללמוד מביטוים סתמיים אלו על אופן , )לב, ויקרא יא" (במים יובא: "שלשון המגילות מושפעת מלשון המקרא

.פעולת ההיטהרות

קטע זה תוארך על סמך נתונים ). Baumgarten 19992: 99–109(הפרסום הרשמי של מגילה זו הוכן על ידי באומגרטן 15

).99: שם(ס "פליאוגרפיים למאה הראשונה לפנה

:יוסף באומגרטן העיר על מקור זה16

“The emphatic use of unique to this text, implies that its author did not consider immersion mandatory for ,טבל

all purifications. Thus it may be presumed that רחץ in lines 6–8 describes a more lenient procedure requiring only

washings” (Baumgarten 19992: 105).

“In Qumran writings, רחץ is sometimes used for washing rather than immersion. […] It is also the case in

4Q274 2 i, where רחץ is clearly distinguished from רחץ) to immerse’. Thus washing‘ ,טבל frg. 2 i 1) is adequate to

permit eating on the day of purification by sprinkling, but contact with semen requires immersion (טבל frg. 2 i 4–

5) for both vessels and men. The use of טבל for purificatory immersion of persons is common in rabbinic sources,

but is found only once in the Bible (2 Kgs 5:14). At Qumran so far, it is confined to 4Q274, thus leaving the sense

of רחץ in other texts to be decided mainly on the basis of context” ( 91: שם ).

שכן אפשר שהוא , נראה שאין הכרח להבין שמחבר הטקסט כאן הבחין הלכה למעשה בין טבילה לבין רחיצהאולם 

היכן שהתורה , דווקא בהקשר לטומאת שכבת זרע" ל- ב- ט"וביקש להשתמש בפועל מיוחד , רק נצמד ללשון המקרא

שמחבר , כמובן, ייתכן). טז, טוויקרא" (ורחץ במים את כל בשרו: "ציוותה באופן מיוחד לרחוץ את כל הבשר במים

הטקסט שלפנינו למד משינוי לשון המקרא שההיטהרות מטומאת שכבת זרע חמורה יותר ודורשת טבילת כל הגוף 

.אך כאמור הבנה זו איננה מוכרחת, בעוד שלסוגי טומאה אחרים מספיקה רחיצה פשוטה
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פיסקה אשר ככל הנראה מתייחסת לאופיים של המים הכשרים תספר ברית דמשק נמצאב

:לרחיצה ריטואלית ולכמותם הנדרשת

על הטהר במים אל[...] 
מים צואים ומעוטים מדי מרעיל אישירחץ איש ב 

.)CD X: 10–12([...] כליאל יטהר במה

:הגרסה היאקסט של ברית דמשק שנתגלה בקומראןבקטע מט

vacatמרעיל איש[֯ד֯י ]מטיםועירחץ איש במים צואים ומ[על הטהר ֯במים אל[
4QDe([...] ם כל כלי֗י֯ט֯ה֯ר ב֯ ֯אל  [4Q270] 6 iv 21(.17

. ה הכוונה למים דלוחיםוככל הנרא, "במים צואים"ץ התרחאדם הבא להיטהר במים מוזהר מל

וכבר , איננה נהירה דיו" מעוטים מדי מרעיל איש"ץ במים התרחמלכוונת החיבור באזהרתו

שבספר ברית דמשק " הר במה כליאל יט: "האזהרההגם לא ברור18.נתפרשה לכמה מובנים

אך על פי הקטע מקומראן נראה כי הכוונה היא שאסור לטהר כלים באותם , מהגניזה הקהירית

כשם שאסור לטהר בהם ") במים צואים ומעוטים מדי מרעיל איש("מים פסולים שנזכרו בסמוך 

19.בני אדם

חצוב בסלע אשר סקה במגילת הנחושת מתייחסת לנקיק או מתקןמספר חוקרים סברו שפ

הקריאה, וזף מיליק'שהוכן על ידי גבפרסום הרשמי של המגילה. ילה לשם טהרההיה מיועד לטב

:אהישל הפסקה המדוברת

ן מן הצפו֗ בשולי האמא [...]
3Q Copper Scroll [3Q15]([...] ֗ה ל אמות שש עד ניקרת הטבי I 11–12(.20

21.)מערת הטבילה(=”la caverne de l’immersion“": יקרת הטבילהנ"רגם את המילים ימיליק ת

ותרגם את שתי ,"הטבול":קרא את המילה האחרונהון אלגרו 'ג, בפרסום ראשוני של המגילה

ודה 'ג). the hewn immersion pool”)Allegro 1960: 33, 138 n. 31“: שבפסקההמילים האחרונות

המילים הללו שתי לניקוד ולפירוש של , פות לקריאההציע מספר אפשרויות נוסלפקוביץ

)Lefkovits 2000: 87–89:(

).מקווה טהרה אחד, כלומר(הטבילות/של הטבילהמערה= ת בִ ְּט הֵ /הילָ בִ ְּט ת הֵ ַר ְק נִ .1

).Baumgarten 19962: 137–168(הפרסום הרשמי של מגילה זו הוכן על ידי באומגרטן 17

, )יט, ישעיהו ג" (והרעלות"מלשון " מרעיל) "Schechter 1910: 48 [¶ XII, n. 2]( ;)2" (מטביל" = "מרעיל) "1(18

Rabin; 3, הערה יב, 499: ב"סגל תרע(פחות מכדי לעטוף ולכסות גופו של אדם –כלומר , )ו, שבת ו, משנה" (רעולות"ו

1958: 51 n. 11.6( ;)3" (חיטוי –" הגעלה"מלשון , "מגעיל" = "עילמר)Ginzberg 1976: 51–52( ;)4" (סל " = מרעיל

).Lieberman 1942: 135 n. 151(סאה 40גדול המחזיק נפח של 

שכטר הציע לתקן , לפניו). Ginzberg 1976: 52–53(רג כיוון לפירוש זה עוד לפני גילוי המגילות בקומראן ובלוי גינצ19

הידוע ממקורות " מים שאובים"ועל סמך תיקון זה הציע לפרש שמדובר בפסול , "אל יטהר במי כלי: "[...]בטקסט

).Schechter 1910: 48 [¶ XII, n. 3](ל "חז

20Milik 1962 . נ "לסה75-ל25מגילת הנחושת תוארכה על ידי פראנק קרוס לפרק הזמן שבין)Cross 1962.(

.Lefkovits 2000: 87, n. 51: ראו, של מיליקלרשימת החוקרים שהסכימו עם קריאתו21
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).טהרהמספר מקוואות, כלומר(הטבילות /של הטבילהמערות= /ֹרת ֵהְּטִביָלהִנְק .2

).מקווה טהרה אחד, כלומר(הטבול /של הטיבולמערה= ֵהְּטבּול /לִנְקַרת ֵהִּטּבּו.3

).טהרהמספר מקוואות, כלומר(הטבול /של הטיבולמערות= ֵהְּטבּול /ִנְקֹרת ֵהִּטּבּול.4

תוצרת חקלאית שלא הופרש , כלומר(של ֵהֶטֶבל מערות/מערה= ִנְקֹרת ַהָּטבּול/ִנְקַרת.5

).ממנו תרומותיו ומעשרותיו

).לוח, כלומר(ַטְבָלההרות של מע/מערה= /ִנְקֹרת ֵהֵּטְביָלה/ִנְקַרת.6

אפשרו אלקטרופורמינגהצילומי רנטגן חדשים של המגילה והכנת טביעה בשיטת, לאחרונה

: פואש את הקריאה המתוקנתובאמצעותם פרסם אמיל, ל הקטע הנידוןקריאה מדויקת יותר ש

חדר הקר (=”frigidarium du bain“: רגםיאשר ת, )Puech 2006: 179, 182]" (?[יל/הטבומקרת"

שופטים " (והוא יושב בעלית המקרה"מלשון " מקרת"ש הבין את המילה אנראה שפו). של המרחץ

בעצלתים : "מלשון, תקרה–" מקרת"ניתן גם להציע פירוש אחר למילה . חדר קר–כלומר , )כ, ג

לגמרי לא ברור שישנה כאן התייחסות למתקן מיוחד , ל פניםעל כ). יח, קהלת י" (הֶר קָ ְּמ ימך הֵ 

.לשמש לצורכי היטהרות במיםשנועד

פילון האלכסנדרוני.ד

. ית במיםשל ההיטהרות הריטואלהבין את הפרקטיקהפילון האלכסנדרוניה לדעת כיצד קש

ליםפילון נוקט במי, בבואו לתאר את אופן היטהרות הגוף באמצעות מים על פי חוקי התורה

λουτρόνו-λούω,במובן הכללי של רחצה המשמשים בספרות היוונית העתיקה)Liddell & Scott

–לו מקרה לילה כותב פילון שכהן אשר נגע בדבר טמא או שאירע, למשל, כך). 1061 ,208 :1940

לא יהיה אסור , )λουσάμενος(עצמורחץאחרי ש, אך בבוא השמש: "ן הקדשיםאסור לאכול מ

הן איוולת : "כותב פילון, על האדם המקריב קרבנות). 119: על החוקים לפרטיהם א" (תםבאכיל

ואילו מחשבתו של , שכל אחת מן העולות תוקדש רק אם תימצא בלא פגם ובלא פגיעה, היא

λουτροι̃ς καὶ(וההזאות 22המקריב לא תהיה מטוהרת בכל הדרכים ונוקתה במימי הרחיצות

περιρραντηρίοις( ,והבותבנשמות א, ק השכל הישר של הטבע דרך אוזניים בריאות ותמימותשיוצ -

התורה רוצה שהמעלה קרבנות : "כותב פילון, במקום אחר). 191: על החוקים לפרטיהם א" (ֵאל

באמצעות התקנת –לנפש : ולמען שניהם הגתה בטוהרה המתאימה... יהיה טהור בגוף ובנפש

διὰ(ות והזאותבאמצעות רחיצ–לגוף ; הבהמות להקרבה λουτρῶν καὶ περιρραντηρίων"() על

את הגוף : "כותב פילון, בנוגע לתהליך ההיטהרות מטומאת מת). 258–257: החוקים לפרטיהם א

λουτροι̃ς καὶ(ברחיצות ובהזאות , כפי שאמרתי, מטהרת] התורה[היא  περιρραντηρίοις( ; ואין היא

פעם )ἀπολουσάμενον(יד אחרי שהוזה ורחץ עצמו התחום הקדוש ממתירה לאדם לבוא בפנים 

; ביום השלישי וביום השביעי, ויוזה פעמיים, אלא גוזרת שישב מחוצה לו שבעת ימים, אחת

במימי : "תורגמה כאןλουτροι̃ςהמילה , נטף-יש לציין שבמהדורה העברית של כתבי פילון שפרסמה סוזן דניאל22

שכן במקורות אחרים , תרגום זה אינו מדויק. וכן במקורות שנביא בהמשך, )271: א"נטף תשנ-דניאל" (הטבילות

.ילה משמש לאופני רחצה שוניםבספרות היוונית המ
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על החוקים " (ריב קרבנונותנת לו רשות להיכנס ולהק, )λουσαμένῳ(משרחץ , ולאחר מכן

).261: לפרטיהם א

מתתיהויוסף בן .ה

מתוך דברי לת הגוף בתוך מים כדרך המקובלת להיטהר מטומאה נראה שניתן ללמוד על טבי

ומי : "במקום בו הוא מתאר את אופן היטהרות האדם שנטמא ממקרה לילה, מתתיהויוסף בן 

καθεὶς(יטבול במים קרים , שראה קרי בשנתו αὑτὸν ει̉ς ὕδωρ ψυχρὸν) "(263:גקדמוניות .(

ולכן מהלשון של יוספוס משמע , )Liddell & Scott 1940: 854" (להוריד"הוא καθίημιפירוש הפועל 

באמצעות שני (בו נזכרת טבילה מקום נוסף 23.שכוונתו לירידה לתוך מים לצורך טבילת הגוף

לשם היטהרות הוא בתיאור דעותיו של יוחנן המטביל ) βάπτισις- וβαπτισμός: שמות עצם

24).117: קדמוניות יח(

בנגד אפיון : "טהרהלמקווה מתתיהויוסף בן מתייחס"נגד אפיון"ונחמן טען כי בחיבורדוד

וכאן ברור -ὑδάτων λουτρο̃ις-' אמבט'בדין טהרת מצורע יוספוס אף מצריך טבילה ב, 282, א

כאן המדוע נחמן הבין שהוזכרברור לא ). 246: ד"נחמן תשס" (למדי שכוונתו אינה אלא למקווה

καθαρµοὺς πηγαίων": הו דיבר כאן על רחצה במי מעיינותמתתייוסף בן". אמבט"המילה 

ὑδάτων λουτρο̃ις" ,כל זכר אין כאן 25".מי מעיינותהיטהרות באמצעות רחצה ב: "כלומר

26.כלשהואו למתקן מים " אמבט"ל



מקורות זכרת בף במים כדרך להיטהרות ריטואלית ננמצאנו למדים כי טבילת הגו: סיכוםל

החיבורים . היהודית של ימי הבית השני רק מהתקופה החשמונאית ואילךספרות אחדים ב

של לכמותם ואטבילה לשם טהרהטיב המים הנדרשים למתייחסים לאינם שנתחברו בתקופה זו 

,)"ומעוטים מדי מרעיל אישבמים צואים"צה פני רחמהמזהירה ברית דמשק ספרלמעט (המים 

27.זוהלטבילשימש אולי תקן מיוחד שלמהתייחסות ברורהכל בספרות זו ואין 

מלחמת (במים לפני בואם לאכול ) ἀπολούω(יוסף בן מתתיהו מתאר את מנהג האיסיים להתרחץ , במקור אחר23

על אופן ממנהולא ניתן ללמוד , מדיתאך בזה לשונו כללי, )149: שם(ולאחר עשיית צורכיהם , )129: בהיהודים

.הרחיצה

בסיפורים על יוחנן בברית החדשה נראה שפעולת ההטבלה אצלו לא . פניה למקור זהאני מודה לדוד עמית על הה24

ראו .ג, לוקוס ג; יא, מתי ג; ד, קוס אמר: ראו; עוונות" טהרת"א לשם אל, נועדה לשם טהרה מטומאה ריטואלית

.טז, שם כב; לח, מעשי השליחים ב: גם

).מא: ז"שר תשנכ" (לטבול ולרחוץ במי מעיינות: "אריה כשר תרגם כאן25

. ”to cleanse himself in a bath of spring-water“: יתכן שהתרגום האנגלי של הנרי תקארי כאן הטעה את נחמן26

וודאי שבמקור היווני , בכל מקרה. אך גם פעולה של רחיצה, "אמבט"העצם -יכול לציין גם שםbathהמילה , באנגלית

".אמבט"אין שום רמז ל

" שמעון בן יוחנן כהן"בן סירא הרעיף שבחים על ). ג, נ(הנזכרת בספר בן סירא " מקוה"על המילה ראוי להעיר כאן27

לחלק הזה ". אשיח בם בהמונו, אשר בדורו נכרה מקוה": ובהקשר זה כתב, )ד–א, שם(בגין מפעלי בנייה שונים שיזם 
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קדומיםהיטהרות יהודית במים במקורות נוצריים.  4.3.א

אך גם , הנוהג היהודי להיטהר באמצעות טבילה במים מוכר היטב במקורות נוצריים קדומים

.המקום בו היו עורכים את הטבילהמהם אין ללמוד פרטים מדויקים יותר על

הברית החדשה.א

בהקשר יםמשמשβάπτισμαושם העצם βαπτίζωפועל ה, בברית החדשהבמקורות אחדים

שכן הפרושים וכל היהודים : "פי מרקוסמסופר באוונגליון על, למשל, כך28.לרחיצה לשם טהרה

ובשובם מן השוק אינם , מחזיקים במסורת הזקנים ואינם אוכלים ללא נטילת ידיים כהלכה

ἐὰν μὴ(אוכלים ללא טבילה  βαπτίσωνται(,29כגון טבילת , ועוד דברים רבים קבלו לשמור

)βαπτισμοὺς (כוסות וכדים וכלי נחושת) "באוונגליון על פי לוקוס מסופר , בדומה). ד–ג, מרקוס ז

אשר תמה על כך שישו לא טיהר את עצמו , על ישו שהתיישב לסעוד בשולחן של פרושי אחד

בתיאורה את עבודת , באגרת אל העברים30).לח, לוקוס יא(לפני האכילה)ἐβαπτίσθη(בטבילה 

).י, אל העברים ט)" (διαφόροις βαπτισµοι̃ς(שונות טבילות"נכתב שנהגו בה , המשכן

אוקסירינכוסאוונגליון חיצוני מ.ב

שיח בין ישו לבין -שבמצרים מתואר דואוקסירינכוסבקטע של אוונגליון חיצוני שנתלגה ב

, ת דודבֵרכהתרחצתי ב, אני טהור": מצב טהרתו עונהאשר לשאלת ישו בדבר, כהן גדול פרושי

·καθαρεύω(עליתי באחר, אחד) או סולם(ויורד הייתי בגרם מדרגות  ἐλουσάμην γὰρ ἐν τῇ

λίμνῃ τοῦ Δ[αυεὶ] δ καὶ δι᾿ ἑτέρας κλίμακος κατελθὼν δι᾿ ἑτέρας ἀ[ν]ῆλθον·"() פפירוס

והאם בכלל מדובר , הנזכרת כאן" בֵרכת דוד"לא ברור מהי אותה 31).27–24: 840אוקסירינכוס

,Taylor-Schechter Collection(רית מהגניזה הקהי' בכתב יד ב, של ספר בן סירא שרד עד נוסח עברי אחד בלבד

Cambridge University Library, 16.314 recto .(להלן התרגום היווני:

“ἐν ἡμέραις αὐτοῦ ἐλατομήθη ἀποδοχεῖον ὑδάτων, λάκκος ὡσεὶ θαλάσσης τὸ περίμετρον ·”

מקום היקוות –כלומר , הרגילבמובן המקראי " מקוה מים"אלא ל, נראה שפסוק זה אינו מתייחס למקווה טהרה כלל

מופיעה במקומות " מקוה"המילה , אכן). יא, ישעיהו כב; לו, ויקרא יא; יט, שמות ז; י, בראשית א: ראו(של מים 

, "אשיח"גם המילה ]). שם[יז , מח; ]'כתב יד ב[כ , מג; ]'כתב יד א[יג , י(אחרים בספר בן סירא במובן הרחב הזה 

דיהי (משמשת במובן של מאגר מים רגיל , שבצלע הראשונה" מקוה"פסוק כמקבילה להמופיעה בצלע השנייה של ה

, )Mulder 2003: 110–115: ראו(הנזכר עם ברכת בית חסדא " מקוה"אוטו מולדר ביקש לזהות את ה). 87–86: ה"תשס

.23: ז"עמר תשס: אולם ראו

.24ראו לעיל הערה , לטבילה אצל יוחנן המטביל בספרי הברית החדשה28

אך , שברוב עדי הנוסח) לטבול(βαπτίζωהפועל במקום) להזות(ῥαντίζωבמקצת מעדי הנוסח מופיע כאן הפועל 29

).15הערה , ראו לקמן פרק ד(נראה שזהו שינוי שהכניסו מעתיקים מאוחרים 

.1.  2. 2.ד: ראו לקמן, לדיון במקורות אלו30

) מ מדרום לקהיר"ק190- כ, בהנסא-אלכיום הכפר (מדובר בקטע קטן ממגילת קלף אשר נתגלה באוקסירינכוס 31

ירינכוס שלהם ל וארתור הונט בפרסום פפירוסי אוקסי ברנרד גרנפ"ע1908ופורסם לראשונה בשנת , 1905בשנת 

)Grenfell & Hunt 1908( , וזכה למספר מהדורות מדעיות ופירושים)ראו, בליוגרפיה עדכניתלבי :Kruger 2005 .( הקטע

מספר חוקרים . ואולם תיארוך החיבור עצמו אינו ידוע בבירור, נ"לסהמאה הרביעית או החמישיתעצמו תוארך ל

, לסקירה עדכנית(ובשאלת מידת ההיסטוריות המשתקפת בו , התחבטו בשאלת הרקע ההיסטורי של קטע חיצוני זה
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–Liddell and Scott 1940: 960(הוא סולם או גרם מדרגות κλῖμαξהמילה פירוש 32.בתיאור ֵראלי

באמצעות סולם או ירידה במים המתבצעת על ידיכי מקור זה הכיר בהיטהרות ונמצא,)961

33.הבֵרכמדרגות לתוך 

סייה הקדומיםכתבי אבות הכנ.ג

לאופן שבו היהודים נהגו להיטהר אין כמעט התייחסות הקדומים אבות הכנסייה בכתבי

:להיטהר באמצעות טבילהנוהג יהודינזכר רק בשני מקורות .במים

מרטיר טינוס יוסשל " היהודידיאלוג עם טריפון"חיבור ב:מרטירוסיוסטינ.1

מצוות תאר את ריפון היהודי מט,)נ"מחצית השנייה של המאה השנייה לסה(

"[...] :גם לאחר חורבן המקדש והפסקת הקורבנותניתן לקיימןאשרהתורה 

משנגעת באחד מן הדברים שאסר משה או לאחר ) βαπτίζεσθαι(ולטבול 

).2, דיאלוג עם טריפון היהודי מו, יוסטינוס מרטיר("הזדווגות

מאלכסנדריהוסמנטקללש"סטרומטס"בחיבור : מאלכסנדריהוסקלמנט.2

מנהג ":נזכר נוהג יהודי לטבול אחרי קיום יחסי אישות)נ"לסה215–150לערך(

Ἔθος τοῦτο(היהודים הוא לטבול רבות אחרי קיום יחסי אישות  Ἰουδαίων ὡς

καὶ τὸ πολλάκις ἐπὶ κοίτῃ βαπτίζεσθαι"()קלמנטוס מאלכסנדריה ,

.)22, סטרומטס ד

כדי לתאר את האופן בו היהודים βαπτίζωשני מקורות אלו משתמשים בפועל, כמו בברית החדשה

34.נוהגים להתרחץ במים לשם טהרה

ל"היטהרות במים במקורות חז.  4.4.א

בספרות היהודית של תקופת הבית השני ובספרות , לעומת דלות המידע במקורות המקראיים

יצד כ: ל עשירה בהלכות העוסקות בפרקטיקה של ההיטהרות במים"ספרות חז,הקדומההנוצרית 

בעוד שחלק מהחוקרים סברו שהמתואר בטקסט זה משקף נאמנה את המציאות ). ;Kruger 2005: 3–14: ראו

אחרים סברו שמחבר הטקסט חי בזמן ובמקום הרחק מהמציאות של , הריאלית של ירושלים בשלהי ימי הבית השני

בון העלה פרנסואה בו, לאחרונה. ושהמתואר בו כלל אינו משקף מציאות ריאלית, ירושלים במאה הראשונה לספירה

נ סביב מקומו של "נוצריים מהמאה השנייה או השלישית לסה- את הסברה שהטקסט נכתב על רקע פולמוסים תוך

התיאור של הכהן הגדול היורד לטבול דרך , לדבריו). Bovon 2000: 705–713(ריטואל הטבילה במים בפולחן הנוצרי 

א הארכיאולוגי של אגני טבילה נוצריים גרם מדרגות אחד ועולה מהטבילה דרך גרם מדרגות שני מתאים לממצ

תיאודורוס ולנוהגי הטבילה הנוצריים הקדומים המתוארים בדרשות של אמברוס ממילאנו ושל , קדומים

.Kruger 2005: 118–120 ;Safrai and Safrai 2011: ראו, כנגדו). 719: שם(ממופסואסטיה

ובהפניות , Safrai and Safrai 2011: 269–271: נהראו לאחרו, הנזכרת כאן" בֵרכת דוד"לשאלת זיהויה של 32

.הביבליוגרפיות שהביאו שם

אחד ועלייה ממנה באמצעות גרם מדרגות ) או סולם(המתאר ירידה לתוך בֵרכה באמצעות גרם מדרגות , מקור זה33

.2. 9.א: יזכה לדיון נוסף לקמן, שני) או סולם(

.3. 2. 8.א: ראו לקמן, שותלדיון נרחב בנוהג לטבול אחרי קיום יחסי אי34



24

ומה הם המתקנים הקשורים להיטהרות זהאלו מים כשרים לצורך, הרותטהימתבצעת פעולת ה

ובסוגיות במדרשי ההלכה, של המשנה והתוספתאשאלות אלו נידונות במסכת מקוואות . במים

.הפזורות בשני התלמודים

פעולת ההיטהרות .  1. 4.4.א

ובמקורות הנוצריים הבית השניבדומה למה שראינו בספרות היהודית משלהי תקופת 

הייתה מתבצעת על ידי טבילת ל עולה בבירור כי פעולת ההיטהרות "גם ממקורות חז, הקדומים

מתארים את אופן ה" ס-ב-כ"ו" ץ-ח-ר"פעלים במקום השימוש המקראי ב. בתוך מיםהגוף

."ל-ב-ט"הפועל ד את כמעט תמינמצא ל "במקורות חז, ההיטהרות של בני אדם ובגדים

: דבר הנלמד באמצעות מדרש הלכה, נדרשת טבילת כל הגוף במים בבת אחת, לפי הספרא

מה ביאת שמשו , )ז, ויקרא כב(' ובא השמש וטהר'תלמוד לומר –יכול יהיה מרחיץ אבר אבר "

, בדומה35).]ד"מהדורת וייס צו ע[ז , ר פרק דאמו, ספרא" (אף במים כולן כאחת–כולן כאחת 

, ויקרא יא(' במים יובא': "בבת אחתבתוך המים הכלי חלקי להטביל את כל המטביל כלי צריך

מה טהרה אמורה למטן , )ז, ויקרא כב(' ובא השמש וטהר'ל "ת–יכול מקצתו . כולו כאחת–) לב

יס נג ורת וימהד[ח , שמיני פרק ח, ספרא" (כאחתלֹו ּכֻ אף כאן ביאת כלי, כאחתלוֹ ביאת שמש ּכֻ 

.כך שקשה לדעת מתי היא נאמרה בתקופה התנאית,נונימיתאהלכה זו]). ג"ע

ואם נמצא דבר החוצץ , קבעו התנאים כי המים צריכים לגעת בכל חלקי הגוף של הטובלעוד 

ורחץ את ': "המקור להלכה זו נדרש מלשון המקרא. הטבילה איננה מטהרת–בין גופו לבין המים 

בבא ,בבלי" (שלא יהא דבר חוצץ בין בשרו למים–) כח, כו, כד, שם טז; ט,ויקרא יד(' בשרו במים

חכם, )ג, וואות טמק, משנה(אליעזר ' בעיית החציצה נידונה על ידי ר). ובמקבילות, א"קמא פב ע

אסור שיהיה דבר החוצץ בין גוף החפץ הנטבל לבין המים –גם בהטבלת כלים ובגדים . דור יבנהמ

אמירה הלכתית תה זו מיוחסהלכלגם ). ועוד; יא, ת ומקוואו, תוספתא; ז–ה, מקוואות ט, משנה(

36).ו, מקוואות ט, משנה(ישמעאל ' ר, חכם מדור יבנהבשם

נאמר כי נשים נדרשו לחפוף את ראשיהן לפני שטבלו , במקורות מהתקופה האמוראית

בבא , בבלי; ]א"עה ע[א , מגילה ד, ירושלמי; ]ג"כט ע[ח , ב, שם; ]ב"כז ע[א , פסחים א, ירושלמי(

זוהי אחת מבין עשרת התקנות המיוחסות לעזרא ). א"סח ע–ב"נדה סו ע, בבלי; א"קמא פב ע

עשרה תקנות ): "לוד, נ"אמצע המאה השלישית לסה(יהושע בן לוי ' כפי שנמסר בשם ר, הסופר

יצוין כי במקורות 37.)א"בבא קמא פב ע, בבלי" (ושתהא אשה חופפת וטובלת[...] תיקן עזרא 

וגם המקורות האמוראיים מדברים , לא נמצאת דרישה לרחוץ את הגוף לפני הטבילההתנאיים 

38.רק על נשים החייבות לחפוף את הראש לפני שתטבולנה

).314' עמץורוביהמהדורת (יט , במדבר יט, ספרי זוטא: השוו35

התפיסה שחציצה בין הגוף הנטבל לבין מי המקווה פוסלת את הטבילה היא חידוש של חכמי דור יבנה , לדעת ניוזנר36

)Neusner 19761: 175.(

).א"עה ע(א , מגילה ד, ירושלמי: השוו37

.18: ן"לרייך תשבניגוד 38
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המים הכשרים לטבילה.  2. 4.4.א

, נהר, מעיין: אנו מוצאים שהטבילה נעשית במים הבאים ממקורות שונים, ל"במקורות חז

ן המכיל מי גשמים והנועד במיוחד לטבילה לשם טהרה נקרא מתק. וכינוס של מי גשמים, ים

מקוה מים אך מעין ובור : "מונח אשר כנראה נסמך על לשון הכתוב,"מקוה: "ל"במקורות חז

מתקן המשמשטרמינוס טכניקוס לכ"מקוה"המונח יש להעיר כי 39).לו, ויקרא יא" (יהיה טהור

המייחס אחדרומקלמעט ב, קדמו לדור יבנהנזכר כלל על ידי חכמים שלאה ריטואליתלטביל

תנאיים במקורות 40).ג, עדויות א, משנה(אזכור של המונח לשמעיה ואבטליון ולהלל הזקן 

41."בית הטבילה"מצוי שקוראים למקום שבו טובלים ) מימי הבית(קדומים הנחשבים 

הראויים מים כשרותם של למספר קריטריוניםקבעוי התנאיםחכמ, במהלך תקופת המשנה

:ןלוכדלה, לטבילה

ארבעים סאה–כמות מזערית .א

את כל ': "לטבילהלכמות מי הגשמים הכשריםישיעור מינימאלנזכר ם יהתנאיבמקורות 

. אמה על אמה ברום שלש אמות? וכמה הן. מים שכל בשרו עולה להם–) טז, ויקרא טו(' בשרו

עז , מהדורת וייס[ג , ע פרק ומצור, ספרא" (נמצאת אתה אומר שיעור המקוה ארבעים סאה

מחלוקת של היסודבור מינימאלי של ארבעים סאה מונחתהדרישה ההלכתית לשיע42]).ד"ע

43]).656' עמ,מהדורת צוקרמנדל[י , מקוואות ד, תוספתא(בית הלל לבית שמאי וכבר המיוחסת 

עור הנקוב יש להניח כי אין הקבלה מדויקת בין השיעור הנקוב באמות מעוקבות לבין השי

מידות האורך והנפח המצויים במקורות התלמודיים אינם , כךביןבין כך ו. לפי מידת הסאה

בור שנקוו –כלומר , "בור"מתארות את המילה הקודמת להן " מקוה מים"נראה שהמילים , לפי נוסח המסורה39

καὶ: אולם בתרגום השבעים כתוב). Milgrom 1991: 680) (ולא בור ריק(לתוכו מים  λάκκου καὶ συναγωγῆς

ὕδατος ,נבדלים " מקוה מים"וה" בור"ה, לפי זה". מקוה מיםוור וב: "ונראה שהתרגום התבסס על נוסח עברי שונה

.אחד מהשני

תשעה ':ושמאי אומר.'אלא שאדם חיב לומר בלשון רבו,המקוהאת מלא הין מים שאובין פוסלין ':הלל אומר"40

עידו אלא עד שבאו שני גרדיים משער האשפות שבירושלים וה.'לא כדברי זה ולא כדברי זה':וחכמים אומרים.'קבין

שמואל שמידע ". וקימו חכמים את דבריהם',שלשת לגין מים שאובין פוסלין את המקוה':משום שמעיה ואבטליון

, )455–454' עמ, מהדורת צוקרמנדל[ג , עדויות א(ערך השוואה בין לשון המשנה ללשון המקבילה שלה בתוספתא 

ראו גם ). ט"שמידע תשכ(זמן עריכת המשנה והציע כי קטעים מהמשנה שלפנינו אינם אלא תוספת שהוכנסה אחרי

.לא הייתה בלשונם המקורית של בית הלל ובית שמאי" מקוה"שם נראה כי המילה , א, מקוואות ד, משנה

במקורות . ג, שם ה; ט, ו, מידות א, משנה; א, א, תמיד, משנה; ב, ג, יומא, משנה; ב, שקלים ח, משנה: ראו לדוגמה41

אם כי לא ניתן לשלול את , )ב"ע–א"יומא יא ע, בבלי(שבתוכו הותקן מקום לטבילה בנהלמאחדים נראה שהכוונה 

מתייחס " בית טבילה"סטיוארט מילר הציע שהמונח . האפשרות שלעיתים הביטוי מכוון למתקן הטבילה עצמו

).Miller 20071: 216–217(למבנה בעל אופי פרטי השייך למערך מגורים דווקא 

.א"חגיגה יא ע, בבלי; א,יומא לא ע, בבלי; א"פסחים קט ע, בבלי; ב"יד ע, שם; ב"עירובין ד ע, ליבב: ראו מקבילות42

הדיון בשאלת ארבעים סאה כאן הוא תוספת מאוחרת למחלוקת בית שמאי ובית הלל המקורית , לדעת ניוזנר43

)Neusner 19761: 112 .(ם סאה כשיעור המזערי למקוואות הוא לא מצא שום מקור בו נזכר השיעור של ארבעי, לדבריו

).155: שם(בפיהם של חכמים מימי הבית או מדור יבנה 
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החשוב לענייננו הוא הקביעה כי נדרשת כמות מים שבהם אדם יכול 44.ידועים לנו היום במדויק

.לטבול את כל גופו בבת אחת

ים בשיעור של ארבעים במקורות התנאיים מצוי שניתן לטבול ולהטביל במקווה שאין בו מ

, בלשון חכמים. סאה במקרה שאותו מקווה מחובר למקווה שיש בו ארבעים סאה של מים

כאשר החיבור ). א, מקוואות ו, משנה(ולכן הוא כשר , עם המקווה השלם" מעורב"המקווה החסר 

ההלכה התנאית דורשת שקוטר, בין שני המקוואות נוצר באמצעות חור בכותל המפריד ביניהן

, כעביה וכחללה, כשפופרת הנוד–ערוב מקוואות ": "כשפופרת הנוד"החור יהיה רחב בשיעור של 

המקורות התנאיים דנים גם בשאלת ). ז, מקוואות ו, משנה" (כשתי אצבעות חוזרות למקומן

מקוואות , משנה(דרך סדק שנתהווה בכותל שמפריד בין שני מקוואות צמודים " עירוב מקוואות"

הלכות אלו נידונות על ידי חכמים ]).657' עמ,מהדורת צוקרמנדל[ו , מקוואות ה, פתאתוס; ט, ו

45.מדור אושא

"שאובין"מים שאינם .ב

אילו אמר : "דרש הספרא, )לו, ויקרא יא" (אך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור"על הפסוק 

תלמוד לומר –ור יכול אפילו מילא בכתיפו ועשה מקוה בתחילה יהיה טה, מקוה מים יהיה טהור

מהדורת וייס נה [א , שמיני פרשה ט, ספרא" (מה מעין בידי שמים אף מקוה בידי שמים', מעין'

ומהשוואה זו נלמד , "מקוה מים"נערכת השוואה בדרך ההיקש בין מעיין לבין , במדרש זה46]).ג"ע

מים מכונסים וה שלוכך גם מק, )בלי התערבות אנושית" (בידי שמים"שכשם שנביעת המעין היא 

ממי גשמים או מעיינות שזרמו למקווה מעצמם ללא שאיבה –" בידי שמים"מטהר רק כשהתמלא 

" מים שאובין"ל "המים הפסולים לטבילה מכונים במקורות חז.והעברה בכלי ממקום אחר

ההלכה הפוסלת מקווה שיש בו מים שאובין הייתה מוכרת כבר על , לפי המשנה47).מלשון שאיבה(

שכן לחכמים אלו מיוחסת ההלכה שמקווה נפסל , )ס"לפנההראשונהמאה ה(שמעיה ואבטליון ידי 

, ֶלגאלי-אך אלו מבוססים על מחקר הלכתי, הלכתית לדורותיה-אמנם חישובים שונים מצויים בספרות הרבנית44

ות למצוא לניסיונ. מדעיים המניחים את דעתטרם נערכו בסוגיה מחקרים. ֵראלי-ואינם חותרים לבירור היסטורי

: 2ט"ספראי וספראי תשס; Sperber 2007: 707: ראו, זיקה בין מידות הנפח התלמודיות לבין מידת המודיוס הרומי

398–402.

הקונספציה שאפשר להכשיר מקווה פסול על ידי חיבורו למקווה כשר היא חידוש של חכמי דור אושא , לדעת ניוזנר45

)Neusner 19761: 178.(

נטמאים כאשר נופלת " בור מקוה מים"העוסק בשאלה אם המים שבמעין ושבתוך , לפשוטו של מקראבניגוד46

המוזכר בפסוק זה כאל " מקוה מים"מתייחס ל) כפי שמתברר מדברי המדרש בהמשך(המדרש כאן , לתוכם נבלת שרץ

.      מתקן שטובלים בו כדי להיטהר

שכן כבר מימי בית הלל ובית שמאי הייתה מקובלת ההלכה , םאין הכוונה בהכרח למים שנשאבו ממש בכוח אד47

, שם ד; ט–ז, מקוואות ב, משנה" (מים שאובין"פסולים מדין ) שיש לו בית קיבול(שגם מים שזרמו מעצמם דרך כלי 

: ראו(אך לא כשהם זורמים דרך בית קיבול חצוב בסלע , כלידין זה שייך רק כאשר המים זורמים דרך ). ה, ג–א

יז , חקת יט, ספרי זוטא; ]635' עמ, מהדורת צוקרמנדל[ח , פרה ד, תוספתא; ה, מקוואות ד, משנה; ז, פרה ה, משנה

בניגוד לדברים , נמצא שמים הזורמים דרך בֵרכת שיקוע אינם מוגדרים מים שאובין]). 314' מהדורת הורוביץ עמ[

). Magen and Peleg 2008: 389(שכתבו יצחק מגן ויובל פלג 
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, תוספתא; ג, עדויות א, משנה(בלבד 48אפילו אם נפלו לתוכו מים שאובין בשיעור של שלשה לוגים

49]).455–454' עמ,מהדורת צוקרמנדל[ג , עדויות א

ק אם אין בו שיעור מינימאלי של מים שאובין פוסלים מקווה ר, לפי המקורות התנאיים

ניתן –ואילו מהרגע שנמצא במקווה ארבעים סאה מים כשרים , ארבעים סאה מים כשרים

ב –א, שקלים א, תוספתא; ג, זשם; ח, מקוואות ו, משנה(ל הגבלה להוסיף מים שאובין ללא כ

50.קשה לדעת מתי התקבלה הלכה זו).ועוד; ]200' עמ,מהדורת ליברמן[

נאמר כי אם יש מקווה מלא בארבעים סאה מים כשרים הממוקם , יוצא מהלכה זוכפועל

ניתן להוסיף מים שאובין לתוך –ובאותו מפלס או גבוה ממנו , בסמיכות למקווה שאין בו מים

היה בעליון : "ויזרמו לתוך המקווה הריק, המקווה המלא עד שהמים יצופו ויעברו את גדותיו

" ממלא בכתף ונותן לעליון עד שירדו לתחתון ארבעים סאה–כלום ארבעים סאה ובתחתון אין

משנה זו מבוססת על היסוד ההלכה שמותר להוסיף מים שאובין , כאמור).ח, מקוואות ו, משנה(

51.הלכה שקשה לתארך–ללא הגבלה לתוך מקווה שכבר יש בו ארבעים סאה מים כשרים 

ן באמצעות חיבור למעיין או למקווה אחר ניתן להכשיר מקווה של מים שאובי, לפי הספרא

ויקרא [' יהיה טהור'–' מעין'ו' מקוה': תלמוד לומר? מנין אם טמא יטהרנו: "שיש בו מים כשרים

בור , בור את הבור, מקוה את הבור, מנין מקוה את המקוה. אין לי אלא מעין את המקוה]. לו, יא

מקוה מים 'ו, ]שם[' יהיה טהור... בור, ']שם[' יהיה טהור... מעין': תלמוד לומר? מנין? את המקוה

המשנה מבארת כיצד ]). ד"מהדורת וייס נה ע[ב , שמיני פרשה ט, ספרא]" (שם[' יהיה טהור

על ידי יש בו מים שאובים הפסולים לטבילהמקווה ש) בלשון חכמים" מטהרים("מכשירים 

העליון מן התחתון , ותמטהרים את המקוא: "השקת המים שבו למים כשרים שבמקווה האחר

ומניח ידו תחתיו עד שהוא מתמלא , מביא סילון שלחרס או שלאבר? כיצד. והרחוק מן הקרוב

מקוואות , תוספתא: השווה; ח, מקוואות ו, משנה" (דיו–אפילו כשערה 52.ומושכו ומשיקו, מים

).ב"תרומות מז ע, ירושלמי: ראו(סאה 1/24= לוג 481

יש להעיר כי במשנה מובאת גם דעה של ). Neusner 19761: 173–174(נ "לסה70ניוזנר סבור שהלכה זו קדומה לשנת 49

אשר סבר שבמקרים מסוימים אפילו מים שאובין בשיעור של רביעית הלוג בלבד פוסלים , תנא מדור יבנה, אליעזר' ר

'; ושלשה לוגין על פני המים, רביעית מים שאובין בתחלה פוסלין את המקוה': אליעזר אומר' ר: "מקווהאת ה

אליעזר לא ' שיטתו של ר). ד, מקוואות ב, משנה" ('בין בתחלה בין בסוף שעורו שלשה לוגין': וחכמים אומרים

.וראו עוד בהערה הבאה". יםעל פני המ"ו" בתחלה"שכן לא ברור מה כוונת הביטויים , התפרשה כל הצורך

או (ניוזנר הסתפק אם כבר בתקופת הבית הכירו בהלכה שמים שאובין אינם פוסלים מקווה שיש בו ארבעים סאה 50

פוסלים אפילו מקווה מלא ) בשיעור מסוים(ל שמים שאובין או שמא בתקופה זו היה מקוב, )אחרשיעור מינימאלי

)Neusner 19761: 173.(

.Neusner 19761: 159: ראו51

כך הניחו בפשטות . ואכן כך הבינו מרבית המפרשים הקלאסיים, לפי פשוטו נראה שהחיבור יכול להיות כהרף עין52

יש מהמפרשים , עם זה). 12: 1ו"רגב תשנ; Sanders 1990: 218; 25, 21, 19ן "רייך תש: ראו למשל(גם חוקרים בימינו 

נתיב , ספר תולדות אדם וחוה, ירוחם בן משולם'ר: ראו למשל(מתמשכת בימי הביניים שהבינו שצריך להיות השקה

]).רנה' מהדורת חזן עמ[א "רכו ע, חלק ה, כו
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ובאותו כשהמקווה הפסול נמצא צמוד למקווה הכשר53]).657' עמ,מהדורת צוקרמנדל[ה , ה

ניתן להכשיר את המים השאובים על ידי השקתם למים הכשרים בדרך פשוטה יותר , מפלס

על ידי הצפת הכותל שמפריד ביניהם או באמצעות –ומבלי להזדקק לצינור , מהמתואר במשנה זו

כפי 54).ג, מקוואות ו, משנה(חור שבכותל המאפשר השקה בין המים הכשרים למים הפסולים 

די השקתם למי מקווה כשרים האפשרות להכשיר מי מקווה פסולים על י, יוזנרשכבר העיר נ

דור יבנה מחכם , )ב, מקוואות ג, משנה(אלעזר בן עזריה ' המיוחסת לרשל אמירההמונחת ביסוד

)Neusner 19761: 101 .(בר הכירו בהלכה בעלת עיקרון דומהיש לציין שבית הלל ובית שמאי כ ,

, משנה; ג, ביצה ב, משנה(מאים על ידי השקתם למי מקווה טהורים לפיה ניתן לטהר מים ט

55).ו, מקוואות י

)מים עומדים" (אשבורן".ג

הכשרים לטבילה גם בשעה שהם –טבילה במים שמקורם ממעיין נובעהתנאים הבחינו בין ה

מצב (הכשרים רק כאשר הם מכונסים –לבין הטבילה במים שמקורם ממי נגר עילי , זורמים

אך מעין ובור מקוה מים "בפסוק " אך"דין זה נדרש מהמילה "). אשבורן"נה בלשון חכמים המכו

אי מה מעין מטהר בזוחלים : "אותה הבין בעל המדרש כבאה לַמֵעט, )לו, ויקרא יא" (יהיה טהור

" המעין מטהר בזוחלים והמקוה באשבורן–' אך מעין'תלמוד לומר –אף מקוה מטהר בזוחלין 

בעיה זו ). ג, ה, שם; ז, מקוואות א, משנה: ראו גם; ]ד"מהדורת וייס נה ע[א , טספרא פרשה (

קבעו חכמים הלכה ברורה , ביחס למתקני מים שאינם בנוים במפלס זהה: "כתב רייך, בהתייחס לנאמר במשנה זו53

ומכאן נובע כי הדרך , )ח, מקוואות ו, משנה(שרים כי מטהרים את המקווה העליון מן המקווה התחתון שמימיו כ

). 22: ן"רייך תש" (אין בידי להצביע על אזכור בכתובים לטעם בסדר זה דווקא. ההפוכה אינה אפשרית או מותרת

אלא , כדי לשלול את האפשרות ההפוכה" העליון מן התחתון"נראה כי המשנה לא נקטה במקרה של טיהור , למעשה

. שהלומד יבין מעצמו את הדין הפחות מחודשהללמד את הדין המחודש יותר מתוך ציפיי–שנה זוהי דרכה של המ

וזאת (עם העליון הוא השאוב והתחתון הוא הכשר אפילוהמשנה חידשה שמטהרים מקווה אחד מהשני , במקרה שלנו

לחשוב שאין במים והיה ניתן , למרות העובדה שכוח הכבידה גורם למים השאובין לזרום לתוך המים הכשרים

כל שכן כאשר העליון הוא הכשר והתחתון , )ולהכשיר את המים הפסולים שלמעלה" לטפס"הכשרים שלמטה כוח 

.הוא השאוב

" כשתי אצבעות חוזרות למקומן, כעוביה וכחללה, ערוב מקואות כשפופרת הנוד: "הזכרנו לעיל את לשון המשנה54

נעשה במקווה שאין בו ארבעים סאה עם " ערוב"כאן רק במקרה שהלא ברור אם מדובר). ז, מקוואות ו, משנה(

או שמא מדובר גם בערוב של מקווה שיש בו מים שאובין , )א, מקוואות ו, משנה: השוו(מקווה שיש בו ארבעים סאה 

, אשר בן יחיאל' ר: ראו למשל(הראשונים כבר נחלקו בפירוש משנה זו, הלמעש. עם מקווה שיש בו מים כשרים

, מהדורת ברון[שער י , שער המים, שלמה בן אברהם אדרת' ר; ]186' עמ, מהדורת וילנא[כות מקוואות סימן טו הל

ל דרישות מיוחדות ביחס "שאין במקורות חז) ז"גרוסברג תשנ(טען גרוסברג , במאמר פולמוסי]). תקמו–תקמא' עמ

למקווה כשר כאשר יש בשני המקוואות למידת הקוטר של החור שבאמצעותו מכשירים מקווה שאוב על ידי השקה

.הדברים אינם כה נהירים, ואולם כאמור, של ארבעים סאהישיעור מינימאל

ל אחדים "ומבוססת על מאמרי חז, "המשכה"דרך נוספת להכשיר מים שאובין מכונה בספרות הרבנית 55

, תוספתא; ד, מקוואות ד, משנה(המתייחסים למצבים בהם המים השאובים לא נשפכו ישירות לתוך המקווה 

מדובר בסוגיה מסובכת שהתחבטו בה ). ב"ע–א"תמורה יב ע, בבלי; 656' עמ, מהדורת צוקרמנדל[ג , מקוואות ד

, מפרשי המשנה על משנה: ראו(והדיון בה חורג ממסגרת המחקר שלנו , מפרשי התלמוד ופוסקי ההלכה לדורותיהם

רא , טור יורה דעה, יעקב בן אשר' ר; ם על אתר"ובמפרשי הרמב, י–ח, הלכות מקוואות ד, ם"רמב; ד, מקוואות ד

, מו–מד, יורה דעה רא, שלחן ערוך, יוסף קארו' ר; ובמפרשי הטור על אתר, ]רפא–רעז ' עמ, מהדורת מכון ירושלים[

).16–15: 2ט"ליברמן תרצ; ובמפרשי השלחן ערוך על אתר
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אין ': ובית הלל אומרים', מטבילין בחרדלית': בית שמאי אומרים: "נידונה כבר בתקופת הבית

, עדויות ה, משנה: השוו; ו, מקוואות ה, משנה" (ומודים שהוא גודר כלים וטובל בהם. 'מטבילין

היא זרם של מי גשמים " חרדלית]). "656' עמ,מהדורת צוקרמנדל[י , וואות דמק, תוספתא; ב

חגיגה יט , בבלי; ]655' עמ,מהדורת צוקרמנדל[ד , שם ג; שם, תוספתא: ראו(היורדים במדרון 

.ונחלקו הבתים בכשרותה לטבילה כל עוד המים אינם מכונסים במקום אחד, )א"ע

ו אטום לגמרי ומימיו נבלעים לתוך הקרקע פסול מכיוון רייך הבין בדין זה שמקווה אשר איננ

שכן ניתן להבין שנפסלו , הבנה זו איננה הכרחית). 336, 65: ן"רייך תש" (זוחלים"שמימיו נחשבים 

ולא מים מכונסים הדולפים דליפה איטית , )בדומה למעיין(רק מים הקולחים בזרימה ממשית 

56.דרך סדק בכותלי המקווה

מראה של מים.ד

פסול , מקווה שנפל לתוכו יין או מוחל של זיתים באופן שהמים קיבלו מראה של יין או מוחל

, ימתין עד שירדו גשמים? כיצד יעשה. פסול–ושינו את מראיו , נפל לתוכו יין ומוחל: "לטבילה

ממלא בכתף ונותן לתוכו עד שיחזרו –היו בו ארבעים סאה . ויחזרו מראיהן למראה המים

אדם הטובל במים אלו נחשב כמי שטבל ביין או ). ג, מקוואות ז, משנה" (אה המיםמראיהן למר

מהדורת וייס [ד , שמיני פרשה ט, ספרא: ראו(ולכן אין טבילתו מטהרת , במוחל עצמם ולא במים

, יוחנן בן נורי' דיון בבעיית זיהום המים על ידי עירוב נוזלים אחרים מיוחס לר]). א"נו ע–ד"נה ע

).ה, מקוואות ז, משנה(יבנה מחכמי דור

לא מצאנו במקורות התנאיים או האמוראיים שמי מקווה נפסלים רק בשל איכותם , עם זה

גם מי מקווה ).א"חולין קו ע, בבלי" (כשרין.] [..מים שנפסלו משתיית בהמה : "הירודה

–א, ואות זמקו, משנה(בציר דגים וכיוצא באלו כשרים לטבילה , בחומץ, במלח, המזוהמים ברפש

וזאת אפילו אם מראה המים , ])657' עמ,מהדורת צוקרמנדל[ט , מקוואות ה, תוספתא; ג

; כשר–ושינו את מראיו , הדיח בו סלי זיתים וסלי ענבים: "שבמקווה השתנו כתוצאה מהזיהום

תן ני57).ג, מקוואות ז, משנה" ('אינן פוסלין אותו בשינוי מראה[...] מי הצבע ': רבי יוסי אומר

ללמוד גם ממימרא בבלית מהמאה השלישית שהטבילה במים מזוהמים ומסריחים לא נחשבה 

" 'שבתחילה היו טובלין במי מערות מכונסין וסרוחין': אמר רב ביבי אמר רב אסי: "דבר פסול

פסלו מי לא מצאנו בשום מקום שחכמי התנאים או האמוראים , כמו כן). א"שבת יד ע, בבלי(

שכן בכגון זה מי המקווה , רים מחמת שימוש או כתוצאה מאצות הגדלות בהםמקווה שנעשו עכו

58".מים"לא יצאו מכלל 

שער , תורת הבית, אברהם אדרת' שלמה בן ר' ר: ראו למשל;כך הבינו כבר אחדים ממפרשי התלמוד הקלאסיים56

).תסה–תסא' עמ, מהדורת ברון(שער ב , המים

" 'על הטהר במים אל ירחץ איש במים צואים וכו: "כמבואר בספר ברית דמשק, זאת בניגוד להלכה הקומראנית57

).  2. 4.א: ראו לעיל(

).18–16: ן"תש(בניגוד לרייך ). שג' עמ, למהדורת פרנק(יב , הלכות מקוואות ז, ם"רמב: ראו58



30

"עיקרו בקרקע".ה

, רק הלכה אחת. הכשרים לטבילההמיםל המתייחסים לטיב "עד כאן עסקנו במקורות חז

ף בור יכול א: "[...] שבו טובליםלמתקןנוגעת , )אך ללא ייחוס לחכם מסוים(מהתקופה התנאית 

אף מקוה , מה מעין שעיקרו בקרקע). לו, ויקרא יא(' מעין'תלמוד לומר –שבספינה יהא טהור 

לא ברור מה הכוונה , על פניו]). ד"מהדורת וייס נה ע[א , שמיני פרשה ט, ספרא" (שעיקרו בקרקע

ייתכן . ל"במקורות חזשכן מדובר במינוח יחידאי, "עיקרו בקרקע"בדרישה שהמקווה יהיה 

ואולם ידוע לנו על שני , )או חצוב בסלע(הכוונה היא שהמקווה צריך להיות חפור בתוך הקרקע ש

, מידות ה, משנה(אחד על גגה של לשכת הפרוה –מקוואות בבית המקדש שלא היו צמודי קרקע 

אפשרות אחרת היא שלא 59).א"לא ע, שם; א"יומא יט ע, בבלי(והשני שנמצא מעל שער המים , )ג

אלא רק , ונתו של המדרש בספרא לפסול מקווה שאינו חצוב בסלע או חפור באדמההייתה כו

מים , בעצם הגדרתם". בור של ספינה"כעין –לפסול את הטבילה בתוך כלי התלוש מהקרקע 

60.ולכן לא ניתן לטבול בהם, הנמצאים בתוך כלי נחשבים מים שאובין

אין במקורות התנאיים או . טובליםהמתייחס לאופי המתקן שבו יזהו הדין היחיד, כאמור

האמוראיים כל הלכה המגדירה את הצורה האדריכלית של מתקן הטבילה או הדורשת שיהיו 

ולמותר לומר שאין במקורות אלו כל דרישה באשר לצורת המדרגות או , מדרגות במקווה

61).גותשש מדרלפחות בניגוד לדעה רווחת הגורסת כי ההלכה מחייבת שבמקווה יהיו (למספרם 

מקוואות טהרה בתיאורים ריאליים.  3. 4.4.א

ניתן למצוא בספרות , נוסף למקורות העוסקים בטבילה ובמקווה הטהרה מהפן ההלכתי

ושל אופני השימוש , ל אוצר בלום של תיאורים של מתקני המים אשר שמשו לצרכי היטהרות"חז

הדיון בסוגיות הלכתיות הרבה פרטים על הריאליה של מבנה המקווה נלמדים אגב62.בהם

.ואגדתיות

מתקן מיוחד המיועד לטבילה לשם טהרה.א

ל מתייחס למתקן מים אשר נועד במיוחד "המופיע מאות פעמים במקורות חז" והמק"המונח 

הדחת סלי זיתים וסלי למשל –אמנם לעתים נעשו שימושים אחרים במקווה . לטבילה לשם טהרה

יא –י, מקוואות ב, תוספתא(בילה לשם הנאה וקירור הגוף טאו ) ג, מקוואות ז, משנה(ענבים 

ושהמונח , בשימושים אקראייםאך אין ספק שמדובר–]) 655–654' עמ,מהדורת צוקרמנדל[

דרישה –' מחובר לקרקע'לא ניתן להבין כיצד יכול היה מתקן שכזה להיות : "בהתייחס למקורות אלו כתב רייך59

לית המקווה חייב להיות "גם מילר הבין שעל פי ההלכה החז). 87: ן"רייך תש" (שהיא עיקרית ביחס לבניין מקוואות

).Miller 20071: 216(ור בתוך הקרקע חצוב בסלע או חפ

צ "תתק' סי, ספר אבי העזרי, יואל הלוי' אליעזר בן ר' ר: ראו למשל; הקלאסייםרשו רבים מפרשני התלמודכך פי60

מרדכי בן ' ר; )תסח–תסז' עמ, מהדורת ברון(שער המים ג , שלמה בן אברהם אדרת' ר; )רג' עמ, מהדורת דבליצקי(

). א"מהדורת וילנא ג ע(תשמה ' מסכת שבועות סיפירוש המרדכי ל, הלל

רייך הציע שאולי מקורה של טעות נפוצה זו נעוצה בקריאה מוטעית של המילים . 152: ב"דב תשמ-בן: ראו לדוגמה61

).Reich 1987: 60[...]"(!) (שש מעלות במקואות : "הראשונות במסכת מקוואות שבמשנה

.Miller 20071: 215: השווה62
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המוזכר במקורות התנאיים והאמוראיים מתייחס למתקן שנבנה ושימש בראש " המקו"

ספרותיים הקדומים למקורות חשוב לחזור ולהדגיש שאין במקורות ה63.ובראשונה לצורכי טהרה

" והמק"למצוא במקורות אלו את המונח ואין צורך לומר שאין, ל כל התייחסות למתקן כזה"חז

גם בספרות , כפי שראינו בסעיף הקודם64.כמתייחס למתקן מים המיועד לטבילה לשם טהרה

65.נ"סה70ם לשנת ודבחומר התנאי הק" מקוה"ל כמעט ולא מופיע המונח "חז

ת העשויים כמערותמקוואו.ב

חורי המערה : כמקוה–כל המעורב למקוה : "במקורות רבים נזכרת טבילה בתוך מערה

מעשה בסומא שירד לטבול ").א, מקוואות ו, משנה" (ם כמה שהםוסדקי המערה מטביל בה

דברי', דיו–כיון שהכניסן לרשות המערה , הבדדין והבוצרין'").ד, יבמות טז, משנה[...]" (במערה 

מקורות אחדים 66).ג, טהרות י, משנה" ('צריך לעמוד עליהן עד שיטבלו': יוסי אומר' ר. מאיר' ר

ונראה שמדובר במדרגות שנחצבו , מדברים על מדרגות הנמצאות בתוך מערות ששימשו לטבילה

מים שאובין ומי גשמים שנתערבו בחצר : "כדי להקל על הירידה לתוך המים ועל העלייה מתוכם

בזמן שמתערבים עד שלא יגיעו ? אימתי[...] כשר –אם רוב מן הכשר , ועל מעלות המערהובעוקה 

מסתבר כי רבים ). א, מכשירין ג, משנה; ז, שם ז: ראו גם; ד, מקוואות ד, משנה" (הלמקו

שכן בלשון חכמים רגילים , קרקעיים שנחצבו בידי אנוש-אלו לא היו אלא חללים תת" מערות"מ

התקנת מקווה בתוך מערה חצובה 67."מערה"קרקעי חצוב בידי אדם בשם -לכנות גם מרחב תת

אלא גם , המשמש לא רק לאגן הטבילה ולמדרגות היורדות לתוכו, מאפשרת ניצול מרבי של הסלע

.לדפנות חדר הטבילה ולקירויו

ירידה למים באמצעות מדרגות .ג

ומי גשמים שנתערבו מים שאובין : "מספר מקורות מדברים על מדרגות הנמצאות במקווה

מחט שהיא נתונה על מעלות ").ד, מקוואות ד, משנה" ([...]בחצר ובעוקה ועל מעלות המערה 

שק ").ז, מקוואות ז, משנה" (טהורה–כיון שעבר עליה הגל , היה מוליך ומביא במים, המערה

, משנה" ([...]ושאבו , או על מעלות המערה, ראו על פי הבו, שהוא מלא ֵפרות ונתנו על גב הנהר

מקור נוסף מרמז על קיומן של מדרגות המאפשרות ירידה אל המקווה ועלייה ). א, מכשירין ג

–כל הכלים הנמצאים בירושלם דרך ירידה לבית הטבילה : "אם כי הדבר לא נכתב במפורש, ממנו

.1. 5.א: ראו דיון לקמן). 1Miller 2007(בניגוד למילר זאת 63

.27ראו לעיל הערה 64

על פי כתב יד קאופמן וכתב יד (א , שקלים א, שבמשנה" מקוות המים"ספק אם הכוונה המקורית של המונח 65

ב , שקלים א, וכהבנת המקבילה בתוספתא(ריטואלית הייתה דווקא למתקנים המיועדים להיטהרות) פארמה

או שמא הכוונה הייתה למתקני מים , )א"מועד קטו ה ע, והברייתא המקבילה בבבלי] 200' עמ, מהדורת ליברמן[

.ב, מועד קטן א, משנה: השוו עוד. אחרים

; ב"זבחים כ ע, בבלי; ]513' עמ, מהדורת צוקרמנדל[ט , מנחות א, תוספתא; ו–ה, מכשירין ד, משנה: ראו גם66

]).א"מהדורת בובר נ ע[חוקת א , תנחומא

ופותח לתוכה שמונה כוכין , עושה תוכה שלמערה ארבע אמות על שש–המקבל מחברו לעשות לו קבר : "לדוגמה67

בבא , שנהמ; ה, בבא קמא ה, משנה; י, שביעית ג, משנה[...]" (שיח ומערה , החופר בור). "ח, בבא בתרא ו, משנה[...]" (

).ועוד; יב, בתרא ב
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שונות מסתבר שהל). ב, שקלים ח, משנה" (שלא כדרך ירידתן עליתן. טהורין–דרך עליה , טמאין

והמשנה דנה בטהרתם של כלים , מתייחסות למדרגות של המקווה" דרך ירידה"ו" דרך עליה"

).2. 9.א: וראו עוד בהרחבה לקמן(המונחים על מדרגות אלו 

צמדי מקוואות.ד

ל נזכרת תכופות מציאות של שני מקוואות או יותר "רייך כבר הצביע על כך שבמקורות חז

עד כדי , לעיתים מדובר בשני מקוואות הצמודים ממש). 42–41: ן"רייך תש(הסמוכים זה לזה 

, מקוואות ה, תוספתא; ט, מקוואות ו, משנה" ([...]כתל שבין שני מקואות שנסדק: "כותל משותף

" מקוה סמוך למקוה"המשנה מתייחסת במפורש לדין של ]). 657' עמ,מהדורת צוקרמנדל[ו 

אחדים דנים במקרה שמים שאובין נפלו לתוך מקווה מקורות ). י, שם ו; ה, מקוואות ב, משנה(

וגם כאן מסתבר ששני –ולאחר מכן התעורר ספק לאיזה מקווה נפלו , אחד מתוך שניים

מהדורת [ה –ג, מקוואות ב, תוספתא; א, שם ג; ג, מקוואות ב, משנה(המקוואות סמוכים זה לזה 

מקורות אחרים דנים במציאות ]). 655' עמ,מהדורת צוקרמנדל[ו –ה, שם ג; ]654' עמ,צוקרמנדל

ואדם טבל באחד מהם אך אינו זוכר במי מן השניים טבל , אחד כשר ואחד פסול, של שני מקוואות

י –ו, מקוואות ב, תוספתא; ב–א, מקוואות ב, משנה(ושוב מסתבר ששני המקוואות סמוכים –

שר פיזי בין המים שבמקווה מתוארים מצבים של ק, כמו כן]). 655–654' עמ,מהדורת צוקרמנדל[

; ]637' עמ,מהדורת צוקרמנדל[ו , פרה ח, תוספתא; ט–ז, ג, מקוואות ו, משנה(אחד למקווה שני 

]). 657' עמ,מהדורת צוקרמנדל[ה , שם ה; ]655' עמ,מהדורת צוקרמנדל[ז , מקוואות ג, תוספתא

.איתבתקופה התננראה כי מציאות של צמדי מקוואות הייתה מוכרת, ובכן

מקוואות ציבוריים.ה

יש לו באר בחצרו של : "ל אחדים מעידים על מציאותם של מקוואות ציבוריים"מקורות חז

ולא יעשנו בית גילגל . יכול לעכב על ידיו–והרי בעל חצר מבקש לחפור לו באר אחרת , חברו

מקוה ".])137' עמ,מהדורת ליברמן[טז , בבא בתרא ב, תוספתא" (בית טבילה לרבים, לרבים

בין שמקוה זה שמקוה זה ברשות הרביםבין –כל הטהרות שנעשו על גביו , שנמדד ונמצא חסר

]).653' עמ,מהדורת צוקרמנדל[טז , מקוואות א, תוספתא" (טמאות למפרע–ברשות היחיד 

הוטלה על כל בעלי הקרקעות ולתחזקם את המקוואות הציבוריים בערים האחריות לבנות 

, בני העיר משעבדין אותו לחפור עמהן בורות שיחין ומערות, לו חצר בעיר אחרתמי שיש: "שבעיר

68]).124' עמ,מהדורת ליברמן[יז , בבא מציעא יא, תוספתא". (ולתקן את המקוואות ואמת המים

מתואר כיצד היו מתקנים את , המתייחס למציאות של ימי הבית השניבמקור תנאי

כהכנה לבואם של ) 8.7.א: ראו לקמן–כנראה גם בסביבתה ו(המקוואות הציבוריים בירושלים 

שלוחי בית דין יוצאין ומתקנין ) באדר(=בחמשה עשר בו : "רבבות עולי הרגל לקראת חג הפסח

פרק למועד סמך לעולי רגלים כדי שיהו , את הדרכים ואת הרחובות שחולחלו בימות הגשמים

, י בית דין יוצאין וחופרין בורות שיחין ומערותבחמשה עשר בו שלוח.מתוקנין בשלשה רגלים אילו

כבר העיר שהמקווה אינו נמנה ברשימת המוסדות החיוניים לעיר ) 302הערה , 162: ה"תשנ(זאב ספראי , עם זה68

וראו שם עוד ]). ב"סו ע[יב , קידושין ד(ובמקור אמוראי דומה בירושלמי ) ב"סנהדרין יז ע(המובאת בברייתא שבבבלי 

.השירותים הקהילתיים בעיר היהודיתעל מקומו של המקווה כאחד מ
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ושאין , כשר להקוות עליו–כל מקוה שיש בו ארבעים סאה . ומתקנין את המקוות ואת אמת המים

ממשיכין לו אמת המים ומשלימין לו ארבעים סאה כדי שיהא כשר להקוות –בו ארבעים סאה 

נאמר שמותר , וכן ברגלים עצמם69).]200' עמ,מהדורת ליברמן[ב –א, שקלים א, תוספתא". (עליו

ומתקנין את : "ביניהם מקוואות, לעסוק בתחזוקה של תשתיות ציבוריות בימי חול המועד

ואת מקואות , ואת הרחובות, ומתקנין את הדרכים. וחוטטין אותן, קלקולי המים שברשות הרבים

70).ב, מועד קטן א, משנה" (המים ועושין כל צרכי הרבים

כמקוואות טהרהוי מתקני המים המדורגיםזיה.  5.א

מצב המחקר.  1. 5.א

ות על אודות מקווה אשר הוקדשו לשאלות שונמחקריםמעטלא האחרונות פורסמו בשנים

לפיה מתקניעל הנחת יסוד הדיונים האלו מתבססים , על פי רוב. ית השניבתקופת הבהטהרה

המוזכר" הומק"קופת הבית השני זהים להמים המדורגים שנתגלו במכלולים ארכיאולוגיים מת

" הומק"הפשוטה בין מתקנים אלו לבין ההמשוואה , כפי שנראה, אולם. ל"רבות במקורות חזכה

.ל איננה מובנת מאליה כל עיקר"של חז

חוקרים אחדים ? םשימשו מתקני המים המדורגילאיזה תפקיד: ת לפתחנו היאהשאלה העומד

למבנים או למתקנים זיקתם, םשל המתקנים עצמהאדריכליבנה תוך בחינת המנדרשו לשאלה זו 

שפוך אור על התפקיד שנועד ובדיקת מקורות כתובים אשר יש בהם כדי ל, בסביבתםאחרים 

.שהועלו בנושא עד כהדעות השונותהאסקור אתבסעיף זה. למתקנים אלו

רוני רייך.א

הקדיש רייך,המים המדורגיםתכונות האדריכליות המאפיינות את מתקניהאתרשתיאלאחר 

. )72–62: ן"רייך תש(דיון נרחב שבו ניסה לזהות את התפקיד שמתקנים אלה היו עשויים למלא 

ושזיהוי , ל"שבמקורות חז" מקוה"טען רייך שיש לזהות את מתקן המים המדורג עם הבדיון זה

:מספר טיעוניםאמצעות בזה ניתן להוכחה 

מצד אחד :האחת ספרותית והשנייה ארכיאולוגית,בילותהצביע על שתי תופעות מקרייך.1

קורות ממעידים ומאידך,ם מדורגים במקומות יישוב יהודייםקיימים מאות מתקני מי

אם לא ניתן למצוא , לטענת רייך. במקוואות בתקופת הבית השני" שימוש נפוץ"על ל"חז

הסביר ביותר יש לקבוע שהשימוש אזי, שימוש שגרתי אחרלמתקן המים המדורג

טהרה המקוואות ושיש לזהותם עם ,נים אלו הוא לצרכי טהרה ריטואליתלמתק

ות שונות כדי להסביר את אפשרוירייך בדק, מתוך כך71).71, 62: שם(ל "שבמקורות חז

,אחר שפסל את כל האפשרויות האחרותול, שמתקנים אלו היו עשויים למלאהתפקידים

הוא פסל את האפשרות ).69–63: שם(מקוואות משו המתקנים שימרבית הגיע למסקנה ש

.65הערה , ומה שהערתי לעיל, א, וראו משנה שקלים א. א"מועד קטן ה ע, בבבלי: השוו69

אך משימה זו חורגת ממסגרת העבודה , )א, א(יש מקום לבדוק את הזיקה בין משנה זו לבין המשנה בשקלים 70

.65הערה , ראו מה שהערתי לעיל. כחיתהנו

.Sanders 1990: 214–217: סנדרס' טיעון דומה נמצא אצל אד פ71
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כמתקני רחצה , )צורתם איננה יעילה לאגירת מים(שמתקנים אלו שימשו כבורות מים 

או כגתות , )רגילותוגם נמצאים לעיתים בכפיפה אחת עם אמבטיות, הם גדולים מידי(

הואיל שכתב רייך , כהמשך לטיעון זה).מהגתות שאנו מכיריםבצורתם הם שונים (

מוטל על ,במקוואות טהרה בתקופת הבית השניל מעידים על שימוש נרחב"מקורות חזו

השולל זיהוי המתקנים המדורגים עם מקוואות הטהרה למצוא מתקנים אחרים שיכלו 

לתת גם מוטל על השולל זיהוי זה , לטענתו, יתר על כן). 71: שם(שמש מקוואות טהרה ל

: שאל רייךבניסוח קולע). שם(ם המים המדורגיטעם אחר למתקני 

“If these installations are not the mikva’ot mentioned so frequently in

the rabbinic literature, what are they? And if these water installations

are not the mikva’ot described in this literature, then where are those

mikva’ot?” (Reich 1993: 52).

מנים אדריכליים אשר יש להם אזכוריםבחלק ממתקני המים המדורגים נמצאים סמ.2

נמצאת, מקריםבמספר ).70: ן"רייך תש(המתארים מקוואות טהרהל"במקורות חז

אם נקבל את הזיהוי . מחיצה נמוכה המחלקת את גרם המדרגות שבמתקן לשני נתיבים

,ב, שקלים ח, למצוא הסבר נאה לתופעה זו במשנהניתן , של מתקנים אלו כמקוואות

המרמזת על סידורי הפרדה שנועדו לחצוץ בין היורדים לתוך המקווה לטבול מטומאתם 

אופן ב). 9.א:ראו עוד בהרחבה להלן.70:שם(ים ממנו לאחר שטבלו ונטהרו לבין העול

הסמוכים , המתקןי כניסה לחללחתממתקני המים המדורגים ישנם שני פבחלק , דומה

תופעה המוסברת היטב אם מדובר במקווה שבו –אחד לשני ומופרדים באמצעות אומנה 

נתגלו , במקרים אחדים).שם(ם למתקן לבין היוצאים ממנו נהגו להפריד בין הנכנסי

ג המחובר למתקן המדור) ללא מדרגות(בסמוך למתקן המים המדורג מתקן מים נוסף 

שני המתקנים או באמצעות תעלה הנמשכת מראש הדופן תף לבאמצעות חור בדופן המשו

תופעה זו מוסברת היטב אם נאמץ את הזיהוי של . של מתקן אחד לראש הדופן של רעהו

שכן ניתן לפרש שהמתקן הצמוד שימש כמאגר של , המתקן המדורג עם מקווה הטהרה

הכשיר מים אשר יכול היה ל") אוצר"המכונה בספרות הרבנית המאוחרת (מים כשרים 

ראו עוד בהרחבה .70:שם(מצעות החיבור ביניהם שאובים הנמצאים במתקן המדורג בא

מים י מתקנינשבמספר מקרים נמצאים שהצביע רייך על כך , לכךבדומה).10.א: להלן

72.)שם(ל "מקורות חזנזכרת בזותופעהושגם, מדורגים צמודים אחד לשני

ביבתיים מסוימים מרמז על היותם מקוואות סבהקשרים המדורגים מיקום המתקנים .3

מה שמרמז כי הם –ליד הר הבית , בין היתר, מתקני מים מדורגים נמצאים. טהרה

ליד , מתקנים אלו נמצאים בבתי מגורים, כמו כן). 70–69: שם(שימשו לטהרה פולחנית 

ותם של בחפשנו הסבר הגיוני וסיבתי להימצא. בבתי מרחץ וליד גתות ובתי בד, בתי כנסת

לזהותם עם מקוואות הטהרה ל "מסייעים לנו מקורות חז, מתקנים אלו בהקשרים הללו

).70–69: שם(

.3. 4. 4.א: כפי שראינו לעיל72
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לבסוף יש בדמיון הרב שבין מתקני המים המדורגים של ירושלים ויהודה לבין מתקני ".4

אחת על רעותה כי כדי לסייע לשתי קבוצות המתקנים להעיד, המים בחורבת קומראן

).70: רייך שם" (הרותטמדובר במתקני ה

ניתן אפוא לסכם בקצרה ולומר כי כל מתקן מים מחובר לקרקע : "כתב רייך, למסקנה

שיש בו גרם , מי נגר עילי או מי מעיינות, שניתן להוליך אליו מי גשמים, )בחציבה או בבנייה(

באופן והוא מטויח , םויש לו הנפח והעומק המינימליי, מדרגות המאפשר ירידה נוחה אל תוכו

יכול היה , ל"כל מתקן העונה לדרישות הנ–שיבטיח כי לא תהייה ממנו דליפה מבעד לסדקים 

שעל םהוא הציע מספר קריטריוני, עם זה73).60: שם" (מי הבית השני כמקווה טהרהלשמש בי

–72:שם(ע בקורפוס שלו כמקווה טהרה פיהם קבע את מידת הסבירות לזיהוי כל מתקן המופי

;"בינוניים";ק"מ2–1בעלי נפח של בין ":קטנים("גודל המתקן: ריונים שמנה הםהקריט). 81

בית תוך בהוא מצוי היכן (מיקום המתקן 74,)ק"מ10–8-בעלי נפח המתקרב ל":גדולים"ו

היות המתקן אחד , או מחיצה/קיום פתח כפול ו, )המגורים או בקרבה למבנים ושטחים ציבוריים

, דוןיקיום מתקן מים סמוך המקושר בנקב או בתעלה למתקן הנ, מצמד מתקני מים מדורגים

קבע רייך מדרג של רמות , אלוםעל סמך קריטריוני. וקיום מדרגות רחבות וצרות שלח לסירוגין

)3(; סבירות בינונית)2(; סבירות גבוהה)1: (אחדות של סבירות לזיהוי כל מתקן כמקווה טהרה

הנתונים הארכיאולוגיים ") ?("; א שימש כמקווה טהרההמתקן ודאי ל) 0(; סבירות נמוכה

המתקנים מתקופת הבית השני המצויים בקורפוס 280מתוך . מועטים מכדי לאפשר גיבוש דעה

שימשו 50, )1רמה (בסבירות גבוהה כמקוואות טהרה מתקנים שימשו 163-שקבע רייך, זה

, )3רמה (מוכה ואות רק בסבירות נשימשו כמקו45, )2רמה (כמקוואות ברמת סבירות בינונית 

כדי לפסוקאין עליהם מספיק נתוניםאו ) 0רמה (שימשו כמקוואות ודאי לא מתקנים22ועוד 

קבע , המתקנים בקורפוס זה המתוארכים לתקופת המשנה והתלמוד26מתוך . ")?"רמת דירוג (

קיימת אחרים שה אצל חמי, )1רמה (רייך שרק מתקן אחד שימש קרוב לוודאי כמקווה טהרה 

משושיכלל באם יש ספקמתקנים13אצל , )2רמה (כמקוואות ת ששימשוסבירות בינוני

אין מספיק ואצל היתר) 0רמה (שבעה מתקנים בוודאי לא שימשו כמקוואות, )3רמה (כמקוואות

75)."?"רמת דירוג (נתונים כדי להחליט 

,Once one identifies stepped pools as miqva’ot“: גישה מקסימליסטית זו מוצאת ביטוי גם בעבודתו של סנדרס73

they can be found more-or-less anywhere” (Sanders 1990: 217).

יורדת הסבירות ששימש כמתקן טהרה אלא אם כן מדובר במתקן –ככל שהמתקן קטן וקשה לשימוש , לפי רייך74

זהו : "ציין רייך, ל"סאה הנקוב במקורות חז40של יבאשר לשיעור הנפח המינימאל. צחיחיהנמצא באזור גיאוגרפ

העשוי , כביכול, ןבו כקריטריוזועל כן אין כמעט להיאח, נפח שמרבית המתקנים הנידונים כאן גדולים ממנו בהרבה

).160: ן"רייך תש" (לעזור בהגדרת מתקן זה או אחר כמקווה טהרה

ת הסבירות לזיהוי שעל פיהם קבע את מידםיצוין שרייך הזכיר כלל נוסף אשר לא נכנס ברשימת הקריטריוני75

, רייך הבין שמקווה אשר איננו אטום לגמרי ומימיו נבלעים לתוך הקרקע פסול על פי ההלכה. המתקנים כמקוואות

הואיל ורצפות פסיפס נסדקות ). 27–26: אולם השווה שם. 336, 65: ן"רייך תש" (זוחלים"מכיוון שמימיו נחשבים 

ניתן לפי : "ולכן הסיק רייך, להיווצר זחילה של המים מבעד לסדקיםבכל מתקן מרוצף בפסיפס עלולה, מעט עם הזמן

דעתי לקבוע כלל שמתקן שרוצף בפסיפס מעולם לא שימש בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד כמקווה 

ני ים במתקיש להעיר עוד כי פסיפס. קביעה זו איננה הכרחית, )2. 4. 4.א(אולם כפי שציינתי לעיל ). 66: שם" (טהרה

כך שאין סיבה , ולמעשה השתמשו ברצפות פסיפס במרחצאות העתיקים, החוסמת נזילהמים יושבים על רצפת טיח

.להניח שלא היו מסתפקים בכך גם במקוואות מאותה תקופה
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מין רייט'בנג.ב

מין רייט את 'ביקר בנג, רייךבודת הדוקטורט של במאמר שפורסם שבע שנים לאחר הגשת ע

–Wright 1997: 201" (מקוואות"הגישה המתודולוגית של רייך בהגדרת מתקני מים מדורגים כ

של רייך להציג קריטריונים ברורים שעל פיהם יהיה ניתן לקבוע ןרייט טען שלמרות הניסיו). 205

למעשה שיטת העבודה של רייך איננה –את מידת הסבירות לזיהוי מתקנים כמקוואות טהרה 

רייט התרשם שהקריטריון העיקרי של . לעצמההשקבעםומתעלמת ממרבית הקריטריוני, עקבית

אשר סווגו על המתקנים שברשימתו59מתוך שכן, רייך בזיהוי מתקן מדורג כמקווה הוא גודלו

מרבית . ששימשו כמקוואות"סבירות גבוהה"רק שמונה סווגו כבעלי , )ק נפח"מ2–1(ידו כקטנים 

גם כאשר היו קיימים ) 3רמה (רמת הסבירות הנמוכה ביותר של המתקנים הקטנים זכו לדרוג 

היות המתקן אחד מצמד מתקני , כגון קרבה להר הבית–אחרים שמנה רייך םבהם קריטריוני

וואות אף אחד מהמק, מאידך. וקיום מתקן מים סמוך המקושר בנקב או בתעלה, מים מדורגים

גם כאשר לא –) 2רמה " (סבירות בינונית"לא זכה לדרוג של פחות מרמת ) ק"מ10–8(הגדולים 

.ו אחד משאר הקריטריונים שהוא מנההיה קיים בו אפיל

שאל רייט את השאלה , ואותלא שימשו כמקוכלל באשר למתקנים אשר לדעת רייך 

: אך הציע פתרון חלקי בלבד, זוהתייחס לשאלהכבר רייך אמנם ?למה הם שימשו:המתבקשת

אלה מהם שהיו ממוקמים בבתי המגורים בקומת . רק ביחס לאחדים ניתן להעלות השערה"

הרי אלה עשויים היו לשמש כמתקני רחצה חלקית ) לעומת המקוואות שמוקמו במרתף(המגורים 

חצרות שבהם בסמוך ל, בכניסה לטרקלינים וחדרי סעודה, בסמוך לחדרי הכניסה לבית) ?רגלים(

). 81: ן"רייך תש" (ב"הבית וכיויום של-נעשו עבודות היום

סיק ואולם ה, ולי שימשו כמקוואות טהרהודה שחלק מהמתקנים המדורגים ארייט ה, למעשה

שברוב המקרים אין בידינו אפשרות לקבוע אם מתקן מדורג זה או אחר אכן שימש לצרכי 

:היטהרות ריטואלית

“Ultimately we return to the issue of how we know that something religious or ritual was

going on in these baths” (Wright 1997: 204).

ל מעידים על שימוש נרחב במקוואות טהרה בתקופת הבית "באשר לטענת רייך שמקורות חז

טלת החובה למצוא השני ולכן על השולל את זיהוי המתקנים המדורגים עם מקוואות הטהרה מו

הדגיש רייט שטענה זו מבוססת , )71: ן"רייך תש(מתקנים אחרים שיכלו לשמש מקוואות טהרה 

הנחה שרייט,יתל משקפים נאמנה את המציאות של תקופת הב"על הנחת יסוד שמקורות חז

המקורות הכתובים מתקופת הואיל ו). Wright 1997: 192–193(וחוקרים אחרים דוחים עצמו

ממילא אין , השני עצמה אינם מרמזים על מתקן מיוחד אשר שימש לצרכי היטהרות במיםהבית

).213–212: שם(צורך לדעת רייט להשתדל ולזהות מתקנים כאלו בממצא הארכיאולוגי 

חנן אשל.ג

, עיר העליונה של ציפוריי מים מדורגים ברובע מגורים בכאשר נתגלה ריכוז גדול של מתקנ

חנן אשל הסתייג). ועוד; Meyers 2000(ביקשו לזהותם כמקוואות טהרה חופרי האתר ואחרים 

והציע גישה חדשה לפתרון הבעיה הכללית של הגדרת מתקני מים , מזיהוי מתקנים אלו כמקוואות

עיקר הטענה של אשל היה שאין לזהות ).20001ל "הנ;Eshel 19971(מדורגים כמקוואות טהרה 
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על פי כללי (כן המתקן מסוגל להכיל מים הכשרים לטבילה מתקן מים כמקווה טהרה אלא אם

ושיהיה אפשר לשמור על איכות המים שבמתקן ברמה סבירה באופן שיאפשר , )ל"ההלכה של חז

דרך אחת להבטיח את כשרותם ואת איכותם של המים , לדבריו. את הטבילה במתקן לאורך זמן

בעים סאה של מים כשרים המחובר ארלפחות מתקן המכיל ("אוצר"על ידי התקנת הייתה

במים שאוביןלהחליף את המים המטונפים שבמתקן הטבילהשכן היה ניתן ,)למתקן הטבילה

). 10.א: לקמןעל כך ראו" (אוצר"י השקתם למים הכשרים שבעל ידלאחר מכן להכשירםו,נקיים

מכיל כמות ממדים הדרך אחרת להבטיח מים כשרים ואיכותיים הייתה על ידי בניית מקווה גדול 

מספיק גדולה של מים באופן שאיכותם לא הייתה נפגמת יתר על המידה מסוף עונת גשמים אחת 

נוספת להשיג מים כשרים ונקיים היא על ידי הזנת שיטה. חריהלתחילת עונת הגשמים שלא

.םבמקום ההסתמכות על מי גשמים עונתיי) אמת מים עירוניתכגון (קווה במי מעיין זורמים המ

" אוצר"רק כאשר נמצא בו טהרהשניתן לזהות מתקן מים מדורג כמקווה, לדעת אשל, נמצא

או כאשר המקווה מקבל את מימיו ממעיין , כאשר המתקן יכול להכיל נפח גדול של מים, צמוד

ציין , מגורים שבעיר העליונה של ציפוריקני המים המדורגים שנתגלו ברובע באשר למת. זורם

בצמוד אליהם וכי הם קטנים במידה ניכרת ממתקני המים " אוצר"צאו מתקני אשל כי לא נמ

איכות המים , טען אשל, אילו מתקנים אלו שימשו כמקוואות טהרה. שנתגלו בירושלים וביהודה

לא הייתה קיימת כל דרך ,"אוצר"וללא , בלת תוך זמן קצרשבהם הייתה הופכת לבלתי נס

אשל דחה את האפשרות שמתקנים אלו הוזנו ממי מעיין . להחליף את המים בעונות הצחיחות

ממפלס אמת גבוהיונה של ציפורירובע המגורים בעיר העלמפלס שכן , זורמים דרך אמת מים

אלא שימשו , הגיע אשל למסקנה שמתקנים אלו לא היו מקוואות כלל, מתוך כך. המים של העיר

לא נתגלו מתקני רחצה ובדה שמצא תימוכין לפרשנות זו בעאשל 76.לצרכי רחצה רגילה

מסתבר שהמתקנים המדורגים הקטנים ממילא שכן , אחרים במבני מגורים אלוםקונבנציונאליי

77.אלו ששימשו את צרכי הרחצה הרגילים של אותם בתיםהם

עוד ציין אשל שאין במתקני המים המדורגים של ציפורי סידורי ההפרדה בין היורדים למתקן לבין העולים ממנו 76

: ראו לעיל–נמוכה המחלקת את גרם המדרגות שבמתקן לשני נתיבים או לחילופין פתח כפול בכניסה למתקן מחיצה (

ל איננה מחייבת "אשל הודה שההלכה של חז, עם זה. דבר שלדעתו מהווה סימן היכר מובהק למקווה טהרה, )3.א

ני מים מדורגים שלדעתו יש ושלמעשה אין סידורי הפרדה בהרבה מתק, סידורי הפרדה כאלו במקוואות טהרה

.לזהותם כמקוואות טהרה

שהמתקנים שנתגלו בבתים אלו שימשו ) חופר השטח הנידון בציפורי(טען אריק מאיירס , במאמר תגובה לאשל77

מתקני מים מדורגים מהסוג שנתגלו , לדבריו). 215–211: 2002ל "הנ; Meyers 2000(כמקוואות ולא כמתקני רחצה 

וקשה מאד לרוקן ידנית את מי , שכן אין למתקנים אלו פתחי ניקוז, אימים לשמש כמתקני רחצהבציפורי אינם מת

לא היה צורך לרוקן את המים לאחר , לעומת זאת, במקוואות. הרחיצה המלוכלכים לאחר כל שימוש ושימוש במתקן

באשר לטענת אשל שלא . ורק מדי פעם היה צורך להחליף את המים כדי לשמור על איכות מים נאותה, כל טבילה

השערה לפיה המתקנים הוזנו ממאגרי מים סהציע מאייר, הייתה דרך להשיג מים כשרים למילוי מתקנים אלו

, גם מאיירס הניח כהנחת יסוד שכדי לזהות מתקן כמקווה, יש להעיר כי בדומה לאשל. שהותקנו על גגות המבנים

עוד יש להעיר כי הפתרון שהציע . לית"דקדוקי ההלכה החזתנאי הכרחי הוא שהמתקן יכול היה לשמש לפי כללי ו

יכול היה להכיל כמות מים ) המקורה בקורות עץ(שכן מאגר מים על גג –מאיירס נראה דחוק מבחינה פרקטית 

ובוודאי לא היה מאפשר לשמור על איכות מים סבירה במשך כל , שתספיק למספר מועט של החלפות מים במתקן

.ה של השנהחודשי העונה השחונ

והציע פתרון , וכתב שהוא מקבל את הזיהוי של מתקני המים המדורגים של ציפורי כמקוואות, גם רייך הגיב לאשל

מקורות תנאיים קובעים , )2. 4. 4.א(כפי שראינו לעיל ). Reich 2002(אחר לבעיית החלפת המים שבמתקנים אלו 
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סטיוארט מילר.ד

שכן , מוטעה ביסודו" מקוואות"הניסיון לזהות מתקני מים מדורגים כ, וארט מילרילדעת סט

היעדר כל , לדבריו). Miller 20071" (והומק"תיקה לא הכירו במוסד מונוליתי שנקרא בעת הע

התייחסות בספרות של ימי הבית השני למתקן מסוים אשר שימש להיטהרות מוכיח שבתקופה זו 

: שם(במיוחד לצורכי טהרה מתקן מים שתוכנן מראש ושימשבקיומו של תפורמאליטרם הכירו 

לא בא לציין מתקן שנועד " הומק"המונח , לדבריו, המשנה והתלמודגם בתקופת ). 218–217

מקווי מים טבעיים (אלא התייחס לסוגים שונים של מים מכונסים , להיטהרות ריטואלית דווקא

: שם(לטבילה לשם היטהרות ריטואלית בין היתר–אשר שימשו לצרכים שונים ) ומלאכותיים

במובן של מתקן ייעודי שתוכנן מראש ושימש " והמק"השימוש במונח , לפי מילר). 216–215

מילר ראה ).226, 215: שם(תלמודית ואילך - במיוחד לטבילה ריטואלית קיים רק בתקופה הבתר

, ל"לפי מקורות חז). 218: שם(שימושי שעבר תהליכי התפתחות -במתקן המים המדורג מתקן רב

78,לטבילה לשם הנאה, )ג, קוואות זמ, משנה(להדחת כלים : מתקנים אלו שימשו לצרכים שונים

המזהים , "מקסימליסטים"אם עד כה ניטש הויכוח בין ה. לטבילה לשם היטהרות ריטואליתוגם

לבין , )רייך וההולכים בעקבותיו(את רוב מתקני המים המדורגים כמקוואות טהרה

ם שחלק המסכימים שחלק ממתקני המים המדורגים היו מקוואות אך סבורי, "מינימליסטים"ה

לפיה מרבית , הציע אפשרות נוספתומילר בא –) רייט ואשל(גדול לא שימשו לצרכי היטהרות כלל 

).226–225: שם(לשימושים של חול וגםלהיטהרותגםאו שימשו בפועל /המתקנים נבנו מראש ו

דיון.  2. 5.א

שימשו בקביעתו שמרבית מתקני המים המדורגיםרייךהטענה העיקרית של , כפי שראינו

אם מתקנים אלו אינם אותם המקוואות שזכו להתייחסות נרחבת כמקוואות טהרה הייתה ש

אזי מה הם , )במקוואות בימי הבית השני" שימוש נפוץ"על , לדבריו, המעידים(ל "במקורות חז

טענה זו ,בצדקכפי שכבר העיר רייטאולם ? ל"של חז" מקוואות"והיכן אותם ה, מתקנים אלו

הנחה –ל משקפים נאמנה את המציאות של תקופת הבית "הנחת היסוד שמקורות חזמבוססת על 

מתקני מים מדורגים הופיעו , כזכור. שכבר איננה מקובלת כאמיתה על דעתם של חוקרים רבים

או ראשית המאה ההמאה השנייישראל החל מסוף-ארץלראשונה בנוף התרבות החומרית של

ידי כלל להה לפני שהמשנה של רבי יהודה הנשיא הגיעשנ300-למעלה מ–ס"הראשונה לפנה

של ארבעים סאה מים ישכבר נמצא בו השיעור המינימאלשניתן להוסיף מים שאובין ללא כל הגבלה לתוך מקווה

היה ניתן להוציא את רוב , הציע רייך שכאשר נוצר צורך להחליף את המים הדלוחים שבמקווה, על פי זה. כשרים

היה אפשר להוסיף מים , לאחר מכן. של ארבעים סאהיהמים המלוכלכים ולהשאיר רק את השיעור המינימאל

.ובכך לשפר את איכות המים שבמתקן, לי לפגוע בכשרותו של המקווהשאובין מבור סמוך ב

הסכימו שיש לזהות מתקן מים מדורג כמקווה טהרה ) מאיירס ורייך, אשל(כי כל הניצים בויכוח זה , אפוא, נמצא

ושהייתה , ל"רק כאשר ניתן להראות שהיה אפשר למלא אותו במים כשרים העומדים בסטנדרטים ההלכתיים של חז

ימת דרך מעוגנת בהלכה כיצד להבטיח את איכות המים שבמתקן ברמה סבירה שהייתה מאפשרת טבילה גם קי

.90הערה , 45: ח"וייס תשס: ראו, לאחרונה. בחודשים השחונים של השנה

אולם ניתן לציין מקורות אחדים המדברים על אדם שטבל במים , ל"מילר לא הביא לכך תימוכין מספרות חז78

ברכות , ירושלמי; ב"חולין לא ע, בבלי; ב, נזיר ט, משנה: ולא לשם היטהרות ריטואלית" להקר"רה כדי הכשרים לטה

).ב"ה ע(ז , ב
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הניסיון לפרש ממצאים ארכיאולוגיים , מבחינה מתודולוגית). לספירה220בסביבות שנת (עריכה

. לאור מקורות ספרותיים המאוחרים במאות שנים מאותם ממצאים היא כמובן בעייתית ביותר

70שבחומר התנאי הקדום לשנת ) 4. 4.א: לעיל(מתבלטת לאור ממצאנו גישה זושל החולשת

המיועד במיוחד לשם אחר מתקן או של כל " מקוה"מונח נ אין כמעט כל אזכור של ה"לסה

79.טבילה

כמו מחיצה –טען רייך כי תופעות המצויות אצל חלק מהמתקנים המדורגים , לכךבדומה

מים נוסף המחובר מתקן, פתח כפול, נמוכה המחלקת את גרם המדרגות שבמתקן לשני נתיבים

וצמדים של שני מתקנים מדורגים , שני המתקניםג באמצעות חור בדופן המשותף ללמתקן המדור

ל אם נאמץ את הזיהוי של המתקן המדורג עם מקווה "מוסברות היטב על פי מקורות חז–

ת נורמות ול משקפ"מקורות חזת היסוד הבעייתית שהטענה מבוססת על הנח, גם כאן. הטהרה

העובדה שניתן להציע הסברים מנומקים , יתר על כן. קרב החברה היהודית בימי הביתלות במקוב

איננה מוכיחה המדורג עם מקווה הטהרההמיםמתקן לתופעות אלו במידה ונקבל את הזיהוי של 

לפיה הזיקה בין , לוקה בחסר גם טענה אחרת של רייך, מסיבות אלו. כשלעצמה את נכונות הזיהוי

בית הכנסת , בית המרחץ, בית המגורים(דורגים לבין מוסדות אחרים בקהילה המתקנים המ

ה עוד יותר הטיעון האחרון קש.מבססת את הזיהוי של מתקנים אלו כמקוואות טהרה) ב"וכיו

דמיון הרב שקיים בין מתקני המים המדורגים של ירושלים ויהודה לבין מתקני המים לפיה ה, שלו

י קבוצות המתקנים להעיד אחת על רעותה כי מדובר במתקני לשת"בחורבת קומראן מסייע 

.שכן הוא מניח מראש את מה שהוא מבקש להוכיח, זהו טיעון מעגלי מובהק". היטהרות

ניתן להוכיח שהוא יכול אלא רק כאשר" והומק"אשל קבע שאין לזהות מתקן מדורג כ,כאמור

לעיל אמנם ראינו . "מים שאובין"בעניין הפסול שלל"חזשל היה למלא אחר דרישות ההלכה 

ההנחה אך , של הספרות התנאיתביותר שהלכה זו קיימת כבר ברבדים הקדומים ) 2. 4. 4.א(

השני כבר בימי הבית המקובלת בקרב כלל האוכלוסייה היהודית שמדובר בהלכה נורמטיבית 

.עיקרולאיננה מובנת מאליה כל

ואולם , לה לשם היטהרותימשו בין היתר לטביטען שמתקני המים המדורגים ש,כאמור, מילר

כמתקן " הוומק"ימי הבית ובתקופת המשנה והתלמוד טרם הכירה החברה היהודית במכיוון שב

באותו " מקוואות"זו תהיה טעות להגדיר מתקנים אלו כמתקני היטהרות או כ,ייעודי להיטהרות

בספרות של ימי הבית ל העובדה שעהתבססהתזה זו, כפי שראינו. מובן שמונח זה משמש בימינו

ועל ניתוח של השימוש במונח , כל התייחסות לקיומו של מתקן אשר נועד לשמש להיטהרותנעדרת

מילר בוודאי צודק שחסר כל , באשר למקורות הכתובים מימי הבית.ל"בספרות חז" הומק"

. ר התנאי הקדוםלגבי החומגם הדבר נכון וכפי שהראיתי , אזכור למתקן מיוחד ששימש לטבילה

מדור (המאוחרים יותר במקורות התנאיים " הומק"שהמונח הטענהקשה לקבל את , דא עקא

לצרכים במובן של מים מכונסים אשר יכלו לשמשרק משמש האמוראייםבמקורות ו) יבנה ואילך

של מופיע תדיר בהקשרים של טהרה ו" הומק"בדיקה של מקורות אלו מגלה שהמונח . שונים

צודק בכך שישנם מקורות המדברים על שימושים אחרים שנעשו אמנםמילר . היטהרות

כי בכל המקרים הללו מדובר בניצול חריג של מתקן שבראש ובראשונה ואולם נראה , במקוואות

אין מקום להטיל ספק בקיומם של מתקני מים אשר שימשו , אם כן.נועד לצורכי היטהרות

.65-ו, 41, 40ראו לעיל הערות 79
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לפחות בקרב חוגי (בתקופת המשנה והתלמוד ת ריטואליהיטהרות טבילה לשם ד לבמיוח

.)החכמים

למה שימשו מאות מתקני : הציע גישה חדשה לפתרון השאלהיש מקום לכי נראה , מכל האמור

דומה כי ?ישראל-המים המדורגים המתוארכים לימי הבית השני ואילך שנתגלו בכל רחבי ארץ

בכלים ארכיאולוגיים ם הארכיאולוגייםנקודת המוצא חייבת להיות ניתוח בלתי תלוי של הנתוני

ניתוח ביקורתי רק לאחר מכן יהיה ניתן לפנות אל המקורות הכתובים כדי לבדוק כיצד . טהורים

הצלבת חשוב ביותר ש, בבדיקה זו. הארכיאולוגימידעלשפוך אור על הות אלו עשוימקורשל 

.בני אותו זמןמידע תהיה בין מקורותמול המקורות הכתובים יםהארכיאולוגיהנתונים

אבקש לבחון מההיבט הארכיאולוגי את מתקני המים המדורגים בהם המדרגות , ראשית

ח בטיח ויהמתקן מט) 1(:שני מאפיינים ברוריםלמתקנים אלו. ממלאות את כל רוחב המתקן

ניתוח של .המתקןו שלממלאות את כל רוחב המתקן מובילות לקרקעיתמדרגות ה) 2(; הידראולי

:במתקניםר לשימוש שנעשהבאשמאפשר לנו לבסס מספר טענותאלו ארכיאולוגיים נים נתו

ניתן להסיק שהם נועדו לשמש ימהעובדה שמתקנים אלו מטויחים בטיח ההידראול.1

.לאגירת נוזלים למשך פרק זמן מסוים

,)כגון יין או שמן(ולא נוזלים אחרים, מסתבר שמתקנים אלו נועדו לאגור מים דווקא.2

ורק מיעוטם נמצאים באזורי תעשייה או , ן מרביתם נמצאים בתוך רובעי מגוריםשכ

, גור מים דווקאגודלם של חלק ממתקנים אלו מרמז שהם נועדו לא, כמו כן. חקלאות

.יקרי ערךולא נוזלים 

שפעולה של ירידה לתוך ההעובדה שמדרגות מובילות לקרקעיתם של המתקנים מוכיח.3

.הייתה חלק מהשימוש בהן) מנווהעלייה מ(מתקנים אלו 

ניכר מהמתקן ובכך תופסות נפח, ת כל רוחב המתקןהעובדה שהמדרגות ממלאות א.4

מעידה כי למרות שהמתקן נועד לאגירת מים ניתנה בו ) ובדרך כלל כדי מחצית מנפחו(

הירידה לפעולת על כך שמרמזתעדיפות לנוחות השימוש על פני גודל נפח האגירה ו

.השוטף של המתקןתפקודמרכזי בנועד מקום ) ממנווהעלייה (לתוך המתקן 

ולכן מסתבר מאד , בלבדיא באזורים יהודייםהתפוצה הגיאוגרפית של מתקנים אלו ה.5

א היה ושל,צורך ייחודי שהיה קיים אצל האוכלוסייה היהודיתשמתקנים אלו מילאו

80.קיים אצל אוכלוסיות אחרות

פעולת לומסתבר ש, מתקנים אלו אגרו בתוכם מים: הלןניתן לנסח טיעון כדל, מכל האמור

ילאועוד מסתבר שמתקנים אלו מ. תפקוד של המתקןבנועד מקום מרכזיהירידה לתוך המים 

.צורך ייחודי שהיה קיים בקרב האוכלוסייה היהודית דווקא

בשלב זה ניתן לפנות אל . בלתי תלוי של הנתונים הארכיאולוגייםעסקתי בניתוח עד כאן 

המקורות הכתובים בני התקופה כדי לבדוק אם יש כל התייחסות לתופעה של צורך ייחודי שהיה 

ואולם , דהיינו שמתקנים אלו נועדו למלא צורך שהיה אמנם משותף לאוכלוסיות אחרות, ייתכן גם אפשרות אחרת80

.שבה בחרו למלא צורך זה הייתה ייחודית לאוכלוסייה היהודיתהדרך
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כאמור לעיל . אשר הצריך פעולה של ירידה לתוך מיםדווקא קיים אצל האוכלוסייה היהודית 

ס או בראשית המאה "הופיעו לראשונה בסוף המאה השנייה לפנההנידון מתקנים מהסוג, )3.א(

בספרות , )2. 4.א(כפי שראינו . והיו נפוצים ביותר בשלהי ימי הבית השניס"הראשונה לפנה

לקיים את מצוות התורה נהגו באותה תקופה רבות שיהודים פעמים נזכר ימי הבית השני שלהי מ

ל ידי נעשתה עזו מספר מקורות מתארים כיצד רחיצה ריטואלית . להיטהר מטומאהכדי להתרחץ 

,באופן ביצועו, הייתה נוהג יהודי מובהק שהיה שונה במהותווטבילה ז. טבילת הגוף במים

: ן"רייך תש(רומי -בפולחנים פגאניים בעולם ההלניסטיובתדירותו מנוהגי רחיצה ריטואליים

ניתוח הנתונים הארכיאולוגיים הראה שמתקני המים המדורגים שימשוהואיל ו81).141–131

אד על הדעת שמדובר באותה טבילה לשם מתקבל מ,בקרב האוכלוסייה היהודית לטבילה

.היטהרות ריטואלית המוזכרת במקורות הכתובים בני התקופה

, מתקני מים מדורגים מהסוג הנידון כאן המשיכו להופיע גם בתקופת המשנה והתלמוד

ג וההמקורות מהתקופה התנאית ומהתקופה האמוראית מלמדים על המשך של הנוהואיל ו

קרוב לוודאי שגם מתקני מים אלו שימשו לטבילה ריטואלית כמו ,היהודי לטבול לשם טהרה

ל תואמים "במקורות חז" מקוה"התיאורים הֵראליים של ה,יתר על כן. המתקנים הקדומים יותר

) 3. 4. 4.א(כבר ראינו . בני זמנםאת המאפיינים האדריכליים של מתקני המים המדורגיםהיטב 

וזהו כמובן אחד , על כך שלמקווה הטהרה יש מדרגותשמספר מקורות בספרות התנאית מדברים

שבמקורות רבים המונח ) שם(עוד הזכרנו . מהמרכיבים הבולטים של מתקן המים המדורג

דבר התואם את העובדה שהרבה ממתקני המים המדורגים, "מקוה"משמש במקום " מערה"

.ותיתבאופן שנוצר מעין מערה מלאכחצובים בשלמותם בתוך הסלע מתקופה זו

ל היה בשימוש כבר "במקורות חז" הומק"כונה שאותו סוג של מתקן המ, אפוא, נמצא

, במקורות הכתובים של התקופהכאן הממצא הארכיאולוגי ממלא פער. בתקופת הבית השני

במאות בפרק זמן שקדםהתחקות אחר יישום ההלכה בתחום זהומעניק לנו הזדמנות יקרת ערך ל

שאלה הסמנטית אם ניתן לכנות את מתקני המים ן ברצוני להכריע כאן באי.המשנהשנים לעריכת

או שמא יש לראות בכך שימוש אנכרוניסטי ,"מקוואות"ל תקופת הבית השני בשם המדורגים ש

מטעמי . ייחס למתקני טבילה לפני דור יבנהאין עדות לשימוש במונח זה בהתוהואילבמונח 

למתקנים שקדמו לתקופה גם בהתייחסות" והומק"ח במונבחרתי להשתמש בעבודה זו, נוחות

.אם כי יש להיות מודעים לבעייתיות שבדבר, התנאית

גם מתקנים מטויחים בעלי מדרגות קיימים, המים בעלי מדרגות רוחביותלעומת מתקני 

אין ספק שהמתקן , בחלק מהמקרים. האחוזות בדופן אחד או יותר של המתקן,צרותדיותצד

כאשר המתקן מקושר למשטח , למשל, כך. שאינם קשורים להיטהרות ריטואליתשימש לצרכים 

ושהמדרגות , יש להבין שהמתקן שימש לאיסוף התירוש–דריכה של גת באמצעות תעלה או צינור 

נועדו לאפשר ירידה נוחה לתוך המתקן כדי להקל על איסוף התירוש ועל ניקוי המתקן בסוף עונת 

פשוט לאותו מתקן בעל יפונקציונאלקשה למצוא הסבר בהם רים מקיש, לעומת זאת82.הבציר

בניגוד למתקנים בעלי .שאולי המתקן שימש כמקווה טהרהועולה האפשרות–גרם מדרגות צדדי 

.Oepke 1964: 530–535: ראו, רומי- לביבליוגרפיה על רחצה פולחנית בעולם ההלניסטי81

, תרומות ז, תוספתא; ט, תרומות ח, משנה: ראו, "גת תחתונה"נראה שמתקן כזה הוא המכונה בספרות התנאית 82

).673' עמ, מהדורת צוקרמנדל(טו , תוספתא טהרות יא; )148' עמ, מהדורת ליברמן(יט 
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הצדדי תופס שטח במתקנים הנידונים כאן גרם המדרגות , המדרגות הרוחביות שנידונו לעיל

בברור שהמדרגות נועדו לאפשר ירידה לתוך שניתן לקבועלמרות. כלל שטח המתקןממצומצם

אין בזה . ונועד מקום מרכזי בתפקודעצם פעולת הירידה לתוך המתקן ללא תמיד ברור ש,המתקן

ואולם כאן נדרשת , משו כמקוואותיאכן שול את האפשרות שחלק מהמתקנים הללוכדי לשל

במתקנים 83.כל מתקן לגופוויש צורך לדון, מחליטים שלפנינו מקווה טהרהשזהירות רבה לפני 

וככלל ניתן , יש להתחשב בצורת מבנה גרם המדרגות ובמידותיו ביחס לשאר המתקן, מסוג זה

עולה ההסתברות שמדובר , לומר שככל שהמדרגות תופסות חלק גדול יותר משטח המתקן

ן אם המתק, הלדוגמ, כך.המתקן מצויהקשר הסביבתי בו חשוב לבחון את ה, כןכמו . במקווה

תעשייתית לפני הוא שימש למטרהיש להקדים ולשלול את האפשרות ש, מצוי באזור תעשייה

84.ששימש מקווה טהרהשיהיה אפשר להציע 

תפוצתם הגיאוגרפית של מקוואות הטהרה.  6.א

מקוואות טהרה 850המכיל מידע על מסד נתונים הכנתי , במסגרת עבודת המחקר הנוכחית

שזמנם מהתקופה החשמונאית ועד לסוף ישראל-היהודי בארץשנתגלו בכל מרחב היישוב 

כאן . שבסוף העבודה1ובמפה 1טבלה עיקר המידע שבמסד נתונים זה מוצג ב.התקופה הביזנטית

ולבדוק אם קיימים , ישראל-אבקש לפלח את הנתונים הללו לפי אזורים גיאוגרפיים שונים בארץ

אחזור לעמוד על שאלה זו , בפרק האחרון.רההבדלים רגיונליים בתפוצתם של מקוואות הטה

במסגרת בחינה של מכלול הנתונים הארכיאולוגיים המעידים על הקפדה בענייני טהרה כדי לבדוק 

אם קיימים הבדלים בהיקפה ובאופייה של ההקפדה על דיני טומאה וטהרה בכלל בין אזורים 

.ישראל- גיאוגרפיים שונים של ארץ

יהודה .  1. 6.א

ישראל במהלך כל תקופת הבית השני ועד למרד בר כוכבא היה - יישוב היהודי בארץעיקר ה

ישראל נמצאו בחבל ארץ -גם מרבית המקוואות שנתגלו בארץ. שפלת יהודהבויהודה מרוכז בהרי 

שבו עדיין , קווהבהתפתחות המשלב קדום שמקוואות בעלי גרם מדרגות צדדי אופייניים לעמית הציע לאחרונה 83

).Amit 2010: 195(המדרגות על חשבון הנפחשרק בהמשך כשלמדו מניסיון הגדילו אתו,את הנפח על הנוחותהעדיפו

הציע לזהות אגנות קטנים שנתגלו בירושלים כמקוואות אשר לא שימשו לטבילת כל הגוף ) ט"תשנ(יואל אליצור 84

לזהות גם אגנות דומים שנתגלו ) Grossberg 2007: 118–121; ס"תש(רג בעקבותיו הציע גרוסב. אלא רק לטבילת ידיים

, "קודש"נדרשת טבילת ידיים במקווה לפני אכילת –על פי ההלכה התנאית ". מקוואות לטבילת ידיים"במצדה כ

נהגו להחמיר על עצמם ולאכול את כל" רבים", לדברי אליצור וגרוסברג). ה, חגיגה ב, משנה(קרבנות –כלומר 

, משנה" (על טהרת הקודש"מנהג של החמרה המכונה במשנה אכילת חולין –מאכליהם בדרגת טהרה כמו קרבנות 

.ולכן גם מחוץ לירושלים והרחק מהמקדש נהגו רבים להטביל את הידיים במקווה טהרה לפני כל אכילה, )ז, חגיגה ב

נעיר כאן רק שמבחינה ארכיאולוגית , "ודשעל טהרת הק"בלי להיכנס לבעיה ההיסטורית של תופעת אכילת חולין 

אמנם מבחינת ההלכה התנאית יכלו אגנות אלו לשמש . ל כמקוואות"לזהות את האגנות הנאין נתונים מספיקים–

ואולם בממצאים הארכיאולוגיים עצמם אין כל , כמקוואות לטבילת ידיים אילו נתמלאו במי גשמים בשיעור הנדרש

היא " מקוואות לנטילת ידיים"כלפיכך ההצעה לזהותם. שו לצרכי היטהרות זו או אחרתרמז לכך שמתקנים אלו שימ

–52: 1ט"ספראי וספראי תשס: ראו, אלו מתקנים לרחיצת רגליםלהצעה אחרת הרואה באגנות. ספקולטיבית למדיי

53.
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לא כולל דרום הר (מקוואות טהרה בכל מרחב ארץ יהודה600-מעלה מלנתגלו, ון להיוםנכ. יהודה

משלהי כמעט כולם,)5. 6.א: ראו לקמן–השייכים לחבל אידומיאה , יהודהחברון ודרום שפלת 

מקוואות שנתגלו 170- מספר זה כולל קרוב ל.תקופת הבית השני ומתקופת בין המרידות

אך הם מצויים גם , משולבים בעיקר באזורי מגוריםהמקוואות ביהודה. בירושלים העתיקה בלבד

, סמוך לקברים, בבתי מרחץ, ליד בתי כנסת, ות ובבתי בדבגת: במגוון רחב של הקשרים אחרים

: ראו לקמן(בתחנות דרכים ואף במערות מפלט, למרגלות הר הבית, בבתי מלאכה לייצור כלי חרס

ובבתים של המעמד , בבתי אמידים, בארמנותיהם של מלכים, מקוואות מצויים בעיר ובכפר. )8.א

.הבינוני ושל פשוטי העם

, זמן הבית השנימרחב היישוב היהודי בארץ יהודה בחד העובדה שבכלראויה לציון מיו

.במקביל מספר מקוואותמאד מצוי שבאתר אחד מתקיימים , תקופת בין המרידותוכנראה גם ב

:)125: ע"זלינגר תש: מתוך(להלן מספר דוגמאות מאתרים שנחפרו בשפלת לוד 

כולם מתקופת הבית השני , אתרים בהם נתגלו יותר משני מקוואות באותו אתר44ביהודה יש 

המקום על מלמד אתר יישוב מסויםמקוואות בגבוה שלריכוז . )5מפה ראו(ועד למרד בר כוכבא

עוד ארחיב כך ועל , הטבילה לשם טהרה באורחות חייהם של תושבי אותו יישובהחשוב שתפסה

86).1. 8.א(לקמן את הדיבור 

הגליל.  2. 6.א

מפה(ובמפת התפוצה הכללית של המקוואות , 1טבלה עיון קל ברשימת המקוואות המוצגת ב

וטורק מיעו, ישראל מצוי ביהודה-מראה כי הרוב הגדול של מקוואות הטהרה שנתגלו בארץ) 1

, כאמור, עוד שביהודהב, ת מכל התקופותמאה מקוואובכל מרחב הגליל נחשפו פחות מ. בגליל

הדיכוטומיה בין יהודה לגליל בולטת עוד יותר כאשר באים לפלח . מקוואות600-למעלה מנתגלו 

95%שרק ) 23.04.11: מידע בעל פה(אך דוד עמית העיר לי , משטח האתר נחפר100%-בטבלה של זלינגר רשום ש85

.נחפר על ידי צוות החופרים שלומהשטח

.3. 1. 8.א: ראו שם, של ריבוי המקוואות שנתגלו בירושליםלמשמעותו. 129ראו לקמן הערה 86

מספר שם האתר

מקוואות 

טהרהה

השטח 

שנחפר

)בדונם(

פר מס

המקוואות 

לדונם חפור

אחוז משטח האתר 

)הערכה(שנחפר 

7250.395%85רנאט צפוןוב

8100.8100%רנאט דרוםוב

490.490%עוקף שוהם

250.4100%ד"שוהם מ

450.850%)77אתר (בית כופה ' ח

18200.970%מחלף בן שמן

33130%)קו מקורות(בית ענבה 

12220.580%נשר רמלה-אל חרבה
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אלולהוציא את (המקוואות ביהודה שכן כמעט כל, קופות השונותאת הנתונים לפי הת

אחוז ניכרגליל ואילו ב, בית השני ולתקופת בין המרידותשייכים לימי ה) באידומיאהש

.)4–3ות מפראו(הביזנטיתלתקופה מאוחרת ו-התיכונהלתקופה הרומית וואות שייךמהמק

–ישראל -המטרופולין הגדולה של ארץהעובדה שבלב ארץ יהודה שכנה בחשבון אתיש לקחת 

כמו גם עולי הרגל הרבים אשר באו בשעריה לעתים , אוכלוסייתה הגדולה של ירושלים. ירושלים

כרבע מהמקוואות שנתגלו ביהודה מכל , ובכן. בוודאי נזקקו למקוואות טהרה רבים, מנותמזו

גם לאחר שמנכים את כל המקוואות של , עם זאת. התקופות נמצאו בתוך תחומי ירושלים

עדיין נשאר פער כמותי בולט ביותר בין מאות מקוואות הטהרה משלהי ימי הבית , ירושלים

לבין מספר הקטן של מקוואות מפרק זמן ) 430- למעלה מ(לו ביהודה ומתקופת בין המרידות שנתג

כך שבסך הכל , בגליל נתגלו בעיר ציפוריהמקוואות שמאחוז ניכר). 70-פחות מ(זה שנתגלו בגליל 

בית השני לימי התארכםלאולי מקוואות בכל מרחב הכפרי של הגליל אשר ניתן 35- נתגלו פחות מ

כל המקוואות בגליל שאין בידינו נתונים את מספר זה כולל דגיש כי יש לה. ולתקופת בין המרידות

מספר מקוואות שנבנו רק יש כך שסביר להניח כי ביניהם , ארכיאולוגיים המאפשרים לתארכם

.מאוחרת או בתקופה הביזנטית-בתקופה הרומית התיכונה

מספר הן לעומת סך כל המקוואות שנתגלו בגליל הקטיל מתבטא לא רק בלין יהודה לגהשוני ב

ראו (המקוואות בכל אתר נתוןמספר אלא גם בריכוז של , הכולל של המקוואות שנתגלו ביהודה

בכל מרחב היישוב היהודי בארץ יהודה אתרים 44נמצאים , )1. 6.א(כפי שראינו לעיל . )5מפה

בין או מתקופת /כולם מתקופת הבית ו87,במקבילתקיימושהשבהם נתגלו יותר משני מקוואות 

שם , רק בציפוריבתקופה זוטהרה מצוי ריכוז גבוה של מקוואות , לעומת זאת, בגליל. המרידות

3100בתוך תא שטח של ) 73–51: 1טבלה (מקוואות 23נתגלו ברובע המגורים שבגבעה המערבית 

, 50–39: 1טבלה (מקוואות שנתגלו ביתר חלקי העיר שנחפרו 18המצטרפות לעוד 88,ר שנחפר"מ

במרחב הכפרי של הגליל נמצאים רק שנים או שלשה אתרים מהתקופה הרומית הקדומה ). 79–74

ושלשה ) 28–1:26טבלה (קנה' בחשלשה מקוואות נתגלו : בהם נתגלו יותר משני מקוואות באתר

נתגלו שלשה הר ארבלשבקלעת אבן מען גם ב). 82–80: שם()ראס- כרם א(כפר כנא בנוספים

בבית שערים נתגלו ארבעה . לא תוארכו כדבעישם אך המתקנים , )23–21: שם(מקוואות 

אך , בבית הקברות שלצדו) 94–92: שם(ושלשה נוספים , )91–88: שם(מקוואות ביישוב עצמו 

בכל יתר אתרי היישוב בגליל נתגלו 89.מאוחרת-לתקופה הרומית התיכונה,כנראה, כולם שייכים

90.רק מקווה אחד או שניים

בין הגליל לבין יהודה בנוגע לאופייה ניתן להסיק שהיה קיים שוני מהותי, מורמכל הא, האם

בפרק האחרון לקמן זכה לדיון נרחב שאלה זו ת? ה של ההקפדה על דיני טומאה וטהרהולהיקפ

.129הערה , ראו לקמן87

ואולם בפרסום ראשוני נמסר כי מרבית המקוואות באתר נבנו במחצית , רסםדין וחשבון מדעי על חפירה זו טרם פו88

באותו פרק זמן במהלך כל התקופה הרומית ועד לראשית והיו בשימוש מקביל , ס"השנייה של המאה הראשונה לפנה

).Galor 2007(התקופה הביזנטית

.4. 7.א: ראו לקמן89

.130הערה : מןראו לק, לעניין המקוואות שנתגלו בכפר עותנאי90
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על בעיההעשויים לשפוך אוראשר יביא בחשבון את מכלול הנתונים הארכיאולוגיים , )2. 2. 2.ד(

.סבוכה זו

הגולן. 3. 6.א

עד לכפר ) Γαυλανῖτις χώραἡ(ארץ הגולן : "בפרוץ המרד הגדול, לדברי יוסף בן מתתיהו

ומכאן ניתן להסיק שמחוז הגולן היה מיושב ביהודים , )187: חיי יוסף" (סולומה מרדה במלך

יהודי בתקופת הבית מקובלת ההנחה כי הגולן היה אזור יישוב , ובכן91.בשלהי תקופת הבית השני

).212: ו"בן דוד תשס; 75, 71–70: 1987הרטל ; 89–88: ו"מעוז תשמ(חוקרים הם על רובכיו

יישובים אשר התקיימו במרחב 33בן דוד איתר , במסגרת סקר ארכיאולוגי שערך בגולן התחתון

לחפירות רק שניים זכו , מתוך אתרים אלו). 184–183: ח"בן דוד תשס(בתקופה הרומית הקדומה 

).המזוהה עם בית ציידה(תל - גמלא וא:רחבות היקףארכיאולוגיות

). 16–1:13טבלה (כולם בגמלא –נתגלו רק ארבעה מקוואות מתקופת הבית השני , בכל הגולן

שהיעדר הממצא של מקוואות טהרה בשאר אתרי הגולן נובע ממיעוט החפירות , כמובן, אפשר

ות שנתגלו בגמלא נחשפו רק במסגרת יצוין שכל ארבעת המקווא. הארכיאולוגיות שנערכו במרחב

ולכן –אף אחד מהם לא זוהה על פני השטח לפני שהחלו החפירות באתר –חפירות ארכיאולוגיות 

.אין זה מפתיע שלא נתגלו מקוואות טהרה בשאר אתרי הגולן שטרם נחפרו כלל

הקשה דבר שבוודאי, נתון נוסף שיש לקחת בחשבון הוא המסלע הבזלתי המאפיין את המרחב

וייתכן , אזור זה של הגולן משופע במעיינות ובנחלי איתן, מצד שני. על חציבת מקוואות טהרה

. שיהודי האזור העדיפו לטבול במקורות מים טבעיים אלו במקום לחצוב מקוואות בבזלת הקשה

לשם בי אופייה והיקפה של הטבילהכי בשלב זה קשה להגיע למסקנות מבוססות לג, אפוא, נמצא

בקרב יהודי הגולן בתקופת הבית השני הנסמכות רק על היעדר הממצא של מקוואות ה טהר

.מלאכותיים במרחב זה

יש להעיר כי הממצא של ארבעה מקוואות בגמלא אינו בהכרח מצביע על הקפדה נרחבת בדיני 

שנים . שכן לא כל המקוואות פעלו באותה תקופה, טומאה וטהרה כפי שאולי נראה במבט ראשון

ס "נמצאו באזור מגורים שננטש לקראת סוף המאה הראשונה לפנה) 16, 1:15טבלה (קוואות מהמ

:1טבלה (ואולם אחד , נ"זמנם של שני המקוואות האחרים הוא מהמאה הראשונה לסה). Bשטח (

. היה מקווה ציבורי שהותקן סמוך לבית הכנסת) 1:13טבלה (שולב בתוך בית בד ואילו השני ) 14

שטחים שנחפרו בגמלא אפילו מקווה אחד המשולב בתוך בית מגורים מהמאה לא נתגלה ב

.נ"הראשונה לסה

אשר זכו פר עונות של חפירות ארכיאולוגיותנערכו מס,המזוהה עם בית ציידה, לת-בא

ואולם מכיוון , באתר לא נתגלו מקוואות). Arav and Freund 1995–1999(לפרסומים ראשוניים 

אשר ביקשו ביר להניח שתושבי היישובס, בלבד מנהר הירדן' מ250-של כשהיישוב מצוי במרחק

.לשמור על דיני טהרה העדיפו לטבול בירדן ולא במקוואות בנויים

מקור המידע החשוב ביותר . התקיים בגולן התחתון גם בתקופה הביזנטיתגדוליישוב יהודי 

, בתי כנסת: כגון, יים מובהקיםבעלי מאפיינים יהודהוא הממצאים הארכיאולוגייםיואודות

.4: שם ד; 574: במלחמת היהודים: ראו גם91
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כתובות עבריות וארמיות, יהודייםסמליםפריטים ארכיטקטוניים הנושאים עיטורים שבהם

- מתקופה זו ידועים לנו כיום על כ. ואולי אף כתובות יווניות המזכירות שמות המזוהים כיהודיים

מקום להניח כי גם בתקופה יש . י יהודיועשרות כתובות ועיטורים בעלי אופ, בתי כנסת בגולן30

: ו"בן דוד תשס(הרומית התיכונה והמאוחרת היה הגולן התחתון מאוכלס במתיישבים יהודיים 

221.(

נה לעת עתה לא נתגלה ולו מקווה טהרה אחד בגולן השייך לתקופה הרומית התיכו, עם זאת

לא נערכו כמעט ש–יש לכך סיבה אובייקטיביתנראה ש.והמאוחרת או לתקופה הביזנטית

חפירות , לעת עתה. חפירות ארכיאולוגיות בשכונות המגורים של יישובי הגולן מתקופות אלו

נ "לסה' ח–'שם נחשפו שלשה מכלולי מגורים מהמאות ד, באזור מגורים נערכו רק בקצרין

, כאמור92.מכלל השטח של היישוב הביזנטי5%-ואולם גם באתר זה נחפרו רק כ, )1992קילברו (

בגולן העדיפו לטבול במעיינות ובנחלי איתן הסמוכים ליישוביהם גם שיהודים באתרי יישובייתכן 

כי בהיעדר נתונים של , אפוא, נמצא. במקום לחצוב מקוואות בבזלת הקשה המאפיינת את האזור

בקרב יהודי הגולן היקף הנוהג לטבול לשם טהרהעל בשלב זה לא ניתן להסיק מסקנות, ממש

.שני ובתקופת המשנה והתלמודבתקופת הבית ה

השומרון. 4. 6.א

, ארץ הכותיים טהורה: "ל מוסרים על הימצאותם של מקוואות טהרה בשומרון"מקורות חז

]). 657' עמ,מהדורת צוקרמנדל[א , מקוואות ה, תוספתא" (מקוותיה ומדרותיה ושביליה טהורות

אך , ואותיהם שאינם מים שאוביןבירושלמי מבואר שהשומרונים נאמנים להעיד על המים שבמקו

הדא דת מר להאמינן ': יוסי' לעזר ביר' ר. 'ומקוותיה טהורין': "לא על שיעור המים שבמקוואות

מה מעיין מטהר כל –' אך מעיין ובור מקוה מים': דדרשי, הא למידת ארבעים לא. 'שאינן שאובין

נמצאנו למדים כי ]). ד"ד עמ[ג , עבודה זרה ה, ירושלמי" (אף מקוה מטהר כל שהוא, שהוא

וכי מקוואות אלו היו , גם השומרונים נהגו לטבול במקוואות טהרהבתקופת המשנה והתלמוד 

בעיית אופיו והיקפו של השימוש במקוואות טהרה אצל השומרונים . כשרים גם בעייני החכמים

ומרון ואין זה ואולם מכיוון שנתגלו מספר מקוואות באזור הש, נות מהנושא של מחקראמנם חורג

החלטתי לכלול מקוואות אלו , שייכים לשומרונים או ליהודיםוט להבחין אם הםתמיד פש

.ולהקדיש דיון קצר לסוגיה) 1טבלה (ברשימת המקוואות המובאת בעבודה זו 

באתר סמוך לשבי , )1:113טבלה (בסמארה : מקוואות טהרה נתגלו במספר אתרים בשומרון

:שם(חורבת חנות ,  )134–131:שם(צור נתן , )130–126:שם(חירבה -אל, )125, 124:שם(שומרון 

-אל' ח, )145:שם(פא 'בית ג, )144–139:שם(קדומים , )138:שם(רבת אבו עבידה'ח, )137–135

המקוואות הניתנים לתיארוך 93).149:שם(ובגלילות , )148:שם(שחדה ' ח, )147, 146:שם(חיה 

).27.01.11(אן קילברו ' פרופ, פ מחופרת האתר"מידע בע92

שמדובר ביישוב חקלאי והאתר הציעיואולם חופר, האתר בגלילות אמנם מצוי במישור החוף ממערב לשומרון93

).א"איילון ולוי תשע(מן התקופה הרומית המאוחרת שומרוני
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כמחצית מהמקוואות של השומרון 94.המאוחרת ולתקופה הביזנטיתשייכים לתקופה הרומית

95.על פי רוב בתי בד, נמצאו סמוכים למתקנים חקלאיים

מספר מקוואות טהרה נתגלו בסבסטיה על ידי שתי המשלחות שחפרו באתר בראשית המאה 

ות ח"ואולם מתקנים אלו אינם מתוארים ומתוארכים כדבעי בדו, )122–1:114טבלה (הקודמת 

הציע , הראשון לזהות מתקנים אלו כמקוואות טהרה, רייך. החפירה שפרסמו המשלחות

מלחמות (ס "לפנה107שמקוואות אלו נבנו בתקופה שבין כיבוש העיר בידי יוחנן הורקנוס בשנת 

: מלחמות א(ס "לפנה63לבין כיבושה בידי פומפיוס בשנת ) 283–275: קדמוניות יג; 65–64: א

: ן"רייך תש(פרק זמן הסביר ביותר להתארגנות יישוב יהודי במקום , )75: ידקדמוניות; 156

מלחמות (וס שיקם את העיר יהסבירות שישבו במקום יהודים בתקופה שגבינ, לדעתו). 260–259

היא ) 217: קדמוניות טו; 396: מלחמות א(ולאחר מכאן בימי הורדוס ) 88: קדמוניות יד; 166: א

, לדבריו. ק זמן זה ישבה בעיר אוכלוסיה נוכרית ונבנה בה מקדש פגאני גדולשכן בפר, קטנה ביותר

כאשר כבר , ולאחר מכן, בימי ספטמיוס סווירוס, בתקופת קיומה האחרונהשדווקא סביר יותר 

הציע רייך , עם זה. עשויים לשבת בה מעט יהודיםהיו , ניאפוליס הסמוכה-ירד קרנה לטובת שכם

מקוואות בסבסטיה היו בשימושם של שומרונים האת האפשרות ששאין להוציא מכלל חשבון

.קשה להכריע בסוגיה זו, בהעדר נתונים ארכיאולוגיים מספיקים). שם(

אידומיאה.  5. 6.א

בין . יקה רבות את המחקרבעיית גיורם של תושבי אידומיאה בידי יוחנן הורקנוס העס

ו האדומים על עצמם את הדת היהודית ואת באיזו מידה קיבל: נשאלת השאלה, הנידונותהסוגיות

מכלול נבחן את הסוגיה המורכבת הזאת לאור ) .2.5. 2.ד(בפרק האחרון ? שמירת חוקי התורה

כאן אבקש להתמקד . הממצאים הארכיאולוגיים מאידומיאה המעידים על שמירת הלכות טהרה

ועד למרד בר יתקופת הבית השנוצתם של מקוואות טהרה באידומיאה שזמנם מבשאלת תפ

, חברון-חבל אידומיאה כלל את דרום הר, בתקופה ההלניסטית ובשלהי ימי הבית השני. כוכבא

העובר בין קו גבולה הצפוני של אידומיאה היה מדרום ל, באזור ההר. פלה וצפון הנגבדרום הש

, ותרבתקופה הרומית חבל אידומיאה כלל גם אזורים צפוניים יאם כי, תרקומיאבית צור לבין 

.)80–66: ם"ספראי תש(והגיע עד להרודיון ותקוע

הר חברון לאחרונה טען מגן כי מקוואות טהרה מתקופת הבית השני נעדרים כליל מיישובי 

ושנתגלו באזור זה רק מקוואות ספורים , ומיישובי השפלה הדרומיתהמצויים מדרום לבית צור

היעדר מוחלט של מקוואות טהרה ). Magen 20081: 31, Fig. 4(שזמנם מתקופת בין המרידות

האדומים ) 1: (מסייע לשתי טענות מרכזיות שביקש מגן להציג, לכאורה, מימי הבית באידומיאה

, היה אקט פוליטי בלבד" גיורם"ו, לא אימצו את הדת היהודית לאחר גיורם בידי יוחנן הורקנוס

מונאי לא יישב יהודים מארץ השלטון החש) 2(; )37–14: שם(ללא משמעות תרבותית או דתית 

וזאת על סמך ממצא קראמי , לתקופה ההרודיאנית) 139: 1טבלה (מגן ביקש לתארך אחד מהמקוואות בקדומים 94

בטענה שקרמיקה קדומה עשויה , רייך בצדק ערער על קביעה זו של מגן). 22: ה"מגן תשמ(שנתגלה בקרקעית המתקן 

).333: ן"רייך תש(ך מתקנים מאוחרים יותר להיסחף בנקל לתו

.1. 3. 8.א: ראו לקמן95
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ועד לאחר חורבן הבית השני לא , יהודה באזור אידומיאה לאחר כיבושו על ידי יוחנן הורקנוס

).16–15: שם(ישבו שם יהודים כלל 

. הנוכחימחקר נה שונה לגמרי מצטיירת לאור הנתונים העדכניים שנאספו במסגרת התמו

בהר חברון נתגלו . ת הבית השני ברחבי אידומיאהעשרות מקוואות טהרה מתקופידועים לנו כיום 

' ח, )762:שם(דה'ביר איג, )751, 750:שם(דוויר ' ח, )1:749טבלה (קאצר-ום אל'רוגמקוואות ב

:שם(חורבת מעון , )780:שם(אתר ליד אריסטובוליה, )774:שם(מניזל ' ח, )773:שם(קאצר- אל

בדרום השפלה נתגלו ). 824:שם(ענב ' חו, )823:םש(מצד אשכולות , )794:שם(סוסיא , )790

בית לויה ,)752:שם(עמודה ' ח, )743–740:שם(פתורה ' ח, )1:739טבלה (אכרוע ' מקוואות בח

, )761:שם(דוור-רסם א, )760:שם(חובר ' ח, )759:שם(רזיל-ירבת חלת אל'ח, )758, 757:שם(

; "ארמון חלקיה("מּוַרק-אל' ח, )766:שם(גבר ' ח, )765:שם(תות ' ח, )764, 763: שם(אמציה 

נצרני-א' ח, )777–775:שם(נקיק ' ח, )770, 769:שם(אחוזת חזן , )768:שם(זיתא ' ח, )767:שם

בצפון הנגב נתגלו ).829:שם(קטה ' וח)825:שם(רימון ' ח, )789:שם(זעק ' ח, )786:שם(

).848:שם(בערד ו) 828, 827:שם(צלית ' מקוואות בח

ח החפירה של "שניים זוהו על ידי רייך מתוך בדיקת דו: גם במרשה נתגלו מקוואות טהרה

ומתקן נוסף נחשף 96,)745, 744:שם(בליס ומקאליסטר מחפירותיהם בעיר העליונה של מרשה 

בליס ). 746:שם(בחפירותיו של עמוס קלונר בעיר התחתונה וזוהה על ידו כמקווה טהרה 

ליסטר לא מסרו כל פרט המאפשר לנו היום לתארך בכלים ארכיאולוגיים את זמן בנייתם אומק

וניתן רק להעלות השערות על סמך ההיסטוריה של מרשה כפי שנודעה לנו , של המקוואות שחשפו

ל לפרק הזמן שלאחר כיבוש העיר "יש לשייך את המקוואות הנ, לדעת רייך. מהמקורות הכתובים

שכן לפני זה הייתה זאת עיר הלניסטית מיושבת אדומים , וס וגיור התושביםבידי יוחנן הורקנ

והוסיף שייתכן שהמקוואות נבנו על , רלד פינקלשטיין הסכים לדעה זו'ג). 287: ן"תש(וצידונים 

). Finkielsztejn 1998: 47–48(ידי יהודים אשר ייושבו בעיר על ידי השלטונות החשמונאיים 

ל לפרק הזמן שלפני כיבוש העיר בידי יוחנן "יש לשייך את המקוואות הנקלונר סבור ש, לעומתם

שכן חסרים ממצאים ארכיאולוגיים ממרשה מהתקופה שלאחר הכיבוש החשמונאי , הורקנוס

)Kloner 2003: 16 .(בתוך בית שנהרס המקווה שחפר בעיר התחתונה של מרשה נתגלה, לדבריו

ו עוד כתב קלונר כי עשרות האמבטיות שנחשפ). שם(ס "לפנה111או 112בשנת ויצא מכלל שימוש

קלונר ). שם(יטהרות ריטואלית כנראה גם לרחצה וגם להשוקרקעיים במרשה שימ- במכלולים תת

צידוניים של מרשה התקינו מתקני מים לצורכי היטהרות ריטואלית -הבין כי התושבים האדומיים

) ובאמבטיות(רחיצה במתקני מים מדורגים וכי ההיטהרות באמצעות , עוד לפני גיורם ליהדות

).81: א"קלונר תשנ(הייתה חלק מאורח החיים הדתי של אוכלוסייה זו עוד בהיותה פגאנית

כי בחבל אידומיאה נתגלו עשרות מקוואות טהרה משלהי תקופת הבית השני, אפוא, נמצא

שזמנם מימי דומיאהבניגוד לטענת מגן שלא נתגלו מקוואות כלל באי, ומתקופת בין המרידות

.Bliss and Macalister 1902: Pl(בהסתמך על התכנית הסכמטית של החפירות באתר אשר פרסמו בליס ומקאליסטר 96

ומן באות ל כמדרגות בתוך חדר שס"המופיע בתכנית הנ, ביקש קלונר לזהות מקווה נוסף בעיר העליונה של מרשה, )16

“h”)Kloner 2003: 15–16 .(ח עצמו "בגוף הטקסט של הדו, ברם)Bliss and Macalister 1902: 56( , מבואר כי המדרגות

.אל תוך מתקן מים כלשהוהיורדותואינם מדרגות , אל עבר החדר הסמוךמרצפת החדרעולות המופיעות בתכנית זו 
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קשה לדעת , בשלב זה97.ושנחשפו רק מקוואות ספורים שזמנם מתקופת בין המרידות, הבית השני

או שמא מקוואות אלו היו , אם אלו מקוואות שהותקנו על ידי אדומים לאחר גיורם ליהדות

. קנוסה בידי יוחנן הורבשימוש של יהודים אשר באו מיהודה והתיישבו באידומיאה לאחר כיבוש

התפוצה הרחבה של מקוואות באידומיאה מלמדת כי גם במרחב גיאוגראפי זה , בין כךבין כך ו

מספר המקוואות שנתגלו באידומיאה מתקופת , עם זאת.נהגה טבילה לשם טהרה ריטואלית

קטן בהרבה ממספר המקוואות מתקופות אלו ) 50-קרוב ל(הבית השני ומתקופת בין המרידות 

).600-כ(השכנה שנתגלו ביהודה 

איננה נפוצה אותו אתרבהקיימים במקבילמקוואות ביתיים התופעה של מספרגם

ואולם , )743–740: 1טבלה (בחורבת פתורה נתגלו ארבעה מקוואות98.באידומיאה כמו ביהודה

: שם(נקיק נתגלו שלשה מקוואות' בח. האתר נמצא בצפון המרחב באזור שהשתייך אולי ליהודה

, )764, 763: שם(באמציה , )758, 757: שם(בבית לויה, )751, 750: שם(דוויר' בח. )777–775

ואילו 99,נתגלו שני מקוואות בכל אתר)828, 827: שם(צלית' ובח) 770, 769: שם(באחוזת חזן

.בשאר אתרי היישוב באידומיאה נתגלה רק מקווה אחד בכל אתר

פיים נוספיםאאזורים גיאוגר.  6. 6.א

הכרמלרכס .א

- באתר נחל חגית שבשוליים הדרום100.עד כה נתגלו יחסית מעט מקוואות טהרה ברכס הכרמל

מזרחיים של רכס הכרמל נתגלו שרידי מבנה מלבני וארבעה מקוואות טהרה בשכבה מהמאה 

בשכבת יישוב בת זמנה באתר ). 102–1:99טבלה (נ "המאה הראשונה לסה–ס "הראשונה לפנה

101).103:שם(צר של יישוב הבנוי בצפיפות לה לאחרונה מקווה טהרה בתוך חנתג, עין תות הסמוך

.אך תאריכו אינו ברור, )85:שם(נתגלה מקווה נוסף , ס הכרמלקרוב לפסגת רכ, בעספייא

שזמנם מהתקופה הרומית המאוחרת ) 98, 97:שם(בסומקה נתגלו שני מקוואות טהרה 

.ומהתקופה הביזנטית

מישור החוף.ב

מישור החוף נתגלה רק מקווה אחד שניתן לתארך בוודאות לשלהי תקופת הבית לאורך כל 

מקווה נוסף שנתגלה ).1:112טבלה (בקיסריה " ארמון שונית הסלע"המקווה שב–השני 

דיראן שברחובות ' שני מקוואות נתגלו בח. תוארך באופן גס לתקופה הרומית) 111:שם(בקיסריה 

די היה יישוב אדומי וכלל לא היה מיושב ביהודים עד לאחר מרד לפיה עין ג, יש להעיר על טענה אחרת של מגן97

היעדר ממצא של מקוואות בעין גדי מסייע בידי קביעתו כי היישוב לא היה , לדבריו). Magen 20081: 35–37(החורבן 

).785–782: 1טבלה (בעין גדי נתגלו ארבעה מקוואות טהרה , אולם בניגוד לטענתו, )36: שם(מיושב ביהודים 

. 2. 1. 8.א: ראוי לקמן, לדיון במשמעות התופעה של ריבוי מקוואות באזורי מגורים98

.אחד משני המקוואות שבאתר בית לויה ושבאתר אחוזת חזן עומד בזיקה לבית בד99

.6. 2. 2.ד: ראו לקמן, של אוכלוסיית רכס הכרמל בתקופות השונותזהותהלשאלת 100

.6. 2. 2.ד: ראו לקמן, ברכס הכרמל בתקופת הבית השנילשאלת היקף ההתיישבות היהודית 101
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בקסטרה נתגלו שני . מתי הם נבנו ומתי יצאו מכלל שימושאך קשה לקבוע, )250, 249:שם(

.שזמנם כנראה מהתקופה הרומית המאוחרת) 34, 33:שם(מקוואות 

עבר הירדן.ג

אתרים בעבר הירדן בתוך גבולות אזור היישוב ה נתגלו בשמונהעשר מקוואות טהר-ארבעה

–46: מלחמות ג) (Περαία(" פראיה"מתתיהו והמכונה בכתביו -היהודי המשורטט על ידי יוסף בן

- אל' ח, )333–331: שם(מחתס -אל, )263: שם(עומירי-תל אל, )123: 1טבלה (בתל סעידיה ): 47

דיר - ובא, )755–753: שם(מכוור , )748: שם(עטרוז , )738, 737: שם(זרה - עין א,)573: שם(מחייט

).850, 849: שם(

מקווה הטהרה על ציר הזמן.  7.א

ס"הטהרה מראשית הופעתו במאה השנייה לפנהמקווהמוד על התפתחותנע,בסעיפים הבאים

נבחן מתי וכיצד , במסגרת זו.לספירהבסוף המאה הרביעיתועד לחתימת התלמוד הירושלמי

ונבדוק אלו תמורות חלו בהיקף תפוצתם , התהווה מקווה הטהרה לראשונה בתקופה החשמונאית

בפרק .תקופת הבית השני ובתקופת המשנה והתלמודישראל במהלך -של מקוואות הטהרה בארץ

אחזור לבחון את השינויים שחלו בהיקף השימוש במקוואות טהרה על ציר הזמן , האחרון

במסגרת בדיקה של מכלול הנתונים הארכיאולוגיים המעידים על הקפדה בענייני טהרה כדי 

ישראל במהלך - רב יהודי ארץלעמוד על היקפה ועל אופייה של ההקפדה על דיני טומאה וטהרה בק

.התקופות הנידונות בעבודה זו

. תיאורכם של מקוואותעלינו לעמוד על מספר בעיות מתודולוגיות הכרוכות ב, בפתח הדברים

השיטה העיקרית לתארך כל ממצא ארכיאולוגי היא כמובן בחינה של ההקשר הסטרטיגרפי בו 

לרוב , העתיקים נחצבו בתוך הסלע הטבעיאולם מכיוון שכמעט כל מקוואות הטהרה. הוא נמצא

. אין כל אפשרות למצוא שכבה ארכיאולוגית מתחת למתקן עצמו הקודמת להתקנת המקווה

רק לעיתים . במקוואות חצובים חסרים גם תעלות יסוד שהיו יכולים לאפשר תיאורך של המתקן

וה או בתוך הטיח הטיח של המקו) או שכבות(רחוקות ניתן למצוא חומר מתארך מתחת לשכבת 

בדרך כלל החופרים אינם , הסיבה לכך היא שגם כאשר המקווה נחפר ארכיאולוגית כדבעי. עצמו

, יתר על כן. נוהגים לגרד את הטיח שעל דפנות המתקן כדי לחפש בתוכו או מתחתיו חומר מתארך

מן שעבר שכן מסתבר שהז, סביר להניח כי נמוכים הסיכויים שבדיקה כזאת הייתה מעלה תוצאות

לתוך לוהסבירות שחומר מתארך ייפו, בין חציבת המתקן לבין טיוחו לא היה ארוך על פי רוב

יש להניח גם שבמהלך הטיוח נעשו . הטיח או מתחתיו בתוך פרק הזמן הקצר הזה קלושה

מאמצים לוודא שלא יתערבו בתוך הטיח עצמים זרים העלולים לפגום באיכותו של הטיח 

כי האפשרות היחידה לקבוע טרמינוס פוסט קוום ברור , אפוא, נמצא102.יםובעמידותו בפני מ

לזמן התקנתם של מתקנים חצובים בסלע כדוגמת מקוואות היא כאשר מצוי הקשר ברור בין 

חלק גדול מהמקוואות , בפועל. המתקן לבין אלמנטים ארכיטקטוניים אחרים הניתנים לתיארוך

במיוחד כשמדובר במקוואות שנתגלו , ם מתוארכיםהידועים לנו לא נמצאו בהקשר לאלמנטי

לאחרונה נתגלה מקווה טהרה גדול ממדים בירושלים שתוארך על סמך שני מטבעות שנתגלו בתוך הטיח שציפה 102

.מדובר במקרה יוצא דופן, אך כאמור, )116: א"בדולח תשע-און ווקסלר(את הדפנות והמדרגות של המתקן 
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. בסקרי שטח באופן שלא נתגלה הזיקה הנדרשת בין המקווה לבין אלמנט אחר שתוארך כדבעי

יש לזכור כי הרבה מהמקוואות נחצבו כמערות עצמאיות באופן שנעדרת זיקה ברורה בינם , בנוסף

.לבין ממצא אחר שבסביבתם

לזמן שבו המקווה יצא מכלל שימוש איננה תמיד נטה קווםטרמינוס אגם האפשרות לקבוע 

או כאשר , קיר או אלמנט אחר מתוארך, הדבר ניתן רק אם המקווה נחתם על ידי ריצפה. אפשרית

נמצא שמקווה הפך לתפקד כבור לא פעם. פקוד של המתקן כמקווהנתגלה שאלמנט כזה פגע בת

ובמקרה כזה ניתן , איבת מים וטיוחו מחדשהתקנת פיר לש, מים רגיל על ידי הסרת מדרגותיו

.על סמך ממצא מתארך המצוי בתוך הטיחטרמינוס אנטה קווםלקבל 

התיארוך הניתן למקוואות שנתגלו בסקר או בחפירה מצומצמת מתקבל בדרך של , על פי רוב

, מטבע הדברים. אקסטרפולציה המסתמכת על תאריכי השלבים השונים של הקיום באתר כולו

פעמים רבות החופרים מתארכים את המקווה על סמך . ך שנערך בדרך זו יהיה בלתי מדויקתיארו

.וזו כמובן שיטה בעייתית ביותר, הממצאים שנתגלו במילוי שבתוך המתקן

יוסף פורת בדק את השיטות . דרך רווחת לתיארוך מקוואות היא בדיקה של צבע הטיח במתקן

ועמד , ישראל-טיח ההידראולי של אמות המים בארץהשונות שננקטו לאורך התקופות בהכנת ה

פורת הסיק כי בתקופה ). Porath 2002(על התפתחויות מסוימות שחלו בטכניקות אלו במשך הזמן 

החל מהתקופה . ולטיח הזה גוון בהיר עד לבן, החשמונאית נעשה שימוש בטיח ללא תוספת אפר

דבר שנתן גוון אפור , שפר את תכונותיוהתחיל השימוש באפר כתוספת לטיח כדי ל, ההרודיאנית

מאה השלישית התחיל השימוש בחרסים בשלהי המאה השנייה לספירה או בראשית ה. לטיח

פורת בעצמו ציין כי . אדמדם לטיח- דבר שהעניק גוון ורוד, כתוסף לטיח ההידראוליכתושים

). 36: שם(גי נוקשה ולא כקריטריון כרונולו, הקלסיפיקציה שהציע יכולה לשמש רק בתור מדריך

שכן מספיק מבט קל של עין בלתי מזוינת כדי לעמוד על , היתרון בשיטה זו הוא כמובן פשטותה

יש להדגיש כי שיטה זו יכולה לכל היותר לתת רק אינדיקציה גסה לתיאורך , מאידך. צבע הטיח

.כרונולוגי מהימןרואין להסתמך עליה כאינדיקאטו, המתקן

14ו ניסיונות לבחון את תאריכם של מקוואות באמצעות בדיקות פחמן עד כה כמעט ולא נעש

ניסיון ראשוני בכיוון זה נעשה במקווה שנתגלה . של חומר אורגני המצוי בתוך הטיח שבמתקנים

בו נבדק חומרים אורגניים שנתגלו בתוך שתי שכבות של טיח על דפנות המתקן , קנה שבגליל' בח

)Rech 2003: 162 .(שבסידן הפחמתי 14יונות לתארך טיח עתיק באמצעות בדיקת פחמן ניס, בעבר

)calcite (אך לאחרונה נעשו , המצוי בהרכב הכימי של הטיח עצמו הניבו תוצאות בלתי מהימנות

).Chu et al. 2008: 910: ראו(צעדים חיובים כדי להתגבר על כך 

ראשית הופעתו של מקווה הטהרה ואופן התהוותו.  1. 7.א

אבקש , לאחר מכן. ישראל-אבחן מתי הופיעו מקוואות הטהרה הראשונים בארץ, הבאבסעיף

אולי על הגורמים שו,לראשונה באותו פרק זמן דווקאוהופיעמדוע מקוואותלעמוד על הסיבות

.השפיעו על התהוותו של מקווה הטהרה
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הארכיאולוגיבמצאיהמקוואות הראשונים.  1. 1. 7.א

על פי הקריטריונים (יותר אשר ניתן לזהותם בבירור כמקוואות טהרה המתקנים הקדומים ב

ס או מראשית המאה "ושתוארכו כדבעי הם משלהי המאה השנייה לפנה) 2. 5.א: שנמנו לעיל

103:ניתן למנות את המתקנים הבאים, ביניהם. ס"הראשונה לפנה

בשטח א:ירושלים ')Area A (רה של חפירות הרובע היהודי נחשף מקווה טה) טבלה

ס או לראשית המאה "אשר זמן בנייתו תוארך לשלהי המאה השנייה לפנה) 1:517

המתקן יצא מכלל שימוש כנראה במחצית ). Reich 2000: 89, 106(ס "הראשונה לפנה

31אולי כתוצאה מרעידת האדמה של שנת , ס"השנייה של המאה הראשונה לפנה

).106: שם(ס "לפנה

הארמון הקבור"נתגלה באגף הצפוני של ) 1:279ה טבל(מקווה אחד :יריחו "

מבנה ). Netzer 2001: 335(ס "לפנה115–125שנבנה לדעת החופר בין השנים , ביריחו

מפעל בנייה אשר לדעת , "הארמון המבוצר"זה כוסה בתל מלאכותי ועליו נבנה 

104).336: שם(ס "לפנה86–93החופר שהתבצע בין השנים 

1:588טבלה (את בנייתם של שני מתקני מים מדורגים באתר וו ייחס-דה:קומראן ,

, )Iaתקופת (לשכבת היישוב הראשונה שהתקיימה במקום בתקופת הבית השני ) 589

de Vaux(ס לערך "אשר תוארך על ידו למחצית השנייה של המאה השנייה לפנה

שכבת ייוחסו ל) 596–590, 1:587טבלה (שמונה מתקנים נוספים 105).5–3 :1973

אשר תוארכה על ידי החופר לימיו של יוחנן , )Ibתקופת (היישוב השנייה באתר 

ראשית לס או "לפנההשנייהמאה השלהי ל–כלומר , הורקנוס או אלכסנדר ינאי

).24–5: שם(ס"לפנההראשונהמאה ה

נתגלו במבנה המבוצר ההלניסטי ) 53–1:51טבלה (שלשה מקוואות טהרה :ציפורי

בסביבות , מתקנים אלו הותקנו בשלב של שיפוץ המבנה. ס של ציפוריבאקרופוליש

).Galor 2007: 206(ס "לפנה100שנת 

, היו בעבר ניסיונות אחדים להגדיר כמקוואות טהרה מתקנים שונים שזמנם מתקופת הברזל

מתקן אחד כזה הוא . ובכך להוכיח את קדמותו של השימוש במקוואות אף בימי הבית הראשון

שנחשף בחפירות שנערכו בתל משוש ) 'מ0.20בעומק ', מ0.90×2.50- כ(דוד דמוי אמבט אגן ר

המתקן מצוי במרכזו של חדר . שבע בראשית שנות השבעים של המאה הקודמת-שבבקעת באר

או , ואולם אלו מאוחרים למתקנים המנויים כאן, תקופה החשמונאית נתגלו באתרים אחריםמקוואות נוספים מה103

ראו , לרשימה של מקוואות שזמנם מהתקופה החשמונאית. שתאריכם בתוך התקופה החשמונאית אינו נהיר דיו

.2. 7.א: לקמן

זה ראו גם הערותיה של רחל בר בעניין . תאריכים אלו מבוססים על צירוף של נתונים סטרטיגרפיים והיסטוריים104

).Bar-Nathan 2002: 193–194(נתן בדין וחשבון שפרסמה על מכלולי הקרמיקה מחפירה זו 

ולכן בשלב זה אנו נאלצים להסתמך על פרסומים , טרם פורסם דין וחשבון מדעי על החפירות בחורבת קומראן105

קשה לשפוט את מסקנותיו של החופר בתיאורך שלבי , מובן שללא נתונים סטרטיגרפיים מפורטים. ראשוניים בלבד

.Galor 2003: ראו, וו בתיארוך מתקני המים של קומראן- לבחינה חדשה של מסקנות דה. הקיום השונים באתר
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, פראנק קרוזמן. ס"אשר זמן בנייתו תוארך לשלהי המאה השביעית לפנה) 'מ2.30×8.50(ארוך 

). Crüsemann 1978(הציע לזהות מתקן זה כמקווה טהרה , פירת האתראשר לקח חלק פעיל בח

ל "שכן הטבילה במתקן הנ, )85: ן"רייך תש" (דמיונית ביותר"רייך הגדיר את הצעתו של קרוזמן 

.תוך כדי כך שהמים עולים על גדותיו של המתקן, תיתכן רק בשכיבת פרקדן

רקעי שנחפר על ידו בתל צובה שימש ק-גיבסון שמתקן תתשמעון הציע , אחדותשניםלפני 

וכי אותו מתקן חזר לשמש כמקווה גם בתקופת הבית השני , כמקווה טהרה בתקופת הברזל

)Gibson 2004: 208( . מדובר במתקן ארוך בעל מתאר מלבני)מ4.50בגובה ', מ3.50×24.50'( ,

חצוב בחלקו , )'מ2.00×2.80(לפני פתח המתקן נמצא חדר מבוא . חצוב ומטיוח בטיח לבן

ובו שבעה מדרגות רחבות חצובות בסלע ומטויחות בטיח , התחתון ובנוי ומקורה בחלקו העליון

מדרגות התופסות את כל רוחבו של 11יורדים אל תחתית המתקן באמצעות , דרך הפתח. לבן

אורך המתקן הנמדד מסוף המדרגה התחתונה עד לקיר האחורי של . החלק הקדמי של המתקן

התבסס על ממצא קראמי שהתגלה IIתיארוך המתקן לתקופת הברזל . 'מ20-תקן הוא קרוב להמ

שנעשה בפחם שנתגלה בתוך הטיח ושהצביעה 14בדיקת פחמן , במילויים במקומות שונים במתקן

וורטין הקדומה ראּוַרְניּום של שכבת הט-ובדיקת תֹוְריּום, ס"לפנה400–770על תאריך בין השנים 

,*Gibson 2009: 47(ס "לפנה598צטברה על דפנות המתקן אשר נתנה את התאריך ביותר שה

תכניתו האדריכלית של המתקן דומה מאד לזו של מקווה טיפוסי מתקופת , לדברי גיבסון). *52

לקיום דיני טהרה המקראיים כבר ממצא זה עדות ארכיאולוגית ראשונהוכי יש ב, הבית השני

אולם נראה כי לבסוף גיבסון בעצמו חזר בו מטענה . )Gibson 2004: 208(בתקופת הבית הראשון 

שכן במאמר שפרסם לאחרונה הוא טען שהמתקן שימש להכנת חומר לייצור כלי חרס בתקופת , זו

:Gibson 2009(ולא חזר על הצעתו הראשונית שהמתקן שימש כמקווה טהרה בתקופה זו , הברזל

51*–53*.(106

טען יצחק מייטליס כי , "?ן המקוואות של ימי הבית הראשוןהיכ"במאמר שהוקדש לשאלה 

ניתן היה להיטהר בכל כלי קיבול שבו כמות " מן התורה"בדיקת הלכות טהרה מלמדת כי 

וכי אין חובה מקראית לטבול דווקא במים , מספיקה של מים כדי להטביל בהם את כל הגוף

כפי הנראה מתקופת , רק תקנת חכמיםחובה זו היא, לדבריו). ח"מייטליס תשס(שאינם שאובים 

נאלצו לחצוב מקוואות בסלע כדי שמי גשמים יתנקזו , רק בשל חובה מחודשת זו. החשמונאים

ביקש מייטליס למצוא מתקנים העונים להגדרה , מתוך כך. לתוכם במקום נמוך ללא עזרת אדם

, הסמוך לאשדודבאתר . ולדעתו מצא דוגמאות לכך בשני אתרים, "מקווה טהרה מקראי"של 

שניים מחרס –ובו שלשה אגנות דמויי אמבט , ס"נחפר מבנה גדול ממדים מהמאה השביעית לפנה

נתגלה אמבט ישיבה עשוי חרס , במתחם הפולחני בתל דן). 88–87: ו"זהבי תשס-קוגן(ואחד מאבן 

ושניהם , )'מ0.88עומקו ', מ1.30×1.40(ואגן בנוי ומטויח ) 'מ0.65עומקו ', מ0.82×1.41(

האם יש בממצאים אלו כדי להוביל ). 165–161: 1992בירן (ס "לפנה' תוארכו לסוף המאה הי

אמנם המבוא המדורג והחלק הקדמי . נראה שהמתקן בצובה לא שימש כמקווה גם בתקופת הבית השני, למעשה106

אך מידת אורכה של המתקן , ם האדריכלית למקווה טהרה טיפוסי מימי הבית השנישל המתקן דומים מאד בתכנית

יש להוסיף כי. אינו מתאים כלל לאגן טבילה של מקווה, מטרים20- קרוב ל, מהמדרגה התחתונה עד הדופן האחורית

שאינו סביר אם דבר, )*Gibson 2009: 47(רצפת המתקן ודופנותיו לא טויחו שוב לאחר שננטש בשלהי תקופת הברזל 

.מחמש מאות שנה לאחר שננטשאכן הוסב המתקן לשמש מקווה טהרה יותר
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אך לא בתבנית שאליה , מקוואות בימי הבית הראשון היו גם היו: "למסקנתו של מייטליס כי

נמנע מלהזכיר מייטליס יש לציין כי , מתקנים באשדודבאשר ל? )115: מייטליס שם" (הורגלנו

הפחה האשורי נתגלו האמבטיות עם הארמון של חופרת האתר הציעה לזהות את המבנה בו ש

והפיכתה של , )ס"לפנה712–713בשנים (בתקופה שלאחר כיבוש אשדוד על ידי המלך סרגון השני 

סגנון הבנייה של , כפי שהראתה החופרת). ו"זהבי תשס-קוגן(העיר למרכז הפחווה האשורית 

ם מן האמבטיות נמצאו גם קערות ייועל רצפת החדר שבו נתגלו שת, בהקוהמבנה הוא אשורי מ

כי שלשה מתוך חמשת המתקנים , אפוא, נמצא). 88–87: שם(אשוריים " כלי ארמון"מטיפוס 

מצויים " קווה טהרה מקראיעונים להגדרה של מ"מימי הבית הראשון אשר לדעת מייטליס 

מדובר באמבט ישיבה ובו ספסל , ה בתל דןחרס שנתגללאמבט הבאשר . נוכרי מובהקבהקשר

נראה בבירור כי האמבט נועד לרחיצה בתנוחת . הממלא כחצי מגובהו של המתקן באחת מקצותיו

טן המתקן השני באתר ק. וספק רב אם מבחינה טכנית ניתן בכלל להטביל בו את כל הגוף, ישיבה

. קיפול הגוף בתנוחת שכיבהתוךקוגם זה ר–את כל הגוף ובקושי ניתן להכניס לתוכו, גם הוא

ולכן אינו מסוגל להחזיק , )רק הדפנות של המתקן טויחו(המתקן מרוצף באבנים לא מטויחות 

).164: 1992בירן (מים לפרק זמן ממושך 

ניתן לסכם כי ניסיונותיהם של חוקרים אחדים להגדיר כמקוואות טהרה מתקנים אלו או 

לא נתגלו מתקני מים , לעת עתה. ים במבחן הביקורתאחרים מימי הבית הראשון אינם עומד

.לטבילת בני אדםויועדס אשר ניתן להגדירם כמתקנים ש"נהשזמנם קודם למאה השנייה לפ

התהוותו של מקווה הטהרה והתפתחות ההלכה.  2. 1. 7.א

אלי מתהליך ההיטהרות הציווי להתרחץ במים כחלק אינטגר, )1. 4.א(כפי שראינו לעיל 

כיצד קיימו את הציווי הזה לפני ראשית הופעתו של מקווה . פעמים רבות בתורהנזכרמטומאה

? הטהרה

פעולה מוגבלת בהיקפה "הרחצה הפולחנית לשם טהרה בימי הבית הראשון הייתה , לדעת רייך

, לדבריו). 86: ן"רייך תש" (ישראל- יום של הישוב היהודי בארץ-ותפסה מקום שולי בחיי יום

והן מחוסר 107,שתקפת הן ממיעוט האזכורים המקראיים אודות רחיצה לשם טהרהמציאות זו מ

הרחיצה לצורך היטהרות ריטואלית , לדברי רייך. מתקופה זומתאים כל ממצא ארכיאולוגי 

, הנהר, הים: כגון,באמצעות טבילה במקווי מים טבעייםבתקופת המקרא יכולה הייתה להיעשות 

הוא אף הציע ). 151, 140, 86: שם(גשמים שנקוו באופן אקראי ו ממימי מעיין או ֵּגֵבי מים שנוצר

מי ", "מי גבאים: "כמו(כי מקורה של רשימת סוגי מקווי המים הניתנת בראש מסכת מקוואות 

מהתקופה שקדמה הוא ]) ח–א, מקוואות א, משנה[וכיוצא באלו " מעין שמימיו מעטין", "תמציות

–151: שם(ו מושגים ומונחים קדומים אשר נשתקעו במשנה וכי אל, להופעתו של מקווה הטהרה

עמית הסכים לשיטתו של רייך כי הטבילה או הרחצה הפולחנית בתקופת המקרא לא הייתה ). 152

עמית (בנהר או בגב מים , וכי בתקופה שקדמה להופעתו של המקווה היא נעשתה במעיין, שכיחה

שתיקת המקרא בספרות הנביאים והכתובים בכל הנוגע לנושא ההיטהרות הריטואלית , ונתן לורנס'לדעת ג107

Lawrence(י באמצעות מים מוסברת בכך שדינים המופיעים בספר ויקרא כלל לא היו קיימים לפני תקופת הבית השנ

והיעדר , בו מופיעים דינים אלו נכתב רק בתקופה שלאחר שיבת ציון) P(המקור הכוהני , לדבריו). 200 ,42–38 :2006

האזכורים להיטהרות במים במקורות הדיוטרונומיסטיים מוסבר בכך שזמן חיבורם של מקורות אלו קודם לזה של 

.המקור הכוהני
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: יטהרות במים בתקופה שקדמה להופעת המקווהרגב נדרש לשאלת אופן ההאייל גם ). 7: 1ז"תשנ

אלא שהטבילה נעשתה , טבילה במים לשם היטהרות מן הטומאה נהגה עוד בתקופת המקרא"

).3: 1ו"רגב תשנ" (מערות ובורות מים, במקורות מים טבעיים או חצובים כגון נהרות

ה הסברה שבתקופת הבית הראשון ובראשית ימי הבית השני הייתה מתבצעת הרחצ

הריטואלית במקורות מים טבעיים מתקבלת על הדעת רק בהנחה שמדובר בפעולה מוגבלת 

וגם הטבילה בים אפשרית , שופעת נהרותאיננהישראל-ארץ, כידוע. וכשיטת רייך ועמית, בהיקפה

במשך כל התקופה . רק לתושבי יישובים המצויים בקרבה לחופי ים הכנרת או הים התיכון

הרחק מחופי הימים , לוסייה היהודית התגורר באזורים הפנימיים של הארץעיקר האוכ, הנידונה

הרבה יישובים לא . מקורות המים הטבעיים היחידים הם מעיינות, במרחב זה. ומנהרות זורמים

לא תמיד הייתה , סמוך למעייןוגם במקומות שהיישוב היה , ים בקרבה למעיין נובעהיו מצוי

ומפלסש, במרחב הוא מעיין הגיחוןהמעיין היחיד המצוי, עצמהבירושלים. אל המיםניגשות קלה

וקשה להניח שמעיין זה שימש כמקור המים היחיד , המקדשמהמפלס של'מ100-נמוך בכ

והמוני עולי הרגל שפקדו , הכוהנים העובדים במקדש, להיטהרותם הריטואלית של תושבי העיר

.העיר ואת המקדש לעיתים מזומנותאת

ם האפשרות שאנשים נהגו לטבול במי גשמים שהצטברו באופן טבעי בגבי סלע או דומה כי ג

א קשה למצו, אפילו לאחר ירידת גשם רב. במערות טבעיות רחוקה מאד מלהיות מציאותית

מים כאלו נוטים להתעפש . כדי להטביל בהם את כל הגוףמקומות מים מכונסים העמוקים דיים

גם . ם מצויים במשך מרבית ימות השנה כדי לשמש לטבילהובוודאי שאינ, ולהתייבש עד מהרה

כי רשימת סוגי מקווי המים הניתנת בראש מסכת מקוואות ) 152–151: ן"תש(טענתו של רייך 

מי "-ו" מי גבאים"כגון , מתייחסת למקומות טבילה שהיו בשימוש בזמן שקדם להופעת המקווה

אחדים בנוגע למקומות טבילה ראשוניים נשתקעו בה מושגים ומונחים קדומים"וכי , "תמציות

שאינםשכן מקווי מים אלו נזכרו במשניות שם דווקא כדי להדגים מקומות , איננה מובנת" אלה

!כשרים לטבילה

האפשרות להיטהר , כי לפני שהוכנסו לשימוש מקוואות הטהרה מעשי ידי אדם, אפוא, נמצא

רייך ועמית הסיקו מתוך , כאמור. ד ליישוםמטומאה על ידי טבילת כל הגוף במים הייתה קשה מא

זה שבתקופה שקדמה להופעת המקווה הייתה הרחיצה הפולחנית פעולה מוגבלת בהיקפה ושהיא 

מסקנה זו מבוססת על . ישראל- יום של האוכלוסייה היהודית בארץ-תפסה מקום שולי בחיי היום

רך היחידה להיטהר ההנחה כי גם בהלכה הקדומה הייתה הטבילה של כל הגוף במים הד

לות מתוך המקורות וכאן המקום לחזור ולבחון הנחה זו מחדש לאור העדויות הע. מטומאה

.הכתובים

המקורות המקראיים משתמשים בעקביות בפועל הנגזר מהשורש , )1. 4.א(כפי שראינו לעיל 

תח לשון סתמית זו פותחת פ. את האדם מטומאההנדרשת לטהרץ כדי לתאר את הפעולה -ח-ר

על ידי עירוי מים על : רחב לאפשרויות פרשניות שונות באשר לאופן ביצוע פעולת הרחצה הנדרשת

על ידי טבילה חלקית או מלאה של הגוף בתוך , באמצעות התזת מים על הגוף, הגוף מתוך כלי

רק בנוגע לאדם שנטמא בעקבות פליטת זרע נאמר . או שמא הרחיצה בכל דרך שהיא במשמע, מים

ואולם גם במקרה הזה לא התפרש כיצד יש , )טז, ויקרא טו" (את כל בשרו"ה עליו לרחוץ כי חוב

או שמא גם רחיצת כל אבר בנפרד , ואם הכוונה לרחיצת כל הגוף בבת אחת, לבצע רחצה זו
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עמדנו גם על כך כי בתורה אין כל התייחסות למקור המים המשמשים לצורך הרחצה . מועילה

]).יג, ויקרא טו" [מים חיים"לה נדרשת , למעט הרחצה של הזב(מותם ולכ, לטיבם, הריטואלית

הייתה הלכה מגובשת ייתכן מאד כי בתקופת המקרא ובראשית תקופת הבית השני עדיין לא

שפעולת הרחיצה הריטואלית תתבצע דווקא באמצעות טבילה של כל הגוף במים בבת אשר קבעה

הרחצה לשם טהרה לא הייתה שונה באופייה תפעול, נע כי בתקופות אלולא מן הנמ108.אחת

מוחלט של מתקנים אשר היו הםבכך מוסבר היעדר109.מהרחצה הרגילה לצורך ניקיון הגוף

י מים וטיוחם הייתה ידועה שכן הטכנולוגיה של חציבת מתקנ, טבילת הגוף במיםשמש לעשויים ל

).II)Tsuk 1997כבר מתקופת הברונזה התיכונה 

היטהרות במים תאר הטקסט הראשון המצוי בידינו אשר מ, )2. 4.א(כפי שראינו לעיל

מקור זה תוארך על ידי מרבית החוקרים לתקופה ).ט–ז, יב(נמצא בספר יהודית טבילהבאמצעות 

מצוי לראשונה התקופה בה המקווהZeitlin 1972: 26–31 ;Moore 1985: 67–70(,110(החשמונאית

המקורות הכתובים רגילים להזכיר את פעולת הטבילה , אילךמתקופה זו ו. הארכיאולוגיבמצאי

ניתן , ל"כאשר מגיעים למקורות חז. במים כדרך שבה מתבצעת ההיטהרות הריטואלית מטומאה

לפיה הדרישה המקראית להיטהר באמצעות רחיצה , כבר למצוא הלכה מגובשת ומפותחת

הגוף בבת אחת בתוך מים בלתי מתפרשת כפעולה שניתנת לבצע אך ורק באמצעות הטבילה של כל

.שאובים

והבא [...] אלו פוסלים את התרומה : "הרחיצה במים שאובים מטמאת את האדם, לפי המשנה

, זבים ה, משנה" (וטהור שנפלו על ראשו ורבו שלשה לגים מים שאובין, ראשו ורבו במים שאובין

ובמקום , )יא, טהרות ד, שנהמ(" דברי סופרים"מבארת כי אלו הלכות מהמשנה במקום אחד).יב

קשה . )ב, מקוואות ב, משנה" (מאה קלהטֻ ": ממצבים אלואחר מכנה את הטומאה הנגרמת 

קרוב לוודאי כי אלו גזרות אשר נועדו לייצר אך 111,תוקיימהלכות אלולקבוע בדיוק החל ממתי 

קנות אלו ת. חיץ ברור בין הטבילה לשם היטהרות ריטואלית לבין רחצה לשם ניקיון גרידא

טו של ספר ויקרא מורים רק על רחצה במים -יד ו, היטהרות המצויים בפרקים יברייך אמנם כבר העיר כי דיני ה108

רייך (עומקם או איכותם של המים , וגם אין בהם הוראה בדבר נפחם, וכי אין הם מחייבים היטהרות בטבילת כל הגוף

: שם" (בילה מלאהייתכן שפרקים אלה חוברו אף לפני פרק הזמן שבו ההיטהרות נעשתה בט: "לדבריו). 83–82: ן"תש

הרחצה לשם היטהרות הייתה , רייך הניח באופן פשוט כי בתקופה שקדמה להופעת המקווה, אולם בהמשך דבריו). 83

).152–151, 140, 86: שם(מתבצעת דווקא באמצעות טבילה במקורות מים טבעיים 

וזרקתי עליכם מים ":בספר יחזקאל נזכרת פעולה של היטהרות מטפורית באמצעות זריקת מים על האדם109

קשה לדעת אם יש כאן אלוזיה ). כה, יחזקאל לו" (מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם, טהורים וטהרתם

מי ("או שמא יש במשל רמיזה לזריקתם של מי חטאת , לרחיצה הריטואלית הנזכרת פעמים כה רבות בספר ויקרא

]).כ, במדבר יט" [עליוֹזרקנדה לא 

.13ערה ה, ראו לעיל110

" יח דברים"נמנו הלכות אלו על רשימת ) ב"שבת יג ע(וברובד הסתמאי של הבבלי ]) ג"ג ע[ד , שבת א(בירושלמי 111

בזה ואולם נראה שדברי התלמודים , )ד, שבת א, משנה(שנגזרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון בשלהי ימי הבית השני 

) יב, ה(פיטר תומסון סבר שהמשנה בזבים ). 272–252: ד"שלום תשנ-בן: ראו(אינם מיוסדים על רקע היסטורי מהימן 

ההלכות , לדעתו). Tomson 1988(שחי ופעל בשלהי ימי הבית ובראשית תקופת יבנה , יהושע בן חנניה' גובשה על ידי ר

.יהושע' שניים לפני רשבמשנה זו היו קיימות במסורת הפרושית דור אחד או
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מובנות היטב על רקע מציאות שבה אנשים נוהגים להיטהר מטומאה על ידי שפיכת מים מתוך כלי 

של הטבילה כדי לחזק את מעמדה ההלכתי החדש112.על הגוף או על ידי רחצה באמבט ישיבה

אלא ,לא רק שאיננה מטהרת, התקבלה הגזרה שרחיצה שגרתית, ילההמלאה על פני הרחצה הרג

113.את האדם אשר עד לאותו רגע היה טהור לגמריאף מטמאת

נפלו לתוכו כמות מסוימת של מים שאוביםאותו רקע נגזרה גם כי מקווה שנראה כי על 

חכמים אשר חיו ופעלו בירושלים באמצע , הלכה זו נמסרה בשמם של שמעיה ואבטליון114.נפסל

אלא שאדם , ן את המקוהמלא הין מים שאובין פוסלי': הלל אומר: "ס"המאה הראשונה לפנה

לא כדברי זה ולא כדברי ': וחכמים אומרים';תשעה קבין': ושמאי אומר'; חייב לומר בלשון רבו

: אלא עד שבאו שני גרדיים משער האשפות שבירושלם והעידו משום שמעיה ואבטליון'; זה

). ג, ויות אעד, משנה" (וקיימו חכמים את דבריהם'; שלשת לגין מים שאובין פוסלין את המקוה'

היה צורך אקוטי , כשנות דור לאחר ראשית הופעתו של המקווה, בימיהם של שמעיה ואבטליון

ולבודד אותה כמה שאפשר מהרחצה השגרתית לצורך , לבצר את מעמדה של הטבילה המלאה

בניגוד גמור לרחצה –לשם כך נגזר כי הטבילה צריכה להיות בתוך מים בלתי שאובין . ניקיון הגוף

נגזר כי אפילו מידה מועטת של , יתר על כן115.גרתית הנעשית באופן הרגיל באמצעות כליםהש

116.מקווהאת הפוסלים של מי גשמים שנפלו לתוך מקווה כשרשאוביןמים

האפשרות היחידה להיטהר מטומאה היא באמצעות טבילת כל , כאמור, ל"לפי ההלכה של חז

והוא שאדם שנטמא , לל הזה יש יוצא מן הכללאולם לכ. הגוף בבת אחת במים בלתי שאובין

יכול להיטהר על ידי שפיכת תשעה קבין של מים על גופו ") בעל קרי("כתוצאה מפליטת זרע 

הבין שמדובר בגזרות מסוף ימי הבית השני אשר הופנו כנגד קבוצות אשר התירו לטבול במים , לעומת זאת, סנדרס112

).Sanders 1990: 224–227(שאובין בניגוד לשיטת הפרושים 

א גזרו ביה רבנן והבא ראשו ורובו במים שאובין מאי טעמ: "כבר אמוראי בבל דנו בתולדותיה של גזירה זו113

שבתחלה היו טובלין במי מערות מכונסין וסרוחין והיו נותנין עליהן מים ': אמר רב ביבי אמר רב אסי? טומאה

שהיו אומרים לא אלו מטהרין אלא אלו ': אמר אביי? מאי קבע'; גזרו עליהם טומאה–התחילו ועשאום קבע , שאובין

שהיו אומרים לא אלו מטהרין ': אלא אמר רבא' !הא קא טבלי בהנך? מאי נפקא מינה': אמר ליה רבא'; ואלו מטהרין

לא , דאי לא הא? ט גזרו ביה רבנן טומאה"וטהור שנפלו על ראשו ורובו שלשה לוגין מים שאובין מ'; אלא אלו מטהרין

האמוראים ואולם ייתכן שדברי , אין צורך להניח שלפנינו תיאור היסטורי מדויק). א"שבת יד ע, בבלי" (קיימא הא

לפיה גזירה זו נועדה לייצר הבחנה ברורה בין הטבילה , נסמכים על מסורת עתיקה בעלת גרעין היסטורי מהימן

.במקווה לבין הרחיצה לשם ניקיון הגוף

.49הערה , ראו לעיל114

, ויקרא יא" (אך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור"ל הפסוק גזירה זו מצאה נימוק במדרש הלכה ע, ברבות הימים115

תלמוד לומר –יכול אפילו מילא בכתיפו ועשה מקוה בתחילה יהיה טהור , אילו אמר מקוה מים יהיה טהור): "לו

ראוי , עם זאת]). ג"מהדורת וייס נה ע[א , שמיני פרשה ט, ספרא" (מה מעין בידי שמים אף מקוה בידי שמים', מעין'

ציין כי חלק ממפרשי התלמוד ומפוסקי ההלכה בימי הביניים סברו כי ההלכה שמים שאובין פסולים לטבילה איננה ל

יצחק בן שמואל מדנפייר ' כך דעת ר. וכי מדין תורה אפילו מקווה שהתמלא כולו במים שאובין כשר, אלא מדרבנן

ר "שלמה ב' ר, ])רצה–רצד' עמ, מהדורת פרנקל[ב–א, הלכות מקוות ד(ם "הרמב, )ה אלא"ב ד"פסחים יז ע, תוספות(

מהדורת [סד , שם חלק ה; ]קל' עמ, מהדורת מכון ירושלים[רכד , חלק ג, א"שאלות ותשובות הרשב(אברהם בן אדרת 

מהדורת [ה אלא "ב ד"פסחים יז ע, ן"חידושי הר(ראובן גירונדי ' רבנו נסים בן ר, ])לח–לז' עמ, מכון ירושלים

.ועוד; ])קו–קה' מע, ליכטנשטיין

.50הערה , ראו לעיל116
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ח , מקוואות ג, תוספתא; ]8' עמ,מהדורת ליברמן[יב , ברכות ב, תוספתא; ד, מקוואות ג, משנה(

; ב"כב ע–א"ברכות כב ע, בבלי; ]ג"ו ע[ה –ד, ברכות ג, ירושלמי; ]655' עמ,מהדורת צוקרמנדל[

ורה ה מחכם לחכם בצהלכה זו נמסר, לדברי ברייתא אחת המובאת בבבלי). א"גיטין טז ע, בבלי

נחום איש גם זו לחשה לרבי ; טהור–בעל קרי שנתנו עליו תשעה קבין מים : "של מסורת חשאית

ברכות כב , בבלי" (מידיו בשוקובן עזאי יצא ושנאה לתל, ורבי עקיבא לחשה לבן עזאי, עקיבא

לפיה היה ניתן להיטהר מכל טומאה , אפשר שהלכה זו מהווה שריד אחרון להלכה הקדומה). א"ע

בלחישה מפיו של חכם אחד , הלכה זו נמסרה בחשאיות117.באמצעות עירוי של מים על הגוף

כה שכבר הפכה שכן פרסומה ברבים יכול היה לערער את יסודותיה של ההל, לאוזניו של תלמידו

. ולפיה רק טבילה של כל הגוף בבת אחת בתוך כינוס של מים בלתי שאובים מטהרת, לנורמטיבית

היה נהוג להתרחץ בשיעור מסוים של , )חשמונאית-הקדם(לא מן הנמנע כי גם בהלכה הקדומה 

מאי מעניין כי לדעת ש. ואולי מכאן המידה של תשעה קבין הנדרשת להיטהרותו של בעל קרי, מים

הוא השיעור של מים –תשעה קבין –אותו השיעור של מים , )ג, עדויות א(במשנה שהובאה לעיל 

את המקווה וכי שמאי ביקש לפסול , ייתכן שאין כאן מקרה. שאובים הפוסלים את המקווה

. כדי לשרש את המנהג הקדום להתרחץ בתשעה קבין של מים שאוביםשלתוכו נפלו תשעה קבין

אלא אף פוסלים את , שתשעה קבין של מים שאובין אינם מטהרים את האדםלא רק , מעתה

118.המקווה מלטהר

ואת , התפתחות בשדה ההלכהכתוצאה של אפשר להציע כי מקווה הטהרה נולד,מכל האמור

בתקופה שקדמה לראשית הופעתו של מקווה הטהרה :השתלשלות הדברים ניתן לסכם כדלהלן

עדיין לא , ס"ס או בראשית המאה הראשונה לפנה"יה לפנהישראל בשלהי המאה השני- בארץ

הייתה הלכה מגובשת אשר דרשה שפעולת הרחצה לשם טהרה תתבצע דווקא באמצעות טבילה 

הרחצה לשם פעולת, ראשית ימי הבית השניבתקופת המקרא וב. של כל הגוף במים בבת אחת

םהיעדרבכך מוסבר . הגוףה לצורך ניקיון טהרה לא הייתה שונה באופייה מהרחצה הרגיל

לימים התקבלה ההלכה . טבילת הגוף במיםים אשר היו עשויים לשמש להמוחלט של מתקנ

עם גיבוש ההלכה . טבילת כל הגוףבלעדית להיטהר מטומאה היא בכי הדרך היחידה וההקובעת 

הופיעו לראשונה , כנראה במהלך התקופה החשמונאית, המחייבת טבילה של כל הגוף בבת אחת

כדי לבצר את מעמדה של פעולת הטבילה . גם מתקני מים המאפשרים טבילה מלאה של הגוף

נתקבלה ההלכה , ולייצר חיץ ברור בין הטבילה לשם טהרה לבין רחיצה שגרתית לשם ניקיון הגוף

: טבול כך, על אודות הטבילה: "מעניינת ההשוואה למובא בחיבור הדידאכי בהקשר לטבילה הנוצרית הקדומה117

, אם אין לך מים חיים. דשהבן ורוח הקו, בשם האב) ὕδατι ζῶντι(טבול בתוך מים חיים , לאחר כל האמירות הללו

שפוך מים על , אם אין לך את שניהם. חמים] עשה זאת במים[, קרים] לטבול במים[אם לא תוכל ; טבול במים אחרים

ἔκχεον εἰς τὴν κεφαλὴν τρὶς(הראש שלש פעמים  ὕδωρ (הבן ורוח הקודש, בשם האב) " מרבית ). 3–1, 7דידאכי

Draper(נ או לראשית המאה השנייה לספירה "וף המאה הראשונה לסההחוקרים היום מתארכים את הדידאכי לס

2006: 178.(

לבין שיעור המים הפוסלים את , במשנה מצוי רמז לזיקה בין שיעור המים המטהרים את הבעל קרי מצד אחד118

ומשלשה , משנים, מכלי אחד] מקווה שנפלו לתוכו שלשה לוגין מים שאובין: "[המקווה והמטמאים את האדם מאידך

וטהור שנפלו על ראשו ועל רבו , בעל קרי החולה שנפלו עליו תשעה קבין מים. אין מצטרפין–ומארבעה . מצטרפין–

; ד, מקוואות ג, משנה" (מארבעה אין מצטרפין; מצטרפין–ומשלשה , משנים, מכלי אחד: שלשה לגין מים שאובין

]).655' עמ, למהדורת צוקרמנד[ח , מקוואות ג, וראו מקבילה בתוספתא
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אלא אף –לא רק שאיננה מטהרת –וכי הרחצה במים שאובין ,שרק מים בלתי שאובין מטהרים

.מטמאת

פעולת הרחיצה הריטואלית נעשתה בעזרת כלים קטנים , של מקוואות הטהרהתםלפני הופע

לא ניתן , מכיוון שעדיין לא היו מתקנים מיוחדים לדבר. כנראה פכים או כלים דומים, וניידים

, אפוא, צאנמ. לבחון בכלים ארכיאולוגיים עד כמה הייתה הרחיצה הריטואלית נפוצה בתקופה זו

טענתם של רייך ועמית כי לפני הופעתו של מקווה הטהרה הייתה הרחצה כי אין צורך לקבל את 

.ישראל- יום של יהודי ארץ-הריטואלית פעולה מוגבלת בהיקפה אשר תפסה מקום שולי בחיי היום

ולמה אירעו התפתחויות אלו דווקא , מדוע התפתחה ההלכה בתחום הרחצה לשם טהרה

ישנם גורמים , ככלל. קשה לדעת? ס"לפנהבמפנה המאה השנייה או בראשית המאה הראשונה

בין אם אלו גורמים אינהרנטיים למשא ומתן , רבים אשר משפיעים על תהליך התפתחות ההלכה

בין החבויותמבחוץ אחרות ובין אם אלו מניעים חברתיים וכלכליים או השפעות , משפטי-ההלכתי

רמים המניעים את התפתחות לא תמיד קל לעקוב אחרי הגו. השיטין של השקלא וטריא ההלכתי

קל וחומר בנידון דידן כאשר הנתונים ההיסטוריים העומדים לרשותנו בסוגיה זו דלים , ההלכה

.במידה יחסית

יש לתת את הדעת לכך שמקוואות הטהרה הופיעו לראשונה באותו פרק זמן שבו , עם זאת

אסית המאוחרת החל מהתקופה הקל, ביוון119.ישראל-האמבט היווני הוכנס לשימוש בארץ

היה נפוץ השימוש באמבטיות ישיבה אשר שולבו בתוך חדרי רחצה , ובתקופה ההלניסטית

האמבט עצמו היה בדרך כלל מתקן קטן בנוי מאבנים קטנות המלוכדות . מיוחדים בבתי מגורים

האמבט היווני נכנס . מצויות גם אמבטיות עשויות חרסאך , מר מילוט ומטויח בטיח הידראוליבחו

ודוגמאות של מתקן זה מצויות באתרים כמו , ס"ישראל רק במאה השנייה לפנה-ימוש בארץלש

ישראל הן מהסוג -כמעט כל האמבטיות היווניות בארץ120.הר גריזים ועוד, גזר, בית צור, בית ירח

.הבנוי ומטויח

. הפרקטיקה של הרחצה באמבט היווני הייתה שונה במהותה מזו שהייתה נהוגה מקודם

בתוךהמתרחץ באמבט ישב , לערות מים על הגוף מתוך כלי בתנוחת עמידה או אולי ישיבהבמקום 

אמנם לא כל חלקי הגוף היו שקועים . באופן שפלג גופו התחתון התכסה במים שבמתקן, המים

ואולם היה , בתוך המים ועדיין היה צורך לערות מים על הראש ועל פלג גוף העליון של המתרחץ

, דרך הרחיצה החדשה. צם הישיבה והשהייה בתוך מים במשך זמן הרחיצהחידוש לא קטן בע

ס באותה מסגרת "ישראל במאה השנייה לפנה-גם זהר עמר עמד על הופעתם של מתקני רחצה הלניסטיים בארץ119

ניתן להצביע על קו מקשר בין , לדעתו). 24–20: ז"עמר תשס(כרונולוגית בה הופיע לראשונה מקווה הטהרה 

מהמורשת הרפואית הקלאסית בעולם היווני ובין התפתחות חשיבות הבריאות וההיגיינה האישית והציבורית כחלק 

עמר עצמו הבהיר שאין נתון מפורש שיכול להצביע על קיומה של . ישראל- הרחבתה של הטהרה בקרב יהודי ארץ

וטען רק שחדירתם של מתקני , השפעה ישירה מתרבות ההיגיינה של עולם ההלניסטי על שמירת הטהרה בישראל

אפשרה לקיים ) ובשלב מאוחר יותר בתי כסא ציבוריים, מרחצאות ואמות מים(ל ישרא-היגיינה הלניסטיים לארץ

.דיני טהרה באופן קל וזמין יותר גם בקרב שכבות העם העממיות

ובקטלוג , Hoss 2005: 38–45: ראו, ישראל בתקופה ההלניסטית-לטיפול מעודכן בנושא האמבטיות היווניות בארץ120

.ובביבליוגרפיה שם
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בוודאי העצימה את , והעובדה שהרחיצה התבצעה במתקן בנוי וקבוע בחדר מיוחד בתוך הבית

.חווית הרחצה

ישראל בתקופה ההלניסטית הייתה השפעה לא -יש להניח כי להופעתו של אמבט הרחצה בארץ

ייתכן שההתפתחות . תהיהודיל פעולת הרחצה בקרב האוכלוסייהספציה שמבוטלת על עצם הקונ

, "רחיצה"בפרקטיקה של הרחצה הביאה גם לשינוי בדרך פרשנות המקרא במקורות המדברים על 

. ץ-ח-ולהערכה מחודשת של פעולת ההיטהרות במים המבוססת על הבנת הפועל המקראי ר

להתפתחות בהבנת הרחצה הביאה, המיםבתוךלפיה רחצה מתבצעת , התפיסה החדשה

לפיה אף היא צריכה להתבצע באופן שאדם הבא להיטהר מכניס את גופו לתוך ,הריטואלית

אפשר שמכאן התפתחה הגישה ההלכתית החדשה אשר לבסוף דרשה טבילה מלאה של . המים

ה של כל הגוף במים בבת כדי לאפשר טבילה מלא. הגוף בתוך המים כדי להביא לידי היטהרות

ובכך התהוו מתקני המים , הצורך במתקן מים עמוק יותר מאשר האמבט היוונינוצר,אחת

.המדורגים הראשונים

ישראל - בארץהתהליך ההיסטורי שהביא לראשית הופעתם של מקוואות הטהרה , לפי הצעתי

וצגרעיון שה, "המצאת מסורת"של הוא דוגמהס "במחצית השנייה של המאה השנייה לפנה

ֶאריק שבעריכתThe Invention of Traditionהנודע והמצוטט רבותקובץ והוגדר היטב ב

הצביעו מאמרים בקובץ זההמחברי . )Hobsbawm and Ranger 1983(ר'ם וֶטֶרנס ריינגּואָ הֹוּבסּב

לעבר הרחוק כדי ויוחסחדשים או ריטואלים מנהגים , סמליםמהעידן המודרני בהן דוגמאותעל 

" המצאת מסורת"תופעות של הם הראו כיצד. של מסורת עתיקת יומיןלהעניק להם לגיטימציה

והן נועדות לתת מענה לסיטואציות חדשות , מתפשטות במיוחד בעידן של שינויים מהירים

חיל מודל זה על התקופה האלברט באומגרטן ,לאחרונה. הילת העברפנייה לבאמצאות 

הומצאו ) "שמע"השקל וקריאת -חציתמס מבמיוחד(ם וטען שריטואלים מסוימי, החשמונאית

חברתיות ופוליטיות , ס בעידן של תמורות תרבותיות"במחצית השנייה של המאה השנייה לפנה

Baumgarten(כדי להשריש ערכים ונורמות חדשים במעטה של מסורות עתיקות , חריפות

ה יכולה הדרישה החדשה להיטהר באמצעות טבילת הגוף במתקן המקוו, באופן דומה121).19961

המקראית ריטואל חדש שיוחס למסורת בהמצאה של בזה שמדובר"המצאת מסורת"כלהיחשב 

".ורחץ במים: "התורהציוויבאמצעות פרשנות חדשה של 

שימש מקור השראה אדריכלית אולי אמבט היווני את האפשרות שהרייך בחן , בעבר

חלקי הגוף בבת אחת במתקן ודחה זאת מכיוון שלא ניתן להטביל את כל , למקוואות הטהרה

רייך לא הבחין בהתפתחות בפרקטיקה של , כפי שראינו לעיל). 131–126: ן"רייך תש(מסוג זה 

ולדעתו גם –מפעולת רחיצה שגרתית לטבילה מלאה של כל הגוף –ההיטהרות הריטואלית 

ילת בתקופה שקדמה להופעתו של מקווה הטהרה הייתה נערכת הרחצה הריטואלית בדרך של טב

טיפוס -אמבט הישיבה בוודאי לא יכול היה לשמש כאב, לשיטתו. כל הגוף במים בבת אחת

ישראל - רץאני מבקש להציע כי חדירת האמבט היווני לשימוש בא, לעומת זאת. למקווה הטהרה

והביאה בעקבותיה לידי שינויים בדרישות ההלכה , הרחצה בכללשינתה את עצם התפיסה של 

הודה כהן אימץ רעיון זה כדי להסביר שינויים שחלו בהבנת הפסוקים בתורה שהתפרשו כמצווים על י, לאחרונה121

).Cohn 2008: 88–89(דבר שלדעתו התחרש בתקופה החשמונאית , הנחת תפילין
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ישראל הייתה לגורם -הופעתו של האמבט היווני בארץ. חצה הריטואליתבאשר לדרך ביצוע הר

ובעקבות התפתחות זו נוצר הצורך במתקנים אשר יכלו לאפשר את , משפיע על התפתחות ההלכה

ישראל - יש לראות בראשית הופעתו של אמבט הישיבה בארץ, אם כן. דרישות ההלכה החדשות

.ולאו דווקא מקור השראה אדריכלית, הדרך בתהליך היווצרותו של מקווה הטהר-אבן

: ן"רייך תש(רייך עצמו ביקש לשחזר את דרך התהוותו של מקווה הטהרה באופן אחר לגמרי 

אשר היה ) κρήνη(מקור ההשראה של מקוואות הטהרה היה מתקן בית המעיין , לדעתו). 141–140

מדובר במבנה . ניל הרפואה היוואֵ ,בעיקר במקדשי אסקלפיוס, מקודשיםמצוי במתחמים

שבקרקעיתו מדרגות היורדות אל מפלס מי תהום או אל תוך אגן שיש בו מים שהובאו למקום 

, המבקרים במתחם המקודש היו שואבים מים מהמתקן. באמצעות אמת מים או צינור

בחלקה הראשון של תקופת הבית השני נערכה , לשיטת רייך. ומשתמשים בהם להזאה פולחנית

. ועם הזמן גבר הצורך במקומות טבילה נוספים, הרות במקווי מים טבעייםטבילה לשם היט

, באופן מלאכותי, חפשו דרך להרבות") ההנהגה הדתית או חלק ממנה("הנוגעים בדבר , לדבריו

היה באותו זמן בתודעתם של , לטענת רייך. את מספר מקומות ההיטהרות לשירות הציבור

והידיעה על , בתי המעיין המקודשים בעולם ההלניסטיההנהגה הדתית משהו אודות קיומם של 

.מתקנים אלו שימשה מקור השראה בשעה שבאו לקבוע את צורתו של מתקן ההיטהרות היהודי

בתי המעיין ההלניסטיים אמנם דומים בתכניתם האדריכלית למקוואות הטהרה בכך 

ם בזה מתחיל ונגמר כל ואול, שבשניהם מצויה רצפה מדורגת היורדת אל אגן מלא מים מכונסים

אלא רק , בתי המעיין לא היו משמשים בדרך כלל לרחיצה ולטבילה, כפי שרייך עצמו ציין. הדמיון

" ההנהגה הדתית"נראה גם כי הסבירות ש. לשאיבת מים לצורך הזאה על הנצרך לשם ריפויו

ל בית מעיין לא ידוע ע, לעת עתה. ישראל הכירה את המתקנים היווניים הללו נמוכה מאד- בארץ

; מהתקופה שבנדוןישראל או בסביבתה הקרובה- הקשור לפולחן אסקלפיוס בתחומי ארץ

ה ָאלֶ ה ַאנָ תֵ פרגמון וממקדש ַא, קוס, מקורינתוס: השוואה שהביא רייך הן מיוון עצמההדוגמאות ל

.שבעיר ֶטֶגַאה



מהתקופה כמקוואות טהרה הםמתקני המים הראשונים אשר ניתן לזהותם : לסיכום

על סמך . ס"ראשית המאה הראשונה לפנהס או מ"המאה השנייה לפנהשלהי מ, מונאיתהחש

לא הייתה הלכה מגובשת , נראה כי בחלק הראשון של תקופת הבית השני, המקורות הכתובים

דומה הוהיה נהוג להיטהר מטומאה ריטואלית בדרך , באשר לפרקטיקה של ההיטהרות במים

לא ניתן להעריך באיזה היקף הייתה רווחת פעולת הרחצה . יקיון הגוףלרחיצה השגרתית לשם נ

, שכן טרם היו מתקנים מיוחדים לכך, ישראל-הריטואלית בתקופה זו בקרב הציבור היהודי בארץ

בערך באותו פרק זמן שבו מצויים לראשונה מקורות . והיה ניתן להתרחץ לשם טהרה בכל מקום

הופיע לראשונה גם מתקן , כדרך להיטהרות ריטואליתכתובים המזכירים את הטבילה במים

ייתכן שאחד מהגורמים לגיבוש ההלכה הדורשת טבילת הגוף במים היה חדירתו . המים המדורג

אופייה של דבר שאולי גרם לשינוי התפיסה על, ישראל-ווני לשימוש בארץשל אמבט הישיבה הי

כדי לבצר את . ץ במקרא-ח-בפועל רובפרט הביא לשינוי בהבנת דרך השימוש , הרחצה בכלל

נגזרו גזרות אחדות אשר נועדו לייצר חיץ ברור בין הרחצה , מעמדה של הנוהג החדש בקרב הציבור

טהור שנפלו על ראשו ורבו שלשה לגים "שמכאן הגזרה . לשם טהרה לבין רחצה לשם ניקיון הגוף
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אה כי על אותו רקע נגזרה גם נר". הבא ראשו ורבו במים שאובין"כמו גם , נטמא" מים שאובין

מועטת של מים שאוביןוכי אפילו מידה , ההלכה שהטבילה צריכה להיות בתוך מים בלתי שאובין

שריד אחרון של ההלכה הקדומה השתמר בהלכה המאפשרת .פוסלת מקווה שהתמלא במי גשמים

. לבעל קרי להיטהר על ידי שפיכת תשעה קבין של מים על גופו

)נ"לסה70–ס"לפנה100סביב (ה הטהרה בשלהי תקופת הבית השני מקוו.  2. 7.א

ישראל שייכים -מרבית המקוואות העתיקים הידועים לנו מקונטקסטים ארכיאולוגיים בארץ

את זמן . לספירה135ס ועד לדיכוי מרד בר כוכבא בשנת "לתקופה שבין המאה הראשונה לפנה

. האלו ניתן לתארך ברמות שונות של דיוקבנייתם ואת מועד יציאתם משימוש של המקוואות 

למקוואות אשר נתגלו באתרים שנחרבו שמעימ-חדטרמינוס אנטה קווםלקבוע , לדוגמה, אפשר

הדוגמה הבולטת ביותר לאתר . או ננטשו במהלך מרד החורבן ואשר לא נתיישבו שוב לאחר מכן

ים בקונטקסט סטרטיגרפי די במספר אתרים נחפרו מקוואות המצוי. מסוג זה היא כמובן ירושלים

במיוחד יש לציין את המקוואות אשר נחשפו ; וניתן לתארכם ברזולוציה גבוהה אף יותר, ברור

אין , אולם במרבית המקרים. בארמונות החשמונאים ובארמונותיו של בית הורדוס–ביריחו 

את חלק הארי ולכן נוטים לשייך, מספיק נתונים כדי לקבוע תאריך מדויק לזמן השימוש במתקן

".תקופת הבית השני"של המקוואות מתקופה זו בצורה גסה ל

תוך פרק זמן קצר לאחר ראשית הופעתו של מקווה הטהרה בשלהי המאה השנייה או בראשית 

מקוואות השייכים . מצויים כבר מקוואות רבים במקומות שונים בארץ, ס"המאה הראשונה לפנה

:שם(ביריחו )559, 545, 519, 517, 484, 1:459טבלה (לתקופה החשמונאית נמצאו בירושלים 

–587:שם(בקומראן , )330:שם(בקיפרוס , )313, 310, 304,308, 302, 291,293–286, 284–279

–268:שם(ובגזר ) 1: שם(בקרן נפתלי , )53–51:שם(בציפורי , )16, 15:שם(בגמלא 122,)597

אלא שחסרים הנתונים , בנו בתקופה זואין ספק כי הרבה מקוואות נוספים נ123.)274

. הארכיאולוגיים כדי לקבוע את תאריכם המדויק

התפשט השימוש במקוואות טהרה עד כדי , ס"עד המחצית השנייה של המאה הראשונה לפנה

ראה , אשר לא היה ידוע כאיש אדוק במיוחד בשמירה על חוקי התורה, כך שאפילו המלך הורדוס

, ביריחו, בהרודיון: ות טהרה בכל אחד מארמונותיו הפרטייםצורך להתקין מספר מקווא

מצויים , עד סוף תקופת הבית שני).5. 2. 2.ד: ראו עוד לקמן(במצדה ובקיסריה , בקיפרוס

.105הערה , ראו לעיל122

נתגלו שרידים שונים , ט מקאליסטר בתל גזר בראשית המאה הקודמתבחפירותיו של רוברט אלכסנדר סטיואר123

מתוך עיון בדין וחשבון ). Macalister 1912: Pl. VI(ס לערך "לפנה100–550אשר תוארכו על ידו לפרק הזמן שבין 

רייך ). 274–268: 1טבלה (זיהה רייך שבעה מתקנים מדורגים כמקוואות טהרה , 1912שפרסם מקאליסטר בשנת 

, ס"לפנה142יע כי מתקנים אלו נבנו זמן לא רב לאחר כיבוש גזר מידי הסלאוקים על ידי שמעון החשמונאי בשנת הצ

ויגרש ממנה כל [...] חנה שמעון על גזר, ובימים ההם): "מח–מג, יג(וזאת בהסתמך על המתואר בספר מקבים א 

אמנם הזיהוי של מתקנים אלו ). 306–304' ט עממהדורת רפפור[...]" (ויֹושב בה אנשים העושים את התורה , טומאה

אך הצעתו של רייך לתארכם דווקא לימיו של שמעון החשמונאי אינה יוצאת , כמקוואות טהרה קרוב לוודאי נכון

אין בדין וחשבון שפרסם מקאליסטר שום נתונים ארכיאולוגיים המאפשרים לקבוע מתי , למעשה. מגדר ההשערה

כך שסביר להניח כי , )Gittin 1990: 25–26(הרומית הייתה באתר נוכחות דלה בלבד בתקופה. נבנו מתקנים אלו

.המקוואות שחשף מקאליסטר שייכים לפרק זמן זה או אחר במהלך התקופה החשמונאית
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בה , זוהי תקופת שיא. ישראל-מקוואות טהרה בתפרוסת רחבה בכל מרחב היישוב היהודי בארץ

אם כי קיימים הבדלים , ודיםבו מצויים יהישראל -בארץים בכל מרחבטהרה מופיעמקוואות 

).6.א: כפי שראינו לעיל(רגיונליים בעוצמת התופעה בין האזורים הגיאוגרפיים השונים 

ההיטהרות באמצעות טבילה נזכרת במספר מקומות ש)4.2.א: לעיל(כבר עמדנו על כך 

ד שבו מתקיימת ואילו על קיומו של מתקן מים מיוח, במקורות הכתובים מתקופת הבית השני

היעדר כל התייחסות למקווה הטהרה במקורות הכתובים מהתקופה . טבילה זו כלל איננו שומעים

, הרחיק לכת דוד נחמן. שבה קיים שפע רב של מקוואות ברקורד הארכיאולוגי עשוי אולי להפתיע

אשר בבואו לבחון את שתיקתו של יוסף בן מתתיהו מלהזכיר בכתביו את קיומו של מקווה

יתכן שהעובדה שיוספוס אינו מזכיר את המקווה צריכה ללמדנו שאין לייחס : "כתב, הטהרה

משמעות כה רבה לתפוצתם של המקוואות ולהסיק שהם תפסו מקום חשוב במיוחד בחייו 

העובדה שיוספוס אינו מזכיר מקוואות מלמדת אולי יותר על . [...] הדתיים של היהודי הממוצע

י היהודי הממוצע מאשר שפע הממצאים הארכיאולוגיים והמחקרים מקומו של המקווה בחי

. מסקנתו הנועזת של נחמן בוודאי איננה מתקבלת על הדעת). 247: ד"נחמן תשס!" (שבעקבותיהם

פעמים עשויים נתונים ארכיאולוגייםו, רק חלק מהמציאותמקורות ספרותיים מטבעם משקפים

לפנינו דוגמה יוצאת מן הכלל למקרה . ה החסרהלהשלים חלקים רבים וחשובים מהתמונרבות 

מתקן המים שבו . שבו הממצא הארכיאולוגי ממלא לקונה במקורות הספרותיים שהגיעו לידינו

, מתתיהו מבחינה היסטורית-נהגו היהודים לטבול לשם טהרה כנראה לא עורר עניין אצל יוסף בן

המקווה לא זכה לאזכור גם במקורות ,מסיבות אלו או אחרות124.ולכן אינו מוצא ביטוי בכתביו

הממצא הארכיאולוגי האילם מוכיח , לעומת זאת. אחרים מהספרות היהודית של ימי הבית השני

וכי , יותר מאלף עדים כי מקוואות טהרה היו מצויים בכל מקום ובכל פינה מפינות החיים

מהאוכלוסייה חלק גדולהטבילה במקוואות אלו הפכה לחלק בלתי נפרד מאורח החיים של 

.תקופת הבית השנישלהי ישראל ב-בארץתיהודיה

)נ"לסה135–70(מקווה הטהרה בתקופה שבין המרידות נגד הרומאים .  3. 7.א

מהם , רחבי הארץכל מקוואות ב300-מנה רייך כ,על מקוואות הטהרה1990משנת במחקרו 

. לספירה70ה שלאחר שנת ורק כעשירית לתקופ, מתוארכים לתקופת הבית השניה90%-יותר מ

הסיק רייך שחלה ירידה משמעותית בעיסוק בענייני טומאה וטהרה לאחר חורבן , מנתונים אלו

, בשימוש במקוואות טהרה) הבדל של סדר גודל(נראה בעליל כי חלה ירידה משמעותית : "הבית

). 143: ן"רייך תש" (בין תקופת הבית השני לבין התקופה שלאחר החורבן

ודעתו של רייך על קיומה של דיכוטומיה חריפה בין , זו הטביעה את חותמה על המחקרמסקנה 

אופייה והיקפה של שמירת טהרה בתקופת הבית השני לעומת התקופה שלאחר החורבן התקבלה 

המסקנה המתבקשת מכך היא שריבוי המקוואות בתקופת הבית השני קשור . על חוקרים רבים

שכן בכך מוסברת , ולסדרי הפולחן שהתקיים בו ומסביב לובאופן ישיר לקיומו של המקדש

מסקנה זו . הירידה הדרמטית במספר המקוואות בין ימי הבית השני לבין התקופה שלאחר מכן

:סוכמה לאחרונה על ידי מגן

תודתי נתונה . אינן נזכרות אצל יוספוס–מפאר מפעלי הבנייה של הורדוס –גם אמות המים לירושלים ולקיסריה 124

.ד עמית שהעיר לי על כךר דו"לד
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“After the religious crisis in the wake of the destruction of the Temple they ceased immersion

and purification in ritual baths, which was a commandment connected with the Temple and

its purification rites” (Magen 20081: 31).

שכן על , שהיו בידי רייךשיוצרים הנתונים הסטטיסטיים" טעות אופטית"כאן יש להעיר על 

ת הבית למספרם מלאחר החורבן אף שמבחינה סטטיסטית היחס בין מספר המקוואות מתקופ

שחלק מכריע מן המקוואות מימי בית שני בקורפוס של לכך יש לתת את הדעת , 1:10היה אכן 

שלא התקיים בהם יישוב יהודי לאחר , מצדה ויריחו, רייך הם מאתרים מרכזיים כגון ירושלים

השוואה בעלת כדי לערוך. וברור שאין לצפות שיהיו מקוואות במקום שאין יהודים, החורבן

משמעות באשר להיקף השימוש במקוואות טהרה בין תקופת הבית השני לבין התקופה שלאחר 

יש צורך לבדוק את מספר המקוואות באתרים יהודיים מימי הבית לעומת מספר , החורבן

. המקוואות באתרים מקבילים אשר התקיים בהם יישוב יהודי בתקופה שלאחר החורבן

לא היו בידיו נתונים , חקרו בשנות השמונים של המאה הקודמתכאשר רייך ערך את מ

ארכיאולוגיים של ממש על אודות היישוב היהודי שהתקיים ביהודה במשך התקופה שלאחר 

נתונים אלו קיבץ זיסו בעבודת הדוקטורט שלו משנת . חורבן הבית השני עד לדיכוי מרד בר כוכבא

כפרי של יהודה התאושש במידה לא מבוטלת זמן ובה הראה כי היישוב היהודי במרחב ה, 2001

וכי עשרות אתרים אשר נפגעו במהלך המרד הראשון חזרו להיות , מה לאחר דיכוי מרד החורבן

במרחב זה נתגלו בעשרים השנים ). ב"זיסו תשס(מיושבים על ידי יהודים בתקופת בין המרידות 

בין המקוואות . 1990ידי רייך בשנת האחרונות מאות מקוואות אשר לא נכללו בקורפוס שנערך על

קשה לדעת על פי , המצויים באתרים אשר התקיים בהם יישוב יהודי גם בתקופת בין המרידות

ואלו היו , אלו נבנו בתקופת בין המרידות, רוב אלו מקוואות שייכים רק לתקופת הבית השני

.בשימוש בשתי התקופות גם יחד

יש לתת את , ר היו בשימוש בתקופת בין המרידותבבואנו לבדוק את מספר המקוואות אש

ממצאים ארכיאולוגים מעטים מאפשרים לזהות את . הדעת לבעיה מתודולוגית כבדת משקל

זיסו (התקופה שבין המרידות נגד הרומאים ואת ימי מרד בר כוכבא במרחב הכפרי של יהודה 

אינם מאפשרים תיארוך , םיום אחרי-כמו גם כלי יום, הקנקנים וסירי הבישול). 271: ב"תשס

מדויק בשל העובדה שכלים מטיפוסים דומים ייוצרו לאורך כל התקופה שבין שלהי ימי הבית 

נרות (נרות יהודאיים , כגון מטבעות–רק ממצאים מיוחדים . השני ועד לזמן דיכוי מרד בר כוכבא

–וסים מסוימים בקבוקי זכוכית דמויי פמוט וקערות זכוכית מטיפ, נרות דיסקוס, ")הדרום"

ולרוב אינם , אך הללו נדירים באופן יחסי, מאפשרים תיארוך מדויק לתקופת בין המרידות

כי מקוואות רבים אשר נתגלו בסקרים או , אפוא, נמצא). שם(מתגלים בסקרים הארכיאולוגיים 

ת יכלו להיות בשימוש גם בתקופ" תקופת הבית השני"בחפירות מצומצמות ושתוארכו באופן גס ל

.ואפשר שחלקם אפילו הותקנו לראשונה רק בתקופה זו, בין המרידות

ראוי להזכיר את האתרים שבהם נתגלה ממצא שאפשר לתארך לתקופת בין , בהקשר זה

, טבק' ח: ושבהם נתגלו גם מקוואות טהרה, )ב"על פי זיסו תשס(המרידות ולזמן מרד בר כוכבא 

' ח, תל ביתר, צפוןברנאט ' ח,  בן שמןמחלף, רסחובית, ספרקרית, שבותאלון, עין- אל' ח

, )מלחה(מנחת, כופין' ח,  הילל' ח, חרמשית' ח, ענים' ח, עתרי' ח, עניה-בית, מדרס' ח, תיתורה

שמורת אתר, אחוזת חזן, האומהבניני, תל שילה, צלית' ח, רחלרמת, ניסיה' ח, ירמותנחל



65

' ח, מעון' ח, )יב'ג-תל אל(גבעון,  גזרתל, מטוסהגבעת, סוסיה, בהרצור, שוהםעוקף, שיירות

' ח, וחורבת זנוחתל, )עילית(עילין' ח, מערות אל עליליאת-מכמש נחל, עומדאן-אום אל' ח, עזקה

.חורבת עקדוזיכרין' ח, זיתא

שם נתגלה יישוב יהודי אשר נבנה , אתר מפתח מתקופת בין המרידות נחשף לאחרונה בשועפט

פרנס -נתן וסקלר- בר(וננטש ערב פרוץ מרד בר כוכבא , 70חורבן ירושלים בשנת לראשונה לאחר

האתר נתגלה במסגרת חפירות הצלה שנערכו בתוואי אי התנועה המפריד בין שני נתיביו ). ח"תשס

, ברצועת שטח צרה זו. החוצה כיום את היישוב הקדום) רמאללה-ירושלים(1של כביש מספר 

–342: 1טבלה (מקוואות טהרה נתגלו ששה או שבעה, בלבד'מ8-כורוחבה' מ506-שאורכה כ

מספר המקוואות ביחס לשטח שנחפר ביישוב זה אינו . אשר שולבו בבתי המגורים של היישוב) 348

.יורד במאומה ממספרם היחסי ביישובים דומים מימי הבית השני

מיושב בתקופת בין יה ניתן לקבוע בוודאות שהגם בחורבת עתרי נחפר אזור מגורים שהיה 

נהרס חלקית במהלך המרד הגדולהאתר עת שחזרו יהודים והתיישבו במקום לאחר ש, המרידות

נתגלו שני מקוואות שהיו ) 'מ35×50-כ(בשטח המצומצם של הכפר . )21: ב"זיסו וגנור תשס(

ה מחוץ שנתגל) 721: שם(מקווה נוסף גם וייתכן ש, )719, 718: 1טבלה (בשימוש בתקופה זו 

.נ"לסה135–70ין השנים היה בשימוש בליישוב

כאשר נתגלו מקוואות באתרים בהם קיים רצף יישובי בין תקופת הבית השני עד מרד , כאמור

חורבן של האתר בזמן המרד הגדול ויישוב האתר מחדש זמן קצר לאחר /או נטישה(בר כוכבא 

אלו נבנו בתקופת בין , תקופת הבית השניעל פי רוב קשה לדעת אלו מקוואות שייכים רק ל, )מכן

לא מצוי שמקוואות שנתגלו , עם זאת. ואלו היו בשימוש בשתי התקופות גם יחד, המרידות

125.ביישובים שהתקיימו בתקופת בין המרידות בוטלו או הוסבו לשימוש אחר במהלך תקופה זו

, פות מאוחרות יותרהתופעה של שימוש משני במקוואות טהרה למטרות אחרות מוכרת רק בתקו

העובדה 126.כאשר אוכלוסייה נוכרית התיישבה במקומות יישוב שכבר לא היו מיושבים יהודים

שתופעה זו איננה מוכרת באתרי יישוב יהודיים בתקופת בין המרידות עשויה ללמד כי לא פסק 

אלא המשיך באותה מתכונת , נ"לסה70השימוש במקוואות שביישובים אלו אחרי שנת 

127.דםכמקו

השלמת התמונה החסרה בנוגע למקוואות יסייעו בעתידבאולוגיים ייש לקוות שגילויים ארכ

רק ואה,למשל, של לודומקוואות של יבנההשגילוי סביר להניח. הטהרה של תקופת בין המרידות

אולם גם על בסיס הנתונים שיש בידינו . ומשימה זו תהיה אתגר לשנים הבאות, שאלה של זמן

נראה כי אפשר לקבוע במידה רבה של סבירות שלא חלה ירידה בהיקף השימוש במקוואות , כיום

.טהרה בתקופה שמיד לאחר חורבן הבית השני

: ב"זיסו תשס: ראו(למעט מקרים בהם מקוואות בוטלו תוך כדי חציבת מערכות מסתור לקראת מרד בר כוכבא 125

271–301.(

.344–341: ן"רייך תש: ראו, לסקירת התופעה של שימוש חוזר במתקני מים מדורגים בתקופה הביזנטית126

.בי לנקודה זותשומת לפנה את ר דוד עמית על שה"אני מודה לד127
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)נ"לסה400–135(תקופת התלמוד מדור אושא עד שלהימקווה הטהרה .  4. 7.א

, אמכיוון שהיישוב היהודי בארץ יהודה נפגע באורח קשה כתוצאה מדיכוי מרד בר כוכב

נ אינן "לסה135הידיעות הארכיאולוגיות על אודות היישוב היהודי בחבל ארץ זה לאחר שנת 

תוצאותיו, לעומת זאת, בגליל. ופה הביזנטית באזור דרום יהודהועיקרן רק מהתק, רציפות

וזה המשיך להתקיים ללא הפרעה , העגומות של מרד בר כוכבא לא הביאו לפגיעה ביישוב היהודי

בגליל מצויים אתרי יישוב . נ"ן סוף המאה הראשונה עד אמצע המאה הרביעית לסהדרמטית בי

וביניהם ניתן למצוא רצף יישובי במשך כל , יהודיים אשר אף ניצלו מפגיעה במהלך מרד החורבן

.התקופה הרומית ולתוך התקופה הביזנטית

ליל בתקופת בבואנו לבדוק את היקף השימוש במקוואות טהרה במרחב היישוב היהודי בג

העובדה כי קיימת המשכיות . ניצבות לפנינו שתי בעיות מתודולוגיות עיקריות, המשנה והתלמוד

רבה ביישוב היהודי בגליל מהתקופה הרומית הקדומה ועד ראשית התקופה הביזנטית מקשה על 

בעיה נוספת היא העובדה שמעט אתרי יישוב . תיארוך מדויק של זמן השימוש בחלק מהמקוואות

, מראשיתו. יהודיים בני התקופה נחקרו במסגרת של חפירות ארכיאולוגיות מקיפות ומסודרות

המחקר הארכיאולוגי של היישוב היהודי בגליל בתקופה הרומית המאוחרת והביזנטית נטה 

ובמידה , להתמקד בעיקר בתיעוד ובחפירת מבני בתי הכנסת המונומנטאליים ביישובים היהודיים

.י המגורים של אותם יישוביםרבה התעלם מאזור

דומה כי יש בנתונים הארכיאולוגיים המצויים בידינו כיום כדי להצביע באופן , יחד עם זאת

ברור על הבדלים משמעותיים בהיקף השימוש במקוואות טהרה בין התקופה שקדמה למרד בר 

היה , ידותוכנראה גם בתקופת בין המר, בעוד שבתקופת הבית. כוכבא לבין התקופה שלאחריו

אותו מקביל במתקיימים בשמספר מקוואות ארץ יהודהכל מרחב היישוב היהודי בבמצוי מאד 

אחרי כשלון מרד ישראל מיהודה לגליל-העתקת מרכז הכובד של היישוב היהודי בארץעם , אתר

ידועים לנו רק , נכון להיום. )5מפה: ראו(לאתרים בודדים בלבדזו תופעה מצמה הצט,בר כוכבא

שזמנם 129)יותר משניים(בהם נתגלה ריכוז גבוה של מקוואות 128יהודייםשלושה אתרי יישוב 

130:מהתקופה הרומית התיכונה עד התקופה הביזנטית

. 4. 6.א: ראו לעיל, לריכוזיים גבוהים של מקוואות מתקופה זו באתרי יישוב שומרוניים128

באופן טבעי ו, "ריבוי מקוואות"כאתר עם יותר ממקווה אחד אפשר להגדיר כל אתר שבו נתגלה גם כמובן שהיה 129

באתרים "ריבוי מקוואות"להגדרת מותיכרף כל ניסיון לקבועמידה לא מבוטלת של שרירותיות בנדרשת

בהחלט יכולה שלשה או יותר מקוואות טהרה באתר יישוב אחד מציאות של נראה בעיניי ש, עם זאת.ארכיאולוגיים

שני ממצא של בעוד ש, המרמזת כנראה על שימוש תכוף שנעשה במתקנים הללו, להיחשב תופעה ראויה לציון

ריבוי "קביעת רף כמותי אחר להגדרת . תדירות השימוש שנעשה בהםהכרח מצביע עלמקוואות בלבד אינו ב

ואולם התמונה הכוללת של , מכל תקופה" ריבוי מקוואות"מספר שונה של אתרים עם היה מביא ל" מקוואות

.דיכוטומיה בין התקופה שקדמה למרד בר כוכבא לבין התקופות שלאחריו הייתה עומדת בעינה

אך תאריכם דווח , )109–104: 1טבלה (נתגלו ששה מקוואות ) שבתחום כלא מגידו(ר עותנאי בחפירות שנערכו בכפ130

שניים ממקוואות ). 15: ו"טפר ודי סגני תשס" (למן התקופה הרומית עד לסוף התקופה הביזנטית: "רק באופן כללי

Zissu, Tepper:ראו(ריכם ולא היה ניתן לתא, חות חפירה ישנים של האתר"אלו זוהו בעקבות בדיקה מחודשת של דו

and Amit 2006 .(במהלך התקופה הרומית התקיימה באתר אוכלוסייה מעורבת יהודים ושומרונים , ככל הנראה

מהדורת [ד , גיטין א, תוספתא; ה, גיטין א, משנה: ראו גם; ]93–92' עמ, מהדורת ליברמן[כג , דמאי ה, תוספתא: ראו(
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עשרים ושלושה בעיר העליונה של ציפורי נתגלו שנחפר מגורים הרובע ב:ציפורי

, טרם פורסםדין וחשבון מדעי על חפירה זו .)73–1:51טבלה (מתקני מים מדורגים 

ר נבנו במחצית השנייה של ואולם בפרסום ראשוני נמסר כי מרבית המקוואות באת

,וכי רובם היו בשימוש במשך כל התקופה הרומית, ס"לפנההמאה הראשונה

והמשיכו לשמש אף בראשית התקופה הביזאנטית עד לרעידת האדמה הגדולה בשנת 

ם אשר שימשו לתוך התקופה מקוואות נוספיGalor 2007: 206.(131(נ "לסה363

בעיר העליונה וגם בעיר , הרומית המאוחרת נתגלו בשטחי חפירה אחרים בציפורי

וחלקם טרם פורסמו , מרבית מקוואות אלו טרם זכו לפרסום מדעי מלא. התחתונה

132.כלל

91–1:88טבלה (בבית שערים נתגלו ארבעה מקוואות ביישוב עצמו :בית שערים( ,

לא נמסרו . )94–92:שם(וספים בבית הקברות שבמדרונות היישוב ושלשה מקוואות נ

אך נראה , נתונים ארכיאולוגיים המלמדים על זמנם המדויק של מתקנים אלו

מסוף המאה השנייה ,שהמקוואות היו בשימוש במהלך תקופת השיא של היישוב

ללהואיל ונחפרו רק שטחים מצומצמים מתוך כ. נ עד אמצע המאה הרביעית"לסה

.מקוואות באתר הוא משמעותי ביותרממצא של ארבעה ,שטח היישוב מתקופה זו

טהרה ביתייםמקוואותו עשרות נתגלא שבדרום הר חברון סוסיחורבת ב:סוסיא

שבו בתי חצר הכוללים , יישוב כפרי בספר המדברסוסיא הוא133.)822–1:794טבלה (

נחצב ,בצד גרם המדרגות,בירידה למערה. בור המים והמערה, החצר, את הבית

הרוב המכריע של המקוואות בסוסיא נתגלה בחצרות של מכלולי .מקווה הטהרה

ורק , )נ ואילך"לסהאמצע המאה הרביעית(ם לתקופה הביזנטית מגורים המיוחסי

תוארכו לימי הבית השני על סמך אופי הטיח האפרפר ) 800, 794:שם(שנים מתוכם 

). 280–279: ט"ברוך תשס: ראו(ללא חרסים שנתגלה בהם 

מאוחרת ומהתקופה הביזנטית -מהתקופה הרומית התיכונההיהודייםיתר אתרי היישוב בכל 

, חורבת שמע, מירון, במרות: לדוגמה(רק מקווה אחד או שנים בכל יישוב , לכל היותר, נתגלו

כך שאפשר שלפחות חלק מהמקוואות היה שייך לנוכחות השומרונית , )785: ג"לוליברמן תש, ]247–246' עמ, ליברמן

.במקום

עד התקופה הביזנטית המאוחרת או התקופה , 363שניים ממקוואות אלו המשיכו לשמש גם לאחר שנת 131

).Galor 2007: 206(האסלאמית הקדומה 

:Weiss & Netzer 1996; 77–76: ה"ס ונצר תשנויי; 88: ט"מאיירס נצר ומאיירס תשמ: ראו, לפרסומים ראשוניים132

Strange, Longstaff: ראו גם. 27: ס"וייס תש; Weiss & Netzer 1997: 121–122, 126;34–32: ז"וייס ונצר תשנ; 34

and Groh 2006.

, רוךיובל ב). 37: ב"מורן ופרומקין תשנ(מקוואות בסוסיא 28תועדו ) ם"מלח(בסקר שערך המרכז לחקר מערות 133

כולל –כ "מקוואות בסה29ובעצמו תיעד , הצליח לאתר רק חלק ממקוואות אלו, שחזר לתעד את המקוואות בסוסיא

קשה להעריך את : "לדבריו). 279: ט"ברוך תשס(ם "החלק שהצליח לאתר מתוך אלו שתועדו על ידי חוקרי המלח

המקוואות נחצבו בדרך כלל . עוד יותראך נראה כי המספר היה גדול, מספרם המדויק של המקוואות בסוסיה

80-ל70להערכת חוקרי המרכז לחקר מערות יש בסוסיה בין . בדפנותיהם של מסדרונות מדורגים המובילים למערות

). שם" (ולכן סביר לשער שמספר המקוואות ששימשו את תושבי סוסיה היהודים היה גדול מהידוע לנו, פתחי מערות
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גורים כי התופעה של ריבוי מקוואות באזורי מ, אפוא, נמצא134).ארבל ובסומקה, כורזין

. וכבר לא הייתה נפוצה בקרב כלל האוכלוסייה היהודית, הצטמצמה מאד לאחר מרד בר כוכבא

הממצא של ריבוי מקוואות באתרים בודדים מלמד שהנוהג לטבול לעיתים קרובות לא פסק , מנגד

.אלא המשיך להתקיים בהיקף מצומצם, לגמרי בתקופה זו

בכל הנוגע להיקף השימוש במקוואות טהרה נראה כי מרד בר כוכבא מסמן תפנית דרמטית 

אחרי המעבר של עיקר היישוב היהודי מיהודה לגליל בעקבות כשלון המרד בשנת . ישראל- בארץ

הציבור הרחב הפסיק להקפיד על הטבילה במקווה הטהרה כחלק משגרת החיים , נ"לסה135

המשיכו לטבול ) חריםואולי גם יחידים ביישובים א(ורק באתרי יישוב בודדים , יומית-היום

אדון בבעיית צמצום השימוש במקוואות טהרה אחרי מרד בר , )3.ד(בפרק האחרון . תדירות

בתקופה ההקפדה על דיני טומאה וטהרה באופן כלליכוכבא בהקשר לשאלת אופייה והיקפה של

.זו

וואות על פי הקונטקסט הסביבתימיון המק.8.א

: ארכיאולוגיתההעתיק מנקודת המבט הטהרה הקוועד כה עמדנו על היבטים שונים של מ

מקוואות תפוצתם הגיאוגרפית של הבדלים רגיונליים ב,מאפיינים עיקריים של מבנה המתקן

טהרה בהיקף השימוש במקוואות שחלו ושינויים ישראל-הטהרה באזורים שונים של ארץ

הואוסף שראוי לחקורנהיבט . מראשית הופעתם בתקופה החשמונאית ועד לסוף תקופת התלמוד

בתוך בתים אם, אזורי מגוריםיש מקוואות שנבנו ב. בו הותקנו המקוואותההקשר הסביבתי ש

, בקרבה לבתי כנסתגם נתגלו מקוואות .אחריםמשותפיםמרחבים בובחצרות ואם פרטיים 

תחנות ב, למרגלות הר הבית, בתוך בתי מרחץ, ליד למערות קבורה, בקרבה למתקנים חקלאיים

הקונטקסט בדיקת . ובתוך במערות מפלטבזיקה לייצור כלי חרס , צידי הדרך לירושליםדרכים וב

. באותו מתקןד לא מעט על האופן שבו השתמשוללמעשויים שבו נמצא מקווה מסוהסביבתי 

הקשר הסביבתיאחדות על פי הלקבוצות ישראל-שנתגלו בארץכל המקוואות העתיקים של מיונם

טומאה הלכות בתחום ההקפדה על שונים ומגוונים תנהגות י ללמד על דפוסי השבהם נמצאו עשו

.בעת העתיקהישראל -בקרב יהודי ארץטהרה ו

והוא שייך לשלהי התקופה הביזנטית או לראשית , )37: 1טבלה (ה רק מקווה טהרה אחד נתגלה בטברי, לעת עתה134

:Hirshfeld 2004(יזהר הירשפלד הציע לזהות מתקן מים נוסף שנתגלה בטבריה כמקווה טהרה . התקופה המוסלמית

, קופה הרומיתמרכזית בתיהודיתעל אף העובדה שטבריה הייתה עיר . אך נראה שאין לקבל את הזיהוי, )11–8

נראה כי לא היו מצויים בה מקוואות , ולימים אף הפכה למושב הנשיאות ולמקום עריכתו של התלמוד הירושלמי

ולכן לא ראו צורך לטרוח בבניית מקוואות של מים , סביר להניח שתושבי העיר נהגו לטבול בכנרת, עם זאת. רבים

, הסבר זה תקף בנוגע לאתרים נוספים שלחוף הכנרת. ונגישעומדים כאשר לרשותם עמד מקור של מים צלולים זמין 

נראה כי אפשר להסביר באופן דומה את היעדר המקוואות מהתקופה . אתר שנחפר בהיקף נרחב–כגון כפר נחום 

.הראויים לשמש לטבילההיישוב מוקף מעיינותשכן, גדי-מאוחרת ומהתקופה הביזנטית בעין- הרומית התיכונה

.ותושבי האתר שאבו מי שתייה מהמעיינות הסמוכים, גדי- ת מים לא נתגלו בעיןגם בורו, למעשה
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באזורי מגוריםבבתים פרטיים ומקוואות .  8.1.א

הממצא הארכיאולוגי.  1. 8.1.א

ני סוגי מדובר כאן בש. ישראל מצויים באזורי מגורים-מרבית מקוואות הטהרה שנתגלו בארץ

.משותפים למספר בתיםמקוואות ) 2(; מקוואות בבתים פרטיים) 1: (מתקנים

בקומת הקרקע או , ותקן בתוך חדר נפרד בבית פרטימקווה הה:מקוואות פרטיים.1

באותו חדר או )גון אמבטכ(רחצה רגיללמקווה מתקןסמוךמצוי , לעיתים. במרתף

ברובעי . באותו בית מגוריםיותר ממקווה אחד נמצאלפעמים 135.בחדר סמוך

ניתן ,של ציפוריבגבעה המערביתוירושלים עיר העליונה של כמו ב, ימיםמסומגורים 

.לפחות מקווה אחד בכמעט כל ביתלמצוא

בתוך חצר משותף או ,המגוריםמבנההמקווה נבנה מחוץ ל:מקוואות משותפים.2

בנוי בצורת מערה בדרך כלל המקווה136.תחומי היישובתוך במרחב ציבורי אחר ב

של הסלע המשמש לא רק לאגן יטכניקה המאפשרת ניצול מרב, האם-חצובה בסלע

. אלא גם לדפנות חדר הטבילה ולקירויו, הטבילה ולמדרגות היורדות לתוכו

מקווה הותקן,מקריםמספר ב137.מקוואות משותפים מצויים בעיקר במגזר הכפרי

מקווה נועד לשמש נראה כאשר , יישובבשולי אזור המגורים של ממדים -טהרה גדול

138.ציבורי לכלל תושבי היישוב

,מצד אחד: אקונומיים-ומגורים חוצה קווים סוצייאזורמשולבים בהתופעה של מקוואות ה

הורדוס ובבתי אמידים בערים בית מצויים מתקנים אלו בארמונותיהם של מלכי בית חשמונאי ו

באתרי יישוב של צויים מקוואות באזורי מגוריםמ, םורמהצד השני של הספקט. ובבתי אחוזה

.פשוטי העם במגזר הכפרי

, 282: שם(ביריחו , )525, 524, 504, 503, 496, 479, 478: 1טבלה (דוגמאות לכך מצויות במספר בתים בירושלים 135

).602: שם(וברמת רחל ) 844, 842, 836, 835: שם(במצדה , )15: שם(בגמלא , )290, 289, 283

מקוה שנמדד ונמצא : "המציאות של מקוואות הבנויים בשטח ציבורי נזכרת בתוספתא, )3. 4. 4.א(כאמור לעיל 136

" טמאות למפרע–בין שמקוה זה ברשות היחיד שמקוה זה ברשות הרביםבין –כל הטהרות שנעשו על גביו , חסר

]).653' עמ, מהדורת צוקרמנדל[טז , מקוואות א, תוספתא(

אך : "ר עמד על ההבדל בין העיר לבין הכפר בנוגע לצד הטכני של מיקומם ושיטת בנייתם של המקוואותעמית כב137

המקווה הותקן כמרכיב אדריכלי בתוך , כגון רובעי המגורים בעיר העליונה של ירושלים, בעוד שבמכלולים עירוניים

תוך , להתקין את המקוואות בצד הבתיםהרי במכלולים כפריים ניתן היה, הבית ממש תוך שילוב של בנייה וחציבה

). 47: 1ז"עמית תשנ" (הטופוגרפיה והמסלע ומציאותם של שטחים פתוחים סביב בתי המגורים, ניצול תנאי השטח

ברצוני להדגיש כאן את האופי השיתופי של המקוואות הכפריים לעומת המקוואות , שבוודאי נכון, מעבר לצד הטכני

.העירוניים הפרטיים

בבית , )210: שם(במחלף בן שמן , )228, 227: שם(במחצבות נשר , )168: 1טבלה ()צפון(ברנאט ' ח' בח, למשלכך 138

לדעת זיסו . ועוד) 721: שם(עתרי ' בח, )634: שם(חשם ' בח, )665: שם(כיך ' בח, )579: שם(בארנונה , )243: שם(ענבה 

אות ציבוריים לכלל תושבי היישוב בשנות שחונות בהן המים ושימשו כמקוו, מקוואות מעין אלו נועדו לרזרבה, ועמית

).Zissu and Amit 2008: 52(שבמקוואות הביתיים לא היו ראויים לשימוש 
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מספר מקוואותשמצוי) וכנראה עד מרד בר כוכבא(יהודה בתקופת הבית השני ארץ בחבל 

וסין מצויים בעיקר מקוואות כאשר במרכזים צפופי אוכל, במקביל באתר אחדקיימים ביתיים

יש .צד מקוואות משותפיםמקוואות פרטיים לפרי מצוייםאופי כביישובים בעליאילו ו, פרטיים

, נרחבותלא נערכו חפירות ארכיאולוגיות,לציין כי במרבית האתרים שבהם נחשפו מקוואות

מלאה של תמונה הדרך היחידה לקבל . או בחפירות מצומצמותוהמקוואות נתגלו רק בסקרי שטח

מתוך מאות . ירה נרחבת של אתר שלםהיא באמצעות חפיישובם לביתיים בהקשרהמקוואות ה

נחפרו בהיקף בודדים רק אתרים ,הגלילשל במרחב הכפרי של יהודה ושהיו קיימים אתרי יישוב 

האתרים המעטים שנחפרו כדבעי יכולים לעת עתה . ולכן הנתונים שבידינו אינם מלאים, רחבנ

.רחבות יותרנלשמש כדוגמאות המייצגות תופעות יישוביות 

. שבשפלת לודצפון בחורבת בורנאט קיימתיביישוב כפרביתייםמקוואותריבוי ה לדוגמה נא

, עמית(כוכבא תקופה החשמונאית ועד לימי מרד בר יהודי החל מהיישוב באתר זה התקיים 

פזורים בשטחים פתוחים בין )164–1:162טבלה (שלשה מקוואות ). ט"טורגה וגנדלמן תשס

בחדר אחד בחלק הצפוני של הכפר מצוי מקווה פרטי . של הכפרהדרומי כלולי המגורים בחלקמ

בחצר של מכלול . )166:שם(ומקווה נוסף בחצר של אותו מכלול , )167:שם(של מכלול מגורים 

שטח למחוץ , במדרונות הצפוניים של היישוב. )165:שם(נוסף טהרה מצוי מקווה מגורים אחר

אשר שימש כנראה כמקווה ציבורי לכלל , )168:שם(ל מצוי מקווה שממדיו גדולים מהרגי, הבנוי

הביתכפר יהודי שהתקיים בשלהי ימי , חורבת עתרידוגמה נוספת היא .התושבים של היישוב

הרה שנחצבו בצורה מתוכננת בצד מקוואות טובו נתגלו שלשה, השני ובתקופת בין המרידות

ף שנחצב מחוץ לשטח היישוב ושימש ומקווה נוס, )720–718:שם(והחצרות הפנימיות הסמטאות

).721:שם(כנראה מקווה ציבורי 

כך נקדיש דיון מיוחד ועל, ריכוז גדול של מקוואות ביתיים נתגלה בעיר העליונה של ירושלים

, ציפורישל בגבעה המערביתשל מקוואות נמצא בוה נוספת לאתר עירוני עם ריכוז גדוגמה. להלן

כאן נתגלו . מהתקופה הרומיתחשוביהודי מצוי בלבו של מרכז גורים הנחפר חלק מרובע משם

Galor(ר"מ3100- חפור העומד על כשטח תא בתוך )73–1:51טבלה (מקוואות עשרים ושלושה

ואולם בפרסום ראשוני נמסר כי מרבית , דין וחשבון מדעי על חפירה זו טרם פורסם). 201 :2007

והיו בשימוש מקביל באותו ,ס"לפנההמאה הראשונהיה שליהמקוואות באתר נבנו במחצית השנ

מקוואות 139).206: שם(במהלך כל התקופה הרומית ועד לראשית התקופה הביזנטית פרק זמן

ושגם זמנם מהמאה הראשונה , מקוואות שנתגלו ביתר חלקי העיר שנחפרו18עוד אלו מצטרפות ל

.ס עד התקופה הביזנטית"לפנה

בעיקר ביהודה בתקופת המתקיימים במקביל באתר אחד מצויה התופעה של ריבוי מקוואות

מתקופה זו אתרים 44ביהודה נמצאים , )1. 6.א(כאמור לעיל . ית השני ובתקופת בין המרידותהב

ראו (ואילו בגליל נתגלו רק שלשה או ארבעה אתרים כאלו , בהם נתגלו יותר משני מקוואות באתר

בכל אתר ק שניים או שלשה אתרים עם יותר משני מקוואות ובאידומיאה נתגלו ר, )2. 6.א: לעיל

קתרינה גלאור וסטיוארט מילר על שהרשו לי לעיין בטיוטה , קרול מאיירס, אני מודה לפרופסורים אריק מאיירס139

.יפורישל הדין וחשבון הסופי על מתקני המים בצ
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ריכוזים גבוהים של מקוואות נגלו בשלשה אתרים , אחרי מרד בר כוכבא140).5. 6.א: ראו לעיל(

).5וראו מפה; 4. 7.א: ראו לעיל(יהודיים בלבד 

יומית-ביתיים כתופעה המעידה על טהרה יוםריבוי מקוואות .  2. 8.1.א

אין צורך .שימוש תכוף שנעשה במתקנים אלומלמד על מגוריםאזורבמקוואות של ריכוז גדול

שבו,בעידן שלנו:צא ולמד. במספר רב של מקוואות כאשר טובלים בהם רק לעיתים רחוקות

מספיק מקווה טהרה , )לכל היותר(פוקדות את המקווה רק פעם בחודש נשואות בגיל הפריון נשים 

ריבוי, לעומת זאת.עשרות ואף מאות משפחות דתיותמתגוררות אחד עבור יישוב שלם שבו

יומי -האופי היוםמלמדת על ישראל בתקופת הבית ולאחריה -ביישובי ארץהביתיים מקוואותה

של קיומו.טהרה כדבר שבשגרההרצון לשמור על אורח חיים של ועל , של ההקפדה בענייני טהרה

כדי להיטהר יום-הקפיד על דיני טהרה בחיי היוםמי שלהכרחיהש היקרוב ונגימקווה טהרה 

כל בני הבית היו , דיני טהרהעל פיהלהמתנהוויב.והשכיחיםמגורמי טומאה רבים המצויים

מקוואות שישמו גם להטבלה של .ילדים ועבדים, נשים, גברים–צריכים לטבול לעיתים קרובות 

פי כללי הלכות טומאה לעהמתנהל חייםכדי לקיים אורח.בגדים ורהיטים שנטמאו, כלים

141.המציאותמספר רב של מקוואות היה כורח, וטהרה

ארץ יהודה בכל מרחב מקוואות אשר שולבו באזורי מגוריםהתפוצה הגיאוגרפית הרחבה של 

מעידה על כך שהשימוש במקוואות אלו היה נהוג אצל חלקים גדולים בתקופה הרומית הקדומה 

קבוצה ם באופן מיוחד לאילו היו המקוואות הביתיים שייכי. בל ארץ זובחיה היהודיתימהאוכלוס

לא היינו מגלים סביר להניח ש, )הפרושים או החכמים, הניםהכדוגמת (ימת חברתית מסו-דתית

.מקוואות אלו בתפרוסת כה רחבה

סביר , מרוחקים מירושליםמקוואות ביתיים קיימת גם ביישובים ריבוי התופעה של הואיל ו

עדות . כי לא הייתה זיקה ישירה בין הנוהג לטבול לעיתים תכופות לבין הפולחן במקדשחלהני

).3. 7.א(כפי שהראיתי לעיל,גם לאחר חורבן הביתשהתופעה המשיכהכך היא העובדהתומכת ב

4,000-לציון מיוחד התגלית של ששה או שבעה מקוואות בתוך תא שטח של כהראויבהקשר זה 

70באתר יישוב כפרי שנבנה רק אחרי שנת , צלה שנערכו לאחרונה בשועפטר בחפירות הה"מ

פייה להקמתו מחדש הציואולי אף , שהמציאות של מקדש העומד על תילואמנם ייתכן . נ"לסה

.129ראו לעיל הערה 140

ד כדי לבדוק את היחס בין מספר המקוואות "ארכיאולוגי ביישוב כפר חב-ערכתי מחקר אתנו, ע"בראשית שנת תש141

בה רווחת המנהג שהגברים טובלים במקווה , ד"מרבית תושבי יישוב זה נמנים על חסידות חב. למספר המשתמשים

לפי נתוני (תושבים 5,000- אוכלוסיית היישוב עמדה על כ, 2009בשנת . מידי יום ביומו לפני תפילת שחריתטהרה

תודתי נתונה (בשנה זו היו קיימים ביישוב ששה מקוואות טהרה ציבוריים לגברים ). הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מנכים את אוכלוסיית הנשים והילדים מתחת לאחר ש). לידידי מר יהודה דובער זירקינד שעזר לי באיסוף הנתונים

.יומית עבור למעלה מאלף אנשים-עולה הנתון של ששה מקוואות המשמשים לטבילה יום, לגיל בר מצווה

ד של "מ ממזרח לכפר חב"ק10- יישוב כפרי מתקופת הבית השני השוכן כ, בחורבת בורנאט צפון, לצורך ההשוואה

בורנאט היה כפר קטן עם אוכלוסייה שמנתה לא יותר מאשר כמה עשרות ' ח. נתגלו שבעה מקוואות טהרה, היום

האינטנסיביות של השימוש במקוואות טהרה בתקופה שבה אורח החיים התנהלה על פי דיני טומאה וטהרה . נפשות

ד "משתקפת ביחס הגבוה מאד בין מספר המקוואות לבין מספר התושבים באתר זה בהשוואה למצוי בכפר חב

.המודרני
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עבור ההקפדה בענייני טהרה בחיי יההייתה מקור השראה סמו,אחר החורבןלמיד בתקופה ש

הטבילה במקוואות ודע אפשר לקבוע בביטחון כילי והמאבמישור הפורמאולם ו, יום-היום

דה לאפשר את בוודאי לא נוע,בין במרחב ובין בזמן, מהמקדשהביתיים ביישובים המרוחקים

.כניסה לתחומי המקדש ואת ההשתתפות בפולחן שהתקיים בוה

יום -והיקף תחולתם בחיי היוםוהמקדש שאלת הרחבתם של דיני טהרה מעבר לתחומי הקודש 

ואדון , ה זואסקור את תולדות המחקר בסוגיןבפרק האחרו. בהרחבה בספרות המחקרה נידונ

אולם כבר בשלב זה ניתן להתרשם.היבעהבתרומתו של הממצא הארכיאולוגי העדכני לפתרון 

בימי הבית השני ובתקופת בין ביתיים בתפרוסת רחבה מאדמקוואות ופעה של ריבוי התמ

תנהל על פי מסגרת הנורמות של המשבה אורח חיים על המידה מעידה ה, המרידות בארץ יהודה

-בשגרת חייהם היוםודית בקרב האוכלוסייה היהביותרים רחביםלגמעעל ידי אומץטהרהדיני

.יומית

בירושליםביתיים מקוואות ריבוי של .  3. 8.1.א

,אלישר-מקוואות ברחבי ארץ300-כבקורפוס המקוואות שערךרייךמנה , 1990בשנת 

התווספו, )1טבלה (מקוואות שהבאתי בעבודה זו ברשימת ה. )ן"רייך תש(בירושליםםתמחציכ

מקוואות נוספים שנתגלו בעשרים השנים האחרונות בחפירות 550-למקוואות שמנה רייך כ

על אף שהגילויים החדשים . בירושליםשנחשפו מהם רק בודדים, רחבי הארץובסקרים בכל

ן התמונה הסטטיסטית המעוותת שהתקבלה על סמך המידע הראשוני שהיה תורמים רבות לתיקו

היה קיים ריכוז גבוה יותר של מקוואות י בשלהי תקופת הבית השניעדיין נראה כ, בידי רייך

.באותה תקופהישראל - בארץקומות אחרים מאשר במברובעי המגורים של ירושלים 

משפחות התגוררו, מיוחד בעיר העליונהוב, ירושליםך שברייך עצמו הסביר את התופעה בכ

הכהנים בירושלים נזקקו לריבוי מקוואות כדי לאפשר , לדבריו142.)102–94: ן"רייך תש(הניותוכ

עדויות ורמזים המסייעים לטענתו שבעיר רייך הצביע על מספר. אכילת קודשי המקדש בטהרה

נתגלתה משקולת אבן עליה "וףבית השר"ב) 1: (העליונה של ירושלים גרו בעיקר משפחות כהנים

מתתיהו יוסף בן אצל משפחה כוהנית הנזכרת שם של , "קתרס"חרותה כתובת המציינת את השם 

בצורת ל "בספרות חזו) 16:שם כ; 342: שם; 313: שם; 297: קדמוניות יט(Κανθηρᾶςבצורת 

) 2(143;)א"ם נז עפסחי, בבלי; ]533' עמ,מהדורת צוקרמנדל[כא , מנחות יג, תוספתא" (קתרוס"

מנורת שבעת ה שלחרותת על גבי טיח בדמות)Area A(' אבחפירות הרובע היהודי נחשפה בשטח

היה ומן הסתם,ת המנורה הכיר את דמותה היטבכי האדם שחרת אלדעת רייךההמעיד, קניםה

הקפדה יתירה על הטיפול : "המשקפת לדעתו, שימוש רב בכלי אבןנמצאה עדות ל) 3(144;כהן

שרידי המבנים בעיר העליונה מעידים על ) 4(; "והשמירה על כלי בית שהוחזקו בהם קודשים

ידוע לנו על אודות עוצמתם דבר התואם את , עמדם של בעלי הבתיםרמתם הכלכלית הגבוהה ומ

.הכלכלית הגבוהה של משפחות הכהונה כפי שהיא משתקפת במקורות הכתובים

.Sanders 1990: 225–226: ראו גם142

.Reich 2006: 350, 376–377 ;Schwartz 2010: ראו, לדיונים עדכניים בממצא זה143

.Habas 2003: ראו, לפרסום הרשמי של ממצא זה144
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לשאלה מדוע מצוי ריבוי של מקוואות בבתי השכונות נדרש) 153–152: 1982(דב -בןמאיר

הכניסה לתוחמי המקדש שכן, ההסבר נעוץ בתופעת העלייה לרגל, לדעתו. הסמוכות להר הבית

רבים מבעלי הבתים בשכונות הסמוכות להר הבית , דב-לדברי בן. חייבה היטהרות במקווה

.ת המצויים שם בכל ביתואומקולטובתם הותקנו הו, התפרנסו מהשכרת חדרים לעולי הרגל

במרחב במיוחד, אחרוניםבשני העשורים ההחדשים של מאות מקוואות שנתגלוהממצאים 

כפי . בירושליםשריבוי המקוואות שאלת מחייבים אותנו לבחון מחדש את,הכפרי של יהודה

. רהעל פי דיני טהיתיים מעידה על אורח חיים המתנהלהתופעה של ריבוי מקוואות ב, שראינו

שאורח חיים זה אומץ מלמדתתקופת הבית השנישלהי זו ביהודה בתופעה התפרוסת הרחבה של 

בחינה המ. יומית-בשגרת חייהם היוםרב האוכלוסייה היהודיתים רחבים מאד בקלגעל ידי מע

הייתה קיימת חובה להיטהר לפני אמנם . ין ירושלים לבין כל מקום אחרבמהותי אין הבדל , זוה

כלל ברם,ירושליםרק בפעולות אלו כמובן היו שייכותו, מקדש וכתנאי לאכילת קדשיםהכניסה ל

זה היו תושבי ירושלים ועולי הרגל נזקקים לטבול במקוואות בתדירות גבוהה שבגללברורלא

.יותר מאשר כל יהודי אחר שחי את חייו מידי יום ביומו לפי הדרישות של דיני טהרה

של המיוחד מהמעמד גבוה של מקוואות בירושלים אינו נובעההריכוזברצוני להציע כי 

אוכלוסין הצפיפות , באופן טבעי". עיר"מהיותה פשוט אלא , "עיר הקודש והמקדש"ירושלים כ

.מחייבת ריכוז גבוה יותר של מקוואות כדי לשרת כמות גדולה יותר של אנשיםעירהקיימת ב

מחוץ בעיר יהודיתו ברובע מגורים צפוף הדוגמה היחידה לחפירות ארכיאולוגיות שנערכ

החפירות שנערכו ברובע המגורים בגבעה במסגרת , עילכפי שראינו ל. ציפוריבלירושלים היא 

ריכוז גבוה הדומה 145,ר"מ3100-תא שטח של כתוך מקוואות ב23חשפו נשל ציפורי המערבית

.)421, 412, 390–389: ן"תשראו רייך (ברובעי המגורים הצפופים של ירושליםמאד למה שנמצא

שכן הבנייה,עירבהשוואה לבמרחב הכפרי מצוי ריכוז נמוך יותר של מקוואות , מת זאתלעו

יתר . אנשיםמעט מקוואות נדרשים כדי לשרת מספר קטן יותר שלויחסית , פחות צפופהבכפרים

דבר שקשה ,משפחותספר העומדים לרשותם של ממקוואות משותפיםמצויים יםבכפר, על כן

מסתבר כי סידור של מקוואות משותפים יכול היה .ציפוריערים כמו ירושלים או למצוא ב

.מערך החברתי העירוניתוך הלהתקיים בתוך המסגרת החברתית הכפרית במידה שלא התאפשר ב

המסגרת החברתית . כל אחד בנה לעצמו מקווה פרטי בתוך ביתו, בסביבה העירונית המנוכרת

משותף של מקוואות בחצרות משותפותבנייה ושימושפשרה של הכפר אתר יוהמעורבת 

.בתוך תחומי היישובשובמרחבים פתוחים אחרים 

יש לזכור שבירושלים התאספו עשרות אלפי עולי רגל , בנוסף להבדלים שבין העיר לכפר

ב של אין ספק שנדרשו מספר ר. של מבקרים במהלך שאר ימות השנהוגם כמות גדולה, במועדים

מקוואות בירושלים לטובת האורחים הרבים שבאו בחומותיה כדי שיוכלו להמשיך ולשמור על 

.דיני טהרה כפי שהיו רגילים לעשות בביתם במהלך כל ימות השנה

והיו בשימוש מקביל , ס"מרבית המקוואות ברובע זה נבנו במחצית השניה של המאה הראשונה לפנה, כאמור לעיל145

, מקוואות שנתגלו ביתר חלקי העיר שנחפרו18מקוואות אלו מצטרפות לעוד ).Galor 2007: 206(פרק זמן באותו

.ס עד התקופה הביזנטית"שונה לפנהושגם זמנם מהמאה הרא
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עמד לרשותה של כל משפחה, ובין במרחב הכפרי של יהודהירושלים ו למדים כי בין בנמצאנ

זו המצב בירושלים אינוהבחינה המ. יומית- בילה יוםה טהרה שיכול היה לשמש לטמקווומשפחה

.אחרים ביהודה בשלהי תקופת הבית השנימותמהמצוי במקומהותיתשונה

המצוי בבתי מידות ביתאותו בתוך על התופעה של ריבוי מקוואות עדיין יש לעמוד,עם זה

חפירות הרובע מבנה שנחשף בהוא םלוהבולט מכ. אחדים שנחשפו בעיר העליונה של ירושלים

דין וחשבון מדעי על החפירות . "בית המידות"על ידי חופריו המכונה , )Area P(' היהודי בשטח פ

רי על חפירות הרובע אולעת עתה מצויים בידינו רק פרסום בספר פופול, במבנה זה טרם פורסם

ורט של ותיאור המבנה והמקוואות שבו שהובא בעבודת הדוקט, )120–95: 1980אביגד (היהודי 

מרוכזת , ר"מ600-שטח של למעלה מפני המשתרע על , כניתו של בית זהת). 179–174: ן"תש(רייך

: בתוכם, מסביב לחצר נחשפו אגפים שונים. מסביב לחצר פנימית מרובעת המרוצפת אריחי אבן

ון אבני גזית מסותתות ודגמים נמעוטר בסגקוסטוחו ביטויים שקירותיו אולם אירוח רחב יד

חדר מעוטר בפרסקו ; חדר מבוא המרוצף בפסיפס מעוטר בסגנון עשיר וצבעוני; אומטרייםיג

.ובקצהו אמבט ישיבה,חדר רחצה מרוצף בפסיפס מעוטר בדגם ורדה צבעוני; צבעוני עשיר

מקווה נוסף ). 485, 482–1:478טבלה (מקוואות טהרה (!) בקומת המרתף של הבית מצויים ששה

.אשר שימש אולי ככניסה הראשית לביתסמוך לפתח, ת הקרקעמצוי בקומ) 483:שם(

) Area P-3(3-'בשטח פ. נתגלו שירידים של בתי אמידים נוספים" בית המידות"בקרבה ל

, שכנוו קרובים לאלה של תכניתנחשף בית מגורים אשר מידותיו ופרטי "בית המידות"מדרום ל

במבנה זה נתגלו שלשה מקוואות ). 183–179: ן"רייך תש: ראו(יותר ו גרוע השתמרותאך מצב 

ושני מקוואות נוספים, נ"לסה70בשנת חורבן ירושליםשהיו בשימוש עד ל)488–1:486טבלה (

בית "לממערב) Area F(' בשטח ו.אשר יצאו מכלל שימוש עוד בתקופת הבית)490, 489:שם(

) 534:שם(מקווה נוסף ).497, 496:שם(בו נחשפו שני מקוואות , נחפר חלק מבית נוסף" המידות

: ן"רייך תש(הסמוך לו מצפון ) Area M(' בשטח מ" בית הפריסטיל"או ל, עשוי להשתייך לבית זה

184.(

דומה שאין לחפש את ההסבר בעובדה ?מדוע היה צורך במספר מקוואות בתוך בית אחד

במקוואות בתדירות גבוהה חייב את דייריהם לטבול כביכול דבר ש, שבתים אלו מצויים בירושלים

יה רק בבתי המידות בעיר העליונה של אחד מצוהתופעה של ריבוי מקוואות בבית, בכןו. במיוחד

הקרבה למקדש כי לא , אם כן, מסתבר. עירשאר רובעי הביותר אך לא בבתים הצנועים , ירושלים

כלית הגבוה של היכולת הכלאלא דווקא, תי האמידים של ירושליםלריבוי המקוואות בבגרמו

, לשימושו האישיבבתים אלו הוקצה מקווה פרטי עבור בעל הביתסביר להניח כי . בעלי בתים אלו

. ואולי אף לעבדים ולשפחות, לגברים, לנשים: כאשר מקוואות נוספים יועדו לשאר דיירי הבית

ת הוא נמצא כי ריבוי של מקוואות בבי. ייתכן גם שבחלק מהבתים היה מקווה נפרד לאורחים

.ואינו בהכרח מצביע על הקפדה יתירה בשמירה על דיני טהרה, סימן של עושר

מקוואות ליד בתי כנסת.  8.2.א

חוקרי בתי הכנסת העתיקים היא שאלת הזיקה בין מוסד בית השאלות העומדות לפניאחת 

ימוש יו בשתריסר בתי כנסת שהנתגלו כחצי, מישים השנים אחרונותבח. הכנסת למקווה הטהרה

ובסמוך לכל אחד מבתי כנסת אלו נתגלה מקווה , כוכבאתקופת מרד ברבתקופת הבית השני ועד 
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ה זו בממצא של אין עדות לתופעוכמעט , מיוחדת לתקופה קדומה זומדובר בתופעה. טהרה

.ממנהעשרות בתי הכנסת מתקופות מאוחרות 

ומחקרו התמקד בעיקר ,)1ח"רייך תשמ(רייךבהרחבה בנושא היה עסקהחוקר הראשון ש

ורמים ממצאים שתנתגלו , שנהושלש-עשריםלפני,מאז פרסום מחקרו.היבט הארכיאולוגיב

הבית השני ובתקופה שבין בתי כנסת ומקוואות ששימשו בתקופת מספרכולל , רבות לחקר הנושא

.המרידות

נסת בתי כנבנו מקוואות לידמדועפתרון המניח את הדעת לשאלה איש הציע לא עד היום

חדש להציע פתרון כאן אבקש. ת יותרומאוחרהותנפסק נוהג זה בתקופמדועו, בתקופה הקדומה

אעיין ולאחר מכן , וגי העדכניסקירה קצרה של הממצא הארכיאולבקדים א. שאלות אלול

.בנושאהנוגעיםהלכתיים היבטיםב

הממצא הארכיאולוגי.  1. 8.2.א

ולכן , איננה מוכרת בכל התקופותו בקרבה לבתי כנסת התופעה של מקוואות שנב, כאמור

.נחלק כאן את סקירת הממצא הארכיאולוגי לפי התקופות השונות

מרד בר כוכבאמימי הבית ועד –כנסת הקדומים הבתי .א

ישראל אשר שימשו כבתי כנסת בשלהי -אנו מכירים היום שבעה או שמונה מבנים בארץ

וממצא אפיגראפי המעיד על קיומו של בית כנסת , המרידותאו בתקופת בין /תקופת הבית השני ו

:להלן סקירה של מבנים אלו ושל מקוואות הטהרה שנתגלו בסמיכות אליהם. אחד נוסף

זוהה )1042לוקוס (של מצדה תבחומת הסוגרים המערבישנתגלה מבנה ציבורי :מצדה

בית כנסת כבר שימש המבנה במקום ידיןלדעת .)Netzer 1991: 402–413(כבית כנסת

בית כנסת רק המבנה הוסב לשמש נצרואילו לדעת ,)185: 1966ידין (מימי הורדוס

מצפון לבית הכנסת נמצא ' מ25–כ.)Netzer 1991: 411–413(בתקופת המרד הראשון

זוהה על ו,)398: שם(מרד הראשוןתוארך לימי הוהוא , )1:845טבלה (מתקן מים מדורג 

ען שאילוצים שונים גרמו לכך רייך ט146.)488, 104: ן"רייך תש(ה טהרהידי רייך כמקוו

סיק שמתקן זה אכן שימש את באי בית הו, לא נבנה קרוב יותר לבית הכנסתשהמקווה 

147.הכנסת במצדה

מבנה (רמון המבצר בהרודיוןמערבי של א- מיברובע הדרואולם שנתגלה :הרודיוןXV (

–Corbo 1989: 74;136–132:ט"תשכקורבו(שוןזוהה כבית כנסת מתקופת המרד הרא

).pool”)Netzer 1991: 398“יש לציין שנצר  כינה מתקן זה 146

). Amit 2010: 195, n. 2(ת הואיל והמרחק גדול מדי אין לראות זיקה בין מקווה זה לבין בית הכנס, לדעת עמית147

פרסטר : ורא;שימשו את באי בית הכנסת במצדה,רחוקים יותר מבית הכנסת, שהציעו שמקוואות אחריםהיובעבר 

.207–206: 1ח"רייך תשמ; 224: ג"תשל
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, ליד פתח הכניסה, של האולםצמוד לקיר המזרחי148.)228–224:ג"תשלפרסטר ;75

.)1:695טבלה (מקווה טהרהשרידי מבנה ובו חשףנ

בשטח שנתגלה מבנה ציבורי :גמלאAזוהה כבית כנסת) 1000בניין (של חפירות גמלא

–Gutman 1981: 30–34 ;Maoz 1981: 35; 106–99:ד"תשנל"הנ; 62–59:א"גוטמן תשמ(

תיארוך המדויק של בניית בית עלו הצעות שונות להמעוזשמריה גוטמן וצבי אורי .)41

לבין המחצית הראשונה של המאה הראשונה בין סוף תקופת החשמונאים–כנסת זה 

שהיה בשימוש יםמתקן מחשףלפתח הכניסה של בית הכנסת ממערב נבסמוך.נ"לסה

ןמתקהמבנה ו. )1:13טבלה (זוהה כמקווה טהרהוהוא בית הכנסתשבה פעלבתקופה 

.הראשוןיצאו מכלל שימוש בעת חורבן העיר בימי המרדהמים 

חלק הצפוני של היישוב הקדוםבשנתגלה מבנה ציבורי :)מודיעין עילית(ספר-יתיקר

,Magen;30–27:ט"תשנציונית וסירקיס, מגן(זוהה על ידי חופריו כבית כנסת) VIמבנה (

Tzionit and Sirkis 2004: ם ארכיטקטוניים וממצא בהסתמך על מאפייני.)206–200

או ס"נההראשונה לפהציעו החופרים שהמבנה נבנה בסוף המאה,מי מסויםאקר

מדרום ' מ13-כ.מרד בר כוכבאושהיה בשימוש עד , נ"הבתחילת המאה הראשונה לס

תוארך על ידיוזוהה כמקווההוא ,)1:219טבלה (ת הכנסת נתגלה מתקן מים מדורגלבי

מתרור אם המקווה עמד בתוך חצר מתוחלא ב."תקופה הרומית הקדומה"החופרים ל

צביעה על זיקה כלשהי לבית הכנסת מושקרבתהציעואך החופרים , של בית הכנסת

.יןילאותו בנ

החופרים . מודיעיןהעירנמצאת כיום בתחוםעומדאן - אום אל' ח:עומדאן-אום אל' ח

כבית כנסת מהתקופה )2מבנה (ערבי של היישוב בחלקו המזיהו מבנה ציבורי שנתגלה 

בית הכנסת נמצא מתקן בחצר 149.)ד"בדולח ורפיואנו תשס- וקסלר,און(החשמונאית

דורגת בשני תו מוקרקעי', מ1×0.55שטחו , רמלבני חצוב ומטויח טיח הידראולי אפו

. 2אותו לתקופת מבנהוארכיתו" אמבט ישיבה"מתקן זה כואריתהחופרים . מפלסים

והמבנה , רודיאניתלתקופה הההתוארכ) 3' מבנה מס(שני של בית הכנסת השלב הבניית 

או בראשית המאה ס"נהבסוף המאה הראשונה לפ. כוכבאמרד ברהיה בשימוש עד 

, )1:253טבלה (כנסת מתקן מים מדורגלבית ההנ נבנה בחצר הצמוד"הראשונה לסה

, המתקן המאוחר זוהה כמקווה. "אמבט הישיבה"בנייתו יצא מכלל שימוש בעקבותו

150.נ"יה של המאה הראשונה לסהיהיה בשימוש עד המחצית השנכיוהחופרים ציינו

אך הבאים , רד בר כוכבאלתקופת מאקורבו נטה לתארך את שינוי האולם ההרודיאני לבית כנסת דווקווירגיליו 148

' עמ, שם("קדמוניות"דברי עורך; פרסטר שם: ורא;יסוד בית הכנסת לתקופת המרד הראשוןיאחריו תארכו את 

.Patrich 1992: 241–245: ראו גם. )136

ואחרים און : ורא, )וכן יש שוני במספור המבנים(הוצגו מסקנות שונות במקצת , בפרסומים קודמים על האתר149

.ד"תשסאון ורפיואנו, בדולח-וקסלר;ג"תשס

.החופרים לא ציינו את נתונים שהביאו אותם למסקנה זו150
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בורי מזרחי של המכלול הבנוי בחורבת עתרי נתגלה מבנה צי- ניהצפוובחלק:חורבת עתרי

ל "הנ; ב"תשסגנורזיסו ו(בזהירות לזהותו כבית כנסתהציעוחופריו ו, )1Mמבנה ציבור (

והיה , אחר חורבן הביתמבנה זה נבנה לZissu and Ganor 2009: 101–110(.151; ד"תשס

נמצא מתקן מים מערב-דרוםלמבנה מהבחצר הצמוד. מרד בר כוכבאיכוידבשימוש עד 

.מקווהשימש באותה תקופה וא וה, )1:718טבלה (מדורג

אולם נתגלה ונות החשמונאים במערב בקעת יריחובשולי מכלול ארמ:יריחו)A[H] 600(

צמוד לקיר הדרומי של האולם נחשף .)Netzer 2004: 159–192(מכלול של חדרים ולצידו 

בניית המכלול . מקווה טהרהכאותו חופרו זיהה ו,)1:313טבלה (מתקן מים מדורג 

שימוש לכל המאוחר והמבנים יצאו מכלל, ס"פנהלאמצע המאה הראשונה לארכהתו

חופר .ל הורדוס על גבי שרידיהםכאשר נבנה ארמונו השני ש,)לערך(ס"נהלפ25בשנה 

152.שנוי במחלוקתזה זיהוי ברם, האתר זיהה את האולם כבית כנסת

כנסת מתקופת הביתמגדל נתגלה בית העתיק יישוב קרוב לקצה הצפוני של ה:מגדל

אין זה מפתיע לאור העובדה ואולם, נתגלה בקרבתו מקווה טהרהלא , נכון לעתה153.השני

.שהמבנה נמצא קרוב מאד לחוף הכנרת

ודוטוסתאת כתוב"הוא נידון שלנומצא נוסף שיכול אולי לתרום למ:ירושלים"

תחתונה של וייל בקצה הדרומי של גבעת העיר היימונדבחפירותיו של רמצאהשנ

:Weil 1920(ירושלים על סמך כתכתובת הקדשה של בית כנסת המתוארזוהי .)190–186

,)Kloppenborg-Verbin 2000; שם(נ"ואחרים למאה הראשונה לסהםפליאוגרפיינתונים 

בנה את בית הכנסת לשם ]...[וטנוס כהן וראש בית כנסת] בן[ודוטוס את": בהנכתבו

καὶ(המים ואת האכסניה והחדרים ומתקני , צוותקריאת תורה ולימוד מ τὰ

χρησ[τ]ήρια τῶν ὑδάτων (רייךכפי שכבר ציין."לשם הארחת הנצרכים מן הנכר

אלו א או שמ, מקוואות טהרההם הנזכרים " מתקני המים"אין לדעת אם ,)208: ח"תשמ(

מטרים ספרמו, בתוך בור מיםמצאההכתובת עצמה נ. י מתקני רחצהבורות מים או אול

ם לא נתגלו כל ואול, )419, 1:418טבלה (מקוואות טהרהשנימצפון לבור זה נתגלו 

אין להוציא מכלל ו, מיקומו של בית הכנסת עצמושיאפשרו לקבוע אתשרידים של מבנים 

.שהכתובת התגלגלה לאתר ממקום אחראפשרות

התקופה הרומית המאוחרת והביזנטית–בתי הכנסת המאוחרים .ב

יש , אף העדויות הרבות מהמקורות ספרותיים לקיומם של בתי כנסת בתקופת המשנהעל 

ה של המאה יהמחצית השניעדמרד בר כוכבא מ–של יותר ממאה שנה פער בממצא הארכיאולוגי 

.ז"עמית תשס; Levine 2004: 89; ד"תשסמעוז: וראזיהוי המבנה כבית כנסת בלדיון של אחרים 151

.ס"נצר תש: וראו תגובת נצר לביקורת של מעוז. ס"תשמעוז; Levine 2004: 87–89: ורא152

. אך תוצאות החפירה טרם פורסמו, 2009מבנה בית הכנסת נתגלה בעונת החפירות שהתקיימה באתר בקיץ 153

בהזמנתה ובהדרכתה של החופרת דינה 17.09.09ביקרתי באתר בעיצומה של חפירת מבנה בית הכנסת בתאריך 

.ולה נתונה תודתי, גורני-אבשלום
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-בארץיםכנסת פעילישל בתםנתונים של ממש על ייסודבו שחסרים –נ"השלישית לסה

לדעת אם היה המשך לתופעה של קיום קשה , פה זוללא נתונים מספיקים מתקו154.ישראל

155.לאחר מרד בר כוכבאבתקופה שמקוואות בסמיכות לבתי הכנסת גם 

בכפר –נ "ניתן להצביע על בית הכנסת אחד שתוארך לאמצע המאה השנייה לסה, לעת עתה

ן כאשר החופרים תיארכו את השלב הראשו, למבנה יוחסו מספר שלבים. נבוריה שבגליל העליון

Meyers(נ ועד אמצע המאה השלישית "מאמצע המאה השנייה לסה–לתקופה הרומית התיכונה 

and Meyers 2009: 30, 35–41.(156מסביב למבנה בית הכנסת עצמו נחפרו רק שטחים מצומצמים ,

במיוחד יש לציין כי שטחים סמוכים לפתח הדרומי ). 7איור , 43–41: שם(בעיקר ממערב ומצפון 

ולכן בשלב זה לא ניתן לדעת עם היה קיים מקווה טהרה , כללני של המבנה לא נחפרוולפתח הצפו

.בקרבת מקום

אשר תוארך על ידי מזר למחציתה הראשונה של ) בניין א(בבית שערים נתגלה בית כנסת 

מערבי של בית הכנסת - בחדר הצמוד לקיר הצפון157).14–11: ב"מזר תש(נ "המאה השלישית לסה

רייך אמנם סבור שמתקן זה לא שימש ). 89:'1טבלה (ם מדורג קטן חצוב בסלע נתגלה מתקן מי

ואולם נראה שאין , )332, 106: ן"רייך תש(לטבילה בשל ממדיו הקטנים וקושי הכניסה אליו 

בבית שערים נתגלה גם מבנה בסיליקה בצד . להוציא מכלל אפשרות שאכן מדובר במקווה טהרה

וזמן הקמתו תוארך לסוף המאה השנייה או תחילת המאה השלישית , )בניין ז(המערבי של היישוב 

והציע , מזר עצמו הסתפק בשאלת המטרה שלשמה נועד המבנה158).157: ז"מזר תשי(נ "לסה

שאולי היה קשור עם בית האוצר של , מקום מפגש לנושאים ונותנים בענייני עסקים"שהיה זה 

; 200: א"אילן תשנ(זהות את המבנה כבית כנסת חוקרים אחדים הציעו ל). שם" (השלטונות בעיר

טבלה (בחצר שלפני הבסיליקה נמצא מקווה ). 155–129: 2004טפר וטפר :וראו; 59: 20042ספראי 

ציינו , ייסוד בית הכנסת בכפר מיצרלבאשר. Levine 2000: 168–172 ;Meyers 2010;39–38:א"תשמצפריר: ראו154

לגבי המבנה ; )Onn 1994: 132(נ "בראשית המאה השלישית לסה" תיארוך מסתבר"החופרים שניתן להציע רק 

.129–125:ז"תשמגרסון-רוט;Levine 2000: 168, n. 24: ורא, בקציון

תוארך על ידי משה דותן למחצית הראשונה של המאה )IIb(השלב הראשון של בית הכנסת בחמת טבריה 155

- מרוחק כבית הכנסת מכיוון שכאןואולם נראה שלא ניתן להסיק מאתר זה לנידון, )Dothan 1983: 24–26(השלישית 

כל כך למקור מים טבעי בסמוךיקפידו לבנות מקווה מלאכותי לא צפוי היה שמקימיוו, בלבד משפת הכינרת' מ90

Meyers 1987: 132 ;Groh: ראו(היו שערערו על טיב התיארוך הסטרטיגרפי של המבנהיש לציין כי . השכשר לטביל

ייסוד חופרי האתר אמנם הציעו לתארך את. תמונה ברורה דיההאיןגדילבית הכנסת בעיןבאשר גם ). 67–66 :1995

נתונים התומכים אך הודו שה,ראשית המאה השלישיתלה או יסוף המאה השנילשל בית הכנסתהשלב הראשון

.)ה"הירשפלד תשס; 1200–1197: 1992ג "בר; 54: ב"פורת ונצר תשל, ג"בר: ראו(ם דינהיריםאינם בתיארוך זה 

: 1טבלה (ומתחת להם נחשפו שני מקוואות , מספר מבנים וסמטאות מהתקופה הביזנטית נחשפו ממערב לבית הכנסת

.שתוארכו לימי הבית השני)783, 782

ודי מגנס על מסקנות החופרים וקבעה כי מבנה בית הכנסת בנובריה 'אולם ראו את מאמר הביקורת בו ערערה ג156

ואת מאמר התגובה של החופרים , )Magness 2010(נ "נוסד לראשונה לכל המוקדם באמצע המאה הרביעית לסה

)Meyers and Meyers 2010 .(ראו עוד לאחרונה :Meyers 2010.

. ובהעדר נתונים קשה לשפוט את התיארוך שהוצע, דין וחשבון סופי של חפירה זוטרם פורסם 157

ולכן את המסקנות של החופר בעניין תיאורך המבנה ניתן לקבל , גם כאן טרם פורסם דין וחשבון סופי של החפירה158

.בעירבון מוגבל
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אך לא ברור אם הוא נחצב בהקשר לבסיליקה עצמה או שמא לבית מגורים שהיה במקום , )91:'1

).174: 2004טפר וטפר (לפני הקמת הבסיליקה 

ליים אהחל גל של בניית בתי כנסת מונומנטנ"של המאה השלישית לסהת השנייההמחצימ

המאה השלישית ועד ראשית המאה הרביעיתבפרק הזמן שבין המחצית השנייה של159.בגליל

,Meyers(במירון160,)Meyers, Strange and Meyers 1990: 63(בגוש חלבהוקמו בתי כנסת 

Strange and Meyers 1981: 9–17(,161בחורבת שמע)Meyers, Kraabel and Strange 1976: 33–

בכל . ובמקומות אחרים בגליל)Levine 1982 ;Adan-Bayewitz 1982(בחורבת עמודים162,)102

האתרים האלה לא נתגלו שום שרידים המעידים על קיומו של מקווה טהרה בסמיכות לבית 

אמצע המאה אחר לאשר הוקמוהידועים לנוכל עשרות בתי הכנסת כמעט בוכן163.הכנסת

ים בודדים מקררק ב164.ת הכנסת לבין מקוואות טהרהיבהלא נמצאה זיקה בין מבנ, השלישית

. סמוךמקווה טהרה בין לבין בית הכנסת זיקה כלשהי אולי הייתה

נתגלה מתקן מים מדורג בסאסאשמטרים ספורים מפינת בית הכנסת :סאסא

בראון (מו את דעתם באשר לתיארוך המבנההחופרים לא פרס).4:'1טבלה (

האילן הציע לתארכו על סמך סגנון הפריטים הארכיטקטוניים למאביצ). ח"תשל

).48: א"אילן תשנ(נ"שישית לסההאו החמישית

1:2טבלה (נתגלה מתקן מים מדורג במרות בסמוך לכניסה לבית הכנסת :מרות (

שהמקווה היה בשימוש בתקופת ייתכןשציינוהחופרים . זוהה כמקווה טהרהוהוא 

. )51: ח"תשמדמתיואילן (אלא שאי אפשר להוכיח זאת, בית הכנסתקיומו של 

Levine:גםובעניין זה רא. המשךם של החופרים באתרים הנזכרים בייתיארוך זה מבוסס על ניתוחים סטרטיגרפ159

2000: 168–169, 172 ;Foerster 1992: 299–300 . שהציעו לאחר את מועד בניית חלק מבתי כנסת אלו היולאחרונה

שביקשו להקדים את מועד בניית בתי הכנסת הגליליים מנגד היו). ב"תשסמגנס(נ "לסהלמאה החמישית והשישית 

בעיקר על סמך נימוקים היסטוריים והשוואות של הסגנון , ה השלישיתראשית המאוליהילסוף המאה השנ

המסקנות . )ו"תשנמעוז: ראו(בחקר בתי הכנסת העתיקים"ישנה"וכגישת האסכולה ה–אמנותי ה- האדריכלי

את שנתקבלו לאחרונה מנתוני סקר ארכיאולוגי מקיף של הגליל המזרחי עולות בקנה אחד עם הדעה המתארכת 

:Leibner 2009: ראו(ראשית המאה הרביעיתובבגליל בסוף המאה השלישיתםהמונומנטאלייכנסת הבתי הקמת

וואדי חמאם לסוף המאה השלישית או לראשית המאה ' גם תיארוך בית הכנסת שנחפר לאחרונה בח.)404–399

.)Leibner 2010: ראו(הרביעית תורם תרומה משמעותית לבעיית תיארוך בתי הכנסת הגליליים 

.451:ו"תשננצר: ראו גם160

.Foerster 1987 ;Groh 1995: 62–63: ראו גם161

.454–453: ו"נצר תשנ; Loffreda 1981: ראו גם162

ובמירון השטח שלפני בית הכנסת חשוף עד לסלע , בכורזין ובחורבת שמע נחפרו האזורים שבקרבת בתי הכנסת163

יש . ולא נחפר השטח מסביב, קדו במבני בתי הכנסת עצמםאחרים התמרבים אתרים בלעומת זאת החפירות . אםה

.לצפות שחפירות בעתיד ישלימו את הנתונים שעדיין חסרים

באופן של היישוב רוחק מבית הכנסת מ)11: 1טבלה (כבר העיר כי המקווה בכורזין ) 209–208: 1ח"תשמ(רייך 164

קווה שנתגלה מתחת ליסודות בית הכנסת בחורבת כי המ) שם(עוד העיר רייך .ן השנייםשלא ניתן לראות זיקה בי

).Meyers Kraabel and Strange 1976: 41: ראו(יצא מכלל שימוש עם הקמת המבנה ) 7: '1טבלה (שמע 
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ראשית המאה –סוד בית הכנסת בשלבו הראשון תוארך לסוף המאה הרביעית יי

.)52: שם(נ"החמישית לסה

 וןמזרח הר חבר-שבדרום, בית הכנסת שנתגלה בחורבת מעון):הר חברון(מעון ,

עמית ; א"עמית ואילן תשנ(נ "תוארך למחצית השנייה של המאה הרביעית לסה

ולם בית כנסת זה נחשף מערבי של א-מתחת לחלקו הדרומי). 100–98: ג"תשס

, נבנה בתקופת הבית השניהחופרים ציינו שהמקווה). 1:790טבלה (מקווה טהרה

.עם ייסוד בית הכנסת במאה הרביעית שולבו שניהםוש

מערבית של בית הכנסת בסוסיא נתגלה מתקן מדורג -מתחת לפינה הדרום:יאסוס

חופר האתר הסתפק אם מדובר . קרקעית- בתוך מערכת תת) 1:795טבלה (ומטויח 

מטר בלבד 1.2-שכן גובהו של החלל בו הותקן כ, במקווה ששימש לטבילת בני אדם

יהוי המתקן כמקווה העיר שז) 185: ג"תשס(גם עמית ). 238–237: ט"ברוך תשס(

.ושגם מידת זיקתו לבית הכנסת אינה נהירה לגמרי, אינו ודאי

נראה כי אצל בתי הכנסת שנבנו לאחר המחצית השנייה של המאה השלישית , מכל האמור

, סאסא(גם עם הדבר נמצא אצל בבתי כנסת אחדים . נ כבר לא הותקנו מקוואות טהרה"לסה

כך כדי לשנות את התמונה הכללית שהתופעה של מקוואות אין ב, )ואולי סוסיא, מעון, מרות

הבנויים בקרבה לבתי כנסת כבר לא הייתה מצויה בתקופה הרומית המאוחרת ובתקופה 

.הביזנטית כפי שהייתה אצל בתי הכנסת הקדומים

בתפוצות.ג

אין עדות ברורה לזיקה ישראל- הארכיאולוגי בבתי הכנסת שנתגלו מחוץ לארץמן הממצא 

עדויות ספרותיות וממצאים נגד ישמ.)Rutgers 1996: 75(הכנסת למקווה הטהרה ן ביתבי

ארכיאולוגיים שיכולים אולי להצביע על קשר כלשהו בין בית הכנסת לטבילה במקורות מים 

.טבעיים

ליםקרובהם שלכנסיותהזכיר מנהג של יהודי התפוצות לבנות את בתי המתתיהו יוסף בן 

ניתן ללמוד שיהודי הגולה היו ) יג–יב, טז(מעשי השליחיםמתוך סיפור ב.)258: ידקדמוניות (

נ מוזכר בית "יה לסהיבפפירוס מצרי מסוף המאה השנ165.רגילים לבנות בתי כנסת ליד נהרות

CPJ, I, 134: 247–249(.166(כנסת הנמצא ליד ערוץ מים

אי (לוסבדֶ : ות למיםגם בממצא הארכיאולוגי יש עדויות לתופעה של בניית בתי כנסת בסמיכ

הים אל טיברהממוקם על שפך נהר הרומאר של העיר פרוו(באוסטיה167,)יווני בים האגאי

מהדורת (יט , סדר אליהו רבה: ורא, ה של המאה השלישיתיקיים מהמחצית השנילא היהנראה שמנהג זה כבר 165

תוכן הדרשה ). 498' עמהימן שילונימהדורת (תשעא בלק,ילקוט שמעוני; ])14רה שם העוורא[116' עמ, שלום- איש

, נ"צע המאה השלישית לסהאמ(חנינא ' חמא בר' א בשם ר"טז ע–ב"ברכות טו ע, בשני מקורות אלו מובא בבבליש

).ציפורי

,עיירה ארסינוספקה של מים לשני בתי כנסת בהמוזכר , נ"לסה113המתוארך לשנת , בפפירוס מצרי אחר166

; שימוש נעשה במים אלוהלדעת איזאיןאך , מההקשר ניתן ללמוד שבתי כנסת אלו צרכו כמויות גדולות של מיםו

.CPJ, II, 432: 220–223: ראו

.Matassa 2007:ראו; המבנה בדלוס כבית כנסתזיהויאולם יש שערערו על 167
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-עיירה בצפון(ליף-ובחמאם, )לפיראוסמערב-מדרום, אי יווני במפרץ הסירוני(באגינה, )הטירני

שהציעו שהמיקום ליד היוו, ה המניע לדברקשה לדעת מה הי.)על חוף הים התיכון, וניסיהמזרח ת

.)Runesson 20012(נועד לצורכי טבילהמים 

בשני אתרים בגולה , ים טבעייםתופעה של בניית בתי כנסת בסמיכות למקורות מהלענוסף 

בתי הכנסת אלו . כמקוואות טהרהוחוקרים אחדים זיהו אותם, מתקני מיםליד בתי כנסת ו מצאנ

אחרבדלוס והאחדה,שראל המתוארכים לתקופת הבית השניי-ץחוץ לארהיחידים שנתגלו ב

כנסת ומתחת למבנה ין בית היקרקעיים מתחת לבנ-מתקני מים תתחשפובדלוס נ. באוסטיה

:ן"תשרייך ; Bruneau 1970: 409–491(שהציעו לזהותם כמקוואות טהרההיוו, והסמוך ל

רונסון שימש לצורכי טבילהנדרסלדעת אשבאוסטיה נתגלה מתקן מים שבבית הכנסת 168.)108

)Runesson 20011: 69–71 ;Runesson 20012: 125(.מפני , מדובר במקווה רגילאיןרונסון ציין ש

דבר שאינו מוכר ,וגם מכיוון שיש בו פתח ניקוז, )כחצי מטר(היו רדודים מאד זה המים במתקן ש

169.ממקוואות עתיקים אחרים

ובה נזכר שאחד , נתגלתה כתובת הקדשה של בית כנסת) קטנהאסיה (בסידה שבפמפיליה 

לא ). Lifshitz 1967: 38(יחד עם החצר ) מעיין או מזרקה(κρήνηבשם ליאונטיוס בן יעקב התקין 

וכדעת (יתכן שהמתקן שימש לרחיצה כלשהי . ולמה שימשה, κρήνηברור מה טיבה של אותה 

.ועד לטבילת כל הגוףאך ספק אם מדובר במתקן מים שנ, )ליפשיץ שם

מצב המחקר–מקווה הטהרה להזיקה בין בית הכנסת .  2. 8.2.א

קשר בין מוסד הבית הכנסתהיה אפואתקופה שבין המרידותהעד לפחות בתקופת הבית ו

במקורות ? איזו פעילות הקשורה לבית הכנסת דרשה טהרה במקווה.לבין מוסד המקווה

, ין מקוואות ליד בתי כנסתיהלכה מפורשת בנוגע לבנאין ל "במקורות חזהיהודיים מימי הבית ו

שאלה מחקר לו עד כה בעצוכל הפתרונות שה. הזיקה בין שני המוסדותפשר מהלא ברור לכאורה ו

.זו רחוקים מאד מלהניח את הדעת

וייתכן כי קיומן של 170,הציע שבבתי כנסת אלו התקיימו סעודות מצווה) 211: ח"תשמ(רייך

.סיבותמספרמ,הצעה זולקבל קשה. "ברמת טהרה כלשהי"ם תפיתמשהאת יבו חיסעודות אל

כל . עדות לקיומן של סעודות מצווה בבתי כנסת בתקופת הבית ובתקופת המשנהאין ,קודם כל

סוף המאה השלישית הם מיכת סעודות בבית הכנסת המקורות הספרותיים שמדברים על ער

באופיו של מוסד בית הכנסת בין תקופת הבית ים רביםשחלו שינויאין ספק 171.נ ואילך"לסה

הדבר בא לידי ביטוי לא רק בשינויים במבנה . )ן"פליישר תש(השני לבין המאות שלאחר החורבן

להסיק מסקנות קשה אם כן.שהתקיימה בור בפעילות אלא בעיק, האדריכלי של בנין בית הכנסת

.Matassa 2007: ראו, לדעה חולקת168

.200הערה :ראו עוד להלן169

.Levine 2000: 129–131; 186: א"אופנהיימר תשמ; 162: א"ספראי תשמ: ו גםרא170

סנהדרין , ירושלמי; )ב"סח ע(ד, תענית ד, ירושלמי; )ב"כז ע(א , פסחים א, ירושלמי; )ד"ה ע(ט , ברכות ב, ירושלמי171

אך , )Netzer 2004: 187(זיהה טרקלין ומטבח צמודים למבנה שזיהה כבית כנסת ביריחו , נצראולם. )ב"כו ע(ב , ח

.כאמור לעיל הזיהוי של מבנה זה כבית כנסת כלל אינו ברור
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כמאתיים שנה ם ממקורות המאוחרי, השנייתימי הבבבתוך בית הכנסת שהתקיימההפעילותעל

התנאיים במקורות שהרי , של סעודות מצווה בבית הכנסתקיומן לאשרכל שכן ב. אותה תקופהמ

אין אוכלין ] [...בתי כנסיות : "אסור לאכול ולשתות בתוך בית הכנסתשמוזכרת הלכה מפורשת 

עד [ד, מגילה ג, ירושלמי; ]353' עמ,ןמהדורת ליברמ[יח , מגילה ב, תוספתא" (בהן ואין שותין בהן

הייתה קיימת כבר בתקופת ) או כמותה(אין לדעת אם הלכה זו 172.)א"מגילה כח ע, בבלי; ]א"ע

אך קשה ללמוד על אכילה בבית הכנסת בתקופת הבית ממקורות אמוראיים בשעה , הבית השני

שנבנו מקוואות ענהקשה לקבל את הט, מבחינה מעשיתגם . שמקור תנאי אוסר את הדבר

המקורות . שנערכו פעמים מועטות בשנה,מיוחדים ליד בתי הכנסת רק בשביל סעודות אלו

אירוע שהיה מתקיים רק , בבית הכנסת"עיבור החודש"ים על עריכת סעודות המאוחרים מדבר

במצדה ובהרודיון עסקו הדעת שהקנאים הנצורים שאין זה מתקבל על ודאי 173.פעם בחודשיים

.בטהרה" עיבור החודש"סעודות לערוךלחמה בבניית מקוואות טהרה רק כדי לאפשר בשעת מ

הטיפול בספרי הקודש שבהם קראו ולמדו "העלה גם את האפשרות ש)211: ח"תשמ(רייך

"הטיפול"שבדבריותכוון הלמה לא ברור ."חייב דרגה מסוימת של טהרה, תפללוולפיהם ה

ספרות היהודית מימי הבית לא ידוע לי על שום מקור ב.בספרים חייב דרגה מסוימת של טהרה

הלכה , אדרבה. לפני הנגיעה בספרי הקודשלוטבלהשירדבו נמצאת ל "ספרות חזהשני או ב

קובלין אנו ': אומרים צדוקים: "הטומאגורמיםספרי הקודש קדומה מימי הבית קובעת כי 

174.)ו, ידים ד, משנה" ('[...]ם שאתם אומרים כתבי הקודש מטמאין את הידי, עליכם פרושים

מרכז "היהגמלאבלול בית הכנסת והמקווה מכהציע ש) 61–60: א"גוטמן תשמ(גוטמן 

לית אפורמ-אין סיבה הלכתיתלדבריו."ל צורכי הדת והחברה בעיר היהודיתשענה ע, קהילתי

שהיה אלא מדובר בתכנון של מרכז קהילתי , מקווה הטהרהלבית הכנסת כלשהי המקשרת בין 

הצעה זו יכולה 175."צרכי הדת"הוא השימוש הייעודי ללכולם שהמשותף , מורכב ממספר מוסדות

מוש האנכרוניסטי אף שיש מקום לתהות על השי(ה כאשר מדובר על ממצא יחידאי להיות קביל

כל בתי הכנסת בהתופעהקיומה שלין בתיאור זה כדי להסביר את אך א, )"צורכי דת"במושג 

.בתי הכנסת המאוחריםבכמעט היעלמותה המוחלטת את ו, קאהקדומים דוו

וכלן טהורין לבני הכנסת וטמאין ":משנההרבין טען לקיומו של מנהג לאכול בבתי כנסת בטהרה על סמך ' ח172

קשה לקבל ). Rabin 1957: 33–34("וכולן טהורין לבית הכנסת": אחרותגרסאותאו לפי , )ב, זבים ג, משנה" (לתרומה

שמדובר על ביארוגם מפרשי המשנה הקלאסיים לא . בבית הכנסתאכילהבמקור זה לא נזכרהטענה זו מכיוון ש

: וראו).]תטו' עמ,מהדורת קאפח[שם , ם על המשנה"בפירוש הרמבהלדוגמורא(טהרה לצורך אכילה בבית הכנסת

.182: ח"אלון תרצ; 12הערה , 58: ד"ביכלר תשכ

מובאת בגיליון גרסה , בכתב יד ליידן). ב"כז ע(א , פסחים א, ירושלמי; )ב"כו ע(ב , סנהדרין ח, ירושלמי: ראו173

קיימו ולפיה , שהגרסה בגוף הטקסט היא הנכונהכבר הוכיח אך ליברמן , ולפיה נערכו סעודות גם בשבתות,אחרת

:ז"ל תרצ"הנ; 371:ה"ליברמן תרצ(כלומר בראש חודש שחל לאחר חודש מלא, "עיבור החודש"סעודות דווקא ביום 

).תמז' עמ,מהדורת פרנקל(ז , הלכות קדוש החדש ג,משנה תורה, ם"רמב: גםורא). 5–4

ח הגזרות "מדובר באחת מי) ב"שבת יג ע(לפי הבבלי . ועוד; ה–ב, ידים ג, משנה; יב, זבים ה, משנה: ראו גם174

.272–252: ד"שלום תשנ-בן: אך ראו, המיוחסות לימי תלמידי הלל ושמאי בשלהי תקופת הבית השני

.Haber 2008: 68–69: ראו, ברוח דומה175
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בתקופת הבית השני היה קיים איסור להיכנס לבתי כנסת במצב של , לדעת דונלד ביינדר

הצעה זו ). Binder 1999: 391–399(טומאה גופנית כשם שהיה אסור להיכנס למקדש בטומאה 

ל כל רמז לכך שהכניסה לבתי "רות חזאין במקורות הכתובים מימי הבית או ממקושכן , בעייתית

.הייתה אסורה לטמאיםכנסת

שהמקוואות שליד בתי הכנסת מתקופת הבית נועדו לטבילתם של אנשים הטמאים סבוררגב 

,Regev 20001: 225–226(בטומאות מסוימות כדי לאפשר להם להתפלל ולקורא בתורה בטהרה

גורמי טבילה זו הייתה נדרשת עבור כלכן שיית, לדבריו. )185, 179–178: 20002ל "הנ; 236

להלן ).Regev 20001: 226, n. 7" (רבניים-לא"לפחות בקרב חוגים , )כגון טומאת מת(הטומאה 

אך , אבקש להראות שהמקורות אמנם מלמדים על קיומו של נוהג לטבול לפני תפילה ולימוד תורה

. רק במקרה שהאדם נטמא בטומאה מסוג מאד מסוים

מקוואות הטהרה ליד בתי הכנסת , )Amit 2010: 194–195; 28: ז"עמית תשס(מיתעלדעת 

כים מהקהילה שלא היה או נצר,נועדו למלא את מקומם של המקוואות הביתיים עבור אורחים

יש להבין את התופעה של , לדברי עמית. או שאזלו המים מהמקווה הפרטי שלהםבביתם מקווה

של מקוואות יותר נרחבתבתקופת הבית כחלק מהתופעה המקוואות טהרה ליד בתי הכנסת 

ואם במקום אחר , "מרכז קהילתי"אם בצד בית הכנסת בהיותו –ציבוריים המצויים בשטחים 

אין לראותכי לשיטת עמית , אפוא, נמצא). 1. 8.1.אראו לעיל (ביישוב מחוץ לאזור בתי המגורים 

אני מקבל את דעתו של עמית .עצמוהכנסתלבין ביתאלו ת בין מקוואות טהרהזיקה מהותי

וייתכן מאד שהמקוואות שליד בתי הכנסת מילאו תפקיד , ל מקוואות אלובאשר לאופי הציבורי ש

דומה למקוואות ציבוריים אחרים אשר נועדו לאפשר טבילה עבור אותן משפחות שלא היה להן 

י יותר לתופעה של מיקום אולם נראה כי עדיין נדרש הסבר יסוד. מקווה פרטי בתוך הבית

, בנוסף. המצביעה על זיקה בין מקווה הטהרה למוסד בית הכנסת, ווקאמקוואות ליד בתי כנסת ד

, זו קיימת אך ורק אצל בתי הכנסת הקדומיםעדיין יש לתהות מדוע תופעה, כפי שכבר הזכרתי

.ונעלמת כמעט כליל אצל בתי הכנסת המאוחרים

משנה בימי הבית השני ובתקופת הלימוד תורה ותפילהינפלהנוהג לטבול .  3. 8.2.א

והתלמוד

אין ספק שעיקר תפקידו של בית הכנסת בתקופה הקדומה היה לשמש מקום כינוס ציבורי 

יש , כפי שכבר הציע רגב.)ן"פליישר תש(שלב מסוים גם לתפילה בציבורמו, לצורך קריאה בתורה

זו או אחרת לפעילויות דרךתקופה זו קשור באות ליד בתי כנסת במקוושקיומם של להניח

.מרכזיות אלו

מי ל דרישה החלה ע, דרישה מפורשת לטבילה לפני לימוד תורה ותפילהישל "במקורות חז

נגרמת לאדם על ידי מציין טומאה ש"קרי"המונח, ל"במקורות חז.אירעה לו טומאת קריש

ל "פן זה מכונה בלשון חזומי נטמא באו–לילה בין על ידי מגע מיני ובין על ידי מקרה–פליטת זרע 

, בתקופה מסוימתשנתקבלנוהג במדובראלא , מן התורהוהמקור לטבילה זו אינ176."בעל קרי"

מובאת מחלוקת אמוראים בשאלה אם כל בעל קרי חייב לטבול לפני לימוד תורה ]) ג"ו ע[ד , ברכות ג(בירושלמי 176

.אין חשיבות בהבחנה זו לצורך הדיון שלפנינו, למעשה. או רק בעל קרי שנטמא על ידי קיום יחסי אישות,ותפילה
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בקש א,ביע על זיקה בין הלכה זו לבין הממצא הארכיאולוגיוכל להצאלפני ש.פסקלאחר זמן שו

של ההלכה חופפת את תופעת ה ן אם השתלשלותובחלו, הזנוהגעמוד על ההיסטוריה של ל

.בבתי הכנסת המאוחריםםהיעדרותאת ול מקוואות ליד בתי הכנסת הקדומיםשתםהימצאו

נוהגראשיתה של ה–טבילת בעל קרי ללימוד תורה ולתפילה .א

ץ ורח,ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע": מוזכרת כבר בתורהה הנגרמת על ידי פליטת זרעטומא

הן טומאה זו השלכותיה המעשיות של ).טז,טוקראוי("א עד הערבוטמ, במים את כל בשרו

כניסה וכן )תרומות ומעשר שני, דשיםוכגון אכילת ק(הדורש טהרהמעשהלה בנוגע לכל הגב

במקרא כל תמוזכראין, כל טומאה אחרתגורמת ואולם מעבר להגבלות הרגילות ש. למקדש

.טומאה זובהכרוכההגבלה מיוחדת 

וקורין , שקורין במנחה בשבת: עשרה תקנות תיקן עזרא": נאמרובאת בבבלי בברייתא המ

בבלי ההקשה,כמתבקש).א"עבבא קמא פב, בבלי" (ותיקן טבילה לבעלי קריין]...[בשני ובחמישי

דכתיב ואיש כי תצא ממנו ! הואדאורייתא–! ?'ותיקן טבילה לבעלי קריין'": על דברי הברייתא

תיקן אפילו לדברי , אתא הוא–הוא לתרומה וקדשים דאורייתא! שרו במיםזרע ורחץ את בשכבת 

, ללמוד תורה לפני שיטבול היא קדומהלבעל קרי אסור שההלכה , זולפי מסורת.)שם" (תורה

במימרות שונות ,מסורת זו מוזכרת פעמים אחדות בשני התלמודים. כבר לימי עזראתומיוחס

, ירושלמי; ]ג"סד ע[ו , תענית א, ירושלמי; ]ד"מד ע[א , חיומא, ירושלמי(מתקופת האמוראים

177.הסברים בטעם התקנהמספרוהובאו ,)ב"עברכות כב, בבלי; ]א"עה ע[א , מגילה ד

שנכתב ככל הנראה על ידי , תוֹ לבִ הִס ספר השלישי של החזיונות בכברשטבילה זו מוזכרת יתכן

ותמיד , יםם נושאים כפים טהורות אל השמהאלא": ס"נהה לפיודי שחי במצרים במאה השנייה

ὄρθριοι(במים178גופםמטהרים את ,מן המטה] בקומם[בבוקר  ἐξ εὐνῆς αἰεὶ χρόα ἁγνίζοντες

ὕδατι(")593–591: ג, חזיונות הסבלות(.

ח "יכאחד מ"הילכות בעל קרי"ותמוזכר)]ג"ג ע[ד , שבת א(בברייתא המובאת בירושלמי 

אך אין כל הכרח להבין , בשלהי ימי הבית השני,של תלמידי הלל ושמאיהדברים שגזרו בימיהם

נראה שעורך הסוגיה בירושלמי , האדרב.שהכוונה היא לעצם האיסור ללמוד תורה לפני הטבילה

ושאין מדובר , לתקנה שהייתה קיימת מכברותפרטי הלכות הנוגעבהבין שמדובר ) ד"ג ע, שם(

179.ר התקנה לראשית ימי הבית השניחסה את עיקיבמסורת שונה מזו שי

.5–2: ח"וראו גם אלון תרצ; א"מועד קטן טו ע, בבלי; א"ברכות כב ע, בבלי; )ג"ו ע(ד , ברכות ג, ירושלמי: ורא177

–73, פרוטרפטיקוס ו(קלמנטוס מאלכסנדריהכך מובא אצל". עור"או " בשר", "גוף: "הואχρώςפירוש המילה 178

."ידיים"כלומר ,χεῖρας: הגרסה היאשל חזיונות הסבלות אולם בחלק מכתבי היד ו, )74

שם הקשו עורכי הסוגיה על מה שנאמר בברייתא שבאותו מעמד גזרו גם ש, וכן משמע מהשוואה לסוגיה הסמוכה179

ר איש צרידה ויוסי בן זיוסף בן יוע': בר אבינא בשם רב ירמיהזעירא' ולא כן אמר ר": "הילכות ארץ העמים"על 

לא שאלת קדמותה של תקנת הטבילה לבעל קרי , לעומת זאת. "'יוחנן איש ירושלם גזרו טומאה על ארץ העמים

מדובר איןהבין ש) 221: א"תש(גם גינצבורג . ומכאן שהבינו בפשטות שלא מדובר על עצם התקנה, נתעוררה כלל

טען שההלכות שנמנו בברייתא זו באמת ) 144–143: ז"תרצ(אלון .שונה מזו שייחסה את התקנה לעזראמסורת ב

: ד"שלום תשנ-בן: וראו עוד. לא באו אלא לחזק הלכות עתיקות" גזירות"ושה, קדומות מתקופת בית שמאי ובית הלל

252–272.
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טבילה "מסורת שייחסה תקנת קיימת התנאים הייתה בתקופת נמצאנו למדים ש, מכל מקום

תקנה במדובר הבתקופת האמוראים הבינו בפשטות ששו, לתקופה קדומה מאד"לבעלי קריין

.האוסרת על בעל קרי ללמוד תורה לפני שיטבול

ה בתקופת המשנהטבילת בעל קרי ללימוד תורה ולתפיל.ב

; ו–ד, ברכות ג(במשנה: מוזכר פעמים רבותבתלמוד תורה איסור בעל קרי , בספרות התנאית

ב , תרומות ג; ]9–8' עמ,מהדורת ליברמן[יג –יב, ברכות ב(בתוספתא,)א, ח,שם; ד, מקוואות ג

מהדורת [א , ו,שם; ]655' עמ,מהדורת צוקרמנדל[ח , מקוואות ג; ]116' עמ,מהדורת ליברמן[

; ]ג"ו ע[ד , ברכות ג, ירושלמי(ובברייתות המובאות בשני התלמודים,)]658–657' עמ,צוקרמנדל

יומא , בבלי; א"עברכות כו, בבלי; ב"עכב–א"עברכות כב, בבלי; ]ד"ע–ג"עג [ד , שבת א, ירושלמי

רטי הלכות פבעסקוחכמים רבים .)א"עגיטין טז, בבלי; א"עמועד קטן טו, בבלי; א"עפח

תחילת המאה השנייה ב)א "עברכות כב, בבלי(החל מימיו של נחום איש גם זו,הקשורות לנושא

' ר, יוסי בן חלפתא' ר, יהודה' ר, מאיר' ר, בן עזאי, עקיבא' ר: וביניהם גדולי התנאים180,נ"לסה

נדרשת אם: הטבילהןחכמים אלו ואחרים דנו בשאלת אופ.יהודה הנשיא' ור, יוחנן הסנדלר

כת בשפיאפילואו , במקווה של מים שאוביםאו שמא ניתן להסתפק,במקווה טהרה רגילטבילה 

ואם , לו דברי תורה ותפילה אסוריםיא: דונה גם השאלהנ181.תשעה קבין של מים מתוך כלי

, או שמא נאסר גם ההרהור בדברי תורה ותפילה, בקולהליתפותורה על לימודרק חלהאיסור 

חכם אחד מבין התנאים אפילותיא מצאיודגש של182.לו עצם הכניסה לבית המדרשואולי אפי

ם שערער על עיקר הדין שבעל קרי אסור בתלמוד תורה ובתפילה לפני שיטהר את ישראלי-ץהאר

183.ההלכה הזאת אצל החכמים בדורות האלוה שלתורשתדבר המעיד על עומק הש,עצמו

, מהדורת שכטר[פרק יט, נתן נוסחא ב' אבות דר(יהושע ' ספק אם ניתן ללמוד על הטבילה בדור זה מהמסופר על ר180

או שמא לשאר ענייני , קרי ללימוד תורהבעל על טבילת שם מפני שלא ברור אם מדובר ) ב"עשבת קכז, בבלי; ]א"כא ע

.טהרה

.  2. 1. 7.א: ראו לעיל181

היא שגם דעתו ) א"כב ע–ב"עברכות כא(כבר הוכיח הבבלי , )ד, ברכות ג(יהודה המוזכרת במשנה ' באשר לדעת ר182

.להחמיר בעיקר הגזירה

בשני התלמודים ואולם , ממקורות רבים אלו אנו שומעים על הלכה חייה ותוססת בין כותלי בתי המדרש התנאיים183

פר על ומס)]ג"ו ע[ד , ברכות ג(בירושלמי .מובאים סיפורים המבקשים לתאר הלכה זו כרווחת בקרב כל שדרות העם

, אמצע המאה השנייה(יוסי בן חלפתא ' פגשו ר.פשו לעצור בצד הדרך בלילה כדי לטבול לקריוחמר שסיכן את נ

שהוא מוכרח לטבול מכיוון שנטמא השיב החמר ואולם , שאין להקפיד על טבילה זו במקום סכנהוהורה לו, )ציפורי

התעקש וסירב לציית החמר אך , ולכדי לטבכן תסהאין לאף על פי כןיוסי ש' ענה לו ר. ממשכב עם אשת איש ועם נידה

מלעבור על איסורים חמורים כמו ניאוף וא נמנעלמצב שבו אנשים בקש התלמוד לתאר סיפור זה מבאמצעות . לו

מעשה בשומר כרמים ": נאמר שם, בדומה.סיכנו עצמם לשם כךאפילו ומאד בטבילת קרי וקפידהאך , ובעילת נידה

עברו העוברין והשבין ובטלה , הן מתקינין להן מקום איכן הן טובליןעד ש–אחד שבא להיזקק עם אשת איש 

יש לך ארבעים ! ריקא": אישובאותמסופר שהאשה נזפה , )א"עברכות כב(במקור מקביל המובא בבבלי".העבירה

בה מסיפורים אלו ניתן ללמוד כי האמוראים ביקשו לצייר תמונה. רהומיד פירשו מן העבֵ ,!"?סאה שאתה טובל בהן

. טבילה זוחמירו מאד בהעםאלא אפילו היותר ריקנים שב, לא רק החכמים ותלמידיהם הקפידו על טבילת בעל קרי

: אם כי קשה לתארכו, אמר באבות דרבי נתןלת בעל קרי ניתן ללמוד גם ממילטבמחמירהעממית על התייחסות 
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.באותה תקופההציבור היהודי הרחבבקרבהו רווחריים ניתן ללמוד שטבילה זממקורות נוצ

) נ"לסה215–150לערך (של קלמנטוס מאלכסנדריה " סטרומטס"בחיבור , )3. 4.א(כאמור לעיל 

מנהג היהודים הוא לטבול רבות אחרי קיום : "נזכר נוהג יהודי לטבול אחרי קיום יחסי אישות

Ἔθος τοῦτο(יחסי אישות  Ἰουδαίων ὡς καὶ τὸ πολλά κις ἐπὶ κοίτῃ βαπτίζεσθαι) "( קלמנטוס

של יוסטינוס מרטיר " דיאלוג עם טריפון היהודי"בחיבור ). 22, סטרומטס ד, מאלכסנדריה

טריפון היהודי מתאר את מצוות התורה אשר ניתן , )נ"מחצית השנייה של המאה השנייה לסה(

משנגעת באחד ) βαπτίζεσθαι(ולטבול : "[...] לקיימן גם לאחר חורבן המקדש והפסקת הקורבנות

). 2, דיאלוג עם טריפון היהודי מו, יוסטינוס מרטיר("מן הדברים שאסר משה או לאחר הזדווגות

ציין,בקרתגוראשית המאה השלישיתוביהיסופר נוצרי שחי בסוף המאה השנ, נוסיטרטולי

184.אם כי לא פירט מדוע, מנהג היהודים לטבול בכל יוםכי פעמיים 

מבבל אנו שומעים ואולם,גם בבבלמה הלכה זו במידת התפשטה אותם דורותכי בנראה 

כיון , מעשה באחד שעמד לקרות בתורה בנציבין": לראשונה על חכם אחד שהתנגד לעצם האיסור

שאין , ךפתח פיך ויאירו דברי': אמר לו רבי יהודה בן בתירה. בהשהגיע להזכרה התחיל מגמגם 

ך ארתקשה ל.)א"עברכות כב, בבלי; ]ג"ו ע[ד , ברכות ג, ירושלמי(" 'דברי תורה מקבלין טומאה

הראשון :שחיו ופעלו בנציבין שבבבל"יהודה בן בתירא' ר"שכן היו שני חכמים בשם , מסורת זו

מאה הלשבמחצית הראשונה היינו , תנאיםהלשיוהשני שחיי בדור השליש, בשלהי הבית השני

יהודה בן בתירא על בני ' ייתה מידת ההשפעה של פסיקת רקשה גם לדעת מה ה. נ"השנייה לסה

כלל על החכמיםרור שדבריו לא נתקבלו יבבלעיל נראה תיואולם מהמקורות שסקר, דורו בבבל

, שבתלמודיםיהודה בן בתירא מובאת רק בברייתא ' חשוב לציין שדעתו של ר. ישראליים-ץהאר

ישראל בשלהי -נזוס של חכמי ארץסקונמן הכי חרגה מעיד אולי דבר ש–ואין לה זכר במשנה 

185.תקופת התנאים

טבילת בעל קרי בתקופת האמוראים.ג

, נ"ת הראשונה של המאה השלישית לסהבמחצי, ישראל- כבר בדור הראשון לאמוראי ארץ

ביומוי רבי יהושע בן לוי ": טבילת בעל קריענייןקודמים בנזוס הרחב של הדורות הסר הקוננשב

אמר להן רבי יהושע . ינהטבילה הזאת מפני נשי הגליל שהיו נעקרות מפני הצביקשו לעקור את ה

מהו גודר ישראל מן '!?העבירה אתם מבקשים לעקור אותודבר שהוא גודר את ישראל מן': בן לוי

.])ג"ו ע[ד , ברכות ג, ירושלמי" ('וכוים שבא להיזקק עם אשת איש מעשה בשומר כרמ? העבירה

של נוהגאת ה"לעקור"–של חכמים או אולי של העם–לית גלייוזמהמכאן אנו לומדים על 

הא אינו מתירא אלא ממי ! ?שיאמר לו כלוםוכי אדם רואהו או אדם יודע, רצה טובל רצה אינו טובל–ראה קרי "

).]א"ה ע, מהדורת שכטר[ב, אבות דרבי נתן נוסחא א("!שפוקד על הטבילה

: ורא, יהודי עירואת ינוסטרטוליכרות שלימידת ההעל. יד, ל על תפילה"הנ; טו, על טבילה, טרטוליינוס:ראו184

Setzer 1997: 189–190 .דברים על הצורך בהיטהרות לפני תפילה או לימוד תורה ל המ"יודגש כי כל מקורות חז

אמנם אלון ביקש להוכיח ממקורות שונים שהיה קיים איסור . מתייחסים אך ורק לטומאת קרי ולא לטומאות אחרות

.אך דבריו כלל אינם מוכרחים, )7–5: ח"אלון תרצ(להתפלל וללמוד תורה גם בזיקה לשאר טומאות 

אך משקפת את החשיבה , יהודה בן בתירא' ת אמוראית שמייחסת את הדעה לרייתכן גם שמדובר במסור185

.האמוראית
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, נ"מחצית הראשונה של המאה השלישית לסה(יהושע בן לוי ' ועל התנגדותו של ר, טבילת בעל קרי

של טבילת בעל נוהגבךמתיהושע בן לוי ' רשות אחרים אנו לומדים גם ממקור. לצעד זה) לוד

איןם זאתע. נוהגזמה הגלילית לבטל את הוה נאמרו על רקע היין זישדבריו בענומסתבר186,קרי

ואין בהם , להלכה ולמעשהיהושע בן לוי אכן התקבלה' להסיק ממקורות אלו שהתנגדותו של ר

187.נוהגזמה הגלילית לבטל את הוכדי ללמד על תוצאותיה של הי

ת בעל קרי לפני מאותו דור ואילך הלך ודעך הנוהג של טבילשעולה, ורות אחריםאולם ממק

שמעתי ": )גלילה, נ"אמצע המאה השלישית לסה(ינאי' על כך רהעיד . לימוד תורה ותפילה

, בבלי" (ווכל המחמיר בה על עצמו מאריכין לו ימיו ושנותי, שמקילין בה ושמעתי שמחמירין בה

לת לא להקפיד על טבישרש וכן מסופר על אמורא גלילי אחר מאותו דור שד188.)א"עברכות כב

שחרית עושין פה מה טובלי': ואמר, בקריצתא189על תרעי דימוסיןרבי חנינא הוה עבר ": בעל קרי

, ברכות ג, ירושלמי("'מאן דאית ליה עבידא ייזיל ועבד': בההיא דצפרא הוה אמר. 'ייזלון ויתנון–

בילה חנינא לעזוב את הט' רהורה להם, ת בעל קריבפגשו אנשים שהשכימו לטביל.])ג"ו ע[ד 

יכו להקפיד על שהמשמיהוא כנראה ביטוי של גנאי ל"טובלי שחרית"190.וללכת לענייניהם

191.אותה" ביקשו לעקור"הטבילה בזמן שכבר 

וסמיך , "והודעתם לבניך ולבני בניך": שנאמר–מנין לבעל קרי שאסור בדברי תורה ': והאמר רבי יהושע בן לוי"186

).ב"עברכות כא, בבלי("'ןבעלי קריין אסורי–אף כאן , מה להלן בעלי קריין אסורין–"'יום אשר עמדת וגו": ליה

.יהושע בן לוי נתקבלו להלכה' שהניח בפשטות שדברי ר,)276–236:א"תש(גינצבורג ובניגוד ל187

–מקיל בה . ימים בטובה' ומחמירין בה וכל המחמיר בה מארי' שמעתי שמקילי": במקבילה בירושלמיוורא188

אוצר (ואולם כבר העיר אפשטיין ). ]ג"ו ע[ד , ברכות ג(" לטבול במים חיים–מחמירין בה , לרחוץ במים שאובין

בירושלמי השסוף המימר) הערה ח, 28' עמ, ח"חיפה תרפ, מ לוין"בבעריכת , הפירושים–מסכת ברכות : הגאונים

.היאדברי גאוניםאלא תוספת מ, אינו מגוף התלמוד

המנהג לטבול לשם היטהרות בבתי מרחץ בתקופת ). 261הערה : ראו לקמן(הם בתי מרחץ ציבוריים " דימוסין"189

.2. 5. 8.א: המשנה והתלמוד נידון לקמן

מעשה באחד : דתניא, גדר גדול גדרו בה': אמר רבי חנינא": טבילהחובת הרי חיזוק לדבחנינא ' פי ריש בבבבלי 190

, "יהושע בן לוי' ר"ל "וצ, יתכן שיש כאן חילופי שמותיואולם ). א"עכות כבבר, בבלי(" ' 'שתבע אשה לדבר עבירה וכו

דבר שהוא גודר את ישראל מן העבירה אתם ': אמר להן רבי יהושע בן לוי": המסורת שנשתמרה בירושלמיכמו 

ברכות(" 'מעשה בשומר כרמים שבא להיזקק עם אשת איש וכו? מהו גודר ישראל מן העבירה' !?מבקשים לעקור אותו

ב "עברכות כא, א"חידושי הרשב(אברהם אדרת' שלמה בן ר' רונראה שכך גרסת הבבלי שהייתה לפני ). ]ג"ו ע[ד , ג

.)]צז' עמקרביץמהדורת [

, בבלי("'?מה טיבן של טובלי שחרין': אמר רבי יהושע בן לוי": השם טובלי שחרית מופיע בבבלי בהקשר דומה191

הא איהו ? 'מה טיבן'": ועל כך מקשה הגמרא, לביטול טבילת בעל קריכאמור בן לוי התנגד יהושע ' ר). א"עברכות כב

? מה טיבן בטבילה, אפשר בתשעה קבין? מה טיבן בארבעים סאה': הכי קאמר! 'בעל קרי אסור בדברי תורה': דאמר

. "'!אפשר בנתינה

קובלני עליכם פרושים שאתם ': שחריןאומרים טובלי ": הוא בתוספתא"טובלי שחרית"הזכיר שהמקור הראשון 

שמשון משנץ על ' בפירוש ר]). 684' עמ, מהדורת צוקרמנדל[כ , ידים ב(" 'מזכירים את השם מן הגוף שיש בו טומאה

קובלנו עליכם פרושים שאתם מזכירים את ': אומרים טובלי שחרית": מורחבתמובאת גרסה ) ח, ידים ד(המשנה 

קובלנו עליכם טובלי שחרית שאתם מזכירים את השם מן הגוף שיש ': רים פרושיםאומ.'ההשם בשחרית בלא טביל

גם הפרושים אמנם . )מהדורת וילנה, מהדורת המשניות שנדפסה בסוף מסכת נידה מהתלמוד הבבלי" ('בו טומאה
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מצע המאה השלישית א(זמה הגלילית ניתן ללמוד מהצהרתו של זעירי ועל הצלחתה של הי

חכמי סר לבני בבל מתורתם שלשירד מהגליל לבבל ומ, חנינא' תלמידו של ר, )בבלוגלילה,נ"לסה

נראה שדברי 192.)א"עברכות כב, בבלי" ('!בטלוה לטבילותא': אמר, כי אתא זעירי": ישראל- ארץ

) בבל, נ"מחצית השנייה של המאה השלישית לסהה(וכבר בימיו של רב הונא , זעירי הכו גלים בבבל

ני מפ, רבותי': הונא לרבנןרב אמר להו": טבילת בעל קריחכמי בבל שהפסיקו להקפיד על היו מ

.)א"עברכות כב, בבלי" ('!אפשר במרחצאות, משום צינהאי? מה אתם מזלזלין בטבילה זו

החכמים בטבילה היה ושזלזול, רב לאחר בואו של זעירי לבבלמסתבר שמעשה זה אירע זמן לא

אי משום ": ונאגם מלשונו של רב ה. ישראל-ת זעירי אודות ביטול הגזירה בארץצא מהכרזופועל י

מפני נשי הגליל ] ...[": כפי שבודאי מסר זעירי, ישראל-לסיבת ביטול הגזירה בארץהדיש, "צינה

.])ג"ו ע[ד , ברכות ג, ירושלמי" (מפני הצינהשהיו נעקרות

רבי זעירא בעי קומוי רבי ": מים שאינם מקפידים על טבילה זוחכהיו בדורות שלאחר מכן גם

' ר([=יסא ' ר.)שם, ירושלמי" ('אין': אמר ליה'?בי עם רבי בין פירקיה בליליאשטלית רבי פ': יסא

בין ' עם רבלילה יע שהיה נוהג ללמוד ודה) גלילה, מחצית השנייה של המאה השלישיתה]אסי

ומתוך הקשר הדברים משמע , )גליל ובבלה, מחצית השנייה של המאה השלישיתה]ביןא'ר[=(

רבי חייא בר אבא פשט עם רבי ": אחרתהובדומה נאמר במימר. קודםשלמדו תורה בלי לטבול 

, ירושלמי" ('מה דאית ליה עבידא ייזיל עביד'בההיא צפרא הוה מר . רקיה בליליאנחמיה בריה פי

היה נוהג ללמוד עם ) בעיקר בגליל, מחצית השנייה של המאה השלישיתה(חייא בר אבא ' ר.)שם

, פרושיםבניגוד ל, "טובלי שחרית"אך מסתבר שכת , לטבול לטומאת קרי לפני התפילהכאמור בתקופת הבית החמירו 

). 239–238:א"תשגינצבורג(החמירו לטבול כל בוקר ללא שום קשר לטומאת קרי 

–נ "מן המאה השנייה לסה(את דברי הסופר הנוצרי הגסיפוס בהביאו"טובלי שחרית"כת הזכיר את אוסביוס 

בין בני ": שנינה את הכתות היהודיות שפעלו בתקופת הבית השמ) ישראל-מסתבר שהיה ממוצא יהודי ונולד בארץ

חסידי , טובלי השחרית, הגליליים, סייםיהא: ואלו הן, ישראל הנימולים היו קבוצות שהתנגדו לשבט יהודה ולמשיח

). ]132' עמ, תרגום פרנק[22, תולדות הכנסיה ד, אוסביוס("והפרושים, הצדוקים, השומרונים, מסבותוס

הראשון להעיר (כמאתיים שנה לאחר חורבן הבית הופעלהיתיש לתמוה על כך שכת מתקופת הבית השני עדיין חי

"ספר יוסיפון"בהסתמך על ו,]א"עברכות כב, הדפס בבבלי מהדורת וילננ[ח "חידושי מהרצ, צ חיות"על כך הוא ר

חנינא בירושלמי ברכות ' בפי ר"טובלי שחרית"שהשם מסתבר.)סייםיעם הא"טובלי שחרית"הוא ביקש לזהות את 

בפי החכמים כינוי גנאי לאנשים וששימש, שם מושאל מהזיכרון ההיסטוריהוא) יהושע בן לוי בבבלי ברכות' ובפי ר(

.)238:א"תשגינצבורג; 2:160ט"ליברמן תרצ(יתר על המידה בטבילת בעל קרי , לדעתם,שהחמירו

מאן דאמר . 'ותאבטלוה לנטיל': ואמרי לה": שם מובאת מסורת אחרת באשר לדברי זעיריסוגיהבהמשך ה192

כי הא דרב חסדא לייט אמאן דמהדר –'בטלוה לנטילותא'מאן דאמר . רבי יהודה בן בתירא–'בטלוה לטבילותא'

תילא מצא: וזאת ממספר סיבות, נהאך נראה שמבחינה היסטורית יש לבכר את הלשון הראשו. "אמיא בעידן צלותא

, חנינא' כבר ראינו שר, לעומת זאת. לו איזושהי חובת נטילהישראל באותו דור אכן בט-במקורות אחרים שחכמי ארץ

. "ביקשו לעקור את הטבילה הזאת"הגליל בדורו של זעירי ) ?וחכמי(ואנשי , דרש נגד טבילת בעל קרי, רבו של זעירי

י שהר, לא באו אלא כדי לקיים מסורת זו על צד הדוחקיהנראה שהדברים שנאמרו לפרש את הלשון השניעל כךנוסף

אלא רק הקפיד על אלו המחזרים אחר ) א"עברכות טו, בבלי: ורא(את הנטילה לפני התפילה ביטלגם רב חסדא לא 

וכן משמע דעת . "בטלוה לנטילותא": ודוחק גדול הוא לפרש שזוהי כוונת האמירה, מים בשעת התפילה שזמנה עובר

, בבלי(ם לפני התפילה יקרי ולא בסוגיית נטילת ידידרו את דברי זעירי בתוך סוגיית טבילת בעלימשס, עורכי הבבלי

.274–273:א"גינצבורג תש: אולם ראו). א"עברכות טו
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למחרת . קשר יש להבין שעשו זאת בלי להתחשב בטבילת קריושוב מהה, נחמיה בלילה' בנו ר

193.ושוב המשמעות היא שאין צורך שיטבול, קר היה אומר לו ללכת לעסקיוובב

על העיד) גלילה, נ"רביעית לסהראשית המאה ה–השלישיתסוף המאה(רבי יעקב בר אחא 

הודה בן כרבי י]...[תמןונהגין": כלל על טבילת בעל קרילא להקפידבבבל שבזמנו רווח שהמנהג 

מדובר על מנהג שנתחדש איןמסתבר ש).]ג"ו ע[ד , ברכות ג, ירושלמי" ('בתירא בבעלי קריין וכו

אין . כןהבבליםנהגו היהודים ואולם ממקור זה אין לדעת ממתי , יעקב בר אחא' בימיו של ר

ואין להוציא מכלל , להיהודה בן בתירא נהגו כדעתו להקל בטבי' הכרח לומר שכבר מימיו של ר

תו של זעירי על ביטול סמך הכרזעל ,אמוראיםהלשרק בדור הראשון התחילו להקל אפשרות ש

, תייחס באופן ספציפי למנהג בבבל בדורוהיעקב בר אחא ' מכל מקום ר. ישראל-בארץנוהגה

.זמןבאותו ישראל-ארץהמנהג בעלהניתן ללמוד מדברי אמורא גלילי זמה: ונשאלת השאלה

גם אפשרו. ישראל-מנהג בני בבל לבין מנהג בני ארץיעקב בא להדגיש את השוני בין' שראפשר 

, לעילתיעל פי המקורות שסקר. ישראל-בני בבל נוהגים כמנהג ארץהיינו ש, ההפךבא ללמד אתש

סוף ב, אמוראיםהלששל תקנת הטבילה בגליל של דור הראשון האת תחילת ביטולתיחזרִׁש 

ישראל - מארץנוהגת השתלשלותו של ביטול הוא, נ"ת הראשונה של המאה השלישית לסהמחציה

. ישראל- ביקש לומר שבני בבל נוהגים כבארץיעקב בר אחא ' רכילפי זה נראה שעדיף לפרש . לבבל

מחצית הראשונה של המאה ה(נחמן בר יצחק ' מקבילה של רהממימרגםכך יש ללמוד על יתכן ש

, כרבי יהודה בן בתירא בדברי תורה... נהוג עלמא'ק אמר רב נחמן בר יצח"): בבל, הרביעית

; א"עברכות כב, בבלי" ('אין דברי תורה מקבלין טומאה: מררבי יהודה בן בתירא או, דתניא

שניתן אולי אףו, להקל בטבילת בעל קרי"העולם"על מנהג העיד נחמן ' ר.)ב"עחולין קלו, בבלי

שמדובר על –נראה יותר להבינו כפשוטו , באופן מצומצם"הוג עלמאנ"לפרש כאן את הביטוי 

.ישראל גם יחד- מנהג בבל וארץ

שהרי כבר , טבילת בעל קרילא אמורים היו חכמי האמוראים לעסוק ב, לעיליילפי הצעת דבר

ואולם גם במקורות . נתבטל הנוהג של טבילת בעל קריהלך וואילךשל האמוראים מהדור הראשון 

ואפילו סיפורי מעשה על , הלכות טבילת בעל קריעל משא ומתן ישם המאוחרים ביותר יאיהאמור

רבא בר שמואל :למשל. ישראל ובבל שנהגו בטבילה זו-ים מהדורות האחרונים לאמוראי ארץחכמ

–סוף המאה השלישית(זירא ' ור, הקפידו לטבול לקרי) בבל, מצע המאה הרביעיתא(ורב חמא 

ראשית המאה הרביעית –סוף המאה השלישית(רב נחמן , )גלילה, נ"ת לסהראשית המאה הרביעי

נהגו להיטהר ברחיצת תשעה קבין של מים) בבל, מצע המאה הרביעיתא(ורב פפא , )בבל, נ"לסה

נהוג "(המנהג להקל בעם שהתפשט שגם לאחר ךמכיש להסיק .)ב"עכב–א"עברכות כב, בבלי(

או לפחות ברחיצת תשעה הקדום להחמיר בטבילת בעל קרינהגהיו יחידים שהמשיכו במ, )"עלמא

פירוש מבעל (אזכרי אלעזר' ר. ב"עברכות דף כו, הבגיליון הירושלמי דפוס וילנ, פני משה, מרגליתמשה' ר: ורא193

חייא בר אבא באופן ' ור, יסא' ר, חנינא' על ריפוריםסרש את היפ]) שם[הבגיליון הירושלמי דפוס וילנ, דיםרספר ח

לטבול לפני הלימוד בחלקים אלא רק הקלו שאין צורך , אמוראים אלו לא התירו לגמרי את הטבילה, לדעתו: אחר

: רש את הביטוייהוא פ. והכריעו להקל במחלוקת התנאים שדנו בגדרות הלימוד האסור והמותר,תורהמסוימים מה

פירש, "ייזיל עביד": םדבריהואת המשך , "מי ששימש את מיטתו"–")עובדא"או לגרסתו " (עבידאמה דאית ליה"

הייתה הכוונה של וואיל, לו דברים התירויכאן אנאמרשהרי לא , לקבל פירוש זהיות דעתיקשה לענ."ילך ויטבול"

!הרי העיקר חסר כאן מן הספר, סוגיית הירושלמי ללמד שאמוראים אלו באו להכריע במחלוקת התנאים בנושא
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נאמר במפורש שיש מקומות ארך לשלב עריכת התלמוד הירושלמיותהמואכן במקור 194.קבין

ברחיצה הוא –אתי חמי": ולעומת זאת יש מקומות שעדיין נוהגים לטבול, שאין נוהגים לטבול

שהתקין עזרא טבילה או קודם , ובליןבמקום שאין טתפתר! ?בתשמיש המטה לא כל שכן, ראסו

על פי מכל מקום195]).ג"סד ע[ו , תענית א, ירושלמי; ]ד"מד ע[א , יומא ח, ירושלמי("לבעלי קריין

רור שבתקופה זו המנהג הרווח היה בייעקב בר אחא ורב נחמן בר יצחק נראה ב' עדותם של ר

.דווקא להקל

סיכום להשתלשלות ההלכה .ד

ראשיתה של ההלכה המחייבת בעל קרי לטבול לפני לימוד תורה ,לפי המסורת התנאית

הלכה מוסכמת על במדובר , כפי שמשתקף מהמקורות. הסופרותפילה מיוחסת לתקנה של עזרא

חתימת עד . העם קיימו אותה בקפדנותוגם פשוטי, ישראל בתקופת התנאים-כל חכמי ארץ

נזוס הרחב של סמתגלים סדקים בקונלא,נ"במחצית הראשונה של המאה השלישית לסה,המשנה

.הלכה זואשר לחובה לקייםישראל ב- חכמי ארץ

רצון ליש ביטויים, נ"מאה השלישית לסהברבע השני של ה, ראשית תקופת האמוראיםמ

על חכמי עדויותלראשונה מתקופה זו יש . בקיום הלכה זוהקושיבגלללעקור את חיוב הטבילה 

196.לקיימהלאבפומבי שושאפילו דרשעל חכמיםו, לת בעל קריעל טביהקפידו לאישראל ש- ארץ

ונראה שכתוצאה , ישראל ביטלו את חיוב הטבילה-הכרזה בבבל שחכמי ארץצאהבתקופה זו י

ובאותה ,הטבילהלמעשה לא כולם הפסיקו להקפיד על. לזלזל בטבילההתחילוחכמי בבל מכך 

. היו גם שהחמירוועת היו שהקלו

טומאת לשאין טובלים "העולם"מדובר כבר במנהג רביעיתה של המאה הבמחצית הראשונ

אך , המשיכו להקפיד על הטבילהשחכמים היו ואולם גם אז . תורה ותפילהקרי לפני לימוד 

ההמון להמשיך ולקיים את ושגם חכמים אלו לא דרשו מ, החמרה פרטיתהייתה זו מסתבר ש

.נוהגה

או , כמאה שנהמהלך התנוונות בקיום ההלכה בתהליך של חלהלמעשה קשה להחליט אם 

כבר בתחילת תקופת נוהגהשל "ביטול"או "עקירה"תהליך מהיר יותר של התחוללשמא 

שבה קיימו את תקופה נסתיימה הרבע השני של המאה השלישית ב, מכל מקום197.האמוראים

ברכות כב, א"חידושי הרשב,אברהם אדרת' שלמה בן ר' ר: ורא, כך הסיקו אחדים ממפרשי התלמוד הקלאסיים194

,הרשלרמהדורת (ב "עברכות כב, א"חידושי הריטב, יום טוב בן אברהם אשבילי' ר; )צט' עמ,קרביץמהדורת (ב "ע

).קלה' עמ

).א, יומא ח(שם די לפרש את דברי המשנה יצוין שהדברים נאמרו כ195

ולדבריו אף שאין עדות לתופעה , אהרון אופנהיימר העיר שבתקופה זו חלו מספר הקלות בהלכות שמיטה ומעשרות196

).Oppenheimer 1977: 65(יש לשער שאכן גם באלו נתקנו הקלות , דומה בהלכות טומאה וטהרה

מוזכרת בבבלי , "רוב הצבור יכולין לעמוד בה"או שאין , "איסורושלא פשט"נימוק באפשרות לביטול גזירה 197

, ם"רמב: ורא, או שמא די בהתנוונות ההלכה למעשה, ליאלשאלה אם גזרה צריכה ביטול פורמ. )א"עבודה זרה לו ע(

, א"חידושי הריטב,יום טוב בן אברהם אשבילי' ר; )קנט' עמ,מהדורת פרנקל(ז –ה, הלכות ממרים ב: משנה תורה

ירושלים(נז ' סי, אליהו מזרחי' שאלות ותשובות ר, מזרחיאליהו' ר; )קס' עמגולדשטייןמהדורת (ב "עבודה זרה לה ע

).קפט–קפח' עמ, ח"תרצ
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וברמת ההקפדהקיום הנוהגירידה משמעותית בהיקף והחלה, ףקיהבאופן קפדני ורחבהנוהג 

.   עליו

משך להשתלשלות נוהג האף שהיה, ישראל-מסתיימת בשלהי תקופת אמוראי ארץיסקירת

, הראשונים בצפון אפריקהולאחר מכן אצל חכמי198,בתקופת הגאונים–דורות הבאים בהטבילה 

מנהג לבאשר ממנהגי הדורות המאוחרים מסקנות להסיק איןואולם . אירופהמערב ובבספרד

המנהג של טבילת בעל קרי ממנהגי הושפע שיש עדויות לכך שבדורות אלו מפני ,תקופת התלמודב

שזהו בהכרח ה מעידהקום מסוים בדור מאוחר אינוהעובדה שנהגו להחמיר במ199,המוסלמים

.של מנהג קדוםהמשך

מסקנות.  4. 8.2.א

מוסד מקווה לת הכנסת זיקה ברורה בין מוסד ביאת הממצא הארכיאולוגי המצביע עלתיסקר

ממצאזיקה זו כבר אינה קיימת ב. מרד בר כוכבאטהרה משלהי תקופת הבית השני ועד ה

על הפער תיהצבע. נ ואילך"המאה השלישית לסהה של יהארכיאולוגי החל מהמחצית השני

מפרק זמן זה אין –נ"רכיאולוגי בין מרד בר כוכבא ועד אמצע המאה השלישית לסהבממצא הא

קה התופעה של בניית סנפבדיוק מתי אולוגיים המאפשרים לקבוענתונים ארכימספיק ו בידינ

.מקוואות ליד בתי כנסת

ו מקום מרכזי סתפ, ופה מסוימת גם התפילה בציבורובתק, לימוד בתורהות התורהקריא

לרבע השני של המאה הבית ועד ימימ. בבית הכנסת בתקופה הקדומהשהתקיימהבפעילות 

לבעל קרי היהאסורובתקופה זו , פעילויות אלו רמת טהרה מסוימתדרשונ"סההשלישית ל

ההשתלשלות ההיסטורית של הלכה זו מסקירת. במקווהשטבל ללמוד תורה ולהתפלל לפני 

בסביבות הרבע השני של המאה השלישית פסקלטבול לפני לימוד תורה ותפילה ננוהגשהתיהסק

.נ"לסה

מנהג של בני בבל נגדומ, ישראל להחמיר בטבילה זו- במקור אחד מתקופת הגאונים מוזכר מנהג של בני ארץ198

חיבור זה נכתב לאחר ). 23' עמ, לויןמהדורת (ישראל ובין בני בבל - בני ארץאוצר חלוף מנהגים בין: ורא; להקל

במקורות אחרים מתקופת הגאונים נזכר מנהג יהודי בבל . )Brody 1998: 112–113(הכיבוש המוסלמי במאה השביעית 

.הבאהעוד בהערה וורא, להחמיר בטבילת בעל קרי

הלכות ("יטבול משום נקיות ומפני קידוש השם בפני הגוים]...[יוהרואה קר": כהן צדק' כך נרמז בתשובה של ר199

' סי, שערי תשובה:תשובות הגאונים; ]87–86' עמ, ג"קראקא תרנ, מהדורת מיללער[קעו ' סי, פסוקות מן הגאונים

לפיה ש, מוזכרים בתשובה אחרת מגאוני בבליותר דברים מפורשים .])27' עמ, ח"לייפציג תרי, מהדורת מיוחס[רצח 

ההדגש שאין זה ). ]Müller 1890: 9[יהודאי ' הלכות קצובות דר("ואין בו משום מעשה גוי": הרואה קרי חייב לטבול

.מעשה גוי מלמד שאין כאן הלכה מושרשת

ם להחמיר אשל יהודי אירופה למנהג יהודי ארצות האסלםאורו את יחסים בת"יש לציין גם את דברי הרמב

אבל בכל ערי רומי וצרפת וכל פרובינציא אנשי , א אין הדבר אלא מנהג בשנער ובמערב בלבדוהל": בטבילת בעל קרי

למדתם מנקיות ': שוחקים עלינו ואומרים, וכשראו אותנו רוחצים מקרי[...] מעולם לא נהגו במנהג זה, עריכם

]).כה' עמ, ט"תריייפציגלמהדורת [קמ ' סי, ם "תשובות הרמב("'הישמעאלים
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טהרה שנבנו ליד בתי הכנסת בתקופה הקדומה נועדו לשמש את מתקבל על הדעת שמקוואות ה

מתיישב הסבר זה 200.באי בית הכנסת להיטהר מטומאת קרי לפני בואם ללמוד תורה ולהתפלל

טמאים רק חלק מבאי בית הכנסת היושכן בכל יום, לו אינם גדוליםעם העובדה שמקוואות א

201.הכנסת בבת אחתיש את כל באי בתדו לשממעולם לא נועוממילא המקוואות , טומאת קרי

לא היה ממילא , לטבול לפני לימוד תורה ותפילההנוהגבמהלך המאה השלישיתנפסק כאשר 

אותם של מקוואות מצהיהסבר ליהצעת. הכנסתילבתסמוך טהרה אותמקוולבנות צורך כל עוד 

ואות של מקו) כמעט(בקנה אחד עם ההיעדרות המוחלטת אפוא ליד בתי הכנסת הקדומים עולה 

.החל מאמצע המאה השלישית ואילך,ליד בתי הכנסת המאוחרים

מקוואות בזיקה למתקנים חקלאיים.  8.3.א

, רייךכי הראשון לשים לב לתופעה היהדומה. בתי בדלגתות ולנתגלו בסמוךמקוואותעשרות

תופעה ארכיאולוגית ). 125–122: ן"רייך תש(הקדיש דיון קצר לעניין בעבודת הדוקטורט שלו אשר

. ואף חלק גדול מהממצאים טרם זכה לפרסום, טיה השוניםיבזו טרם נדונה בצורה מקיפה על ה

מבט של מנקודת הולפרשם וגייםהיא להציג את הנתונים הארכיאול,אפוא, מטרת הפרק שלפנינו

ה אציע כי מי שעשה שימוש במקוואות אלו החזיק בגיש, במסגרת זו.הלכות טומאה וטהרה

.פרושית בענייני טומאה וטהרההלכתית התואמת גישה 

הממצא הארכיאולוגי.  1. 8.3.א

:שם(עין כרם ב, )1:265טבלה (בקלנדיה ליד גתות נמצאו מקוואות שהתקנודוגמאות נאות ל

,)574:שם(בית צפפא ב, )569, 568:שם(קריית מנחם ב, )624:שם(גבעת הארבעה מזרח ב, )391

ובאזורי התעשייה של )716:שם(כפר עציון ב, )713:שם(בת עין ב, )715:שם(ר בית סאוי' חב

סמוך הותקנור שאמקוואות דוגמאות טובות ל202.)309–302:שם(ארמונות החשמונאים ביריחו 

נבי דניאל –מיה'ג' חב,)265:שם(קלנדיה ב, )247:שם(ניסיה ' חב, )14:שם(לבתי בד נתגלו בגמלא 

הסמיכות הרבה בין מקוואות אלו לבין המתקנים .)770:שם(אחוזת חזן וב)678, 677:שם(

ובמקרים אחדים המקווה אף הותקן , החקלאיים מעידה על זיקה פונקציונאלית ברורה ביניהם

.כחלק אינטגראלי מהמכלול של הגת או בית הבד עצמו

קה ביניהם לא אך הזי, לבתי בדואלגתות בקרבה מסוימתמקוואות נחשפומספר אתריםב

קרבת מקום גם למבני מגורים או במצויים המקוואות אלו חלק מהאתרים הב. לגמרי בטוחה

יאך לפי הצעת דברי, אוסטיה לא שימש כמקווה טהרה רגילבית הכנסת שבשמתקן המים ב)1. 2. 8.א(לעיל ציינתי200

.כלייתכן שהמתקן שימש אגן לטהרת בעלי קרי בשפיכת תשעה קבין של מים מתוךי, כאן

.Haber 2008: 68–69: ראו; גם סוזן הבר הסיקה שמקוואות אלו לא יכלו לשרת את כל באי בתי הכנסת בבת אחת201

) או בירה(יין , יין ענבים: שנתגלו באזור התעשייה של יריחו" גתות"ישנה שאלה לגבי איזו תוצרת הופקה ב202

-Lנחלקו החוקרים גם לגבי תפקידו של מתקן . ב"נצר תשס; ו"פורת תשמ: בעניין זה ראו. או דבש תמרים, מתמרים

או , )Pfann 1994(לייצור יין , )de Vaux 1973: 16(כלי חרס אם שימש בתהליך הכנת טין לייצור –קומראן ' בח75

שימש ) 595: 1טבלה (L-69מתקן , )שם(לדעת סטיבן פאן ). Magen and Peleg 2008: 357–359(לייצור דבש תמרים 

Magen and(שימש לאותו פונקציה ) 594: שם(L-68ואילו לדעת מגן ופלג מתקן , כמקווה טהרה בזיקה לגת הסמוכה

Peleg 2008: 359.(
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ראו (או כמקוואות השייכים לבתי קברות כמקוואות ביתייםולכן ייתכן ששימשו למערות קבורה

.תכליתיים-שלפחות חלק ממקוואות אלו היו רב,כמובן,ייתכן).4. 8.א: לקמן

או מתקופת בין /וזמנם מימי הבית השני ואות החקלאיים נתגלו ביהודהכמעט כל המקוו

שקיימת בהם זיקה לגת מהתקופה הרומית הקדומה בודדים המקוואות מחוץ ליהודה .המרידות

כפר עותנאי זוהה ב. )14: 1טבלה (בגמלא נתגלה מקווה אחד בבית בד .)6ראו מפה(או לבית בד

וייתכן אף שהוא שייך , אינו ידועשל המקווה אך זמנו , )104: שם(מקווה שהותקן סמוך לגת 

באידומיאה נתגלו שלשה מקוואות שהותקנו בזיקה 203.לאוכלוסייה שומרונית שהתיישבה במקום

ומקווה אחד ,)777: שם(נקיק ' ובח) 770: שם(באחוזת חזן , )757: שם(בבית לויה :לבתי בד

204).759:שם(רזיל -ירבת חלת אל'בחשהותקן סמוך לגת 

לגתות ולבתי בד נעלמה כמעט לגמרי אחרי מרד התופעה של מקוואות טהרה שהותקנו סמוך

אשר לדעת ) 817–812, 809: 1טבלה (נתגלו מקוואות מהתקופה הביזנטית בסוסיא . בר כוכבא

שלשה מקוואות 205).280: ט"ברוך תשס(נועדו אולי לשרת פועלים שעסקו בייצור חקלאי החופר

בחורבת שלח נתגלה מקווה מהמאה ).822–820: 1טבלה (נתגלו בקרבה לבתי בד סיא בסונוספים 

מספר מקוואות . )736: שם(ת ותעשייתיותנ שהותקן במכלול של גת"שביעית לסה–השישית

ואולם קרוב , חקלאיים מהתקופה הרומית המאוחרת ומהתקופה הביזנטית נתגלו באזור השומרון

206).4. 6.א: ראו לעיל(יה השומרונית לוודאי שאלו שייכים לאוכלוסי

ההקפדה על טהרה בתעשיית היין והשמן.  2. 3. 8.א

סביר להניח כי קיומם של מקוואות בסמוך לגתות ולבתי בד מעיד על רצון לשמור על טהרת 

?אלו לסייע בכךכיצד היו עשויים מקוואות. היין והשמן שהופקו במתקנים אלו

במגע עם באו אלו מאכליםאותם כאשרגע במאכלים מטמא בספר ויקרא נאמר כי שרץ הנו

דין דומה נאמר שם על). לד, ויקרא יא" (מכל האכל אשר ֵיָאֵכל אשר יבוא עליו מים יטמא: "מים

ַּתן מים וכי יֻ . וכי ִיֹּפל מנבלתם על כל זרע ֵזרּוע אשר ִיָזֵרַע טהור הוא: "נבלת שרץ שנפלה על זרעים

.130הערה , ראו לעיל203

: 1טבלה (גבר נתגלה מקווה ' בח. קיימים מקוואות נוספים באידומיאה שזיקתם למתקנים חקלאיים מסופקת204

זיהוי ). 206: ב"סו תשסזי(וסמוך לו חלל תת קרקעי שפעל אולי כבית בד , שנחצב כחלק ממכלול תת קרקעי) 766

ופעולות החציבה שיבשו את תכניתו , שכן המקום הפך למחבצה עוד בעת העתיקה, החלל כבית בד כלל אינו וודאי

אך , מגת גדולה' מ50-במרחק של כ) 786: 1טבלה (נצרני נתגלה מקווה -א' בח). שם(המקורית כמעט לבלי היכר 

, כך שקשה לדעת אם הייתה זיקה בין המקווה לגת, )210–215: ב"סזיסו תש(בקרבת מקום נתגלה גם מערת קבורה 

, שאולי שימש בזיקה לגת או לבית בד) 794: 1טבלה (בסוסיא נחשפה מקווה . למערת הקבורה או אולי לשניהם יחד

בפתורה נתגלה מקווה עם זיקה אפשרית ). 292: ט"ברוך תשס(אך תיארוכו לתקופה הרומית הקדומה אינו וודאי 

).5. 6.א: ראו לעיל(אך האתר נמצא באזור שאולי השתייך ליהודה , )743: 1טבלה (ת בד לבי

אך , שאולי שימש בזיקה לגת או לבית בד) 794: 1טבלה (נתגלה בסוסיא מקווה נוסף , כאמור בהערה הקודמת205

).292: ט"ברוך תשס(תאריכו אינו ברור 

קדומים הותקנו על ידי תושבי המקום השומרונים כדי למלא רייך הציע כי המקוואות השייכים לבתי הבד באתר206

קשה לקבל את הצעתו של רייך לאור העובדה שמקוואות ). 2ח"רייך תשמ(אחר דרישות השוק היהודי ביהודה ובגליל 

בזיקה למתקנים חקלאיים אינם מוכרים כמעט ביישובים היהודיים עצמם מהתקופה הרומית המאוחרת ומהתקופה 

.הביזנטית
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נטמאים גם אם לא , לעומת זאת, משקים).לח–לז, שם" (יו טמא הוא לכםעל זרע ונפל מנבלתם על

).לד, שם" (וכל משקה אשר ִיָּׁשֶתה בכל כלי ִיְטָמא: "[...] באו במגע עם מים קודם למגעם עם השרץ

:דומים בקשר לטומאת מתנכתב דברים, המקדשבמגילת 

ואדם כי ימות בעריכמה כול בית אשר ימות בו המית יטמא
עת ימים כול אשר בבית וכול הבא אל הבית יטמאשב 

יטמא כול המושקה֗ם יישבעת ימים וכול אוכל אשר יוצק עליו מ
11QTa([...]יטמא  [11Q19] XLIX: 5–8.(

בטיפול בפירות שיוצאים מהם משקה או כאשר כי נדרשת זהירותאמרמקומראן נאחרקטעב

:לפירות עצמם או לנוזלים שמפיקים מהםטומאהכדי שלא תיגרםוזאת ,סחוט פירותלבאים 

]כול טמא וכול[ילקטו֗ם ֯ל ]ה       וא[טנ[       ]
]יטמאו[֯ה איננו נוגע במשקי הרבים כי א֯ל ] אשר[
]אם[אי֗ם נ֯ י֯מ ר֗ ֗ה ֗ת ֗א ו֗ אני֯ם טנה ואת ה֗ת ]את ה[
כ כולם ולקט֯ם ע֗ ]שר ימ[יהם יוצא כא]משק[
]זיתים[ו ית ואם ילאצר֯ ]א בב[הובאשר לוא ] איש[
]ם לבד[ו עד אשר יערד֯ ]ול מו[אל יגאלם בכד֯ ]בב[
4QHarvesting [4Q284a](] לו בטהרה[כ֗ ה עבודתם וי֯א ]גמר[טו בטהרה ונ]יסח[ 1, 2–8.(207

שאדם טמא כי מחבר מגילה זו סבור ניתן להבין, כאןפרטי הדינים הנידוניםבלי להיכנס לכל

כך נמצא . לכן הבא לסחוט פירות צריך להיות טהורו, משקיםזבים מהם פירות שעלול לטמא

:בקטע נוסף מקומראן

טהרה וכולהו ב֯ל יוכ֗ [ ]שקו֗מ ] אם לוא יצא[
יהם ואל יוכלם אי֗ש ימעכו ויצא מש֗ק ר֗ ]אש[
4QToharot A [4Q274]([...] גע הטמא בהמה ]אם נ[ 3i, 6–8.(208

התנאים השונים הנדרשים הלכות ערוכות ומגובשות בענייןנמצאותם יבמקורות התנאי

בעצמם הואיל ויין ושמן הם 209.להכשרת מאכלים לקבל טומאה על ידי מגע עם משקים

מובאים לגת השונים של הטיפול בענבים ובזיתים הבשלבים נדרשת זהירות מיוחדת , "משקים"

. 'הוכשר': שמאי אומר, הבוצר לגת: "ענייןבדנושמאיהלל וואנחנו מוצאים שכבר, ולבית הבד

: ל"א'? מפני מה בוצרין בטהרה ואין מוסקין בטהרה': ל הלל לשמאי"א. 'לא הוכשר': הלל אומר

לפרסום ראשוני ולדיון משווה עם ). Baumgarten 19991(הפרסום הרשמי של מגילה זו הוכן על ידי באומגרטן 207

הנוגע ) 4QHarvesting [4Q284a] 2(באומגרטן שם דן בקטע נוסף ממגילה זו . Baumgarten 1995: ראו, ל"מקורות חז

.גם הוא לענייננו

לפרסום ראשוני ולדיון משווה ). Baumgarten 19992: 106–107(ומגרטן הפרסום הרשמי של קטע זה הוכן על ידי בא208

שגם בה ) 4QToharot A 3ii(באומגרטן שם דן בעמודה נוספת ממגילה זו . Baumgarten 1995: ראו, ל"עם מקורות חז

.יש זיקה לענייננו

, במשנה ובתוספתאומפוזרות במסכתות אחרות, שבמשנה ותוספתא" מכשירין"הלכות אלו מרוכזות במסכת 209

.במדרשי ההלכה ובברייתות שבשני התלמודים

לגלעמ
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כאן מסכימים הלל ).א"שבת יז ע, בבלי" ('וכו' גוזרני טומאה אף על המסיקה, אם תקניטני'

יש . אך נחלקו בעניין בצירת ענבים, ושמאי שפועלים טמאים יכולים למסוק זיתים בלי לטמאם

הענבים בשעת הדריכה בגת מסכימים שפועלים טמאים עשויים לטמא אתכי הלל ושמאילהבין

210.הזיתים בשעת העצירה בבית הבדעצמה כמו גם את

ם יבואו קיימת דאגה שמא פועלים טמאיה יתהיהשני למדנו כי כבר בימי הבית, מכל האמור

כי המקוואות הרבים מתקופה סביר להניח ,אם כן. לטמא יין ושמן בשעת הפקתם בגת ובבית הבד

זו הסמוכים לגתות ולבתי בד נועדו לשמש את הפועלים במתקנים אלו כדי שיטבלו וייטהרו לפני 

גם עמד על ) 122: שם(רייך 211.)124–123: ן"תש(וכפי שכבר הציע רייך , שניגשו למלאכתם

בה לגתות העובדה שבמשנה קיימים רמזים לכך שלעיתים קרובות היו מקוואות מצויים בקר

" נפל לתוכו יין או וֹמחל וִשנו את מראיו"שכן משנה אחת דנה במקרה של מקווה ש, ולבתי בד

נוזל היוצא ביחד עם השמן (בנקל אפשר להבין מקרה של יין או מוחל ). ג, מקוואות ז, משנה(

.שנפלו לתוך מקווה כשמדובר במקווה הממוקם בקרבה לגת או לבית בד) בשעת עצירת הזיתים

וגם , "הדיח בו סלי זיתים וסלי ענבים וִשנו את מראיו"אדם מקווה שגם בשאלת זו דנהשנה מ

.מקרה זה מצטייר יפה אם מדובר במקווה הנמצא סמוך לגת או לבית בד

במשנה מובא דיון בשם חכמים מדור אושא הסבורים שיש להשגיח מקרוב על הפועלים בגתות 

כיון שהכניסן , הבדדין והבוצרין': "פני שיתחילו במלאכתםובבתי בד כדי לוודא שהם טבלו כדין ל

, משנה" ('וכו' צריך לעמוד עליהן עד שיטבלו': יוסי אומר' ר. מאיר' דברי ר', דיו, לרשות המערה

המשנה דורשת להשגיח עליהם כדי לוודא , גם לאחר שהפועלים טיהרו את עצמם). ג, טהרות י

עד . חוץ לפתח בית הבד ופונים לאחרי הגדר והן טהוריןיוצאים : "שלא יבואו שוב לידי טומאה

הלכות אלו משקפות מצב בו החכמים ). ב, שם י" (עד כדי שיהא רואן? כמה ירחיקו ויהיו טהורין

מקוואות הסמוכים לגתות , כאמור. לא סמכו על הפועלים עצמם שיטבלו לפני שייגשו למלאכתם

וייתכן שהממצא הארכיאולוגי מלמד על , נ"סהל135ולבתי בד נעלמו כמעט לגמרי אחרי שנת 

.הרעה בהיקף ההקפדה על הטהרה בתעשיית היין השמן הנרמז בדיון ההלכתי מדור זה

"טבול יום"ו"הערב שמש". 3. 8.3.א

גתות ובתי בד מתפרשת היטב התופעה הארכיאולוגית של מקוואות שהותקנו ליד, על פניו

כדי להבטיח לפני העבודה ם בתעשיית היין והשמן יטבלו כמענה פרקטי לדרישת ההלכה שפועלי

לא ברור כיצד תופעה זו עולה בקנה , יה לאשורהברם כאשר בודקים את הבע. התוצרתאת טהרת

וכל נפש : "הדין המקראי לפיו אדם או כלים טמאים שבאו במים נטהרים רק לעת ערבאחד עם 

ויקרא (" וָטֵהר, וטמא עד הערב,ורחץ במים,וכבס בגדיו–אשר תאכל נבלה וטרפה באזרח ובגר

ובא . כי אם רחץ בשרו במים,ולא יאכל מן הקדשים,וטמאה עד הערב,נפש אשר תגע בו";)טו, יז

בית הלל ובית שמאי דנו בשאלות נוספות הקשורות לבעיית הטומאה בשלבים השונים של הטיפול בזיתים לשמן 210

מהדורת (יב , ב, טהרות י, תוספתא; ד, שם י; ז, ה, א, טהרות ט, משנה; א, אהלות יח, משנה: ראו; ובענבים ליין

.ועוד; )672–671' עמ, קרמנדלצו

והוא שהמקוואות שימשו את הכוהנים שבאו לגתות ולבתי הבד כדי לגבות , הציע הסבר נוסף לתופעה) שם(רייך 211

קצת קשה לקבל , למעשה. ואולי נהגו לטבול במקווה לפני שקיבלו את התרומה כדי שלא יבואו לטמאה, את תרומתם

. ליד גתות ובתי הבד שלהם רק לצורכי הכוהנים הבאים לדרוש את תרומתםשאנשים היו טורחים לחצוב מקוואות 

.214הערה , וראו עוד לקמן
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פועלים שטבלו נמצא לפי זה ש212).ז–ו, ויקרא כב" (ר יאכל מן הקדשיםחַ וַא,רהֵ השמש וטָ 

ו מכיוון שפועלים אלו לא יכל. במקוואות ליד המתקנים החקלאיים נשארו טמאים עד הערב

סמוך למתקנים מקוואות מדוע הותקנונשאלת השאלה, להתחיל במלאכתם עד למחרת בבוקר

פשוט , הרי במקום לכתת את רגליהם לשדה כדי לטבול במקווה שליד המתקן החקלאי? אלו

למחרת וייצאו לעבודה רק , בלו במקוואות הנמצאים ביישובוהגיוני הרבה יותר שהפועלים יט

י לא היה כל צורך לטבול פעם אז,אילו הפועלים כבר טבלו מאתמול, מצד שני. לאחר שייטהרו

.אי בבואם להתחיל את עבודתםלקבמקווה שליד המתקן החנוספת

213.המופיע במקורות התנאיים" טבול יום"ה זו נעוץ במושג כי הפתרון לבעיברצוני להציע

ומכאן משמע כי , "טמא עד הערב"רחץ נשאר התאמנם לפי המקראות נמצא שאדם טמא ש

החכמים דרשו אולם, נוי במצב הטומאה שבו הוא שרויהרחיצה בפני עצמה איננה מחוללת כל שי

טומאה לדרגתטומאה חמורה דרגת מאותוומעלה, במקצתכי הטבילה עצמה מטהרת את האדם 

ונשאר במצב זה , "בול יוםט"אדם טמא שטבל במקווה מכונה , תנאיתהבטרמינולוגיה . קלה יותר

טבול יום נחשב כמי , התנאיתלפי ההלכה. הוא נטהר לגמרי מטומאתושעת, עד ביאת הערב

, תרומה בבואו אתם במגעלפסול מצד אחד הוא עלול לטמא קדשים ו; בינוניססטאטושנמצא ב

היה אם , קדרה שהיא מלאה משקים ונגע בה טבול יום":אך מנגד אין ביכולתו לטמא חולין

לפי 214).ב, טבול יום ב" (הכל טהור–ואם היה משקה חולין ... המשקין פסולין–משקה תרומה 

ומכיוון , או בבית בד מיד לאחר שטבל במקווהלהתחיל לעבוד בגת היה פועל חקלאי יכול , זה

פסקה .לא היה קיים חשש שיטמא את היין או השמן,"חולין"זה התוצרת עדיין הוגדרה שבשלב

" עושה בבית הבד–215טבול יום מטמא מת ובועל נידה: "לשאלה זו במפורשתא מתייחסתבתוספ

יש , לפי זה216).2:50ט"על פי ליברמן תרצ, ]661' עמ,מהדורת צוקרמנדל[ג , תוספתא טהרות א(

,שהמקוואות הנמצאים ליד גתות ובתי בד נועדו לטהר את הפועלים מטומאה חמורהלהציע

ובכך לאפשר להם לעסוק במלאכתם מיד , "טבול יום"ה קלה יותר של ולהעלותם לדרגת טומא

.לאחר עלייתם מהטבילה

.כב–יט, במדבר יט; כז–ה, שם טו; מ–כד, ויקרא יא: ראו, וכן עוד הרבה212

.מסכת טבול יום–וספתא נמצאת במוקד של מסכת שלמה במשנה ובת" טבול יום"סוגיית 213

; )ג"מהדורת וייס נג ע(ט , שמיני פרק ח, ספרא; ד, פרה יא, משנה; ג, נגעים יד, משנה; ה, כלים א, משנה: ראו גם214

תי בד נועדו לטבילתם שהמקוואות שליד גתות וב) 211הערה , ראו לעיל(מכאן שקשה לקבל את הצעתו של רייך . ועוד

שכן אלו היו נדרשים לחכות עד שקיעת השמש כדי שיוכלו להיטהר ברמת , של כוהנים לפני שקבלו את תרומתם

.טהרה הנאותה לתרומה

והזיית אפר פרה אדומה במקרה של טמא (טמא מת ובועל נידה לאחר שעברו את כל שבעת ימי טהרתם , כלומר215

התוספתא נקטה בשתי דוגמאות של טומאות . ותו יום שטבלו בלי לחכות עד הערבמותרים לעסוק בבית הבד בא) מת

. וכל שכן שהוא הדין במי שטבל כדי להיטהר מטומאות קלות יותר, חמורות

אך לעניין זה לא חלה הטומאה , וכאמור טבול יום מטמא תרומה, אמנם מתוצרת זו עתידים להפריש תרומות216

, מפני שהוא שלישי, מפרישין ממנו תרומת מעשר בטהרה... ונגע בו טבול יום, שקהאוכל מעשר שהוכשר במ: "למפרע

מהדורת [יד , טבול יום ב, תוספתא; ב, טבול יום ד, משנה: ראו גם; א, טבול יום ד, משנה" (והשלישי טהור לחולין

]).686' עמ, צוקרמנדל
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ועל פניו הוא עומד , מופיע לראשונה רק במקורות התנאיים" טבול יום"המונח, כאמור

מספר חוקרים כבר הצביעו על כך כי בשלהי תקופת הבית השני. בסתירה לפשוטם של מקראות

ובין , מצד אחד, פולמוס חריף שהתנהל בין הפרושיםול יום במוקשעמדה שאלת מעמדו של טב

שהכירו במושג ההלכתי של טבול בניגוד לשיטת הפרושים217.הצדוקים ואנשי כת קומראן מנגד

והחזיקו בהבנה קרובה יותר , הצדוקים וכת קומראן לא הכירו כלל במעמד של טבול יום, יום

כל בהתעורר פולמוס זה. טהרת כלל עד ביאת הערבלפיה טבילה איננה מהמקראותלפשוטם של 

" ואסף איש טהור את אפר הפרה: "עליו נאמר בתורה, טקס שריפת הפרה האדומהחריפותו סביב 

; ז, פרה ג, משנה("איש טהור"הפרושים פירשו שגם טבול יום נחשב בכלל . )ט, במדבר יט(

במֹעְרֵבי שמש היתה : "הצדוקים טענולו יוא, )]632' עמ,מהדורת צוקרמנדל[ח –ז, פרה ג, תוספתא

כבר שקע עליו השמשמי שרק על ידי –כלומר , )שם, וראו עוד בתוספתא; שם, משנה" (נעשית

:מקומראן"מקצת מעשי התורה"גם במגילת עדות למחלוקת זו נמצאה. לאחר שטבל מבעוד יום

֯ת פרת החט֗א ֗ת על טהר֗ ואפ[...] 
]מי[אפרה והמזה א֗ת ֗ת ]א[אותה והסורף אותה והאוסף֗ ֯ט ו֗ח הש

רימות טהוי֗ השמש לה֯ ֗ת ]בו[החטאת לכול אלה להערי
4QMMTa([...] הבשל שא יהיה הטהר מזה על הטם [4Q394] 3a i, 16–19(.218

יש להניח כי מי שעשה שימוש במקוואות הסמוכים למתקנים חקלאיים החזיק בשיטת ההלכה 

ים מצביע חקלאיקירבתם של מקוואות אלו למתקנים ,תייכפי שהרא. עניין טבול יוםהפרושית ב

נוהג זה מתיישב היטב עם ההלכה . סמוך לתחילת העבודה במתקנים אלועל כך שנהגו לטבול בהם 

לעמדה הצדוקית גמורה ועומד בסתירה , טוס ההלכתי של טבול יוםאהפרושית אשר מכירה בסט

לקיומה מהווה עדות ארכיאולוגית נדירה , אפוא, לויים של מקוואות אלוגי. והקומראנית בנידון

.פרושיתהלכתיתשל הלכות טהרה על פי תפיסה 

מקוואות בזיקה למערות קבורה.  8.4.א

הקרבה . ישראל-ארץאתרים ב30עד 20-סמוך למערות קבורה נתגלו בכמקוואות שהותקנו 

, בחלק מהאתרים. בין השנייםהברורתליאפונקציונמקוואות לבין הקברים מעידה על זיקהבין ה

.לי ממערכת הקבורהאהמקווה הותקן כחלק אינטגר

כדי להיטהר מטומאה , ל"הן לפי המקרא והן לפי ההלכה של חז.תופעה זו מעוררת תמיהה

חייב האדם לעבור תהליך של היטהרות הנמשך שבעה ימים והכולל הזיית מי , שנגרמת על ידי מת

ולבסוף טבילה ביום , ביום השלישי וביום השביעי) ים מעורבים באפר פרה אדומהמ(חטאת 

מכיוון ). ועוד; ]167' עמ, מהדורת הורוביץ[קכא , ספרי במדבר; כב–יא, במדבר יט(השביעי 

רגב ; Schiffman 1994 ;Solomon 1997; 35: ן"זוסמן תש; Baumgarten 1980: 157–161; 262: ז"ידין תשל217

יש חוקרים אשר טענו כי גם בהלכה , לאחרונה. 1994ל "הנ; Milgrom 1991: 975–976: ראו גם. 181–172: ה"תשס

; )Harington 2004: 81: אולם השוו(Harrington 2003: 386: ראו; "טבול יום"הקומראנית קיימת מושג הדומה ל

Birenboim 2009 ;Himmelfarb 2010.

קטע זה ). Qimron and Srugnell 1994(ון סטרוגנל 'הפרסום הרשמי של מגילה זו זה הוכן על ידי אלישע קימרון וג218

4QMMTb: מופיע בצורה מקוטעת בהעתק נוסף של מגילה זו [4Q395] 1, 8–10)לפרסום ראשוני של מגילת ). 15: שם

.ן"זוסמן תש: ראו, ל"זולדיון משווה עם מקורות ח, "מקצת מעשי התורה"
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ד לגלות תופעה של מקוואות מפתיע מא, שהטבילה נעשית רק ביום השביעי לתהליך ההיטהרות

שמש את מי שזה עתה נטמא ממגע עם על פניו מתקן כזה היה עשוי לשכן, סמוך לקבריםהמצויים

. זו היו חלקיות ולא משכנעות במיוחדעד כה ההצעות שהועלו לפרש תופעה חידתית. הקברים

של מקוואות שנתגלו היא להציג סקירה של הנתונים הארכיאולוגיים, אפוא, מטרת הפרק שלפנינו

.ופעה מנקודת מבטה של המקורות ההלכתייםולהציע פתרון חדש לת, בקרבה לקברים

הממצא הארכיאולוגי.  1. 8.4.א

הדוגמה המרשימה ביותר של תופעת המקוואות הבנויים בסמוך למערות קבורה נמצאה 

לית אשר זוהתה כקבר משפחת הלני אבורה המונומנטמערכת הק, בירושלים" קברי המלכים"ב

אשר נמצא גרם מדרגות רחב וחצוב בסלע , הבצד הדרומי של מתחם הקבור219.חדייבהמלכה מ

פנימית לחצר הייתה גישהשל רחבה זו תבדופן הצפונימקומרפתח דרך . רחבה מרובעתאלירד

מתקן מים כניסה לפתחנחצבשל הרחבה תבדופן הדרומי. גדולה העומדת בחזית מערות הקבורה

מתקן מים מדורג לאפול שהוביל של הרחבה נחצב פתח כתובדופן המזרחי, )1:375טבלה (מדורג

ר שנתגלה בירושלים עד המתקן המזרחי הוא המקווה הגדול ביות. )1איור : וראו. 376:שם(נוסף 

' מ2.8, 'מ4.6×5.4(במיוחד המתקן הדרומי הוא גדול גם ו, )עומק' מ3.6, 'מ8.4×7.95(כה 

לשמש מספר רב של וואות נועדוך שהמקעל כיםהממדים הגדולים של מתקנים אלו מצביע.)עומק

.חזור אליה בהמשךנקודה חשובה שעוד א–אחת -אנשים בבת

לי אכחלק אינטגרבו הותקן מקווה טהרה שמימי הבית לאתר היא דוגמה נוספת יריחו

, סמוך למערת קבורה מתקופת הבית השני נמצאת חצר גדולה מוקפת ספסלים. ממערכת קבורה

טבלה (מתקן מים מדורג ). Netzer 19992 ;Hachlili 2005: 57–61" (מתחם אבלות"אשר זוהתה כ

.אליושהוביל ישירות למתחם זה ועם פתח נמצא בחדר הצמוד)1:314

מתקופת בין או/שתאריכן מימי הבית השני ווך למערות קבורהמקוואות טהרה המצויים סמ

בכפר דניאל , )154: 1ה טבל(במזור220:צאו בכמה אתרים נוספים ברחבי ארץ יהודהנמהמרידות

,)321, 320: שם(בנחל בית חנן , )254:שם(נצבה -תל אב, )222: שם(בואדי שיבן , )214: שם(

, )374: שם(בקמפוס של האוניברסיטה העברית בהר הצופים , )373: שם(במצפור הר הצופים 

ות שהמקוואות למר).601, 600:שם(רמת רחל וב)577: שם(עילין ' בח, )386: שם(בניקופוריה 

הקרבה הרבה בין המקווה לבין , באתרים אלה לא הותקנו כאלמנט אינטגראלי ממתחם הקבורה

.הקברים בכל אחד מאתרים אלו מצביעה על זיקה פונקציונאלית ברורה בין השניים

זיקה 221.אך לא בסמיכות ממש, באתרים נוספים מצויים מקוואות טהרה בקרבה לקברים

עיסוויהב,)178: 1טבלה ) ('גבעה י(באתר שוהם ן מקוואות טהרה נמצאהיאפשרית בין קברים לב

. 136–133: ג"קלונר וזיסו תשס; ז"כהן תש; Schick 1897 ;Pfennigsdorf 1904: ראו219

ובחלק מהמקרים אף , חלק מהאתרים האלו סמוכים ליישובים שהיו מיושבים יהודים בתקופת בין המרידות220

ים קטנים מן התקופה שבין המרידות לרשימה של ממצא(נתגלה ממצא קטן מתקופה זו בתוך מערות הקבורה עצמן 

).307–304: ב"זיסו תשס: ראו, וימי בר כוכבא שנתגלו במערות קבורה במרחב הכפרי של יהודה

עולי הרגל שפקדו את קברי האבות "נועד לטבילתם של ) 762: 1טבלה (דה 'עמית הציע כי המקווה בביר איג221

שכן המרחק בין , קשה לקבל הצעה זו). 45: 1ז"מית תשנע" (לצורך היטהרותם לאחר הביקור בקברים, והאמהות



99

אל עזריהב, )372: 1טבלה (בהר הצופים , )371:שם(רחוב שמואל הנביא בירושלים ב, )369:שם(

222.)673:שם(בית בצי בו) 576: שם(חורבת גניםב, )389, 388:שם()בית עניה(

חופרי האתר שיחזרו . תה זיקה בין קבר לבין מקוואותהרודיון הוא אתר נוסף שבו יתכן והיי

כלל , הנמצא בהרודיון תחתון, השלב הראשון223.שלושה שלבי תכנון בהכנת קברו של הורדוס

). 1:698טבלה (וצמוד אליו מקווה טהרה , אולם מבוא שנועד ככל הנראה למערת קבורה מתוכננת

מבנה אשר , טרקלין, מסלול הלוויה ארוךשכלל , האולם והמקווה פורקו כאשר החל השלב השני

). 697:שם(ובסמוך לזה מקווה טהרה גדול , ככל הנראה נועד לשמש כאולם כניסה לקבר המתוכנן

הקבר שהוקם בשלב השלישי והאחרון נבנה בצורת מאוזוליאום על מדרון הגבעה עליה בנויה 

חות סופיים טרם "דוואיל וה. לו מקוואות בזיקה לקבר הזהלעת עתה לא נתג. הרודיון עליון

יש להתייחס בזהירות להצעתם של החופרים באשר לשלבים השונים של בניין קבר , פורסמו

.ולזיקה בין המקוואות לבין המבנים שזוהו כקברים בשלבי תכנון ובנייה, הורדוס

או /יהודה וזמנם מימי הבית השני וארץ נתגלו בלקבריםכמעט כל המקוואות הסמוכים 

נתגלה מתקופה זו עם זיקה מסופקת לקברים רק מקווה אחד .)7ראו מפה(בין המרידותמתקופת 

224.בחבל אידומיאה, דרום שפלת יהודהבש) 786: טבלה(נצרני-א' חבאתר , מחוץ ליהודה

נעלמה כמעט לגמרי אחרי מרד בר לקבריםהתופעה של מקוואות טהרה שהותקנו סמוך

. נמצאו מקוואות עם זיקה ברורה לקברים הוא בבית שעריםבו שהאתר היחיד מתקופה זו . כוכבא

ואלו תוארכו , שלשה מקוואות נתגלו בנקרופוליס שבמדרונות הצפוניים והמערביים של היישוב

נ עד "מהמחצית השנייה של המאה השנייה לסה–לתקופה העיקרית של הפעילות בבית קברות זה 

קרוב , מקוואות מצויים בקצה בית הקברותשני . נ"המחצית הראשונה של המאה הרביעית לסה

, 11מקווה שלישי הותקן בתוך מערכת קבורה ). 94, 93: 1טבלה (הצפוני " מאוזוליאום"ל

שתוארכה למאה , מערכת קבורה זו. המערבי של בית הקברות" מאוזוליאום"הממוקמת סמוך ל

בפינה אחת של חצר ; מורכבת משתי מערות קבורה הפתוחות לתוך חצר כניסה, נ"השלישית לסה

225).92: 1טבלה (זו חצוב מקווה טהרה 

אדון בשאלת זיקתו של מקווה זה לדרך העולה ) 2. 7. 8.א(להלן ; !מ"המקווה לבין מערת המכפלה הוא כארבעה ק

.מהר חברון לירושלים

) 'ה גמער(ממדים חצוב בסלע בצד חצר המבוא של מערת קבורה -בחורבת בורגין נתגלה מתקן מים מדורג קטן222

זיסו וגנור " (בור ניקוז: "חופרי האתר כינו את המתקן; נ"שתוארכה למאה הראשונה ולראשית המאה השנייה לסה

יתכן שהוא שימש מקווה , )כמטר אחד עומקו(למרות שהמתקן רדוד יחסית ). 2איור , 102: ה"זיסו תשס; 108: ז"תשנ

.טהרה

.ח"נצר ואחרים תשס: ראו, בר הורדוסלפרסום ראשוני של הצעת שלושת השלבים בבניין ק223

ולא ברור מהי מידת זיקתו לבית הקברות , שלא תוארך) 3: 1טבלה (בצפון היישוב מרות אותר מקווה טהרה 224

.וראו עוד בהערה הבאה. הצפוני של היישוב

ת נ עם זיקה מסופק"שמע נתגלה מקווה טהרה שתוארך למאה הרביעית עד ראשית המאה החמישית לסה' בח225

חלק : "מרות ובית שערים שהמתקנים אינם, שמע' זאב וייס כתב בעניין המקוואות בח. )8: 1טבלה (לקברים באזור 

: לדבריו). 75הערה , 112: ט"וייס תשמ" (אלא נבנו במרחק מה ממערת הקבורה עצמה, אינטגרלי ממכלול המערה

. בשימוש בני העיר בלי קשר לבית הקברותהיו , המצויים לעיתים בקרבת העיר, לא מן הנמנע שמקוואות אלו"

אך ייתכן שלא , סמיכותם של המקוואות במידת מה למערות הקבורה יוצרת את האשליה שנועדו לבאי בית הקברות
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מצב המחקר.  2. 8.4.א

נועדו לטהר את האנשים היוצאים מבית הקברות שהותקנו בסמוך לקברים מקוואות , לכאורה

הבנה זו איננה תואמת את תהליך הטהרה , כפי שראינו, ברם. בטומאת מתלאחר שנטמאו 

בני אדם וחפצים נטמאים כתוצאה ממגע , כב–יא, דבר יטלפי במ.מקראמטומאת מת המתואר ב

תהליך . או כתוצאה מהימצאות באוהל שבו מוטלת גופת מת, עם עצם או קבר, עם גופתו של מת

הוזה על האדם כאשר ביום השלישי וביום השביעי , טומאת מת נמשך שבעה ימיםההיטהרות מ

יום השביעי היה מכבס את האפר במי ולאחר הזיית , מים מעורבים באפר פרה אדומההטמא 

והזה הטהר על הטמא ביום השלישי : "א הערב היה נטהר מטומאתווובב, במיםמתרחץ,בגדיו

).יט, במדבר יט" (וטהר בערב,ורחץ במים,וכבס בגדיו,וחטאו ביום השביעי,וביום השביעי

לפיהם הטמא ,ל"מצויים גם במקורות חזמקראמתואר בהקווי היסוד של תהליך ההיטהרות

טובל במקווה ביום השביעי של תהליך ההיטהרות לאחר הזיית מי אפר הפרה האדומה ביום 

]).167' עמ, ביץמהדורת הורו[קכא , ספרי במדבר(השלישי וביום השביעי 

ואין בטבילה כזו , ל"במקרא או במקורות חזתמוזכרהאדם נטמא איננהטבילה באותו יום ש

תהליך שבעת ימי כל עוד שלא סיים את–במצב של טומאה שרויכדי לטהר את האדם ה

מא נטששכן לאדם, מקוואות בסמוך לקבריםלפי זה קשה להבין מדוע מצויים. ההיטהרות

היום האחרון של שבעת מקווה עדטבילה בכל תועלת באין –גופה עם כתוצאה ממגע עם קבר או 

לקברים נועדו לטבילה של היום לא מתקבל על הדעת שמקוואות הסמוכים . ההיטהרותימי 

תהליך ההיטהרות מטומאת מת יבוא דווקא שכן לא סביר שאדם הנמצא לקראת סוף, השביעי

יוצאים מבית קברים נועדו לשמש את הכי מקוואות ליד ,אפוא, מסתבר! בית קברות כדי לטבולל

ני המקרא ואת נוהג שעל פניו אינו תואם את די–שנטמאוהמבקשים לטבול תכף לאחרהקברות 

בעיה זו נידונה .לית המחייבים טבילה רק ביום האחרון של שבעת ימי ההיטהרות"ההלכה החז

.ופתרונות שונים הוצעו לתרצה, כבר אצל מספר חוקרים

רחיצת המת.א

חפירות הארכיאולוגיות בת קבורה ובעקבות חשיפתם של מתקני מים מדורגים בצמוד למער

צו החוקרים להתמודד עם שאלת נאל, עשרה- ף המאה התשעסובשנערכו " קברי המלכים"של

ראשונים חוקרים ההיה מבין הש, ניגסדורףפפל התיאולוג הגרמני אמי. ייעודם של מתקנים אלו

Pfennigsdorf(שמתקנים אלו שימשו מטרה ריטואלית כלשהי הכיר בעובדה, יה זולעסוק בבע

לטבילת המבקרים במערת הקבורה כי מתקנים אלו לא שישמוכתבהוא ). 184–183 :1904

לרחיצת אלו שימשומתקני מים הציע שולכן,טמאים למשך שבעה ימיםהיו שכן אלו , הסמוכה

אגן הזכירה) ו, מועד קטן א(המשנה פפניגסדורף ציין כי . גופות הנפטרים לפני הבאתם לקבורה

ואולם בבית , שמע' דברי וייס בוודאי נכונים לגבי המקוואות במרות ובח). 104–103: שם" (כך הייתה המציאות

: ראו; ן שלושת המקוואות שנחשפו בתחומי בית הקברות לבין מערכות הקבורה במקוםשערים קיימת זיקה ברורה בי

Amit and Adler 20102 . ואולם טרם , )788: שם(מקווה נוסף נתגלה בשטח בית הקברות הצפוני באתר כרמל שביהודה

.פורסמו עליו פרטים על תיארוכו ועל מידת זיקתו לבית הקברות במקום



101

ישראל עוד בימיו -יהודי ארץשוכתב 226,בהקשר של הכנת המת לקבורה" נברכת"מים המכונה 

.נהגו לרחוץ את המתים כחלק מההכנות לפני הקבורה

נראה כי הדבר נועד אך 227,את המת לפני הקבורהוזכר מנהג לרחוץל מ"אמנם במקורות חז

ניתן היה לפעולה זו .מטומאה ריטואליתולא לטהר את המת,הסיר לכלוך מעל גופת הנפטרל

כמו אלו צורך במתקני מים מדורגים כל כך גדוליםובוודאי לא היה 228,הרטובלהסתפק במטלית

מטומאתה לטהר גווייה המחשבה שניתן. ובאתרים האחרים" קברי המלכים"בסמוך להמצויים

שיאגופת המת נחשבת ןלפיה, ל"של חזהקדומה ולהלכה הייתה לגמרי זרה להלכה האינהרנטית 

לשפוך מים על ")טהרת המת"המכונה (המנהג היהודי המאוחר .שאין חמורה ממנההטומאה

ואילו , )318: 3ה"בניהו תשמ(15- אינו קדום למאה הכיםהגופה לפני שמלבישים אותה בתכרי

-או ה18-שורשי המנהג האזוטרי להטביל את הגופה במקווה לפני הקבורה אינם קודמים למאה ה

מהסוג הזהלמנהגים למותר לציין שאין כל רמז229.בקרב חוגי מקובלים בצפת ובטבריה19

.בספרות היהודית של העת העתיקה

טבילה ביום הראשון לתהליך הטהרה.ב

נשארת כאפשרות הסבירה , המתיםהסמוכים לקברים לא נועדו לרחיצת אם מתקני המים

מדוע אנשים :לשאלה איתה התחלנו, אפוא, חזרנו.חייםביותר כי אלו שימשו לטבילת בני אדם 

?תכף לאחר שנטמאו בטומאת מתובליםקברות היו טיתהיוצאים מב

יהודים ששמרו על הלכה המוזכרת במגילת במקוואות אלו היויםבלוטהאסתר אשל הציעה כי 

11QTa(המקדש  [11Q19] XLIX: 17–20, L: 14–16( ובקטע של מגילה אחרת מקומראן)4QRitPur

A [4Q414] 2 ii 3–4( , ביום : ה פעמיםשלשלפיה אדם המבקש להיטהר מטומאת מת חייב לטבול

ידין ). Eshel 19972 ;Eshel 1999(השביעי של שבעת ימי ההיטהרות ביום השלישי וביום , הראשון

התרחץמספר על עצמו שטוביה שם , )ט, ה, ב(בספר טוביה הציע כי הלכה מחמירה זו משתקפת

ונראה כי כבר זמן קצר לאחר עריכת המשנה הייתה הוראתה , רה מאד בספרות התלמודיתנדי" נברכת"המילה 226

נברכת "משנה אחרת מדברת על , מכל מקום]). ד"פ ע[ו , מועד קטן א, ירושלמי: ראו(המדויקת מוטלת בספק 

, ו למשנה במועד קטןראוי לציין כי בפירוש. ומשם נראה כי מדובר בסוג של אגן או בֵרכה, )א, בבא בתרא ב" (הכובסין

" השלמות ותוספות"אולם ב; "לקבור בו את המת עד ליקוט העצמות, קבר ארעי"כתב אלבק כי נברכת היא 

שהיא כעין בֵרכה העשויה לרחיצת המת , אבל תיבת נברכת כשלעצמה אפשר לפרשה: "כתב, )507' עמ(למהדורה זו 

כמו , ובאמת מצויות בֵרכות כאלו סמוך לקברות[...] ם או כדי שירחצו בה מלווי המת את ידיה[...] והתכריכים 

".בירושלים' קברי המלכים'ב

סכין , עושין כל צרכי המת": המנהג לרחוץ את המת לפני הקבורה מוזכר כבדרך אגב רק במקור אחד במשנה227

אין מזיזין : "וססבמסכת שמחות נאמר בעניין אדם ג). ה, שבת כג, משנה" (ובלבד שלא יזיזו בו אבר, ומדיחין אותו

במעשי השליחים מסופר על מותה ]). 98' עמ, מהדורת היגר[ג , שמחות א" (עד שעה שימות[...] אותו ואין מדיחין אותו 

). כז, מעשי השליחים ט" (וישימוה בעליה,וירחצו אתה,ויהי בימים ההם ותחלה ותמת: "של האישה טביתא ביפו

.ז"ביכלר תרצ: ראו, יפול בגופת המת בתקופת המשנה והתלמודלמחקר מקיף על מנהגי היהודים בקשר לט

.ראוי לציין שהמשנה שצוטטה בהערה הקודמת מדברת על הדחת המת בלי להזיז בו אבר228

. א"מט ע–ב"מח ע: ח"הדאיה תש: ראו; קשה להתחקות אחר המקור המדויק של מנהג זה229
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ג כזה נוה, לדברי רגב230).257: ז"ידין תשל(מת תרוקבעסק בלאחר שתכף) ἐλουσάμην(במים 

Regev(תופעה שהגדיר בזוג מאמרים , "כוהנית-טהרה לא"נה יכמה שהוא משקף הקפדה על 

מי שטבל ביום הראשון לאחר שנטמא למת היה עדיין טמא לפי הדין אמנם .)20002ל "הנ; 20001

ר לטהאך לדבריו טבילה זו הועילה, קדש ולאכול תרומה או קודשהמקראי והיה אסור להיכנס למ

ללמוד תורה או לאכול , להתפלל: כגון, לדברים שאינם קשורים למקדש או לכהונהאת האדם

" כוהנית-טהרה לא"מעיד על כך שההקפדה על רגב טען שהממצא של מקוואות ליד קברים. חולין

.ולא רק מנהג שולי או כיתתי, זו לא הייתה נפוצה

מטומאת מת מופיעה אך רותהתהליך ההיטדרישה המפורשת לטבול ביום הראשון לה, למעשה

כלל לא ברור , באשר לסיפור המובא בספר טוביה. ורק במקורות הלכתיים שנתגלו בקומראן

קדומים ה, ל"על פי ההלכה שבמקורות חז231.היטהרות ריטואליתרחיצה לשם שמדובר 

וגם אין לכך כל , אין כל דרישה לטבול ביום הראשון לתהליך ההיטהרות מטומאת מת, כמאוחרים

, או לחוגים כיתתיים אחריםספק רב הלכה זו מצאה לה מהלכים מחוץ לקומראן, אם כן. תתועל

חלק מהמקוואות המצוייםייתכן שאמנם 232.ניתן להגדירה כהלכה כיתתית לכל דבר וענייןלכן ו

שכלאך קשה להניח , כיהם של יהודים אשר החזיקו בהלכה זוליד קברים שימשו את צר

כפי .כיתתית המדוברתלכה הקיומה של האת קברים נועדו לאפשר להמקוואות שנתגלו בסמוך 

ואלו , נ נתגלו בבית הקברות של בית שערים"מקוואות מהמאה השלישית לסה, שהראיתי לעיל

ית מימי תשייכים למקום ולזמן בהם לא היינו מצפים למצוא עדויות לקיומה של הלכה כית

שהמקוואות שהותקנו במערכת הקבורה שבנתה לא מתקבל על הדעת , כמו כן. תקופת הבית השני

שכן הלני ובני , יתתנועדו לאפשר טבילה בהתאם להלכה כית") קברי המלכים("הלני המלכה 

233.עים כמקורבים לחוגי הפרושיםמשפחתה מבית מלכי חדייב היו ידו

אך לא בגרסה שבמצחף , )Codex Sinaiticus(סיני חףבמצסיפור זה מופיע רק בגרסה של ספר טוביה הנמצאת 230

). Codex Alexandrinus(ושבמצחף אלכסנדריה ) Codex Vaticanus(וותיקן 

.Nowell 1983: 293–297: ראו, לסיכום של דעות שונות במחקר בעניין זה231

, הלכה כיתתית בלבדתומס קייזן טען שטבילה ביום הראשון לתהליך ההיטהרות מטומאת מת איננה, לאחרונה232

מצווה היא על מי שנכנסו לבית : "והביא כתימוכין את המקור הנזכר מספר טוביה את דברי פילון האלכסנדרוני

: על החוקים לפרטיהם ג, פילון" (שנפטר בו אדם שלא יגעו במאומה עד אשר ירחצו במים ויכבסו את הבגדים שלבשו

206) (Kazen 2010: 72 .(יש להתרחץ ולכבס את הבגדיםמתין במקור זה שום התייחסות לשאלה אי, לאמיתו של דבר .

שם הוא כותב שכל הבא למקדש חייב לקבל , קייזין ביקש להביא ראייה נוספת לדבריו מפסקה אחרת מכתבי פילון

מקור לא נהיר לי כיצד). 261: על החוקים לפרטיהם א, פילון(ולאחר מכן להתרחץ , הזיה ביום השלישי וביום השביעי

.גם הפניותיו של קייזן ליוסף בן מתתיהו וליוחנן אין רלוונטיות לעניין. זה תומך בדעתו

וכאדוקה בהקפדתה , התנאים כמי שהייתה קרובה לחכמי הפרושיםשלהלני המלכה מצויה בתודעה ההיסטורית 233

ולאחר , הלכה בעניין מסויםמקור אחד יודע לספר כי הלני פנתה אל חכמי בית הלל כדי לדרוש פסק. על הלכותיהם

מסורת תנאית אחרת ). ו, נזיר ג, משנה(מכן הקפידה לקיים את פסיקתם על אף הקושי הגדול שהיה כרוך בדבר 

חכמי התנאים מהללים את הלני ). ב"סוכה ב ע, בבלי" (כל מעשיה לא עשתה אלא על פי חכמים: "מספרת על הלני

ניתן ללמוד על קשריה ההדוקים עם חכמי הפרושים מתוך מסורת ). יא–י,יומא ג, משנה" (זכר צדיק לברכה"בפסוק 

, ירושלמי; ]256' עמ, מהדורת ליברמן[א , סוכה א, תוספתא(המספרת על חכמים שביקרו אצלה בסוכתה בחג הסוכות 

; שם, אתוספת(עוד נמסר כי בניה של הלני היו תלמידי חכמים בעצמם ). ב"סוכה ב ע, בבלי; ]ד"נא ע[א , סוכה א

- היה כוח של תקדים משפטי) מבית המלוכה של מלכי חדייב" (בית מונבז המלך"להנהגות מעשיות של ). שם, ירושלמי
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מנהג עממי.ג

נם במישור אמלפיה , יהלאחרונה הצעה מעניינת לפתרון הבעזאב ספראי וחנה ספראי הציעו 

אולם ייתכן ו,נטמא טומאת מתשאדם ילה במקווה להטבההלכתי הפורמאלי לא הייתה מועילה 

ספראי ספראי ו(שהיה קיים מעין מנהג עממי לטבול במקווה לאחר כל ביקור בבית קברות

המתועד , ניתן להשוות מנהג כזה למנהג יהודי שהתקבל מאוחר יותר.)416–414: ה"תשס

קור יים לאחר בילנטול את יד,)נ לערך"לסההתשיעית מהמאה (של הגאונים לראשונה בספרות

ספראי וספראי הציעו שאולי היה קיים מנהג לטבול , בדומה למנהג נטילת הידיים234.בית קברותב

אף , מטפיזית הקשורה למוות"טומאה"את כל הגוף לאחר ביקור בבית קברות במטרה לסלק 

.על מצבו של הטובל מבחינת הלכות טומאה וטהרהלטבילה כזו לא הייתה כל השלכהש

יש בהצעה זו כדי לתת פתרון הולם לתופעה הארכיאולוגית של מקוואות לכאורה על אף ש

ספירה ות להיה קיים בפועל במאות הראשונאכן ג כזה נההטענה כי מ, הבנויים בסמוך לקברים

לטבול אחרי מנהג שהיה קיים כךרמז לכל ל מהתקופה"אין בספרות חז. השערה בלבדבגדר היא 

מנהג כדי להפריך את האפשרות שאוליהשתיקה טענה מתוךבעל אף שאין 235.ביקור בבית קברות

מעין זה מנהג המרמז עלמקור ספרותי כלשהו של היעדר ה, באותה תקופהקיים היה עממי כזה 

.הבעייתיות שבהצעה זומורה על

בטומאת מת" ערבטומאת "לעומת " טומאת שבעה.  "3. 8.4.א

בע מההבנה שכדי הקושי שמעוררת התופעה של מקוואות הבנויים בסמוך לקברים נו, כאמור

כאשר רק ביום האחרון טובלים , נדרש תהליך של שבעה ימי היטהרותלהיטהר מטומאת מת

גלה כי יש דרגות ממקורות ההלכה התנאייםדקת של הפסוקים ושל בחינה מדק, ברם. במקווה

-מת בדרך בלתיטומאת אדם שנטמא . ולא כולן טעונות שבעה ימי היטהרות, מאת מתשונות בטו

ור טהולעת ערב הוא יהיה ,יכול לטבול במקווה כבר באותו יום, בינייםבאמצעות גורם, ישירה

.לגמרי

ה חלה רק טומאת מת הטעונה שבעה ימי היטהרות והזיית מי אפר פרה אדומ, יטלפי במדבר

בתוך אוהל שבו מוטלת וכן על מי שמצוי, קבראו אדם עצם , גוויית מתשיר עםעל מי שבא במגע י

:גופת מת

נידה יז , בבלי; ב"מנחות לב ע, בבלי; ]362' עמ, מהדורת ליברמן[ד , מגילה ג, תוספתא(הלכתי בעיני חכמי התנאים 

.Schiffman 1987: ראו עוד; )א"ע

.307–305: 2ה"בניהו תשמ: ראו, רית של המנהגלסקירה היסטו234

הציעו שרמז למנהג לטבול מיד אחרי הבאת המת לקבורה מצויה ) 179הערה , 419: ה"תשס(ספראי וספראי 235

ברכות , ירושלמי" (ובדרום מרחיצין, מקום שנהגו להרחיץ אחר המיטה מרחיצין: תני: "בברייתא שהובאה בירושלמי

ץ בלשון החכמים -ח- שכן הפועל ר, י מקור זה מתייחס לטבילה במקווה היא מאד בעייתיתהטענה כ]). ב"ה ע[ז , ב

ואילו כאשר היה רצון לציין טבילה במקווה לשם היטהרות מטומאה , מורה כמעט תמיד על רחיצה לשם ניקיון

, ובכן). 4.ל אראו לעי–זאת בניגוד ללשון המקרא וכתבי קומראן (ל -ב-ל משתמשת בפועל ט"ריטואלית ספרות חז

עורכי התלמוד הירושלמי וכל הפרשנים הקלאסיים כאחד פירשו שהברייתא כאן עוסקת בשאלה אם מותר לאבל 

.שכן אסור לאבל להתרחץ למשך שאר התקופה של שבעת ימי האבל, להתרחץ מיד לאחר ההלוויה של קרובו שנפטר
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הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום השביעי . וטמא שבעת ימים, לכל נפש אדםגע במתהּנֹ 

בנפש האדם גע במת כל הּנֹ .ִיְטָהרשלישי וביום השביעי לא ואם לא יתחטא ביום ה, רהָ ְט יִ 

כי מי נדה לא ,מישראלואא ונכרתה הנפש ההּמֵ ִט 'את משכן ה, טאאשר ימות ולא יתח

כל הבא אל האהל , זאת התורה אדם כי ימות באהל. טמא יהיה עוד טמאתו בו, רק עליוזֹ 

.טמא הוא, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו. יטמא שבעת ימיםוכל אשר באהל

א שבעת מָ ְט יִ או בקבר, בעצם אדםאו, או במת, וכל אשר יגע על פני השדה בחלל חרב

ולקח אזוב וטבל .ונתן עליו מים חיים אל כלי, טאתא מעפר שרפת החמֵ ּטָ ולקחו לַ .ימים

גע ועל הּנֹ , ועל הנפשות אשר היו שם, ועל כל הכלים, על האהלה ּזָ במים איש טהור וִה 

, שי וביום השביעיר על הטמא ביום השליהֹ ּטָ ה הַ ּזָ וִה . או במת או בקבר, או בחלל, בעצם

.)יט–יא, במדבר יט(ר בערבהֵ ס בגדיו ורחץ במים וטָ ּבֶ וכִ , ביום השביעיאוֹ ְּט וִח 

אדם –כלומר , אמצעיגורם דינים אלו אינם חלים על מי שבא במגע עם טומאת מת רק דרך 

, נטמא טומאה קלהבמקרה כזה האדם הראשון.טהור שנגע באדם אחר שנטמא ישירות מהמת

" בא עד הערמָ ְט געת ִּת והנפש הּנֹ , אמָ ְט הטמא יִ ווכל אשר יגע ב":אותו יוםעוד בלהיטהר ויכול

236.)כב, שם(

, תרחץ במיםהן אשר נגע באדם אשר נטמא במת ינמצא בהקשר לאכילת קדשים כי כ, בדומה

:ערב נטהר לגמריולעת 

יש אשר יגע בכל שרץ או א. או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע, א נפשמֵ גע בכל ְט והּנֹ [...] 

,ה עד הערבָאְמ וטָ , נפש אשר תגע בו. א לו לכל טמאתומָ ְט או באדם אשר יִ , א לומָ ְט אשר יִ 

אחר ֹיאכל מן ו,ובא השמש וטהר.כי אם רחץ בשרו במים, אכל מן הקדשיםולא יֹ 

.)ז–ד, ויקרא כב(כי לחמו הוא, הקדשים

ר קב, עצמות אדם, גווייה) 1(: מתבין דרגות שונות של טומאת נמצא כי המקרא הבחין

והבא במגע איתם נטמא , ל אוהל שבו מוטלת גופת מת נחשבים מקור הטומאהוהאוויר ש

ראשונה היה נטמא הדרגה מת מה-מי שבא במגע עם טמא) 2(;ראשונההדרגה בטומאת מת מה

ליך נדרש לעבור תה, ראשונההדרגה הבא להיטהר מטומאת מת מה. השנייהדרגה בטומאת מת מה

היטהרות הנמשך שבעה ימים והכולל הזיות של מים המעורבים באפר פרה אדומה ורחיצה במים 

וכבר ,ץ במיםתרחהרק ליה חייבשניהדרגה מהואילו הבא להיטהר מטומאת מת, יעיביום השב

. רוטהבאותו ערב הוא 

וי ברור שנייה באה לידי ביטהדרגה הראשונה לבין טומאה מהדרגה זו בין טומאה מההבחנה

[...] או יהיה אדם מקבל טומאה מן המת לטמא את חבירו טומאת שבעה "237:ל"גם במקורות חז

ואין מקבל טומאה מן המת ,טומאת ערב הוא מטמא;תלמוד לומר והנפש הנוגעת תטמא עד הערב

: ראו–רחיצה במים היא תנאי מוקדם בסיסי , "עד הערב"כמו כל טומאה הנמשכת . Milgrom 2000: 1853: ראו236

.Milgrom 1991: 667–668, 919, 936, 1008; 194: א"ליכט תשנ

טומאה "ואילו מה שכיניתי , "אב הטומאה: "ל"נקרא בלשון חז" טומאה מהדרגה הראשונה"מה שכיניתי כאן 237

דרגת טומאה שהיא הראשונה –כלומר , "ראשון: "או לעיתים, "ולד הטומאה: "ל"נקרא בלשון חז" מהדרגה השנייה

) אוהל המת וכדומה, קבר, עצמות אדם, גוויית המת–כלומר (מקור הטומאה עצמו ". אב הטומאה"לאחר מדרגת 

. ל"אך זהו מונח שאינו מופיע במקורות חז, אצל חלק מהמפרשים הראשונים" אבי אבות הטומאה"זכה לכינוי 
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נאמר , כמו כן]).168' מהדורת הורוביץ עמ[קל , ספרי במדבר" (לטמא את חבירו טומאת שבעה

? כיצד שנים[...] אחד טמא טמאת שבעה ואחד טמא טמאת ערב –שנים טמאים במת : "במשנה

, אהלות א, משנה" (טמא טמאת ערב–ואדם הנוגע בו ; טמא טמאת שבעה–אדם הנוגע במת 

רה בסוג של ומכי, של דיני המקראםטופשתואמת לגמרי את כה התנאיתנמצא כי ההל238).א

מיד על אלא ניתן להיטהר ממנה, מי היטהרותך של שבעה יתהליונהעטומאת מת אשר איננה ט

הבנחש,המבוססת על פשוטי מקראות, סביר להניח כי הלכה זו.ידי טבילה במקווה בלבד

נורמטיבית ומקובלת בקרב הציבור היהודי הרחב בתקופת הבית השני ובמאות הראשונות ל

.לספירה

?רות קבורהכיצד השתמשו במקוואות הסמוכים למע.  4. 8.4.א

ראשונה הרגה מהדטומאת מת ביש להניח כי רק מספר מוגבל של אנשים היו עלולים להיטמא 

אבלים נדרשו לקחת חלק בהכנות לקבורה של קרוב המשפחה . קבורההבמהלך טקסי הלוויה ו

כמו כן נושאי 239.ראשונההדרגה מת מהומאתטסתם נטמאו במן הכמי שולכן נחשבו ,שנפטר

.טומאת מת מהדרגה הראשונהנטמא בבקבר היהעורב בהטמנת המת שהיה מהמיטה וכל מי 

כל שאר המשתתפים בהלוויה ובטקסים שמסביב להלוויה ולקבורה יכלו די בקלות ש, דא עקא

ייתה רווחת ההבית השני ובתקופת המשנה נראה כי בשלהי ימי. להימנע מלהיטמא ישירות מהמת

כים בקרבה לבתי קברות יבחינו בקברים ולא ייטמאו שאנשים המהללסמן כל קבר כדי ההקפדה

משתתפי הלוויה יכלו להתלוות , בתנאי שיקפידו להימנע מלדרוך על קברים240.מבלי שימת לב

מבלי חשש שייטמאו–עצמה ואף להיכנס לתוך חצר הקבר–למיטה אל תוך תחומי בית הקברות 

241.ראשונההדרגה הבטומאה מ

קבורה היה יכול להימנע ממגע עם גופת המת או עם הוויה ושהמשתתף בטקסי הלאף על פי

. שנייההדרגה בטומאת מת מהלהימנע מלהיטמאיש להניח כי היה קשה הרבה יותר, קברים

וידידים לבד קרובי המשפחה מ,את המיטהנוהג ללוותקהל רב היהמהספרות התנאית עולה כי 

מקורות מהמאה ). 8'עמ,מהדורת ליברמן[א י, ברכות ב, תוספתא; ב–א, ברכות ג, משנה(קרובים 

" טומאת ערב"לבין " טומאת שבעה"ההבחנה בין ; )314' מהדורת הורוביץ עמ(ח י, במדבר יט, ספרי זוטא: ראו גם238

, שם ז; ד–א, אהלות א, משנה; ה, שם יט; ז, כלים יח, משנה: ראו, ל"בהקשר זה נזכרת במספר מקומות במקורות חז

מהדורת (ה , שם יג; )605' עמ, מהדורת צוקרמנדל(א , שם ח; )598' עמ, מהדורת צוקרמנדל(א , אהלות א, תוספתא; ב

). ד"נב ע(ה , נזיר ג, ירושלמי; )612' עמ, מהדורת צוקרמנדל(א , שם טו; )610' עמ, צוקרמנדל

; אף שבדרך כלל נאסר עליהם להיטמא למתים, אפילו כהנים נדרשו להיות מעורבים בהכנות לקבורה של קרוביהם239

. ג–א, ויקרא כא: ראו

ה –ד, שקלים א, תוספתא; ה, נידה ז, משנה; ב, מועד קטן א, משנה; א, ם אשקלי, משנה; א, מעשר שני ה, משנה240

ו –א"מועד קטן ה ע, בבלי; )537' עמ, מהדורת צוקרמנדל(יב , תוספתא בכורות ג; )201–200' עמ, מהדורת ליברמן(

כים מבלי כי דומים אתם לקברים שאינם ניכרים ובני אדם מתהל, אוי לכם: "השוו דברי ישו נגד הפרושים; א"ע

).44, לוקוס יא" (לדעת זאת

אנשי המקום . מסופר על אדם שנפטר בבית דגן בערב פסח]) 600' עמ, מהדורת צוקרמנדל[ט , אהלות ג(בתוספתא 241

ובכך יכלו , קשרו את אבן הגולל של מערת הקבורה בחבל ומשכו בו כדי לפתוח את הקבר באופן שהם לא ייטמאו

למערה כדי לעסוק בקבורה ) ?טמאות(לאחר מכן נכנסו נשים . בטהרה באותו ערבלחזור ולאכול את קרבן הפסח 

.עצמה
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, בבלי(נ מלמדים כי ההשתתפות בהלוויה הייתה חובה המוטלת על הקהילה כולה "לסההשלישית

היו בוודאי אנשים אשר בין המשתתפים במסע ההלוויה242.)א"ז עכתובות י, בבלי; א"מגילה כט ע

וכן כל מי שלא , הקברנים, יטהנושאי המ, האבלים:דרגה הראשונהבטומאת מת מההיו טמאים 

או מללכת מתחת לעצים (בי קברים הנמצאים בקרבה למסלול ההלוויה נזהר מלדרוך על ג

מתקשה להימנע ממגע היה בוודאי אדם שהקפיד על ענייני טהרה . )המאהילים על קברים כאלו

רא נקבטקס ה, לדוגמה243.י הקבורה השוניםסקם אחד מאלה במהלך מסע ההלוויה וטפיזי ע

בשורות כדי מסתדריםבבית הקברות לאחר הקבורה והיו מתכנסיםכל מלווי המת , "שורה"

, חיכוך בין העומדים בשורהלידי מגע והבוודאי הביאהתכנסות מעין זו244.לנחם את האבלים

המנחמים לבין בני המשפחה ביןתרחש מגע פיזי כלשהו מבאופן טבעי היה ניתן לשער גם כי ו

רומזת על מסורת אחת, ובכן245.של ניחום האבליםרגיש ומלא האמוציות הבמעמד השכולה

כשהוא [...]כהן גדול : "ניחום אבליםלמעמד אימננטי כנראה מפני מגע מטמא שהיה חשש ה

, משנה" (והממונה ממצעו בינו לבין העם, דרך כל העם עוברין בזה אחר זה–מנחם אחרים 

).א, סנהדרין ב

ובטקסים הנלווים היה עלול במעמד הקבורה, שהשתתף בהלוויהכל מי כי , אפוא, נמצא

על פסוקי התורה הלכה במדרש ניתן למצוא רמז לכך . שנייההדרגה הלהיטמא בטומאה מ

אחד על פי התורה אסור לנזיר להיטמא למת אפילו אם הנפטר הוא שלמרות. העוסקים בנזיר

–ר להיטמא בטומאות פחות חמורות מד שמותר לנזיהמדרש מל, )ז, במדבר ו(בי משפחתו מקרו

של ניחום " שורה"ספד ובמעמד ההוכן מותר לנזיר להשתתף ב, כגון מגע עם זב או עם צרוע

[...] אבל מטמא הוא בנגיעם ובזיבתם , במותם אינו מטמא', לא יטמא להם במותם': "אבלים

–33' הורוביץ עממהדורת[כו , ספרי במדבר" (אבל עומד הוא בהספד ובשורה, במותם אין מטמא

פירוש הדברים הוא שעל אף שאסור לנזיר להיטמא בטומאת מת מהדרגה הראשונה על ידי ]).34

על ידי מגע עם זב או כגון –מהדרגה השנייה הטומאכל מותר לו להיטמא ב, מגע ישיר עם המת

אם , אך מהם ניתן ללמוד כי החכמים ציפו שרוב הקהילה, מקורות אלו נוקבים במספרים שהם בוודאי מוגזמים242

.205: נגד אפיון ב, יוסף בן מתתיהו: השוו. תשתתף בהלוויה, לא כולה

ראו לקמן . עם קהל גדול היה נחשב כבעייתי עבור מי שהקפיד לשמור על עצמו במצב של טהרהנראה כי מגע , ככלל243

).38–37, יא(ועל לוקוס ) 4–3, ז(מה שכתבתי על מרקוס ) 1. 2. 2.ד(

ו (ב , ברכות ג, ירושלמי; )8' עמ, מהדורת ליברמן(יא , ברכות ב, תוספתא; ז, מועד קטן ג, משנה; ב, ברכות ג, משנה244

–א"סנהדרין יט ע, בבלי; ב"ברכות יט ע, בבלי; )א"ב ע(א , סנהדרין ב, ירושלמי; )ב"לו ע(ח , פסחים ח, ירושלמי; )ב"ע

' מהדורת היגר עמ(ט –ו, שם י; )132' מהדורת היגר עמ(ד , שם ו; )102' מהדורת היגר עמ(א , מסכת שמחות ב; ב"ע

ממקורות ; )1291' אלבק עמ-מהדורת תיאדור(ז , ית רבה קבראש; )188–187' מהדורת היגר עמ(ג , שם יא; )182–181

.אלו עולה כי טקס זה היה נהוג בשלהי תקופת הבית השני ובמשך כל התקופה התנאית

התקיים כנראה בתחום בית הקברות לפני , "מעמדות ומושבות"הנקרא , טקס נוסף הנזכר במקורות התנאיים245

, תוספתא; ז, בבא בתרא ו, משנה; י, כתובות ב, משנה; ג, מגילה ד, משנה: ראו; מעמד הקבורה או תכף לאחריה

עה (ד , מגילה ד, ירושלמי; )356, מהדורת ליברמן(יד , מגילה ג, תוספתא; )155' עמ, מהדורת ליברמן(טו , פסחים ג

ורת היגר מהד(יא , מסכת שמחות יד; ב"בכורות נב ע, בבלי; ב"בבא בתרא ק ע, בבלי; ב"כתובות פד ע, בבלי; )א"ע

אך ניתן לשער שגם מעמד זה הביא לידי מגע או חיכוך בין , אולם לא ברור לגמרי מה היה נהוג בטקס זה; )208' עמ

.220–214: 1997רובין ; 1ה"בניהו תשמ: ראו, למחקרים מקיפים בעניין טקס נשכח זה. המשתתפים
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השנייה ואפילו מותר לו להיכנס למצבים שבהם קרוב לוודאי ייטמא בטומאת מת מהדרגה, צרוע

246.אבליםהניחום שורת של במעמד על ידי השתתפות במעמד של הספד ו–

ניתן עכשיו להציע פרשנות חדשה לתופעה, לאור ניתוח המקורות ההלכתיים שהצגתי כעת

, בסיום ההלוויה והטקסים הנלווים. סמוך לקבריםהארכיאולוגית של מקוואות המצויים 

שנטמא בטומאה מהדרגה הראשונה היו עוזבים את הקברנים וכל מי, נושאי המיטה, האבלים

שאר האנשים שהשתתפו . במקוםולא היו נזקקים למקוואות הטהרה שהותקנו, בית הקברות

יכלו לטבול במקוואות אלו לפני , בהניחם שנטמאו בטומאת מת מהדרגה השנייה, הלוויהמסע הב

"טבול יום"דרגת ב(ופן חלקי טבילה זו הייתה מטהרת מיידית בא. שיצאו מתחומי בית הקברות

.ולעת ערב הטובל היה טהור לגמרי, )לפי שיטת הפרושים והחכמים

הותקנו במקומות בהם היה צפוי שיגיע מספר רב של משתתפים מקוואות גדולים במיוחד 

ובבית הקברות למשפחות , "קברי המלכים"כמו במערכת הקבורה האריסטוקרטית של , בהלוויות

סמוך למערות קבורה צנועות יותר היו מתקנים מקוואות שהותקנו . ריםת שבבית שעמיוחסו

וממילא , שכן מספר המשתתפים בטקסי ההלוויה במקומות אלה לא היה כה גדול, קטנים יותר

.פחות אנשים נזקקו למקוואות אלו

אתרי מספרת בשמעימ-התופעה של מקוואות שהותקנו בסמוך לקברים היא אמנם ברורה וחד

אולם היא איננה נפוצה מאד בהתחשב במספר העצום של , חשפו ונחקרו ארכיאולוגיתקבורה שנ

אצל הרוב המוחלט של מערות .ישראל-מערות קבורה מהתקופה הנידונה שנתגלו ברחבי ארץ

אין ללמוד . טהרהי ומתקופת המשנה והתלמוד לא נתגלו מקוואותהקבורה מתקופת הבית השנ

אין בידינו מקור . דה להיטהר מטומאת מת מהדרגה השנייהמכאן שרוב האוכלוסייה לא הקפי

באי ההלוויה אשר נטמאו בטומאת מת . להתקין מקוואות בסמוך לקבריםאשר דרשהלכתי

לטבול נוהגים יו וסביר להניח כי ברוב המקרים ה, מהדרגה השנייה יכלו לטבול בכל מקווה

ניתן .בית הקברותשטח חר שחזרו מלאבמקוואות ביתיים או ציבוריים המצויים בתוך היישוב 

הקפידו ר שאוואות שהותקנו בסמוך לקברים משקפת מנהג של אנשים התופעה של מקלהציע כי 

בחושבם שאין להשהות את פעולת הטבילה , כמה שיותר מהר לאחר שנטמאולטהר את עצמם 

, דתהעובדה שרק במספר מצומצם של אתרי קבורה נתגלו מקוואות טהרה מלמ. וההיטהרות

.לפחות בהקשר של קבורה וטומאת מת,מנהג מחמיר זה לא היה נפוץ ביותרש, אולי

הרומימרחץהיתבוטבילה במקוואות .  8.5.א

בבתי מרחץ בארמונות המצוייםמקוואות טהרהעל התופעה שלמספר חוקרים כבר עמדו 

בבתי מרחץ נתגלו הטהרה שמקוואות כל להלן אסקור את הנתונים העדכניים על . ההרודיאניים

ואבדוק באיזו מידה התופעה המשיכה לתוך תקופת המשנה , שלהי ימי הבית השנימרומיים 

ואבקש להציע הסבר , ענייןמקורות הכתובים שיש בהם נגיעה באסקור את ה, מתוך כך.והתלמוד

.חדש לתופעה

: ה"מנדל תשס: ראו, תנאים והאמוראיםלדיון מקיף בסוגיית מעמד ההספד סמוך לקבורה שהיה נהוג בימי ה246

385–390 .
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שלהי ימי הבית השניברומיים מקוואות בבתי מרחץ .  1. 5. 8.א

ובו אמבטיית ,ההלניסטיחדר הרחצהישראל- ס נכנס לשימוש בארץ"לפנהבמאה השנייה

דות של ונתגלו גם דוגמאות אח, יםפרטיבבתים לעיתיםנמצאוחדרי רחצה אלו .ישיבה קטנה

מספר אמבטיות אשר אפשרו למספר אנשים להתרחץ בעת בהם הותקנו , ציבורייםחדרי רחצה

ובו , ישראל בית המרחץ הרומי המשוכלל-חדר לארץ,רק בתקופה הרומית הקדומה.ובעונה אחת

חדר לרחיצה במים צוננים, )apodyterium(חדר מלתחה : מספר חדרים שנועדו לפונקציות שונות

)frigidarium( , פושריםחדר)tepidarium( , וחדר חמים)caldarium (אמצעות מתקן שחומם ב

ות גם על ידי מערכת של צינורות בתוך ולעיתים קרוב)hypocaust(משוכלל מתחת לרצפת החדר 

נמצאו בארמונותיו של ישראל-ארץהידועים בהראשונים מבתי המרחץ הרומיים. )tubuli(הקירות 

ל "הנ; Netzer 1981: 47–49;48–46: 1989ל "הנ; Corbo 1967(בהרודיוןארבעה247:הורדוס

יריחובחמישה, )37–32: ה"י תשס'אצ'צ-קלמן ולוריס, נצר; 2–1: 8איור 55, 8הערה , 45: 19992

)Pritchard 1958: 4–12;Netzer 2001: 211–214, 220–223, 254–260, 267–271, 293–298, 325–

:Corbo 1979(אחד במכוור, )Netzer 2004: 251–258, 265–271(קיפרוסשניים ב, )330 320–324(,

על פי מיטב המסורת תוכננולו בתי מרחץ א.)Netzer 1991: 76–110, 164–170(ושניים במצדה

אם בשאר העולם הרומי, אולם.היחידות האדריכליות המקובלותוכוללים את , הרומית

–Nielsen 1990: 153:ראו(ה רדודה של מים קריםבֵרכאגן או הוא אולם מרווח ובו ריום אפריגידה

מתקן בו מלאאשר כל שטחחדר קטן הפריגידאריום הוא בבתי המרחץ ההרודיאניים הרי ,)154

מתקני מים אלו זהים , למעשה.בבת אחתטבילת כל הגוףאת לאפשר דיו כדיק ומעהמים מדורג

ומספר חוקרים כבר עמדו על כך שאלו שימשו , ידונים כאןכניתם למתקני המים המדורגים הנבת

).118–109: ן"ל תש"הנ; 1989רייך ;Small 1987; 44: ח"גיחון תשל(כמקוואות טהרה 

: בארמונות ההרודיאנייםשהמרחץרשימה מעודכנת של כל המקוואות שנתגלו בבתילהלן

חמישה , )330–326: שם(חמישה בקיפרוס 248,)301–299, 297, 292: 1טבלה (חמישה ביריחו 

גם ). 841–839: שם(ושלושה במצדה ) 753: שם(אחד במכוור 249,)702–699, 694: שם(בהרודיון 

היפוקאוסט שנבנה במחצית הראשונה של המאה -יש לציין כי בתל אנפה נתגלה בית מרחץ עם מתקן דמוי247

Netzer(ואולם אין בו את כל המרכיבים הטיפוסיים לבתי מרחץ רומיים , )Herbert 1994: 62–74(ס "הראשונה לפנה

19991: 45, n. 2.(

בית המרחץ הגדול באגף הצפוני של הארמון השלישי של הורדוס ביריחו נמצא חדר עגול אשר התפרש בהתחלה ב248

Netzer(עם אגן רדוד של מים קרים –כפריגידאריום הבנוי בתכנית המקובלת בעולם הרומי , חופר האתר, על ידי נצר

וכי הפריגידאריום , )חדר הזעה(ש כלקוניקום כתב נצר שהתברר שחדר זה שימ, ח הסופי"אולם בדו). 260–258 :2001

ל "הנ; 211: 1989(וראו עוד מה שכתב על כך רייך ). 301: 1טבלה ; שם(בו מצוי מתקן מים מדורג –נמצא בחדר סמוך 

.בעקבות פרשנותו הראשונית של נצר) 114: ן"תש

:Netzer 2001(במבנה ריבועי על התל הדרומי נתגלו שרידים של היפוקאוסט  נצר שיחזר מתקן מים ). 298–293

.1המתקן לא נכלל ברשימת המקוואות שבטבלה , בהיעדר נתונים מספיקים). 328: שם(מדורג בחדר סמוך 

ובשני , מערבית של מכלול הבֵרכה בהרודיון תחתית-היו שני שלבים לבית המרחץ הממוקם בפינה הדרומית249

על שני שלביו –בית מרחץ זה . )37–32: ה"י תשס'אצ'צ-ן ולוריסקלמ, נצר(השלבים נבנה מקווה טהרה בפריגידאריום 

. בנוסף לבית מרחץ נוסף בארמון המבצר של הרודיון, הוא אחד מתוך שלשה בתי מרחץ המצויים בהרודיון תחתית–
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Gleason(צמוד לבית מרחץ ) 112:שם(נתגלה מקווה טהרה סריהשבקי" ארמון שונית הסלע"ב et

al. Netzer and Bar-Nathan 1986.(250;שם(להורדוסייחסו את הארמון החופרים . )45–44 :1998

טבלה (מּוַרק-אל' הוא בחשל בית המרחץ נוסף שבו נתגלה מקווה בחדר הפריגידאריוםאתר

הסגנון המפואר של 251).117: ג"דמתי תשמ" (ארמון חלקיה"על ידי החופרכונה אתר ש, )1:767

על סמך תוארכוובית המרחץ שבו המתחם . הארכיטקטורה במתחם מעידים על עושרו של בעליו

. )שם(טי לשלהי תקופת הבית השניאומיסמממצא נ

של בית בחדר הפריגידאריום)1:77טבלה (נתגלה מקווה בעיר התחתונה של ציפוריגם 

Weiss;33: ז"וייס ונצר תשנ;Weiss and Netzer 1996: 34(רדו יבורי שממזרח לקהצהמרחץ  and

Netzer 1997: 121( .נ או "הלמאה הראשונה לסזה מרחץ את הקמתו של בית ארכו החופרים ת

).שם(לראשיתה של המאה השנייה 

, אוסטהיפוקנתגלה , טיהססב- באקרופוליס של שומרוןשנסולה שממזרח לאוגוסטאום באי

של כפריגידאריוםאשר התפרש )1:121טבלה (מים מדורגנחשף מתקן וד אליו מצפוןמצהובחדר 

,Kenyon 1942: 134(בית המרחץ  pl. x, pl. lxxxiii( .ארכה את בית המרחץ קתלין קניון ת

בהתבסס .)133: שםראו(דיוזה אינו מעוגןתיארוך נראה כי אך , "ית השלישיתתקופה הרומ"ל

לתארך את בית שישגורדוןהציע בן, ימים שפרסמו החופריםנתונים ארכיאולוגיים מסול ע

.)Gordon 2007: 45(ס או למאה הראשונה לספירה "למאה הראשונה לפנהדווקא המרחץ הזה

סבסטיה עם -ה לקשור את הממצא של מתקני מים מדורגים בשומרוןכבר הצביע על הבעירייך

. 6.א:ראו לעיל; 260–259:ן"רייך תש(תולדות היישוב היהודי בעיר הנתונים ההיסטוריים אודות

קשה לומר אם יש לפנינו עוד דוגמה של מקווה בבית , בהיעדר נתונים ארכיאולוגיים מספיקים). 4

252.לשייכהיש לאיזו תקופה לא ברור –אם כן גם ו, מרחץ

יש לתארך את מכלול המבנים לימי , "ארמון שונית הסלע"שערך חפירות באזור שממזרח ל, לדעת יוסף פורת250

אולם נראה כי הממצא של מקווה שהותקן צמוד לבית המרחץ ). 41: א"פורת תשס(בים ולא לימיו של הורדוס הנצי

.של הארמון מקשה על הצעתו של פורת

אך ככל הנראה לפני , ח ראשוני שנכתב לאחר עונת החפירה הראשונה"תיאור מלא יותר של המרחץ נמצא בדו251

.100–99: ז"דמתי תשל: ראו; שנחשף המקווה

אך מצב השתמרותם הגרועה , שרידים של בתי מרחץ נוספים משלהי תקופת הבית השני נתגלו בחפירות שונות252

רייך כתב כי בחפירות ) 1: (או רמת הפרסום הטרומית של הממצאים אינם מאפשרים עמידה על כל מרכיביהם/ו

מרחץ -ר היו כנראה חלק מחדריהרובע היהודי של ירושלים נתגלו שרידי היפוקאוסט בשלשה בתי מגורים אש

ממילא היה זה מצוי –וטען כי מאחר שבכל בית מגורים בעיר העליונה הותקן מקווה טהרה אחד לפחות , פרטיים

אך , ממצאים אלו טרם פורסמו). 112–111: ן"ל תש"הנ; 211, 209: 1989רייך (מרחץ החם שבבית - בקרבה לחדר

, 111: ן"רייך תש: וראו גם; 142: 1980אביגד (על חפירות הרובע היהודי הוזכרו בקצרה בספר הפופולארי של אביגד 

שבע נתגלה חלק מהיפוקאוסט ושרידים של תנור הסקה של בית מרחץ רומי אשר תוארך - בתל באר) 2(; )201, 181

לק עומדאן נחפר ח- אום אל' בח) 3(; לא נמסרו פרטים נוספים). Aharoni 1973: 7, n. 5(לתקופה ההרודיאנית 

באתר המצוי בתוואי של כביש עוקף שוהם נתגלה מצודה מוקפת ) 4(; )78–77: ג"און ואחרים תשס(מהיפוקאוסט 

דהרי ועד (אחד צמוד לחומה הצפונית והשני צמוד למרכז החומה המזרחית –בה שולבו שני בתי מרחץ , חומת סוגרים

צפוני אין מספיק שרידים מרחץ הב. טהרהאך סמוך לו נמצא מקווה ,מהמזרחי שרד מעט מאוד). 80: ח"תשנ

הציעו ) 83: שם(החופרים ). 07.09.09: מידע בעל פה מעוזי עד(ו מקווה או לאשם ריום כדי לברר אם היה אדיבפריג

כמקום חנייה של חיל ) 486: דמלחמת היהודים(הנזכר על ידי יוסף בן מתתיהו , לזהות את האתר עם היישוב חדיד
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ת מתקני המים המדורגים לפרש אאין סיבה המצדיקה, )Wright 1997: 196–200(רייט לדעת 

שכן ניתן לפרש שהם שימשו , בבתי המרחץ של ארמונות הורדוס כמקוואות טהרהשנמצאו

) labrum(אמנם בהרבה בתי מרחץ רומיים מצוי אגן למים קרים רייט כתב ש. כפריגידאריה רגילים

. דאריוםבֵרכת מים בפריגיובמספר בתי מרחץ מצויה, ט סטנדרטיאין זה אלמנאך, הבֵרכולא 

אך , כות המדורגות שבבתי המרחץ של ארמונות הורדוסאינן עמוקות כבֵר אמנם בֵרכות אלה 

כת מים מדורגת של בֵר ניתן להסביר שהורדוס אימץ לעצמו ווריאנט מקומילדברי רייט 

.בפריגידאריה שלו

הסבורים שמתקני המים לקבל את דעתם של החוקריםיש נראה ש, חרף הסתייגותו של רייט

ובעיר התחתונה של מּוַרק -אל' בח,רמונות ההרודיאנייםמדורגים הנמצאים בבתי המרחץ שבאה

מתקנים אלו בנויים בתכנית זהה לשאר מתקני , ראשית. תוכננו לשמש כמקוואות טהרהציפורי 

יתר על . כמקוואות טהרהשר שימשו אבתקופה זו ישראל - המים המדורגים המצויים ברחבי ארץ

כפי שגם רייט ו,רחצאות שנועדו לשימושם של יהודיםמצויים אך ורק בממדורגיםי מיםמתקנ, כן

מתקנים מסוג זה אינם מצויים בבתי מרחץ אחרים הידועים לנו בשום מקום אחר , הודה

מתקופה זו בבתי מרחץ אין למצוא מתקני מים מדורגים, ישראל- בארץאף . ריה הרומיתאימפב

; 1ה"צפיריס ופלג תשמ(בכפר נחום , לדוגמה, כך.ניתאגה פשר נועדו לשימושם של אוכלוסייא

שנבנו נ "מהמאה הראשונה והשנייה לסהבתי מרחץ נתגלו) Stiebel 2007(עין גדי בו) 2ה"ל תשמ"הנ

אשר בית מרחץ נוסף מתקופה זו .ואין בהם מתקן מים מדורג, )או הצבא(הרומי על ידי המינהל 

עלק בשטח ' למרגלות ח, בחפירות רמת הנדיבנתגלה יהודי- לקונטקסט לאככל הנראה שייך 

בפריגידאריום של המרחץ נתגלה ). Hirschfeld 2000: 311–329, 700–704(הסמוך למעיין עין צור 

עם שתי מדרגות צרות הצמודות לדופן המזרחי של , )'מ1בעומק ', מ2×1.7(בֵרכה מטויחת קטנה 

לשאלת זהותם (.להגדיר מתקן זה כמקווה טהרהלא ניתן. הבֵרכה היורדות אל רצפת המתקן

253).ראו לקמן נספח א, עלק' דתית של תושבי ח- האתנו

טען גיא שטיבל כי ייתכן שבתי המרחץ שנתגלו באתר הוקמו על ידי הצבא , לאור הצעה זו. גדולרומי בתקופת המרד ה

בשועפט נתגלה יישוב יהודי מתקופת בין ) Stiebel 2007: 351–352( ;)5(הרומי ולא על ידי התושבים היהודיים 

הראשון של בית המרחץ בשלב). 61–60: ח"פרנס תשס-בר נתן וסקלר(המרידות ובו שרידים של שני בתי מרחץ 

מידע (אך לאחרונה הביעו החופרים הסתייגות מזיהוי זה , )60: שם(הצפוני היה מתקן מים שהתפרש כמקווה טהרה 

בית מרחץ נחשף באגף הדרומי של מבנה ) 6(; מבית המרחץ הדרומי נחפר רק חלק קטן). 31.08.09: נתן-בר' פ מר"בע

סמוך לתוואי הדרך הרומית שהובילה , "השומרוני הטוב"ן לאתר הרודיאני מפואר שנתגלה על שלוחה מצפו

; ה"פלג תשס: ראו, למידע ראשוני(טרם פורסמו 2003ממצאי החפירות שנערכו במקום בשנת . מירושלים ליריחו

Magen 20083: 281( ;)7 (כריכור ' בח)נתגלה בית מרחץ ללא סימנים של מקווה טהרה בקרבת מקום ) באזור מודיעין

אך חופר האתר הסתפק אם יש , בתקופת הבית השני ובתקופת בין המרידות היה באתר יישוב יהודי). ד"זמי תשסהי(

שהיא האפשרות –כוכבא -לתארך את מועד הקמתו של בית המרחץ לתקופה זו או שמא לתקופה שלאחר מרד בר

מידע (רחץ עם מתקני מים מדורגים באתר מגדל שלחוף הכנרת נתגלה מכלול של בית מ) 8(; )49: שם(המועדפת עליו 

שבמרכז שכונת בבלי (בתל חשש ) 9(; אך ממצאי החפירה טרם פורסמו, )10.18.09: לוקה-סטפנו דה' בעל פה מפרופ

אך , נ"ס ומהמאה הראשונה לסה"נתגלה מבנה שזוהה לאחרונה כבית מרחץ מסוף המאה הראשונה לפנה) אביב- בתל

).Tal and Taxel 2010(תוכניתו המלאה של המבנה איננה ידועה נערכו בו חפירות מצומצמות בלבד ו

ולא נחשף בחדר הפריגידאריום שלו שרידים של מתקן שיכול להתפרש , באמאוס נחפר בית מרחץ רומי גדול253

החופר נוטה לתארכו לראשית אך דעת , מועד הקמתו של מרחץ זה איננו נהיר דיו). Gichon 1979(כמקווה טהרה 

).109: שם(נ "לסהשיתהמאה השלי
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כדי לאפשר ההרודיאניים נועדו לטבילת המתרחציםשבמרחצאות רייך פירש שהמקוואות 

). 118–109: ן"ל תש"הנ; 1989רייך (להם להיטהר מטומאה הנגרמת על ידי רחיצה במים שאובים 

אלו פוסלים את התרומה : "צת הראש והגוף במים שאובים מטמאת נזכרת במשנהההלכה שרחי

" וטהור שנפלו על ראשו ועל ֻרבו שלשה ֻלגים מים שאובין, הבא ראשו וֻרבו במים שאובין[...] 

מרחץ היו נחוצים עבור כל מי מקוואות בפריגידאריה של בתי , יךלדעת רי254).יב, זבים ה, משנה(

255.ל פי דיני טהרה שהיה מבקש להתרחץ בבית מרחץשקיים אורח חיים ע

ריה אייתכן שמקוואות הותקנו בפריגיד. הכרחיאך אינו, אפשרינראה כי ההסבר שהציע רייך

שכן , ימתווה רגילה הייתה כרוכה בטרחה מסוהטבילה במק. מטעמי נוחות פשוטיםשל בתי מרחץ 

לעומת. להתנגב ולהתלבש שנית, םלטבול במים הקרי, הבא לטבול במקווה היה חייב להתפשט

ואף הרחיצה במים , תפשט כדי להתרחץהיה נאלץ להממילא אדם המבקר בבית מרחץ, זאת

טהרה למקווה נוחה גישה . דר הפעולות הנהוגות בבית המרחץלי מסאקרים הייתה חלק אינטגר

טבילה פשרה למי שנזקק לטבול לשם טהרה לשלב את התוך הפריגידאריום של בית המרחץ אב

256.הריטואלית יחד עם הרחיצה המהנה והמענגת אשר הציע בית המרחץ החם

טבילה בבתי מרחץ בתקופת המשנה והתלמוד.  2. 5. 8.א

מספר מקורות מעידים על כך שבתקופת המשנה והתלמוד היו נוהגים יהודים ללכת לבתי 

ת אחדות בספרות התנאית גיוסוכי צייןכבר ) 117–114: ן"תש(רייך. מרחץ כדי לטבול לשם טהרה

מים שני מקורות מזכירים מתקן 257.זיקה שבין בית המרחץ החם ובין מקווה הטהרהעוסקות ב

:שקשור לטבילה לשם היטהרות ריטואליתו, מצוי בבית המרחץש"מטהרת"נקראה

אם יש כנגד ; התחתונה מלאה שאובין והעליונה מלאה כשרים, שבמרחץהמטהרת"

אחד משלש מאות '? גיןכמה יהא בנקב ויהיה בו שלשה לֻ . סולפ–גין שלשה לֻ הנקב 

אפילו התחתונה מלאה כשרים ':ורבי אלעזר אומר. דברי רבי יוסי',כהועשרים לבֵר 

שלשה שלא אמרו אלא , כשר–גין ויש בצד הנקב שלשה לֻ , והעליונה מלאה שאובין

258).יא, מקוואות ו, משנה" ('פלוגין שנלֻ 

לרשות , טמא–שלה פתוח לרשות היחיד שמטהרתבזמן ,מרחץ שבלניה גויים"

אף על פי שזה נכנס , מרחץ שבלניה גויים וישראל נכנס שחרית ומשיקה. הרבים טהור

נמצאת אומר בימים טהורה . טמא–נעלה או נתיחדה מרשותו . טהורה–וזה יוצא 

).]658' עמ,מהדורת צוקרמנדל[ד , מקוואות ו, תוספתא" (ובלילות טמאה

.2. 1. 7.א: ראו עוד לעיל254

ישראל - טען כי עם ראשית הופעתו של בית המרחץ הציבורי בארץ) 118–109: ן"ל תש"הנ; 211–208: 1989(רייך 255

צבי אליאב -ירון. נוצרה רתיעה מסוימת ואולי אף הסתייגות מן השימוש במתקן בקרב האוכלוסייה היהודית

אליאב (ישראל מן המרחץ בתקופה הרומית - וטען שלא הייתה הסתייגות של יהודי ארץ, ניין זההתפלמס עם רייך בע

.ולכן לא אדון בו במסגרת המחקר הנוכחי, שאלה זו נוגעת רק בעקיפין בדיון שלי כאן). Eliav 2000; ה"תשנ

.5. 2. 2.ד: ראו לקמן, לשאלת הקפדתו האישית של הורדוס בענייני טהרה256

).א"גרוסברג תשס(חזר על עיקרי דבריו של רייך במאמר משלו גרוסברג 257

.24: 2ט"וליברמן תרצ, ])657' עמ, מהדורת צוקרמנדל[ח , מקוואות ה(וראו את מקבילה שבתוספתא 258
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-של מתקן זה לביתואולם כאן הזיקה, בקשר להלכות שבת"מטהרת"מזכיר את הנוסף מקור 

:המרחץ אינו ברור

ומחזיר את הפקק , נוטל את הפקק מבנתיים ומשיקן, זו על גבי זומטהרותשתי "

]).133' עמ,מהדורת ליברמן[ח , עירובין ח, תוספתא" (למקומו

שהיה נהוג לטבול אך מתוך ההקשר מובן259,"הרתמט"של אותה לא ברור לגמרי מהו טיבה

נסבבמקורות אלו שכן , "מטהרת"לשם היטהרות ריטואלית בבתי מרחץ שבהם הייתה מותקנת 

.כשרותם לטבילה של המים באותם בתי מרחץשאלת דיון הלכתי סביב 

כשרותם מרחץ משפיע על בית המותקן ב" אביק"המשנה בשאלה כיצד הדנה , באופן דומה

:מרחץבאותו שילה של המים לטב

מפני שהוא , סלאינו פו–מן הצד ;פוסל–בזמן שהוא באמצע ': האביק שבמרחץ"

אם מקבלת האמבטי ': וחכמים אומרים. דברי רבי מאיר',כמקוה סמוך למקוה

: ר בר צדוק אומררבי אלעז. 'פסול–ואם לאו , כשר–רביעית עד שלא יגיעו לאביק 

).י, מקוואות ו, משנה("'פסול–א ל שהואם מקבל האביק כ'

הרי , מחלוקת החכמים כאןבהועל איזו בעיה הלכתית נס"אביק"בלי להיכנס לשאלה מהו אותו 

מכאן ניתן .מרחץ העסיקה את בעלי הדיון במשנה זוהבית של המים בברור שכשרותם לטבילה 

.ללמוד על שימוש שנעשה במים שבבתי מרחץ לצרכי טבילה ריטואלית

גם לשם היטהרות לטבול בתקופת המשנה והתלמוד היו יהודים שנהגומקורות נראה כי מה

אך היה , אלושלא היו מותקנים מקוואות טהרה בבתי מרחץסביר להניח. בבתי מרחץ של גויים

כבר . כות רגילות המצויות באותם מרחצאות על ידי השקתם למים כשריםניתן לטבול בתוך בֵר 

לרשות הרבים [...]ח בזמן שמטהרת שלה פתו, מרחץ שבלניה גויים":תאראינו את לשון התוספ

, מקוואות ו, תוספתא(" 'וכוטהורה[...]יקה מרחץ שבלניה גויים וישראל נכנס שחרית ומש. טהור

ראשית המאה השנייה (דיבנה כן מסופר על רבן גמליאלו]). 658' עמ, מהדורת צוקרמנדל[ד 

, וטבל רבן גמליאל במרחץ, גמליאל ואונקלס הגר שהיו באין באשקלוןומעשה ברבן ): "[...] נ"לסה

"'ולא טבל רבן גמליאל אלא בים, עמהן הייתי': שע בן קבוסייויה' אמר ר. ואונקלס הגר בים

ממקורות אלו נראה כי הטבילה בבתי 260]).658' עמ,מהדורת צוקרמנדל[ג , מקוואות ו, תוספתא(

אך היו נוהגים להתגבר על בעיות אלו , ימותעיות הלכתיות מסוהייתה מלווה בבמרחץ של גויים

.בדרכים שונות

מרחץ יתבמסופר על אנשים שנהגו לפקודבמקורות מהתקופה האמוראית, באופן דומה

, רבי חנינא הוה עבר על תרעי דימוסין בקריצתא: "כדי להיטהר מטומאת קריבוקרבםייציבור

" מטהרת"הגיע למסקנה שה) 116: ן"תש(רייך . שאלה זו העסיקה את מפרשי המשנה החל מימי הביניים ועד ימינו259

הרי ברור , אולם גם אם כוונת המשנה למתקן או כלי מסוג אחר. וכדעתם של רבים מהמפרשים, מיםהיא בֵרכה של 

".  מטהרת"מדברי המשנה שבתנאים מסוימים היו מצויים מים כשרים לטבילה בבתי מרחץ שבהם הייתה מותקנת 

ה מקפיד על אכילת חולין שם נמסר שאונקלוס הגר הי, )387' עמ, מהדורת ליברמן(ג , חגיגה ג, השוו לתוספתא260

.בטהרה יותר מאשר רבן גמליאל
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ייתכן שאלו 261]).ג"ו ע[ד , ברכות ג, ירושלמי" ('ייזלון ויתנון–מה טובלי שחרית עושין פה ': ואמר

רק להתרחץ שכוונתם הייתהגםאפשרואולם , באותו בית מרחץטבילה מלאה באו לטבול 

: לעילראו (לבעלי קרידרך היטהרות המספיקה–של מים מתוך כלי תשעה קביםבאמצעות עירוי

השלישיתמחצית השנייה של המאה (ברי רב הונאדאת הזכיר ראוי לזה בהקשר .)2. 1. 7.א

מפני מה , רבותי': אמר להו רב הונא לרבנן: "ת בעל קרי בבית המרחץוטהרהיבעניין ) בבל, נ"לסה

).א"עברכות כב, בבלי" ('!אפשר במרחצאות, משום צינהאי? אתם מזלזלין בטבילה זו

היה בית המשנה והתלמוד בתקופתבקרב הציבור היהודי מצביעים על כך שמקורות אלו

החפצים .לות בבתי מרחץ רומייםת המקוביולוילוי ולשאר הפעילב, חיצהרהמרחץ מקום לא רק ל

לשם היטהרות ת הגוףלטבילגםבית המרחץ ל מים שהשימוש במתקני בכך היו עושים

כאשר ואולם , מקוואות טהרהא בהכרח נבנו מלכתחילה לשמש כמתקנים אלו ל262.ריטואלית

היו נוהגים ) לעיתים על ידי פעולה יזומה של השקתם למים כשרים(ם היו כשרים לטבילה המי

ביטויים ל קשה למצוא"במקורות חזו, נראה כי מדובר בנוהג מקובל. לטבול בהם לשם היטהרות

263.הסתייגות ממנהג זה מצד החכמיםשל

ניתן לקבוע כי הוקמו על כמעט ולא נחפרו בתי מרחץ מתקופת המשנה והתלמוד אשר , למעשה

רביעית –מהמאה השלישית על בית מרחץ ציבוריניתן להצביע, עתהלעת 264.יהודיתידי קהילה

נמצא בלב ה, אין ספק שמדובר באתר יהודי). Tzaferis 1980(רמה שבגליל כפר נ שנחשף ב"לסה

דכרין : "ארמיתכתובתאבן שנחרטה עליה אף נתגלה באתר1930בשנת . גלילהיישוב היהודי של ה

דמיך קדם "ומתחתיה המילים , "דאורחתוה) בית דה(אליעזר בר טדיאור ובניו דבנין ) י(לטב רב

עגולות אשר - כות חצינמצאו שתי בֵר , של מרחץ זהלפריגידאריוםצמוד ).Ben Zevi 1933("דתרעה

ובפינה ', מ0.70-כות היא כעומקן של הבֵר . )5הערה , 68: שם(ממי מעיין, ככל הנראה, ניזונו

מרדכי . גות מעוגלות אל רצפת המתקניםכות ירדו שלשה מדרמהבֵר מערבית של כל אחת -הדרום

" ציבורי] בית מרחץ: "[כלומר, δημόσιον [βαλανεῖον]היא מונח תלמודי הנגזר מן היוונית " דימוסין"המילה 261

).Jastrow 1903: 300: ראו(

התקבל והפך לחלק אשר כתב על האופן שבו מוסד בית המרחץ הרומי , ראוי לצטט את דברי אליאב, בהקשר זה262

:ישראל- מהתרבות היהודית בארץ

“[…] in a range of issues, the baths operating among the Jews transcended the conventional practice in the Roman

Empire. On one level, Jews neutralized factors that did not conform to their standards of conduct. On another

level, some of their unique practices, manners and customs became correlated with the baths. Thus, the bath was

remodeled” (Eliav 2000: 430).

ראו (אפשר אולי למצוא נימה של הסתייגות מהעניין בסיפור של טבילת רבן גמליאל בבית המרחץ של אשקלון 263

: בתלמוד הבבלי" גזירת מרחצאות"קשה ללמוד על התנגדות לטבילה בבית המרחץ מהאזכור של , מאידך. )לעיל

. משום גזירת מרחצאות? טעמא מאי': סבר רב כהנא למימר. 'אשה לא תעמוד על גבי כלי חרס ותטבול': אמר רבא"

, בבלי" ('סילתא נמי בעית–עית משום דב? התם טעמא מאי': ל רב חנן מנהרדעא"א. 'הא על גבי סילתא שפיר דמי

ולמיטב ידיעתי זהו המקור היחיד , המוזכרת כאן בפי רב כהנא" גזירת מרחצאות"כלל לא ברור מהי ). ב"נידה סו ע

, חשוב לציין כי הדברים נאמרו בבבל בסוף המאה הרביעית או ראשית המאה החמישית, מכל מקום. שבו הדבר נזכר

.ישראל בימי המשנה והתלמוד-זו מוכרת בארץוספק רב אם בכלל הייתה גזירה

לסקירת המקורות ; ל ישנן עדויות רבות לקיומם של בתי מרחץ פרטיים וציבוריים ביישוב היהודי"בספרות חז264

. 169–166: ה"ספראי תשנ: ראו
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בדומה , כות אלו שימשו אולי כמקוואות טהרהביקש לטעון ששתי בֵר ) 47: ח"תשל(גיחון

כות אלו כמקוואות הצדקה לזהות בֵר , לדעתי, אין. למקוואות שבבתי המרחץ ההרודיאניים

גם –בין היתר –כות אלונעשה שימוש בבֵר ואולם אין להוציא מכלל אפשרות שבפועל, טהרה

.לטבילה ריטואלית

נ"לסהגדול שהוקם במאה הרביעיתציבורי נחשף בית מרחץ , רדו של טבריהממזרח לק

של המרחץ נתגלה מתחת לרצפת האולם המערבי ' מ3-בעומק של כ.265)564–563: 1992הירשפלד (

ונראה כי , קרקעית-כה ניזונה מתעלת מים תתהבֵר . רקעית שנשתמרה בשלמותהק-תתכהבֵר 

גובה המים . אמת המים שחצתה את טבריה העתיקה לרגלי הר ברניקיהיה שבו מקור המים 

קרקעית מסוג זה היא - ה תתבֵרכ: "הירשפלדלדברי יזהר. היה כמטר אחד מעל לרצפההבֵרכשב

לא מן הנמנע שיש לקשור את המאמץ ;טיתביזנ-רומאיתאלמנט נדיר בבתי מרחץ של התקופה ה

הצעה זו ).564: שם" (יה היהודית של העירישהושקע בבניינה עם חוקי הטהרה שחלו על האוכלוס

266.מתקבלת על הדעת לאור המקורות התלמודיים שהבאתי לעיל



, וסייה יהודיתבמרבית בתי המרחץ הרומיים שנבנו בתקופת הבית השני על ידי אוכל: סיכוםל

כפועל התופעה את ניתן לפרש . היו מצויים מקוואות טהרה בתוך חדר הפריגידאריום של המרחץ

אך ניתן גם , )רייךלפי הצעת (מהצורך להיטהר לאחר הרחיצה במים שאובים המטמאת יוצא

יותר בנוחה הנועדה לאפשר את הטבילה הריטואלית בדרך התקנת מקווה בבית המרחץלפרש כי 

אך , ל נראה כי גם בתקופת המשנה והתלמוד היה נהוג לטבול בבית המרחץ"ממקורות חז. ובללט

לעת עתה אין מספיק נתונים ארכיאולוגיים כדי . לא בהכרח במתקנים שנבנו במיוחד לצורך זה

אך בשני בתי מרחץ , לדעת עם הותקנו מקוואות טהרה של ממש בבתי מרחץ יהודיים בתקופה זו

.גם לטבילה לשם טהרה, בין היתר, מצויים מתקנים אשר יכלו לשמש) ובטבריהברמה(מהתקופה 

וואות למרגלות הר הביתמק.  8.6.א

סמוך לכותל הדרומי ולכותל המערבי של , ריכוז גדול של מקוואות נתגלה למרגלות הר הבית

אשר כ, למרגלות ההריםציבורייםבשטחמקוואות אלו הותקנו. המתחם שנבנה בימי הורדוס

זוהו עצמו בתוך מתחם הר הבית גם .אל שערי הר הביתסמוכים ממש למדרגות שעלוחלקם

המקוואות האלו מעיד על זיקה ברורה להר כל של המיקום . מתקנים אחדים כמקוואות טהרה

לברר את התפקידים ולכן יש מקום להקדיש דיון מיוחד למתקנים אלו ו, הבית ולמקדש

.ים אלו נועדו למלאההלכתיים המיוחדים שמתקנ

רסום אך טרם זכה לפ, בית המרחץ נחפר באמצע שנות החמישים של המאה הקודמת תחת ניהולו של בצלאל רבני265

.מדעי מלא

Weiss(נתגלה ממערב לקרדו של העיר התחתונה של ציפורי , נ"מהמאה השלישית לסה, בית מרחץ ציבורי נוסף266

and Netzer 1996: 34;33: ז"וייס ונצר תשנ ;Weiss and Netzer 1997: 121( .בית מרחץ זה טרם זכה לפרסום מדעי ,

: זאב וייס' מידע בעל פה מפרופ(נתגלה מתקן מים מדורג במבנה פה עם אחד מחופריו עלה כי לא-אך מבירור בעל

יש לציין כי קשה לדעת אם המרחץ הזה נבנה על ידי הקהילה היהודית של ציפורי או אולי על ידי תושביה ). 31.08.09

.הנכריים
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הממצא הארכיאולוגי.  1. 8.6.א

דב -בןמערב להר הבית בהנהלתם של בנימין מזר ומאיר- דרוםחפירות נרחבות נערכו מדרום ומ

לם הפרסום המדעי המלא טרם הוש. בשלהי שנות השישים ובשנות השבעים של המאה הקודמת

הוא רק המים המדורגים שנחשפומתקני שבידינו על מידע הולעת עתה , של חפירות אלו

.נערכו במקום חפירות הצלה אחדות, דב-לאחר סיום החפירות של מזר ובן. מפרסומים ראשוניים

עבר אל אשר עלויםליאהמדרגות המונומנטשני גרמיבין, סמוך לכותל הדרומי של הר הבית

:שם(וואות קטנים יותר ושני מק, )1:455,457טבלה (נתגלו שני מקוואות גדולים , שערי חולדה

על סמך .)460:שם(מקווה גדול נוסף המזרחי נחשףמדרום לגרם המדרגות . )456,458

הציע רייך כי , התואמת את זו של מתחם הר הבית ההרודיאני, לוהמתקנים הלשל האוריינטציה

, הר הבית לכיוון דרוםאת מתחם שזה הרחיבלאחר ,הם מזמן הורדוס ואילךמקוואות אלו 

נתגלה ) 476: 1טבלה (מקווה נוסף ).221,226–220: ן"רייך תש(מקוואות ציבוריים היו ושאלו

עוד באזור נתגלו .מתחת לרחוב ההרודיאני המרוצף הנמשך לאורך הכותל הדרומי של הר הבית

–מזרח - בציר דרום,ינטציה שונהיהבנויים באור)459,467,545:שם(שלשה מקוואות נוספים

נטציה השונה של מקוואות אלו ביחס לזו של מתחם הר יהאורי, ברוךלדעת רייך ויובל.מערב-צפון

רייך (קודם להרחבת הר הבית בימיו של הורדוס –הבית ההרודיאני משמשת עדות לקביעת זמנם 

לושת המקוואות הקדומים היו מצוייםדעת אם שלקשה ).92: ב"ברוך ורייך תשס; 226: ן"תש

חלקם שימשו כמקוואות לפחות אך ייתכן ש, או שמא היו אלו מקוואות ציבורייםבבתים פרטיים 

ציבוריים לאחר שהאזור הפך לשטח ציבורי עם הרחבת הר הבית ובניית גרמי המדרגות 

' מ50- כהגיע עד לקו הנמצאהפקעת השטח לצורכי בנייה ציבורית ).רייך שם(ליים אטנהמונומ

ואולם אלו היו כנראה מקוואות 267,מעבר לקו הזהספים נתגלו מקוואות נו.מדרום לכותל הדרומי

268.)רייך שם(ר נותרו על אתרםאשמגוריםביתיים בתוך מבני

, בקצה הדרומי של הכותל המערבי של הר הבית, דב ממערב לקשת רובינסון-בחפירות מזר ובן

מבין טור של גילו כי קשת רובינסון היא האחרונה החופרים.נחשפו מספר מקוואות נוספים

לי שהוביל אעליהם נבנה גרם מדרגות מונומנט, ממערב למזרחקמרונות ההולכים וגדלים בגובהם

בכותל המערבישערדרך , של הר הביתמהרחוב שלאורך הכותל המערבי אל עבר הסטיו המלכותי

קירות התמך עליהם היא נוצרו חללים בין, מערכת הקמרונותלמתחת.מעל קשת רובינסון

לא ). 452, 1:441,449,450טבלה (מקוואות טהרה דרך חללים אלו הייתה כניסה למספר. נהנשע

, החפירהתוצאות פרסום המלא של הניתן לדעת את תאריך התקנתם של מקוואות אלו טרם 

בקירות התמך של הקמרונות וכנראה מתקנים מתחשבים ואולם כבר היום ניתן להתרשם כי ה

, אלו בוודאי מקוואות ציבוריים, אם כן. ליאהמדרגות המונומנטלאחר שנבנה גרם הותקנו

.475–466,469–462: 1טבלה : ראו267

מדובר במתקן . מזרח לשערי חולדה המזרחיים- דרוםנתגלה מ) 468: 1טבלה (מתקן מים מדורג מטיפוס ייחודי 268

. המוקף מבפנים מארבע רוחותיו בגרמי מדרגות רוחביים היורדים לתחתית המתקן, )'מ10.9×9.5(ממדים -גדול

אולי לצורך , מתקנים אלו שימשו מקוואות טהרה, לדעת רייך). 506: שם(מתקן דומה נתגלה בחפירות הרובע היהודי 

הזיקה בין מתקן זה לבין הר הבית , בכל מקרה). 223–222, 205–203: ן"רייך תש(לת כלים גדולים מיוחד כמו הטב

. איננה נהירה דיו
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נבנו במבנים ) 444,446–442:שם(מקוואות נוספים . ומיקומם מצביע על זיקה ברורה להר הבית

269.שימשו מקוואות ציבוריים, או לפחות חלקם, שגם הםויתכן , סמוכים לגרם המדרגות

נתגלו , וילסוןובשטח שממערב לקשת " הכותלמנהרות "סולומון בואביבהט בחפירות של דן

, שה קירות תמך מקביליםוחפירות אלו חשפו של.)ז"בהט תשס(מתקני מים מדורגיםמספר

שחיבר והיו חלק מהגשר , קמרונות אלו נבנו בימי הורדוסהציע שבהט. נשענו שני קמרונותעליהם 

מלחמות (וסף בן מתתיהו יבכתבי כמתואר, ןיאומעל לעמק הטירופוהר הביתהעיר העליונה לבין

אלכסנדר און ושולמית ,לעומתו). 58: ד"קדמוניות י; 374, 323: שם ו; 344: שם ב; 143: א

קשתות אלו נבנו בתקופה ההרודיאנית כחלק ממבנה שנשא גרם מדרגות הציעו שבדולח-וקסלר

באתרו שעמד שער שהעפיל מהרחוב הסלול למרגלות הכותל המערבי של הר הבית אללימונומנטא

בין שלושת הָאמנות , על כל פנים). 115: א"בדולח תשע-און ווקסלר(של שער השלשלת הנוכחי 

נתגלו שני מקוואות חללים אלווב, נוצרו שני חללים מתחת לשני הקמרונותשנשאו את הקמרונות 

ממערב ).ברוח4.50-כ(אשר מילאו את כל רוחב השטח שבין הָאמנות ) 557, 1:556טבלה (טהרה 

אלו שלושה מתקנים). 560: שם(מדדים נוסף-מקווה גדולמחלקלאחרונה נחשף , למקוואות אלו

270.ברורה להר הביתהומיקומם מצביע על זיקתם , טהרה ציבורייםבוודאי מקוואות היו 

אשר )400, 1:399טבלה (קרקעיים -שני מתקני מים תתמצויים, בתוך מתחם הר הבית עצמו

מתקנים אלו ממוקמים). 230–227: ן"רייך תש; Reich 1989(כמקוואות טהרה די רייך על יזוהו

צדדית מדויקת משני צידי - מטריה דויבס, המערביחולדהפתח של שעראה מהימצפון ליצ' מ35-כ

לתארך את המתקנים לתקופה שלפני הרחבת הר הבית נטהרייך .הציר העובר במרכז שער חולדה

, כותל הדרומי של הר הבית החשמונאימדרום לוהציע שמקוואות אלו עמדו, דרומה בימי הורדוס

מצפון לשערי של הר הבית החשמונאי עמדוה ששערי חולדהבהנח. כלומר מחוץ למתחם הר הבית

שער משני צידי מקוואות אלו הוקמושני הציע רייך ש, על אותו צירבדיוק חולדה ההרודיאנים 

הזיהוי , בהיעדר נתונים ארכיאולוגיים של ממש. מתחם הר הביתמחוץ ל, חולדה המערבי הקדום

כל שכן הניסיון לתארכם ולמקם אותם ,וואות טהרה הוא כמובן בעייתשל מתקנים אלו כמק

אולם אם רייך צודק בזיהוי מתקנים . שבוםישערלביחס לכותל הדרומי של הר הבית החשמונאי ו

או מחוץ לפתח –רה למסלול הכניסה להר הביתהרי שיש בהם זיקה ברו, אלו כמקוואות טהרה

אך , נבנו בצמוד לקירות התמך של גרם המדרגות המונומנטאלי) 448, 447, 445: 1טבלה (שלשה מקוואות קטנים 269

, בניגוד לשאר המקוואות בשטח זה שנחצבו בסלע. )224–223: ן"רייך תש(כנראה לא שימשו מקוואות ציבוריים 

וניכר כי לא תוכננו או נבנו , מתקנים אלו הוצמדו בבנייה של אבני גוויל אל מערכת הקירות של גרם המדרגות הגדול

עת שנתפסו חלק מן , רייך הציע כי מתקנים אלו הוספו בזמן המרד הראשון והמצור על ירושלים). 224: שם(יחד עימו 

הנמצא ממערב לגרם המדרגות ) 451: 1טבלה (מקווה טהרה נוסף ). שם(ים הציבוריים והפכו למגורים פרטיים האזור

אך אין עליו פרטים , )412: ן"תש(הגדול צוין בתכנית סכמטית של החפירה שהופיעה בעבודת הדוקטורט של רייך 

. נוספים

עם מדרגות היורדות אל תחתית המתקן , רוךנחשף מתקן מים בעל מתאר מלבני א, 556בחזית מקווה מספר 270

מתקן זה מזכיר שני מתקנים אחרים שנתגלו ). 558: 1טבלה (והמקיפות אותו מסביב לכל אורך ארבעת דופנותי

רייך הציע , )268הערה (כאמור לעיל ). 506: שם(והשני בעיר העליונה ) 468: שם(האחת מדרום להר הבית , בירושלים

וכך הציע גם בהט , )223–222, 205–203: ן"רייך תש(כי שני מתקנים אלו שימשו מקוואות טהרה להטבלת כלים 

נתגלה ממערב לשטח החפירה הנידון כאן ותוארך ) 559: 1טבלה (חלק ממקווה טהרה נוסף . בנוגע למתקן זה) ז"תשס(

אך קשה לעמוד על טיבה מפאת מגבלותיה של , )47: ז"בהט תשס; ד"שסבהט וסולומון ת(לתקופה החשמונאית 

.החפירה



117

החשמונאי או (או בתוך מתחם הר הבית , ונאית כהשערת רייךמהר הבית מהתקופה החש

.עצמו) ההרודיאני

טבלה (לזהות מתקן נוסף שנמצא בתוך מתחם הר הבית קובסון הציעוי'גגיבסון ודיוידשמעון 

:Gibson and Jacobson 1996(כמקווה טהרה) 1:401 נמצא מתחת לפתח המתקן . )232 ,57

מנהל מחלקת , המילטוןוויליאםברטועל ידי רותועד בקצרה, אקצה-המזרחי של מסגד אל

אשר ערך פיקוח וחפירות ארכיאולוגיות בהר הבית בזמן שנערכו שיפוצים , העתיקות המנדטורית

וויגציצחקנה פירסם לאחרוHamilton 1949: 65.(271(1942–1938אקצה בין השנים - במסגד אל

,HARAM, File 92(שני תצלומים שמצא בארכיון של מחלקת העתיקות המנדטורית בירושלים 

Photos 24.234, 24.235( ,למתקן שתיאר , לדעת צוויג, מדרגות השייכותבהם ניתן לראות חמש

מים אלו בתצלוטען שניתן להבחין ) 296: שם(צוויג ). 325, 296–295: ט"צוייג תשס(המילטון

פרדה סידורי הבעניין (במחיצה נמוכה על גרם המדגרות המפרידה את המדרגות לשני נתיבים 

קרקעי של שער -מתקן זה ממוקם ממזרח ליציאה מהמעבר התת).9.א: ראו לקמן, במקוואות

.ועל אותו ציר) 1:399טבלה (מדרום למתקן המזרחי שזיהה רייך כמקווה , חולדה המערבי

ושאף , ליאהמקוואות שנתגלו בקרבה להר הבית אינם בעלי אופי מונומנטרייך ציין כי

: גדולים שנתגלו בבתי מגורים בעיר העליונההמקוואות ההגדולים ביותר אינם עולים בגודלם על 

יש . הותקנו מתקנים ממוצעי מידות אך רבים,אך ספורים, עובדה היא שבמקום מתקנים גדולים"

שימוש . ובעיקר בשמירה עליהם, הבסיסי בהשגת מים לטבילהלהניח שהדבר נבע מן הקושי

עיר כי מרבית יש לה.)225: וראו עוד שם; 90: ן"רייך תש(" במתקנים רבים פיזר את הסיכון

וסביר , עד לעומק של השכבות מימי הבית השנילא נחפרמסביב לכותלי הר הבית ושעריו השטח ש

272.קה להר הבית ולמקדש טרם נחשפולהניח כי לא מעט מקוואות ציבוריים עם זי

המקוואות שליד הר הביתלמה נועדו .  2. 8.6.א

: האיסור להיכנס לתחום המקדש במצב של טומאה מוכר היטב ממגוון רחב של מקורות

וממקורות ת החדשהמהברי, ממגילות קומראן, מהספרות היהודית מימי הבית שני, מהמקרא

בית ולשעריו נועדו אות ציבוריים שנמצאו בסמוך להר הנראה פשוט כי מקוו, על פניו. ל"חז

עולים להר הבית ולמקדש לטבול ולהיטהר לפני כניסתם למתחם לאפשר לאנשים הטמאים מבין ה

:במלואו) שם(ראוי להביא כאן את התיאור הקצר של המילטון 271

“In excavating beneath the eastern-most of the northern doors of the mosque, the contractors exposed the remains

of a flight of steps leading from west to east down to what seemed to be a tank or cistern. Part of five steps were

seen, with a floor or landing at the bottom, all rendered with lime mortar. The steps had traces of a rubble and

plaster edging on the south side, and were bounded on the same side by a wall some 90 c. thick or more”.

והציע , גיבסון סבר כי המקוואות שלמרגלות הר הבית לא הספיקו למלא את הצורך של רבבות העולים להר הבית272

Gibson(שימשו לטבילת עולי הרגל לפני הכניסה להר הבית ) מצפון להר הבית(כי בֵרכת השילוח ובֵרכת בית חסדא 

רייך (גם רייך ואלי שוקרון הציעו כי בֵרכת השילוח שימשה לטבילה עבור עולי רגל לפני עלייתם להר הבית ). 2005

יואל אליצור סבר כי בֵרכת השילוח הייתה בֵרכת שחייה ולא שימשה לטבילה לשם , לעומתם). 96: ו"ושוקרון תשס

ולוגיים או במקורות הכתובים מהתקופה כדי להכריע אין בממצאים הארכיא, לעת עתה). ח"אליצור תשס(היטהרות 

.בשאלה האם בֵרכת השילוח שימשה מקום טבילה להמונים
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אף על פי שמתקנים אלה מצויים מחוץ לתחום ": וכך הסיק רייך כדבר מובן מאליו.המקודש

את , כנס אליויכדי לתת בידי החפצים לההרי ידוע וברור כי מרביתם נבנו, המקודש של הר הבית

).89: ן"רייך תש" (ן זהיריך בעניואין צורך להא, טהר כמתחייב מן ההלכהיהאפשרות לה

העיר כי רגב. על פניומתברר שהדבר אינו כה פשוט כפי שהיה נראה, חרף קביעתו של רייך

ל "מקרא ובספרות חזבללים של דיני טומאה וטהרה המצוייםאת הכפרשנות זו איננה תואמת

)Regev 2005 .( כפי שהזכרתי לעיל)אלא , מטהרת מידלפי המקרא אין הרחיצה במים, )3. 8.3.א

מה הייתה מועילה הטבילה באחד מהמקוואות שליד שערי הר , שאל רגב, אם כן.רק לעת ערב

עת שהפעילות במקדש כבר הסתיימה –היה נשאר טמא עד הערב בו הבית אם האדם שטבל 

מתקנים אלו נועדו כי המקוואות לשערי הר הבית מלמדתם שלסמיכות?ושערי המקדש ננעלו

י המקוואות לא נועדו ולכן הגיע רגב למסקנה כ, לאפשר טבילה בהם תכף לפני הכניסה למקדש

דווקא אלא ,אחר הטבילה לא יכלו להיכנס למקדשאשר גם ל,לשמש לטבילת אנשים טמאים

אנשים ות על כך שגם ידמקוואות אלו מע, לדעת רגב. לגמריטהוריםו היכבר שאנשים לטבילת 

" יתר-היטהרות: "נוהג אשר הוא מכנה, היו נוהגים לטבול במקווה לפני כניסתם למקדשטהורים

")extra-purification(" .דו מרמז כי הם נועהמיקום של המקוואות מחוץ לשערי הר הבית, לדעתו

רגב . )198: רגב שם(עזרת הנשיםדהיינו, "המקודש של הר הביתהתחום "לשמש את הבאים לתוך

על אירוע שבו פאולוס טבל תכף )כו–כד, כא(מעשי השליחים ימוכין להצעתו מהמסופר במצא ת

ולטענת רגב יש להבין כי פאולוס נכנס לעזרת הנשים ולא לעזרה הפנימית , לפני שנכנס למקדש

).17הערה , 199: רגב שם(

רות הכתובים מימי הבית מספקים מעט מאד מידע על כללי ההלכה שהיו המקו, למעשה

מי אסור להיכנס למרחבים השונים בתוך מתחם הר הבית ובית ותר ומי משאלה נהוגים בקשר ל

יש לזכור אך , מספקים הרבה מידע חשוב בעניין זה, לעומת זאת, ל"מקורות חז273.עצמוהמקדש

ולרוב קשה לזהות אלו מההלכות , פר לאחר חרובן הביתדורות מסמדובר בחיבורים שנערכו כי 

כאשר הממצא דומה כי ,זאתעם . שומרות על מסורות מזמן שהבית עוד עמד על תילו

עדיף לחפש , כמו בנידון דידן, הארכיאולוגי מעלה בפנינו בעיה פרשנית בתחום ההלכה הקדומה

ם אם מקורות אלו מאוחרים במעט ג, פתרונות מתוך עיון ביקורתי במקורות ההלכתיים הקדומים

את .לפני שמציעים פרשנות חדשנית שאיננה מבוססת על שום מקור הלכתי קדום, מהממצא עצמו

טענתי שאין צורך להזדקק בו , אמרו של רגבהטענה הזו העליתי במאמר שפרסמתי כתגובה למ

לעזרת הנשיםלפני הכניסה" יתר-היטהרות"לתיאוריה החדשה שהציע רגב בעניין טבילה לשם 

Adler(ל"כאשר ניתן לפרש את הממצא הארכיאולוגי לאור הלכות שונות המצויות במקורות חז

2006.(

ניתן להסביר שהטבילה סמוך לכניסה להר הבית נועדה למי שביקש להיכנס לעזרה , ראשית

במשנה נאמר . המקום שבו התרחש עיקר הפעילות הפולחנית במקדש, הפנימית של בית המקדש

אין אדם נכנס לעזרה : "כי כל מי שנכנס לעזרה היה חייב לטבול גם עם היה כבר טהור לגמרי

לפרטי ההלכה הנלמדים ממקור זה ראו . 104–103: נגד אפיון ב, יוסף בן מתתיהו: המקור המפורט ביותר הוא273

.לקמן
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וכן נאמר בתוספתא שכל הנכנס לעזרה 274).ג, יומא ג, משנה" (עד שיטבול, אפילו טהור, לעבודה

: שער ניקנור, היה טובל במקוואות שהיו בלשכת המצורעים הסמוכה לכניסה הראשית לעזרה

מהדורת [ט , נגעים ח, תוספתא" (שערי ניקנור היה טובל באותה לשכהכנס לעזרה דרך כל הנ[...]"

ששם מצורעין , לשכת המצורעין: "נאמר בברייתא המובאת בבבלי, בדומה]).628' עמ, צוקרמנדל

מלשונות). ב"יומא ל ע, בבלי" ('אלא כל אדם, לא מצורעין בלבד אמרו': יהודה אומר' ר. טובלין

נראה כי החיוב לטבול לפני הכניסה לעזרה חל גם על מי שלא שבבבלי רייתא והבהתוספתא 

על ירהעבואו לבבמפורש עורך הירושלמיוכן קבע , התכוון להשתתף באופן פעיל בפולחן עצמו

מ [ג , יומא ג, ירושלמי" (אלא אפילו שלא לעבודה, לא סוף דבר לעבודה: "המשנה הנזכרת

המקוואות הציבוריים שהותקנו סמוך להר הבית נועדו אפשר להסביר ש, אם כן275]).ב"ע

.טהורים המבקשים להיכנס לעזרהלטבילתם של אנשים 

אך לבסוף דחה את האפשרות שהמקוואות שליד שערי , רגב אמנם הזכיר את המקורות הללו

:הר הבית נועדו לצורך זה

“One important reservation pertains to the very location of the excavated ritual baths. It is

more reasonable that people immersed outside the Temple Mount in order to prepare

themselves for the subsequent phase of sacredness, that is (according to m. Kelim 1:8) the

Women’s Court, and not the ‘azara” (Regev 2005: 198).

" פאזה של קדושה"עזרת הנשים איננה ה,יש להעיר כי על פי אותה המשנה שאליה הפנה רגב

עוברים דרך המתחם אלא קודם, ניסה בשערי הר הביתמגיעים לאחר הכראשונה שאליה ה

מגיעים ורק לאחר מכן, "ֵחיל"ים דרך העובראחר כך , החיצונה של הר הביתהמקודש של החצר

יש לחפש את הפשר למקוואות , לפי דרך החשיבה של רגב). ח, כלים א, משנה(לעזרת הנשים 

לכל או, )ראו לקמן(שמחוץ להר הבית באיזשהו צורך להיטהר לפני הכניסה להר הבית עצמו

ווקא רגב החליט שבמקוואות אלו טבלו מי שהתכוונו להיכנס דולא ברור מדוע, "ֵחיל"היותר ל

הייתה קיימת , ל פי תיאור המקדש הנמצא במסכת מידותיש להעיר כי ע, בנוסף. לעזרת הנשים

גישה ישירה מהחצר החיצונה של הר הבית לעזרה הפנימית דרך שמונה שערים בכותלי העזרה 

מכיוון שהייתה אפשרות להיכנס ישירות לעזרה בלי לעבור דרך עזרת 276).ו, מידות ב, משנה(

או סמוך להר הבית, בהר הבית עצמונמצא שהיה צורך במקוואות מחוץ לתחום העזרה , הנשים

.מבחוץ

שימשו לטבילתם של טמאים שהיו רי הר הבית המקוואות שליד שעאפשרות נוספת היא ש

יוסף בן מתתיהו כתב שהכניסה לחצר . ללא טבילההחיצוני של הר הבית אסורים להיכנס למתחם 

עזרות שהקיפוהו הן היו לו ארבע: "החיצונה של הר הבית הייתה אסורה לטמאים מסוימים

.ד בהערה הבאהוראו עו). 463–461: ח"תש(זוהי הגרסה המקורית לדעת אפשטיין 274

מחלקת את " ו"כאשר האות , "אין אדם נכנס לעזרה ולעבודה": הגרסה היא, )שם(בחלק מעדי הנוסח של המשנה 275

וראו אצל . לומר שאין אדם נכנס לעזרה עד שיטבול וגם אין אדם נכנס לעבודה עד שיטבול, המשפט לשני חלקים

.ונות בזהשסקר וניתח את הגרסאות הש) 463–461: ח"תש(אפשטיין 

לפי שני ; ד, מידות א, משנה: ראו, במקור אחר נאמר כי היו ששה שערים שאפשרו גישה ישירה מהר הבית לעזרה276

.שער ניקנור–היה רק שער אחד שאפשר גישה מעזרת הנשים לעזרה , המקורות
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, העזרה החיצונית הייתה פתוחה לכל: ולכל אחת מהן נקבע חוק פיקוח מיוחד כדלהלן, סביב

: נאמר במשנה, בדומה). 103: נגד אפיון ב" (ורק לנשים בנידתן נאסר לעבור בה, לרבות נכרים

" כנסים לשםשאין זבין וזבות נידות ויולדות נ) מירושלים–כלומר (הר הבית מקודש ממנו "[...] 

שהיה אסור גם ) גליל, מאה שלישית(יוחנן ' נמסר בשם ר, במקור אמוראי277).ח, כלים א, משנה(

היה מותר לכל הטמאים , לפי המשנה278).ב"פסחים סז ע, בבלי(לבעלי קרי להיכנס להר הבית 

שכן המשנה קבעה , ל להיכנס להר הבית לאחר הטבילה במקווה בלי להמתין להערב שמש"הנ

נמצא כי , אם כן). ח, כלים א, משנה(להיכנס לחצר החיצונה של הר הבית " טבול יום"-ר לשמות

אנשים טמאים שהיו מנועים מלהיכנס למתחם הר הבית יכלו לטבול במקוואות הסמוכים לשערי 

279.המתחםולאחר הטבילה יכלו מיד להיכנס לחצר החיצונה של , הר הבית מבחוץ

ובה הלכתית להיטהר לפני הכניסה לחצר החיצונה של הר טען כי אין ח,לעומת זאת, רגב

מותר אפילו לנכרים ולאנשים הטמאים בטומאת מת ) ח, כלים א(שכן על פי המשנה , הבית

באותה משנה עצמה נאמר במפורש שאסור , כאמור, אולם. )Regev 2005: 196(להיכנס לשטח זה

ן מפורש בדברי יוסף בן מתתיהו כפי וכ, לטמאים מסוימים להיכנס לחצר החיצונה של הר הבית

חובה לא הייתה קיימתשהטענהחזר בו מאמנם רגב, ימאמר תגובה למאמרב280.שהזכרתי

אין זה סביר שהתקינו שאך מנגד טען,הלכתית להיטהר לפני הכניסה לחצר החיצונה של הר הבית

מנועים היו ן מקוואות במיוחד כדי לאפשר את הכניסה להר הבית עבור אותם אנשים שעדיי

לא הייתה בכניסה לחצר החיצונה של הר הבית בלבד כדי שכן לדבריו , פנימה יותרמלהיכנס 

במקדש התקיימו דווקאשכל הפעילויות הפולחניות יק הרגשה של סיפוק רוחני הואיל וענהל

קשה היום להעריך אתאמנם . טענה זו איננה משכנעת. )*Regev 2007: 10*–11(בעזרות הפנימיות

אך יש לשער כי , הסיפוק הרוחני שהרגישו אנשים שבאו לבקר בחצר החיצונה של הר הביתמידת 

בפועל היו הרבה מאד אנשים שבאו למתחם המקודש של הר הבית כדי להתקרב עד כמה שאפשר 

מסתבר שהמרחב הגדול של החצר החיצונה של הר הבית נועד לקלוט מבקרים . למקדש עצמו

אולם גם אם נקבל את סברתו . כגון טמאים ונוכרים–היכנס פנימה יותר מלהיו מנועים רבים ש

של רגב לפיה מי שטבל במקוואות שמחוץ להר הבית התכוון להיטהר כדי שיוכל להיכנס פנימה 

להניח כי היעד הנכסף היה דווקא עזרת יש מדוע , למקום שבו התרחש עיקר הפעילות הפולחנית

סמוך וואות שהותקנו המקשהתמודד עם הטענהרגב נמנע מל, למעשה?הנשים ולא העזרה עצמה

).569' עמ, מהדורת צוקרמנדל(ח , ק א"כלים ב, תוספתא: השוו277

אין בדברי יוסף בן מתתיהו או המקורות התנאיים כל התייחסות לאיסור כנסית בעל קרי ראוי לשים לב לכך כי 278

.וכי המקור הראשון לכך הוא מימרא אמוראית המובאת בבבלי, להר הבית

) ח, כלים א(שכן על פי המשנה , רגב טען כי אין חובה הלכתית להיטהר לפני הכניסה לחצר החיצונה של הר הבית279

באותה משנה , כאמור, אולם). 196: רגב שם(ים ולאנשים הטמאים בטומאת מת להיכנס לשטח זה מותר אפילו לנכר

וכן מפורש בדברי יוסף בן , עצמה נאמר במפורש שאסור לטמאים מסוימים להיכנס לחצר החיצונה של הר הבית

ואפילו לגופת המת (עורכי הבבלי כבר נדרשו להסביר מדוע הכניסה להר הבית מותרת לטמא מת . מתתיהו שהזכרתי

מאי : "נידה ויולדת, זבה, אך אסורה לזב, ])569' עמ, מהדורת צוקרמנדל[ח , ק א"כלים ב, תוספתא: ראו! עצמה

).א"פסחים סז ע, בבלי" (שכן טומאה יוצאה עליו מגופו–חומריה דזב מטמא מת 

: ראו! אפילו לגופת המת עצמהו(עורכי הבבלי כבר נדרשו להסביר מדוע הכניסה להר הבית מותרת לטמא מת 280

מאי חומריה דזב : "נידה ויולדת, זבה, אך אסורה לזב, ])569' עמ, מהדורת צוקרמנדל[ח , ק א"כלים ב, תוספתא

).א"פסחים סז ע, בבלי" (שכן טומאה יוצאה עליו מגופו–מטמא מת 



121

ל "אשר לפי מקורות שונים בספרות חז,את הבאים לעזרה עצמה) גם(ו משישלשערי הר הבית 

חזר בו מטענתו המקורית באמת נדמה כי למסקנה רגב . לטבול למרות היותם כבר טהוריםנדרשו

ם דווקא ולא לטבילתם של הנכנסים נשילעזרת הנועדו לטבילתם של הנכנסיםשמקוואות אלו 

גם מי שטהור לגמרי לטבולבחר רגב להדגיש את החידוש שבהלכה המחייבת , במקום זה.לעזרה

ההלכה המחייבת אדם טהור , ובכן". יתר- היטהרות"כינה כאמור נוהג אשר ,רהלפני הכניסה לעז

: המאה השנייה לספירהבראשית כבר אצל החכמיםהה לטבול לפני הכניסה לעזרה עוררה תמי

מה טעם ': שאלו את בן זומא. טעון טבילה–והפליג , כהן גדול שיוצא מן העזרה לדבר עם חברו"

הנכנס –טעון טבילה , מקום שאין ענוש כרת, נכנס מקודש לקודשאם ה': להם' אמ'? לטבילה זו

מהדורת [טז , אכפורים, תוספתא(" !'?אינו דין שיטען טבילה,מקום שענוש כרת, מחול לקודש

281]).226' עמ, ליברמן



טבילתם של נועדו לשעריו לוהר הבית כותלי סמוך לנו קתי המקוואות שהוכנראה למסקנה

מנועים יו השוכן לטבילתם של אותם טמאים , טהורים שביקשו לטבול לפני הכניסה לעזרה

282.טבילהללאמלהיכנס לחצר החיצונה של הר הבית

בתחנות דרכים ובצידי הדרך לירושליםמקוואות.  8.7.א

ו כתחנות דרכים משלהי ימי הבית אשר זוהביהודה מקוואות טהרה נתגלו באתרים אחדים 

נתגלו גם מקוואות , המשולבים בתוך תחנות דרכים מסודרות, בנוסף למקוואות אלו283.השני

את הממצאים בפרק זה אסקור . אחדים בשטחים פתוחים בצידי הדרכים המובילות לירושלים

ה על הלכות של ההקפדוהיקפה ואבחן את תרומתם להבנת אופייה , הארכיאולוגיים הרלוונטיים

.טהרה בתקופה זו

מקוואות בתחנות דרכים.  1. 8.7.א

:נ"מקוואות טהרה נתגלו בשלשה אתרים אשר זוהו כתחנות דרכים מהמאה הראשונה לסה

מ "ק20- כ, ה בין ירושלים לאמאוסחורבת מצד נמצא לצד הדרך העתיק:  חורבת מצד.1

בשכבה הרומית הקדומה שנחפרה באתר . מ ממזרח לאמאוס"ק8-ממערב לירושלים וכ

ובמרכזו מבנה שהתפרש על ידי חופר האתר כמגדל שמירה , נתגלה מתחם מוקף בחומה

חדרים נסמכו לחומה המקיפה ). Fischer, Isaac and Roll 1996: 213–214;1989פישר (

: יום שהתנהלו במקום-ובהם נמצאה עדות ארכיאולוגית לחיי היום, סוגריםבצורת 

בפינה הדרומית של . פינות בישול ועוד, ממגורות מטויחות, מחסנים חצובים בסלע

3.5(תכנית המתקן רבועה . שנחפר חלקית) 1:354טבלה (המתחם נתגלה מקווה טהרה 

).  ג, יומא א(בן זומא כפירוש למשנה שהביאו את דברי) א"יומא ל ע(ולבבלי ]) ב"מ ע[ג , יומא ג(השוו לירושלמי 281

.Adler 2005: 211–213: ראו עוד, להסברים נוספים282

,mansiones,cauponae: כגון(היו מצויים סוגים שונים של תחנות דרכים , כידוע, בצידי הדרכים הרומיות283

tabernae ,ו-mutationes (אשר הציעו שירותים שונים לעוברים בדרכים.
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מעין , המתחם שימש כתחנת דרךהחופר פירש ש. ובו חמש מדרגות חצובות, )'מ3.5×

mansio אוmutatio) 200: 1989פישר.(

הנזכר על ידי יוסף ארכילאיסשזוהה עם , ביודאת- אל' ח:)ארכילאיס(ביודאת -אל' ח.2

הוא אתר הנמצא בצד הדרך העוברת בעמק הירדן מבית , )340: קדמוניות יז(בן מתתיהו 

- כ(מתחם גדול בעל תכנית מלבנית תגלה נבאתר . מ מצפון ליריחו"ק12-כ, שאן ליריחו

בתוך השטח המתוחם מצויה חצר ). ה"היזמי תשס(המוקפת חומה ) 'מ100×190

חופר. )1:192טבלה (נמצא מקווה טהרה שלה מערבית -וקרוב לפינה הדרום, פתוחה

.)שם(נ"לסההראשונהלמאה ותארכה, תחנת דרכיםכהאתר זיהה את המתחם

נתגלו שרידים של , לוד-השוכן סמוך לדרך ירושלים, דליה-אל' חבאתר:דליה-אל' ח.3

–Fischer, Isaac and Roll 1996: 144(נ"מבנים ומתקנים שונים מהמאה הראשונה לסה

, בסמוך לאחד מהמבנים באתר. וזוהו שרידים של מגדל עגול, האתר הוקף בחומה). 146

אשר שימשו ככל הנראה ) 240–1:238טבלה (נתגלו שלשה מתקנים מדורגים ומטויחים 

החופר הציע שמדובר בחווה חקלאית מבוצרת ). 39: ב"זיסו תשס: ראו(מקוואות טהרה 

).146: שם(תחנת דרכים באו 

. התארחו בהןסביר להניח כי המקוואות בתחנות דרכים אלו נועדו לשמש את עוברי האורח ש

נזקקו למקוואות טהרה אלו כדי , יישוב המוצאשמצאו את עצמם הרחק מהבית ומ, ורחים אלוא

אחד מהשירותים ההכרחיים שהוצע . להמשיך ולנהל אורח חיים של טהרה גם בהיותם על הדרך

פי שהתופעה של ריבוי מקוואות באזורי מגוריםכ. לאורח בתחנת הדרכים היה מקווה הטהרה

ואות בתחנות דומה כי גם קיומם של מקו, יום-חיי היוםמעידה על הקפדה בשמירת דיני טהרה ב

של האוכלוסייה בילה לשם טהרה בשגרת החייםעל המקום המרכזי שתפסה הטדרכים מלמד

.שלהי תקופת הבית השנייהודה בהיהודית הרחבה ב

ואות בצידי הדרך לירושליםמקו.  2. 8.7.א

הראשית נתגלו מקוואות טהרה לצד הדרך בהר המרכזי מדרום לירושליםבשני אתרים

מתקנים אלו נמצאים בשטח הפתוח ולא , בניגוד למקוואות שסקרנו זה עתה.ליםהמובילה לירוש

כאן אבקש לסקור את הממצא הארכיאולוגי בשני .בתוך מתחמים שניתן להגדירם כתחנות דרכים

.ולבחון מדוע הותקנו בהם מקוואות טהרה, אתרים מיוחדים אלו

האתר שליד אלון שבות.א

נתגלו שני , סמוך ליישוב אלון שבות שבגוש עציון, ןבצד הדרך הרומית מירושלים לחברו

המקווה המערבי מבין השניים . שניהסמוכים אחד ל) 705, 1:704טבלה (מקוואות טהרה גדולים 

Amit; 28–24: 1ז"ל תשנ"הנ; 171–168: ד"עמית תשנ(1990בשנת עמיתנחפר על ידי ) 704:שם(

). Peleg and Amit 2004(2000פלג בשנת ל ידי יובלנחפר חלקית ע) 1:705טבלה (והמזרחי , )1999

מבוא שבו שני טורי מדרגות ולפני חזיתו נחשף, חצוב כולו בסלע) 1:704טבלה (המקווה הראשון 

הושאר קיר של , במהלך חציבת המדרגות. יורדים אל חדר הטבילהומקבילים זה לזה ה,חצובים

אחד מכל צד של קיר , הטבילה נחצבו שני פתחיםבין המבוא לחדר. סלע המפריד בין שני הטורים

שני כאשר בקרקעיתו חצובים, )'מ3.5–3.0×3.9(טרפזית תכניתלחדר הטבילה עצמו . ההפרדה
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קיר ההפרדה בין שני . טורי מדרגות נפרדים המהווים המשך ישיר לטורי המדרגות שבמובא

אחד כמטר–גות עד אגן הטבילה ונמשך לאורך כל המדר, הטורים הגיע עד לתקרת חדר הטבילה

ראו , לתופעה של סידורי הפרדה במקוואות טהרה(.)2ראו איור (לפני הקיר הפנימי של המתקן

).9.א: לקמן

החצוב אף הוא ) 705:שם(ממדים -מתקן מים גדולמזרח למקווה זה נמצא-מדרום'מ10-כ

) Amit 1999: 80; 171: ד"ת תשנעמי(השערתו הראשונית של עמית כי מדובר במקווה נוסף . בסלע

בהם נתגלו חלק ממדרגות רוחביות , 2000אושרה לאחר שנחפרו בו ארבעה בורות בדיקה בשנת 

אך לא נתגלה בו קיר או מעקה המפריד , גם למקווה זה שני פתחים. היורדות אל תחתית המתקן

. )2ראו איור (את גרם המדרגות לשני טורים

ממצא של כלי זכוכית האופייניים . י עמית לימי הבית השנישני המתקנים תוארכו על יד

לספירה מרמז כי לפחות נ ועד ראשית המאה השנייה"למחצית השנייה של המאה הראשונה לסה

Amit 1999: 82 ;Gorin-Rosen(אחד מהמקוואות המשיך להיות פעיל בתקופה שבין שני המרידות 

1999.(

כמאה . מקוואות אלושני טרים ספורים ממערב להדרך העתיקה מירושלים לחברון עברה מ

לא . אתרהצידה בשוכבת על , של הדרך הרומית12- מטרים ממערב למתקנים נמצאה אבן המיל ה

ואולם שני שברים מאבן המיל , נמצאה כל כתובות על אבן המיל שהייתה מאפשרת את תיארוכה

הם כתובת המתארכת את אבן נושאים עליהסמוך העשירית שנמצאו בקרבת היישוב נווה דניאל 

צורתה של תפרוסת ). Thomsen 1917: 83, Nos. 297, 298(נ "לסה170המיל הזאת לשנת 

היישובים היהודיים לאורך הדרך ושיקולים טופוגרפיים הביאו את עמית למסקנה שהדרך הייתה 

.כנראה גם בימי הבית השני, )Amit 1999: 82(בתקופות קדומות יותר עוד קיימת 

אתר יישוב . מבנה או מתקנים אחרים, ן בקרבתם של מקוואות אלו שום שרידים של יישובאי

וכמעט כפול , במרחק אווירי' מ700-כ, בית זכריה' הוא בחלאתר זה מתקופת הבית הקרוב ביותר 

, מיקומם של מקוואות אלו לצד הדרך שהובילה מהר חברון לירושלים. לזה במרחק על הקרקע

הביא את עמית להציע כי אלו מקוואות אשר , וחקים מכל אתר יישוב במרחביחד עם היותם מר

שעות ספורות לפני , נועדו לטבילתם של עולי רגל בדרכם לירושלים כהכנה לעלייתם למקדש

הממדים הגדולים של , לדבריוAmit 1999: 82.(284; 50–49, 25: 1ז"עמית תשנ(שנכנסו לשערי העיר 

מחזקים את האפשרות שהם נועדו , דורי ההפרדה שהותקנו בהםכמו גם סי, שני מקוואות אלה

הסתייע עמית במקור תנאי הנמצא , בנוסף. לקליטת עולי רגל רבים ולטבילתם המהירה והיעילה

אשר לדעתו מתייחס למציאות של מקוואות מחוץ לירושלים אשר , בידינו בשלוש מקבילות

:הותקנו במיוחד עבור עולי הרגל בדרכם לעיר

למחצית השנייה של המאה הראשונה באחד ממקוואות אלה נתגלה מכלול של כלי זכוכית האופייני , ילכאמור לע284

.המרמז כי המקווה המשיך להיות פעיל בתקופה שבין שני המרידות, לספירהנ ועד ראשית המאה השנייה"לסה

המשיכו , נ"לסה70בשנת סביר להניח כי לאחר שפסקה תנועת עולי הרגל לירושלים עם חורבן הבית, לדברי עמית

עד חורבן היישוב היהודי ביהודה בעקבות –תושבי האזור לעשות שימוש במקוואות אלו לצורכי הטהרה שלהם 

).Amit 1999: 82–83(נ "לסה135כישלון מרד בר כוכבא בשנת 
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בחמישה עשר בו קורין את המגילה . ד באדר משמיעים על השקלים ועל הכלאיםבאח"

ועושין כל צורכי הרבים . ואת מקוות המים, ואת הרחובות, בכרכים ומתקנים את הדרכים

285).א, שקלים א, משנה" (ומציינים על הקברות ויוצאין אף על הכילאים

ומתקנין , ן בורות שיחין ומערותשלוחי בית דין יוצאין וחופרי) באדר(=בחמשה עשר בו "

ושאין בו , כל מקוה שיש בו ארבעים סאה כשר להקוות עליו. ואת אמת המיםאת המקוות

ארבעים סאה ממשיכין לו אמת המים ומשלימין לו ארבעים סאה כדי שיהא כשר להקוות 

]).200' עמ,מהדורת ליברמן[ב , שקלים א, תוספתא" (עליו

. ולמוד את המקואות, ולתקן את הרחובות ואת האסטרטאותיוצאין לקווץ את הדרכים"

).א"מועד קטן ה ע, בבלי" (וכל מקוה שאין בו ארבעים סאה מרגילין לתוכו ארבעים סאה

בנימוק , פרשנותו של עמית בעניין תפקידם של המקוואות שליד אלון שבותעלגיבסון השיג

ולכן לא , בהמשך דרכו לירושליםשעולה רגל שטבל במקוואות אלו היה עלול להיטמא שוב

מתקבל על הדעת שהיו מתקינים מקוואות עבור עולי הרגל במרחק כל כך גדול מהעיר עצמה 

)Gibson 2005: 281–282 .(סביר יותר שמקוואות אלו נועדו לטבילתם של פועלים , לדברי גיבסון

בוריים גדולים או ריכוז במיוחד במקומות שבו היו מצויים בתי בד צי, באתרי תעשייה או חקלאות

.של גתות

שעות מספרשכן אין הרבה תועלת בטבילה בצד הדרך במרחק של , יש צדק בטענתו של גיבסון

. הליכה מירושלים כאשר היה ניתן לטבול באחד ממאות המקוואות המצויים בתוך העיר עצמה

) מ"ק18(רושלים מי שטבל במקווה הנמצא במרחק של מספר שעות הליכה מי, כפי שציין גיבסון

וקרוב לוודאי שעולי הרגל היו מעדיפים לטבול רק , היה עלול לחזור ולהיטמא עד שיגיע ליעדו

אין סיבה להניח שעולי רגל היו מקפידים לטבול דווקא לפני הגעתם לעיר . לאחר בואם לירושלים

286.ושליםשכן לא נאסר על טמאים להיכנס לשערי יר, כדי שייכנסו לירושלים במצב של טהרה

קשה מאד לקבל את הצעתו של גיבסון שהמקוואות שליד אלון שבות נועדו לטבילתם של , מאידך

באתר שליד אלון שבות ובקרבתו לא נתגלו שום שרידים של . פועלים באתרי תעשייה או חקלאות

כפי " ריכוז של גתות"או " בתי בד ציבוריים גדולים"כל שכן , מתקנים תעשייתיים או חקלאיים

גם אין שום דמיון מבחינת המבנה האדריכלי בין מקוואות אלו לבין המקוואות . הזכיר גיבסוןש

בעוד שהמקוואות שליד אלון שבות הם מתקנים גדולים . המוכרים לנו בזיקה למתקנים חקלאיים

מקוואות הסמוכים למתקנים חקלאיים הם מתקנים פשוטים וקטנים , )במיוחד המזרחי שבהם(

תופעה שאיננה מוכרת , בצמד של שני מקוואותגם ליד אלון שבות מדובר באתר ש. יחסית

.65הערה , ראו לעיל285

יד , תזריע יב, ספרא; ח–ז, כלים א, משנה; ח, שם יד; מו, ויקרא יג(סר להיכנס לתוך העיר רק על המצורע נא286

אך לא מתקבל על הדעת ששני מקוואות הגדולים שליד אלון שבות הותקנו במיוחד , ])ב"ע–א"סח ע, מהדורת וייס[

11QTa(אמנם על פי מגילת המקדש . לטבילתם של מצורעים שנרפאו [11Q19] XLV: 15–17; XLVI: 16–18; XLVIII:

, אסור גם לזבים להיכנס לירושלים) 264, 261: קדמוניות ג; 227: המלחמת היהודים(ויוסף בן מתתיהו )17–14

ולא הייתה ) ועוד; א, שם ה; ח, מקוואות א, משנה; יג, ויקרא טו(ואולם לטהרת הזבים הייתה נדרשת טבילה במעיין 

הרחקתם של טמאים אחרים מירושלים בהלכה הקומראנית נידונה רבות שאלת . מועילה טבילה במקווה בלבד

נראה שבמציאות לא הייתה , על כל פנים). 221–177: ו"בירנבוים תשס: ראו, לדיון מקיף ולביבליוגרפיה(במחקר 

.ובוודאי שלא בקרב הציבור היהודי הרחב–נידות או טמאי מת מירושלים , נוהגת הרחקה של בעלי קרי
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גם סידורי ההפרדה המצויים במקוואות שליד אלון . במקוואות הנמצאים ליד גתות או בתי בד

.שבות אינם קיימים במקוואות המוכרים לנו בזיקה לתעשייה חקלאית

אך , ושל המקוואות הללית בעניין תפקידם נראה שיש לקבל את ההצעה של עמ, למעשה

העובדה שמקוואות אלו נמצאים במבודד מכל יישוב , כפי שטען עמית. שונה במקצתיהבווריאצ

ברצוני לטעון . וזה ניתן למצוא במיקומם סמוך לדרך המוליכה לירושלים, במרחב דורשת הסבר

ת עולי הרגל שהאתר שליד אלון שבות שימש כסוג של תחנת דרך פתוח או חניון לילה עבור שיירו

ולא , יומית-לשם טהרה יוםושהמקוואות שם נועדו לאפשר לחונים במקום לטבול , לירושלים

.אפרוס כאן את הצעתי ביתר פירוט. כהכנה מיוחדת לקראת בואם לעיר הקודש

. הרשויות היהודיות הופקדו על הטיפול בצורכיהם השונים של עולי הרגל בדרכם לירושלים

: היו מתקנים את הדרכים ומסלקים מהן את הקוציםקראת הפסח נמסר כי ל, למשל, כך

, שקלים א, משנה" ('מתקנים את הדרכים ואת הרחובות וכו[...])לחודש אדר(=בחמישה עשר בו "

בחמשה עשר בו שלוחי בית דין יוצאין ומתקנין את הדרכים ואת הרחובות שחולחלו בימות "; )א

, תוספתא" (כדי שיהו מתוקנין בשלשה רגלים אילו, סמך לעולי רגלים, פרק למועד, הגשמים

ולתקן את הרחובות ואת הדרכיםיוצאין לקווץ את "; ])200' עמ,מהדורת ליברמן[א , שקלים א

נחצבו בורות , כדי לספק מי שתייה לעולי הרגל287).א"מועד קטן ה ע, בבלי" ('האסטרטאות וכו

בורות של עולי "מוכנים במקורות התנאיים ו ואל, ד הדרכים העולות לירושליםמים ציבוריים בצ

' עמ,מהדורת ליברמן[טו , תוספתא בבא קמא ו; ה, נדרים ה, משנה; ה, ביצה ה, משנה" (בבל

נמסר גם כי לקראת הפסח היו , בהקשר של הכנת הדרכים לקראת בואם של עולי הרגל288]).23

ועושין כל , ואת מקוות המים,ואת הרחובות, ומתקנים את הדרכים: "[...] מתחזקים מקוואות

ולתקן את הרחובות ואת הדרכיםיוצאין לקווץ את "289;)א, שקלים א, משנה" ('צורכי הרבים וכו

עמית (כפי שכבר הציע עמית ).א"מועד קטן ה ע, בבלי" ('וכוולמוד את המקואותהאסטרטאות 

מצאים לצד הדרכים נראה מההקשר כי מדובר במקוואות הנ, )Amit 1999: 82; 50–49: 1ז"תשנ

?לאיזה צורך נועדו מקוואות אלו. העולות לירושלים

יישובים יומית היה מרכיב שכיח ב-המקווה הביתי הנועד לטבילה יום, כפי שהראיתי לעיל

הנמצאים על הדרך הרחק , לעולי הרגל. תקופת הבית השנישלהי ב) בעיקר בארץ יהודה(יהודיים 

מכיוון שהעלייה לרגל בתקופת . ום כהרגלם במשך השנהנוצרה בעיה להיטהר מידי י, מהבית

מרבית עולי הרגל הבאים מרחוק בוודאי לא היו מתארחים בבתים בתוך , החגים הייתה המונית

ניתן למצוא המחשה . אלא היו לנים בצידי הדרך מתחת לכיפת השמים, יישובים לאורך המסלול

כיצד מעלין : "את הביכורים למקדשבמשנה המתארת את התהלוכה הנלוות לטקס הבלמצב זה 

ולא היו , ולנין ברחובה שלעיר, רות שבמעמד מתכנסות לעירו שלמעמדיָ כל העֲ ? את הביכורים

הרי אתם משועבדים , לא רציתם להשתעבד לשמים: "יוחנן בן זכאי המובאים במכילתא' את דבריו של רראו גם287

הרי אתם שוקלים חמשה עשר שקלים במלכות , לא רציתם לשקול לשמים בקע לגולגולת. לפגומי גויים ערביים

גסין ואת הבורגנין לעולי הרי אתם מתקנין את הבור, לתקן הדרכים והרחובות לעולי רגליםלא רציתם . אויביכם

]).204–203' רבין עמ-מהדורת הורוביץ[מסכתא דבחדש א , מכילתא דרבי ישמעאל(" לכרכי מלכים

שלוחי בית דין יוצאין וחופרין בורות ) לחודש אדר(=בחמשה עשר בו : ""נראה שלכך מכוונים דברי התוספתא288

). ד"יט ע(א , עירובין ב, ירושלמי: ראו עוד]). 200' עמ, רמןמהדורת ליב[ב , שקלים א, תוספתא" ('שיחין ומערות וכו

.65הערה , אולם ראו מה שהערתי לעיל289
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לא . ולנין ברחובה של עיר: "התוספתא נותנת הסבר לעניין). ב, ביכורים ג, משנה" (נכנסין לבתים

בנוסף 290]).292' ליברמן עמ[ח, ביכורים ב, תוספתא" (היו נכנסים לבתים מפני אוהל טומאה

סביר להניח שגם מבחינה מעשית לא הייתה כל אפשרות לספק , לנימוק ההלכתי הניתן בתוספתא

נראה כי . ולכן נהגו ללון בשטחים פתוחים בצידי הדרכים, אכסניה מסודרת לעולי הרגל בהמוניהם

הם מקוואות המקוואות המוזכרים במקורות התנאיים בהקשר לדרכי העלייה לירושלים 

ציבוריים שהותקנו על ידי הרשויות בצידי הדרכים במקומות שבהם שיירות עולי הרגל היו רגילות 

ענייני טהרה גם במצב שבו ה של הקפדה ברגילהלאפשר לעולים להמשיך בשגרהונועדו , לחנות

כשם שהרשויות דאגו לתקינות הדרכים . נמצאים הרחק מהבית ומחוץ למקום יישוב קבוע

כך דאגו גם לצורכיהם הריטואליים , ספקת מי שתייה עבור עולי הרגל בדרכם לירושליםולא

291.יומית-בתחום הטהרה היום

אתר זה נמצא לצד הדרך . של המקוואות באתר שליד אלון שבותכך נראה לפרש את קיומם

בור מקום אידיאלי לחניון לילה ע–היכן שדרך זו חוצה מפתח של גיא רחב , העתיקה לירושלים

) לכיוון ירושלים(הטופוגרפיה בתוואי הדרך מהנקודה הזאת צפונה . מאות ואף אלפי עולי רגל

שכן מכאן ממשיכה הדרך על גבי מדרגה סלולה , אינה מאפשרת חנייה של המונים בצד המסלול

, )נחל נעמנים(כאשר לשמאל הדרך מצויה ירידה תלולה אל עבר נחל עמוק , במדרון של גבעה

מזרח לאלון שבות שימש חניון לילה קבוע -הגיא הרחב מצפון, להצעתי. עלה הגבעהולימינה מ

ר הלנים עבושגרתית יים שנועדו לאפשר טבילהוצמוד אליו הותקנו שני מקוואות ציבור, לעולי רגל

292.במקום

")חמאם שרה("דה 'ביר איג.ב

מ מדרום "כחצי קמצוי ה, )1:762טבלה (" חמאם שרה"או " דה'ביר איג"מאגר המים המכונה 

וזוהה על ידו כמקווה טהרה עמיתנסקר על ידי , )חראם ראמת אל חליל(למתחם אלוני ממרא 

נערכה חפירה באתר בשנות ). 45–37: 1ז"עמית תשנ; 185–180: ד"עמית תשנ(מימי הבית השני 

; 182: ד"עמית תשנ(ט ארכיאולוגיה ביהודה ושומרון "השבעים של המאה הקודמת מטעם קמ

Magen 20081: 55, n. 186( , אך מכיוון שתוצאות החפירה טרם פורסמו)וראו עוד על כך להלן( ,

).שם(נסתמך כאן על תיעוד הסקר שפרסם עמית 

והוא מבין מתקני , )ק"מ300-כעם נפח של (מדובר במתקן מים בעל ממדים מרשימים ביותר 

500-חברון עברה כ-מית ירושליםהדרך הרו. המים המדורגים הגדולים ביותר הידועים לנו היום

, ירושלמי" ('מפני אוהל טומאה': חלפתא בן שאול' תנא ר? וילינו בבית הכנסת: "השוו לדברי הירושלמי על המשנה290

]).ג"סה ע[ב , ביכורים ג

יומי לטבילה לשם טהרה בתקופת הבית השני לצורך -ניתן לדמות במידת מה את הצורך היום, להמחשת העניין291

היום מצויים חניוני לילה בשמורות טבע אחדים המצוידים . המודרני להתרחץ לעיתים תכופות מטעמי היגיינה

.בשירותים ובמקלחות עבור מטיילים הלנים במקום

יש . ונראה שזו הייתה התחנה האחרונה בדרך לפני ההגעה לעיר, מ מירושלים"ק18-במרחק של כהאתר מצוי292

עזרת הנשים ועזרת ישראל –להזכיר שעל פי המשנה טבול יום היה אסור להיכנס לאזורים הפנימיים של המקדש 

כך , "יעריב עליו שמשו"באופן שמי שהגיע ללון באתר אלון שבות בעוד אור יום יכול היה לטבול ). ח, כלים א, משנה(

.שכבר בבואו לירושלים למחרת הוא התאפשר להיכנס למקדש עוד באותו יום
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:Conder and Kitchener 1883(21-לאבן המיל ה19-בין אבן המיל ה, ממערב למתקן' מ 316–317 ;

Thomsen 1917: 83, nos. 301, 302.(

כאשר היום רק אחד מהם פתוח ואילו האחר נסתם , למתקן היו שני פתחים בחזיתו המזרחית

המוליך מפני השטח אל ) כמטר אחד רוחב(חצב גרם מדרגות צר לפני חזית הפתח הפתוח נ. וטויח

ולפי זה , יש לשער כי היה גרם מדרגות מקביל שהוביל אל הפתח השני שכיום סתום. סף הפתח

שני פתחי הכניסה . נמצא שגוש של סלע שהושאר בלתי חצוב בין שני טורי המדרגות הפריד ביניהם

מדרגות חצובות הממלאות ). 'מ3.5×6.5–6.2(מלבנית נפתחו אל חדר מבוא רוחבי בתכנית כמעט 

על . את כל רוחב חדר המבוא יורדות אל עבר חזית האולם הפנימי בקצה המערבי של חדר המבוא

, ומטויחת בשכבת טיח עבהנות נמצאה מחיצה נמוכה עשויה מאבניםגבי שלושת המדרגות העליו

בקיר הסלע שבין חדר . ני נתיבים נפרדיםאשר הפרידה את רוחב גרם המדרגות בחדר המבוא לש

. חצובה כולה בסלעהמובילים אל אולם פנימי הלם הפנימי נחצבו שני פתחים סמוכיםהמבוא לאו

ובקרקעיתו נחצבו מדרגות לרוחב כל , )'מ14.0–11.0×7.5–7.0(כנית טרפזית לאולם הפנימי ת

הקירות והתקרה של חדר המבוא , המדרגות. )3ראו איור (האולם היורדות אל תחתית המתקן

בתחתית המתקן נמצאים מים צלולים גם בימי . ושל האולם מטויחות בטיח הידראולי אפור

. תוצאה של נביעה זעירה של מי תחום בדפנות האולםכככל הנראה , הקיץ

וזאת בשל העובדה שקיימים בו , עמית זיהה מתקן זה כמקווה טהרה מימי הבית השני, כאמור

עמית תיעד שינויים ). 3.א: ראו לעיל(מובהקים של מקוואות מהתקופה הנידונהמאפיינים

כנראה , ותוספות שנעשו במתקן לאחר שהוסב משימושו המקורי כמקווה טהרה לבור מים רגיל

.בתקופה הביזנטית

שמעולם לא שימש כמקווה , דה אינו מתקופת הבית השני'מגן טען שהמתקן בביר איג, לעומתו

). Magen 20081: 55, n. 186(ה שנבנתה רק בתקופה האסלאמית הקדומה בֵרכדובר בושמ, טהרה

במסגרת החפירה שנערכה בו (דעתו של מגן מבוססת על אופי הממצא הקטן שנתגלה במתקן 

ועל סמך העובדה שנמצא טיח אדום על דפנות , )ט ארכיאולוגיה ביהודה ושומרון"מטעם קמ

לא ניתן לבחון את , טרם זכו לפרסום בדין וחשבון מדעימכיוון שתוצאות החפירה 293.המתקן

דה שימש 'יש לציין שהמתקן של ביר איג, עם זה. הנתונים של הממצא הקטן שעליהם דיווח מגן

ישראל כבר-סעים לארץוהוא נזכר בכתביהם של נו, כמאגר מים למשך מאות שנים ברציפות

בהתחשב בשימוש הרצוף ). 40–37: 1ז"נעמית תש; 180: ד"עמית תשנ: ראו(נ "לסה12-מהמאה ה

אין לראות בממצא הקטן שנתגלה בו אינדיקציה מהימנה , וארוך השנים שנעשה במתקן

לבניית טרמינוס פוסט קווםתן לקבוע על סמך ממצאים אלו את הובוודאי שלא ני, לתיארוכו

קן נבנה העובדה שנמצא טיח אדום על דפנות המתקן איננה מוכיחה שהמת, כמו כן. המתקן

המתקן היה בשימוש רציף , כאמור, מלכתחילה רק בתקופה המאוחרת לימי הבית השני שכן

רק על כך שהמתקן תוחזק בתקופות וטיח מאוחר מצביע, כמאגר מים למשך מאות שנים

על דפנות המתקן טיח הידראולי אפור האופייני לתקופת נמצא, לפי התיעוד של עמית. וחרותמא

שכבות של טיח עם שברי חרסים השייכות לשימוש משני שנעשה במתקן ועליו, הבית השני

כי הדרך היחידה לעמוד על זיהויו של המתקן הזה הוא , אפוא, נמצא. בתקופות מאוחרות יותר

.7.ראו לעיל א, לקביעת זמנם של מתקני מים על סמך צבע הטיח שבהם293
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מאפיינים מובהקים של קיימים במתקן זה–וכאמור , באמצעות בדיקת מאפייניו האדריכליים

דה 'יש לקבל את הזיהוי של עמית שהמתקן של ביר איגלפיכך. מקווה טהרה מתקופת הבית השני

ושהוסב לשמש כמאגר מים בתקופה מאוחרת , נבנה בתקופת הבית השני לשמש מקווה טהרה

.יותר לאחר שהמתקן יצא מכלל שימושו המקורי

בה לא נמצאו שרידים של אתר יישוב מתקופת הבית השני בקר, כמו באתר שליד אלון שבות

. של מקווה העומד מבודד מכל אתר יישוב דורשת הסברהמציאות. דה'יגלמקווה של ביר א

: התלבט עמית בין שתי אפשרויות, במאמר שבו פרסם לראשונה את ממצאי הסקר שלו במתקן

מיקומו של המקווה לצד הדרך בין מערת המכפלה למתחם אלוני ממרא מרמז כי המתקן היה ) א(

זהו מקווה ) ב(; לפקוד את שני מוקדי ביקור אלומקווה ציבורי אשר נועד לשמש את הבאים 

העיר , עם זה). 185: ד"עמית תשנ(שנועד לטבילתם של פועלים חקלאיים שעבדו בגתות סמוכות 

אחר הציע עמית שתי אפשרויות במקום. ה עדיין אומרת דרשניעמית כי עוצמת ממדיו של המקוו

המקווה היה קשור לנתיבם של עולי )א: (דה'תפקידו של המקווה בביר איגנוספות לפרש את 

המקווה נועד לטבילתם של ) ב(; ת שנמצאו באתר שליד אלון שבותבדומה למקוואו, הרגל

לצורך היטהרותם לאחר הביקור , מבקרים שפקדו את קברי האבות והאמהות במערת המכפלה

).45: שם(נטה עמית להכריע כאפשרות האחרונה , למסקנה). 50: 1ז"עמית תשנ(בקברים 

שכן אין דמיון בין , הוא בעייתינועד לטבילת פועלים חקלאייםדה 'בביר איגההסבר שהמקווה 

כפי שהזכרנו לעיל (לא בגודל ולא בצורה –לבין מקוואות חקלאיים המוכרים לנו מקווה זה

לשמש את דה נועד'הטענה שהמקווה בביר איגגם ). בהקשר למקוואות שליד אלון שבות

המקווה אמנם מצוי סמוך לדרך משנית שעברה ;המכפלה היא בעייתית מאדים במערת המבקר

ולכן , ממערת המכפלהמ"ק4-ואולם הוא נמצא במרחק של כ, בין מערת המכפלה לאלוני ממרא

דה לאלוני ממרא 'המרחק בין המקווה בביר איג, לעומת זאת. לראות כל זיקה בין השנייםקשה

ר אלוני ממרא כבר נידונה בהרחבה על ידי אנדריאס מאדר קדושת את. עומד על כקילומטר אחד

)Mader 1957: 261–285 .(והדבר בוודאי , אמנם אין ידיעות על מנהג להיטהר טרם הביקור במקום

. אך אין לפסול את האפשרות שהיה קיים מנהג עממי בעניין,במקורות ההלכתייםאינו מעוגן 

דה לבין 'זה הרואה דמיון בין המקווה בביר איגנראה כי הפירוש הסביר ביותר הוא , למעשה

בל 'הדרך הראשית מחברון לירושלים טיפסה צפונה מחברון לעבר ג. המקוואות שליד אלון שבות

מפתח גיא בל בטרך מצוי'מצפון לג. ההר ממערבועקפה את פסגת , )מעל פני הים' מ1,020(בטרך 

חצוב , דה'המקווה הגדול של ביר איגאבקצה הדרומי של הגיא נמצ. העתיקהרחב ממזרח לדרך 

הגיא שימש חניון לילה פתוח עבור , יש להציע כי גם כאן. בל בטרך'לתוך המדרון המזרחי של ג

צמוד אליו הותקן מקווה טהרה . מ מהעיר"ק40-במרחק של כ, עולי הרגל בצד הדרך לירושלים

יש לציין כי בשונה . לנים במקוםאשר נועד לאפשר טבילה עבור עולי הרגל ה, ציבורי גדול ממדים

כאן המקווה מצוי במרחק של , המצויים מטרים ספורים לצד הדרך, מהמקוואות שליד אלון שבות

דה אינו המיקום שלו לצד 'המיוחד במקווה של ביר איג, אולם כמו באלון שבות. מהדרך' מ500-כ

, אם הצעתי נכונה. צד הדרךהמצוי בחניון לילה לעולי רגלאלא המיקום שלו לצד , דווקאהדרך

נמצא כי יש לפנינו שלשה מקוואות לעולי רגלים אשר הותקנו בחניוני לילה בצד הדרך מחברון 

ושניים האחרים באתר שליד , מ מירושלים"ק40דה במרחק של 'הראשון בביר איג–לירושלים 
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בענייני טהרה הקפדה מקוואות אלו מלמדים על , כאמור. מ מהעיר"ק18אלון שבות במרחק של 

294.שלהי תקופת הבית השניאזור גיאוגרפי זה ביום שהייתה רווחת ב- בחיי היום

כלי חרסבזיקה לייצור טהרה מקוואות .  8.8.א

סקירה של המקורות–טהרה בייצור ובשיווק של כלי חרס .  1. 8.8.א

ויקרא (ור אותו ויש לשב, טמא–כלי חרס אשר נפל לתוכו שרץ או אשר נגע בו זב , לפי התורה

11QTa(יש לשבור טומאת מתשנטמאו בכלי חרס גם , לפי מגילת המקדש).יב, שם טו; לג, יא

[11Q19] L: 17–19( .בכלי חרס שנטמאו מכל גורם של כלל גורףבמדובר כברל "בהלכה של חז

' עמ,מהדורת צוקרמנדל[יד , ק ז"כלים ב, תוספתא" (אין טהרה לכלי חרס אלא שבירתו: "טומאה

578.([

כלי חרס מאימתי : "כלי חרס אינו מקבל טומאה לפני שעבר צריפה בכבשן, לדברי המשנה

אולם בעניין זה מצאנו). ד, כלים ד, משנה" (והיא גמר מלאכתן, משיצרפו בכבשן? מקבלין ֻטמאה

. מאיר' משתגמר מלאכתן דברי ר? מאימתי מקבלין ֻטמאהכלי חרש: "מחלוקת תנאיםבתוספתא 

295).]572' עמ,מהדורת צוקרמנדל[יג , ק ג"כלים ב, תוספתא("יהודה אומר משיצטרפו בכבשן'ר

ולכן , לא היה נאמן בעיני החכמים להקפיד על כל דיני טומאה וטהרה"הארץעם "מי שנחשב 

יב –יא, אהלות ה, תוספתא; יד, עדויות א, משנה(להיות טמאיםבדרך כלל מוחזקים כליו היו 

שהקדר המצוי היה נחשב עם חלק מהמקורות מניחים . )]603–602' עמ,מנדלמהדורת צוקר[

בוודאות הדרך היחידה להבטיח ונמצא ש, כלי חרס טהוריםברכישתיה נוצרה בעומתוך כך , הארץ

עדיין בכבשן באופן שהקונה את הכלים כשהם הייתה לקנות מהקדר טהוריםאכן ליםכשה

פותח את –בתרומה[...]המביא כלי חרס : "מהכבשןיםמקפיד על טהרה יוציא בעצמו את הכלה

לדעת 296).]634' עמ,מהדורת צוקרמנדל[א , פרה ה, תוספתא; א, פרה ה, משנה("הכבשן ונוטל

גם בדרך זו יש מקום לחשוש שמא הקדר כבר נגע וטימא את הכלים המצויים , חלק מהחכמים

המצויים בשורה הכלים קחת רק מנה המקפיד על טהרה לולכן על הקו, סמוך לפתח הכבשן

מן ': רבי יוסי אומר'; מן הסדר השני': רבי שמעון אומר: "השנייה או השלישית מפתח הכבשן

או לקחת כלים שנמצא עליהם אבק , )פרה שם, תוספתא: השוו; שם, משנה("'הסדר השלישי

"הרי זה נוטל–גילה חפאים ומצא אבק על גבי כלים: "ד כי הקדר לא נגע בהם מאז שנצרפוהמעי

, היה עשוי לשמש לעולי רגל בדרכם לירושלים) 354: 1טבלה (עמית הזכיר את האפשרות כי המקווה בחורבת מצד 294

לדעתי אין לכלול את המקווה הזה בכפיפה אחת עם ). 50: 1ז"עמית תשנ(אף שהוא מצוי בתוך מכלול אדריכלי 

מצד מצוי בתוך אתר מתוחם אשר שימש ' המקווה בח, כפי שראינו. דה'המקוואות באתר שליד אלון שבות וביר איג

, לעומתו. ת הגדולות של עולי הרגלולכן לא סביר שהוא עמד לרשותם של השיירו, תחנת דרכים קטנה ומסודרת

למבנים או , בלי זיקה לאתר יישוב–דה מצויים במרחב הפתוח 'המקוואות באתר שליד אלון שבות ובביר איג

ולפי הצעתי יש לראות בהם מקוואות ציבוריים שהותקנו כחלק מחניוני לילה פתוחים –למתקנים אחרים כלשהם 

אולם יש דמיון בין ארבעת המתקנים בזה שאלו מקוואות שנועדו . ירושליםשנועדו לקלוט מאות ואלפי עולי רגל ל

יומי גם לעוברי דרכים המצויים במרחק מהבית וממקום יישוב -לאפשר המשך הקפדה על אורח חיים של טהרה יום

.קבוע

.א"ביצה לב ע, בבלי: וראו. 13: 1ט"ראו ליברמן תרצ295

).572' עמ, מהדורת צוקרמנדל(ח , ק ג"כלים ב, תוספתא: יתא אחרתעל חזקת טומאה בבית היוצר מעידה גם ברי296
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מהדורת [ב , פרה ה, תוספתא; ]572' עמ,מהדורת צוקרמנדל[יד , ק ג"כלים ב, תוספתא(

297).]634' עמ,צוקרמנדל

המים שמערבים בהם (נהגה חומרה מיוחדת בכלי חרס שנועדו לשימוש במי חטאת , לדעה אחת

:ראוו; א, פרה ה, המשנ" (טובל ולן על הכבשן–המביא כלי חרס לחטאת ): "אפר פרה אדומה

במקווה אדם יטבולההחמירו ש–כלומר ). ]634' עמ,מהדורת צוקרמנדל[א , פרה ה, תוספתא

298.כלים שבתוכובאת הכבשן ונגעפתחהקדר לא במשך הלילה וילון ליד פתח הכבשן כדי לוודא ש

ין מרחב שביים בהקלו החכמים שהקונים כלי חרס מקדרים המצו, ל"למרות כל החששות הנ

, ולפניםתמן המודיעי: "טהורותתיוולושמרכיכולים לסמוך על קדר הטוען ליםמודיעין לירוש

כר הקדרות נכנס הקדר שהוא מו? כיצד. ולחוץ אין נאמניןמן המודיעית;נאמנין על כלי חרס

, משנה(" אינו נאמן–יצא ; נאמן–הוא הקדר והן הקדרות והן הלקוחים , לפנים מן המודיעית

מן המודיעים ולחוץ אין , מן המודיעין ולפנים נאמנין על כלי חרס דקים לקודש"; )ה, גחגיגה

יתכן 299).א"חגיגה כו ע, בבלי; )]392' עמ,מהדורת ליברמן[כט , חגיגה ג, תוספתא("נאמנין

ויש בה סוג של העלמת , שהקלה זו נולדה מהצורך לענות על דרישה גבוהה לכלים טהורים ביהודה

קנקנים ר והמסיק התירו לקנות מקדריםלקראת תקופת הבצי, באופן דומה300.חכמיםעין מצד ה

, נאמנין עליהם בשעת הגתות והבדים–עותיַּכדי יין וכדי שמן המדמ: "חסון תרומהשייוצרו לא

301).ד, חגיגה ג, משנה(" וקודם לגתות שבעים יום

אנשים טהורים יטפלו בכלי וצר היו צריכים להקפיד שרק עולה כי כבר בבית הי, מכל האמור

כאן המקום לבחון את .")משתגמר מלאכתן"או (החל מהשלב שנצרפו בכבשן , החרס הגמורים

הממצאים הארכיאולוגיים מבתי מלאכה לייצור כלי חרס באתרי יישוב יהודיים כדי לבחון אם 

. תקיימות אינדיקציות לכך שננקטו צעדים מיוחדים כדי לשמור על טהרת התוצרת הקדרי

הארכיאולוגיהממצא .  2. 8.8.א

על טהרת דההקפהייתה קיימת של בתי יוצר עשוי ללמד על כך שגילוים של מקוואות בהקשר

שבהם סקור את כל האתרים במרחב היישוב היהודיאבקש כאן ל. שיוצרו במקוםכלי החרס

.231, 14: 1ט"ליברמן תרצ: ראו297

, תוספתא: השוו". שהכל נאמנין על החטאת"בעניין זה דווקא הקלו החכמים מפני , לפי דעה אחרת במשנה זו298

, חגיגה ג, תוספתא; ה, אהלות ה, משנה: על שיקול זה כנימוק להקל ראו עוד). 394' עמ, מהדורת ליברמן(לה , חגיגה ג

מהדורת (יד –יב, פרה ד, תוספתא; )392–390' עמ, מהדורת ליברמן(כח –יט, שם ג; )389' עמ, מהדורת ליברמן(יג 

וראו מה . ועוד; ב"חגיגה כב ע, בבלי; )305' מהדורת הורוביץ עמ(ט , חקת יט, ספרי זוטא; )634' עמ, צוקרמנדל

.1. 2. 2.ד:שהערתי על כך לקמן

. א"חגיגה כו ע, בבלי; )ג"עט ע(ה , חגיגה ג, ירושלמי; )393' עמ, מהדורת ליברמן(לד , חגיגה ג, תוספתא: ראו עוד299

.1335–1334: ב"ליברמן תשכ: וראו

נאמנין קדרין עמי ): "ה מן המודיעים ולפנים"ד, ב"חגיגה כה ע, בבלי(י "וראו בעניין זה לשונו המאלפת של רש300

ולפיכך האמינום שלא לגזור [...] שאי אפשר בלא הם , כגון קדרות כוסות וקיתונות, ליקח מהן כלי חרס הדקיןהארץ

".שאין גוזרין גזירה על הציבור שאין רוב הציבור יכולין לעמוד בה, עליהן

.1331: ב"ליברמן תשכ: וראו). 392' עמ, מהדורת ליברמן(ל , חגיגה ג, תוספתא: השוו301
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המגלים זיקה מקוואותנמצאו במקומות אלו ולבדוק אם, נתגלו סימנים לייצור כלי חרס

.שהתקיימה באתרמלאכת הקדרות ל

ייצור כלי חרס באתרים יהודיים בשלהי ימי הבית השני.א

נחשפו בחמישה בשלהי תקופת הבית השניאשר פעלו כבשנים לייצור כלי חרס, לעת עתה

:אתרים בלבד

עת רם שבגב" בנייני האומה"יישוב מתקופת הבית השני נחשף באזור שטח :  גבעת רם.1

ל "הנ; י"יונה תש-אבי(במקום חפירות הצלה שונות שנערכו מסגרת בבירושלים ) בדר' שיח(

ס וגולדפוס ובאר; Arubas and Goldfus 2005 ;Rosenthal-Heginbottom 2005; ח"תשכ

, באתר נתגלו מספר כבשנים לייצור כלי חרס ופסולת ייצור המתלווה אליהם). ח"תשס

שפע של כלי חרס וערמות שפכים ו, לגל אבנייםג, שאריות טין קדריםות לישה בהםבור

ממצאים אלו הביאו את החופרים למסקנה כי החל מאמצע המאה הראשונה . בשולי האתר

ושהוא , ס ועד לחורבן הבית היה האתר ממרכזי הייצור החשובים בסביבות ירושלים"לפנה

בגדלים ברכות מדורגות"מסרו על חשיפתם של החופרים . התמחה בייצור כלי בישול

שלשה ). 17: ח"ס וגולדפוס תשסובאר" (שרבות מהן שימשו בוודאי מקוואות, שונים

נתגלו בתוך מבנה המצוי קרוב מאד לשני כבשני קרמיקה ) 379–1:377טבלה (מברכות אלו 

קיימת זיקה תפקודית וסביר להניח כי,המיוחסים על ידי החופרים לתקופת הבית השני

מצוי בתוך מכלול חדרים שבו נמצא ) 381: שם(עוד מקווה 302.יםבין המקוואות לבין הכבשנ

נחשף )1:380טבלה (נוסףמקווה ).Rosenthal-Heginbottom 2005: 233–235(גם כבשן 

303.ובמרחק של מטרים ספורים משני כבשני יוצרים, לשריית טיןהבֵרכצמוד ל

הנמצא בצד " אכה לכלי חרסבית מל"תיאר ) de Vaux 1973: 16–17(וו דהרולנד :  קומראן.2

בור לייבוש החומר , )L-75(הכולל אגן להכנת החומר , מזרחי של האתר בקומראן-הדרום

)L-70( , מקום לאובניים)L-65( , ושני כבשנים)L-64ו-L-84 .(דיווח גם על שני דה וו

על בית מלאכה זה פ, לדבריו).4: שם(רבת מקום בק) L-66שניהם בלוקוס (כבשנים נוספים 

זיהו ארבעה פלגמגן ו). 120: שם(ס ובמאה הראשונה לספירה "במאה הראשונה לפנה

L-125 ()Magen and-ו, L-12 ,L-105 ,L-101(מתקנים נוספים ככבשנים לייצור כלי חרס 

Peleg 2008: 404–406( .פסולת ייצור של כלי חרס נתגלתה במספר מקומות בקומראן :

שם נתגלו גם (מערבית לאתר -בשפכים צפונית, )362:שם(בערימת שפכים ממזרח לאתר 

הייצור , לדבריהם). 362: שם(ערימת שפכים מדרום לאתר בו, )360: שם) (שברים של כבשן

אך לא , )Arubas and Goldfus 2005: Fig 1(והמקוואות הסמוכים שורטטו על התכנית שפרסמו החופרים הכבשנים302

סומן כמתקן כבשן אחד : ר חיים גולדפוס שהסביר לי היכן מצויים המתקנים השונים"אני מודה לחופר ד. סומנו

משבצותהמקוואות נמצאים בלושת ש;A / 23-24משבצותוהשני ב,ל"ברשת שבתכנית הנD-E/ 22משבצותבאובאלי

G-J/ 23-24.

ר רון בארי ודנית לוי באתר מטעם רשות העתיקות בשלהי שנת "מקווה זה נתגלה במסגרת חפירות הצלה שניהלו ד303

סיירתי . אפשר שמתקן מטויח ומדורג נוסף שנתגלה מספר מטרים ממזרח למקווה זה שימש אף הוא לטבילה. 2009

רוני ' ופעם נוספת יחד עם עמית ופרופ, ר דוד עמית ובהדרכת החופרים"יחד עם ד23.12.09באתר פעם אחת בתאריך 

.תודתי נתונה לבארי וללוי על הרשות שנתנו לי לציין את הממצאים טרם פרסומם הסופי. 24.02.10רייך בתאריך 
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לספירה 68ס והמשיך עד לחורבן האתר בשנת "בקומראן התחיל במאה הראשונה לפנה

ווה טהרה אשר שימש היה מק) 1:587טבלה (L-138מתקן , לדעתם של מגן ופלג). 401: שם(

ייתכן שמתקני מים מדורגים אחרים . )394–393, 389: שםמגן ופלג (קדרים שפעלו באתר ל

.באתר שימשו אף הם לעוסקים במלאכת הקדרות בקומראן

-Bar(נתגלתה פסולת ייצור מהתקופה החשמונאית בשטח הארמונות ביריחו :  יריחו.3

Nathan 2002: 196( ,כבשן יוצרים מהמחצית . ת המלאכהאך לא ידוע היכן היה בי

הראשונה של המאה הראשונה לספירה נתגלה באזור התעשייה של ארמונות הורדוס 

)Netzer 2004: 84( ,עת ובקרבה מספר מקוואות שפעלו באותה) 309, 1:303,306טבלה.(

נתגלו) R11ריבוע , IIIשטח (מזרחי של השלוחה הדרומית של יודפת -בחלק הדרום:  יודפת.4

: ה"אביעם תשס; Adan-Bayewitz and Aviam 1997: 155(כבשנים לייצור קרמיקה שני

בתוך אחד מהכבשנים ומסביבו נתגלו שברי כלי חרס ופסולת ייצור ). 179–176, 53–51

מערבית לכבשנים -צפונית). 176, 53: שםאביעם (המעידים על ייצור של קנקנים במקום 

שברי סירי בישול רבים , נתגלו שני כבשנים נוספים, )J16-H16ריבועים , IIIשטח (אלו 

, VIIבשטח (ו מזרחית לכבשנים הלל-צפוניתכחמישים מטרים). 176: שם(ופסולת ייצור 

שנים באזור של הכב. פסולת ייצורם גובאזור נתגלתה, תגלה שבר של אבנייםנ) P4ריבוע 

ים אחרים שקרוב לוודאי ולעת עתה לא ידוע על מתקנ, ם מאדוהאבניים נחפר שטח מצומצ

.היו קשורים לפעילות של בתי היוצר במקום

בגבעת המבתר שבירושלים נתגלה כבשן יוצרים בתוך שטח חפירה מצומצם :  גבעת המבתר.5

כמות רגלי הקיר החיצוני של הכבשן נחשפהבמפולת של). ו"אבו ריא תשנ(של ריבוע אחד 

מבנה הכבשן ). שם(נ "לסהמאה הראשונהרבה של סירים ופכי בישול וגם קנקנים וכנים מה

.ולא נערכו חפירות מסביבו, את כל שטח הריבועכמעט מילא 

שלהי במספר אתרים נוספים נתגלתה פסולת ייצור של כלי חרס מטיפוסים האופייניים ל

ממערב ליישוב שבאתר ,למשל, כך.ובית המלאכהמקום הכבשןאך לא אותר, תקופת הבית השני

בעיקר סירי , יהודה נתגלתה מערה טבעית שפונתה אליה פסולת ייצור של כלי חרסמטע שבהרי 

מאה טיפוסי הסירים אופייניים למחצית השנייה של ה). 75: ה"זיסו וסולימני תשס, וייס(בישול 

בסקר ). נ"העם המשך לתחילת המאה השנייה לס(ס והמאה הראשונה לספירה"לפנההראשונה

- צפוניתמטרים300-תגלתה פסולת ייצור נוספת כנ, אלמוגיוביץ ותמרב-פני שטח שערכו דוד אדן

סמוך לפסולת הייצור נתגלה מקווה טהרה חצוב ). 29: ה"אלמוג תשס(ל "מזרחית למערה הנ

כבשני היוצר מהם יצאה פסולת ולא אותר304).91, 29–28, 20: שםראו ()1:648טבלה (בסלע 

לתה באתרים נוספים במסגרת קופת הבית השני נתגפסולת ייצור מת.הייצור בשני האזורים

ן שקיימת זיקה בין המקווה ייתכ). 28: ה"אלמוג תשס(נתגלו מספר גתות , בקרבה לפסולת הייצור ולמקווה שלידה304

.או שמא לשניהם יחד, לבית מלאכה לייצור כלי חרס, )3. 8.א: ראו לעיל(לגתות 
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306,)מצפון לירושלים(יה קלנדב305,)בהרי יהודה(חורבת המוצה ב: חפירות וסקרים ארכיאולוגיים

309.)ממערב לגמלא(ומיזה 'גוב308)מצפון לציפורי(שיחיןב307,כפר חנניהב

בתקופת המשנה והתלמודבאתרים יהודיים ייצור כלי חרס.ב

שתוארך נתגלה כבשן גדול, רכזי לייצור כלי חרס בגליל בתקופה הרומיתאתר מ, בכפר חנניה

החפירות לא נתגלה מקווה טהרה במסגרת). Adan-Bayewitz 2008(לתקופה הרומית המאוחרת

.שנערכו בקרבה לכבשן זה

ככל הנראה תנור לצריפת –קטן נתגלה מיתקן סגלגל ) 78.1בשטח (בעיר התחתית של ציפורי 

יצא מכלל ר שא) 1:76טבלה (סמוך מאד למיתקן זה נתגלה מקווה טהרה ). 27: ס"תשוייס(כלים 

טיגרפית באזור זה ציין כי התמונה האדריכלית והסטרהחופר). שם(שימוש בתקופה הביזנטית 

על זיקה אפשרית בין מקווה הטהרה ולכן בשלב זה קשה לעמוד , )שם(נה ברורה נשל החפירה אי

.בין הכבשןל

דיון.  8.8.3.א

ר לכלי צורמת ההקפדה שהייתה נהוגה בבתי יל עולה תמונה מורכבת באשר ל"ממקורות חז

ענייני טומאה כמי שאינו מקפיד על המצויהקדרישנם מקורות המציירים את , מצד אחד. חרס

כל קדר לסמוך על ישנם מקורות המתירים, מאידך. כטמאותותיו חשודותרכוללכן מו, וטהרה

בתקופת גם .המוצעים למכירהטוען כי הקפיד על טהרת כליואשר " המודיעין ולפניםמן"הנמצא

הקפידו לשמור על לצורכי תרומהעל כך שהקדרים שייצרו קנקניםחכמיםהבציר והמסיק סמכו 

.הכליםטהרת

באתרים יהודיים מתקופת הבית השני ומתקופת המשנה חפרו מעט בתי יוצרנ, נכון להיום

דבר המעיד על , בקרבת מקום לכבשנים) או מקוואות(נתגלה מקווה , לק מהאתריםבח. והתלמוד

תעלות באמצעותומזרח האתר שנבדק- במילוי טרסות בדרוםנתגלושל צפחותמויות גדולות של פסולת ייצורכ305

גלגל אובניים ל ייצור קרמיקה באתר הוא עהתגלית אחרת אשר מעיד.)14.09.09: פ מיעקב ביליג"מידע בע(בדיקה

גם העובדה כי באתר נתגלו שברים ). ה"ביליג תשנ(צפון האתר-במרכזנמצא במילוי של אבנים בטרסה חקלאיתאשר 

רבים של צפחות במידה דיספרופורציונית למספרם היחסי במכלולי קרמיקה ביהודה בשלהי תקופת הבית השני עולה 

Adan-Bayewitz [et al.](ם המעידים על קיומו של בית מלאכה לייצור צפחות במקום בקנה אחד עם שאר הממצאי

אך אין בידינו נתונים המאפשרים , )366–361: 1טבלה (המוצה נתגלו ששה מקוואות טהרה ' באתר ח). 44 :2008

.לזהות זיקה בין מקוואות אלו לייצור הקרמיקה במקום

אך לא נמסרו פרטים על הקונטקסט והמיקום , י אובניים ופסולת ייצורבמסגרת חפירות באתר נתגלו שני גלגל306

והשני , )P" (שטח התעשייה"ב)265: 1טבלה (אחד , שני מקוואות נתגלו באתר). Magen 20042: 101(שבהם נמצאו 

.Fבמבנה ) 264: שם(

הביזנטית הקדומה ומהתקופה , התיכונה והמאוחרת, באתר נתגלתה פסולת ייצור מהתקופה הרומית הקדומה307

).Adan-Bayewitz 2008; ס"שנקמן תש(

.לא נערכו במקום חפירות). Strange et al. 1995(פסולת הייצור נתגלתה באתר במסגרת של סקר ארכיאולוגי 308

Osband; 137, 28: ו"בן דוד תשס(חפירה שנערכו באתר - פסולת הייצור נתגלתה במסגרת סקר ארכיאולוגי וסקר309

2007: 26, 99.(
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שיש הארכיאולוגיים עקב מיעוט הנתונים אולם . הקפדה בענייני טהרה בזיקה לייצור כלי חרס

.קף התופעהקשה לעת עתה לעמוד על הי, בידינו

מקוואות טהרה במערות מפלט.  8.9.א

ופעה ארכיאולוגית מיוחדת לשלהי תקופת הבית השני תהמפלט במדבר יהודה הןמערות 

הסתתרו פליטים בשעות בהן מדובר במערות טבעיות אליהן ברחו ו310.ולתקופת מרד בר כוכבא

ם למערות המפלט טידומות בהרבה הבהגם בגליל נתגלו מערות מקלט 311.חירום ומלחמה

ובהן נתגלו ,אף נחפרווחלקן,מערות מפלט נסקרועשרות ). ט"שבטיאל תשס(שבמדבר יהודה 

.במערות אחדות נתגלו מקוואות טהרה. שרידים שונים של פעילות אנושית

נמצא ריכוז של מערות טבעיות אשר ) קלעת אבן מען(רבת ארבל הקדומה שבקיםבמצוק

:1טבלה (מערות אלו נתגלו שלשה מקוואות טהרה משובשל. הורחבו בחציבה והוכשרו למגורים

יש לקשור את השימוש במערות אלו אך ייתכן ש, אינו ברורהמקוואותתם של זמן בניי).23–21

כנראה נאמני (" שודדים"הורדוס נגד הת הקרב שפתחאודועל דבריו של יוסף בן מתתיהו ל

). 430–413: קדמוניות יד; 308–304: מלחמות ב(לארבל שהתבצרו במערות הסמוכות) אנטיגונוס

טהרה נוסףמקווה ).ט"שבטיאל תשס(מרד החורבןבמהלך למקלט ייתכן גם שהמערות שימשו 

אינו גם זמנו של מקווה זה.שלמרגלות היישוב עכברהנתגלה במערת מפלט במצוק) 1:10טבלה (

בין אפשר ששני אתרים אלו נמנים.מרד החורבןאותו יש לקשור לאירועי אך ייתכן שאף, נהיר

" מערות ארבל"על ידו המכונים, המרד הגדוללקראתבגליל שביצר יוסף בן מתתיהו המקומות

.)37: חיי יוסף: השוו; 573: מלחמות ב" (סלע עכברה"ו) 37: חיי יוסף(

, במצוק הצפוני של נחל מכמש מצויים שני מכלולים של מערות חצובות שהגישה אליהן קשה

מדף (ך צניר במכלול המזרחי נחצבו שלשה חללים בתו"). העליות("עליליאת - המכונות בערבית אל

:1טבלה (ים יהחלל האמצעי הוא מקווה טהרה רחב יד. )שצורתו כשל חצי צינורסלע בעל גג טבעי

פטריך הציע שהמערות בנחל מכמש הוכשרו בקשר למאורעות שפרצו ביהודה במסגרת וסףי).322

השני או שהוקמו רק בסוף ימי הבית , ההתנגדות לשלטונו של הורדוס ולשלטון הנציבים שאחריו

נראה שחזרו יהודים למערות אלו , דבריול). 163: ה"פטריך תשמ(במסגרת ההכנות למרד הגדול 

).שם(בימי מרד בר כוכבא 

נתגלה בור מים ) 1' מערה מס(מורבעאת יבוואדבפתח של אחת ממערות המפלט שנתגלו 

צמוד ). de Vaux 1961: 9(' מ3.45בעומק ', מ2.50×4.00: מקומר מהתקופה הרומית שמידותיו

יורדות אל הארבע מדרגות ובה, )'מ2.80עומקה ', מ0.80×2.00(ה מרובעת בֵרכנתגלה זה לבור 

. )Ben-David 1969: 168(כי מתקן זה שימש מקווה טהרהייתכן. )1:747טבלה (רצפת המתקן

.ע"אשל ופורת תש; ט"אשל ועמית תשנ: שני קובצי מאמרים הוקדשו לנושא310

מערכות . ודרך תפקודן, ייעודן, התופעה של מערות מפלט שונה מהתופעה של מערכות מסתור בדרך היווצרותן311

מסתור מערכות . מחוברים דרך מחילות צרות חצובותקרקעיים שנחצבו לרוב בידי אדם וש-מסתור הן חללים תתה

מרביתם בשפלת יהודה אך גם בבמת הר יהודה , מצויות בדרך כלל מתחת למבני מגורים בתוך יישובים קיימים

מערות מפלט הן , לעומתן. קרקעית-ואף ללוחמה גרילה תת, מערכות אלו נועדו להסתתרות בשעת חירום. ובגליל

או אחרת למגורי אדם על ידי פליטים שנמלטו אשר הוכשרו במידה זו , מערות טבעיות מחוץ למקומות יישוב קבועים

).13: ט"אשל ועמית תשנ(למערות אלו בשעת חירום או מלחמה 
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נ "לסהנהליות מראשית המאה השנייה כה נתגלו מספר תעודות כלכליות ומהסמו2' במערה מס

312.ומתקופת מרד בר כוכבא

הבֵרכעל שם , "הבֵרכמערת ה"בצוק הצפוני של נחל דוד נתגלתה מערת מפלט אשר כונתה 

', מ5- כה בֵרכשל האורכה .כה לפתח הכניסה למערהומהס, חלקה בנויהוחצובה חלקה, מטויחת

שרוחבו הממוצע הבֵרכממנו זרמו המים אל גוף ה, והיא מורכבת מבור שיקוע שעומקו כמטר אחד

, כהןחיים. )42–41: ח"אהרוני תשי(ועומקו כמטר אחד מתחת למפלס בור השיקוע', מ1.2-כ

צמוד לדופן החיצונית ).2005כהן (מקווה טהרה הציע שמדובר ב, במערה בשנים האחרונותשחפר

ת כהן לדעאשר ) 'מ0.8× 0.8(משטחיהןשתי מדרגות ולמרגלותיהן שלה נתגלו שרידבֵרכשל ה

ה כמקווה בֵרכלמעשה יש להסתפק בזיהוי ה. )שם(שימש את הנכנסים והיוצאים מהטבילה

במערה נתגלו מטבע . רגילהת אגירהבֵרכוייתכן ששימש כ, שכן אין מדרגות בתוך המתקן, טהרה

נ "לסה127/128מטבע ברונזה של העיר צור משנת , )2009כהן (למרד הגדול ' ברונזה משנה ב

).שם(כוכבא למרד בר ' ע ברונזה נוסף מהשנה הגומטב, )154: ב"אביגד תשכ(

ה בֵרכובה , )"מערת המקווה"המוכנה (בגדה הדרומית של נחל הרדוף נמצאה מערת מפלט

: א"אהרוני תשכ(חצובה בסלע בחלקה ובנויה בחלקה,)'מ1.40עומקה ', מ1.25×1.90(חתמטוי

חרסים "נמסר כי במערה נמצאו .שימשה לטבילההבֵרכגם במקרה זה יש להסתפק אם ה).26

ממזרח למערה נמצאה מטבע ברונזה מהשנה השנייה ' מ200- ק של כרחובכוך קטן במ, "רומיים

).27: שם(למרד בר כוכבא 

ענייני טהרה גם בעיתות ידים על ההקפדה במקוואות הטהרה אשר נתגלו במערות מפלט מע

הרצון לשמור , הן מבחינה לאומית והן מבחינה אישית, ביותרקשותהאפילו בשעות משבר . חירום

עד כדי , הקרבותעדיין תפס מקום חשוב בתודעתם של פליטיריטואלית על רמה נאותה של טהרה 

דומה כי . לחצוב לעצמם מקוואות טהרה במערות המפלט אליהן ברחוווחטרראו צורך לכך ש

ר על דיני מאמציהם לשמויהודים אלו בהדבקות של על ממצא זה מעיד יותר מכל על המסירות ו

.בתקופת מרד בר כוכבאכנראה גם בשלהי תקופת הבית השני וטומאה וטהרה

מקוואות בעלי סידורי הפרדה.  9.א

הנתונים הארכיאולוגיים.  1. 9.א

בחלק מהמקוואות מצויה מחיצה נמוכה המחלקת את רוחב גרם , )3.א(כפי שהזכרנו לעיל 

מחיצה זו ). 704, 441, 410, 388, 376, 1:369טבלה : ראו לדוגמה(י נתיבים המדרגות שבמתקן לשנ

אשר בלטו מחוץ למים בזמן שהמתקן לא היה (נמצאת על המדרגות העליונות של המקווה עצמו 

. מחוץ לפתח המתקן, מדרגות שבמסדרון המבוא של המקווהאו על גרם ה/ו) מלא עד גדותיו

ומטויחת באותו טיח עבה המכסה את , או חצובה מתוך הסלעבנויה על גבי המדרגות המחיצה

ולכן לא ניתן להגדירה , )מ לערך"ס20–10(בדרך כלל המחיצה נמוכה מאד . המדרגות עצמן

אך נראה כי עיקר הפעילות במערות אלו , במערות ואדי מורבעאת נגלו גם שרידים שזמנם מימי המרד הגדול312

. 339–338: 2008פורת ואשל : ראו לאחרונה; הייתה בימי מרד בר כוכבא
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שהמחיצה היה מרכיב אדריכלי אשר נועד לסמן שני , אם כן, נראה313).227: א"רייך תשמ(כמעקה 

).שם(נתיבים נפרדים על גבי גרם המדרגות 

הסמוכים אחד לשני ומופרדים , ר מקוואות נמצאים שני פתחי כניסה לחלל המתקןבמספ

,478, 436, 408, 390–388, 376, 1:369טבלה : ראו לדוגמה(באמצעות אומנה בנויה או חצובה 

רייך הציע שגם אלמנט זה נועד ליצור הפרדה לשני נתיבים בכניסה למקווה וביציאה 314).705, 704

מהאומנה כאשר מחיצה נמוכה משוכה, שתי התופעות מצויות באותו מתקן, םלעיתי). שם(ממנו 

.מורד גרם המדרגותשבין פתחי הכניסה על גבי

מקוואות בעלי סידורי הפרדה בצורה של מחיצה על גבי גרם 60-נתגלו כ, נכון להיום

ית נתגלו כמחצ: התפרוסת הגיאוגרפית של מקוואות אלו מוגדרת היטב. או פתח כפול/המדרגות ו

נתגלו שלשה מקוואות אשר , בקומראן. )8ראו מפה (יהודה וכמעט כל השאר נמצאים ב, בירושלים

, )596, 592, 1:589טבלה (גרמי המדרגות שלהם נחלקו לשלשה נתיבים באמצעות שתי מחיצות 

על המחיצות במקוואות (בו נמצאים שלשה מחיצות על גרם המדרגות ) 593:שם(ומקווה נוסף 

).2. 9.אראו עוד להלן , ראןקומ

לתופעה זו של הפרדת גרם המדרגות של המקווה לשני נתיבים ניתן כנראה לצרף תופעה 

:1טבלה (ביריחו נתגלו שלשה מקוואות . מקוואות בעלי שני גרמי מדרגות נפרדים לגמרי–אחרת 

צידי יורדים משני ה, אחד מול השנילכל אחד שני גרמי מדרגות שהותקנואשר) 308, 305, 285

" מצד אשכולות"מקווה בעל מבנה אדריכלי דומה נתגלה ב. באמצעהמתקן אל תוך אגן אחד ש

תכנון אדריכלי זה דומה מאד ביסודו לסידורי ההפרדה שסקרנו זה ). 823:שם(שבדרום הר חברון 

זיסו ; 9: 1ו"רגב תשנ; 274: ן"רייך תש(י גישה נפרדים למקווה לשכן הוא מאפשר שני מסלו, עתה

, עם שני גרמי מדרגות נפרדים) 1:587טבלה (נתגלה מקווה , בקומראן315).139: ב"תשס

.המסודרים אחד בניצב לשני

אם כי ייתכן , כל המקוואות בעלי סידורי הפרדה מתוארכים לשלהי תקופת הבית השני

ד לדיכוי המשיכו להיות בשימוש עואות הנמצאים במרחב הכפרי של יהודהחלק מהמקולפחות ש

.עת שנחרב היישוב היהודי באזור–כוכבא - מרד בר

מצב המחקר–פרשנות הממצא לאור המקורות ההלכתיים .  2. 9.א

והציעו דרכים שונות , מספר חוקרים כבר עמדו על התופעה הארכיאולוגית שזה עתה תיארתי

.אסקור כאן את המחקרים העיקריים שטיפלו בנושא עד כה. לפרש אותה

שבו קיר של ממש מפריד את גרם המדרגות לשני הנתיבים נפרדים ) 704: 1טבלה (אלון שבות נתגלה מקווה אחד ב313

.אך נכון להיום זהו מקרה יחידאי, )2. 7. 8.א: ראו לעיל(לגמרי 

העלה רייך את הסברה שייתכן , )'מ1.8–1.5לפחות (במקוואות בעלי פתח כניסה אחד שהוא רחב באופן מיוחד 314

).36: ן"רייך תש(קור הייתה קיימת אומנה בנויה שחילקה את הכניסה לשני פתחים נפרדים שבמ

.המובאת להלן) 60: 1ז"תשנ(ברם ראו דעתו של עמית 315
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)ן"תש; א"תשמ(ך ריי.א

הראשון להתייחס בהרחבה לתופעה הארכיאולוגית של סידורי הפרדה במקוואות טהרה 

פירש שהפרדת גרם המדרגות לשני נתיבים נועדה להבדיל בין הטמאים אשר, עתיקים היה רייך

כדי שאלו ,חר שכבר טבלוהיורדים למקווה כדי לטבול לבין הטהורים העולים מתוך המקווה לא

דומה כי 316.)39–34: ן"תש; א"תשמ(נים לא ייטמאו כתוצאה ממגע פיזי עם הראשוניםהאחרו

כל הכלים הנמצאים ': "רייך היה הראשון לקשר בין תופעה ארכיאולוגית זו לבין הנאמר במשנה

', עלייתן317שלא כירידתן; טהורים–ודרך עלייה , טמאים–דרך ירידה לבית הטבילה , בירושלם

חוץ מן הסל והמגריפה והמריצה המיוחדים , כולם טהורים': בי יוסי אומרר.דברי רבי מאיר

כאשר כלי נמצא על מדרגות המקווה ומסתפקים , מאיר' לדעת ר). ב, שקלים ח, משנה" ('לקברות

יש להכריע שכאשר –אם הכלי הונח שם לפני שהספיקו להטבילו או שמא אחרי שכבר הטבילו 

דרך "ואילו כלי שנמצא , מסתבר שהוא טרם הוטבל–" ילהדרך ירידה לבית הטב"הכלי נמצא 

" דרך הירידה"מכאן יש ללמוד שהיה ניתן להבחין בין . מן הסתם כבר הוטבל–מהמקווה " עלייה

והמשנה מתפרשת היטב לאור סידורי ההפרדה שנתגלו בחלק , ממנו" דרך העלייה"למקווה לבין 

ה שמקוואות בעלי סידורי הפרדה נתגלו בעיקר העובד, לדברי רייך318.מהמקוואות מתקופת הבית

.בירושלים וסביבותיה עולה בקנה אחד עם דברי המשנה המקשרים הלכה זו עם ירושלים

הביא שני מקורות חיצוניים אשר ) ח"תשכ–ז"תשכ(ליברמן שאול , בהתייחס למשנה זו

החיצוני ון אוונגליהמקור הראשון הוא קטע ה. מאיר' לדעתו מתפרשים היטב לאור דברי ר

אשר ,שיח בין ישו לבין כהן גדול פרושי-מתואר דובו ,)3. 4.א(סירינכוס שצוטט כבר לעיל אוקמ

ויורד הייתי בגרם , ד]ו[התרחצתי בבֵרכת ד, אני טהור": נהלשאלת ישו בדבר מצב טהרתו ע

·καθαρεύω(עליתי באחר , אחד) או סולם(מדרגות  ἐλουσάμην γὰρ ἐν τῇ λίμνῃ τοῦ Δ[αυ εὶ]δ

καὶ δι ᾿ ἑτέρας κλίμακος κατελθὼν δι ᾿ ἑτέρας ἀ[ν]ῆλθον·"() 24: 840פפירוס אוקסירינכוס–

. ואחרים) 210: ז"תשל(ידין , )Pixner 1976: 271, n. 54(יש לציין כי בהסבר זה כבר קדמו לרייך ברגיל פיקסנר 316

מופיעה 95י מינכן "בכתב יד אוקספורד ובכ). נפולי(ובדפוס ראשון , בכתב יד פארמה, פמןכך הגרסה בכתב יד קאו317

". 'טמאי' עליית' ושלא כדרך ירידת' טהורי' ודרך עליי' טמ' הטביל' לבי' דרך יריד: "הגרסה

להעיד על כתב שאמנם עד עתה לא נתגלו כל סימנים אדריכליים היכולים) 35: ן"תש; 6' הע, 227: א"תשמ(רייך 318

המקובל , אך סביר להניח שבעניין זה היה קיים נוהג אחיד, איזה צד שימש לירידה לתוך המקווה ואיזה לעלייה ממנו

ובעלייה למזבח ) ב, מידות ב, משנה(יש להשוות עניין זה לנוהג שהיה קיים בכניסה להר הבית , לדבריו. על הכל

על אף . ואילו היציאה או הירידה מצד שמאל, רתית הייתה מצד ימיןשם הכניסה או העלייה השג, )ג, זבחים ו, משנה(

יש להעיר כי בחלק מהמקוואות בעלי סידורי הפרדה אכן קיים סימן אדריכלי שלכאורה יכול ללמד , ההיגיון שבדבריו

ש י. מיקומה של מדרגת העזר הנמצאת באגן הטבילה–איזה צד שימש לירידה לתוך המקווה ואיזה לעלייה ממנו 

שהיא בוודאי קשה יותר לביצוע –להניח שמדרגת העזר נועדה בראש ובראשונה להקל על העלייה מתוך אגן הטבילה 

סביר להניח שכאשר מדרגת העזר נמצאת בצד שמאל של אגן הטבילה במקוואות , אם כן. מאשר הירידה לתוך האגן

ואילו , הירידה לתוך המקווה הייתה מצד ימין–) במבט מפתח הכניסה של המקווה לכיוון פנים(בעלי סידורי הפרדה 

אין , למעשה. הירידה לתוך המקווה הייתה מצד שמאל–כאשר מדרגת העזר נמצאת בצד ימין של אגן הטבילה 

בחלקם מדרגת העזר נמצאת בצד : אחידות כלל באשר למיקומן של מדרגות העזר במקוואות בעלי סידורי הפרדה

ויש שהיא נמצאת במרכז האגן , )708, 655, 480, 478: שם(בחלקם בצד ימין , )656, 424, 418, 409: 1טבלה (שמאל 

).406: ראו לדוגמה שם(
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מקור זה מתפרש היטב לאור דברי המשנה הרומזת על נוהג להפריד בין , לדברי ליברמן319.)27

: שם כתוב, המקור השני הוא אגרת אריסטיאס. הירידה לתוך המקווה לבין העלייה ממנו

והם נזהרים . ומקצת אנשים עושים את דרכם בעליונים ומקצתם בתחתונים, מעבריםומעלות ל"

" בטהרה לא יגעו בשום דבר אסור) השוהים(כדי שהעושים , להתרחק אילו מאילו בהליכתם

כפי שהמשנה מעידה על נוהג לקיים ]). שם, ליברמןלפי תרגומו של[106: אגרת אריסטיאס(

בין הצד המיועד לשמש את הטמאים לבין הצד המיועד לשמש הפרדה פיזית במדרגות שבמקווה 

מעלות "שגם ב–כך לדברי ליברמן יש להבין את הנאמר באגרת אריסטיאס , את הטהורים

שבירושלים נהגו להקצות מקומות מעבר נפרדים עבור ) διαβάθραι πρὸς τὰς διόδους" (למעברים

אלא עתה גם , פרשים לא רק לאור המשנהשני מקורות אלו מת, לדברי רייך. הטהורים והטמאים

.לאור הממצא הארכיאולוגי

שלא מן הנמנע שסיבות נוספות עומדות מאחורי תופעת סידורי ) 39: ן"תש(עוד כתב רייך 

מעבר לחשש שהעולה מן המקווה בטהרה יבוא במגע ,פרדה שנתגלו בחלק ממקוואות הטהרההה

ף השקפות ן שתופעה זו מבטאת מנהגים או אייתכ, לדבריו. לא רצוי עם הטמא שנכנס לטבול

.הוא הביטוי החומרי שלהם בשטח) וכנראה גם מחיצה(שפתח כפול ,תיאולוגיות עמוקות יותר

כתב גם על התופעה הארכיאולוגית של צמד מקוואות הפתוחים לאותו ) 46–43:שם(רייך 

מחיצה או פתח (דה כאשר בחלק מהמקרים נמצא שבמקווה אחד קיימים סידורי הפר, חדר מבוא

אם כי (רייך הציע מספר הסברים אפשריים לתופעה 320.ואילו בשני אין כל סידורי הפרדה) כפול

):העיר שלהצעותיו אין תימוכין במקורות ההלכתיים

.מקווה אחד נועד לטבילת גברים והמקווה השני לנשים.1

ב הבית ויתר א, מבוגרים וילדים: כגון, דיירי הביתכל מקווה נועד לקבוצה אחרת מ.2

.וכדומהבני הבית ומשרתים, בני הבית

פרשנות זו מבוססת על ההלכה . כל מתקן נועד להיטהרות לשם דרגת טהרה אחרת.3

הטובל למעשר ; אסור למעשר, הטובל לחולין והוחזק לחולין: "שנאמרה במשנה

; אסור לקודש, הטובל לתרומה והוחזק לתרומה; אסור לתרומה, והוחזק למעשר

טבל ולא ; הותר לקל, רוהטובל לחמ; אסור לחטאת, קודש והוחזק לקודשהטובל ל

, משנה זו אמנם עוסקת בכוונת הטובל). ו, חגיגה ב, משנה" (כאילו לא טבל, הוחזק

אך לדברי רייך ייתכן שהיה קיים נוהג להפריד בין סוגי הטבילות על ידי טבילה 

הציע רייך כי , ההשערהעל דרך . ם שונים כדי למנוע בלבולבמקוואות מטיפוסי

ואילו המקווה ללא , המתקן הכפול נועד לטבילות לשם דרגות הטהרה החמורות

.סידורי הפרדה נועד לטהרות בדרגה נמוכה יותר

ואילו המקווה ללא סידורי , המתקן הכפול נועד לטבילות של אנשים טמאים ממש.4

עדה להסיר כל אשר נו(יומית שגרתית -נועד לאנשים הטובלים טבילה יוםהפרדה

או לאנשים טהורים אשר באים לטבול רק כדי לעלות מדרגה אחת של , )ספק טומאה

).ל"על פי דברי המשנה הנ(טהרה לדרגה גבוהה יותר 

.31ראו לעיל הערה , לרקע של מקור זה319

.487, 486; 479, 478; 462, 461; 428, 427; 419, 418; 406, 405; 376, 375: 1טבלה : ראו לדוגמה320
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על ) 39–38: שם(הצביע רייך , י סידורי הפרדהלעומת התופעה של תכנון ובניית מקוואות בעל

חד מהפתחים נחסם במהלך תקופת של מקוואות בעלי פתח כפול שבהם אדוגמאות שלוש

מי שהסב את המתקן בעל פתח , לדעת רייך). 598, 514, 1:405טבלה (השימוש המקורי של המתקן 

ובכך , הכפול למתקן בעל פתח יחיד התכוון לבטל את יתרונו של הפתח הכפול על פני הפתח היחיד

רייך . ענו נועד הפתח הכפוללמנהג או להלכה שלמ–או אף מתנגד –גילה את דעתו שאינו מקפיד 

העלה את ההשערה ששינוי תפיסה בעניין זה היה אולי קשור בהבדלים בתפיסות ההלכתיות או 

העובדה שמתקנים , לדבריו. הרעיוניות של הכתות השונות שהיו קיימות בתקופת הבית השני

ו של בעל אחדים שינו את מבנם במהלך קיומם כמקוואות טהרה עשויה להעיד על שינוי השקפת

.המקווה או על שינוי בבעלות על המקווה

)2006; ו"תשנ(רגב .ב

רגב נדרש לשאלה מדוע סידורי הפרדה קיימים רק בקבוצה קטנה של מקוואות בעוד שברובם 

). Regev 2006: 148–149; 11–4: 1ו"רגב תשנ(הגדול של המקוואות אין סידורי הפרדה כאלו 

ואילו שאר העם , היו שייכים לאוכלוסיה הכוהנית דווקאמקוואות בעלי סידורי הפרדה , לדעתו

רגב סבר שההפרדה בין הנתיבים במקוואות אופיינית לנוהגים . נהגו לטבול במקוואות רגילים

והביא לכך שלשה מקורות הלכתיים המתארים , הקשורים לבית המקדש ולכוהנים המשרתים בו

:ונהסידורי הפרדה בין כניסה ליציאה בהקשר למקדש ולכה

חוץ ממי , ומקיפין ויוצאין דרך שמאל, כל הנכנסין להר הבית נכנסין דרך ימין".1

).ב, מידות ב, משנה" (שהוא מקיף לשמאל–שארעו דבר 

חוץ משלשה דברים , ומקיפין ויורדין דרך שמאל, כל העולים למזבח עולין דרך ימין".2

).ג, זבחים ו, משנה" (שהיו עולים וחוזרים לעקב–321אלו

ודורשת , ה במגילת המקדש מתארת את החלפת משמרות הכהונה במקדשפסק.3

: הפרדה בין המשמר היוצא לבין המשמר הנכנס כדי למנוע תערובת ביניהם

] ובבואוובבואו[ לשמאול»ה באיהי«ני ש]|מר לעירי המר לעירי ה|[בא המ֯ש ]|היההיה|[וכאשר י

אמה ובמה ובהכלי֗ ב֗ ו»אלה«מתערבים אלה בו֯ יהייהיוא ו֗ל 322עירייצא הרישון ֗מ 

צא ליום השמיני ומטהרים את ו֗ וזה י֗ ֯א בבמשמר אל מקומו וחנו ז֗ה 

שמהא הראישונה ולוא תהיהת תצע֗ ממהנשכות זואת אחרי זאות 

11QTa(תערובת [11Q19] XLV: 3–7 «+11QTb [11Q20]: XI».(323

ם האחרונים מדברים שניי, בעוד שהמקור הראשון מתייחס לכל בני אדם הנכנסים להר הבית

סידורי הפרדה ) א: (מקורות אלו הציבו בפני רגב שתי אפשריות פרשניות. נים דווקאעל כה

, משנה" (ועולת העוף כשהיא רבה במזרח, ניסוך המים והיין: "שלשות הדברים המנויים במשנה הקודמת, כלומר321

).ב, זבחים ו

".ן֗ ]י[יצא הרישון ֗מי֗מ : "ידין קרא כאן322

ראו , לקטע זה. García Martínez, Tigchelaar and van der Woude 1998: 357–409: פורסמה על ידי 11QTbמגילת 323

.390–388: שם
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ולכן יש לשער כי מקוואות בעלי –לכהנים ולישראלים כאחד –אופיינית לבית המקדש בכלל 

עקרון ההפרדה ) ב(; סידורי הפרדה נועדו לשמש את כל המחויבים להיטהר לפני כניסתם למקדש

נה רגב פ, כדי להכריע בין שתי אפשרויות אלו. קא לכוהנים המשרתים במקדשגע דוובין נתיבים נו

, לדבריו. תפרוסת הגיאוגרפית של מקוואות בעלי סידורי הפרדהובדק את , לממצא הארכיאולוגי

לבין מיקומם של יישובי –בירושלים ובסביבותיה הקרובה –קיימת חפיפה בין תפרוסת זו 

325מקוואות בעלי סידורי הפרדה נתגלו גם ביריחו324.בית השניכוהנים הידועים לנו בתקופת ה

הסיק , מתוך כך). 9: 1ו"רגב תשנ" (דוע בוודאות על יישוב כוהניםשני אתרים שבהם י", ובקומראן

.רגב כי מקוואות בעלי סידורי הפרדה שימשו את הכהנים דווקא

המחיצה על גרם רגב הסכים עם קביעתו של רייך באשר לתפקיד הפתח הכפול ו, למעשה

מניעת מגע בין האדם שטבל ועלה מן המקווה כשהוא טהור לבין –דהיינו , המדרגות של המקווה

הוביקש לזהות את האוכלוסיי, אולם רגב הלך צעד נוסף326).8: שם(אדם טמא שירד לטבול 

רגב אמנם הדגיש כי בספרות . שעשתה שימוש במקוואות אלו עם השכבה הכוהנית דווקא

ואולם , לא נאמר שיש קשר בין מקוואות בעלי סידורי הפרדה לבין טהרת הכוהניםההלכתית

ההקפדה המיוחדת של הכוהנים בדיני טומאה וטהרה הביאה אותם להקפיד ולהשתמש –לדעתו 

סביר להניח שטבילת , לדבריו. או עם מחיצה על גרם המדרגות/דווקא במקוואות בעלי פתח כפול ו

לשם –סידורי הפרדה נועדה להשגת דרגת טהרה חמורה מן הרגיל הכהנים במקוואות בעלי 

327.אכילת תרומה או לצורך עבודת הקרבנות במקדש

)ז"תשנ(עמית .ג

אשר הדגיש כי מתוך שלושת , )62–56: 1ז"תשנ(ההיפותזה של רגב זכתה לביקורת של עמית 

) ועליה וירידה(מתארים הפרדה בנתיבי כניסה ויציאהורות המובאים במאמרו של רגב אשר המק

בעניין זה הסתמך רגב על סקירת מקום יישובם של הכוהנים מסביב לירושלים שבמחקרו של אדולף ביכלר 324

.)146–119, 68–38: ו"תשכ(

שני גרמי , בשלושת מקוואות אלו. )308, 305, 285: 1טבלה (כוונתו לשלשה מקוואות בעלי גרם מדרגות כפול 325

אין , בשונה מהמקוואות הכפולים בירושלים ובסביבתה. ים יורדים לתחתית המתקן משני צדדים נגדייםמדרגות נפרד

כתב , ח הסופי שפרסם על חפירותיו ביריחו"יש לציין כי בדו. במקוואות אלו מחיצה על גרם המדרגות או פתח כפול

). 96–91, 46–43: 2004ל "הנ; Netzer 2001: 134–135(אלא מתקני תעשייה , נצר שמתקנים אלו כלל אינם מקוואות

רק בשלשה מקוואות נמצא גרם , המקוואות שנתגלו באתר ארמונות החורף ביריחו37-מתוך כעוד יש להעיר כי 

ואילו כל המקוואות שנתגלו בתחומי , שלושת המתקנים האלו מצויים באזורי התעשייה של האתר. מדרגות כפול

גם . הם מקוואות בלי סידורי הפרדה–בני משפחת בית חשמונאי הכוהנית מקום מגוריהם של –הארמונות עצמם 

ואילו , )308, 285: שם(רק שנים שייכים לתקופה החשמונאית , מתוך שלושת המקוואות שנתגלו באזורי התעשייה

כי מקרה המבחן של יריחו מלמד כי דווקא במקום הידוע, אפוא, נמצא. שייך לתקופת הורדוס) 305: שם(האחר 

במקוואות התופעה של סידורי הפרדה, במבני המגורים של ארמנות החשמונאים ביריחו, כמקום מושבם של כהנים

.נעדרת לגמרי

. דברים סותרים שכתב רגב בעניין זה) 329הערה (אולם ראו לקמן 326

כאשר במקווה אחד קיימים , וחים לאותו חדר מבוא בבית פרטייש להעיר כי התופעה של צמד מקוואות הפת327

צמד מקוואות . איננה מתיישבת יפה אם ההיפותזה של רגב, סידורי הפרדה ובמקווה השני אין כל סידורי הפרדה

יימצא באותו " כוהני"ולכן לא ברור אליבא דרגב כיצד יתכן שמקווה , מהסוג הזה בוודאי היה שייך למשפחה אחת

".כוהני-לא"כפיפה אחת עם מקווה בית וב
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, לדברי עמית. ואילו השלישי מתייחס לכלל ישראל, רק שנים מדברים על כהנים, בזיקה למקדש

ר בין תפרוסת המקוואות בעלי סידורי הפרדה לבין יישובי הכהנים אינו וגם ניסיונו של רגב לקש

, )146–119, 68–38: ו"תשכ(ביכלר אדולף רגב התבסס על מחקרו העיוני של . עומד בפני הביקורת

ואולם לאחר קביעתו התיאורטית , "יישובי כוהנים מצויים לרוב מסביב לירושלים"ממנו הסיק כי 

של רגב כי תפרוסת המקוואות בעלי סידורי הפרדה חופפת את תפרוסת יישובי הכוהנים מסביב 

הוא נאלץ להסתפק בדוגמאות של יריחו וחורבת קומראן בהעדרן של דוגמאות –לירושלים 

שכן , לא ניתן לקבל את המקוואות בחורבת קומראן כדוגמה מייצגת, לדעת עמית. ידועות אחרות

וככל הנראה הותאמו לצרכים המיוחדים של אנשי הכת שחיו , מקוואות אלו חריגים במבנה שלהם

ומכתבי כת קומראן , המתארים את מנהגיהם של האיסיים, מכתבי יוסף בן מתתיהו. במקום

מועמדים וד על קיומו של דירוג חברתי נוקשה ועל שלבי קבלה ארוכים של ניתן ללמ, עצמה

ולדעת עמית יש לפרש את הממצא של מקוואות בעלי סידורי ,חדשים שביקשו להצטרף לכת

העיר עמית כי שלושת מקוואות , באשר למקוואות ביריחו. הפרדה בחורבת קומראן לאור מידע זה

שכן אין , עלי סידורי הפרדה שנתגלו בירושלים וסביבתהאלו שונים בצורתם משאר המקוואות ב

אלא שני גרמי מדרגות נפרדים היורדים –בהם מחיצה על גרם המדרגות ואין להם פתח כפול 

ולכן לדעתו אין להכלילם בקטגוריה של טיפוס המקוואות , לתחתית המתקן משני צדדים נגדיים

דת של מקוואות אלו הותאמה ככל הנראה צורתם המיוח, לדברי עמית328.בעלי סידורי ההפרדה

ולא נועדה למנוע מגע פיזי בין אנשים , )275–274: ן"תש(כפי שהציע רייך , לטבילת כלים וחפצים

.טמאים היורדים לטבול לבין אנשים טהורים העולים מהמקווה לאחר שטבלו

דה בענייני מקוואות בעלי סידורי הפרדה מעידים אמנם על דרגה גבוהה של הקפ, לדעת עמית

. סבר עמית כי אין סיבה לשייך הקפדה זו לכהנים דווקא, ואולם בניגוד לרגב, טומאה וטהרה

: המדרג הגיאוגרפי) א: (ניתן להצביע על מספר מדרגים שונים ומקבילים בתחום הטהרה, לדבריו

; ועמי הארץ"חברים", כהנים: חברתי- המדרג האנושי) ב(; ישראל-ושאר ארץירושלים, המקדש

. מטומאת מת החמורה ועד טומאת בעל קרי הקלה, דרגות הטומאה השונות: המדרג ההלכתי) ג(

סידורי ההפרדה במקוואות מעידים על דרגה גבוהה של הקפדה בענייני טהרה אשר , לדעת עמית

.ניתנת לשייכה לאחד או יותר ממדרגים אלו

)ז"תשנ(גרוסברג .ד

שאין ללמוד מהמקורות ) ז"תשנ(ב גרוסברג כת, )1ו"תשנ(במאמר תגובה למאמרו של רגב 

ההלכתיים שהביא רגב שההפרדה בין הנתיבים במקוואות אופיינית לנוהגים הקשורים לכהנים 

הסיבה , ])א"יומא מה ע[המבוססים על פרשנותה של השכבה הסתמאית בבבלי (לדבריו . דווקא

איננה ) ג, זבחים ו, משנה(להלכה שהכהנים עולים בכבש המזבח בצד ימין ויורדים בצד שמאל 

בנוהג היא קשורהאלא , כפי שטען רגב, נעוצה ברצון ליצור הפרדה בין העולים לבין היורדים

כל ): "נגד כיוון השעון–כלומר (מקובל במקדש לפיו כל סדר תנועה היקפי צריך להיות דרך ימין 

רג הציע שאותה סיבה גרוסב). שם, בבלי" (למזרח–פניות שאתה פונה לא יהו אלא דרך ימין 

ומקיפין , כל הנכנסין להר הבית נכנסין דרך ימין): "ב, מידות ב(עומדת מאחורי דברי המשנה 

וכתב שבכל זאת יש להכליל מקוואות אלו תחת התופעה של , התייחס לנקודה זו) 28הערה , 9: 1ו"תשנ(רגב 328

והוסיף שייתכן שסיבת השוני בצורתם נעוצה בכך שמדובר במקוואות קדומים יחסית , מקוואות בעלי סידורי הפרדה

. שזמנם עוד מהתקופה החשמונאית
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ודחה את ההסבר שהציע רגב לפיו הנוהג נועד ליצור הפרדה בין הנכנסים , "ויוצאין דרך שמאל

בין המתאר הקפדה בשעת החלפת משמרות הכהונה , באשר למגילת המקדש. לבין היוצאים

שכן מדובר –טען גרוסברג שהדבר אינו רלוונטי לענייננו , הכהנים הנכנסים לבין אלו היוצאים

לדעתו יש לפרש את אם כי לא הסביר מדוע(ל דעת הפרושים בהלכה שלא הייתה מקובלת ע

).הפרדה אך ורק לאור ההלכה הפרושיתהממצא הארכיאולוגי של מקוואות בעלי סידורי 

, ברג את הרעיון שמקוואות בעלי סידורי הפרדה נועדו לדרגות טהרה חמורותדחה גרוס, כמו כן

, לעילושצוטט) ו, חגיגה ב(גרוסברג ציין את דברי המשנה . ל"שכן אין לכך כל בסיס בספרות חז

והדגיש כי לא נזכר בדברי המשנה , לפיה דרגת טהרה גבוהה יותר מושגת על ידי כוונת הטובל

.טהרה של הטובלמשפיעה על דרגת השצורת המבנה של המקווה

מקוואות , לדעתו. גרוסברג עצמו הציע הסבר חדש לתופעת המקוואות בעלי סידורי הפרדה

וכן , אלו נועדו לשמש את עולי הרגל אשר נדרשו להיטהר כדי להיכנס למקדש ולאכול מהקרבנות

פו רבים במקווה כאשר הצטופ, בשעת הרגל. כדי לאכול ממעשר השני שהביאו איתם לירושלים

מקוואות מסוג זה נמצאים לא רק . נוצר צורך להפריד בין הטמאים לטהורים–כדי לטבול 

וזאת מפני שעולי רגל התאכסנו בבתים אלו במשך , במקומות ציבוריים אלא גם בבתים פרטיים

329.זמן שהותם בירושלים

דיון.  3. 9.א

או פתח כפול שסקרנו זה עתה /וכל המחקרים אשר עסקו בתופעת המקוואות בעלי מחיצה 

התבססו על הנחת היסוד שאלמנטים אדריכליים אלו נועדו למנוע מגע פיזי לא רצוי בין אנשים 

. טמאים היורדים לטבול במקווה לבין אנשים טהורים העולים מתוך המקווה לאחר שכבר טבלו

אולם למעשה מדובר ו, היה מקום לצפות שהשימוש בסידורי הפרדה מסוג זה יהיה נפוץ, לפי זה

יאוגרפית ומבחינה ג, המצומצמת מבחינה כרונולוגית לתקופת הבית השני, בתופעה נדירה למדי

סידורי הפרדה נמצאים רק , גיאוגרפי מצומצם זהגם בתקופה זו ובמרחב. לירושלים ולארץ יהודה

ה מצוי רי הפרדולעיתים אף נמצא שמקווה אחד שיש בו סידו, בחלק קטן מהמקוואות שנתגלו

. וחדר מבוא אחד משותף לשניהם,כאשר שניהם נמצאים בתוך אותו בית,בצמוד למקווה רגיל

הועלו הסברים שונים לשאלה מדוע רק קבוצה קטנה של מקוואות התאפיינו בסידורי , כפי שראינו

המקוואות הכפולים ) א(:ת מבחינה כרונולוגית וגיאוגרפיתולמה התופעה מצומצמ, הפרדה

מקוואות אלו שימשו את עולי הרגל לירושלים ) ב(;)רגב(ווקא את השכבה הכוהנית שימשו ד

היה , אילו היה גרוסברג מתבונן בתכניותיהם של מספר מקוואות כאלה: "כתב רגב, בתגובה להצעתו של גרוסברג329

. נוכח כי המחיצה המפרידה בין הנתיבים נמוכה וקצרה ואין בה כדי למנוע מגע פיסי בין המצטופפים לטבול במקווה

יד מעשית בין היורדים למקווה ובין העולים ממנו וודאי שלא ניתן להפר, המחיצה איננה נמשכת מחוץ לפתח המקווה

ולא באלמנט , לפיכך נראה שמדובר בסימון נתיבים סמלי בלבד. במקוואות שבהם ישנן שתי אומנות ללא מחיצת טיח

קשה להבין ). 172: ז"תשנ" (ועל כן הצעתו של גרוסברג אינה הולמת את מבנה המקוואות עצמם, פונקציונלי גרידא

לפיה מקוואות בעלי סידורי הפרדה שימשו את , קורת אלו עולים בקנה אחד עם התיאוריה של רגב עצמוכיצד דברי בי

ונועדו ליצור הפרדה פיסית בין הטמאים היורדים למקווה , הכוהנים הנוהגים הקפדה מיוחדת בדיני טומאה וטהרה

בין האדם שטבל ועלה מן המקווה האנשים שטבלו במקוואות אלו ביקשו למנוע מגע: "לבין הטהורים העולים ממנו

גם קביעתו כי פס ההפרדה במקוואות אלו אינו נמשך ). 8: 1ו"רגב תשנ" (כשהוא טהור לבין אדם טמא שירד לטבול

.מחוץ לפתח המקווה איננה מעוגנת במציאות
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גים שונים לפיה קיימים מדר, התופעה משקפת תפיסה רוחנית מורכבת בת התקופה) ג(; )גרוסברג(

).עמית(חברתיים והלכתיים , גיאוגרפיים: ומקבילים בתחום הטהרה

כיצד היה אדם טמא היורד : חקר היא השאלהבעיה יסודית שטרם זכתה לכל דיון בספרות המ

דומה כי נתעלמה ? לטבול במקווה עלול לטמא אדם אחר העולה מהמקווה לאחר שטבל

אין בני אדם נטמאים ,ל"והן לפי ספרות חז,שוטי המקראותמהחוקרים העובדה כי הן לפי פ

רק על , מקראב. מסוימיםמאד מדובר בסוגי טומאה ר שאכתוצאה ממגע עם אדם טמא אלא רק כ

במיוחד נאמר במפורש שאדם טמא עלול לטמא אדם אחר שלשה סוגים של טומאה חמורים

: כתוצאה ממגע פיזי

).ז, ויקרא טו" (מים וטמא עד הערבוהנגע בבשר הזב יכבס בגדיו ורחץ ב: "זב.1

.)יט, ויקרא טו" (וכל הנוגע בה יטמא עד הערב: "נידה.2

וכל אשר יגע בו "; )ו–ד, ויקרא כב" (וטמאה עד הערב]...[והנגע בכל טמא נפש: "מתטמא .3

). כב, במדבר יט" (והנפש הנוגעת תטמא עד הערב, הטמא יטמא

עלול לטמא אדם " אב הטומאה"אדם הטמא בכל טומאה המוגדרת כ, לפי ההלכה התנאית

, לים אכ, משנה(330וזבה, בועל נידה, מצורע, יולדת): בנוסף לאמורים לעיל(ובכלל זה , אחר במגע

–כלומר " (ולד הטומאה"אדם שטומאתו מוגדרת רק כ, לעומת זאת). יא, ו, זבים ה, משנה; ד–א

אב ": ינו מטמא אדם אחר שבא איתו במגעלעולם א") אב הטומאה"מחמת רק שהוא נטמא 

בבא , בבלי" (אדם וכלים לא מטמא, משקין מטמאאוכלין ו: ואילו תולדות, מטמא אדם וכלים

י תקופת כבר בשלהבעניין זה הייתה מקובלתלהניח כי ההלכה התנאיתסביר331).ב"קמא ב ע

והלכות אלו מקבילות332,שניתן להסיק מדיוק קל במקראות עצמןשכן אלו דינים, הבית השני

333.ספרות ההלכתית מקומראןמצוי בבאופן כללי ל

לא רצוי בין התקבל במחקר ההבנה כי סידורי ההפרדה במקוואות נועדו למנוע מגע , כאמור

334.אנשים טמאים היורדים לטבול לבין אנשים טהורים העולים מהמקווה לאחר טבילתם

מרמזת כי , ובמיוחד בבתים פרטיים בירושלים, הימצאותם של מקוואות אלו בקונטקסטים שונים

עליו טמא וכל הכלי אשר תשב, כל המשכב אשר תשכב עליו כל ימי זובה כמשכב נדתה יהיה לה: "על הזבה נכתב330

בםוכל הנוגע : "נמצא כתוב ברוב כתבי היד של נוסח המסורה, בפסוק הבא). כו, ויקרא טו" (יהיה כטמאת נדתה

:     וכן בתרגום השבעים, "יטמאבהוכל הנוגע : "אולם בכתבי יד אחדים של נוסח המסורה הגרסה היא". יטמא

"πᾶς ὁ ἁπτόμενος αὐτῆς ἀκάθαρτος ἔσται ."נמצא שכבר בתורה מפורש שהאדם שנגע בזבה נטמא , ולפי גרסה ז

).Milgrom 1991: 943: ראו עוד(

אך היא משקפת נאמנה ומתמצתת היטב את , אמנם מקורה של מימרא זו ברובד הסתמאי של התלמוד הבבלי331

).ב, כלים א, משנה: ראו למשל(ההלכה התנאית בעניין 

:Wright 1987: דיויד רייט עסק בזה בהרחבה332 179–219.

.Harrington 1993: 69–110: ראו333

המים , יתירה מזו: "אך מאותו כיוון מחשבה, הציעו ספראי וספראי טעם נוסף, )ב, שקלים ח(בפירושם למשנה 334

על כן נבנתה המחיצה הנמוכה . וכך ייחשב הטמא כמי שנגע בטהור וטמאו, שנטפו על הרצפה עשויים להיחשב כחיבור

, וסביר להניח שגרם המדרגות הרטוב הוא הטהור, מהטהור לטמא(ילה של המים מהרטוב ליבש שתפקידה למנוע נז

).264: ע"ספראי וספראי תש)" (רוהשכן העולה מהמקווה הוא הרטוב והט
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אולם . יומית- במציאות של הווי הטבילה היוםתיסידורי הפרדה אלו נועדו לענות על בעיה שגרת

כי דומה, מסוגלים לטמא אנשים אחרים" אב הטומאה"שהראינו כי רק הטמאים בדרגת לאחר 

החשש שאדם טמא היורד לטבול עלול לטמא אחרים בשעת עלייתם מהמקווה הוא רחוק יותר 

: וכפי שנפרט, ממה שסברו החוקרים

צריך הזבבתורה נאמר ש, נוסף על כך. כיחהיש להניח שמדובר בטומאה לא ש:  זב

הדבר כי כבר בשלהי ימי הבית השני ונראה , )יג, ויקרא טו" (מים חיים"בחץלהתר

סביר להניח , אם כן335.ולא במקווה של מים עומדיםבמעייןכדרישה לטבולהתפרש

.שסידורי ההפרדה במקוואות לא נועדו למנוע מגע עם זבים

ר להם שכן היה אסו, לא היו טובלים במקוואותיה של ירושליםמצורעים:  מצורע

; 227: ות המלחמ, יוסף בן מתתיהו(להימצא בתוך תחומי העיר בשעת טומאתם 

–א"סח ע, מהדורת וייס[יד , תזריע יב, ספרא; ז, כלים א, משנה; 264, 261: קדמוניות ג

הימצאותו של מצורע הטובל במקווה בתוך תחומי העיר שייך רק בטבילה של 336).]ב"ע

והתגלח וטבל מחוץ , לאחר שכבר נתרפא מצרעתו, עשל המצור" ימי ספרו"יום השביעי ל

של אין ספק שטבילה זו, מכל מקום337.)ג–ב, נגעים יד, משנה; א, כלים א, משנה(לעיר 

.ה מאדנדירהייתה מצורעים 

אדם שנטמא בטומאת מת היה עובר תהליך היטהרות שנמשך שבעה ימים:  מתטמא :

ולאחר , ם מעורבים באפר פרה אדומהביום השלישי וביום השביעי היו מזים עליו מי

-טבילה זו בודאי לא הייתה יום). יט, במדבר יט(היה טובל ביום השביעיההזיה האחרונה

שמדובר בטבילה נראה,שים שנזהרו במיוחד מלהיטמא למתיםוכאשר מדובר באנ, יומית

338.נדירה למדי

משותף ביניהן הוא ואולם המכנה ה, יחסית, אלו טומאות מצויות:  לדתויוזבה, נידה

שסידורי ההפרדה את ההשערה ניתן להעלות על הדעת 339.היותן שייכות לנשים

). יז, במדבר יט" (ונתן עליו מים חיים אל כלי: "מופיע בתורה גם בקשר לאפר פרה אדומה" מים חיים"הביטוי 335

εἰς πηγὴν(יוסף בן מתתיהו כתב שיש לשים את האפר בתוך מי מעיין , זהבהתייחס לדין  ἐνιέντες) (קדמוניות ד :

, משנה; ח–ז, מקוואות א, משנה: ראו לדוגמה(מתפרש תדיר כמי מעיינות " מים חיים", וכן בספרות התנאית). 81

).ה, פרה ו

גם אם המצורע היה נכנס , על פי ההלכה התנאיתיש להעיר כי . ח, ושם יד, מו, ויקרא יג: הלכה זו מבוססת על336

סידורי ההפרדה לא היו מונעים העברת טומאה לאחרים הטובלים באותו מקווה , לעיר וטובל באחד ממקוואות אלו

; ז, נגעים יג, משנה(שכן מצורע מטמא אחרים הנמצאים איתו תחת אותה תקרה או תחת כל דבר אחר המאהיל 

).]ב"ע–א"סח ע, רת וייסמהדו[יד , תזריע יב, ספרא

.ט–ח, ויקרא יד: הלכה זו מבוססת על337

ולכן אם מקוואות בעלי סידורי הפרדה נועדו לפתור בעיה של , יש לציין שהתורה אסרה על כהנים להיטמא למתים338

רדה לפיה מקוואות בעלי סידורי הפ, השוו הצעתו של רגב(סביר להניח שהם לא היו שייכים לכהנים , טבילת טמא מת

).שייכים דווקא לכהנים

. ואולם בוודאי אין זו טומאה מצויה, )יא, זבים ה, משנה; כד, ויקרא טו(גם בועל נידה דינו כנידה 339
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כדי למנוע מגע בין נשים הטמאות בטומאות ,ת נועדו לצורכי טבילת נשים דווקאבמקוואו

340.אלו היורדות לטבול לבין נשים העולות מהמקווה לאחר שכבר טבלו

מן . אלא גם לטבילת כלים ובגדים טמאים, ת אנשיםיש לזכור שמקוואות שימשו לא רק לטביל

כך , "אב הטומאה"טמאים בדרגת כלים ובגדים שהוטבלו במקווה היונדיר שלא היה זה הסתם 

כבר בתורה נמצא מספר דוגמאות של כלים .היו עשויים לטמא בני אדם וכלים אחרים במגעש

משכב ומושב , )ו–ד, קרא טווי(משכב ומושב הזב : טמאים המטמאים את מי שבא אתם במגע

וחפצים שנטמאו מחמת המת )כז–כו, ויקרא טו(משכב ומושב הזבה , )כג–כ, ויקרא טו(הנידה 

מונה גם את המשכב והמושב ) ו, זבים ה(המשנה , בנוסף לאלו). טו–יד, במדבר יט; ו–ד, ויקרא כב(

ולכאורה , לה במקווהכלים אלו טעונים טבי. של היולדת ושל המצורע כמטמאים את הנוגע בהם

יבואו כלים אלו לידי מגע עם אנשים שכבר טבלו קום לחוש שמא בשעה שבאים להטבילםהיה מ

סידורי הפרדה במקוואות היו עשויים למנוע בעיה , לכאורה. או עם כלים אחרים שזה עתה נטבלו

341.מהסוג הזה

וף הפרק השני של בסאפשר להציע הסבר נוסף לסידורי ההפרדה במקוואות על פי המשניות 

המבוסס על זיקה , הטהרהת מדרג של רמות הולכות ועולות בתחום ומתארה342,מסכת חגיגה

343;אסור למעשר, הטובל לחולין והוחזק לחולין: "הקדושהישירה לרמות הולכות ועולות בתחום 

; אסור לקודש, הטובל לתרומה והוחזק לתרומה; אסור לתרומה, הטובל למעשר והוחזק למעשר

כאילו , טבל ולא הוחזק; הותר לקל, הטובל לֹחמר; אסור לחטאת, בל לקודש והוחזק לקודשהטו

אדם הבא לטבול חייב להתכוון בשעת הטבילה לאיזו , לפי משנה זו). ו, חגיגה ב, משנה" (לא טבל

אדם שטבל 345.לקודש או לחטאת, לתרומה344,למעשר, לחולין: דרגת קדושה נועדה טבילתו זו

להסביר את המקרים בהם נמצא מקווה אחד עם סידורי הפרדה סמוך למקווה אחר שאין בו , אולי, בכך אפשר340

רייך כבר הציע הסבר זה כאפשרות , כאמור לעיל. י שימש לגבריםהראשון ייועד לנשים בעוד שהשנ: סידורי הפרדה

).43: ן"רייך תש(

גם אם משקים –כלים נטמאים גם כתוצאה ממגע עם משקים טמאים , עוד יש להעיר כי לפי המקורות התנאיים341

נה , ורת וייסמהד[ה , שמיני פרשה ח, ספרא; ה, פרה ח, משנה; ו, כלים כה, משנה" (אב הטומאה"אלו אינם בגדר 

אפילו כתוצאה ממגע עם , שכלים רטובים שזה עתה נטבלו עלולים היו להיטמא בקלות, אפוא, נמצא]). ב"ע–א"ע

סידורי ההפרדה במקוואות היו מועילים למנוע מגע לא רצוי בין כלים שנטבלו ועדיין , לפי זה. בלבד" ולד הטומאה"

משקים טמאים שנגעו רק בצד החיצוני , לפי ההלכה התנאית. ווהרטובים לבין כל אדם טמא היורד לטבול באותו מק

; כלים שם, משנה(של הכלי מטמאים רק את החיצון ולא את הפנים כשמדובר בכלי המשמש לחולין או לתרומה 

, משנה(אולם כלי המשמש לצורכי קודש נטמא כולו גם אם המשקים נגעו רק בצד החיצוני של הכלי , )שם, ספרא

.מובן מאליו שחומרה זו נהגה רק בקרבה למקדש). ט, כלים כה, משנה;א, חגיגה ג

קבצי המשניות שבסוף מסכת חגיגה העוסקות , )50–49: ז"ל תשי"הנ; 995: ח"תש(אפשטיין נחום לפי יעקב 342

כאשר , )ג–א, ג; ז–ה, ב(אלו מתחלקים לשני קבצים שונים , לדבריו". עתיקים שבעתיקים"בהלכות טהרה הם 

.79–77: א"ל תשע"הנ; 82: ו"פורסטנברג תשס: וראו לאחרונה. מבין השנים" בוודאי קדום"הראשון

: הגרסה היא, בדפוס נאפולי ובמשנה שבבבלי. ובכתבי יד אחרים, בכתב יד פרמה, כך הוא בכתב יד קאופמן343

.וכן הלאה, "הוחזק לחולין ואסור למעשר, הטובל לחולין"

.ון נאכל אף בטומאהמעשר ראש. למעשר שני, כלומר344

נדפס בגיליון הבבלי (חננאל בן חושיאל ' כך פירש ר, ובכן. נראה כי כוונת המשנה היא לקרבן חטאת, באופן פשוט345

ניסים ' וכן כתב ר. קדשי קדשים" = חטאת"לבין , קדשים קלים" = קודש"שהבחין בין , )א"חגיגה כ ע, דפוס ווילנא
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המשנה הבאה ממשיכה . ין בטהרה נחשב טמא לעניין דרגות קדושה גבוהות יותרלשם אכילת חול

בגדי עם הארץ מדרס : "לתאר את התוצאות המעשיות של הפעלת מדרג טהרה מחמיר זה

בגדי קדש מדרס ; בגדי אוכלי תרומה מדרס לקדש; בגדי פרושין מדרס לאוכלי תרומה; לפרושין

יוחנן בן גדגדא היה . והיתה מטפחתו מדרס לקדש, נהיוסף בן יועזר היה חסיד שבכה; לחטאת

, לפי משנה זו). ז, חגיגה ב, משנה" (והיתה מטפחתו מדרס לחטאת, אוכל על טהרת הקדש כל ימיו

להתייחס למי שהקפיד על רך עיסוק בדרגת קדושה מסוימת נדרשאדם אשר הקפיד על טהרה לצו

אב "טומאה חמורה ברמה של מי ששרוי בטהרה לצורך עיסוק בדרגת קדושה נמוכה יותר כאל 

נמצאנו 346.עד כדי כך שאפילו בגדיו נחשבים כטמאים טומאת מדרס כמו בגדיו של זב,"הטומאה

אלא אפילו הפרושים עצמם נחשבו , הארץ נחשבו כטמאים בעיני הפרושיםלמדים שלא רק עמי 

ואילו , י שעסק בקדשיםאוכלי תרומה נחשבו טמאים עבור מ, כטמאים עבור כהנים אוכלי תרומה

אדם שטבל והקפיד להחזיק את עצמו . מי שעסק בקדשים היה נחשב טמא עבור מי שעסק בחטאת

היה צריך להימנע מלבוא במגע פיזי עם מי שהקפיד על טהרה , לדוגמה, בטהרה כדי לעסוק בקודש

מגע בין אנשים ניתן להציע כי הצורך למנוע.כמו תרומה או חולין, לשם דרגת קדושה נמוכה יותר

347.המקפידים על רמות טהרה שונות הוא זה שהביא להתקנת סידורי ההפרדה במקוואות

בשלשה מקוואות בקומראן נתגלו על גרם המדרגות שתי מחיצות , )1. 9.א(ילעכאמור ל

ובמקווה נוסף , )596, 592, 1:589טבלה (נמוכות המחלקות את המדרגות לשלשה נתיבים נפרדים 

.נתגלו שלש מחיצות על גרם המדרגות המחלקות את המדרגות לארבעה נתיבים) 593:שם(

ה לזה מתקבל על הדעת שסידורי ההפרדה במקוואותיה של קומראן נועדו למלא תפקיד דומ

מתאר את סדר הצטרפותו של חבר חדש לחבורת ) 1QS 6:13–23(סרך היחד . שהצעתי עכשיו

ובהתאם לכל , מספר שלבים בתהליך ההצטרפות לכתכל מועמד חדש היה חייב לעבור". יחד"ה

:מלחמות ב(יוסף בן מתתיהו , בדומה. )151–145: ה"ליכט תשכ(שלב ושלב נקבע גם דרגת טהרתו

ואת מדרג הטהרה של המצטרפים , מתאר את תהליך ההצטרפות לכת האיסיים) 150, 142–137

והצעירים פחותים בדרגה מן , יםהם מתחלקים לפי הזמן שבו סרו למשמעת לארבעה חלק: "לכת

" מתרחצים כאילו באו במגע עם זר] הוותיקים[הם , הוותיקים עד כדי כך שכשהם נוגעים בהם

שכן בשתיהן , )ז, ב(חגיגה לחלוקה שמצאנו במשנת, במידת מה, החלוקה זו דומ). 150, שם(

שנזכרת ' חטאת'ל וכל חכמי דורנו שהסכימו על פירוש "יתי בפירושי הגאונים זרא"): "רבנו ניסים גאון("בן יעקב 

רוב , ברם]). 26הערה , 66: ז"תשי[פורסם ותורגם על ידי שרגא אברמסון , ספר המפתח" (קרבן חטאת–במשניות אלו 

לפירוש הזה ).יז, במדבר יט: ראו, "חטאת"הנקראת אף היא (המפרשים הראשונים פירשו שהכוונה לפרה אדומה 

וראו גם הדיון ). 512' עמ, "השלמות ותוספות"וראו בהרחבה שם ב, בפירוש למשנה זו ולמשנה ז שם(הסכים גם אלבק 

).52–51: ז"תשי(ואברמסון ) 1311–1310: ב"תשכ(אצל ליברמן 

בגדיו של עם י יש להבין כ, באופן פשוט". מדרס"ומחיל עליהם דין , המשנה מתייחסת במפורש רק לבעיית הבגדים346

מכיוון , )וכן הלאה(עבור מי שאוכל תרומה " מדרס"בגדי הפרושי נחשבים , עבור הפרושי" מדרס"הארץ נחשבים 

המטמא , שווה ערך לזבשהאדם שהקפיד על טהרה לצורך עיסוק בדרגת קדושה נמוכה יותר בעצמו היה נחשב כטמא 

הלכות , ם"רמב; )ג"עח ע(ז , חגיגה ב, ירושלמי: ם ראואול. בגדים וכלים טומאת מדרס והמטמא אדם וכלים במגע

.300–297, 244–240: א"פורסטנברג תשע: וראו גם; א, שאר אבות הטומאה יג

החשש מפני מגע עם מי שהחזיק את עצמו בדרגת טהרה נמוכה יותר היה שייך לא רק בטבילת בני אדם אלא גם 347

כתוצאה ממגע עם אדם או עם כלי שנמצא בדרגת טהרה נמוכה שכן אף כלים היו עלולים להיטמא , בטבילת כלים

.מדרגת הטהרה שלהם
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ת עצמו בדרגת מדובר באנשים טהורים מעיקר הדין אשר נחשבו כטמאים בעיני מי שהחזיק א

לא מן הנמנע שסידורי ההפרדה במקוואותיה של קומראן נועדו למנוע מגע בין . טהרה גבוהה יותר

כאשר כל , אנשים טהורים הנמצאים בדרגות שונות במדרג הטהרה של הכת שישבה בקומראן

348.נתיב נועד לשמש אנשים שנמצאו בשלבי הצטרפות ובדרגות טהרה שונות

,סידורי הפרדה במקוואות טהרהמת הלכה אשר חייבה להתקין ייתה קייהספק רב אם

יש להזכיר כי לעת עתה מקוואות . משורת הדיןםסביר להניח כי מדובר בנוהג של החמרה לפניו

נמצא כי תופעה זו מצטרפת לתופעות נוספות ו, בעלי סידורי הפרדה נתגלו אך ורק ביהודה

ריבוי מקוואות באזורי :כגון, זור גיאוגראפי זההקפדה בענייני טהרה המיוחדות לאהמעידות על

.מקוואות חקלאיים ומקוואות הסמוכים לקברים, מגורים

"אוצר"מקוואות עם .  10.א

הנתונים הארכיאולוגיים.  1. 10.א

אצל אחדים מהמקוואות הנידונים כאן נתגלה בצמוד למתקן המים , )3.א(כפי שנזכר לעיל 

המחובר למקווה המדורג באמצעות חור , ך כלל חסר מדרגותבדר, המדורג מתקן מטויח נוסף

בדופן המשותף לשני המתקנים או באמצעות תעלה הנמשכת משפת הדופן של מתקן אחד לשפת 

לעיתים קרובות לא נתגלה ). 831, 830, 696, 526, 525, 1:182טבלה : ראו לדוגמה(הדופן של רעהו 

בדרך כלל . הוא לא השתמרה קיים חיבור כזה אך אך ניתן לשער שהי, מתקניםחיבור בין שני ה

–1.5- על פי רוב כ(ונפחו קטן מהנפח של המקווה המדורג , המתקן הצמוד הוא בעל מתאר מלבני

מידת הנפח , היכן שנתגלו הריכוז הגדול ביותר של מתקנים מהסוג הזה, יצוין שביריחו). ק"מ3.0

: ראו(מה מאד לזו של המקווה המדורג עצמו ודו, של המתקן הצמוד היא בדרך כלל גדולה יחסית

).312, 311, 310, 306, 304, 295, 293, 281, 1:279טבלה 

. נדירה מאד, של מתקן מים חסר מדרגות הנמצא צמוד ומחובר למקווה מדורג, תופעה זו

ומתוכם , מקוואות שנתגלו ברחבי הארץ300-כ) 27–24:ן"רייך תש(מנה רייך , לפני כעשרים שנה

היו מחוברים מקוואות נוספים שספק אם18ועוד , זהשהיו מחוברים למתקן מהסוג ה17רק מנה

ואולם מתוכם ניתן להצביע רק על , מקוואות נוספים550-מאז נתגלו וזוהו כ. תקן כזהלמ

.מקוואות בודדים שנמצאו מחוברים למתקן מים צמוד

במקביל לראשית הופעתם –המתקנים הראשונים מסוג זה מתוארכים לתקופה החשמונאית 

בארמון החשמונאים ביריחו נתגלה מתקן מים , לדוגמה, כך. של המקוואות המדורגים הראשונים

באמצעות צינור ) A[A]209לוקוס (המחובר למקווה מדורג צמוד ) A[A]243לוקוס (חסר מדרגות 

דעת חופר אשר ל, צמד מתקנים זה שייך לשלב הראשון של הארמון). 1:279טבלה (מעופרת 

מקוואות בעלי מחיצות לעומת מקוואות ללא (סבור שסוגי המקוואות השונים בקומראן ) 60: 1ז"תשנ(עמית 348

לדעת ברייאנט. והמצטרפים החדשים לכת מאידך, נועדו לשמש את החברים המלאים של הכת מצד אחד) מחיצות

אלא שימשו לווסת את מי , המחיצות במקוואות קומראן לא נועדו להפריד את גרם המקוואות לנתיבים שונים, ווד

.)Galor 2003: 304: ראו גם; Wood 1984: 50–51(הנגר העילי שהוזרמו לתוך המקווה 
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מרבית).Netzer 2001: 2(ס "לפנה115–125בין השנים נבנה על ידי יוחנן הורקנוסהאתר 

349.הבית השניהמתקנים מהסוג הזה שייכים לשלהי ימי

ציפורי ב: מתקנים מהסוג שבנידון נתגלו בתפוצה של מספר אתרים בארץ ובריכוזים שונים

ביודאת - אל' חב, )182, שם(תר עוקף שוהם בא, )123: שם(תל סעידיהב, )76, 67: 1טבלה (

, 295, 293, 288, 281,285–279:שם(חו בירי, )224: שם(שלתא ' חב, )192, 191: שם()ארכילאיס(

, 696: שם(בהרודיון , )470, 458–526,350456, 525:שם(ירושלים ב, )315–310, 308–303, 298, 296

:שם(בעין גדי , )271:שם(ואולי גם בגזר , )847, 839, 834–832, 831, 830:שם(מצדה ב, )701, 698

351).13:שם(ובגמלא ) 714:שם(בית סאויר' חב, )785

מצב המחקר–פרשנות הממצא לאור המקורות ההלכתיים .  2. 10.א

גילה ידין בקטע הדרומי של חומת , בחפירותיו במצדה בשנות השישים של המאה הקודמת

מדורג גם (ובצמוד אליו מתקן מים נוסף קטן יותר ) 1:830ה טבל(הסוגרים מתקן מים מדורג 

). 167–164: 1966ידין (אשר מחובר לראשון באמצעות חור בדופן המשותף לשני המתקנים ) הוא

שבמצדה מתקן מים מדורג נוסף ) Building No. 7" (בניין המנהלה"גילה ידין ב, זמן מה לאחר מכן

באמצעות חור , קטן יותר וחסר מדרגות, מתקן מים צמודאשר גם הוא מחובר ל) 1:831טבלה (

ידין זיהה מיד את שני צמדי המתקנים כמקוואות ).166: ידין שם(בדופן שבין שני המתקנים 

ואילו המתקן השני המחובר , ופירש שאחד מהמתקנים שבכל צמד שימש כמתקן טבילה, טהרה

פרשנות זו . את המים שבמתקן הטבילה" רהכשיל"דהיינו , יו היה נועד למלא פונקציה הלכתיתאל

הפסולים לשמש , לפיה ניתן להכשיר מים שאובין, ל"התבססה על ההלכה הנמצאת במקורות חז

והרחוק מן , העליון מן התחתון, מטהרין את המקואות: "על ידי השקתם למים כשרים, לטבילה

ומושכו , הוא מתמלא מיםומניח ידו תחתיו עד ש, מביא סילון שלחרס או שלאבר? כיצד, הקרוב

את מתקן הטבילה היו , לדברי ידין352).ח, מקוואות ו, משנה" (אפילו כשערה דיו, ומשיקו

השקת המים השאובין . ואילו המתקן הצמוד היה מתמלא במי גשמים, ממלאים במים שאובין

.שבמתקן הטבילה עם המים הכשרים שבמתקן הצמוד הכשירם לשמש לטבילה

, )V 7(ם לא מדורג ולצידו מתקן מי) 67: 1טבלה (מקווה טהרה , בעיר העליונה של ציפורי נתגלה צמד מתקנים349

.אשר נבנו בתקופה הרומית הקדומה והמשיכו בשימוש עד סוף התקופה הרומית המאוחרת

מצוי נקב ) שעובייה כמטר אחד(כאשר בדופן המשותפת לשני המתקנים , מדובר בשני מתקנים מדורגים סמוכים350

.מפולש

המצוי צמוד למקווה הסמוך לבית הכנסת ) 1062/2לוקוס (הציע לזהות את האגן המרובע ) 106: ד"תשנ(גוטמן 351

מדובר באגן הדומה בצורתו ובמידותיו לאגני שיקוע המצויים . השייך לאותו מקווה" אוצר"כ) 13: 1טבלה (בגמלא 

וגם כבור שיקוע " אוצר"כתבו שאגן זה שימש גם כ) 11: א"תשס(שיאון ויבור . לעיתים קרובות בסמוך לבורות מים

, "אוצר"האגן שימש כאפשרות כיאת האף כי אין לשלול לחלוטין סבור ש) Amit 2010: 195(עמית . עבור המקווה

הן מצד –יש לציין כי אגן זה שונה משאר המתקנים הנידונים כאן . מתקן שיקוע וויסותכנראה יותר ששימש דווקא

צינור או תעלה המקשרת לא נמצא. והן מצד מיקומו במפלס גבוה ממפלס המקווה, מידותיו הקטנות יחסית למקווה

.בין האגן הנידון לבין המקווה

).657' עמ, מהדורת צוקרמנדל(ה , מקוואות ה: השוו למקבילה בתוספתא352
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ובעקבות , בקרב החוקריםתסיומטיקאדין למתקנים של מצדה הפכה להפרשנות שהעניק י

ן מים מדורג ניתן שבכל מקום שנתגלה מתקן מים ללא מדרגות צמוד ומחובר למתקעזה איר

נועד להחזיק מים כשרים ששימשו להכשיר 353,"אוצר"אשר זכה לכינוי , ראשוןמתקן הההסבר ש

הסבר זה 354.ייתה מתבצעת הטבילה עצמההמקווה בו ה, תקן השניאת המים השאובין שבמ

גם בעבודה . ביקורת בספרות המחקריתכל לא זכה לעד היום ולמעשה , התקבל ללא עוררין

התקבל בפשטות ולא זכה כלל " אוצר"הזיהוי של מתקנים אלו כמתקני , המונומנטאלית של רייך

355).27–24: ן"רייך תש(בחינהל

הציעו , )2007; 2ח"תשנ;1ח"תשנ(גרוסברג ובעקבותיו אשר, )ל"תש(וינגרטן שמואל

הוכשר לא על ידי השקה ) 1:830טבלה (שהמקווה שבחומת הסוגרים הדרומית של מצדה 

מתקן אחד , בשיטה זו". זריעה"אלא באמצעות שיטה המוכנה , כפי שהציע ידין, הצמוד" אוצר"ל

יים בו ארבעים סאה של ולאחר שכבר מצו, מתמלא במי גשמים") אוצר זריעה"על ידם המכונה (

מוסיפים לתוכו מים שאובין עד שהמים המעורבים מציפים את שפתו של מתקן , מים כשרים

היה בעליון : "שיטה זו מבוססת על דברי המשנה. וזורמים לתוך המקווה הריק שלצידו, "אוצר"ה

" ם סאהממלא בכתף ונותן לעליון עד שירדו לתחתון ארבעי–ארבעים סאה ובתחתון אין כלום 

ביקש להוכיח היפותזה זו על סמך סימנים של קווי מים גרוסברג). ח, מקוואות ו, שנהמ(

, "אוצר"אותה זיהה ידין כ, )הצפונית" (א"ה בֵרכב. ות של המקווהבֵרכהנמצאים על דפנות שתי ה

מ מעל "ס85- בגובה של כ(ות בֵרכסימני קו מים נמצאים במפלס של הנקב המחבר את שתי ה

נמצא סימן , ת הטבילה של המקווהבֵרכאותה זיהה ידין כ, )הדרומית" (ב"ה בֵרכב). מתקןרצפת ה

גרוסברג הסיק מכך שלא היו שני המתקנים . מ מעל רצפת המתקן"ס32קו מים בגובה של 

ושלא הייתה השקה בין המים שבשתי , בשימוש בשעה ששניהם היו מלאים עד לגובה מפלס הנקב

מלאה הבאופן שהיית, "אוצר זריעה"כהשימש" א"ה בֵרכיע גרוסברג שהצ, במקום זה. ותבֵרכה

היו מוסיפים מים , ת הטבילה הסמוכהבֵרכקשו למלא את יוכאשר ב, במים כשרים עד לגובה הנקב

קו המים , לדברי גרוסברג. הה השנייבֵרכוהמים היו גולשים דרך הנקב לתוך ה, "אוצר"שאובין ל

מ מעל רצפת "ס32-ת הטבילה מעבר לבֵרכהיו ממלאים את מעיד על כך שלא " ב"ה בֵרכבש

.ולכן הסיק שטבלו בו בתנוחת שכיבה, המתקן

צדקו וינגרטן וגרוסברג שההלכה התנאית מאפשרת מילוי , אין ספק שמבחינה עקרונית

הטענות של גרוסברג בעניין סימני קווי יש להעיר כי ואולם356,"זריעה"מקווה באמצעות שיטת ה

על דופן של מתקן מים קו מים . אינם עומדים במבחן הביקורתכלל תקנים במצדה המים שבמ

תקני מים במ.כאשר המים עמדו תקופה ארוכה במפלס מסוים, משקף פרק זמן אחד בחיי המתקן

מצוי לא , כמו במקוואות טהרה, נקיים מאצותהיובחשכה כדי שיויישארהקפידו שהמים בהם

הילדסהיימר : ראו) (1880–1879(מ "הופעתו הקדומה ביותר שמצאתי היא משנת תר. הוא מודרני" אוצר"המונח 353

).רמב: ט"תשכ

.152: ב"דוב תשמ- בן; 139: 1980ד אביג; ח"נצר תשל: ראו לדוגמה354

איזה מתקן שימש רייך חלק על ידין בשאלה, )830: 1טבלה(באשר למקווה שבחומת הסוגרים הדרומית של מצדה 355

).  298–297: ן"רייך תש" (אוצר"לטבילה ואיזה שימש כ

).173–172: ז"תשנ(בניגוד לרגב 356
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ות נוצרו דווקא בזמן בֵרכשקווי המים בשתי ה, אם כן, ביר להניחס357.קווי מים כהיםוווצרייש

המעופשים עמדו תקופה ארוכה שעה שהמים ,יקו לעשות שימוש במתקנים ולתחזקםשכבר הפס

לא ניתן להסיק מהפרשי המפלסים של קווי המים על אופן השימוש במתקנים וממילא, במתקן

שהטבילה נעשתה בשכיבה במים רדודים בגובה של ,גם טענתו הנלווית. בזמן שהיו עדיין בשימוש

.כלל איננה מתקבלת על הדעת, (!)מ בלבד"ס32

נמנה על החוקרים אשר בעקבות ידין החזיקו בדעה שמתקני המים סנדרסֶאד ּפאריש גם 

להכשיר את המים "אוצר"מדורגים הצמודים ומחוברים למקוואות שימשו כמתקני -הלא

היו " אוצר"מקוואות בעלי שהוא טען, מתוך כך. )Sanders 1990: 214–227(הטבילהשבמתקני

, ל ניתן ללמוד שהפרושים פסלו מים שאובין"שכן בהסתמך על מקורות חז, "פרושיים"מקוואות 

סנדרס היה מודע לעובדה , מאידך.עולה בקנה אחד עם שיטה הלכתית זו" אוצר"והשימוש ב

ולכן נדרש לשאלה כיצד הוכשרו המים , צמוד"אוצר"שמרבית המקוואות שנתגלו הם ללא 

המים במשך כל לא מסתבר שטבלו במקוואות אלו בלי להחליף את, לדבריו. שבמקוואות אלה

בבתי עשירים בעיר העליונה של ,בין היתר, שכן מקוואות מסוג זה נמצאים, חודשי הקיץ השחונים

בהרודיון , בארמונות הורדוס במצדהוכן , הורדוס ביריחובית ירושלים ובארמונות החשמונאים ו

הגיע סנדרס , מתוך כך. וקשה להניח שאנשי מעמד היו טובלים במים דלוחיםולדבריו, ובקיפרוס

למסקנה שאת המים שבמקוואות אלו היו מחליפים לעיתים קרובות במים שנשאבו מבורות 

וואות אלו לא היו נמצא שמק,סברו שמים שאובין פסולים למקווהומכיוון שהפרושים, סמוכים

היו שייכים לשכבה "אוצר"מקוואות ללא , לדברי סנדרס. פרושיםשייכים ל

ואילו מקוואות ,ובקרבה להר הביתשכן הם נמצאים בבתי אמידים, תאריסטוקראטי/תהכוהני

עוד ציין . יותריהענית שכונה נתגלו דווקא בעיר התחתונה של ירושלים הנחשב" אוצר"בעלי 

מסתבר , ומילוי מקוואות אלו במי בורות בוודאי היה כרוך בעבודה פיזית כבדהסנדרס שהואיל 

אריסטוקראטית אשר יכלו /כו דווקא לאמידים מהשכבה הכוהניתהשתיי" אוצר"שמקוואות ללא 

כי העובדה שהחכמים ) 224: שם(עוד ציין סנדרס . להחזיק בעבדים או משרתים שיעסקו במלאכה

מרמזת שבתקופה מסוימת היו ) יב, זבים ה, משנה(מים שאובין גזרו טומאה על אדם הטובל ב

וכנגדם גזרו החכמים שהטבילה , קבוצות אשר סברו כי מותר לטבול במקווה של מים שאובין

358.אף מטמאתאלא ,במקוואות אלו לא רק שאיננה מטהרת

ים קארול סלקין  טענה שההלכה הפוסלת מ. התיאוריה של סנדרס זכתה לביקורת לא מעטה

ישראל בשלהי -שאובין לטבילה הייתה מושרשת היטב בקרב כלל האוכלוסייה היהודית בארץ

Selkin(ולכן לא מסתבר שהכוהנים או האריסטוקרטיה התנגדו להלכה זו, תקופת הבית השני

אין לנו כל מידע , )4.א(שכן כפי שראינו לעיל , יש מקום לתמוהה על קביעה זו. )96–89 :1993

, מים הכשרים לטבילהאופיים של העל דרישות הלכתיות בנוגע לתובים מימי הביתמהמקורות הכ

ובוודאי שאין מקום לדבר על כך שבשלהי ימי הבית השני היה הפסול של מים שאובין הלכה 

.היהודירווחת ומושרשת אצל כלל הציבור

.51: ן"רייך תש: ראו357

.2. 1. 7.א: גזירה זו לעילראו מה שכתבתי בעניין358
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: ן שלדבריומכיוו, גם ביקש לדחות את הצעתו של סנדרס) 54הערה , 15: 1ו"תשנ(אייל רגב 

וודאי טבלו במים , בייחוד בדיני טהרה, ידוע כי הצדוקים החמירו בהלכה יותר מן הפרושים"

כי ההלכה 19-טענת רגב מבוססת על מסקנותיהם של חוקרים רבים החל מהמאה ה". חיים

Elman(אולם חוקרים כמו יעקב אלמן 359.הצדוקית נטתה להחמיר לעומת ההלכה הפרושית

כבר העירו שאין לקבל את הגישה הפשטנית הרואה בכל המחלוקות ) Noam 2009(ם וורד נע) 1996

בוודאי שבנוגע להלכות . גישה מקילהת פולמוס אחד בין גישה מחמירה לביןההלכתיות בין הכיתו

לא ניתן להסיק באופן רפלקסיבי שהצדוקים , כיתתית- שעליהם אין בידינו מידע על מחלוקת בין

.חמירה בהשוואה לפרושיםבהכרח נקטו בעמדה מ

עמית ציין . אך מנימוקים ארכיאולוגיים, דחה על דעתו של סנדרס) 56–54: 1ז"תשנ(גם עמית 

הם ללא את מחקרוהמקוואות הרבים שנתגלו ברחבי הארץ מאז שסנדרס פרסם כמעט כלכי 

וד העיר ע. ולא מתקבל על הדעת לשייך את כל המקוואות האלו לאריסטוקרטיה ולכהונה,"אוצר"

שבו , עמית כי הדיכוטומיה שצייר סנדרס בין רובע המגורים האמיד בעיר העליונה של ירושלים

ביכול נתגלו שבו כ, לבין העיר התחתונה של ירושלים, "אוצר"כמעט כל המקוואות הם ללא 

) שם(הציע עמית , במקום זה360.מבוססת על מידע ארכיאולוגי מוטעה,"אוצר"מקוואות בעלי 

כפי . רבנית-החליפו באופן התואם את הלכה הפרושית" אוצר"המים שבמקוואות ללא שגם את

ההלכה התנאית מאפשרת להוסיף מים שאובין למקווה שכבר מצויים בו , )2. 4. 4.א(שראינו לעיל 

הציע עמית שבמקוואות ללא , על פי עקרון הלכתי זה. לפחות ארבעים סאה של מים כשרים

את המינימום הנדרש של מים רוב המים הדלוחים באופן שהשאירונהגו לרוקן את " אוצר"

עמית בוודאי צודק שההלכה התנאית 361.ולאחר מכן הוסיפו עליהם מים שאובין נקיים,כשרים

ואולם למעשה לא ניתן להוכיח מתוך 362,מניחה את היסוד התיאורטי לאחזקת מקוואות בדרך זו

וגיים שבפועל היה מי שאכן נהג כך כבר בתקופת המקורות הכתובים או באמצעות כלים ארכיאול

363.הבית

.ובהפניות הביבליוגרפיות שם, 65–64, 27: ן"זוסמן תש: ראו359

). 152: ב"תשמ(דוב - של מאיר בןימסתבר שסנדרס התבסס במחקרו על המידע מוטעה שהובא בספר הפופולאר360

.ל "בספר הנעות שנפלהכבר העיר על הט) 26: ן"תש(רייך 

אך למסקה , "אוצר"ת שהציע עמית כהסבר לדרך תפעולם של המקוואות ללא סנדרס אמנם העלה את האפשרו361

שלדעתו העובדה שנמצאים שני סוגים של מקוואות מעידה על כך שהיו קיימות שתי גישות ןדחה אותה מכיוו

והאחרת שעבורה , עד כדי כך שטרחו לחצוב מתקנים אלו" אוצר"האחת שראתה חשיבות רבה בהתקנת : עקרוניות

עוד ציין סנדרס שסברתו מוכחת מהעובדה שהסיקריים שבמצדה בנו ). Sanders 1990: 222–224(לא היה נחוץ הדבר 

וכתב שמסתבר שזה לא היה בגלל שמקוואותיו של , ולא הסתפקו במקוואות של הורדוס" אוצר"מקוואות חדשים עם 

לא מכיוון שהם כנראה סברו א, שהרי המקוואות שבנו המורדים היו קטנים, הורדוס לא הספיקו לצרכיהם

".אוצר"שמקוואותיו של הורדוס פסולים הואיל ונבנו ללא 

.50הערה , ראו לעיל; אולם יש מקום להסתפק אם הלכה זו הייתה קיימת כבר בתקופת הבית362

; 57–56: ח"תשנ; 158–157: ז"תשנ" (אוצר"גם גרוסברג תיאר דרך זו של החלפת המים במקוואות ללא 363

Grossberg 2007: 99–100( ,רומה של המדרגה , במקוואות רבים. ואף ביקש לראות בממצא הארכיאולוגי תימוכין לכך

כך שבתחתית , )בשאר המדרגות' מ0.30-לעומת כ' מ0.70- כ(התחתונה של המקווה גבוהה מרומן של שאר המדרגות 

מדרגה אשר נועדה לסייע , במקוואות אלו מצוי שמדרגת עזר קטנה נמצאת בתחתית המתקן. קהמקווה נוצר אגן עמו

סאה מים בזמן שהחליפו את 40אגן זה שימש כמאגר בסיסי שבו הקפידו להשאיר , לדעת גרוסברג. ביציאה מן האגן
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ואולם , היו שייכים לפרושים" אוצר"סלקין טענה שמקוואות בעלי גם , בדומה לסנדרס

–Selkin 1993: 134(לשיטת הצדוקים ולשיטת כת קומראןפסוליםמקוואות אלו היו לשיטתה

שכתב יעקב זוסמן אמר יסוד משיטתה של סלקין התבססה על . )2007ל "הנ; 161–160 ,149

ובו , מקומראןמגילת מקצת מעשי התורה העוסק בחקר תולדות ההלכה לאור ) 30–28: ן"תש(

": המוצקות"ת לפסקה במגילה המדברת על טומאהתייחס

המ שאין בהמ֗ש ]ים[אומר֗ ו֯ נ֯ ֗ח ף על המוצקות אנ֯א ]ו[

לות בין הטמאי֗ ד֯ ב֗ ֗מ מינ֗ הרה ואף המוצקות ֗א ]ט[

מהמה כ֗ה בל ֗מ ֗ק ֗מ ות ו֯ה המוצ֗ק ר כי לחת הו֗ט ]ל[

4QMMTa(לחה אחת [4Q394] 8 iv, 5–8.(364

על שורה של פולמוסים בענייני הלכה בין שר בין פסקה זו לבין המשנה המונהזוסמן קי

קובלין אנו ': אומרים צדוקין": "הניצוק"ביניהם פולמוס בעניין טהרת , הפרושים לבין הצדוקים

העיר , במאמר מוסגר קצר). ז, ידים ד, משנה" ('תם מטהרים את הניצוקשא, ם פרושיםעליכ

והציע שאולי ניתן לדייק מכאן שיש , "אף"זוסמן שבסעיף זה של המגילה מופיעה פעמיים המילה 

מקווה כשר המחובר למקווה ,כלומר, "אין בהם טהרה... המוצקות) "א: (סעיפים-לפנינו שני תת

המוצקות אינם מבדילות בין הטמא ) "ב(; ו מטהר את השניאינ" מוצקות"פסול באמצעות 

עמוד של משקה שניצוק מכלי אל כלי מעביר את הטומאה שבכלי התחתון אל ,כלומר, "לטהור

הסעיף הראשון בא להתפלמס עם הלכה -ייתכן שתת, לדברי זוסמן. ומטמאו, הכלי העליון הטהור

מקווה טהור באמצעות עמוד מים פרושית שהתירה לטהר מקווה פסול על ידי חיבור ל

).30: שם" (אלא שדיוק זה צריך עדיין עיון: "סיים זוסמן בנימת הסתייגות, למסקנה"). מוצקות("

, לדבריו. ות המקווהאלא רק על מדרג, לא היו טובלים בתוך אגן זה, לדבריו. שאר המים שבמתקן במים שאובין

פרשנותו של גרוסברג איננה . מדרגת העזר המצויה נועדה רק למי שביקש מידי פעם לרדת לתוך האגן כדי לנקותו

סאה גם אילולא היה רומה של 40- תחתית המקווה הייתה מחזיקה יותר מ, שכן במקרים רבים, עומדת בפני הביקורת

: 1טבלה : ראו לדוגמה(את המדרגה התחתונה היא בעלת רום גבוה ובכל ז, המדרגה התחתונה גבוה משאר המדרגות

וִאפשר להגדיל את נפח המתקן , ההסבר הפשוט לתופעה היא שהאגן בתחתית המקווה שימש כאגן טבילה). 418

.המדורג באופן היעיל ביותר בלי להגדיל את השטח שהוא תפס

ת תנאיים בהקשר למקוואות מתייחס להחלפת המים הנמצא במקורו" תיקון"טען שהביטוי ) שם(גרוסברג , בנוסף

ב , שקלים א, תוספתא; ב, מועד קטן א, משנה; א, שקלים א, משנה(מקורות אלו . הדלוחים שבמקווה במים שאובין

מתקנין את "מדברים על כך ש]) 124' עמ, מהדורת ליברמן[יז , בבא מציעא יא, תוספתא; ]200' עמ, מהדורת ליברמן[

שכן בפשטות נראה כי הכוונה היא , הצעת גרוסברג איננה מסתברת. ך עולי הרגלים לקראת חג הפסחלצור" המקוות

ואכן כך פירש , )שבסמוך" מתקנין את הדרכים ואת הרחובות"כפי ש(לתיקון המתקנים שהתקלקלו מנזקי החורף 

יכול מלחפור בורות : 'הארץושבתה ': "זוהי בוודאי הכוונה של הביטוי שבספרא). 658–657: ב"תשכ(שאול ליברמן 

' ה וידבר ה"ד, בהר, ספרא" ('שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור': תלמוד לומר? ושיחים ומערות ומלתקן את המקוואות

מלאכות שהיה ניתן לחשוב , מדובר כאן במלאכות של תיקון מתקנים החצובים בקרקע]). ב"מהדורת וייס דף קה ע[

שבוודאי לא נכללת בציווי , מה שאין כן הוספת מים למקווה–" ה הארץושבת"שיש בהן כדי להפר את הציווי 

".ושבתה הארץ"

חלק זה של המגילה ). Qimron and Strugnell 1994(גנל ה זו זה הוכן על ידי קימרון וסטרהפרסום הרשמי של מגיל364

4QMMTc: מופיע בצורה מקוטעת בשני העתקים נוספים של חיבור זה [4Q396] 1–2 ii, 6–9)4; )19–18: שםQMMTd

[4Q397] 6–13, 1)26: שם .( 4לטקסט המרוכב שלQMMT ,57–46: ראו שם) 58–55שורות , 52ובמיוחד.(
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שמקוואות בעלי ) 2007ל "הנ; Selkin 1993: 134–149, 160–161(הציעה סלקין , בעקבות זוסמן

הצדוקים וכת , לדבריה. ראןהיו כשרים רק לדעת הפרושים ולא לדעת הצדוקים וכת קומ" אוצר"

בדעה שהחיבור בין מתקנים אלו באמצעות צינור או תעלה לא רק שאין בכוחו חזיקוקומראן ה

המקווה הטהור היה נטמא כתוצאה מהחיבור למקווה –אלא אדרבא , לטהר את המקווה הפסול

שר שיש מסתבר שקבוצות אלו אף היו מתנגדות להוספת מים שאובין למקווה כ, לדעתה. הטמא

.בניגוד לתפישת ההלכה התנאית, סאה40בו 

ל בעניין "לבין מקורות חזמקצת מעשי התורהבמאמר שהקדיש לשאלת ההקבלה בין מגילת

: על מספר בעיות הטמונות בהצעתו של זוסמן) Elman 1996(הצביע אלמן ,"ניצוק"/"מוצקות"

כן מצד אחד ש–נמצאת סתירה פנימית בהלכה הכיתתית , לפי הצעת זוסמן.1

נחשב חיבור כדי " מוצקות"ומאידך , לא נחשב חיבור כדי לטהר מקווה" מוצקות"

.לטמא כלי עליון מכלי תחתון טמא

" ניצוק"שכן מצד אחד ,גם בהלכה הפרושיתנמצאת סתירה פנימיתאליבא דזוסמן.2

אינו נחשב חיבור כדי לטמא כלי " ניצוק"ומאידך , נחשב חיבור כדי לטהר מקווה

.ון מכלי תחתון טמאעלי

לבין טיהור מקווה פסול " ניצוק"אין כל זיקה בספרות התנאית בין , לאמתו של דבר.3

המשניות העוסקות באופני הכשרת מקווה פסול על . באמצעות השקה למקווה כשר

, אדרבא". ניצוק"ידי השקת מימיו למקווה כשר כלל אינן מזכירות את המונח 

ולא קטפרס ומשקה הטופח אינן חבור לא לטומאה הניצוק וה: "במשנה אחרת נאמר

". ניצוק"לא ניתן להכשיר מקווה באמצעות ,כלומר, )ט, טהרות ח, משנה" (לטהרה

ולא לזרימת נוזל , מתייחס לקילוח של נוזל באוויר" ניצוק"אלמן הראה שהמונח 

" העליון מן התחתון"מאפשרת טיהור מקוואות ) ח, מקוואות ו(המשנה . בתוך צינור

. ולא באמצעות קילוח חופשי באוויר, דווקא על ידי השקת המים באמצעות צינור

מקצת מעשי אלמן הציע מספר אפשריות שונות לפרש את הפסקה הנידונה במגילת , למסקה

ושהפסקה , סעיפים-ולדעתי המסתברת ביותר ביניהן היא שבאמת אין לפנינו שני תת, התורה

מכלי תחתון לכלי עליון באמצעות קילוח של " מטפסת"עוסקת רק בשאלת העברת טומאה ה

כהצעתו , כלל לא התייחסה לשאלת הכשרת מקוואותילה זונמצא לפי זה שמג". מוצקות/צוקני"

ולכן אין לנו אפשרות לדעת כיצד ההלכה של כת קומראן ושל הצדוקים , המסתייגת של זוסמן

ווה פסול על ידי השקת מימיו הייתה מתייחסת לשיטת ההלכה התנאית המאפשרת הכשרת מק

.למים שבמקווה כשר סמוך

ביקש לטעון שמקוואות ) Regev 2006: 149–151; 175: ז"ל תשנ"הנ; 21–12: 1ו"תשנ(גם רגב 

ננה תלויה טענתו אי. צמוד אינם תואמים את ההלכה הצדוקית והכיתתית" אוצר"הבנויים עם 

אלא בעובדה שההלכה הצדוקית 365,בדיוקו של זוסמן בלשון מגילת מקצת מעשי התורה

הואיל והצדוקים וכת קומראן , לדבריו. רבנית/והכיתתית נוטה להחמיר לעומת ההלכה הפרושית

רבנית -קרוב לוודאי שהם לא היו מסכימים להלכה הפרושית–טומאהמעביר " ניצוק"החמירו ש

אך לא התייחס כלל לדיוק שלו בלשון מגילת , אמנם כתב הפנייה למאמרו של זוסמן) 51הערה , 14: 1ו"תשנ(רגב 365

.מקצת מעשי התורה



154

הוסיף ) 15: 1ו"שנת(רגב , ברוח זו. טהרההגורסת שחיבור של מקווה כשר למקווה פסול מעביר 

עוד שני נימוקים למסקנתו שהצדוקים לא היו מסכימים לשיטה המכשירה מקווה פסול באמצעות 

, שיטה זו רואה בחיבור רגעי בין שני מקוואות דרך להפכם למקור מים אחד) א": (אוצר"השקה ל

בוססת על שיטה זו מ) ב(; היו מסכימים לגישה כזו, הידועים כמחמירים, ולא מסתבר שהצדוקים

העברת מים –ומכיוון שצינורות הם בגדר כלים , שימוש בצינורות לחבר בין המקווה הכשר לפסול

רגב . וך את המים למים שואביןשל הצדוקים להפ" לפי גישתם המחמירה"באמצעותם עשויה 

שנתגלו בקומראן הם ללא כי העובדה שכל המקוואותוכתב , קומראן' חהתייחס גם לממצא מ

, תואמת את מסקנתנו בדבר עמדתה ההלכתית התיאורטית של כת קומראן":צמוד" אוצר"

מאחר שהשערתנו נתאשרה על . ומאששת את הטענה לקשר בין סוגיית הניצוק לעירוב המקוואות

: רגב שם("מסתבר שהיא נכונה גם לגבי הצדוקים, ידי הממצא הארכיאולוגי מחורבת קומראן

20(.366

לא ברור מה . טענתו של רגב כלל איננה מעוגנת במקורות, ת זוסמןיש להעיר כי בניגוד להצע

לבין הכשר מקווה פסול באמצעות השקה למקווה " מוצקות/ניצוק"הביא את רגב לקשר בין 

, לדעתנו: "כנגד טענותיו של רגב) 57: 1ז"תשנ(יש להסכים עם הביקורת שהעלה עמית . נוסף

מה עוד שבכל פרטי ההלכות , ק נראית קלושה ביותרהזיקה בין סוגיית המקוואות לסוגיית הניצו

, אמנם בשתי הסוגיות מדובר בשני מיכלי נוזלים. הנזכרים במסכת מקוואות אין אף רמז לניצוק

בהחמרהעל כך יש להוסיף שטענת רגב התרכזה ". אך בכך מתחיל ונגמר הדמיון, אחד מעל השני

אך לגמרי מתעלם , "ניצוק"ם בעניין של שיטת הצדוקים בהשוואה לשיטת הפרושים בפולמוס

גם אם היינו מקבלים . נחשב חיבור או לא" ניצוק"השאלה אם :של מחלוקת הלכתית זומהתוכן

היינו מגיעים למסקנה ,גיית ניצוק לבין סוגיית המקוואותאת דעתו של רגב הרואה דמיון בין סו

שיטת טיהור מקווה פסול יקבלו את , מהווה חיבור" ניצוק"הסוברים ש, שדווקא הצדוקים

לא יקבלו את , אינו חיבור" ניצוק"הסוברים ש, ואילו הפרושים, באמצעות השקה למקווה כשר

!בהיפוך גמור לטענת רגב–שיטת ההשקה במקוואות 

רגב , כאמור. עומדים במבחן הביקורתגם שאר הנימוקים שהביא רגב לתמוך בטענתו אינם 

מקווה פסול על ידי חיבור רגעי ולהרף עין למקווה כשר טען שההלכה התנאית המאפשרת טיהור

ואולם רגב ,"על פי הגישה המחמירה של הצדוקים"נראית הקלה מופלגת שלא הייתה מתקבלת 

שרגב לא הביא ) 163: ז"תשנ(כבר העיר גרוסברג , בדומה. לא הביא כל ראיה כדי לבסס טענה זו

בין המקוואות היה עשוי להפוך את המים לטענתו שהשימוש בצינורות כדי לחבר הכל הוכח

אין לנו כל מקור מידע , למעשה. של הצדוקים" לפי גישתם המחמירה"שבצינורות למים שאובין 

רגב אינן חורגות מהשערה וטענותיו של, לשיטתם של הצדוקים או של כת קומראן בעניינים אלו

בקומראן על שיטת ההלכה של "אוצר"גם לא ניתן ללמוד מאומה מהעדר מתקני , כמובן. בעלמא

.כפי שרגב ביקש לטעון, כת קומראן או של הצדוקים בנידון שלנו

שאמנם הוא מסכים עם רגב שאין הצדוקים ) 163–162: ז"תשנ(כתב גרוסברג , רגבבמאמר ביקורת על מאמרו של 366

. ואולם זה נכון רק כאשר המקוואות נמצאים במפלסים שונים, רואים את הניצוק כחיבור לצורך הכשרת מקווה

ס אחד אין הוכחה שהצדוקים היו מתנגדים להכשרת מקווה פסול באמצעות חיבור למקווה כשר המצוי במפל, לדעתו

כי אין כל סיבה לסבור שהדין בעניין הכשרת מקוואות הנמצאים בשני ) 174: ז"תשנ(טען רגב , בתגובה לגרוסברג. אתו

.המחוברים זה לזה באמצעות נקב" אוצר"מפלסים שונים יהיה שונה מהדין של מקווה ו
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?בעת העתיקה" אוצר"האומנם היו מקוואות עם –דיון .  3. 10.א

יש מקום לבחון מחדש את הדעה המקובלת במחקר הרואה במתקני מים צמודים למקוואות 

המצוי במקוואות " אוצר"של מתקנים אלו עם הברצוני לטעון שהזיהוי ". אוצר"טהרה מתקני 

באופן המשליך, רשנות הממצא הארכיאולוגיעל ליקוי מתודולוגי בפמודרניים מבוסס

.אנכרוניסטי מהמציאות של זמננו על המציאות של העת העתיקה

המותקן סמוך למקווה טהרה היא להבטיח איכות גבוהה של מים " אוצר"כל תכליתו של 

אפשר בכל עת שרוצים , של מי גשמים המחובר למקווה" אוצר"כאשר נמצא .במתקן הטבילה

, למלא את המתקן שוב במים שאובין נקיים, לרוקן את המים הדלוחים שבמתקן הטבילה

נדרשת , לצורך זה". אוצר"ולהכשיר את המים החדשים באמצעות השקה למים הכשרים שב

. תדירות של המים שבמתקן הטבילהזמינות של כמויות מים גדולות כדי לאפשר החלפות

ארבעים סאה על פי השיעור (ביותר מכמות מזערית בלבד של מיםאין צורך, עצמו" אוצר"ב

דא אך , הפעלת מקווה טהרה בדרך זו מבטיחה מים נקיים במשך כל ימות השנה. )שקבעו החכמים

בוודאי נחשב "אוצר"בשיטת המקווה המופעל. בזבזני של מיםהיא כרוכה בשימוש –עקא 

כלוקסוס בהשוואה למקווה פשוט שלא ניתן להחליף את כל המים שבו בדרך התואמת את 

.ההלכה

ובעידן , "אוצר"נדרשת זמינות של מים בכמויות גדולות לצורך הפעלת מקווה עם , כאמור

המודרני הדבר מתאפשר הודות למערכות מים מודרניות המספקות כמות בלתי מוגבלת של מים 

היה צורך להתקין מאגר מים גדול במיוחד שיספק , לעומת זאת, בעת העתיקה. ות כל ברזבאמצע

נפח של מאגר זה צריכה מידת ה. את המים הנדרשים להחלפת המים הדלוחים שבמתקן הטבילה

בהתאם למספר הפעמים אשר נדרשו –פי כמה ממידת נפח מתקן הטבילה עצמו להיות גדולה

לא נמצא מאגר מים גדול , למעשה. דשים השחונים של השנהחולהחליף את המים במשך כל ה

יכול היה לספק כמויות כה ר שא"אוצר"אות עם מתקן צמוד שזוהה כמרבית המקוולסמוך

.גדולות של מים לצורך החלפת המים שבמתקן הטבילה

בעת העתיקה , "אוצר"נוסף על כמויות המים הגדולות אשר נדרשו להפעלת מקווה בשיטת ה

עבודה פיסית שבוודאי הייתה ,מחדש את מתקן הטבילה בצורה ידניתגם צורך לרוקן ולמלא היה 

, ו דווקא בבתי אמידיםיימצא" אוצר"היה מקום לצפות שמקוואות בעלי , בשל כך. קשה ומפרכת

הציפייה . רשותו עבדים או משרתים שיכלו לעסוק במלאכת תפעול המקווהאצל מי שעמדו ל

מקווה כזה יימצאו בבתי עשירים מתבקשת גם מהעובדה שהתפעול של " ראוצ"שמקוואות בעלי 

אינם מצויים באופן מיוחד " אוצר"מקוואות בעלי , בפועל. י של מיםהיה כרוך בשימוש בזבזנ

ושלים מצויים מספר רב של בבתי המידות של העיר העליונה של יר. בבתים של המעמד הגבוה

גם 367).1:526טבלה " (אוצר"כן אחד אשר זוההגלה רק מתקואולם ביניהם נת,מקוואות

אין אפילו מקווה אחד –ובקיסריה , במכוור, בקיפרוס, בהרודיון, בארמונותיו של הורדוס במצדה

צדה ובהרודיון נתגלו מקוואות עם מתקנים במ, מאידך". אוצר"עם מתקן צמוד שניתן להגדירו כ

: 1טבלה (למתקן מים מדורג נוסף המצוי סמוך , )'מ1.60בעומק ' מ1.40×1.00(מדובר במתקן מים מדורג קטן 367

מצוי נקב , שעובייה כמטר אחד, בדופן המשותפת לשני המתקנים). 'מ3.15×2.20(בעל ממדים גדולים יותר ) 525

סביר להניח שבאמת שניהם , מכיוון ששני המתקנים הם בעלי מדרגות. מ"ס10-מפולש בעל חתך מרובע שרוחבו כ

.שימשו לטבילה
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האם זה סביר שבשעת . ורדים נגד הרומאיםנבנו על ידי המר שא" אוצר"כמתקני צמודים שזוהו

ידאגו המורדים לבנות , אקלים קשים במקומות צחיחים כמו מצדה והרודיוןובתנאי, מלחמה

?"אוצר"לעצמם מקוואות לוקסוס המופעלים בשיטת ה

אינו צריך להיות " אוצר"נפח המתקן המשמש כ, "אוצר"במקווה המופעל בשיטת ה, כאמור

" אוצר"למצוא מתקני לא הייתי מצפה, לפי זה. של ארבעים סאהמזעריגדול יותר מהשיעור ה

לא מעט מהמתקנים המזוהים על ידי החוקרים כמתקני ואולם בפועל, ק"לים בהרבה מחצי מגדו

בעלי נפח גדולים " אוצר"מיוחד מספר מתקני ראויים לציון . בהרבה משיעור זהגדולים" אוצר"

20מכיל , )1:279טבלה (A(A)209הצמוד למקווה , A(A)243מתקן : ביותר אשר נתגלו ביריחו

ק "מ14מכיל , )1:293טבלה (A(L)350הצמוד למקווה , A(L)283מתקן ; )Netzer 2001: 39(ק"מ

)Netzer 2001: 215( ; 9הצמוד למקווה שבחדר , 10המתקן שבחדר) ק "מ57מכיל , )1:295טבלה

)Pritchard 1958: 10( ; מתקןF176 ,צמוד למקווה הF182) (ק"מ22מכיל , )1:304טבלהNetzer

:Netzer 2004(ק "מ16מכיל , )1:312טבלה (AH21הצמוד למקווה , AH28מתקן ; )75 :2004

.הם לא היו צריכים להיות כה גדולים, "אוצר"אילו באמת שימשו מתקנים אלו כ). 150

נתגלו בארמונות " אוצר"עוד יש להעיר כי כמחצית מהמתקנים אשר זוהו כמתקני

המקוואות של יריחו ניזונו מאמות המים אשר הובילו מים . החשמונאים ובית הורדוס ביריחו

מכיוון שמקוואות אלו קבלו אספקה שוטפת של . מהמעיינות המפכים בבקעת יריחו ובסביבתה

העשויים מתקנים,"אוצר"להתקין לצידם מתקני מדוע היה צורך , מעיינות הכשרים לטבילה-מי

טען אהוד , לשאלה זובהתייחס? טפת של מים כשריםלשמש רק במקוואות שאין להם אספקה שו

נצר (ביריחו נועדו לשימוש בשעה של הפסקה בזרימת המים באמות " אוצר"נצר כי מתקני ה

בעונות עלולים להיפגע משיטפונות בנחליםאמות המים של יריחו היו, לדבריו). 56: ח"תשל

טבעית של מים כשרים הזמן שלא הייתה תחלופה לפרקי נועדו " אוצר"מתקני הו, הגשמים

מאמץ בוני המקוואות ביריחו השקיעושכן קשה להניח ש, הסברו של נצר דחוק.במקוואות

מן הסתם קרו רק אשר, באמות המיםם של תקלותרק עבור מקרי" אוצר"להתקין מתקני 

.קצריםפרקי זמן לעיתים רחוקות ול

ן אשר נועד לשמש במקורות הכתובים מתקופת הבית אין זכר למתק, )2. 4.א(אינו לעיל כפי שר

כמו ". אוצר"כל שכן שאין למצוא במקורות אלו התייחסות כלשהי למתקן ה,לטבילה ריטואלית

שאין התייחסות במקורות מתקופת הבית לאופיים של המים הנדרשים ) שם(ראינו לעיל , כן

ואין צריך לומר שלא נידונה בספרות זו –368ל של מים שאוביןלטבילה לשם טהרה ולפסו

".זריעה"או ה" השקה"האפשרות להכשיר מים לטבילה באמצעות שיטת ה

אמנם ראינו כי ההלכה התנאית מתייחסת לאפשרות של הכשרת מים שאובין על ידי השקתם 

; ח, מקוואות ו, משנה(למים כשרים או על ידי שפיכת המים השאובין לתוך מי מקווה כשרים 

שמקורות אלו מניחים את ואולם על אף, ])657' עמ,מהדורת צוקרמנדל[ה , מקוואות ה, תוספתא

דומה כי אין , "זריעה"ו" השקה"לאפשרות של הכשרת מקוואות באמצעות התיאורטיהיסוד 

.19הערה, ראו לעיל368
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, אדרבא369".אוצר"של מתקן מים מיוחד אשר נועד לשמש כבמציאותל הכרה "במקורות חז

היא , המשנה ביקשה לתאר כיצד מכשירים מים שאובין על ידי השקתם למי מקווה כשריםכאשר

ומניח ידו תחתיו עד , מביא סילון שלחרס או שלאבר: "[...] דימתארת פרוצדורה מסורבלת למ

התוספתא אף ). ח, מקוואות ו, משנה" (אפילו כשערה דיו–ומושכו ומשיקו , שהוא מתמלא מים

–אבל היו זה בצד זה , בזמן שהיו זה על גבי זה? במה דברים אמורים: "ל"מוסיפה לתיאור הנ

" ויורד וטובל, ומשיק, וסילון אחד באמצע, וסילון של רכובא מכאן, מביא סילון של רכובא מכאן

, מקורות אלו מתארים פתרון מאולתר]). 657' עמ,מהדורת צוקרמנדל[ה , מקוואות ה, תוספתא(

".אוצר זריעה"או " צר השקהאו"ולא מתקן קבוע של 

נוטל , שתי מטהרות זו על גבי זו": "אוצר"רק במקור אחד ניתן אולי למצוא רמז אפשרי למעין 

מהדורת [ח , עירובין ח, תוספתא" (ומחזיר את הפקק למקומו, את הפקק מבנתים ומשיקן

" מטהרות"של שני מתקנים המכוניםבמקור זה מדובר על מציאות370).]134–133' עמ,ליברמן

, "מטהרות"בדופן המשותפת ביניהן נמצא נקב פקוק המחבר בין שתי ה371.הצמודים אחד לשני

תי והתוספתא דנה באפשרות של הוצאת הפקק בשבת כדי להביא להשקה בין המים שבש

האחת מלאה במים ,ותבֵרכפירש שמדובר כאן בשתי ) 456: ב"תשכ(ליברמן . הללו" מטהרות"

והוצאת הפקק נועדה להכשיר את המים השאובין על ידי , ים כשרים לטבילהשאובין והשנייה במ

כלל לא ברור שמדובר כאן בסידור שבו מאגר מים אחד הותקן , עם זאת. השקתם למים הכשרים

שתי : "מלשון התוספתא. למתקן המים השני אשר שימש לטבילה" אוצר"במיוחד כדי לשמש כ

ולא בשני סוגי מתקנים המשמשים ,בשני מתקנים זהיםמשמע שמדובר , "מטהרות זו על גבי זו

יחד כאשר מתקן אחד מדורג ומיועד לטבילה ואילו המתקן השני בלתי מדורג ומיועד לשמש 

לסידור שבו –או באף מקור אחר מתקופת התנאים והאמוראים –אין רמז במקור זה ". אוצר"כ

למלאותו , ן את מתקן הטבילהמתקן של מים כשרים הוקצה במיוחד כדי שיהיה אפשר לרוק

) 22:ן"תש(רייך . ולאחר מכן להכשירו על ידי השקת המים שבשני המתקנים, במים שאובים

אמנם כבר העיר שבמקורות התלמודיים אין מינוח מסוים המתייחס אל המתקן שבימינו מכונה 

אולם .תקופהאותהוהציע שעובדה זו אולי מעידה על נדירות השימוש במתקן מסוג זה ב, "אוצר"

אלא חסרה עצם ההכרה בקיומם של מתקנים , נעדר ממקורות אלו" מינוח מסוים"לא רק 

.המיועדים לשימוש מעין זה

אין זכר במקורות ההלכתיים למקוואות המופעלים , גם מהתקופה שלאחר חתימת התלמודים

אירופה בימי המקוואות בקהילות היהודיות במרבית ממקורות אלו עולה כי ". אוצר"בשיטת ה

גם במקורות המזכירים 372.ממעיינות או ממי נהרות, ניזונו ממי תהום19-הביניים ועד המאה ה

: 1ו"תשנ" (מקוואות שלצדם אוצר נזכרים במקורות הלכתיים המשקפים את ימי בית שני: "...אמנם רגב קבע כי369

הוא זה ]) א"י" [אוצר/"צמד מקווה(המיקווה הכפול : "מגן טען, בדומה. אך לא נהיר לי לאלו מקורות התכוון, )4

).  16: ה"מגן תשמ" (עד ימינו, בשינויים קלים, ל ומשמש"הרבה בספרות חזהנזכר 

).658' עמ, מהדורת צוקרמנדל(ד , מקוואות ו, תוספתא: השוו370

).658' עמ, מהדורת צוקרמנדל(ד , מקוואות ו, תוספתא; יא, מקוואות ו, משנה: השוו371

, בית חדש, יואל סירקש' ר; )א"מהדורת אביטן רח ע(סימן רנח , תרומת הדשן, ישראל איסרלן' ר: ראו לדוגמה372

, מהדורת לשם(לו , איורה דעה ר, בית הילל, נפתלי הירץ' הלל בן ר' ר; )רכו' מהדורת מכון ירושלים עמ(, יורה דעה רא
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גם בספרות הרבנית מארצות 373".אוצר"לא נזכרים שימוש ב, מקוואות המתבססים על מי גשמים

אין כל רמז , למיטב ידיעתי374".אוצר"כל התייחסות למקוואות המופעלות בשיטת ההמזרח אין

דומה כי התיאור הראשון . 19-ראשית המאה העד " אוצר"של מקוואות המשתמשים כלמציאות 

–1762(במכתב תשובה שכתב הרב משה סופר שיש בידינו נמצא" אוצר השקה"של מקווה עם 

ומההקשר של המכתב יש להבין שהשימוש במתקן מסוג זה , 1814לאחד מתלמידיו בשנת ) 1839

). ]תו–תה' עמ, מכון חתם סופרמהדורת [יורה דעה סימן רג, סופרם "ת חת"שו(היה דבר חדש 

בו , ונגריהתיאר הרב סופר את מבנה המקווה שבעירו פרשבורג שבה) 1823משנת (במכתב נוסף 

מהדורת [סימן ריב, שם(ושוב מדבריו ניתן ללמוד על החידוש שבדבר , "אוצר זריעה"היה מותקן 

). ]תלז–תכז' עמ, מכון חתם סופרמהדורת[סימן ריד, ד שםראו עו; ]תכד' עמ, מכון חתם סופר

–פט: ג"אומן תשס(קרב פוסקי ההלכה באותו דור זכתה לביקורת לא מעטה ב" אוצר"המצאת ה

של מי גשמים הפכו לנפוצים בקהילות יהודיות רק במהלך " אוצר"מקוואות עם , למעשה). צ

באותו זמן היה " אוצר"חב במתקני נראה כי השימוש ההולך ונר. 20- והמאה ה19-המאה ה

שכן הפעלת מקוואות , תוצאה ישירה של התפתחות רשתות צינורות המים העירוניות בתקופה זו

. הפכה לישימה רק כאשר המים נעשו זמינים באמצעות מערכות מים מודרניות" אוצר"בשיטת ה

, ים יותר במקוואותינהלכה וגברה הדרישה לתנאים היגיי, בבד עם ההתפתחויות הטכנולוגיות-בד

.        נתן פתרון הלכתי מושלם לבעיית החלפת המים שבמקוואות" אוצר"והשימוש ב

נראה כי הדמיון החיצוני בין תכניתם של המתקנים הראשונים שזוהו כמקוואות במצדה לבין 

תכניתם של המקוואות המודרניים השפיע במידה מכרעת על הפרשנות האנכרוניסטית שהעניקו 

, מאז גילויים של מקוואות מצדה ועד היום375.ין והבאים אחריו לממצאים הארכיאולוגייםיד

המחקר נמצא שבוי בקונספציה שכבר בתקופת הבית השני היו מקוואות אשר הופעלו בשיטת 

.מבלי לשים לב לכך שמדובר בשיטה שלמעשה הומצאה רק בעידן המודרני, "אוצר"ה

לדוגמאות של ). רכו' מהדורת מכון ירושלים עמ(ק א "א ס, יורה דעה רא, מחצית השקל, נתן קליין' ר; )ריא' עמ

.Cassuto 2002; 38–28: ד"שנברגר תשל: ראו, וואות מימי הביניים באירופה שניזונו ממי תהוםמק

' שלמה בן ר' ר; )פ–עא' עמ, מהדורת קאפח(כב , תשובות ופסקים, אברהם בן דוד מּפֹוְסְקֶייר' ר: ראו לדוגמה373

שאלות ותשובות , יוסף קולון'ר; )לח–לז' עמ, מהדורת מכון ירושלים(סד , ה, שאלות ותשובות, אברהם אדרת

, לדוגמאות של מקוואות מימי הביניים באירופה שניזונו ממי גשמים; )קיב' עמ, מהדורת דויטש ושלזינגר(נו , ק"מהרי

.Künzl 1988 ;Blair et al. 2002: ראו

במי מסר כי עד לעת האחרונה נעשה שימוש , 1978ששימש כרב הראשי של מרוקו עד שנת , הרב שלום משאש374

: ראו" (אוצר"בתימן נעשה שימוש במקוואות של מי גשמים ללא ). 06.01.10: פ מאשר גרוסברג"מידע בע(מעיינות 

שהמקוואות שבמצרים התבססו על מי 18–17-קיימת עדות מהמאה ה; )וביבליוגרפיה שם, 199–197: ח"תשס: רצון

' עמ, מהדורת עובדיה(ג , ד, יורה דעה, נת ורדיםשאלות ותשובות גי, אברהם הלוי' ר: ראו; תהום שמקורם מהנילוס

).קעז

מן הרבנים המומחים בהלכות , בהקשר זה ראוי להזכיר את הביקור בחפירות מצדה של הרב דוד מינצברג375

תיאר ידין את רגשותיו בשעה שהרב מינצברג בא לבדוק את , בספרו הפופולארי על מצדה. מקוואות במאה הקודמת

: ברגעים הראשונים של הבדיקה פרפר מעט לבי: "שנתגלה בחומת הסוגרים הדרומית של מצדהכשרותו של המקווה 

. ובשלבים מסוימים של מדידותיו לא היה בטוח אם אמנם בנוי המקווה כהלכה, פניו של הרב מינצברג היו רציניים

" 'דשופרא שבע פעמיםמשופרא , 'טהרה הוא- שהמקווה מקווה, פסק לשמחת כולנו, אולם משסיים את כל בדיקותיו

).166: 1966ידין (
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מתקני המים הצמודים ומחוברים לחלק ממקוואות למה נועדו : נשאלת השאלה, אם כן

סביר , הואיל ואין תכנית אחידה ומשותפת לכל המתקנים הללו?הטהרה של ימי הבית השני

בחלק מהמקרים .להניח כי לא כולם שימשו לאותה תכלית ולכן יש לדון כל מקרה ומקרה לגופו

: ראו לדוגמה(מקוואות טהרה כך ששניהם היו עשויים לשמש כ, מדובר בשני מתקנים מדורגים

טבלה : ראו לדוגמה(אגירה גדולותמקרים אחרים מדובר בבֵרכותב).831, 830, 526, 525: 1טבלה 

במספר מקרים מדובר באגנות קטנים יותר שיכלו לשמש לצרכים .)312, 304, 295, 293, 279: 1

ם שנתגלה חיבור בין המתקן במקרי. )אגירה ועוד, רחיצה, כביסה, תעשיות ביתיות: כגון(שונים 

סביר , צינור או תעלה, באמצעות נקב) הלא מדורג או המדורג גם הוא(המדורג לבין המתקן השני 

להניח ששני המתקנים ניצלו את אותה המערכת שקלטה את מי הגשמים מהגג או מהשטח 

ן מערכות ובכך לחסוך את הצורך להתקיהחיבור נועד לנתב את המים ממתקן אחד לשניו, הסמוך

בורות (בורות מים רגילים מצוייםבכך מוסבר גם מדוע 376.נפרדות לשני המתקניםוניתוב קליטה 

כדי לנצל מערכת הותקנו בסמיכותשני המתקנים ;למקוואות טהרהבקרבת מקום")פעמון"

מתקןלבין מקווהחיבור בין כאשר נמצא ,על כל פנים377.מי גשמיםלקליטה ולניתובמשותפת 

אך ככל הנראה אין בכך כל זיקה , יעילאינסטלציהעשוי ללמד על תכנוןאולי הדבר , מוךסמים 

.לשיקולים הלכתיים

סיכום.  11.א

להבנת, ואולי אף החשוב ביותר, אחד מהנושאים המרכזייםהיא לשם היטהרותהטבילה 

.תלמודישראל בשלהי ימי הבית השני ובתקופת המשנה וה-דה על טהרה בקרב יהודי ארץפקהה

הספרות הנוצרית , דרך הספרות היהודית מימי הבית השני, החל מהמקרא–הספרות הכתובה

כמקור היסוד . של הנושאמספקת מידע רב על היבטים שונים ומגוונים –ל "הקדומה ומקורות חז

שונים הסוגים המלמדת על שבכתב התורה , עליו התבסס כל דיון הלכתי בימי הבית השני ואילך

דית הספרות היהו. אה ועל דרכי ההיטהרות מטומאות אלו באמצעות רחיצה במיםשל טומ

הדרך ומלמדת לראשונה על , התורה בנושא זה ומרחיבה אותםמתקופת הבית מפתחת את דיני 

ברבדים הקדומים של הספרות . על ידי טבילת הגוף במים–שבה מתרחצים לשם היטהרות 

אשר לימים נקרא בשם , יוחד אשר שימש לטבילה זוו שומעים לראשונה על מתקן מאנהתנאית 

הולכים , בספרות האמוראית הארצישראליתובהמשך לה, בספרות התנאית לרבדיה". מקווה"

.דרכי השימוש בווהמקווה רבים בענייןומתגבשים פרטי הלכה 

הם אינם מספקים תשובות , שונות של הנושאזוויותהמקורות הכתובים מאירים ככל ש

גם קריאה בין .בנוגע לתולדותיה של הטבילה היהודית בעת העתיקהביותר בסיסיות לשאלות 

ומה היה הרקע מתי הופיע מקווה הטהרה לראשונה: ת שאלות כגוןורות איננה פותרהש

החיבורים בין המתקנים , שמערכת המים שלה התבססה על אמות מים שהובילו מי מעיינות למקום, ביריחו376

.השונים נועדו לנתב עודפי המים ממתקן אחד לשכנו

כל , לך השנהירד מפלסם במההמים שבבורות אלו שימשו למלא את המקוואות הסמוכים במקרה ש, לדעת רייך377

שנעשה שימוש , כמובן, ייתכן). 29: ן"רייך תש(סאה של מים כשרים בתוך המקווה 40רה כמות מזערית של אשעוד שנ

אך קשה לראות בכך הפונקציה העיקרית שלמענה הותקנו בורות , כזה במים שבבורות הסמוכים למקוואות טהרה

.אלו
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עד כמה הייתה הטבילה במקווה הטהרה נפוצה בקרב האוכלוסייה היהודית ? להתפתחות זו

הבדלים רגיונליים בהיקף ובאופן השימוש קיימים היו האם ? ישראל בעת העתיקה-הרחבה בארץ

היקף השימוש האם חלו שינויים ב? ישראל- במקווה הטהרה בין אזורים גיאוגרפיים שונים בארץ

?תקופות השונותמהלך הטהרה בהבמקווה

היכולת לענות על שאלות אלו ואחרות התאפשרה רק בשנים האחרונות הודות להצטברות של 

בעשורים האחרונים שנחשפו מקוואות טהרה עתיקים מאות וגיים חדשים על נתונים ארכיאול

בחינה של נתונים אלו מלמדת שמקווה הטהרה הופיע לראשונה בשלהי המאה .כל רחבי הארץב

בקרב האוכלוסייההלך ונפוץ ותוך זמן יחסית קצר , ס"השנייה או בראשית המאה הראשונה לפנה

,מקוואות מצויים בעיקר באזורי מגוריםשי דרכנו למדנו לפ. ישראל-ארץכל רחבי בתהיהודי

שהטבילה במקווה הטהרה במקום הייתה חלק מחיי ממצא של ריבוי מקוואות באתר נתון מלמדו

סמוך לבתי , סמוך לשערי הר הבית: שונים ומגווניםמקוואות גם בהקשריםנמצאים. השגרה

, בבתי מלאכה לייצור כלי חרס, בתי מרחץבתוך , בקרבה לקברים, צמוד לגתות ולבתי בד, כנסת

מלמדים שהשימוש התכוף הנתונים. בתחנות דרכים ובצידי הדרך לירושלים ואף במערות מפלט

ופחות באזורים בארץ יהודהלציבור היהודי הרחב בעיקר אופייניבמקוואות טהרה היה 

, ב הכפרי של יהודהעל סמך המידע הארכיאולוגי מהמרח. ישראל- הגיאוגרפיים האחרים של ארץ

עד ,נ"לסה70גם אחרי חורבן ירושלים והמקדש בשנת ככל הנראה הסקנו שמצב זה המשיך 

, מכאן ואילך השימוש במקוואות טהרה הצטמצם מאד. נ"לסה135לדיכוי מרד בר כוכבא בשנת 

מאוחרת ומהתקופה -וריכוזים של מקוואות באתרים בודדים מהתקופה הרומית התיכונה

.קרב מיעוט מהחברה היהודיתברק מלמדים על המשך השימוש התכוף במקוואותהביזנטית
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רטוןִק - כלי אבן.  ב

מבוא.  1.ב

תקופה השייכים לבעיקר במכלולים, ישראל- ארץרבים באתריםנתגלו ברכה רטוןִק -אבןמעשוייםכלים

, שרווחה בתקופה זוייחודם של כלים אלו נעוץ בכך שעל פי ההלכה, כפי שאראה בהמשך. הרומית הקדומה

בין שחס שאלות מחקר הנוגעות ליו ידון במספרהפרק שלפנינ.כלים עשויים מאבן אינם מקבלים טומאה

כפי שהיא משתקפת בממצא קרטון-האם תופעת השימוש בכלי אבן: לבין ההלכההממצא הארכיאולוגי

מה ניתן ללמוד? ישראל-טהרה בקרב הציבור היהודי בארץרכיאולוגי מעידה על הקפדה בקיום דיניהא

? יום-םבחיי היומה היה מקומם של כלים אלו? ת טהרהעל היקף ההקפדה על הלכושל כלים אלוםצתתפומ

היו הגורמיםומה , לראשונהקרטוןה-אבןמתי הופיעו כלי ? השתמשו בכלים אלובחברה היהודית אלו קבוצות 

?דועומ, מתי הפסיקו להשתמש בכלים אלו? לראשית הופעתםשהביאו

תולדות המחקר.  2.ב

המחקר הארכיאולוגי.  1. 2.ב

-ארץרחבי ארכיאולוגיות באתרים שונים בנתגלו בחפירותמהתקופה הרומית הקדומהטוןקר-כלי אבן

עד שנות במחקר ואולם ממצאים מסוג זה לא זכו לתשומת לב מיוחדת , עשרה-המאה התשעסוףבישראל כבר 

קרטון-עם גילוי מספר רב של כלי אבןרק חקר כלי האבן זכה לתנופה , למעשה. השישים של המאה הקודמת

, בחפירותיו של נחמן אביגד ברובע היהודי:ו בירושלים לאחר מלחמת ששת הימיםבחפירות הנרחבות שנערכ

.ובחפירותיו של יגאל שילה בעיר דודיו של בנימין מזר מדרום להר הביתבחפירות

קרטוןה-אבןר בהרחבה את סוגי כלי וחקיה הראשון לה, מזר בחפירות הר הביתמעוזריו של , יצחק מגן

ובו , מתקופת הבית השניקרטוןה- אבןכלי מגן מחקר ראשוני שעסק בסוגייתפרסם 1976בשנת . דרכי ייצורםו

שיטות אתנוארכיאולוגי בעל מחקרבעיקר התבססמגן . אלוהשערות בנוגע לשיטות הייצור של כליםהעלה

פרסם מגן , כעשור לאחר מכן).ו"מגן תשל(בית לחםזמננו ב-בןבבית מלאכה מסורתי קרטון-ייצור של כלי אבן

שפעל בשלהי תקופת השני בכפר קרטון- בית מלאכה לכלי אבןבמחצבה ואת תוצאותיה של חפירה שערך ב

שנתגלו בחפירותיו של מזר למרגלות קרטוןה-אבןחלק מכלי ופרסום ראשוני של1,לירושליםמצפוןזמא שחי

ג מגן לראשונה טיפולוגיה של הצי, ות הר הביתהממצאים מחיזמא ומחפיריסוד על ). ח"מגן תשמ(ר הבית ה

פרסם מגן מהדורה מורחבת ומעודכנת של ספר זה , 2002בשנת .משלהי תקופת הבית השניקרטוןה-אבןכלי 

).Magen 2002(באנגלית 

). Gibson 1983(1981גילויו במסגרת סקר ארכיאולוגי בשנת ראשוני על האתר בחיזמא לאחר שמעון גיבסון פרסם דין וחשבון1

.1983–1982האתר נחפר על ידי מגן בשנים 
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. הקרטון-אבןטכנולוגיים הקשורים לתעשיית כלי טים בחינת היבהביא לנוספים גילוים של בתי מלאכה

בתל , )24: ט"א תשכ"ח(בל מוכבר 'בגקרטון-כלי אבןייצור מחצבות ובתי מלאכה לנתגלו , םבקרבת ירושלי

נתגלתה מחצבה ובית גלילב). ב"תשסזילברבודזליגמן ו,עמית(ובהר הצופים )*Gibson 1996: 18(פול - אל

ייצור נתגלתה פסולת).52–50: ע"תשעמית; א"גל תשנ(ריינה-הכפר אבקרבתקרטון- לייצור כלי אבןמלאכה

2.בגלילממצא המצביע כנראה על קיומו של בית מלאכה נוסף, )43: ז"אושרי תשנ(הגלילית בבית לחם גם 

, )ו"מגן תשל(קרטוןה-פרסם מגן את מחקרו על שיטות הייצור של כלי אבן1976כבר בשנת , כאמור

–9: ח"מגן תשמ(ה בחיזמאכלאבית המביותוחפירבעקבות ממצאי תח ושכלל את דעותיו בענייןבהמשך פיו

41 ;Magen 2002: 116–131.( אלפרד מוץ)Mutz 1978( ,דב -מאיר בן)(גיבסון ושמעון ) 159–158: 1982Gibson

,סקנות שונותלמכל אחד ווהגיע, בבירור טכניקות הייצור של כלים אלוו אף הםעסק) 2003ל "הנ; 1983

שבו לראשונה נמצאו חלקי , ויו של בית המלאכה בהר הצופיםלבעקבות גי.מאלו של מגן,במידה זו או אחרת

קרטון-בנוגע לשיטות הייצור של כלי אבןחדשותתיאוריותהחופרים פיתחו, מתכת המיוחסים למחרטה

).ב"תשסזילברבודזליגמן ו,עמית(

אשר , ילן קהיי'של גזו היא קרטון- אבןכלי העבודה המקיפה ביותר שנעשתה עד כה על הטיפולוגיה של 

היה הראשון הלל גבע ). Cahill 1992(שילה בעיר דוד יו שלחפירותשנתגלו בל כלי האבן דין וחשבון עפרסמה 

בעיקר על סמך תוצאות החפירות של אביגד , קרטון-אבןתחויות טיפולוגיות מסוימות בכלי הצביע על התפל

).1. 7.בראו לקמן; Geva 20062: 221–222; ו"גבע תשס(של הרובע היהודי ) Area E(' בשטח ה

- אתרים ברחבי ארץ45ובה, 1988בשנת על ידי מגן פורסמה קרטון-מפת התפוצה הראשונה של כלי אבן

מפת תפוצה עדכנית יותר פורסמה על ידי . )108–104: ח"מגן תשמ(שבהם נתגלו שברים של כלים אלוישראל

:Deines 1993(אתרים 69ובה , 1993רולנד דיינס בשנת  39–165, Karte 1 .( 2002מעודכנת לשנת מפת תפוצה

Magen(אתרים ברחבי הארץ88כללה ו, פורסמה על ידי מגן בועז זיסו תרם .)173–166 ,162–148 :2002

שנתגלו במרחב קרטון- אבןבה הוא פרסם מפת תפוצה של כלי , תרומה חשובה לתחום בעבודת הדוקטורט שלו

).3מפה : ב"זיסו תשס(2002תרים שאינם כלולים במפה של מגן משנת א51הכוללת , הכפרי של יהודה

נכנס לתודעת החופרים והסוקרים בשטח במידה רבה רק בשנים קרטון- אבןתחום המחקר של כלי 

בחפירות באתרים רבים שנסקרו ושנחפרוקרטון-גילויים של כלי אבןעלייה חדה בוהדבר הביא ל, האחרונות

בגליל דיווח מגן על תריסר אתרים2002שנת עוד שבב: כדי לשבר את האוזןרק .הצלה ובחפירות יזומות

. )10ראו מפה (כאלואתרים 71על כבר אוכל לדווחבמחקר הנוכחי,קרטון- שבהם נתגלו כלי אבןובגולן

ישראל-רחבי ארץכל באתרים251מצויים , )2טבלה (ברשימת התפוצה המעודכנת המובאת בחיבור הנוכחי

.)9וראו מפה (קרטון-נתגלו שרידים של כלי אבןבהם 

).Reed 2009: 299(קרטון גם בנבוריה - ונתן ריד הציע כי היה ייצור של כלי אבן'ג, לאחרונה2
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המחקר העיוני.  2. 2.ב

למדידתשימשקרטון-מאבןטיפוס נפוץ של כלי העשוידוד מאמר ובו טען ש-פרסם אריה בן, 1969בשנת 

כלי בעל שיעור בקלות כדי לקבל זה ניתן לעבד חומרמפני שהקרטון- אבןנעשו במיוחד מכלים אלווכי , נוזלים

). Ben-David 1969(דבר שלא ניתן לעשות בכלי חרס לאחר צריפתם בכבשן , בדיוק רבכדי לכיילורצוי ופח נ

ל הקובעים כי כלי "וסקר את מקורות חז, הדגיש את חשיבותם של כלי אבן לשמירת דיני טהרה, לעומתו, מגן

).Magen 2002: 138–147; 103–94: ח"מגן תשמ(אבן אינם מקבלים טומאה 

בשלהי תקופת הבית השני לאור הממצא קרטון- אבןכלי השימוש בעל נס מונוגרפיהדייפרסם 1993בשנת

על המחקר המקיף ביותר שנעשה עד כהספר זה הוא). Deines 1993(הארכיאולוגי והמקורות הספרותיים 

, שההברית החדהוא חוקרדיינס, בהכשרתו. ההלכתי של כלי אבןםלמעמדהמתייחסיםל "מקורות חז

של במחקר זה התמקדה בבחינת מקומם ומידת השפעתם של הפרושים בחברה היהודית בימיו והתעניינותו

הקשורכלי אבןביהודי להשתמשהג בו נזכר מנ)6, ב(יוחנןליון לפיבאוונגאחדובמתן פרשנות לפסוק, ישו

.)3. 9.ב:הרחבה להלןבראו (טהרה לדיני

חנן אשל של ו) 91–89: 2ו"רגב תשנ(נית נידון במאמרים של אייל רגב מעמדם של כלי אבן בהלכה הקומרא

)Eshel 20002 .(ומשמעות ,יום בשלהי תקופת הבית השני- היבטים שונים של השימוש בכלי אבן בחיי היום

רגב : ראו(בעיקר מהעשור האחרון, נידונו במאמרים אחדיםהתופעה להבנת ההקפדה על טהרה בתקופה זו 

:Miller 2003;Reed 2003;Gibson 2003;Regev 2006; 184–181: 20002ל "הנ; Regev 20001: 230–234;שם

137–143 ;Miller 2010.(

מאפיינים עיקריים–ִקרטון בממצא הארכיאולוגי - כלי אבן. 3.ב

קרטון -ישראל כלים העשויים מאבן- בשלהי תקופת הבית השני התחילו להופיע באתרים רבים ברחבי ארץ

התופעה המאפיינים העיקריים של סקור בקצרה את אבקש כאן ל, כמצע להמשך הדיון שלנו בסוגיה זו. הרכ

. הגיאוגרפיים והכרונולוגיים, ייםהארכיאולוגית הייחודית הזאת על היבטיה הטיפולוג

כלים העשויים : ולוגיות על בסיס שיטת הייצורקבוצות טיפהקרטון לשלושה- לחלק את כלי אבןניתן

השימוש במחרטה 3.כלים העשויים ידניתוכלים העשויים במחרטה סיבובית גדולה,חרטה סיבובית קטנהבמ

מדובר בעיקר . )בסוף העבודה6–5ראו איורים (ִאפשר את ייצורם של כלי שולחן עדיניםקטנה סיבובית 

ערות המיספריות קערות עמוקות וק, קערות שטוחות ופתוחות, קעריות קטנות: בטיפוסים שונים של קערות

)Cahill 1992: 201–203;Magen 2002: 20–24, 65–71 .( תחת קבוצה זו ניתן למנות גם גביעים העומדים על

, פני הכלים הוחלקו למשעי מבחוץ ומבפנים). 72–71, 24: מגן שם; 204: קהיל שם(בסיס חצוצרה נמוכה 

מגן כבר .בדייקנות רבה בעזרת המחרטהועוטרו בעיטור עדין של קבוצות פסים ורכסים אופקיים שנחרטו

מחרטה קטנה מחקים טיפוסים של כלי עץ המוכרים הקרטון שייוצרו באמצעות -אבןעמד על כך שרבים מכלי 

.היכן שהיה ניתן) Cahill 1992(וקהיל ) Magen 2002; ח"תשמ(הפניות לעבודותיהם של מגן הסתפקתי ב, בסקירה שלי כאן3



164

–Magen 2002: 65(כלים אשר עוצבו אף הם במחרטה סיבובית ובשיטה דומה 4,לנו מתגליות במדבר יהודה

קהיל ). 47–44: ח"מגן תשמ(סיגילטה מערבית - כלי טרהלו לבין ין כלים אמגן הצביע גם על מקבילות ב). 71

סיגילטה מזרחית -טיפוסים של טרהקרטון עדינים לבין -עמדה על מקבילות בין מספר טיפוסים של כלי אבן

5).202: קהיל שם(ישראל -שנתגלו באתרים שונים בארץ

–204: קהיל שם(אש שטוח ורחב וג אחר של כלי שנעשה במחרטה קטנה הוא הפקק בעל צורת חרוט עם רס

כגון פכיות (פקקים אלו מתאימים רק לכלי חרס ). בסוף העבודה7:1-5ראו איור ; 77–76, 24: מגן שם; 205

, פקק בצורת דיסקוס עבה). 76: מגן שם; 205: קהיל שם(אך לא לכלי אבן שאינם בעלי חלל סגור ) ופכים

) מ"ס40–6קוטר (נתגלו גם מכסים בגדלים שונים ). Reed 2003: 390(נתגלה בציפורי , המתאים לסגור קנקנים

, בין הכלים הנדירים יותר). 76–74: מגן שם(כפתור במרכז ומעוטרים בקווים ורכסים קונצנטריים -בעלי ידית

).73: מגן שם(וקערות תבלינים ) 73–72: מגן שם(קסתות ניתן למנות

כלי בעל , הטיפוס העיקרי הוא הקרטר. גדולים במיוחדקרטון -מחרטה גדולה נדרשה כדי לייצר כלי אבן

מגן ; 209–207: קהיל שם(עם בסיס חצוצרה או בסיס הדומה לבסיס עמוד ,גוף חביתי הניצב על רגל מעוצבת

מ "ס80–65שגובהו בדרך כלל, מדובר בכלי גדול ומסיבי למדי). בסוף העבודה9–8ראו איורים ; 90–80: שם

פני הכלי . מנים השאירו שתי ידיות מדף באמצע גובה הקרטר משני צדדיוופעמים האל. מ"ס50–40ווקוטר

חלקים שונים של . והשפה מעוצבת בפרופילים מורכבים ולעיתים מעוטרת בעיטור עשיר, מוחלקות היטב

ים נמצא גם עיטור מורכב של רצועות ולעית, ים ובקבוצות קווים אופקייםהקרטר עוטרו על המחרטה ברכס

רק את חלקיו החיצוניים של הכלי ניתן היה לעצב בחריטה , בשל מגבלות טכנולוגיות.כות שנעשה ידניתמאונ

: 1980אביגד " (קלל"כלים אלו מכונים לעיתים כלי , בספרות המחקר. בעוד שחללו הפנימי עוצב בעבודה ידנית

זיהויו של טיפוס ). Regev 20001: 230–232 ;Magen 2002: 88; 82–81: 2ו"תשנרגב ; 53: ח"מגן תשמ; 174

אדון בבעיה זו ובשאלת שימושיו ) 3. 9.ב(ולהלן , ל בעייתי"הנזכר במקורות חז" קלל"הכלי הנידון כאן עם ה

.האפשריים של כלי ייחודי זה

בצד הפנימי של מספר שברי שפות של קרטרים שנתגלו ברובע היהודי הרייך הבחין בסימני בליי, לאחרונה

ובדיקה , ה בקו אופקי ברורמ מתחת לשפ"ס3–2-סימני הבלייה מסתיימים כ). Reich 2003: 266(שבירושלים 

, לדבריו. נגרמה כתוצאה מריאקציה כימיתאלא , הייתה תוצר של פעולה מכאניתילה כי הבלייה לאגקרובה 

.ככל הנראה מים בעלי רמת חומציות נמוכה, סימנים אלו מלמדים כי הכלים הכילו נוזל כלשהו

עם שתי ידיות מדף בחלק העליון של גוף , קוני-בעל גוף דו, כלי נוסף שנעשה על מחרטה גדולה הוא הפערור

עוד כלים .עם קוטר מרבי דומה, מ"ס30-גובה הכלי מגיע לכ). Magen 2002: 90(ועם בסיס גלילי צר , הכלי

, )בסוף העבודה5:23-24איור ראו; 209: קהיל שם(קערות גדולות ועמוקות : שעוצבו על מחרטה גדולה הם

).94–90: מגן שם(ומכסים גדולים ) 80: מגן שם(טסים 

עין גדי ובמספר מערות מפלט במדבר יהודה ב, מצדהב, כלי עץ מטיפוסים הדומים לטיפוסי כלי האבן הנידונים כאן נתגלו בקומראן4

).ו"סתרי תשס: ראו(

.Magen 2002: 66–72: ראו גם5
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כלים אלו שונים מהכלים . הקרטון עוצבו ידנית באמצעות פטיש ואזמל ללא עזרת מחרטה-רבים מכלי אבן

או " כלי מדידה"הטיפוס המכונה בספרות המחקר . באופן עיבוד הכלי אלא גם במתארשנעשו במחרטה לא רק 

מדובר בכלי בעל . קרטון- ומצוי כמעט בכל אתר בו נתגלו שרידים של כלי אבן, הוא הנפוץ ביותר" ספל מדידה"

; 99–97; 40: מגן שם(ידית אנכית מרובעת בעלת נקב גדול במרכזה ובסיס שטוח , גוף חביתי עם דופן זקופה

שה במפסלת באופן שהשאיר סימנים עיבוד הכלי נע). בסוף העבודה10:1-6ראו איור ; 211–210: קהיל שם

הבחינה בעובדה שלמעשה מדובר בשני טיפוסי ) שם(קהיל 6.מצולעים ברצועות אנכיות על פני הכלי מבחוץ

שפת הכלי ישרה וללא , י הכליכלי בעל ידית אחת או עם שתי ידיות משני ציד–גדול - ספל) 1(:כלים שונים

°90ת וזרבובית אנכית ישרה הנפתחת מקצה השפה בזווית של כלי בעל ידית אח–ספל-כד) 2(; זרבובית

ניתן אך דפנותיו מעוגלים ו, "ספל הגדול"דומה במידה רבה לישנו גם טיפוס ה7.לכיוון השעון ממקום הידית

ידית אנכית אחת בעלת נקב גדול במרכזה , שפה פשוטה:תה מודרניים-בשל דמיונו לספלי" תה-ספל"לכנותו 

דופן הנוטה קלות החוצה ומתעגלת מעט כלפי מטה ובסיס שטוח עם קוטר הקטן , ל מהשפההיוצאת בדרך כל

. )בסוף העבודה10:7ראו איור ; Geva 20062: 222; 196–194: ו"גבע תשס; 212: קהיל שם(מזה של השפה 

ים אין אחידות בגודלם של הכל.אלא שהוא מתעגל מעט, "ספלי המדידה"הפרופיל של הידית דומה לזה של 

ואילו הקטנים מבין טיפוס , ל"מ1000הגדול מגיעים לנפח של -הגדולים מבין טיפוס הספל: משני הטיפוסים

8.ל"מ20ספל מכילים רק - הכד

עם קבוצה זו נמנות ". ספלי המדידה"ישנם מספר טיפוסי קערות עשויות ביד הדומים בעיבודם החיצוני ל

דפנות ישרות ובסיס שטוח , אות מהשפה או מאמצע הדופןידיות בריח היוצעם , קערות בעלות שפה פשוטה

קיימות גם קערות בעלות דפנות מעוגלות ). בסוף העבודה10:8-9ראו איור ; 212: קהיל שם; 100, 46: מגן שם(

מצויות גם ).בסוף העבודה10:10-11ראו איור ; 213–212: קהיל שם; 101: מגן שם(עם בסיס מעוגל או טבעת 

ידית בריח בשני , שפה מעוגלתלכלים אלה. מתאר סגלגל ואף דמוי מלבן בעל פינות מעוגלותבעלותעריבות

בסוף 10:15-16ראו איור (; 213: קהיל שם; 46: מגן שם(טוח דופן נוטה חוצה ובסיס ש, הקצוות הצרים

).העבודה

מגן הבחין ). 118: מגן שם(באמצעות מחרטה ) 2(; ופטישעל ידי אזמל ) 1: (הובחנו שתי שיטות בעיצוב הצד הפנימי של הכלי6

המלאכה בחיזמא עובדו יתבעוד שכל הכלים מטיפוס זה שנתגלו בב: בחילוק רגיונאלי בשיטות הייצור בין ירושלים לבין הגליל

ת החפירה בבית תוצאו). מגן שם(לחם הגלילית עובדו מבפנים במחרטה - ריינה ובבית-הכלים שנעשו בא, מבפנים בשיטה הידנית

, שנתגלו שם עובדו מבפנים בשיטה הידנית" כלי המדידה"שכן כל , המלאכה לייצור כלי אבן שנתגלה בהר הצופים מחזקות הבחנה זו

.58–56: ע"עמית תש: ראו גם).106: ב"זליגמן וזיל ברבוד תשס, עמית(למעט כלי אחד אשר עוצב מבפנים במחרטה 

).Deines 1993: 50, 52, 92, 113" (Sahnekännchen"ועל ידי דיינס , )pitcher) "Cahill 1992: 210–211"טיפוס זה כונה על ידי קהיל 7

קיימים שרידים של שתי ידיות המצויותאו בשברים שבהם , רק בכלים תמימיםין שהמיון בין שני הטיפוסים ניתן להבחנהיש לצי8

לכיוון השעון ממקום °90ו ידית אחת ביחד עם החלק מהשפה המצוי בזווית של א, )ספל- כד(זרבובית , )גדול- ספל(משני עברי הכלי 

נהוג להתייחס לשברי כלים משני , הואיל ומרבית השברים שנתגלו בחפירות ובסקרים לא שרדו במידה מספקת). גדול-ספל(הידית 

- ספל(ל שייכים לטיפוס הראשון "מ600כלים בעלי נפח העולה על, ככלל"). כלי מדידה("הטיפוסים כאל קבוצה טיפולוגית אחת 

.Reich 2007: 204–205, Table 9: ראו לדוגמה). ספל-כד(ל שייכים לטיפוס השני "מ400-ואילו כלים בעלי נפח הקטן מ, )גדול
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: מגן שם(גל מעץ ר- שולחן עגול הניצב על תלת: עיקרייםשני טיפוסים ב, קרטון- גם שולחנות נעשו מאבן

קיימים כלים ). קהיל שם; 111–101: מגן שם(ושולחן מלבני הניצב על רגל מאבן ) 215: קהיל שם; 97–96

איור 181: 1980אביגד (קערות תבלינים) קהיל שם(מכסים : קרטון רכה בשיטה הידנית-נוספים שנעשו מאבן

.Reich 2003: 267–268, Pl(דידת נפחים טבלה בעלת משפכים המיועדת למ)214: קהיל שם(מגשים , )208

8.3:10 ;Geva 20102: 178, Pl. 5.14:2 ;Amit and Adler [forthcoming](ועוד.

קרטון נתגלו כמעט אך ורק באזורים גיאוגרפיים אשר ידוע לנו מן המקורות -שרידים של כלי אבן

-ל האתרים שבהם נתגלו כלי אבןדתי ש-והזיהוי האתנ. ההיסטוריים שהיו מיושבים באוכלוסייה יהודית

והיעדר , קבורה בגלוסקמאות, מטבעות, כתובות: כגון, נתמך במקרים רבים בממצא הארכיאולוגיקרטון

גם חפיפה כללית בין האזורים הגיאוגרפיים בהם נתגלו מקוואות טהרה לבין קיימת.סממנים פגאניים

למעט , באתרים הידועים כפגאנייםאלו נעדרים כליל כלים). 11ראו מפה(קרטון- האזורים בהם נתגלו כלי אבן

-לא נתגלו כל שרידים של כלי אבן, כמו כן. )6. 6.ב: ראו עוד לקמן(בדור ובאשדודים שנתגלו בודדיםשבר

ישראל -מהסוג שתואר כאן גם אינם מוכרים כלל מחוץ לתחומי ארץהכלים.קרטון באתרי יישוב שומרוניים

.)107: ח"מגן תשמ(וצים בקרב היישוב היהודי בארץ הם כה נפבו פרק הזמן שב

המחצית השנייה של הנידונים כאן הופיעו לראשונה בעשורים הראשונים שלקרטון מהטיפוסים -כלי אבן

רובם המכריע של הכלים שייכים לשלהי ימי הבית השני ). 1. 7.ב: ראו לקמן(ס "המאה הראשונה לפנה

-אך נתגלו שברים בודדים גם מהתקופה הרומית התיכונה, )3. 7.ב: ראו לקמן(ולתקופת בין המרידות 

).4. 7.ב: ראו לקמן(ואולי גם מראשית התקופה הביזנטית , מאוחרת

כלי אבן וטומאת כלים במקורות הכתובים.  4.ב

מחומרים שוניםהעשויים הבחנות בין כלים –טומאת כלים וטהרתם בתורה .  1. 4.ב

מאת שרצים נאמר כי מגע של שרץ מתבפרשת טו. במקראמספר פעמיםת האפשרות שכלים ייטמאו נזכר

: מטמא כלים

עשה מלאכה כל כלי אשר יֵ ,מכל כלי עץ או בגד או עור או שקא מָ ְט תם יִ ל עליו מהם במֹ וכל אשר יפֹ 

א מָ ְט כל אשר בתוכו יִ ,ל מהם אל תוכווכל כלי חרש אשר יפֹ .וטהר,במים יובא וטמא עד הערב,בהם

ה בכל כלי תֶ ּׁשָ וכל משקה אשר יִ ,אמָ ְט אכל  אשר יבוא עליו מים יִ כל אשר יֵ מכל האֹ . רּוּבֹ ְׁש תו ִת ואֹ 

, יקרא יאו(טמאים הם וטמאים יהיו לכם,תץתנור וכירים יֻ ,אמָ ְט ל מנבלתם עליו יִ וכל אשר יפֹ . אמָ ְט יִ 

.)לה–לב

עור או שק, ")בגד("אריג , מעץכלי העשויכל )1: (העשויים מחומרים שוניםבפסוקים אלו יש הבחנה בין כלים

ולעת ערב הם , ")במים יובא("ניתן לטהר כלים אלו על ידי הבאתם במים 9.שבא במגע עם שרץ מתכנטמא

שרץ מת מטמא כאשר הוא בא במגע עם : כלומר, באו להגביל" כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם"יעקב מילגרום הבין שהמילים 9

אפשר לפרש גם שהכוונה ). Milgrom 1991: 674" (עשה מלאכה בהם"אשר "אך רק בכלים –עור או משק , בגד, לים העשויים עץכ
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תנור ) 3(; יש לשבוראת הכלי עצמוו, התכולה של הכלי נטמאת–שנפל לתוכו שרץ מת כלי חרס ) 2(; טהורים

.התנור והכיריים טמאים ויש לנתצם–יריים שבאו במגע עם שרץ מתוכ

אשר יגע בו וכלי חרׂש: "הבחנה בין כלים העשויים מחומרים שונים לעניין טומאה מצויה גם בדינו של זב

שנטמאגם כאן ניתן לטהר כלי עץ, כמו בדין טומאת שרץ. )יב, ויקרא טו" (ף במיםטֵ ּׁשָ וכל כלי עץ יִ , רבֵ ׁשָ הזב יִ 

.החרס שנטמא יש לשבורכלי את ואילו , ")במיםישטף ("באמצעות מים

הוא בפרשת מלחמת ,העשויים מחומרים שוניםבו מצוי פירוט של כלים ו,העוסק בטהרת כליםמקום נוסף 

וה עליהם משה צי, כאשר חזרו אנשי המלחמה למחנה אחרי ניצחונם על המדיינים). נד–א, במדבר לא(מדין 

תתחטאו ביום , גע בחללרג נפש וכל נֹ כל הֹ , ו מחוץ למחנה שבעת ימיםואתם חנ: "לטהר את עצמם ואת כליהם

במדבר " (תתחטאו–וכל מעשה עזים וכל כלי עץ ,וכל כלי עור,וכל בגד. אתם ושביכם, השלישי וביום השביעי

ביזה מדובר כנראה ב(בידיהםגם אלעזר הכהן הזהיר את אנשי הצבא לטהר את חפצי המתכת ש).כ–יט, לא

: )מהמדייניםהשנלקח

אך . את משה'קת התורה אשר צוה הזאת חֻ ':ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה"

כל דבר אשר יבא באש. את הבדיל ואת העפרת, את הברזל, את הנחשת, ואת הכסף, את הזהב

. )כג–כא, שם" ('וכל אשר לא יבא באש תעבירו במים, אך במי נדה יתחטא, תעבירו באש וטהר

, אותו יש להעביר באש ולחטא במי נידה,"כל דבר אשר יבא באש"בין יש הבחנהו, נמנו רק כלי מתכותכאן 

כנראה מפני שכלי חרס ,לא נאמר מה דינם של כלי חרס. אותו יש להעביר במים,"אשר לא יבא באשכל "לבין 

.במלחמהלא נבזזוכלל פחותי ערך ונחשבו 

:מחומרים שוניםהעשויים הבחנה בין כלים כל אין , מתראוי לציין כי בפרשת טומאת 

וכל כלי . א שבעת ימיםמָ ְט כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יִ ,אדם כי ימות באהל, זאת התורה"

או בעצם , או במת, רבגע על פני השדה בחלל חוכל אשר יִ . טמא הוא,פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו

.ונתן עליו מים חיים אל כלי, טמא מעפר שרפת החטאתולקחו לַ . א שבעת ימיםמָ ְט יִ ,אדם או בקבר

גע ועל הנֹ ,שםועל הנפשות אשר היוועל כל הכלים, ה על האהלּזָ וִה , ולקח אזוב וטבל במים איש טהור

ביום אוֹ ְּט וִח , ר על הטמא ביום השלישי וביום השביעיהֹ ּטָ ה הַ ּזָ וִה . או במת או בקבר, או בחלל, בעצם

).יט–יד, במדבר יט("וטהר בערב,בס בגדיו ורחץ במיםוכ, השביעי

–שם כו; כג–כ, ויקרא טו(ישבו עליו" כל כלי"המטמאות , טומאת כלים נזכרת גם בהקשר לנידה וזבה

.והזבה אין הבחנה בין כלים העשויים מחומרים שוניםנידההבפרשתגם , כמו בטומאת מת10).כז

ח –שמיני ז(בספרא , ובכן.שרץ מת מטמא כלים העשויים מחומרים נוספים על אלו שנמנו במפורש בפסוק: כלומר, היא להוסיף

.אלו נדרשו הן לרבות והן למעטמילים , )]ג"ב ע"נג ע' עמ, מהדורת וייס[

" וכל המשכב אשר ישכב עליו ִיְטָמא, ותהי נדתה עליו וטמא שבעת ימים: "השוכב עם נידה שהוא נטמא מטומאתהנאמר על איש10

כל "טמא  לא נאמר במפורש שהוא מ,אך בניגוד לנידה וזבה, ישכב עליואף הוא מטמא את המשכב אשר , כמו הנידה). כד, ויקרא טו(

.שעליו ישב או שכב" כלי
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כגון רחיים וכלי שחיקה וכתישה , ם העשויים מאבןכלינם של לא נזכר בתורה בפירוש מה די, למעשה

.מקראית-בתקופה הבתרההלכתית ת שתיקה זו השאירה כר נרחב לפרשנו. שונים

של ימי הבית השניהיהודית כלי אבן בספרותמעמדם ההלכתי של .  4.2.ב

כי הוא ופן כללי בהקשר לזב נאמר במקור אחד בא. מעט עיסוק בטומאת כליםבמגילות קומראן נמצא

: במשכב ובמושב, מטמא כלים במגע

]כב[ר יגע בו הזב ו֗ש ֗ש ]א[ובכל כלי [...] 
4QToharot A [4Q274](ישב עליואשרעליו 1i 4–5.(11

ם אין הבחנה בין כלים העשוייו, של זבומגעבה מטהרים כלים שנטמאו מבמקור זה אין התייחסות לדרך ש

:כדי לטהרםל כלים אלוהטביושיש ל, שכבת זרע מטמאת כלים במגעגם כי נאמר בהמשך.מחומרים שונים

ו֗ נוגע בשכבת הזרע מאדם עד כול כלי יטבול והנושא או֗ת ֯ל ]כו[
ל והבגד אשר תהיה עליו והכלי אשר ישאנה יטבול ו֯ ]יטב[
4QToharot A [4Q274] 2i 4–6(.12(֯ם ]במי[

.בין כלים העשויים מחומרים שוניםמפורשת חנההבאין, גם כאן

לטהר כלים ונים לעניין החובהיש פירוט של כלים העשויים מחומרים ש, לעומת זאת, במגילת המקדש

:שהיו בבית שמת בו אדם

ביום אשר[...] 
רחים ומדוכהכול כליו טהרו את הבית ואתיצא המת ממנו יֿ 
ונחושת וכול כלים אשר להמה טהרהוכל כלי עץ ברזל

11QTa(ובגדים ושקים ועורות יתכבסו [11Q20] XLIX, 13–16( .

, היו באוהל המתאשר" כל הכלים"חטאת עלנאמר באופן סתמי שיש להזות מי ) יח, במדבר יט(בעוד שבתורה 

מרבית הכלים המנויים ברשימה כאן , כפי שראינו לעיל13.לטהרמפרטת את סוגי הכלים שיש מגילת המקדש 

; יב, שם טו; לב, ויקרא יא(כלי עץ : ניתנים לטהרה מטומאות שונותכדברים אשר מוכרים כבר מהתורה 

מעוררת ). כא, במדבר לא; לב, ויקרא יא(שק ועור, בגדים; )כב, במדבר לא(ברזל ונחושת ; )כא, במדבר לא

שכן כלים אלו אינם נזכרים בתורה בשום הקשר של טומאה , "רחים ומדוכה"תם של עניין מיוחד הזכר

.103–100: ראו שם, לקטע זה). Baumgarten 19992(הפרסום הרשמי של מגילה זו הוכן על ידי יוסף באומגרטן 11

.Baumgarten 19992: 103–105: ראו, למהדורת קטע זה12

: ברחמה עובר מתאהנסה אישה שנשהעוסקת בטומאה הנגרמת לבית אליו נכ, פסקה זו לפסקה בעמודה הבאהיש להשוות 13

וכול הכלים ובגדים ועורות וכול«[...]
וכול כלי עשה עזים כמשפט התורה הזואת תעשו להמה »מ

עוד עד»יטהרו«חרש ישברו כי טמאים המה ולוא 
11QTa(לעולם [11Q19] L, 16–19 «+11QTb [11Q20]».(

.399–396:ראו שם, לקטע זה. García Martínez, Tigchelaar and van der Woude 1998: 357–409: פורסמה על ידי 11QTbמגילת 

או
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מכאן שלמחבר מגילת ו,)בדרך כלל בזלת(מאבן שוייםרחיים ומדוכה הינם כלי שחיקה וכתישה הע. וטהרה

.יתן לטהרם על ידי הזיית מי חטאתנוכי , המתההבנה שכלים אלו נטמאים באוהלהייתה המקדש 

:בזיקה לטומאת מתטומאת כלי אבןהתייחסות לנמצאתספר ברית דמשק בגם ייתכן ש

ם«האבניווכל העצים [...] 
הם כפיב֗ 14ןשר יגואלו בטמאת האדם לגאולי שמ»אוהעפר 

CD(גע בםוומא הנ֗ »ם יטמא֗ת «ט XII: 15–17 «+4QDa [4Q266]»(.15

Ginzberg("העצים האבנים והעפריכלֵ וכל ":ושצריך לקרוא, "כלי"המילה כאן הציע שנשמטהרג ובגינצלוי 

יוכלֵ ": כך שצריך לקרוא, "וכל"המילה סוף מ" י"רג שנשמטה האות ובהציע גינצ, לחילופין. )82–81 :1976

.אבן עלולים להיטמאכלינמצא שגם לפי ספר ברית דמשק , על פי שחזורים אלו.)שם("העצים האבנים והעפר

האבנים והעפר , ופירשו שהכוונה היא שהעצים, ידין העיר כי רוב החוקרים דחו את הצעותיו של גינצבורג

הגורסת , שיטה הלכתית זו משתקפת במגילת המקדש, לדבריו). 254–253: ז"ידין תשל(נטמאים של הבית

: שיש לטהר את הבית שבו נפטר האדם

כבדו את הבית מכול ו את המת יֿ וביום אשר יוציאו ממנ
קרקעו וקירותיו ודלתותיו יגרודותגאולת שמן ויין ולחת מים

11QTa(ומנעוליו ומזוזותיו ואספיו ומשקופיו יכבסו במים XLIX: 11–13.(16

וזאת ממספר , טען שיש לקבל את הצעות שחזור הנוסח של גינצבורג בספר ברית דמשק, לעומתו, חנן אשל

ואפשר להניח שההלכה הקודמת נוסחה , "וכל כלי מסמר"נכתב ) 17שורה (במשפט הסמוך ) 1: (נימוקים

כלי אבנים "ל מצוי מאד שנזכרים "בספרות חז) 2(;  ")העצים והאבנים והעפרוכל כלי("באותה מטבע לשון 

ללא ) 3(;  "העפרהאבנים ו[...] כלי "וזהו דומה לכתוב כאן , )1. 4. 4.ב: ראו לקמן(כחטיבה אחת" כלי אדמה"ו

Eshel(וממילא כל עפר העולם היה נטמא מחמת קברים , נמצא כי עפר עלול לקבל טומאת מת, השחזור המוצע

וארחיב את הדיון בשאלת , קומראן' קרטון בח- אדון בממצא של כלי אבן) 10.ב(לקמן 17).49–48 :20022

.  מעמדם של כלים אלו על פי שיטת ההלכה הקומראנית

:Schechter 1910" (שמן"ובהערותיו כתב שכטר שאולי יש לקרוא , "שמן"במקום " שמו"במהדורת שכטר מופיעה כאן הקריאה 14

83, n. 25 .(לגאולי שמן: "יוסף באומגרטן טען כי יש לקרוא כאן) "Baumgarten 1967( , וידין הביא תימוכין לקריאה זו מנוסח מגילת

.2. 10.ב: ראו עוד להלן). 254: ז"ידין תשל" (תגאולת שמן"המזכירה את הביטוי , המקדש

.70–68: ראו שם, לקטע זה.)Baumgarten 19962: 23–93(ורסם על ידי באומגרטן פ4QDaשל טקסט ה15

; 94–84: ט"נעם תשס: ראו, "בית"ב) יד, יט(המת הנזכר בבמדבר " אהל"לכה הקומראנית שהמירה את לדיון עדכני בשיטת הה16

.25הערה , וראו עוד לקמן, 94–74: ע"ל תש"הנ

הלכה שבמגילת המקדש הגורסת דחה את הבנת ידין כי מדובר ברצפת הבית בלבד ושהלכה זו מקבילה ל) 11הערה , שם(אשל 17

.שקרקע הבית נטמא בטומאת מת
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קדומיםהוצריים הנמקורותטהרה בזיקה לכלי אבן ב. 4.3.ב

בפרשת, פי יוחנןלעבאוונגליון טהרה הוא דינילשון בו נזכר שימוש מיוחד בכלי אבן בזיקההמקור הרא

של )בהתאם לטהרה:או(הטהרהלצורכי, אבןממיםששה כדישם היו ערוכים ": נה בכפר קנה שבגלילהחתו

ἦσαν δὲ ἐκεῖ(שתים או שלש בתים כל אחד הכילכאשר , היהודים λίθιναι ὑδρίαι ἓξ κατὰ τὸν καθαρισμὸν

τῶν Ἰουδαίων κείμεναι, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς(")אדון בהרחבה )3. 9.ב(לקמן ).ו, ביוחנן

.לממצא הארכיאולוגיוהלכות טהרה לעולות מתוך מקור זה בזיקה בשאלות המחקר ה

הנזכרים ואת " כדי האבן"לפרש את הפסוק ביוחנן כבר לא הכירו את הריאליה של אבות הכנסייה שבאו

ובכתביהם ניתן למצוא בעיקר , "טהרה של היהודיםה"השימוש בכלים אלו בזיקה לנוהגי הרקע ההלכתי של 

18.פרשנות אלגורית לדברים

ל"טהרת כלי אבן במקורות חז.  4.4.ב

העיקרון .מקבלים טומאהשכלי אבן אינם הגורסתמגובשת כתית הלשיטה ל אנחנו מוצאים "חזבמקורות

במדרשי ההלכה , בתוספתא, לפיו כלים העשויים מאבן אינם נטמאים מונח ביסודן של הלכות רבות במשנה

בכפיפה ") כלי אבנים"בלשון חכמים המכונים(כלי אבן נזכרים בהרבה מקרים . ובברייתות שבשני התלמודים

קבוצה של בתור ) כלי חרס בלתי צרופים" (לי אדמהכ"ו) כלים העשויים מצפיעי בקר" (כלי גללים"אחת עם 

.כלים שאינם מקבלים טומאה

ט , אהלות יא, תוספתא(כלי אבן אינם נטמאים בטומאת אוהל המת במקורות התנאיים נמצא ש, ובכן

או בטומאת מת בכל דרך ]) 212' מהדורת הורוביץ עמ[מטות קנז , ספרי במדבר; ]609' עמ, צוקרמנדלמהדורת [

מצילים בצמיד "כלי אבן ]). 640' עמ, צוקרמנדלמהדורת [יא , פרה יב, תוספתא; א, אהלות יח, משנה(שהיא 

חקת קכו , ספרי במדבר; א, כלים י, משנה(באוהל המת מפני שבהגדרה אלו כלים שאינם נטמאים "פתיל

כלי אבן חוצצים מפני , בדומה19]).310' הדורת הורוביץ עממ[חקת יט , ספרי זוטא; ]164' מהדורת הורוביץ עמ[

אינם נטמאים בטומאת מושב ספסל אבן או כסא העשוי מאבן). ה, אהלות ה, משנה(טומאת אוהל המת 

כלי גללים וכלי ,כלי אבנים: "זה הכלל20]).ד"עה ע, וייסמהדורת [ד , פרק ב, זבים, ספרא; ג, נידה ט, משנה(

; א"שבת צו ע, בבלי; א"שבת נח ע, בבלי" (לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים–ומאה אדמה אין מקבלין ט

).ב"מנחות סט ע, בבלי

, ל במקורות שזמנם עוד מימי הבית השני"מצויה בספרות חזשכלי אבן אינם מקבלים טומאההלכהה

כבר ת המיוחסותמונח ביסודן של הלכודין זה . מכל משך התקופה התנאית והאמוראיתשזמנם ובמקורות 

.Deines 1993: 29–32: ראו, לסקירה של מקורות אלו18

.70, 53–52' עמ: ץ"אפשטיין תר: השוו לגרסת קטע של הספרי זוטא מהגניזה הקהירית19

, כלים כב, משנה(ל הספסל כולו כדין כלי עץ דינו שאזי, מעץעשוי מאבן ואילו שתי רגליו עשויותואולם אם רק המושב של הספסל 20

מהדורת [ז , שמיני פרק י, ספרא; יא, כלים ה, משנה(תנור וכיריים העשויים מאבנים וממתכת נטמאים כדין כלי מתכות , בדומה). י

מהדורת צוקרמנדל [ט , ב ז"כלים ב, תוספתא(כוס של אבן שנוקבה ונסתמה בעופרת נטמאת כדין כלי מתכת , כמו כן]). ג"וייס נה ע

]).597' עמ
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' מהדורת הורוביץ עמ[חקת יט , ספרי זוטא; א, אהלות יח, משנה; ב, ביצה ב, משנה(בית שמאי ללבית הלל ו

; 45–44: ז"אפשטיין תשי: ראו. ג–א, פרה ג, משנה: כגון(קדומים קבצי הלכה להלכות המצויות בו21)]310

בדבריהם של גם ינם מקבלים טומאה מובלעת הלכה שכלי אבן אהRegev 2006: 137–142(.22: ראו, לאחרונה

, נידה ט, משנה: ראו,נחמיה' כגון ר(אדור אושמ, )יא, פרה ג, משנה:ראו,ישמעאל' כגון ר(דור יבנהחכמים מ

–77' עמ, ליברמןמהדורת [יא , שבת טז, תוספתא: ראו,יהודה הנשיא'כגון ר(התקופה התנאיתסוף ומ, )ג

רובד ואף ב,])ג"יא ע[ז , שבת ח, ירושלמי: ראו, אלעזר בן פדת' כגון ר(אמוראים כמו גם בדבריהם של23,])78

.)א"גיטין סב ע, בבלי: ראו(הסתמאי של התלמוד הבבלי 

כלי אבן אינם מקבלים טומאהמקור הדין ש.  4.4.1.ב

כל מא כשאר כלי גללים וכלי אדמה חסינים מלהיט, כל הנמקה מדוע כלי אבןאין,במקורות שנסקרו לעיל

24?אינם מקבלים טומאהלמדו החכמים שהכלים הללו, אפוא, מניין. הכלים

וכל אשר באהל האהלכל הבא אל , אדם כי ימות באהל, זאת התורה: "מדרש הלכה המוסב על הפסוק

דן בשאלת תחולתה של טומאת מת על עצמים שונים המצויים באוהל )יד, במדבר יט" (יטמא שבעת ימים

:המת

ולקח אזוב ":ל"ת?והאבנים והאדמה במשמע,והעצים,והחריות,שאני אף הקשומע;"אשר באהלוכל"

וכלי ,ין כלי גלליםיועד. )יח, במדבר יט('וגו"איש טהור והזה על האהל ועל כל הכלים ועל הנפשותוטבל במים 

, שם לא" (ים וכל כלי עץזעעור וכל מעשה כלי וכל בגד וכל ":ל"ת?במשמעהוכלי אדמה ונפשות בהמ,אבנים

את הנחשת את הברזל את אך את הזהב ואת הכסף":ל"ת?לכלי מתכות מנין.נו לארבעה כליםהא למד.)כ

"וכל כלי פתוח":ל"ת?לכלי חרס מנין.הא למדנו לארבעה כלים ולכלי מתכות.)כב, שם" (הבדיל ואת העפרת

25).]163–162' הורוביץ עממהדורת[חקת קכו, ספרי במדבר()טו, יטשם('וגו

.19הערה , ראו לעיל21

אך לא , לתקופת יבנה) הרובד הקדום להכנסת הערותיהם של חכמי דור אושא–כלומר (יעקב ניוזנר ייחס את עיקרו של קובץ זה 22

). Regev 2006: 141, n. 14: וראו הערתו של רגב; Neusner 19762: 150: ראו(לדעתו הדברים מאורחים לימי הביתנימק מדוע 

.ב"ביצה יח ע, בבלי; )ב"סא ע(ג , ביצה ב, ירושלמי; )288' מהדורת ליברמן עמ(ט , ביצה ב, תוספתא: וראו במקבילות23

: ראו לדוגמא רגב(מעובד יש חוקרים אשר הציעו שכלי אבן אינם מקבלים טומאה מפני שהם עשויים מחומר גלם טבעי ובלתי24

"These vessels cannot be defiled […] probably because they are entirely from unworked material] "Regev 20001: : ל"הנ; 230

20002 :181[ ;Noam 2009: 346 .( אשר ,חות עיבוד בידי אנוש מאשר כלי עץשכן כלי אבן אינם עוברים פ, מובןלגמרי הסבר זה אינו

). חריטת האבן הגולמית≈חריטת העץ הגולמי ;חציבת האבן≈חטיבת העץ (מקבלים טומאה מדין תורה , )1. 4.ב(כאמור לעיל 

).Regev 2006: 137(!) (במאמר אחר כתב רגב שכלי אבן אינם מקבלים טומאה מפני שהם עשויים מחומר אורגני

אני אף שומע("האפשרות הראשונה שנדחית במדרש זה , )94–84: ט"תשס(ם וורד נע) 4הערה 178: ז"תשנ(לדעת משה הלברטל 25

אלא מקורה , אינה רק אפשרות תיאורטית שעלתה על דעתו של הדורש") והאבנים והאדמה במשמע,והעצים,והחריות,שהק

: המשתקפת במגילת המקדש, במסורת הלכתית ממשית

ירותיו ודלתותיו יגרודו קרקעו וק[...] 
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עלולים רק כלים העשויים מחומרים אשר נאמר עליהם בתורה במפורש שהם מקבלים טומאה, לפי המדרש

כלי גללים וכלי אדמה לא נזכרו במפורש בתורה בתור כלים המקבלים , הואיל וכלי אבן. להיטמא באוהל המת

ההלכה כן מאד שרציונל דומה עומד ביסוד יית.הם אינם נטמאים באוהל המתהסיק הדורש כי, טומאה

26.אינם מקבלים כל טומאהכלים אלו הגורסת שיתהכלל

כלי גללים וכלי אדמה אינם , הכלל שכלי אבןנוספת להבין מדוע קבעו החכמים אתאפשרות ייתכן גם 

וכל , כל משכב אשר ישכב עליו הזב יטמא: "על הפסוקהמוסב בספרא מובא מדרש הלכה . מקבלים טומאה

):ד, ויקרא טו" (הכלי אשר ישב עליו יטמא

. ולא אבן ולא קורה',כלי': תלמוד לומר? יכול אפילו ישב על האבן ועל הקורה.'אשר ישב עליו יטמא'"

כלי ,)שם" ('הכלי'': ומרתלמוד ל? ולא אוציא כסא של גללים ושל אדמה ושל אבנים, אוציא את אלו

]).  ד"עה ע, וייסמהדורת[ד , זבים ב, ספרא(" המיוחד

ולכן אינו , ")כלי המיוחד("מגללים או מאדמה אינו כלי גמור , לומר שכלי העשוי מאבןנראה שכוונת המדרש

". כלי"בתחומי הלכה רבים ישנה משמעות הלכתית מיוחדת להגדרת חפץ מסוים כ27.מקבל טומאת כלים

לעניין "כלי"נכללים בהגדרת ים וכלי אדמה כלי גלל, כלי אבןאפילולציין שהחכמים נדרשו, במספר מקרים

להלן מספר דוגמאות מהמשנה ".כלים"ומכאן שהיה מקום לחשוב שבאמת אין להגדירם כ,הלכות מסוימות

28:ומהתוספתא

).ה, פרה ה,משנה("ובכלי אדמהבכלי אבנים, בכלי גלליםאפילו,בכל הכלים מקדשים".1

29).ב, ידים א, משנה" (בכלי אדמה, בכלי אבנים, לליםבכלי גאפילו, בכל הכלים נותנין לידים".2

11QTa(ומנעוליו ומזוזותיו ואספיו ומשקופיו יכבסו במים [11Q19] XLIX, 12–13 .(

") במשמעהוכלי אדמה ונפשות בהמ,וכלי אבנים,ין כלי גלליםיועד("יש להוסיף כי גם האפשרות הפרשנית הנוספת שנדחתה במדרש 

לתופעה של ). 14–13, שם(לי אבן כגון רחיים ומדוכה נטמאים באוהל המת הגורסת שכ, משתקפת בהמשך הפסקה במגילת המקדש

, 18הערה 22: הלברטל שם: ראו, מדרשי הלכה שבאו לדחות מסורות הלכתיות שנהגו בפועל בקרב כתות יהודיות מימי הבית השני

.Adler 2011: 224–228; נעם שם; Kahana 2006: 46–51; 9הערה 129

הקדמה לפירוש , ם"רמב: ראו(כלי גללים וכלי אדמה אינם מקבלים טומאה , ם בטעם הדין שכלי אבן"בנראה שכך הבין הרמ26

' נראה שכך הבין גם ר]). רלג' מהדורת פרנקל עמ[א , הלכות כלים א, ל"הנ; ]טו–יד' מהדורת קאפח עמ[המשנה על מסכת כלים 

]).ד"מהדורת וייס עה ע[ד, זבים ב, ד לספרא"פירוש הראב(אברהם בן דוד מּפֹוְסְקֶייר 

ל המיוחד לישיבה "המיוחד לקבל טומאה ואי' פי): "אות פ, ]שם[מסרת התלמוד (אולם ראו פירושו של אייזיק הירש וייס על אתר 27

".שגם הנזכרים מיוחדים לישיבה

.)56: 1ט"ליברמן תרצ(אתרליברמן על שאול והערותיו של , )586' מהדורת צוקרמנדל עמ(ד , מ ז"כלים ב, תוספתא: וראו עוד28

):ה, ה(יש להעיר שמשנה זו מנוסחת בדיוק כלשון המשנה במסכת פרה 29

ה, פרה ה, משנהב , ידים א, משנה

,בכל הכלים מקדשין,                                                                      נותנין לידיםבכל הכלים 
.בכלי אדמה, בכלי אבנים, אפילו בכלי גללים.בכלי אדמה, בכלי אבנים, אפילו בכלי גללים

.ובספינה מקדשין בה
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"פוסלין את המקוהכלי אדמה, כלי אבנים, כלי גלליםאפילו[...] נור המניח כלים תחת הצִ ".3

).א, מקוואות ד,משנה(

; א, אהלות ו, משנה" ('כלי אדמה וכו,כלי אבנים, כלי גלליםאפילו,נתון על ארבעה כלים"[...] .4

]). 603' עמ, צוקרמנדלמהדורת [א , זאהלות, תוספתא

ה, ק ו"כלים ב,תוספתא(" מהכלי אבנים וכלי אד,כלי גלליםואפיל,הכל מצילין מיד כלי חרש".5

30).]575' עמ, צוקרמנדלמהדורת [

ועל כך העירה , )ד, שבת יז, משנה" (כל הכלים ִנָטִלין: "שבת נאמר במשנהבבהקשר להלכות טלטול .6

, תוספתא" (ומטלטלין אותןהרי הן ככל הכלים וכלי אבנים וכלי אדמה , לליםכלי ג: "התוספתא

]).63' עמ, ליברמןמהדורת [יז , שבת יג

, כלי גללים": אף נחלקו החכמים אם דינם כשאר כל הכלים, כאשר מדובר בכלים גדולים במיוחד.7

הרי הן ': מים אומריםוחכ.'הרי הן ככלים': מאיר אומר' ר,הָד וכלי אבנים וכלי אדמה הבאין בִמ 

.)]583' עמ, צוקרמנדלמהדורת [א, מ ה"כלים ב,תוספתא("'הליןוכא

ולא תמיד היה מובן מאליו שיש , כלי גללים וכלי אדמה נחשבו כלים פחותים, מכל האמור נראה כי כלי אבן

ת אינם כלים העשויים מהחומרים הללו באמ, לעניין דיני טומאה וטהרה". כלי"לכלול אותם בהגדרת 

31.ולכן הם אינם מקבלים טומאה, "כלים"מוגדרים כ

ים בטקס שריפת הפרה האדומהשכלי אבן המשמ.  4.4.2.ב

במהלך ההכנות לקראת שרפת הפרה זהירות מופלגים ננקטו אמצעי , י המקורות התנאייםלפי תיאור

נעשה נאמר ש, לשם כך. יהיה טהור מטומאת מתהפרהיפתשרתפקיד כדי לוודא שהכהן המיועד להאדומה 

,אין מקדשין לא בדפנות הכלים,                                                   לא בדפנות הכליםנותנין לידיםואין 
ולא במגופת החבית, ולא בשולי המחץולא במגופת החבית, ולא בשולי המחץ

בחפניו                                                                           ולא בחפניויתן לחברוולא 
ואין מזין מי, ואין מקדשין, ואין מזין מי                                      מפני שאין ממלין, ואין מקדשין, מפני שאין ממלין

.חטאת אלא בכלי.אלא בכלי, ואין נותנין לידים, חטאת
,ואין מצילין בצמיד פתיל אלא כלים,                                                     ואין מצילין בצמיד פתיל אלא כלים

.שאין מציל מיד כלי חרש אלא כלים.                                                  שאין מצילין מיד כלי חרס אלא כלים

ושהמשנה במסכת ידים הוסיפה את נטילת , פורסטנברג כבר העיר כי המשנה בידיים היא עיבוד משני של המשנה במסכת פרהיאיר

.2. 9.בראו עוד לקמן ). 125: ו"פורסטנברג תשס(ידיים אל תוך הכלל שנאמר במקורו על ענייני מי חטאת 

שמשון בן ' ור]) צה' מהדורת קאפח עמ[י , כלים ח, משנה(ה ם בפירושו על המשנ"הרמבווכך הביא, כך הגרסה בכתב יד וינה30

וונציה (בכתב יד ערפורט ובדפוס ראשון ]). א"דפוס וילנה יב ע[ה וגפיים "ג ד, כלים ח, משנה(אברהם משאנץ בפירושו על המשנה 

).21: 1ט"ליברמן תרצ(אך ברור שזהו שיבוש , "וכלי אדם: "הגרסה היא) א"רפ

התקבלה ההלכה הואיל ו: כלומר, ייתכן שהתהליך היה הפוך מכפי שהצעתי, ברם. Deines 1993: 193, 196:ראו, לטענה דומה31

אין בכוונתי לקבוע , על כל פנים.היה מקום לחשוב שגם אינם כלים גמורים לענייני הלכה שונים, כלים אלו אינם מקבלים טומאהש

וכבר ידוע ומפורסם הפולמוס הישן אם מדרש (ינם מקבלים טומאה שמדרש ההלכה בספרא הוא זה שיצר את ההלכה שכלי אבן א

.אלא הבאתי מדרש זה כדי להמחיש כיוון מחשבה אפשרי לרציונל שמאחורי הלכה זו, )יוצר הלכה או רק מקיימה
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אין .שאינם מקבלים טומאהכלים בתור בשל סגולתם המיוחדת וזאת, שימוש בכלי אבן לצרכים שונים

שכן לענייננו חשוב יותר , בכוונתי להיכנס כאן לשאלת מידת האותנטיות ההיסטורית של המסורות שאזכיר

השימוש בכלי אבן תפס מקום חשוב ובמיוחד כיצד , ללמוד כיצד החכמים לדורותיהם תיארו את הדברים

.בתיאורי טקס שרפת הפרה האדומה במקורות התנאיים

כי שבעה ימים לפני שריפת הפרה היו מבודדים את הכהן המיועד לשרוף את נאמר במשנה, למשל, כך

דם שבעת ימים ק ׂ: "כדי להרחיקו מכל טומאה" לשכת בית האבן"לשכה מיוחדת במקדש המכונה בהפרה 

אבן ובית ,צפונה מזרחה,רה היו מפרישין כהן השורף את הפרה מביתו ללשכה שעל פני הבירהשריפת הפ

ולמה נקרא שמה לשכת בית : "בברייתא שבבבלי מובא הסבר לדברי המשנה.)א, פרה ג, משנה" (היתה נקראת

בזמן נה היא שנראה שהכוו32).א"יומא ב ע, בבלי("בכלי אבנים ובכלי אדמה, שכל מעשיה בכלי גללים? האבן

הואיל ואלו כלים ,מש רק בכלי אבן או בכלי גללים ואדמהתשהכהן הורשה לה, שהותו בלשכת בית האבן

.שאינם מקבלים טומאה

היו מזים על הכהן מי חטאת אשר הוכנו מאפרן של כל , ולשבעת הימים האבמשך שעוד נאמר ) שם(במשנה 

)ועליהם מכסי אבן(אפר זה אוחסן בכלי אבןתואר כיצד מבתוספתא . אחת מהפרות האדומות שנשרפו לפני כן

של אבן היו קבועין בכותל 33וקליליות,נשים לחילהבאו לשער היוצא מעזרת : "שנשמרו בתחומי המקדש

והיתה ': 'שנ, ובתוכן אפר מכל פרה ופרה שהיו שורפין,ליייהן של אבן נראין לחווכס, נשיםהמעלות של עזרת 

' עמ, צוקרמנדלמהדורת [ד , פרה ג, תוספתא" ()במדבר יט('ארת מי נדה חטאת הילעדת בני ישראל למשמ

גם את המים שהביאו להכנת מי החטאת הללו הקפידו , לפי תאור המשנה]).על פי כתב יד וינהכאן תוקן ; 632

34).ב, פרה ג, משנה" (ירדו ומלאום, הגיעו לשילוח, וכוסות שלאבן בידם] [...: "לשאוב בכלי אבן דווקא

חר מכן היו ולא, באפר כדי לכתוש אותו עד דקחובטים היו , לאחר שנשרפה הפרהעוד נאמר במשנה ש

תה חובטין או, נשרפה: "נעשו בכלי אבן דווקאכל הפעולות הללוישמעאל ' לדעת רו,מנפים את האפר בכברות

, משנה("'יתה נעשיתבמקבות שלאבן ובכברות שלאבן ה':רבי ישמעאל אומר. וכוברין אותה בכברות,במקלות

מביאין ? כיצד היו עושין: "י אבןלתוך כלֵ בשלב זה היו אוספים את האפר, לפי מסורת אחת35).יא, פרה ג

ובית אבן [...] שבעת ימים קודם לשריפת הפרה : "המציינת שהמובאה היא משנה, "תנן התם"מקור זה מובא בבבלי עם הפתיחה 32

ונראה שהוא לשונה , אינו מלשון המשנה") 'ולמה נקרא שמה לשכת בית האבן וכו("אולם ההמשך ). א, פרה ג, משנה" (הייתה נקראת

: יעקב נחום אפשטיין כבר עמד על כך שבתלמוד הבבלי לפעמים מובא ציטוט של משנה ועליו תוספת של ברייתא. של ברייתא

ההדגשה [797: ח"אפשטיין תש" (ומשולשלת בה כאילו היה הכל מקור אחדבלא ציון מיוחדהברייתא נספחת לפעמים למשנה"

).]במקור

". וקילולות"מובאת הגרסה ]) ב"דפוס וילנה לד ע[ה מותקן "ג ד, פרה ג, משנה(שמשון בן אברהם משאנץ ' בפירוש המשניות של ר33

ובפתח ): "ג, פרה ג(וכלשון המשנה , "קלל"פק שלפנינו צורת הרבים של אין ס". 'וקלולי: "הגרסה היא) א"וונציה רפ(בדפוס ראשון 

).3. 3. 9.בוראו להלן " (תקן קלל שלחטאתהעזרה היה מֻ 

).631' עמ,מהדורת צוקרמנדל(ג , פרה ג, תוספתא: השוו34

).304' מהדורת הורוביץ עמ(ט , חקת יט, ספרי זוטא: השוו35
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; ]59: ץ"פשטיין תרא[כתב יד של ספרי זוטא מהגניזה " ('שלשיש וחולקין אותה שלשה חלקים וכו36מעבצין

.)]שלט–שלח' מהדורת רבינוביץ עמ[ט, פרה אדומה יט, מדרש הגדול

בכל מהלך תקופת הבית השני נשרפו רק כי במשנה ונמסר , הייתה אירוע נדירבודאי מה שרפת פרה אדו

.האפר שהוכן מפרה אחת הספיק לשמש למשך עשרות שניםמסתבר ש). ה, פרה ג, משנה(חמש או שבע פרות 

קידוש ("מים שנשאבו ממעייןמפזרים קצת אפר על היו,לטהר אדם או כלים שנטמאו במתל פעם שבאוכ

מילוי , התנאיתעל פי ההלכה.באמצעות אגודת אזובעל המיטהר ") מי חטאת("ומזים מהמים הללו ") המים

ואין מקדשין ואין מזין , אין ממלאין: "ת המים נעשה מתוך כליייוגם הז, נעשו דווקא בתוך כליקידוש המיםו

ונתן עליו , ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת": דין זה נלמד מהפסוק).ה, פרה ה, משנה("מי חטאת אלא בכלי

עבור הכהן השורף את הפרה השתמשו ראינו שהחכמים תיארו שאמנם . )יז, במדבר יט("אל כלימים חיים 

בכל ": לדברי המשנהשכן , מי חטאת בכלים רגיליםאך נראה שבשגרה היו מכינים , דווקאבכלי אבןלשם כך 

אף העלה אחדתנאי קור מ).ה, משנה פרה ה("ובכלי אדמהבכלי אבנים, בכלי גלליםאפילו, הכלים מקדשים

שהיה בדין הואיל ומים ועפר מקדשים : "את האפשרות שקידוש מי חטאת יכול להיעשות רק בכלי חרס

אף פרה לא נעשה ,כלים ככלי חרסלמדתי לסוטה שלא עשה בה כל האם , בסוטה ומים ועפר מקדשים בפרה

ספרי " (מגיד שעשה בה כל הכלים ככלי חרס, )יז, במדבר יט(' אל כלי': תלמוד לומר? בה כל הכלים ככלי חרס

37).166–165' מהדורת הורוביץ עמ[קכח, במדבר

אבןבכלי השקת מים טמאים.  4.4.3.ב

למעט מים , יתן לטהר מאכלים ומשקים טמאים על ידי הטבלתם במקווהלא נ, על פי ההלכה התנאית

הואיל והמים הטמאים מטמאים את הכלי . על ידי השקתם למי מקווה כשריםטמאים אשר אפשר לטהרם

. בו בזמןגם את המים וגם את הכליובכך לטהר,את כל הכלי יחד עם המיםחייבים להטביל, המכיל אותם

מפני שאסור להטביל כלים טמאים בשבת וביום טוב, ת בעיה להטביל מים בתוך כליבת וביום טוב קיימבש

הוא להשיק את המים הטמאים למי מקווה שמצאו החכמים הפתרון . )ב, ביצה ב, משנה; ג, תרומות ב, משנה(

המים הטמאים אינם מטמאים את כלי האבן מפני שדבר שהתירו,כשהמים הטמאים מצויים בתוך כלי אבן

בית שמאי ובית (ושוין : "וכך מובא במשנה. צורך בטבילהכל ין איסור להטביל כלי אבן מפני שאין להם אוגם

בית שמאי ובית הלל , כלומר).ג, משנה ביצה ב" (אבל לא מטבילין, שמשיקין את המים בכלי אבן לטהרן) הלל

שהיא צ עברית וט , ערביתظמקורם כאן כנראה ' והצ' והט": "עביט"או " מעבט"הנקרא הוא הכלי " מעבץ"ה, לדעת אפשטיין36

).53: ץ"אפשטיין תר" (ארמית

על 1ופיטיאנישכן בתרגום , ייתכן שלפנינו מדרש פולמוסי נגד דעה הלכתית שסברה שחייבים לקדש מי חטאת דווקא בכלי חרס37

וכן בתרגום ירושלמי ".ויתן עלוי מין דמבוע דכין לגו מן דחסף: ""כתוב, )יז, במדבר יט("כליונתן עליו מים חיים אל : "דברי הפסוק

' עמ, מהדורת גינזבורגר[יז , במדבר יט, תרגום יונתן בן עוזיאל על התורה("ויתן עלוי מי מבוע לגו מאן דפחר: ""על אותו פסוק כתוב

לדוגמאות נוספות של מדרשי ). Deines 1993: 182–183(אצל דיינס ראו, ל"לעניין שיטת ההלכה של מחברי התרגומים הנ]). 264

אחד מהאמוראים אף העלה את האפשרות שאין מקדשים מי חטאת בכלי שאינו יש להוסיף ש. 25הערה , ראו לעיל, הלכה פולמוסיים

לעזר שאל על דעתיה ' ר. 'אין מקדשין בו': 'שמעון בן לקיש אמ' ר', )בשברי כלי חרס(מקדשין בו': 'יוחנן אמ' ר(!): "מקבל טומאה 

הרי כלי גללים וכלי אבנים וכלי אדמה הרי אינן מקבלין ? מפני שאינו מקבל טומאה, למה אין מקדשין בו': שמעון בן לקיש' דר

]).ג"יא ע[ז , שבת ח, ירושלמי" ('!טומאה ומקדשין בהן
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טביל כלי אחר שמועילה לו אך אסור לה, הסכימו שמותר להטביל כלי אבן המחזיק מים טמאים כדי לטהרם

והחכמים נחלקו ) נ"לסהראשית המאה השלישית, יהודה הנשיא' ר(בתוספתא נאמר שרבי . טבילה במקווה

וחכמים . 'דברי ר' ואין משיקין את המים בכלי אבן לטהרן בשבת, אין מטבילין את המים ביום טוב'": בדין זה

תוספתא " (אבל לא להטבילן, מים בכלי אבן לטהרן בשבתומשיקין את ה, מטבילין את המים ביום טוב': 'אומ

אסור לדברי הכל להטביל מים טמאים בתוך כלי בשבת, כלומר38).]78–77' עמ, ליברמןמהדורת [יא, שבת טז

רבי אסר :בתוך כלי אבןלהשיקם למקווה אם מותרשאלה הואולם נחלקו ב, לו טבילה במקווההשמועיל

נחלקו אם אך , בתוך כלי אבןלמי מקווה מותר לדברי הכל להשיק מים טמאים , ביום טוב.והחכמים התירו

הדיונים ההלכתיים , יש להדגיש שבמקורות אלו39.רבי אסר והחכמים התירו:להטבילם בתוך כלי שטףמותר 

יהודה ' ר(והן לחכם מסוף התקופה התנאית ) בית שמאי ובית הלל(בעניין זה מיוחסים הן לחכמים קדומים 

).אהנשי

יום-בהקפדה על טהרה בחיי היוםכלי אבן מקומם של .  4.4.4.ב

בכלי אבן במסגרת שנעשה על שימוש מיוחד המקורות התנאיים מוסרים, )4.4.2.ב(כפי שראינו לעיל

כיצד נוצלה : נשאלת השאלה, ברם. ההכנות לקראת שרפת הפרה האדומה ובמהלך טקס שרפת הפרה עצמו

האם ניתן ללמוד ?אבן בפרקטיקה של ההקפדה על דיני טומאה וטהרה בחיי השגרהסגולתה המיוחדת של ה

המתנהל על פי דיני טומאה הרגיל חיים היום כחלק מאורח -ל על שימוש בכלי אבן בחיי היום"ממקורות חז

?וטהרה

א לוכמעט , אופן כלליברק של כלי אבן לרובהמקורות התנאיים דנו במעמדם ההלכתי המיוחדת , למעשה

אך הדבר לא נזכר, כלי טחינה וכתישה בוודאי נעשו מאבן.הזכירו סוגים שונים של כלים העשויים מאבן

יא , פרה יב, תוספתא(נזכרת עריבה של אבן במקור אחד . ל בזיקה לדיני טומאה וטהרה"מקורות חזב

ב והטיף אבן שניקכוס של "40:כוס העשויה מאבןגם נזכרת ובמקור אחר, ])640' עמ, צוקרמנדלמהדורת [

: רבן שמעון בן גמליאל אומר. 'טמא משום כלי מתכות': יוחנן בן נורי' יוסי אומר משום ר' ר, לתוכו אבר

מעניין הוא 41]).597' עמ, צוקרמנדלמהדורת [ט , ב ז"כלים ב, תוספתא" ('מאיר' יהודה בן שמוע מטמא משם ר'

ן ללמוד ממקורות התנאיים או לא נית. ם מאבןלא נזכרו כל כלי שולחן אחרים העשוייבמקורות אלוש

.ב"ביצה יח ע, בבלי; )ב"סא ע(ג , ביצה ב, ירושלמי; )288' מהדורת ליברמן עמ(ט , תוספתא יום טוב ב: תוראו מקבילו38

לים אחרים בה נאמרה באופן סתמי שבכלי אבן מותר ובכ,)ג, ביצה ב(המשנה המקבילה , ])ב"סא ע[ג ,ביצה ב(לפי הירושלמי 39

, המשנה עסקה בדין יום טובשגם ייתכן ,)ב"ביצה יח ע(לפי הבבלי . מיםהיא מתאימה לדעת החכלכן ו, עסקה בדין של שבת,אסור

.ושהיא מתאימה לדעת רבי

' מהדורת צוקרמנדל עמ[ג , פרה ג, תוספתא; ב, פרה ג, משנה(כוסות מאבן נזכרו גם בהקשר להכנות לקראת שרפת הפרה האדומה 40

631.([

): ג, כלים ל, בפירושו למשנה(סה הנכונה היא כמו שהביא רבנו שמשון משנץ וכי הגר, ליברמן סבר שבתוספתא שלפנינו נפל שיבוש41

כוס של זכוכית שניקב והטיף . 'טמא משום כלי מתכת': יוחנן בן נורי' משום ר' יוסי או' ר, כוס של אבן שניקב והטיף לתוכו אבר"

' יהודה בן שמוע היה מטמ': בן שמעון בן גמליאל אומרר. 'טמא משום כלי זכוכית': יוחנן בן נורי' יוסי אומר משום ר' ר, לתוכו אבר

).94–93: 1ט"ליברמן תרצ(' מאיר' משום ר
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בכלי אכילה ובכלי הגשה שנעשו במיוחד מאבן במסגרת הקפדה על דיני טומאה שימוש עלהאמוראיים

כלשהו רמז נמצא , של עריכת התלמוד הבבליהמאוחר " סתמאי"השייך לרובד ה, רק במקור אחד.וטהרה

, כלים העשויים מאבןנאמר ש, במקור זה. דיני טהרהפי מאורח חיים המתנהל על לשימוש בכלי אבן כחלק 

עורכי הסוגיה נראה ש).א"גיטין סב ע, בבלי" (הראויין להשתמש בהן חבר: "כליםלגללים נחשבוממאדמה ו

בוודאי היו מקפידים להשתמש רק , הנזהרים לאכול את כל מאכליהם בטהרה, "חברים"הניחו בפשטות ש

עורכי הבבלי היו רחוקים בזמן ובמקום מהווי החיים של כי יודגש . ם טומאהבכלים אלו הואיל ואינם מקבלי

ת לייחס משקל של אמינות היסטוריקשהולכן , שהקפידו על דיני טומאה וטהרהשראל - בארץ" חברים"ה

.לדבריהם בעניין זה

;ג, שם י;ג, פרה ג, משנה;  ה, עדויות ז, משנה" (קלל של חטאת"במספר מקורות תנאיים נזכר כלי בשם 

; ]609' עמ, צוקרמנדלמהדורת [ט , אהלות יא, תוספתא;]605' עמ, צוקרמנדלמהדורת [יא , אהלות ז, תוספתא

]). 158' מהדורת הורוביץ עמ[חקת קכד , ספרי במדבר; ]639' עמ, צוקרמנדלמהדורת [ז ,ה, פרה י, תוספתא

, תוספתא; ד, פרה י, משנה" (של חטאתקלל"אך מתוך ההקשר ברור שמדובר באותו , סתם" קלל"נזכר גם 

קלל של "ה]). 313' מהדורת הורוביץ עמ[יז , ספרי זוטא יט42;]632–631' עמ, צוקרמנדלמהדורת [ד , פרה ג

, תוספתא; ג, פרה ג, משנה" (מי חטאת"וממנו לקחו אפר כדי לקדש , שימש לאחסון אפר פרה אדומה" חטאת

ז , פרה י, תוספתא" (קלל של תרומה"במקור אחד נזכר גם 43]).632–631' עמ, צוקרמנדלמהדורת [ד , פרה ג

נזכר כי . ונראה שמדובר בכלי לאחסון מאכלים או משקים של תרומה טהורה, ])639' עמ, צוקרמנדלמהדורת [

ז , פרה י, תוספתא; ]609' עמ, צוקרמנדלמהדורת [ט , אהלות יא, תוספתא(קלל יכול להיות עשוי מחרס 

ד , פרה ג, תוספתא; פרה שם, תוספתא; אהלות שם, תוספתא(או מאבן 44])639' עמ, רמנדלצוקמהדורת [

קרוב לוודאי שהסיבה שחלק מכלי הקלל נעשו מאבן הייתה כדי לסייע ]). 632–631' עמ, צוקרמנדלמהדורת [

).3. 3. 9.ב: וראו עוד לקמן(אפר פרה אדומה או תרומה , בשמירת טהרתה של תכולת הכלי

כלי אבן בהלכות נוספות שאין להן זיקה לטהרה.  5. 4. 4.ב

כלי גללים וכלי אדמה מעמד מיוחד בדיני טומאה וטהרה הואיל וכלים אלו אינם , עד כאן ראינו שלכלי אבן

.ייחודם של כלי אבן נזכר גם בהקשר להלכות נוספות. מקבלים טומאה

טף ומ ׂרק וׁשֻ , שלהואם בכלי נחשת בֻ , רשל בו ישבוכלי חרש אשר תבֻ : "בתורה נאמר בדין קרבן חטאת

אלא גם על , חכמי התנאים דרשו שחובת המריקה והשטיפה חלה לא רק על כלי נחושת). כא, ויקרא ו" (במים

? מנין לרבות כל שאר מתכות, אין לי אלא כלי נחשת. 'ואם בכלי נחשת': "כלים העשויים משאר סוגי מתכות

חובת המריקה , לעומת זאת]). ד"לב ע, מהדורת וייס[ב , צו ז, ספרא" ('ואם בכלי נחשת בושלה'תלמוד לומר 

וכלי אבנים וכלי אדמה אין טעונין , כלי גללים: "כלי גללים וכלי אדמה, והשטיפה איננה חלה על כלי אבן

נראה שדין זה אינו קשור ]). 495' עמ, צוקרמנדלמהדורת [יב , זבחים י, תוספתא" (מריקה ושטיפה אלא הדחה

.33ראו לעיל הערה 42

).313' מהדורת הורוביץ עמ(יז  , ובספרי זוטא יט, )158' מהדורת הורוביץ עמ(חקת קכד , וכן משמע בספרי במדבר43

". ויכנוש גבר כהין דכי ית קטמא דתורתא בקלל דפחר): "263' מהדורת גינזבורגר עמ(ט , במדבר יט, תרגום ירושלמי: ראו גם44
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שכן אין זיקה בין דין מריקה ושטיפה בכלים שבישלו בהם קדשים , הלכה שכלים אלו אינם מקבלים טומאהל

יש לשער שכלי אבן וכלי גללים ואדמה לא נכללו בחובת מריקה ושטיפה מפני . לבין דיני טומאה וטהרה

על כלים העשויים ומכאן למדו החכמים שהדין חל רק , שבפסוק עצמו נאמר דין זה רק בנוגע לכלי נחושת

45.מתכת

בספר ויקרא נאמר כי שרץ הנוגע ". מכשירין"הלכה נוספת שנאמרה בנוגע לכלי אבן קשור להלכות 

מכל האכל אשר ֵיָאֵכל אשר יבוא עליו מים : "במאכלים מטמא אותם כאשר מאכלים אלו באו במגע עם מים

וכי ִיֹּפל מנבלתם על כל זרע ֵזרּוע : "על זרעיםנבלת שרץ שנפלה דין דומה נאמר שם על). לד, ויקרא יא" (יטמא

בהקשר זה נאמר ). לח–לז, שם" (ַּתן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא לכםוכי יֻ . אשר ִיָזֵרַע טהור הוא

כל –ושאבו , או מלאה משקין ונתונה לתוך הֵפרות, חבית שהיא מלאה ֵפרות ונתונה לתוך המשקין: "במשנה

אפילו ") 'ַּתןכי יֻ 'ב("פירות נחשבים כמוכשרים לקבל טומאה , כלומר). ב, מכשירין ג, משנה" ('ןַּת כי יֻ 'ששאבו ב

חבית ': "התוספתא הוסיפה לבאר את דברי המשנה. אם נרטבו רק מלחלוחית שחלחלה דרך דפנותיה של חבית

אבל בשאר כל הכלים , במה דברים אמורים בשל חרס': יוסי' אמר ר. 'שהיא מלאה פירות ונתונה בתוך משקין

]). 674' עמ, צוקרמנדלמהדורת [א , תוספתא מכשירין ב" ('וכלי אבן הרכין הרי הוא ככלי חרס. אינן שואבין

בפשטות נראה כי . כלים העשויים מאבן רכה דומים לכלי חרס בכך שדפנותיהם שואבות נוזלים, יוסי' לדעת ר

כאן העובדה , אדרבא. בעת שכלי אבן אינם מקבלים טומאהאין כל זיקה בין הלכה זו לבין הכלל ההלכתי הקו

46.בדיני טומאה וטהרהלהחמירשהכלי עשוי מאבן רכה מהווה סיבה 

קרטון בממצא הארכיאולוגי לבין הקפדה בקיום דיני טהרה-הזיקה בין כלי אבן.  5.ב

מצב המחקר.  1. 5.ב

קרטון -השימוש בכלי אבןתופעת הציע יגאל ידין ש, כבר באמצע שנות השישים של המאה הקודמת

חוקרים רבים אשר נדרשו לסוגיית , מאז). 146: 1966ידין (בהלכה שכלים אלו אינם מקבלים טומאה תמוסבר

שקיימת זיקה הדוקה בין תופעה אשוןקרטון בשלהי תקופת הבית השני הניחו כמושכל ר-השימוש בכלי אבן

במיוחד . אינם מקבלים טומאה" כלי אבנים"ל הקובעת ש"ארכיאולוגית זו לבין ההלכה המצויה במקורות חז

הקדישו כל אחד פרק , אשר לצד סקירה של הממצא הארכיאולוגי, יש לציין את מחקריהם של מגן ודיינס

:Deines 1993; 103–94: ח"מגן תשמ(ל הסוגיהשצדדים ההלכתייםל העוסקים ב"מקיף הדן במקורות חז

166–246 ;Magen 2002: 138–147( .הקרטון בשלהי תקופת הבית השני התפתחה -תעשיית כלי אבן, לדבריהם

שכן השימוש בכלים אלו במקום השימוש בכלים המקבלים , על רקע ההלכה שכלים אלו אינם מקבלים טומאה

כפועל . טומאה היה עשוי להקל באופן משמעותי על אורחות חייו של כל מי שהקפיד לשמור על דיני טהרה

קרטון באתרי יישוב מהתקופה הרומית הקדומה - ממצא של כלי אבןברווח השימוש, יוצא מהבנה זו

דוגמא בולטת לגישה זו ניתן למצוא בעבודת . של תושבי האתרם היהודיתכאינדיקציה מהימנה לזהות

, דוד בן זמרא' ר: אולם השוו). רנח' מהדורת פרנקל עמ(ה כלי גללים "טו ד, מעשה הקרבנות ח, כסף משנה, יוסף קארו' ר: ראו45

).רנח' מהדורת פרנקל עמ(ה כלי גללים "טו ד, מעשה הקרבנות ח, ם"רה לרמבז על ספר משנה תו"פירוש רדב

.3. 7.ב: אולם ראו עוד להן46
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קרטון במרחב הכפרי של יהודה בבואו -תפוצה של כלי אבןהבה הסתייע במפת , הדוקטורט של בועז זיסו

).239–237: ב"זיסו תשס(י יישוב יהודיים ולשרטט את גבולותיו של היישוב היהודי במרחב זה לזהות אתר

קשר כלשהו בין השימוש בכלי רו על הסברה שקייםוערע, זומספר חוקרים הסתייגו מהנחת יסוד , ידךמא

וגע בנהעלתה מספר קשיים, לדוגמה, קהיל. קרטון לבין הקפדה בשמירה על דיני טומאה וטהרה-אבן

:Cahill 1992(קרטון לבין ההקפדה על טהרה -זיקה בין השימוש בכלי אבןשקיימתלאפשרות  אילו ) 1: ()223

שכן בקבר הכל טמא ,בגלוסקמאות מאבן לצרכי קבורהמדוע השתמשו , ייחסו סגולה של טהרה לכלי אבן

וכית שבוודאי נטמאו קרטון במערות קבורה יחד עם כלי חרס וזכ- מדוע מוצאים כלי אבן) 2(?; ממילא

מדוע נתגלה רק מספר , קרטון מעיד על הקפדה בקיום דיני טהרה-אילו ממצא של כלי אבן) 3(?; בטומאת מת

שכן חבריה ידועים דווקא כמחמירים בענייני , קרטון באתרי היישוב של כת ים המלח-מועט של כלי אבן

?טהרה

קרטון בשלהי תקופת הבית השני קשורה -אבןסטיוארט מילר העיר שאילו באמת הייתה הופעתם של כלי

נ או בראשית "אזי היעלמותם בציפורי ובמקומות אחרים בסוף המאה הראשונה לסה, לדאגה בענייני טהרה

המקורות התלמודיים מלמדים כי ההקפדה , לדבריו). Miller 2003: 406(המאה השנייה לספירה דורשת הסבר 

ושהעיסוק של החכמים בהלכות אלו רק הלכה וגברה , בן הביתבשמירה על דיני טהרה לא פסקה עם חור

קרטון לא הייתה קשורה להקפדה בענייני -ראשית הופעתם של כלי אבן, לדעת מילר. במהלך התקופה התנאית

ות אחרים אלא הייתה תוצאה של מפעלי הבנייה הרבים שיזמו הורדוס וצאצאיו בירושלים ובמקומ, טהרה

: שם(קרטון צמחה מתוך ענף תעשיית הבנייה באבן שידע שגשוג גדול בתקופה זו -כלי אבןותעשיית, בארץ

נ תואם בזמן "לסה70שלים בשנת הפסקתם של מפעלי בנייה אלו בשנים שקדמו לחורבן ירו, לדבריו). 418, 414

ההלכה שכלי אבן אינם מקבלים טומאה , לדעת מילר. היעלמותה של תעשיית כלי האבןלדעיכתה ולבסוף ל

ואין לראות בה את,יאה רק תוצאת לוויתהיאך זו, אריות של השימוש בכלים אלומנם העצימה את הפופולא

שכן , קרטון סממן יהודי מובהק- כתב מילר שגם אין לראות בממצא של כלי אבן, מתוך כך. המניע לתופעה

).417–416: שם(ים יהודים נהנו מהפירות של תעשיית האבן המשגשגת של אותן שנ-סביר להניח כי גם לא

משלהי ימי הבית השני קרטון-וצאים זיקה בין הממצא של כלי אבןגיבסון ערער על גישתם של חוקרים המ

Gibson(ל בשל העובדה שמקורות אלו מאוחרים לממצא הארכיאולוגי "לבין ההלכה המצויה במקורות חז

קופה זו נבעה מטעמים תועלתניים קרטון בשלהי ת-הפופולאריות של כלי אבן, לדעתו). 304–302 :2003

47.ואין לראות בשימוש הנרחב בכלים אלו זיקה לתפיסות הלכתיות אלו או אחרות, ואופנתיים

קרטון ובין ההקפדה על -זאב וייס נקט בגישה ספקנית מתונה ביחס לשאלת הזיקה בין השימוש בכלי אבן

הסיבה לשימוש הנפוץ בכלי האבן במאה בשלב זה של המחקר אין אפשרות להכריע מה הייתה: "דיני טהרה

הדומה במשהו , אבל מצאי ייחודי זה–לאומי או סתם טעם אישי , אם משום מניע דתי–נ "הראשונה לסה

בו כתב בפשטות שהשימוש הנרחב בכלי אבן ,)Gibson 1983: 187–188(אולם השוו למאמר שפרסם גיבסון עשרים שנה קודם 47

בו כתב שספלים וכלי קרטר ) Gibson 2010: *43(לאחרונה ולמאמר שפרסם, מוסבר בהלכה שכלים אלו אינם מקבלים טומאה

).2. 3. 9.ב-ו2. 9.ב: וראו עוד להלן(שימשו לנטילת ידיים 
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, בדומה להעדפת בני יהודה וירושלים, מעיד על מנהגי הגליליים ועל בחירתם, למצאי כלי החרס והנרות

).48: ח"וייס תשס" (היהודיתלהשתמש בכלים שיועדו מלכתחילה לאוכלוסייה 

תופעת הייצור והשימוש בכלי אבן בימי הבית מעידה "גם ורד נעם הטילה ספק בדעה הגורסת ש, לאחרונה

נושא כלי האבן בימי הבית השני בכלל ובקומראן בפרט עדיין : "וסיכמה, "תמיד ובהכרח על הקפדה בטהרה

). 276ושם הערה , 125: ע"נעם תש" (צריך עיון

דיון.  5.2.ב

קרטון יכולה להתפרש כעדות -הואיל והועלו דעות שונות בנוגע לשאלה היסודית אם ממצא של כלי אבן

עלינו להיכנס לעובי הקורה ולבחון מחדש את שאלת הזיקה בין תופעת השימוש , להקפדה על הלכות טהרה

שכלי אבן הקובעת ההלכה לביןמשתקפת בממצא הארכיאולוגי כפי שהיא קרטון בתקופה הנידונה -בכלי אבן

.אינם מקבלים טומאה

ם במחרטה ולמרבית כלי האבן העשויי, קרטון שימושו חלופה לכלי חרס-כלי אבן, תמבחינה פונקציונאלי

אין ). 3.בראו לעיל (ישראל-ארץבמכלול הקראמי של התקופה הרומית הקדומה בקטנה ניתן למצוא מקבילות

שכן , אבן היו גבוהות הרבה יותר מאשר באלו הכרוכות בייצור כלי חרסספק שהעלויות הכרוכות בייצור כלי

, פיסול ידני ראשוני של גושי האבן, חציבה בסלע הקרטון: המלאכות שנדרשו לייצר כלי אבן היו עתירי עבודה

-מספר שעות כוח. והובלת הכלים הכבדים לשוק, או באמצעות מחרטה/עיצוב של הכלים בחריטה ידנית ו

האדם שנדרשו לייצר כלי -אחד היה גבוה בהרבה ממספר שעות כוחקרטון-דרשו לייצר כלי אבןהאדם שנ

מוצרים "כלי חרס מהווים , במונחים כלכליים. וממילא העלות לצרכן הייתה גבוהה בהתאם, דומה מחרס

ות את יש לצפות שהצרכן יעדיף לקנ, ובהעדר שיקולים אחרים, לכלי אבן) substitute goods" (תחליפיים

קרטון בקרב האוכלוסייה היהודית בתקופה -התפוצה הגדולה של כלי אבן. המוצר התחליפי הזול יותר

הנידונה מעידה על כך שאכן היו שיקולים אחרים שהניעו אנשים להעדיף את כלי האבן היקרים על פני כלי 

.החרס הזולים

מסתבר ? רב האוכלוסייה היהודיתקרטון בק-מה היו השיקולים שהניעו את הביקוש לכלי אבן, אם כן

הגולמית אינם הקרטון- אבןכלי האבן שייוצרו באמצעות קרצוף ידני של . שאלו לא היו שיקולים אסתטיים

בדרך כלל גם הכלים שייוצרו על מחרטה אינם . והם נעדרים כל עיטור, עיצובם גס;מתייחדים ביופיים

אין ספק . שנחרטו על הכלים באמצעות המחרטהם מעוטרים מעבר לעיטורים פשוטים של חריצים אופקיי

כלי אבן פחות נוחים לשימוש . קרטון-פונקציונאליים הרבה יותר ממקביליהם העשויים אבןגם שכלי חרס 

והשימוש בהם מסורבל , גסים וגולמניים יותר ממקביליהם הקראמיים, הם כבדים יותר.כלי חרסבהשוואה ל

.ומשוכבד

כיצד ניתן ,פחות אסתטיים ופחות נוחים לשימוש, ותר ממקביליהם הקראמייםהואיל וכלי אבן יקרים י

נראה ? ישראל החל משלהי ימי הבית השני-קרטון בארץ-של השימוש בכלי אבןתלהסביר את הפופולאריו

קרטון - כלי אבן, )3.ב(כאמור לעיל . שפתרון לבעיה זו ניתן למצוא בתפוצה הגיאוגראפית של כלים אלו

וכמעט אך ורק באתרים הידועים כאתרי יישוב יהודיים או , ישראל- הנידונים כאן נתגלו רק בארץמהטיפוסים 

בכל אתר יישוב יהודי ביהודה ובגליל שבו נמצאו שכבות . שנמצאו בתוך מרחב היישוב היהודיבאתרים 
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-כלי אבן, זאתלעומת ). 160, 154: מגן שם(קרטון - נתגלו גם כלי אבן, המתוארכות לשלהי תקופת הבית השני

נתונים אלו מעידים על כך . ות ובאתרי יישוב פגאניים אחריםקרטון נעדרים כמעט לגמרי בערים היווני

וסביר להניח שסיבת , ישראל- קרטון היה תופעה ייחודית לאוכלוסייה היהודית בארץ-שהשימוש בכלי אבן

וקשורה להווי , של אוכלוסייה זוהפופולאריות של כלים אלו בקרב הציבור היהודי נעוצה בצורך ייחודי 

.או הדתי של יהודי התקופה/החברתי ו

נ המתייחסת לשימוש בכלי אבן "המקור הספרותי היחיד מהמאה הראשונה לסה, )4.3.ב(כפי שראינו לעיל 

שם היו ערוכים ששה כדי מים : "לפי יוחנןןבקרב האוכלוסייה היהודית בהקשר לדיני טהרה מצוי באוונגליו

אמנם לא נאמר במפורש כיצד כלים ). ו, יוחנן ב" (של היהודים) בהתאם לטהרה: או(לצורכי הטהרה , מאבן

ואולם יש , )2. 3. 9.ב: ראו על כך לקמן(של היהודים ,"בהתאם לטהרה"או ,"לצורכי הטהרה"אלו שימשו 

ה סתומה זו אמיר. ללמוד מפסוק זה שהיהודים עשו שימוש בכלי אבן בהקשר לקיום דיני הטהרה שלהם

, נ"אשר אמנם נערכו בצורתם הסופית רק במאה השלישית לסה, מתפרשת היטב לאור המקורות ההלכתיים

לצורכי " כלי אבנים"אך יש למצוא בהם דיונים קדומים של חכמי בית הלל ובית שמאי בהקשר לשימוש ב

כמו גם תיאורים , ])310' ץ עממהדורת הורובי[חקת יט , ספרי זוטא; ב, ביצה ב, משנה(הקפדה על דיני טהרה 

כי , אפוא, נמצא). 2. 4.4.בראו לעיל (חיים מההווי של תקופת הבית על אודות שימוש בכלי אבן לצורכי טהרה 

ושני מקורות מידע אלו מלמדים יחד שיהודים בימי , המקורות התנאייםהמקור ביוחנן עולה בקנה אחד עם 

.קיום ההלכה בתחום דיני טהרהלשהבית השני עשו שימוש בכלי אבן בהקשר 

ומכיוון שידוע שאוכלוסייה זו , קרטון היה תופעה ייחודית לאוכלוסייה היהודית-הואיל והשימוש בכלי אבן

, ייחסה סגולה הלכתית מיוחדת לכלי אבן ועשתה בהם שימוש במסגרת קיום ההלכה בתחום דיני טהרה

.ו קשור להקפדה הלכות טומאה וטהרהקרטון מתקופה ז-של כלי אבןמתבקשת המסקנה שהממצא 

קרטון בתוך מערות קבורה יחד עם כלי חרס וזכוכית שבוודאי - תהתה מדוע מוצאים כלי אבןקהיל, כאמור

. ומתוך כך ערערה על הקביעה כי כלי אבן נתפסו כחפצים שאינם מקבלים טומאה, היו נטמאים בטומאת מת

אשר בטבלה שערכה רחל חכלילי . מטענתה של קהילהתופעה נדירה הרבה יותר ממה שמשתמע , למעשה

כלי אבן 20נמנו רק , מציגה את התפוצה של חפצים שנתגלו במערות קבורה מימי הבית השני מסביב לירושלים

110, קערות141, פכים191, נרות340, סירי בישול433, פכיות ובקבוקים600(לעומת קרוב לאלפיים כלי חרס 

תפקידם של ). Hachlili 2005: 434, Table X-9(חפצי מתכת 149-ו, כלי זכוכית236, ")שונות"27-ו, קנקנים

ולא תמיד ברור אלו כלים שימשו באורח מעשי , כלים וחפצים שהונחו בקברים יהודיים בתקופה זו אינו נהיר

–484, 446–375: חכלילי שם; 65–57: ג"קלונר וזיסו תשס(ילאו תפקיד סמלי זה או אחר בעת הקבורה ואלו מ

הדבר נועד , קרטון הוטמנו במערות קבורה- אפשר להעלות על הדעת שבמקרים הבודדים שבהם כלי אבן). 486

קרטון -ין בממצא של כלי אבןא, על כל פנים. לסמל את אדיקותו של הנפטר בקיום דיני טומאה וטהרה בחייו

ש ובראשונה לענות על צרכיהם במערות קבורה כדי לערער על הטענה שכלים אלו נועדו בראמועטים

.ההלכתיים של המקפידים בדיני טהרה

קרטון קשורה להלכה שחפצים אלו אינם מקבלים טומאה איננה -ההבנה שתופעת השימוש בכלי אבן

-כלי אבן. כפי שקהיל ביקשה לטעון, מאבןמתערערת גם לנוכח העובדה שבתקופה זו ייוצרו גם גלוסקמאות 

זליגמן וזילברבוד , עמית(נעשו מאותו חומר גלם ואף ייוצרו באותם בתי מלאכה קרטון וגלוסקמאות אמנם 
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סביר להניח כי הסיבה העיקרית שנעשו . ואין ללמוד מהאחד על השני, ואולם תפקידם שונה לחלוטין, )ב"תשס

בה נראה כי זו הסי, למעשה). Miller 2003: 414(גלוסקמאות מאבן הייתה העובדה שזהו חומר בלתי מתכלה 

עשויים אבן מצויים אצל תרבויות רבות בעולם בתקופות וסרקופאגיםארונות קבורה , מדוע גלוסקמאות

.שונות במהלך ההיסטוריה האנושית

שכן כת זו , קרטון באתרי היישוב של כת קומראן-תמהה גם מדוע נתגלו רק מעט כלי אבןקהיל, כאמור

מיוחד ככלים שאינם מקבלים לכלי אבן מעמד הלכתיואילו היו, ה בענייני טומאה וטהרהידועה כמחמיר

נראה שקהיל לא שמה לב , לעצם הטענה. קרטון דווקא באתרים אלו-היה מקום לצפות ליותר כלי אבן,טומאה

אך מדובר בנוהג המבוסס על , נם השימוש בכלי אבן עשוי להיות קשור לשמירה על דיני טהרהלכך שאמ

נראה כי כמות , אולם למעשה. גורסת שכלי אבן כלל אינם מקבלים טומאהה, במיוחדמקילה פרשנות הלכתית 

המצוי באתרי יישוב יהודיים באתרים המזוהים עם כת קומראן איננה נופלת מהקרטון שנתגלתה-כלי אבן

).10. ב(כפי שנראה להלן, ישראל- אחרים בארץ

חצית השנייה של המאה קרטון במ-שראה בהופעתם של כלי אבן,קשה גם לקבל את דעתו של מילר

ושטען כי תעשיית כלי האבן הלכה ונעלמה , ס תולדה של פריחת הבנייה בימיו של הורדוס"הראשונה לפנה

דוד עמית כבר . נ"לסה70כתוצאה מהפסקת הבנייה ההרודיאנית לקראת המרד הגדול וחורבן ירושלים בשנת 

לא בחומר הגלם ולא בטכניקת , הקרטון-י אבןבין הבנייה באבן לבין תעשיית כלהעיר על כך שאין כל קשר

בעוד שאבני בנייה , קרטון רכה שנחצבה במחצבות מיוחדות-כלי אבן ייוצרו מאבן). 55: ע"תשעמית (הייצור 

רטה סיבובית הקרטון ועיצוב הכלים באמצעות מח- טכניקות החציבה באבן"). ֶמֶלֶּכה("נחצבו מאבן גיר קשה 

הסיתות של , ן מהותי מטכניקות החציבה של אבני בנייה גדולות בסלע גיר קשהבאופאו בחריטה ידנית שונות

.האבן ושינועה לאתר הבנייה



-קרטון בתקופה הנידונה הוא תופעה ייחודית לאוכלוסייה היהודית בארץ- השימוש בכלי אבן: לסיכום

,)ו, יוחנן ב(הרה ן לצורכי טהואיל וידוע מהמקורות הכתובים שיהודים בתקופה זו השתמשו בכלי אב. ישראל

יש לקבל את הדעה הרווחת במחקר הרואה , )ל"מקורות חז(ושהחזיקו בדעה שכלי אבן אינם מקבלים טומאה 

.קרטון ביטוי להקפדה בקיום הלכות טומאה וטהרה- בשימוש בכלי אבן

ִקרטון- תפוצתם הגיאוגרפית של כלי אבן.  6.ב

88ובה, קרטון- ןמגן מפת התפוצה של אתרים בהם נתגלו כלי אבהציג2002בשנת , )1. 2.ב(ור לעיל כאמ

המבוססת על מסד ) 9מפה(ערכתי מפת תפוצה מעודכנת במחקר הנוכחי. ישראל-כל רחבי ארץאתרים ב

ישוב היהודי אתרים אלו מצויים בכל מרחב הי. אתרים בכל רחבי הארץ251ובה,)2טבלה (נתונים עדכני

48.באידומיאה ובעבר הירדן, ביהודה,ולןבג, בגליל: ישראל- בארץ

עם תוספת של העדכונים החדשים מתשע , )2002(קרטון בפרסום האחרון של מגן -למפת התפוצה של אתרים בהם נתגלו כלי אבן48

. 10מפה : ראו, השנים האחרונות
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-כאן המקום להעיר על בעיה מתודולוגית הטמונה באיסוף נתונים על התפוצה הגיאוגרפית של כלי אבן

על פני השטח ם לזהותשהקבנוף והיטב שרידיהם מוסווים לרוב ,בשל החומר ממנו הלכים עשויים. קרטון

בין אבני גיר לקרטון- תמיד קל להבחין בין שברי כלי אבןלא , אפילו בחפירות. תוארכיאולוגיסקירותב

קיימת בעיה סובייקטיבית הנעוצה , בנוסף לקושי האובייקטיבי בזיהוי שירידיהם של כלים אלו.טבעיות

גורני -עידן שקד ודינה אבשלום. הקרטון-בעובדה שלא תמיד היו החוקרים מודעים מספיק לתופעת כלי אבן

בין הללו בתיאורם את הסקר הארכיאולוגי שניהל שקד בעמק החולההמתודולוגיות בעיות ההטיבו לבטא את 

:2001–1990השנים 

“In the early stages of the survey no such Jewish chalk vessels were identified, but following the

finding of such vessels at the site of Kh. Makbarat Bant Yakub special effort was made to search for

them. Subsequently more vessels were found at other sites in the southern Hula valley” (Shaked and

Avshalom-Gorni 2004: 35, n. 6).49

שנתגלו בחפירות ובסקרים קרטוןה-הרוב הגדול של כלי אבן. פרסום הממצאיםה לבעיה נוספת קשור

בדרך כלל . ומרבית הממצא אף לא זכה לפרסום ראשוני משמעותי, וגיים לא זכה לפרסום מדעי מלאארכיאול

, אפילו בפרסומי דין וחשבון סופיים. ולרוב לא מתפרסמים טיפוסי הכלים שנתגלו, חסרים נתונים כמותיים

ופרים שמרו רק הח, במספר מקרים. הקרטון שנתגלו-נדיר מאד למצוא דיווח על מספר השברים של כלי אבן

50.ואילו רוב הממצא מהחפירה לא נשמר ואפילו לא תועד, צאומנהקרטון ש-על מדגם מייצג של שרידי כלי אבן

עלינו להסתפק בשלב זה בבדיקת נתונים אודות , קרטון-בבואנו לבחון את התפוצה של כלי אבן, אי לכך

על טיפוסיהם ותיים של שרידי הכלים עצמםבלי לעמוד על נתונים כמ, בהם נתגלו שרידים של כלי אבןאתרים

.השונים

יהודה.  1. 6.ב

כלים אלו נתגלו בתפוצה רחבה ביותר בכל תחום . קרטון נתגלה ביהודה-הריכוז הגבוה ביותר של כלי אבן

,עת הירדן ומדבר יהודהבאתרים השונים שבבק, במרחב הכפרי בשפלת יהודה ובהר המרכזי: היישוב היהודי

כמעט בכל מקום באזור יהודה בו נערכו חפירות ונחשפו שכבות מן התקופה הרומית הקדומה . בירושליםו

השתתפתי בסקר ארכיאולוגי של תא שטח 2007אוכל לספר כי התוודעתי בעצמי לבעיות מתודולוגיות אלו כשבשנת , טהכאנקדו49

במהלך השעות ). ר חיים בן דוד"ר דני שיאון וד"ד, ביוביץ-דוד אדן' ניהולו של פרופהסקר נערך תחת(שבגמלא Sממערב לשטח 

487מספר לא זעום בהתחשב בעובדה שבגמלא נתגלו בסך הכל –קרטון -כלי אבןגיליתי שני שברים של , הספורות בהן נערך הסקר

הייתה לי רמה ,בזמן הסקר). Gibson 2003: 304(1989–1976בין השנים (!) עונות חפירה רצופות 14קרטון במהלך - שברי כלי אבן

בסוף יום הסקר . ת התגליות שלי לערנות זווסביר לזקוף א, !)למעשה חיפשתי אותם(הקרטון - גבוהה של מודעות לתופעת כלי אבן

ולכן לא התפלאתי ללמוד שבאותו יום , הקרטון-כלל לא היו מודעים לתופעת כלי אבן) כעשרה במספר(גיליתי ששאר הסוקרים 

.הייתי היחיד למצוא שברים מסוג זה

, לכךבדומה). R)Berlin 2006: 19, Table 2.8-וB/Dרק משטחים שנתגלו הקרטון -א נשמרו כל שברי כלי אבןלמבג, לדוגמה, כך50

הקרטון שנמצאו -כלי אבןכלל מהלל גבע מסר לי שבחפירות אביגד ברובע היהודי של ירושלים נשמרו ותועדו רק שרידים מייצגים 

).הזהאני מודה למר גבע על המידע(
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אתרים בכל רחבי ארץ יהודה 140-כמופיעים , )9מפה(במפת התפוצה שבעבודה זו .קרטון-נתגלו גם כלי אבן

ארמנותיהם של ב, כלים אלו נתגלו בעיר ובכפר. קרטון-בהם נתגלו שרידים של כלי אבן) לא כולל אידומיאה(

51.ובבתים של המעמד הבינוני ושל פשוטי העם, בבתי אמידים, מלכים

הציעו שהסיבה לכך חלקם ו, קרטון נתגלה בירושלים-מספר חוקרים ציינו שריכוז גובה במיוחד של כלי אבן

- י אבןאמנם אין ספק שכמויות גדולות של כל52.נעוץ במעמדה המיוחדת של ירושלים כעיר הקודש והמקדש

האם היה שימוש מוגבר בכלים אלו : אך נשאלת השאלה, שנערכו בירושליםקרטון נחשפו בחפירות הרבות

. קשה מאד לתת תשובה מדויקת לשאלה זו, למעשה? ישראל-בירושלים בהשוואה לאתרים אחרים בארץ

ובמצב , ייםחות ארכיאולוג"קרטון בדו-על פי רוב לא מדווחים נתונים על כמות הממצא של כלי אבן, כאמור

ההיגד שעוצמת התופעה של השימוש , לעת עתה. זה אין כל אפשרות לערוך השוואות כמותיות בין אתרים

- קרטון הייתה גבוהה במידה משמעותית בירושלים בהשוואה לאתרי יישוב יהודיים אחרים בארץ-בכלי אבן

יש , נוסף על כך.תונים של ממשעל נרים ולאעל תחושה של החוקבעיקר ססמבו, וביהודה בפרט, ישראל בכלל

קרטון כדי לספק את צורכיהם של אלפי -לזכור שבירושלים הייתה נדרשת כמות גדולה מאד של כלי אבן

של רבבות עולי הרגל בתקופת המועדים ושל המבקרים הרבים שבאו לעיר , תושבי העיר צפופת האוכלוסין

היה גדול יותר בירושלים מאשר לנפשהקרטון -ןולכן יש לבדוק אם מספר כלי אב, במהלך שאר ימות השנה

קרטון הוקמו דווקא -יש להניח שזו גם הסיבה מדוע מרכזי הייצור של כלי אבן. ביישובים אחרים ביהודה

ככל ). בל מוכבר'פול ובג-בתל אל, בחיזמא, כגון בתי המלאכה שנתגלו בהר הצופים(בקרבה לירושלים 

; Arubas and Goldfus 2005(ות רבות כגון מרכזי ייצור של קרמיקה ירושלים משכה תעשי, מטרופולין גדול

.קרטון-תעשיית כלי אבןוגם–) Adan-Bayewitz [et al.] 2008(ושל נרות חרס ) ח"ארבוס וגולדפוס תשס

הגליל.  2. 6.ב

ווח על ידע מגן לד, 1988בשנת . בגליל רק באתרים בודדיםקרטון-נתגלו שרידים של כלי אבן, עד לאחרונה

דיווחה קהיל על , 1992בשנת ). 107: ח"מגן תשמ(קרטון-שני אתרים גליליים בלבד עם ממצא של כלי אבן

–Deines 1993: 145(שנה לאחר מכן הוסיף דיינס אתר אחד נוסף , )Cahill 1992: 229(ארבעה אתרים נוספים 

מפות ). Magen 2002: 160–161(ל אתרים בכל הגלי11דיווח מגן על סך של 2002ובשנת, )165–164 ,152

.8.ב: קמןראו ל, קרטון- לשאלה מי מבין הקבוצות השונות בחברה היהודית השתמש בכלי אבן51

:דיינס ומגן, בפרסומיהם של קהיל, לדוגמה, כך52

“Although chalk vessels […] are known from more than 59 different sites located throughout the Land of Israel, the quantity and

variety of those found within Jerusalem far outstrips those from any other site” (Cahill 1992: 233).

„Vor allem die Menge der großen Vasen ist ein auffallendes Phänomen, das sich wohl nur mit dem Charakter der Stadt Jerusalem

als heiligem und reinem Zentrum des Judentums erklären läßt“ (Deines 1993: 90).

“As we have already seen, chalk vessels are associated with the purity laws related to the Temple, and were in extensive use in

the Temple rite, including the burning of the red heifer and daily priestly activities. It is not surprising, therefore, that most of the

known chalk assemblages were found in Jerusalem” (Magen 2002: 148).
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במרחב היהודי בגליל בהשוואה קרטון- התפוצה שפרסמו חוקרים אלו הציגו תמונה של שימוש מועט בכלי אבן

.בה נתגלו עשרות אתרים עם ממצא של כלי אבן, ליהודה

כלי אתרים גליליים בהם נתגלו שרידים של64מופיעים , )9מפה(במפת התפוצה המתפרסמת בעבודה זו

קערות ספלים ו: באתרים אלו נתגלה מגוון רחב של טיפוסי כלים מהטיפוסים המוכרים ביהודה. קרטון-אבן

נתונים אלו . גדולים העשויים על מחרטה גדולהכלי קרטרוקטנה במחרטה קערות העשויות, העשויים ביד

-אתקופה הרומית בכפרשהתקיימה בגליל בקרטון-מצטרפים למידע חדש על תעשייה מקומית של כלי אבן

אושרי (לחם הגלילית ממצא של פסולת ייצור בבית 53.)52–50: ע"עמית תש; א"גל תשנ(ריינה שליד נצרת 

ויש להניח שבעתיד יתגלו עדויות , בגלילאחד נוסףמלאכה לפחות ביתשל מצביע על קיומו) 43: ז"תשנ

54.קרטון בצפון-לקיומם של עוד בתי מלאכה לייצור כלי אבן

בסיפור על להזכיר כמובן את כלי האבן המופיעיםיש, וסף על המידע הארכיאולוגי ההולך ומצטברנ

קנה"על זיהוי מקומו של חוקריםאין הסכמה בין ה). 3. 4.ב: ראו לעיל; יא–א ,יוחנן ב(החתונה בקנה שבגליל 

Κανὰ(" תיגלילה τῆς Γαλιλαίας (כפר כנאאת יתן למנותהאפשריים נמועמדים בין הו, ביוחנןתהנזכר) כרם

).Edwards 2002: ראו(צפונית לציפורי הנמצאת , קנה' וח, מזרחית לנצרת-צפוניתהשוכנת, )ראס-א

הגולן.  3. 6.ב

לא נמצאו עד לשנים האחרונות, )Gibson 2003: 304–305(שנתגלו בחפירות גמלא הקרטון-אבןרט לכלי פ

שכן , העדר כל ממצא של כלים אלו בגולן היה מפתיע. הגולןאתרייתר בכל קרטון-שום שרידים של כלי אבן

-נמצאו כלי אבן,אולם לאחרונה). 3. 6.א: ראו לעיל(מהמקורות ההיסטוריים האזור ידוע כמרחב יישוב יהודי 

, כנףב, ית צידהבב, בדביה: במסגרת סקרים ארכיאולוגייםמרביתם, בגולן התחתוןאתריםששה בקרטון

).2ראו טבלה , לביבליוגרפיה(עווניש- אלובמברה- אל' חב, ירקנאט-אום אלב

השומרון.  4. 6.ב

, חמאם שבצפון מערב השומרון-אל' בח: בשני אתרים בלבדקרטון-באזור השומרון נתגלו כלי אבן

חמאם נתגלה ממצא קראמי עשיר מהתקופה ההרודיאנית-אל' בחפירות שניהל אדם זרטל בח55.ובסבסטיה

.58–56: ע"עמית תש: ראו, להבדלים רגיונאליים בין יהודה לגליל בשיטות הייצור של חלק מטיפוסי הכלים53

.2הערה , ראו לעיל54

לוח , 144, 106איור , 83: ח"מגן תשמ(קרטון מעוטרת בדגמים גיאומטריים -ה מאבןנתגלה קופס) מזרחית לשכם-צפונית(בטובס 55

מגן , 2002יש לציין כי בספרו האנגלי משנת . הקרטון הנידונה כאן-ונראה שאין לכללו עם תופעת כלי אבן, פריט זה יחידאי). 5:יח

עמוד אשר התפרשו על - וליס נתגלו שני שברי בסיסיניאפ-בשכם. קרטון- כבר השמיט ממצא זה מהדיון שלו על התפוצה של כלי אבן

והציע כי , דיינס כבר הטיל ספק בזיהוי אחד מפריטים אלו). 8–7:לוח ט126, 106: ח"מגן תשמ(ידי מגן כבסיסים של כלי קרטר 

תו מבסיסים של גם השבר השני שונה בצור. הצעה הנראית סבירה ביותר, )Deines 1993: 137(עמוד של שולחן מאבן -מדובר בבסיס

דומה כי לבסוף מגן עצמו חזר בו מזיהוי שני פריטים . ונראה כי הזיהוי שהציע מגן בעייתי, כלי קרטר המוכרים ממקומות אחרים

ניאפוליס מפרק הדיון על התפוצה של כלי - את הממצא משכםגם השמיט תאנגלימהדורת ספרו בשכן ב, אלו כבסיסים של כלי קרטר

.קרטון-אבן
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). ה"זרטל תשמ" (ספלי מדידה"ביניהם , קרטון- וגם טיפוסים שונים של כלי אבן)קורצפיםכולל נרות מ(

מחנות וסוללה , הכוללת דייק, מסביב לעיר נמצאה מערכת מצור רומית אשר תוארכה לימי המרד הראשון

)Zertal 1995 .( זרטל)יהודי זיהה את האתר עם נרבתא הנזכרת אצל יוסף בן מתתיהו כחבל ארץ) 94–92: שם

כטופרכיה על גבול קיסריה ו, )291: במלחמת היהודים(אליו ברחו יהודי קיסריה ערב פרוץ המרד הגדול 

נ "לסה66ניצני המרד בשנת ידי כוח פרשים שנשלח על ידי קסטיוס גאלוס במסגרת מסעו לדיכוי שנחרבה ב

הקרטון במקום על -כלי אבןשל ממצא מהוכתב שאין ללמוד , זאב ספראי ערער על זיהוי זה).509: שם(

).80: ע"ספראי תש(התיישבות יהודית משמעותית באזור 

שניהם ללא הקשר סטרטיגרפי , "ספל מדידה"ושבר נוסף מקרטון-בסבסטיה נתגלתה שפה של קרטר מאבן

בסבסטיה נתגלו גם מספר מקוואות, )4. 6.א(כאמור לעיל 56).Kenyon 19572: 466–467, Fig. 118:6, 8(ברור 

: ן"רייך תש(ובהקשר זה כבר התחבט רייך בשאלת תולדות היישוב היהודי בעיר , טהרה שלא תוארכו כדבעי

מלחמת (ס "לפנה107כיבוש העיר בידי יוחנן הורקנוס בשנת שליטה יהודית הייתה קיימת בין). 260–259

מלחמת היהודים(ס "לפנה63ועד לכיבושה בידי פומפיוס בשנת ) 283–275: קדמוניות יג; 65–64: אהיהודים

. פרק זמן זה הוא הסביר ביותר להתארגנות יישוב יהודי במקום, לדעת רייך). 75: קדמוניות יד; 156: א

; 166: אמלחמת היהודים(הסבירות שישבו במקום יהודים בתקופה שגבינוס שיקם את העיר , לדעתו

, היא קטנה ביותר) 217: קדמוניות טו; 396: אמלחמת היהודים(ן בימי הורדוס ולאחר מכ) 88: קדמוניות יד

דווקא סביר יותר ש, לדבריו. מקדש פגאני גדולשכן בפרק זמן זה ישבה בעיר אוכלוסיה נוכרית ונבנה בה

ניאפוליס -כאשר כבר ירד קרנה לטובת שכם, ולאחר מכן, בימי ספטמיוס סווירוס, בתקופת קיומה האחרונה

שהופיעו לראשונה רק , קרטוןה-הממצא של כלי אבןנראה ש. ט יהודיםעשויים לשבת בה מעהיו , הסמוכה

קשור אולי לנוכחות יהודית מסוימת בסבסטיה דווקא לאחר , ס"במחצית השנייה של המאה הראשונה לפנה

של הסטרטיגרפיהקשר נתונים ברורים על הוהיעדר ,)שני שברים בלבד(מיעוט הממצא אולם . הכיבוש הרומי

.משמעיות בעניין-עים מאיתנו הסקת מסקנות חדמונ,אותו ממצא

במרחב היישוב השומרוני מלמד כי אוכלוסייה זו לא עשתה שימוש קרטון- ממצא של כלי אבןכל היעדר 

ואולם , מהתרבות החומרית של שכיניהם היהודייםרונים בוודאי הכירו את הכלים הללוהשומ. בכלים אלו

.בחרו לא להשתמש בהםלמעשה

אידומיאה.  5. 6.ב

-דרום, חברון-דרום הרהכולל את , אתרים בחבל אידומיאה25-נתגלו בכקרטון-שרידים של כלי אבן

-מגן טען כי כל כלי אבן, לאחרונה). 5. 6.א: ראו לעיל, להגדרת הגבולות של אידומיאה(צפון הנגב והשפלה 

הובאו לשם בידי יהודים שברחו וכי כלים אלו, שנתגלו באידומיאה מתוארכים לתקופת בין המרידותקרטוןה

ולא היו בשימוש האוכלוסייה האדומית המקומית ,ומיהודה בעקבות דיכוי המרד הגדולדרומה מירושלים 

אך מהציורים , )1910–1908(רד נתגלו גם על ידי המשלחת של הרווא”limestone“עשויים מאבן המכונה על ידי החופרים כלים 56

מרבית הכלים ). Reisner, Fisher and Lyon 1924: 335–336: ראו(קרטון מהסוג הנידון כאן - שפורסמו נראה כי לא מדובר בכלי אבן

.ר הכלים אינם ברורים דיווהתאריכים שהוצעו לית, לא תוארכו כלל
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לקביעה אין שום בסיס ארכיאולוגי, למעשה). Magen 20081: 31–33, Fig. 5(נ "לסה70בתקופה שקדם לשנת 

. לתקופת בין המרידות על סמך מאפיינים טיפולוגייםטוןקר- אין בידינו כיום אפשרות לתארך כלי אבן. זו

במרבית האתרים גם לא ניתן לקבוע כי הכלים נמצאו בקונטקסט ארכיאולוגי השייך לתקופת בין המרידות

הגדול מהשנה השנייה נתגלו גם מטבעות מרד קרטון-במספר אתרים שבהם נתגלו כלי אבן, אדרבא. דווקא

מגן : ראו; ערוערוברימון' חב, חזן' חב, ")ארמון חלקיה("מורק-אל' חב, דוויר-א' חב: לדוגמה(למרד ואילך 

ן כי מטבעות אלו טע) שם(מגן . בשלהי ימי הביתדווקא באזור ממצא המצביע על נוכחות ,)6איור , 42: שם

על ידי יהודים פליטי מלחמה שברחו מירושלים ומיהודה לחבל אידומיאה בעקבותל"הובאו לאתרים הנ

תו לאחר את תיארוכם של נדמה כי מגמ. בנתונים הארכיאולוגייםאך אין לטענה זו כל תימוכין, ון המרדכישל

למסקנותיו על אופייה של אוכלוסיית , למעשה, לתקופת בין המרידות משועבדתהקרטון באידומיאה- כלי אבן

.הארכיאולוגיים עצמםוכלל איננה מעוגנת בנתונים , )5. 6.אראו לעיל (אידומיאה בתקופת הבית

אזורים גיאוגרפיים נוספים.  6. 6.ב

רכס הכרמל.א

ס ועד למחצית "המתוארך לשלהי המאה הראשונה לפנה, קרטון נתגלו באתר עין תות-שרידי כלי אבן

בסומקה ).103: 1טבלה (באתר נתגלה גם מקווה טהרה ). 2010וגורזלזניפינקלשטיין(נ "המאה הראשונה לסה

בקונטקסט של התקופה הרומית המאוחרת , )קרטון-נאה אבןכ" (מאבן רכה"של קערות קטנות נתגלו שברים 

).3. 7.ב: ראו לקמן; 179–178: ח"דר תשנ(או ראשית התקופה הביזנטית

מישור החוף.ב

אפק ב, קיסריהב, )רמת הנדיב(חורבת עלק ב, בדור: נתגלו באתרים בודדים במישור החוףקרטון-כלי אבן

במאה . ובאשדוד) צפון(יבנה ים ב, )רחובות(דיראן ' חב, )ראשון לציון(נחלת יהודה ב, יפוב,)אנטיפטריס(

. 292–284, 270–266: במלחמת היהודים, מתתיהו-יוסף בן(עיר מעורבת קיסריה הייתה נ "הראשונה לסה

של ורבת נראה שגם באנטיפטריס התגוררה אוכלוסייה מעו,)Levine 1975: 15–17, 22–23, 32–33: ראו

.)431–414: גשם ; 567, 509–507: במלחמת היהודים(הייתה אוכלוסייה יהודית ביפו 57.יהודים ונכרים

קרטון-ומהבחינה הזאת הממצא של כלי אבן,מובהקותפגאניותכערים ואשדוד ידועות דור, לעומת זאת

ל נוכחות יהודית מסוימת במקומות יד עממצא זה יכול להעמגן הציע כי . יוצא דופן ומעורר ענייןבאתרים אלו

היוצא מן ,על כל פנים). Magen 2002: 162(אך ייתכן גם שתושבים פגאניים רכשו כלים אלו מיהודים 58,אלו

-אינם מצויים בערי החוף היוניים ובמרכזי יישוב פגאניים אחרים בארץקרטון- הכלל מעיד על הכלל שכלי אבן

.ישראל

.278, 198: 21988כשר : ראו57

.311–300: קדמוניות יט: ראו; אכן העיד על נוכחות יהודית בדוריוסף בן מתתיהו 58
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עבר הירדן.ג

בתוך גבולות אזור היישוב היהודי המשורטט על ידי , תגלו במספר אתרים בעבר הירדןנקרטון-כלי אבן

קרטון -לא נתגלו שרידי כלי אבן).47–46: גמלחמת היהודים(Περαίαמתתיהו והמכונה בכתביו - יוסף בן

-דרוםמ מ"ק4.5-השוכן כ,למעט ידית ספל אחת שנתגלתה בתל זרעה, באזורי עבר הירדן שמחוץ לגבולות אלו

אוכלוסייה יהודית קיומה של יוסף בן מתתיהו מסר על59.מערב לעיר הדקאפוליס גדרה שבצפון עבר הירדן

60).478–477: במלחמת היהודים(המרד הגדול ערב פרוץ מה של גדרהבתחו

על ציר הזמןִקרטון-כלי אבן.  7.ב

, ישראל בעת העתיקה-היהודי בארץקרטון בקרב היישוב - בבואנו לבדוק את התופעה של השימוש בכלי אבן

השימוש כמה זמן נמשךלאורך ?ומדוע דווקא אזלראשונהכלים אלו הופיעו מתי : מתעוררות מספר שאלות

?ומדועכלים אלומתי נפסק השימוש ב? בהם

ִקרטון בשלהי תקופת הבית השני-כלי אבן.  1. 7.ב

61הארכיאולוגייםהנתונים–קרטון - ראשית הופעתם של כלי אבן.  1. 1. 7.ב

על מספר נקודות ) 107: ח"תשמ(הצביע מגן , קרטון-בו החל השימוש בכלי אבןבבואו לעמוד על פרק הזמן

:אחיזה כרונולוגיות

.ביריחוםהחשמונאיים הקדומים של ארמונותבשלבקרטון-העדר כלי אבן.1

.ודה ובית צורטירת יה: מהתקופה ההלניסטיתהעדר כלי אבן בשני אתרים יהודיים מובהקים.2

אשר חדלה להתקיים בשנת ,)Bliss and Macalister 1902: Pl. 18:9(ממצא של שולחן אבן במרשה.3

.מהווה נקודה כרונולוגית חשובה לתיארוך השולחנות מאבן, ס"לפנה40

אביגד ברובע בחפירות ש) Area E('בבניין שנחפר בשטח הקרטון-נמצאו מעט שברי כלי אבן.4

.הורדוסלתקופת שלטונו של תוארך לתקופה החשמונאית ומבנה אשר , ליםירושהיהודי של 

מול 7038לוקוס (מסגרת חפירות מזר למרגלות הר הביתבבשני בורות מים קרטון-נתגלו כלי אבן.5

אשר נסתמו בשעה שהחל )לשער המשולשהעולות מדרגות מתחת ל13015קשת רובינסון ולוקוס 

.תבהר הבישל הורדוסמפעל הבנייה

59Vieweger 2002: 171 . את תשומת ליבי לממצא זהר חיים בן דוד שהפנו"ולדתודה לשריה פרידמן.

.)שם, במהדורת תקאריbראו הערה (418–413: גמלחמת היהודיםביוסף בן מתתיהו די הנזכרת על י, פראיהבירת ה, אין זו גדרה60

.הלניסטית- ראו לקמן בנספח לפרק זה בעניין קערות האבן מהתקופה הפרסית61



189

של ירושלים במורדות המזרחיים של העיר העליונה קרטון בבור מים שנמצא-נתגלו ספלי אבן.6

.ס"כיל חומר השייך למאה הראשונה לפנהבור שה, )מתחת לישיבת פורת יוסף(

הייתה במחצית השנייה של קרטון-הסיק מגן כי תחילת הופעתם של כלי אבן, אלונתוניםבהתבסס על 

ניתן אפוא לקבוע את סוף התקופה החשמונאית וימי הורדוס כתאריך משוער : "ס"המאה הראשונה לפנה

קביעה זו תואמת את תאריך הופעתם של הגלוסקמאות במערך , לדבריו). מגן שם" (לתחילת הופעת כלי האבן

: ט"רחמני תשל(על פי קביעתו של לוי יצחק רחמני ס "לפנה30–50בסביבות השנים הקבורה בימי הבית השני 

111.(62

Cahill(ס"הופיעו כבר במאה הראשונה לפנהקרטון-כלי אבןקהיל לא קיבלה את מסקנתו של מגן לפיה 

שולחנות אבן כבר קיומם של הממצא של שולחן במרשה יכול להעיד לכל היותר על , לדבריה. )232–231 :1992

עוד טענה63.)4. 9.ב: ד להלןוראו עו(קרטוןעשויים בכליםאין בזה כדי ללמד על השימוש אך , בתקופה זו

רק על ממצא של ) בפרסומים ראשוניים(דווח של חפירות הרובע היהודי'קהיל שגם במבנה שנחפר בשטח ה

שנתגלה בבור שממול קרטון-באשר לממצא של כלי אבן. קרטון-שברי שולחנות מאבן אך לא על כלים מאבן

ולכן , נ"ר נתגלו גם ממצאים מהמאה הראשונה לסההעירה קהיל שבאותו בו, )7038לוקוס (לקשת רובינסון 

-גם טענתו של מגן שנתגלו כלי אבן, לדבריה. ס"אין ללמוד משם שהתופעה החלה כבר במאה הראשונה לפנה

ס איננה מבוססת הואיל והממצאים מבורות "בשני בורות נוספים בירושלים מהמאה הראשונה לפנהקרטון

הוא משכבות הקדום ביותר שניתן לתארך בבטחה קרטון-א של כלי אבןהממצ, לדברי קהיל. אלו טרם פורסמו

ולכן לדעתה יש , נ"נ ומאתרים אחרים המתוארכים למאה הראשונה לסה"לסה70החורבן של ירושלים משנת 

64.לתארך את תחילת הופעתם של כלים אלו רק במאה זו

נוספו נתונים , ודי בירושליםחפירות הרובע היהשל ' המלא של הממצאים משטח העם הפרסום המדעי 

קרטוןה-חשיבותו המיוחדת של ממצא כלי אבן. קרטוןה-חשובים לשאלת תאריך ראשית הופעתם של כלי אבן

בשטח זה נתגלתה שכבה ארכיאולוגית . בשיכוב ברור ומתוארך היטבעובדה שהוא נתגלהמשטח זה נעוצה ב

). Geva 20061: 15–24(תקופה ההרודיאנית שתוארכה לשלהי התקופה החשמונאית ולראשית ה) 4שכבה(

ובהם מספר מטבעות מהתקופה החשמונאית , בשכבה זו נתגלו בעיקר שרידי בנייה מקוטעים ומילויי עפר

השכבה בתקופת שלטונו זמנה שללסוף טרמינוס פוסט קוואםהנותנות–ומטבעות אחדות מימיו של הורדוס 

ובה שרידי בית מגורים שכלל חצר ) 3שכבה (רכיאולוגית נוספת נתגלתה שכבה א, מעל שכבה זו.של הורדוס

.ס"לפנה30–40כתב שהשימוש בגלוסקמאות החל בשנים ) שם(רחמני עצמו 62

ס טרם פרסום תוצאותיהן של החפירות החדשות "לפנה40יים אחרי שנת קהיל העירה גם שלא ראוי לקבוע שמרשה חדלה להתק63

ניתן לומר היום כי הדעה המקובלת לפיה , חות הסופיים של החפירות בעיר התחתונה של מרשה"אולם עם פרסום חלק מהדו. באתר

קיבלה אישוש ) 364: מוניות ידקד; 269: אמלחמת היהודים(ס "לפנה40מרשה לא נתיישבה שוב אחרי חורבנה בידי הפרתיים בשנת 

).Kloner 2003: 5–6: ראו(ארכיאולוגי משמעותי 

קרטון הופיעו לראשונה כבר -מגן המשיך לטעון שכלי אבן, 2002בגרסה המעודכנת והמורחבת של ספרו שיצא לאור באנגלית בשנת 64

אולי בעקבות –ונים שהציג בספרו העברי אך לא הביא לקביעה זו תימוכין מהנת, ס"במחצית השנייה של המאה הראשונה לפנה

).Magen 2002: 162: ראו(הביקורת שהעלתה קהיל בינתיים בקשר לנתונים הללו 
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שימושכלל יצאו מהללוהמבנים כל ). 64–24: שם(ולצדו קטעים של מבנים נוספים , מרכזית וסביבה חדרים

אשר חתם היטב את ) 2שכבה (רחוב קטע ועליהם הונח ריצוף אבן מאסיבי של , מולאו בעפר, באופן מאורגן

25שנת בין –פרק זמן קצר מאד למשך התקיימה 3שכבה מגלה כי ל הממצא הנומיסמטיניתוח ש.3שכבה 

כמה עשרות שברי ממצא של ).Ariel 20061: 195; 33–31: שם(ס לכל המאוחר "לפנה12ס לערך עד שנת "לפנה

ראשונה מוכיח כי כלים אלו הופיעו כבר במחצית השנייה של המאה ה' של שטח ה3–4בשכבותקרטון-כלי אבן

). Geva 20062: 221–222(ובניגוד לטענת קהיל שראשיתם רק במאה הראשונה לספירה , כטענת מגן, ס"לפנה

. אך לא נתגלו כלל כלי שולחן העשויים במחרטה קטנה, גדוליםכלי קרטרוםספליבעיקר נתגלו בשכבות אלו 

קטנה כלים עשויים במחרטה הביא את גבע להציע בזהירות ש3–4העדרה המוחלט של קבוצה זו בשכבות 

במהלך המאה הראשונה לספירה בשלב כלשהו , שכבות אלוזמנן של הוכנסו לשימוש בתקופה המאוחרת ל

נתגלו 4בשכבה בעוד ש, לצד מספר שברי קרטר3נתגלו בשכבה ד ציין גבע כי מרבית הספליםעו). 221: שם(

על בזהירותגבע הציע.)3.ב: ראו לעיל("דהדמוי כלי מדי"נוסף של קערה ושברםיספלמשלשה רק שברים 

בעוד שכלי , קרוב לראשית שלטונו של הורדוס, ראשונהסמך נתונים אלו שאולי הכלים העשויים ידנית הופיעו 

צביע גם גבע ה. בהמשך תקופת שלטונו, הקרטר העשויים במחרטה גדולה הוכנסו לשימוש מעט מאוחר יותר

-ספל"ושנעדרים כלים מטיפוס , "תה- ספל"טיפוסהם משל שטח זה משתי השכבותעל העובדה שהספלים

אילו טיפוסי ו, הדגם הקדוםהוא " תהה-ספל"ומתוך כך הציע שטיפוס , )3.ב: ראו לעיל" (ספל-כד"ו" גדול

נ"במהלך המאה הראשונה לסהנסו לשימוש מאוחר יותר בנקודת זמן כלשהיהוכ" ספל-כד"הו" גדול- ספל"ה

).222: שם(

מהטיפוסים (הם ספליםביותר בחפירות ובסקרים ארכיאולוגייםעיר שטיפוסי הכלים הנפוצים יש לה

טיפוסים אשר להצעת גבע הופיעו לראשונה רק –וכלים העשויים במחרטה קטנה )"ספל-כד"ו" גדול-ספל"

טוןקר-קטן של כלי אבןרפרטואר אמנם שאפוא נמצא , אם הצעתו של גבע נכונה. במאה הראשונה לספירה

קרטון-אבןואולם השימוש הנרחב בכלי, ס"במחצית השנייה של המאה הראשונה לפנהכבר לראשונההופיע

, מהצעותיו הכרונולוגיותמסוימת יש להדגיש שגבע עצמו הביעה הסתייגות . מאה הראשונה לספירההחל רק ב

עיבוד הממצאים לשיש להמתיןוהעיר , אחדמשטח חפירה רוהמבוססות על מדגם קטן של שברים שמקו

.לפני שיהיה ניתן לקבל מסקנות מוצקות יותראחרים ברובע היהודיהמהחפירות בשטחים 

המתוארך היטב היא מהשנים שקדמו לחורבן ירושלים קרטון-גיבסון כתב שמרבית הממצא של כלי אבן

נ "לסה70–50ים ומתוך כך הגיע למסקנה ששימוש נרחב בכלים אלו היה קיים רק בין השנ, נ"לסה70בשנת 

)Gibson 2003: 301–302, 304 .( גיבסון הסכים לדעת מגן שכלים אלו הופיעו לראשונה כבר בשלהי המאה

המאה לפני אמצעלא הייתה בהיקף נרחבקרטוןה-ואולם לדעתו תעשיית כלי אבן65,ס"הראשונה לפנה

:נוגדת את המקובלזו הודה שהצעתו גיבסון ). 304: שם(נ "אשונה לסההר

קרטון שנתגלה בחפירותיו של מגן - וממצא נוסף של כלי אבן, בחפירות הרובע היהודי בירושלים' גיבסון ציין את הממצא משטח ה65

אשר לדבריו נמצא בשכבה השייכת לפרק הזמן שמיד לאחר הקמת ארמונו של הורדוס , ברושי סמוך לחומה המערבית של ירושלים

).301: שם(ס "לפנה25בסביבות שנת 
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“While this suggestion may seem quite controversial it is in fact totally consistent with the available

archaeological evidence”
אי אפשר לצמצם את התופעהשכן , קשה מאד לקבל את פרשנותו המינימליסטית של גיבסון, למעשה

.שנה בלבד20של )במונחים ארכיאולוגיים(קצרכה ק זמן פרלתוךקרטון-כלי אבןהארכיאולוגית הנרחבת של 

ואולם , מרד הגדולבשכבות חורבן מזמן הדווקא גיבסון בוודאי צודק שהממצא המתוארך היטב נתגלה 

הרבה יותר קל לתארך ממצאים משכבות חורבן מאשר ממצאים הבאים משכבות שכן, פשוטההסבר לכך הוא 

בסיס לקביעתו השרירותית של גיבסון שהשימוש הנרחב כל שאין , אפוא, נמצא.שלא נהרסו בחורבן אלים

התפוצה של כלים אלו הכמות ורחבהממצא רב . נ"לסה70–50היה מצומצם רק לשנים קרטון- בכלי אבן

ואולי גם נ"במהלך המאה הראשונה לסהלמשך זמן ארוךקרטון-ב בכלי אבןמלמד דווקא על שימוש נרח

.להשקדמהבשלהי המאה 

קרטון-הרקע ההיסטורי לראשית הופעתם של כלי אבן.  2. 1. 7.ב

הפרושים –ת התפתחותה בזרם חברתי מוגדר בעם קשורה בראשיהקרטון-אבןתעשיית כלי , לדעת מגן

קרטון במחצית ה-ראשיתה של תעשיית כלי אבן, לדבריו). Magen 2002: 145–147; 103–101: ח"מגן תשמ(

. ס קשורה להתפתחויות הלכתיות מסוימות שאירעו קרוב לאותו פרק זמן"לפנההשנייה של המאה הראשונה 

גזירת טומאה על מצויה מסורת המייחסת) ב"שבת יד ע, בבלי; ]ד"ג ע[ד , שבת א, ירושלמי(בשני התלמודים 

לדברי . ס"כלי זכוכית והחמרה בטומאת כלי מתכת לחכמים מראשי הפרושים שחיו במאה הראשונה לפנה

מגן . הור לחומרים שנטמאולטהר כלי אבן כדי ליצור תחליף טגם ותה עת החליטו חכמי הפרושים בא, מגן

חומרים יקרים שהיו מרכיב חשוב במכלול הכלים , רת הטומאה על זכוכית ומתכתייש לראות את גזסבור ש

תרבות ומאידך גיסא העלתם של כלי אבן מתחתית סולם ה, של עשירי ירושלים וממשיכי התרבות ההלנית

ההחלטה לטהר כלי אבן אפשרה , לדבריו. צדוקי- חלק מהעימות הפרושי, החומרית לדרגת טהרה גבוהה

ולשמור על דרגת להמשיך , אשר הקפידו כל השנה על דיני טומאה ודקדקו לאכול חולין בטהרה, לפרושים

פסיקהתוצאה של לי אבן היה תהליך שצמח מלמטה ולא יש לשער שטיהורם של כ, לדעת מגן. טהרה גבוהה

.רוב צדוקיהיה לה בשלב מסוים ר שא,הלכתית של הסנהדרין

בשלהי תקופת הבית השני משקפת את שיטת ההלכה קרטון- אבןגם דיינס הבין שתופעת השימוש בכלי 

Jüdische Steingefäße und pharisäische Frömmigkeit:כפי שמעידה הכותרת לספרו על הנושא, הפרושית

)Deines 1993( .של " דמוקרטיזציה"ס היו קבוצה שדגלה ב"הפרושים במאה הראשונה לפנה, לשיטת דיינס

הפולחן במקדש היה , לדבריו). 7: שם(והתחרו על ליבם של העם מול השכבה הכוהנית השולטת , היהדות

- והפרושים שאפו באמצעים שונים להגשים את חיי הרוח בשגרה היום, נחלתם הבלעדית כמעט של הכהנים

היה השמירה " דמוקרטיזציה"אחד מהתחומים אשר ביקשו לחולל בו , לדברי דיינס. יומית של הציבור הרחב

יום של כלל הציבור -של המקדש והכהונה אל חיי היוםתחום שהפרושים העתיקו מעולמם, העל דיני טהר

ולכן נדרשו , ות אלוהפרושים היו קשובים לקשיים שעמדו בפני הציבור בקיום הלכ, לדבריו). 18–17: שם(

טען , כחלק ממגמה זו. ומעשייום יהיה ישים-לפרש את דיני התורה באופן שקיום הלכות טהרה בחיי היום

-ומתוך כך הביאו להתפתחותה של תעשיית כלי אבן, הפרושים פסקו שכלי אבן אינם מקבלים טומאה, דיינס

זו דווקא במחצית השנייה של המאה הראשונה ראשית הופעתה של תעשייה ). 283–282, 280, 18: שם(הקרטון 
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אשר ראה , לעליית קרנם הפוליטי של הפרושים בראשית שלטונו של הורדוס, לדעת דיינס, ס קשור"לפנה

66).17–15: שם(לעומת הצדוקים אשר תמכו ביריבו מתתיהו אנטיגונוס ,בפרושים נתינים נאמנים

ס גרסה"למחצית השנייה של המאה הראשונה לפנהעדשלדעת מגן ודיינס ההלכה הרווחת, אפוא, נמצא

היינו , אילו היה הדבר כן. מקבלים טומאה) שהיו בשימוש מאז ומתמיד–כגון כלי שחיקה וכתישה (שכלי אבן 

האיסיים וחברי , מצפים שההוראה הפרושית החדשה והמקלה לא הייתה מתקבלת על חוגים כמו הצדוקים

, יריבות אלו היו מאמצים חידוש הלכתי מבית מדרשם של הפרושיםקשה להלום כי קבוצות. כת קומראן

הקרטון שנתגלו -כיצד ניתן להסביר את עשרות שברי כלי אבן, אם כן67.הלכתיתלההקבבוודאי כאשר מדובר 

שברי כלי קרטר 20קומראן ' נתגלו בח,כאמור? )1. 10.ב: ראו לקמן(ן ובאתר עין פשחה הסמוך קומרא' בח

כלים מסיביים שבוודאי לא הגיעו ליישוב המדברי המבודד באקראי או על ידי –) קרטר שלםובעין פשחה(

הקרטון שנתגלה בבתי המידות -כיצד יש להבין את שפע כלי אבןועוד נקשה . חוץפליטים שבאו לקומראן מב

חלקם השתייכו וסביר להניח כי לפחות , הירושלמיתבבתים אלו גרו בני האצולה?שבעיר העליונה של ירושלים

היעדר בולט של כלי היינו מצפים ל, המצאה פרושיתאילו הייתה ההלכה המטהרת כלי אבן . לזרם הצדוקי

העובדה שחברי כת קומראן וכנראה גם הצדוקים 68.או לפחות בחלק מהם, ים הללוקרטון בבתי האמיד-אבן

מקבלים טומאה קודמת לזמן כלי אבן אינםשההלכה הגורסת ש, כנראה, קרטון מלמדת-השתמשו בכלי אבן

69.ס"התפלגותן של הכיתות במהלך המאה השנייה לפנה

קרטון איננה קשורה להתפתחות -מילר טען שראשית הופעתם של כלי אבן, )1. 5.ב(כפי שראינו לעיל 

הייתה תוצאה ישירה של מפעלי הבנייה הרבים שיזמו הורדוס וצאצאיו בירושלים היא אלא , הלכתית כלשהי

קרטון צמחה מתוך ענף -תעשיית הייצור של כלי אבן, לדעתו). Miller 2003: 414, 418(ות אחרים בארץ ובמקומ

דעה לקבלקשה, )2. 5.ב(לעיל ברם כפי שטענתי70.שידע שגשוג גדול דווקא בתקופה זו, תעשיית הבנייה באבן

גיר קשהן בין הבנייה באבןשכן אין כל דמיו, קרטון-כהסבר לרקע ההיסטורי של ראשית הופעת כלי אבןזו

.לא בחומר הגלם ולא בטכנולוגיית הייצור, הקרטון-לבין תעשיית כלי אבן

או קרטון לא הייתה תוצאה של התפתחות הלכתית-אפשר כמובן להסביר שראשית הופעתם של כלי אבן

ם בעבר הייתה א. וכי מקדמת דנא הייתה מקובלת ההלכה שכלי אבן אינם מקבלים טומאה, כלשהיטכנולוגית

, בעיקר כלי כתישה ושחיקה מאבן בזלתית, להלכה זו השלכות מעשיות על מספר קטן של טיפוסי כלים בלבד

, 107, 41: ד"שלום תשנ- בן: ראו למשל. הדעה שהפרושים נהנו מתמיכתו של הורדוס בראשית שלטונו איננה מוסכמת על החוקרים66

289–291.

, 65–64, 27: ן"זוסמן תש: ראו(הלכה הצדוקית והקומראנית בהשוואה להלכה הפרושית מפורסמת הנטייה המחמירה של ה67

שאין לקבל את ) Noam 2009(וורד נעם ) Elman 1996(חוקרים כמו יעקב אלמן אמנם כפי שהעירו ). ובהפניות הביבליוגרפיות שם

עדיין קשה , ישה מחמירה לבין גישה מקילההגישה הפשטנית הרואה בכל המחלוקות ההלכתיות בין הכיתות פולמוס אחד בין ג

.חדשנית מקילה שמקורו מכת יריבהשיטה הלכתיתשאנשי כת קומראן היו מקבלים על עצמם להעלות על הדעת

.Cahill 1992: 233: ראו, להערה ברוח זו68

.2. 10.ב:  ראו לקמן, למעמדם של כלי אבן בהלכה הקומראנית69

).Fine 2000: ראו(רק זמן פלסיבת ראשית הופעתן של הגלוסקמאות בערך באותו סטיבן פיין הציע הסבר דומה70
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ס היה מי שהעלה על דעתו "הרי שבנקודת זמן מסוימת במהלך המחצית השנייה של המאה הראשונה לפנה

כמובן שאין בהסבר זה . רבת שניםובכך לפתור בעיה הלכתית , קרטון רכה-לייצר גם כלי הגשה ואחסון מאבן

, ס"המאה הראשונה לפנההקרטון צצה דווקא סמוך לאמצע- שיית כלי אבןכדי לענות על השאלה מדוע תע

, בהקשרה ההיסטוריתהבעיה. כני הפשוט הזה קודם לכןומדוע לא היה מי שחשב ליישם את הפתרון הט

.נותרת בעינה, אפוא

, ה בקיום דיני הטהרה שבתורה שחלה בשלהי תקופת הבית השנירים רבים כתבו על מגמה של החמרחוק

נושא שיזכה לדיון נרחב , תחום חיי החוליןמקדש והכהונה אל ל הרחבת תחולתם של דינים אלו מעולם הוע

שכן הצורך בפתרון , הקרטון למגמה זו-את פריחת תעשיית כלי אבןאפשר לייחס, לפי דגם זה). 2.1.ד(לקמן 

ו להקפיד על דיני טומאה מעגלים רחבים בקרב הציבור החללים הנטמאים התעורר רק כאשר טכני לבעיית הכ

אזי ניתן , כדבריו הידועים של אפלטון, "הצורך הוא אבי ההמצאה"אם . יומית-היוםבשגרת חייהםוטהרה

לי קרטון על רקע הצורך שנוצר למצוא תחליפים טהורים לכ-להסביר את המצאתם של כלים העשויים מאבן

של נמצא שראשית הופעתם, לפי זה. בנקלחומרים העלולים להיטמא–עץ או מתכת , יום העשויים מחרס-יום

שחלה בגדרי ההקפדה על טהרה בחיי החולין ולאו דווקא תמורההקרטון משקפת שינוי בהיקף-כלי אבן

71.ההלכה ביחס לטהרת כלי אבן

)נ"לסה135–70(גד הרומאים ִקרטון בתקופה שבין המרידות נ-כלי אבן.  2. 7.ב

חלה ירידה משמעותית , )Cahill 1993: 232(קהילו) Magen 2002: 162; 107, 103: ח"תשמ(מגן לדברי

נ נעלמו "ועד אמצע המאה השנייה לסה, 70חורבן ירושלים בשנת ובייצורם לאחר קרטון-בשימוש בכלי אבן

שעדות לשימוש ספוראדי בכלי כתבה) שם(קהיל. ישראל- מהתרבות החומרית של ארץקרטון-לגמרי כלי אבן

. ות מסתור מזמן מרד בר כוכבאכמערבבתקופה שלאחר החורבן נתגלתה אך ורק במערות מפלט וקרטון-אבן

שכן כמעט כל כלי האבן , ין המרידותהצטמצם בתקופת בקרטוןה-גיבסון ציין כי הרפרטואר של כלי אבן

ורק מעטים עשויים במחרטה , עשויים ידניתור מימי מרד בר כוכבאבמערות המפלט ובמערכות המסתשנתגלו 

)Gibson 2003: 302 .(וכי , 70במחרטה פסק לגמרי אחרי שנת קרטון-ייתכן שהייצור של כלי אבן, לדבריו

).שם(מתקופת הבית "ירושה"ינם אלא הממצאים המועטים מראשית המאה השנייה א

שם נתגלה , )מ מצפון לירושלים"שלשה ק(נה בשועפט אחרואתר מפתח מתקופת בין המרידות נחשף ל

-Sklar(וננטש ערב פרוץ מרד בר כוכבא , נ"לסה70לאחר החורבן בשנת רק לראשונה נוסדיישוב יהודי אשר

קרטון לבין ההלכות הראשונות העוסקות באכילת חולין -רגב אמנם הצביע על הקבלה כרונולוגית בין ראשית הופעתם של כלי אבן71

:Regev 20001; 86–85: 2ו"רגב תשנ(בטהרה בימיהם של בית שמאי ובית הלל  אך לא , )143: 2006ל "הנ; 183: 20002ל "הנ;233

האם מדובר בהתפתחות הלכתית ובשינוי עמדת ההלכה כלפי : הקרטון-תיאר כיצד לדעתו יש להבין את נסיבות הופעתם של כלי אבן

גמה או שמא מדובר בהמצאה טכנית שנועדה לענות על בעיה אקוטית שנוצרה בעקבות מ, )כדעת מגן ודיינס(טהרתם של כלי אבן 

הרחבת תחומן של דינים אלו מחוץ לסֶפרה של המקדש והכהונה אל מרחב חיי של החמרה בדיני טומאה וטהרה ודתית - חברתית

שכן , יש להעיר כי ההקבלה הכרונולוגית עליה הצביע רגב איננה כה משמעותית כפי שמשתמע מדבריו). כהצעת דבריי כאן(החולין 

אך אין , לראשית התעסקותם של החכמים באכילת חולין בטהרהטרמינוס אנטה קווםהמקורות התנאיים מאפשרים לקבוע רק 

.ל"מראשוני החכמים הנקובים בשמותיהם בספרות חז,הלל ושמאילפנילדעת ממקורות אלו אם העיסוק בנושא התחיל כבר 
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Parnes, Rapuano and Bar-Natan 2004 ;מגוון רחב של כלי אבןבאתר נתגלה).ח"פרנס תשס-נתן וסקלר- בר -

נתגלו כלים העשויים ידנית יחד עם כלים העשויים במחרטה גדולה . וע משטחי החפירהבכמעט כל ריבקרטון

של קערות ואגנות ההחופרים דיווחו על קבוצ). *Parnes, Rapuano and Bar-Natan 2004: 39(ובמחרטה קטנה 

צה זו לים לכלים מקבוימקב, לדבריהם). שם(נ "לסה70לה באתרים שבהם פסק היישוב בשנת יקבשאין לה מ

גם ).שם(ארכת לתקופת בין המרידות המתוומית ביריחו בשכבהבווילה הר–נתגלו רק באתר אחד נוסף 

מתקופת בין המרידות בתחומי היישוב עצמו קרטון-עתרי שבשפלת יהודה נתגלו לאחרונה כלי אבןבחורבת

)Zissu and Ganor 2009: 100 ;אלו יהודאיים אתרים שלושתהממצאים מ). 05.05.10: פ מבועז זיסו"מידע בע

לא רק במערות המפלט ובמערכות ביהודה בתקופת בין המרידות קרטון- מלמדים על המשך השימוש בכלי אבן

מתקופה זו קרטוןה-הסיבה שמרבית כלי אבן. אלא גם בתוך יישובים של קבע, המסתור מימי מרד בר כוכבא

שנתגלו ממצאים לתארךיותר קל :הפשוטהיא עצמומרד זמן הבמקומות מסתור הקשורים לנתגלו דווקא 

נ וגם בתקופת בין "לסה70ממצאים שמקורם מיישובים שהיו מיושבים גם לפני מאשרשכבתיים-באתרים חד

תרבות הלאמאפשרת הצצה נדירה עתרי ובחורבתביריחו , חשיפתם של אתרי היישוב בשועפט. המרידות

.קרטון- תופעת השימוש בכלי אבןתכולל, נ"לסה135–70נים החומרית של היישוב היהודי ביהודה בין הש

בחפירות . נ בגליל"קרטון עד ראשית המאה השנייה לסה-לאחרונה נתגלתה עדות נוספת לשימוש בכלי אבן

קרטון בשכבת חורבן שתוארכה לשנות - נתגלו כלי אבן, שנערכו לאחרונה בחורבת ואדי חמאם שבגליל המזרחי

האתר המשיך להיות , למרות החורבןLeibner 2010: 225.(72(נ "המאה השנייה לסההעשרים או השלושים של

אך בשלב זה כבר נעדר כל ממצא של כלי , מיושב בתקופה הרומית התיכונה ועד לראשית התקופה הביזנטית

דבר , בשלהי המאה השלישית או בראשית המאה הרביעית הוקם ביישוב בית כנסת מונומנטאלי. קרטון-אבן

כי גם בחורבת ואדי , אפוא, נמצא. מד על זהותם היהודית של תושבי המקום במהלך כל התקופה הרומיתהמל

.נ"קרטון לתוך שלושת העשורים הראשונים של המאה השנייה לסה-חמאם המשיך השימוש בכלי אבן

הקונטקסטים הסטרטיגרפיים בהם נתגלו כלי האבן בנבוריה כתב ריד ש, 2003במאמר שפרסם בשנת 

יצאו מכלל שימוש קרטון-בגבעה המערבית של ציפורי מאוששים את המסקנה של מגן וקהיל כי כלי אבןו

: על הנתונים הבאיםמסקנה זו התבססה).Reed 2003: 386–387(במהירות יחסית אחרי דיכוי המרד הגדול 

, ית התיכונהבנבוריה נתגלו במילויים מעורבים השייכים אמנם לתקופה הרומקרטוןה- מרבית כלי אבן

עד (גם חומר מהתקופה הרומית הקדומה אלו במילויים ואולם בכל המקרים נמצא–המאוחרת והביזנטית 

מאוחרת או ביזנטית -בסלים שהכילו קרמיקה רומית תיכונהקרטון-לא היו כלי אבן, מאידך). נ"לסה135

מהחפירות של הגבעה המערבית של הרוב המכריע של כלי האבן). 3. 7.בראו לקמן –למעט במקרה אחד (בלבד 

ובייחוד במילויים מתקופה זו ועל גבי מפלסי , ציפורי נתגלה בקונטקסטים השייכים לתקופה הרומית הקדומה

ר עוזי "ד, חופר האתר. רבןקרטון שנתגלה על רצפת חצר של בית בתוך שכבת חו- ל פורסם ממצא של קרטר מאבן"במאמר הנ72

ר "אני מודה לד. שנתגלה באתר בקונטקסט דומה" ספל מדידה"על ממצא נוסף של ) 23.01.2011בתאריך (מסר לי בעל פה , ליבנר

.ליבנר על שאפשר לי לפרסם ממצא זה
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נתגלו במילויים מהתקופה הרומית קרטון-מעט שברי כלי אבן73.נ"לסה70חיים שתוארכו לשלב הקודם לשנת 

לא 74.גם קרמיקה רומית קדומהבאותם מילויים ה נתגלתה ואולם בכל המקרים האל, התיכונה והמאוחרת

אולם . כלל מקונטקסטים הומוגניים השייכים לתקופה הרומית התיכונה או המאוחרתקרטון-נתגלו כלי אבן

,נ"לסה70אחרי שנת קרטון-בניגוד לקביעתו של ריד כי נתונים אלו מצביעים על ירידה בשימוש בכלי אבן

באתרים אלו חלה דווקא קרטון- דרמתית בהיקף השימוש בכלי אבןהתפנית הים כי הנתונים מלמדנראה כי 

ח הסופי "בדו, ובכן. נ"לסה135בסביבות שנת , בין התקופה הרומית הקדומה לבין תקופה הרומית התיכונה

קרטון היו בשימוש באתר עד סוף -כתב ריד שכלים אבן, הקרטון מנבוריה שפורסם לאחרונה-על כלי אבן

נתונים אלו עולים בקנה ). Reed 2009: 301(נ "לסה135ואולי אפילו קצת אחרי , פה הרומית הקדומההתקו

במשך תקופת בין קרטון-אחד עם הנתונים מיהודה המצביעים על המשכיות בתופעת השימוש בכלי אבן

.המרידות

ית בשימוש בכלי נ חלה ירידה משמעות"לסה70מגן וקהיל קבעו שלאחר חורבן ירושלים בשנת , כאמור

הקרטון מהתרבות החומרית - נ נעלמו לגמרי כלי אבן"וכי עד אמצע המאה השנייה לסה, קרטון ובייצורם-אבן

חורבן המקדש היה , )Deines 2010: 137(ודיינס ) Magen 2002: 162; 103: ח"תשמ(לדעת מגן . ישראל- של ארץ

ורבן המקדש איבדו דיני הטהרה את נקודת עם ח, לדבריהם. הקרטון-הגורם העיקרי להעלמם של כלי אבן

אין זה בכדי שאחרי החורבן , לדברי מגן. קרטון-ובעקבות כך פסק גם השימוש בכלי אבן, המוקד שלהם

האנשים : "מצויים כלים אלו רק במערות מפלט ובמערכות מסתור של המורדים מזמן מרד בר כוכבא

, ברוח דומה). 107: שם" (דש ואת זכר החורבןהמקשהשתמשו בכלים אלה נשאו בתודעתם את טהרת בית 

אולם . רק אלה שנשאו את זכר החורבן והתקווה לבניית המקדש המשיכו להשתמש בכלי אבן":קבע מגן

ידוע לנו היום על שימוש , ברם כפי שראינו זה עתה).109: שם" (פסק בהם השימוש כליל, לאחר מרד בר כוכבא

נ לא רק במערות מפלט ובמערכות מסתור מזמן מרד בר "לסה70קרטון בתקופה שלאחר שנת-בכלי אבן

, למעשה. ואדי חמאם' עתרי ובח' בח, בווילה הרומית ביריחו, בשועפט–אלא גם באתרי יישוב קבועים , כוכבא

, קרטון פסק עם חורבן הבית השני-שכן קשה להניח שהשימוש בכלי אבן, אין בממצאים אלו כדי להפתיע

סביר להניח שהרבה משרידי כלי , אם כן. ר פער של שישים שנה רק בזמן מרד בר כוכבאוהתעורר שוב לאח

הקרטון שנתגלו באתרי יישוב שהתקיימו גם בתקופת הבית וגם בתקופת בין המרידות היו בשימוש בפרק -אבן

ראוי להזכיר את האתרים שבהם נתגלה ממצא שאפשר לתארך , בהקשר זה. נ"לסה70הזמן שלאחר שנת 

, טבק' ח: קרטון-ושבהם נתגלו גם כלי אבן, )ב"על פי זיסו תשס(קופת בין המרידות ולזמן מרד בר כוכבא לת

' ח, עניה-בית, מדרס' ח, תיתורה' ח, צפוןברנאט ' ח, בן שמןמחלף, ספרקרית, יתיר' ח, ערוערתל, עין ערוב

. 2003ראשוני של ריד משנת והמידע כאן לקוח מהפרסום , כלי האבן מחפירות הגבעה המערבית של ציפורי טרם זכו לפרסום סופי73

יש להזכיר כי ציפורי לא נחרבה בעקבות המרד . נ"לסה70ריד לא פירט כיצד תוארכו מפלסי חיים אלו לפרק הזמן שקדם לשנת 

.נ משמעות היסטורית לתולדות העיר"לסה70ולכן אין לשנת , הגדול

נ "אשר הפך לבור שפוכת החל מהמאה השנייה לסה) 1068לוקוס(קרטון נתגלתה בתוך בור מים - כמות גדולה של שברי כלי אבן74

השייכים לתקופה ) לאחר רפאות(ריד מצא ראויה לציון העובדה שלמרות שהבור הכיל מספר סירי בישול כמעט שלמים . ואילך

:Reed 2003(קרטון - וכך גם נתגלו רק שברים של כלי אבן, מהתקופה הרומית הקדומה נתגלו רק שברי חרסים, הרומית התיכונה

.כפי שריד ביקש לטעון, קשה להבין כיצד מידע זה עשוי לתרום לתיארוכם של אותם שברי כלי אבן לתקופה הרומית הקדומה). 386
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רמת, ניסיה' ח, נחל יתיראתר, ירמותנחל, יד בנימיןאתר, מרורה'ג' ח, הילל' ח, חרמשית' ח, גרדי' ח, עתרי

תל, לבניןתל, המטוסגבעת, שוהםעוקף, אחוזת חזן, האומהבניני, תל שילה, צלית' ח, חמירי-ום אל'רוג, רחל

.תנים' חועומדאן-אום אל' ח, )יב'ג-תל אל(גבעון, גזר

על עשויה ללמדר כוכבא רד בבמערות המפלט של המורדים בימי מאפילוקרטון נתגלו -העובדה שכלי אבן

אשר טרחו להביאם איתם הרחק , בחייהם של היהודים שחיו באותה תקופהתפסו כלים אלו ם החשוב שהמקו

לאור המידע שיש בידינו 75.למקומות מחבואם במדבר בשעת מנוסתם מלגיונות הרומאים ומזוועות המלחמה

ולכן גם אין לראות בחורבן , אחר חורבן הביתקרטון ל-כבר אין לדבר על ירידה בשימוש בכלי אבן, היום

שכן כלים אלו המשיכו להיות בשימוש גם בהיעדר , הקרטון-המקדש הגורם הישיר להיעלמם של כלי אבן

.נ"לסה70אחרי שנת המקדש במשך למעלה משישים שנה

76)נ"לסה400–135(ִקרטון מדור אושא עד שלהי תקופת התלמוד -כלי אבן.  3. 7.ב

, השימוש בכלי אבן פסק לגמרי אחרי מרד בר כוכבאלפיה ,קהיל וגיבסון, של מגןהנחרצת קביעתם בניגוד ל

התקופה הרומית התיכונה מכלולים של בקרטון-לי אבןלהצביע על ממצא ספוראדי של כהיום ניתן 

77.באתרים אחדים מהצפון,התקופה הביזנטיתשל אף ו, והמאוחרת

מאה תוארך לרי נתגלה לוקוס חתום אשר התחתונה של ציפומתחת לבית הכנסת בעיר :ציפורי

Weiss(מטיפוס הקרטר קרטון-ובו נתגלו חמישה שברים של כלי אבן, נ"הרביעית לס–השלישית

בעיר , כאמור לעיל). שם(השברים שייכים כנראה לפריטי כלים שונים , לדברי החופר). 310–309 :2005

התיכונה התקופה הרומית ילויים ממבקרטון- כלי אבןשבריציפורי נתגלה מספר קטן שלהעליונה של 

כך , נתגלתה במילויים אלו גם קרמיקה רזידואלית מהתקופה הרומית הקדומהאך, והמאוחרת

.)Reed 2003: 386–387(הקרטון שייכים לתקופה זו-שייתכן שגם כלי אבן

אל מאגר המזרחציפורי המוליכה מהעיר התחתית של מדרום לדרך :בית חווה ממזרח לציפורי

בתקופה הרומית המאוחרת ושנהרס באופן פתאומי מים של העיר נתגלה בית חווה שהתקייםה

מערת עראק , פרהעין, )5מערה (ואדי מכוך תחתון , מערת עבוד: קרטון נתגלו במערות המפלט הבאות-שרידים של כלי אבן75

ראו , לביבליוגרפיה עבור כל אתר(מערת המטמון, מערת האיגרות, הטטרדרכמהמערת , ערת הר ישימ, ואדי מורבעת, עיסמעין א

באופן כמעט בלעדי את הפעילות במערות המפלט שבמדבר יהודההיה מקובל לייחס , עד לשנים האחרונות). בסוף העבודה2טבלה 

על פי רוב , ואף לפניוים שזמנם מימי המרד הראשון ולמרות העובדה שבמספר ממערת אלו נתגלו מממצא, לימי מרד בר כוכבא

רועי פורת וחנן אשל הציגו עדויות רבות לפעילות במערות מדבר יהודה במהלך , לאחרונה. יוחסו שרידים אלו לתופעות ספוראדיות

ערות בין שתי ואף הצביעו על שוני בדגם השימוש במ, המרד הראשון וטענו כי כבר בתקופה זו היה שימוש נרחב במערות אלו

דינאל עין מור הצביע על שימוש חוזר שנעשה במערות מפלט במצוקי עראק עיסמעין , באופן דומה). 2008פורת ואשל (המרידות 

, לאור הדברים). ע"עין מור תש(ס ועד לימי מרד בר כוכבא "שבשיפולים המערביים של הרי יהודה החל מהמאה הראשונה לפנה

.דווקא לימי מרד בר כוכבאקרטון שנתגלו במערות מפלט- כלי אבןם לייחס ת רבה כאשר באינדרשת זהירו

). Amit and Adler 20102: 139–142(הנתונים המובאים כאן רוכזו ופורסמו לאחרונה במאמר משותף עם דוד עמית 76

נ "אה הרביעית לסהלמעל סמך נתונים סטרטיגרפיים רטון שתוארך על ידי החופרים ק-באשדוד נתגלה שבר של קרטר מאבן77

)Dothan and Freedman 1967: 35 .( אולם ראו מגן)Magen 2002: 159( ,נ"אשר ביקש לשייך ממצא זה למאה הראשונה לסה.
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בין מפולות המבנה נתגלו בשלמותם כלי אגירה וכלי ). ג"וייס תשס(נ "במהלך המאה הרביעית לסה

ובתוכו , שלםהקרטר היה כמעט. ןקרטו-מאבןוכן קרטר, נ"לסה' הד–'בישול המתוארכים למאות הג

; שם(נ המעידים כי הכלי היה בשימוש בפרק זמן זה "לסה' ד–'נתגלו מטבעות וכלים מהמאות הג

Weiss 2005: 310.(

מרביתם במילויים מעורבים , קרטון-בנבוריה נתגלו עשרות שברים של כלי אבן, כאמור לעיל:נבוריה

ומית עם חומר מהתקופה הריחד אך,מהתקופה הרומית התיכונה והמאוחרת ומהתקופה הביזנטית

שבו ס ובלוק, שבר אחד נתגלה בתוך מילוי של בור השוכב על סלע האם). Reed 2009: 301(הקדומה

78.בלבד)נ"לסה250–135(יקה מהתקופה הרומית התיכונה קרמהתנתגל

בקונטקסט ארכיאולוגי שתוארך לשכבה , נתגלה במירוןשבר ידית של ספל:מירון)IV (בין שזמנה

:Meyers Strange and Meyers 1981(נ"לסה365–250השנים  152, Pl. 9.22:15(.79

נתגלה 80,אתר השוכן ממערב לטבריה והמזוהה עם בית מעון התלמודי, דין-נצר א' בח:דין- ַנִצר א' ח

בשתי היחידות ). ט"בן נחום תשנ(מכלול אדריכלי הכולל שתי יחידות של חדרי מגורים ומחסנים 

מן הטיפוס קרטון- נ וכלי אבן"לסהשלישית–לתה כמות גדולה של כלי חרס מן המאה השנייהנתג

).   שם" (כלי מדידה"

נתגלה בחפירות בית הכנסת 81העשויה על מחרטה קטנהקרטון-שבר של קערה מאבן:חמת טבריה

).Dothan 1983: 63, 66(נ"לסהרביעית–בשכבה שתוארכה למאות השלישית, ת טבריהבחמ

נתגלו מספר שברי אגנות מאבן, מזרחית לרכס הכרמל-השוכן על גבעה צפונית, למה'באתר ג:למה'ג-

ים השייכים מרבית השברים נתגלו בתוך קונטקסט). Berry 1988: 242–244(שעוצבו במחרטהקרטון

ושלשה שברים קטנים נמצאו , נ"לסה350–275תוארך לפרק הזמן שבין אשר , של היישוב2לשלב 

82).שם(בשפכים משלב מאוחר יותר של היישוב במקום 

נתגלו שברים ) 4מבנה (כרמל רכס השבבסומקההבד שנחשפו- אחד מבתימפולות של ב:סומקה

מהמאה השלשית , על במהלך תקופה ממושכתהבד פ-בית).179:ח"דר תשנ(קרטון-משבע קערות אבן

אך ציין שאפשר גם שמדובר , נ"לסה135קרטון בנבוריה גם אחרי -ממצא זה יכול להעיד על שימוש מסוים בכלי אבן, לדברי ריד78

).Reed 2009: 301–302(ופה הרומית הקדומה בחומר רזידואלי מהתק

כך שאין מניעה מלשייך את אותו שבר לתקופה , דיינס העיר כי במבנה שבו נתגלה שבר הידית נתגלה גם ממצא קדום יותר79

).Deines 1993: 152, n. 358(ההרודיאנית 

' אלבק עמ-מהדורת תיאודור(וישב פרשה פה , ת רבהבראשי; )ב"יא ע(א , בבא מציעא ז, ירושלמי; )ב"כב ע(עירובין ז , ירושלמי80

.Aviam and Richardson 2001: 182–183: ראו, היסטורי-לזיהוי הגיאוגראפי. ועוד; )1040

נראה בברור שמדובר בקערה ) S, 4איור , 63: שם(ואולם בציור שהציג , )Dothan 1983: 66" (ספל מדידה"נה את הכלי יכהחופר 81

.שנעשה על מחרטה

).Manzoni Macdonnell 1988: 120: ראו(קשה לדעת אם תושבי היישוב היו יהודים בתקופה זו 82
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במפולות אלו רוב הממצא הקראמי ). 180: שם(או ראשית המאה השישית חמישית מאה נ עד ה"לסה

בין ). 178: שם(במקום עות שנתגלו המטב30כמו גם כל , הרביעית והחמישית לספירהשייך למאה

ברים בודדים של נרות מן המאה וש, שברים מעטים של טרה סיגילטה מזרחיתנחשפו גםהמפולות 

).שם(נ "לסההשלישית–השנייה

קרטוןה-אבןתופעת כלי , ל מרד בר כוכבאהמובהק ש" קו השבר"לא קיים , בניגוד ליהודה, בגלילהואיל ו

עתידיות באתרים יש לקוות שחפירות .רביםעוד דורות במידה מינורית אלא נמשכת , לא נעלמת באחת

. נ"אחרי אמצע המאה השנייה לסהקרטוןה-יהודיים בגליל יתרמו להבנת תהליך היעלמותם של כלי אבן

חפירת ריינה ב-שנחשף סמוך לכפר אקרטון-בבית המלאכה לכלי אבןחפירה מקיפה יש לקוות ש, בייחוד

תאפשר לנו להתחקות אחר סופו של תעשיית כלי ) ע"עמית תש(2001בסוף שנת קצרה על ידי עמיתבדיקה 

83.ליל בתקופה זובגקרטוןה-אבן

בדור , לטענת מגן? נ"לסה135קרטון בתקופה שלאחר שנת -כיצד יש להסביר את צניחת השימוש בכלי אבן

: ח"מגן תשמ(את חשיבותם מבחינת מעמדם ההלכתי ככלים שאינם מקבלים טומאה אושא איבדו כלי אבן

100 ;Magen 2002 145 .(מחשובי החכמים שפעלו בתקופה שלאחר , יוסי' ניתן ללמוד מדבריו של ר, לדעתו, כך

בשל –במה דברים אמורים ': יוסי' אמר ר,קיןיא מלאה פירות ונתונה בתוך משחבית שה: "מרד בר כוכבא

א , מכשירין ב, תוספתא" ('וכלי אבן הרכין הרי הוא ככלי חרס. אבל בשאר כל הכלים אין שואבין, חרס

הדנה בדינם של ) ב, מכשירין ג(ויש להשלימה על פי המשנה , ברייתא זו קטועה). 674' עמ,מהדורת צוקרמנדל[

, הפירות נרטבו מהנוזלים שחלחלו דרך דפנות החביתה בתוך נוזלים באופן שצאים בחבית השקועפירות הנמ

84).5. 4. 4.ב: ראו לעיל; 110: 2ט"ליברמן תרצ(ובשאלה אם יש להחשיבם כפירות שהוכשרו לקבל טומאה 

יתכן שכוונתו : "כהקרטון ר- שנזכרו בתוספתא הם כלים העשויים מאבן" כלי אבן הרכין"אפשר ש, לדברי מגן

ל מעידים "מפני שלדבריו מקורות חז, קרטון נעלמו לאחר מרד בר כוכבא- רגב מיאן לקבל את הקביעה הארכיאולוגית שכלי אבן83

:Regev 20001(ת לפחות עד סוף התקופה התנאי" כוהנית-לא"על המשך ההקפדה על טהרה  והשוו . 184–183: 20002ל "הנ; 234–233

המצביעה על , הסתירה בין העדות הארכיאולוגית, לדבריו).4ושם בהערה , 86: 2ו"רגב תשנ: קודםלדברים אחרים שכתב במאמר 

ההקפדה לאכול המצביעה על המשך , ל"לבין העדות העולה מתוך ספרות חז, נ"לסה135קרטון לאחר שנת -היעלמם של כלי אבן

:נובעת ממגבלה ארכיאולוגית, חולין בטהרה עד ראשית התקופה האמוראית

“While the archaeological remains from the periods preceding the first and the second revolts were easily revealed due to the

physical destruction, the vessels of the late second century continued to be used in an uninterrupted fashion into the third century.

Thus, it is hard to detect the vessels of the late second century CE because they were no longer in use during the following

century. Consequently, it is possible that stone vessels were used after the Bar Kokhba revolt as well” (Regev 20001: 233–234).

:כתב רגב במקום המשפט האחרון,רסם במקום אחרבמאמר כמעט זהה שפ

“Thus, it is hard to determine when late second century CE vessels ceased to be in use during the following century” (Regev

20002: 183–184).

) 2000שלא היו ידועים לרגב בשעה שפרסם את מאמריו בשנת (ואדי חמאם ' מציפורי ומח, הממצאים החדשים מנבוריה, חרף דבריו

התקופה קרטון בין התקופה הרומית הקדומה לבין -מלמדים כי באתרים אלו חלה תפנית דרמתית בהיקף השימוש בכלי אבן

.נ"השליש השני של המאה השנייה לסהבות בסביהרומית התיכונה 

. 24–21: ח"ליברמן תרצ: ראו, שנשמטו מהתוספתא שלפנינו) מברייתות דומותו(המשנה מלתופעה של פסקאות 84
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או אולי , א שכלי האבן הרכים דומים לכלי חרס באשר החומר נקבובי וסופח מים כחרסבי יוסי הישל ר

' נראה שמגן הבין כי העובדה שר. )100: ח"מגן תשמ("בתקופתו איבדו כלי האבן את חשיבותם מבחינת טהרה

טהרה מלמדת כי י של כלי חרס בשאלה הנוגעת לתחום דינלדינם" כלי אבן הרכין"יוסי השווה את דינם של 

מילר דחה את טענתו של מגן הואיל ולדבריו אין כל רמז . לדעתו כלי אבן כבר אינם חסינים מלקבל טומאה

מקור –אלא אדרבא , בשאר המקורות התלמודיים לשינוי מעמדם ההלכתי של כלי אבן בעיניהם של החכמים

בשלהי , יהודה הנשיא' גם בימיו של רמלמד ש]) 78–77' עמ,מהדורת ליברמן[יא , שבת טז(אחד בתוספתא 

). Miller 2003: 408–411(עדיין החזיקו החכמים בדעה שכלי אבן אינם מקבלים טומאה , התקופה התנאית

ואיננה משקפת מגמה הלכתית , יוסי הייתה כנראה דעת יחיד בלבד' הסביר מילר שדעתו של ר, מתוך כך

יוסי התייחסה רק ' מסתבר שקביעתו של ר, כתב מילר, לחילופין. בןמתפתחת של החמרה במעמדם של כלי א

ולא לכל סוגי כלי האבן כפי שהבין , "כלי אבן הרכין"המכונים בלשון התוספתא , לכלי אבן מסוג מאד מסוים

ל יוסי שבתוספתא שום אמירה על היכולת ש' שכן אין בדברי ר, אין יסוד לטענתו של מגן, לאמיתו של דבר. מגן

דומים לכלי חרס בזה שלחלוחית של נוזלים " כלי אבן הרכין"ללמד שוכל עניינם, י אבן לקבל טומאהכל

.אבן הרכהראה בשל המרקם הנקבובי של החרס ושל הכנ, עשויה לחלחל מבעד לדפנותיהם של הכלים

כל כך נ בצורה"לסה135קרטון בתקופה שלאחר שנת -מדוע ירד השימוש בכלי אבן: חזרנו לשאלה, אם כן

קרטון אחרי מרד בר - אבחן את האפשרות שהפסקת השימוש הנרחב בכלי אבן) 2. 2. 3.ד(לקמן ? דרסטית

.כוכבא משקפת ירידה בהיקף ההקפדה על טהרה בקרב הציבור היהודי הרחב בתקופה זו

?מי השתמשו בכלי אבן.  8.ב

סנדרס אד פריש, למשל, כך. עיקר למעמד הכהונהיש שרואים את השימוש בכלי אבן תופעה המיוחדת ב

שנתגלה בבתים של קרטון-אבןשל כלי ממצא הנית בעיר העליונה של ירושלים על סמךביקש לזהות נוכחות כו

:רובע מגורים זה

“The Upper City, in fact, was intimately connected with the temple. Some of its residents were priests, as

may be concluded from the large number of stone tables and vessels found in the houses” (Sanders 1990:

225–226).

גם רייך טען כי העדויות הארכיאולוגיות לשימוש רב בכלי אבן בבתי המגורים הפרטיים בעיר העליונה של 

).97–96: ן"רייך תש(ירושלים מרמזות כי גרו במקום משפחות ממעמד הכהונה 

בחוות ובכפרים קרטון- וכתב כי תפוצת הממצא של כלי אבן, דיינס כבר מתח ביקורת על דברי סנדרס

ולא , יקף בכלים אלוה-בגליל ואף בעבר הירדן מצביעה על שימוש רב, בדרום, קטנים מסביב לירושלים

הקרטון שנתגלו הם - אבןעוד כתב דיינס שרוב כלי ). Deines 1993: 282(בתופעה השייכת למעמד הכהונה בלבד 

תופעת השימוש בכלי , לדבריו. ולא כלים גדולים שיכלו לשמש לאחסון מתנות כהונה, כלי הגשה קטנים יחסית

,טענותיו של דיינס אומצו על ידי רגב. קרטון מלמדת על הקפדה בענייני טהרה גם בזיקה למאכלי חולין-אבן

נוהג מקובל בקרב מעגלים רחבים באוכלוסייה היהודית אשר פיתח את טענה כי אכילת חולין בטהרה הייתה 

.)143–142: 2006ל "הנ;183–22000:181ל "הנ; Regev 20001: 230–234; 85–84: 2ו"רגב תשנ(



200

ישראל - קרטון באתרים רבים בכל מרחב היישוב היהודי בארץ- נוסף על התפוצה הרחבה של כלי אבן

אתרים אחדים שנבדקו על ידו בתוךרחבה של כלים אלו הצביע ריד על תפוצה, בתקופה הרומית הקדומה

)Reed 2003: 390 .(שנחפרו ברובע המגורים שבגבעה תיםבבכל אחד מהקרטון -נתגלו כלי אבן, למשל, כך

קרטון בכל אחד משמונת המכלולים האדריכליים שנחפרו -גם בכפר נחום נתגלו כלי אבן. המערבית של ציפורי

קרטון בכל אחד מהלוקוסים העיקריים משכבת התקופה -וריה נתגלו שרידי כלי אבןבנב, באופן דומה85.באתר

קרטון בין בתי המגורים של כל אחד משלושת -התפוצה הרחבה של כלי אבן, לדברי ריד. הרומית הקדומה

כגון , דתית מסוימת-קרטון לקבוצה חברתית-ל מלמדת כי לא ניתן לצמצם את השימוש בכלי אבן"האתרים הנ

וכי השימוש בכלים אלו היה משותף לכלל האוכלוסייה היהודית בתקופה הרומית , ים או הפרושיםהכהנ

).392: שם(הקדומה 

כגון בבתי המידות שבעיר (קרטון נתגלו לא רק בבתי אמידים -מספר חוקרים הצביעו על כך שכלי אבן

עמית ; Reed 2003 ;Gibson 2003: 301(אלא גם באתרים כפריים של דלת העם ) העליונה של ירושלים

ציין עמית את , אמצעים- קרטון בקרב אוכלוסייה כפרית דלת-כדוגמה לשימוש נרחב בכלי אבן86.)ע"תש

). ט"טורגה וגנדלמן תשס, עמית: ראו; עמית שם(אתר כפרי קטן בשפלת לוד , טאבורנ' ממצאי חפירותיו בח

) כלי קרטר(כלים העשויים על מחרטה גדולה וטען כי , קרטון-ריד הבחין בין טיפוסים שונים של כלי אבן

בעוד שכלים העשויים ידנית או שייוצרו על מחרטה קטנה היו נפוצים בקרב כל השכבות , נחשבו חפצי מותרות

ריד בדק את אחוז שברי כלי הקרטר הנמצאים ). Reed 2003: 390–401(אקונומיות של האוכלוסייה -הסוציו

כפר , )15%(רובע המגורים בגבעה המערבית של ציפורי : ה אתרים גלילייםהקרטון של שלוש-במכלולי כלי אבן

אקונומית של תושבי -ריד מצא מתאם בין הנתונים הללו ובין הרמה הסוציו). 0%(ונבוריה ) 2%-פחות מ(נחום 

ריצוף טיח, לבתים גגות רעפיםו, פתין-ם אבני גזית בסגנון ראשמבני המגורים בצפורי בנויי. שלשת האתרים

בין תכולת הבתים נתגלו כלי זכוכית עדינים ומעוצבים וכלי . וקירות מעוטרים בפרסקו, איכותי או פסיפס

מכלולי המבנים בנבוריה ובכפר נחום בנויים אבני גוויל או אבנים מהוקצעות , לעומת זאת. מותרות נוספים

באתרים אחרים . מטויחיםוקירות הבתים אינם , הרצפות עשויות עפר מהודק ללא טיח או פסיפס, גסות

.כגון בעיר העליונה של ירושלים,של המעמד הגבוהִמיְלֶיהדי כלי קרטר מצויים בעיקר בשרי, בארץ

קרטון -הנתונים הארכיאולוגיים שנצטברו מהשנים האחרונות רק מחזקים את ההבנה שהשימוש בכלי אבן

אלא , החדשים מלמדים כי לא רק ביהודההממצאים . ישראל-היה רווח מאד בכל רחבי היישוב היהודי בארץ

גילויי השנים האחרונות הכפילו את מספר ). 6.ב: ראו לעיל(אף בגליל ובגולן נעשה שימוש נרחב בכלים אלו 

, 300%-בקרוב ל2002קרטון מאז פרסום מפת התפוצה של מגן בשנת -האתרים שבהם נמצאו כלי אבן

נתונים אלו . מתחדדת בהתאם) 9מפה(סמת בעבודה זו המתפרוהרזולוציה של תמונת דגם התפוצה במפה 

קרטון לא היה נחלתה של קבוצה יהודית זו או - מחזקים את מסקנותיהם של דיינס ורגב כי השימוש בכלי אבן

ישראל בשלהי ימי הבית השני ולמשך זמן -אלא היה נפוץ בקרב כלל האוכלוסייה היהודית בארץ, אחרת

הקרטון במבנים השונים בכפר נחום יכול ללמד על הבדלים ברמת - שכתב כי חוסר האחידות בריכוז כלי אבן, בניגוד לדיינס85

).Deines 1993: 151, 163(בין דיירי הבתים ההקפדה על טהרה

.Oakman 2001: 116: ראו, לעומתם86
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היקף של הקפדה -קרטון עושי ללמד על נוהג רחב-תפוצה הרחבה של כלי אבןה. מסוים גם אחרי חורבן הבית

בפרק האחרון ארחיב את הדיון . דיינס ורגבהציעו כבר וכפי ש, לי זיקה למקדש ולכהונהגם בעל טהרת המזון

.בשלהי ימי הבית השני ובמהלך תקופת המשנה והתלמודבשאלת מקומה של ההקפדה על טהרת חולין 

קרטון היו בשימוש - אין דרך לדעת אם כלי אבן, להדגיש שלפי מצב המידע שיש בידינו כיוםיש , עם זאת

סביר להניח שבעניין זה היו . ולצרכים מיוחדיםתים רחוקותשימוש רק לעיומי או שמא נעשה בהם-יום

ר להצביע י אפשאך לעת עתה א, שלמיםבין אזורים גיאוגראפייםבין חלקים שונים בציבור ואולי אףהבדלים

השוואה בכלים אלו מתוךשנעשה לבדוק את רמת האינטנסיביות של השימוש קשה מאד. על חילוקים כאלו

: כגון, שכן הדבר תלוי במספר משתנים, בין אתרים שונים

המיוצג על ידי שרידי הכלים , שנבדקאתר כל מספר הכלים השלמים מכל טיפוס הקיימים ב

.שנתגלו

גודלו של שטח האתר שנחפר וצפיפות סמךהנעמד על , אתר שבבדיקהגודל האוכלוסייה של כל

.הבנייה שבו

משך הזמן שכל אתר שבבדיקה היה מיושב.

עזיבה מאורגנת או נטישה , נטישה פתאומית, חורבן אלים: האופן שבו פסק היישוב בכל אתר

.הדרגתית

לוקח בחשבון כזה אשר מחקר השוואתי אין מספיק נתונים מאתרים שנחפרו ופורסמו כדי לערוך, נכון להיום

יש לקוות שמחקר מסוג זה יתאפשר בעתיד עם הצטברותם של נתונים מחפירות . את כל המשתנים שנמנו כאן

.מדוקדקות באתרים שונים ופרסומם המלא

לצרכי טהרהקרטון-אופני השימוש בכלי אבן.  9.ב

יצד השימוש בטיפוסים לבדוק כיש צורך, קרטון בהקפדה על טהרה-כדי לעמוד על מקומם של כלי אבן

.על פי כללי דיני טומאה וטהרהיל בקיום אורח חיים המתנהל הועלהשונים של כלים אלו היה עשוי

כלי שולחן.  1. 9.ב

קעריות :ייוצרו על מחרטהקרטון-מאבןכלי שולחן עדינים מספר טיפוסים של , )3.ב(כפי שראינו לעיל 

בסוף 6–5ראו איורים (וגביעים, ריותקערות המיספ, קערות עמוקות, תוחותקערות שטוחות ופ, קטנות

סיגילטה -וכלי חרס ממשפחת טרהמחקים טיפוסים של כלי עץ בדרך כללכלים אלו, זכרכפי שנ. )העבודה

וזאת , בלבדטיפוסים פתוחיםהינם קרטון-כלי השולחן מאבן. מהתקופה הרומית הקדומה) ומערבית(מזרחית 

.של כלים סגוריםעל מחרטה סיבובית מקשה על העיצובשהטכניקה של הייצורכיווןמ

אלו שהקפידו על טהרת אורחות חייהם של אבן הקל במידה משמעותית על השימוש בכלי שולחן העשויים 

נראה כי כבר בימי הבית השני הייתה רווחת ההלכה שכלי חרס , )1. 2. 5.ג(כפי שנראה בהמשך . מאכליהם

ולכן לא היה ניתן להשתמש , אי משום טומאת חוץ לארץ ואי משום טומאת גויים,בהגדרהטמאיםמיובאים 



202

אך , אמנם היה ניתן להשיג כלי חרס מייצור מקומי. הקפידו על טהרת המזוןבסעודה שבה בקרמיקה מיובאת

המצויים או ידיים טמאות(משקים טמאיםאואלו היו עלולים להיטמא בקלות על ידי מגע עם אדם טמא

כלים , תוספתא" (אין טהרה לכלי חרס אלא שבירתו": וואין דרך לטהר כלי חרס שנטמא, )בסביבת משקים

כל שימוש בכלי חרס טומן בחיקו סכנה שמא בזמן מן הזמנים הכלי ]).578' עמ, צוקרמנדלמהדורת [יד , ק ז"ב

אבן חשש כזה אינו קיים בכלי. מגעיטמא הלאה מזון או משקים שיבואו אתו בממילאו, נטמא ללא יודעים

סייע להבטיח את טהרתם של גם היה עשויאבן השימוש בכלי שולחן מ. חסינים מקבלת טומאההואיל והם 

יש .או חשודים ככאלהבמקרה שחלק מהסועדים היו טמאיםלים ומשקים שהוגשו במהלך הסעודה מאכ

המחייב את מי שסועד בטהרה להשתמש ) חוצה להל או מ"מתוך ספרות חז(להדגיש שאין בידינו מקור הלכתי 

נראה שיהודים בחרו להשתמש . להשתמש בכלי חרס טהוריםהיה תה מידה ניתן ושכן בא, דווקאבכלי אבן

אם מתוך החמרת יתר בדיני טומאה , שימוש בכלי חרסנלוות להההלכתיות בעיות הבכלי אבן כדי להימנע מ

.חסכון בכלי חרס ביתיים העלולים להיטמא בנקלואם מתוך שיקולים פרקטיים של , וטהרה

ספלים.  2. 9.ב

."מדידהספל"או "כלי מדידה"הוא המכונה בספרות המחקר קרטוןה-הטיפוס הנפוץ ביותר מבין כלי אבן

בסוף 20:1-6ראו איור (עם דופן זקופה ובסיס שטוח, בעל גוף חביתיכליבמדובר, )3.ב(כפי שתיארתי לעיל

מפסלת באופן שהשאיר סימנים מצולעים ברצועות אנכיות על פני ידנית עם פטיש ויבוד הכלי נעשה ע. )העבודה

:בשני טיפוסי כלים שוניםמדובר למעשה , שנזכרכפי . הכלי מבחוץ

משני צידי הכלישתי ידיותעםאו , כלי עם ידית אנכית מרובעת בעלת נקב גדול במרכזה:  גדול-ספל .

.תשפתו ישרה וללא זרבובי

לכיוון °90כלי בעל ידית אחת וזרבובית אנכית ישרה הנפתחת מקצה השפה בזווית של :  ספל-כד

.השעון ממקום הידית

קשה למצוא . הכלליתבצורתםאלא גם, כלים אלו ייחודיים לא רק בחומר הגלם ממנו הם עשוייםטיפוסי 

, אם כן.ן בארץ ובין מחוצה להבי–קרובים לטיפוסים אלו במכלול הכלים מהתקופה הרומיתמקבילים

תיאוריות שלשעו וצהעד כה ו, זום בעיהמודדו עאחדים התחוקרים ? למה נועדו כלים אלו: נשאלת השאלה

;  חטאת-מעיין להכנת מי-לשאיבת מי) 2(;  למדידת נוזלים) 1:  (דם של כלים אלועיקריות להסביר את תפקי

את הבעיות הטמונות נראה , אלותיאוריות העומדים ביסודן שלהטיעונים נסקור אתכאן . לנטילת ידיים) 3(

.חדשציע הסבר ולבסוף נ, כל אחת מהןב

למדידה.א

).Ben-David 1969(נוזלים שימשו למדידת כלים אלו דוד מאמר ובו טען ש-פרסם אריה בן, 1969בשנת 

Mazar and Dunayevsky: ראו לדוגמה" (מדידהספלי"אמנם כבר לפניו היו חוקרים אשר כינו כלים אלו 

1967: Pl. 34:9( ,נועדו לשמש למדידהולוגי כדי להוכיח שכלים אלו דוד היה הראשון לערוך מחקר מטר- אך בן .

,ל"מ540-לכולם היה נפח של כשהגיע למסקנהו, כלים שלמים מהסוג הזה11דוד בדק את נפחם של - בן

ספלים הקטנים מציאותם של באשר ל. ה בירושליםאשר נהג" לוג"היה שיעור הנפח של מידת הזה לטענתו ו
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כלי, לדבריו.נפחם תמיד תואם את שיעור רביעית הלוג או שמינית הלוג לפי שיטתודוד ש-כתב בן, זהמשיעור

היה ניתן לעבד חומר זה בקלות כדי לקבל את שיעור הנפח הרצוי שמפניקרטון-מאבןהמדידה נעשו במכוון

). 164: שם(בכבשן בכלי חרס לאחר שעבר צריפהדבר שלא ניתן לעשות , ירבמבדיוקהכלילכייל את כדי ו

שיטת מדידה , מצמתודגימה מצ: כגון, דוד-הצביע על מספר כשלים מתודולוגיים בבדיקות שערך בןמגן 

מטיפוס הספל שאינםםהכנסת כלי, קביעת שיעורם של חלק מהכלים על ידי חישוב גראפי בלבד, בלתי אחידה

:Magen 2002; 77–76: ח"מגן תשמ(ועוד, רק בגלל שהם תאמו את מידת הלוג לשיטתוקבוצת הבדיקהלתוך 

ייעודוהעובדה שכלים אלו נתגלו בכמות עצומה ובתפוצה רחבה איננה מתאימה לכלי ששמגן העיר עוד. )99

שהיה יכול ללמד אלו ם כליעל דה שעד כה לא נתגלה כל סימוןהעובהצביע מגן על, נוסף על כך. בלבדלמדידה

.על היותם כלי מדידה

מרביתם ממצדה , שלמיםספלים 42רייך ערך בדיקה מטרולוגית בה דגם את נפחם של, לאחרונה

התאמה בין נפחם של כלים אלו לבין הפרשנות כי איןתוצאות הבדיקה הראו). Reich 2007(ומירושלים 

אין קורלציה בין מידת נפחם של הכלים שנדגמו לבין שיטת למעשה כי ציין רייך . דוד-המטרולוגית שהציע בן

: סיים רייך בקריאה, לאור זאת.הסיק שכלים אלו מעולם לא שימשו למדידהלכןו, מדידה כלשהי

“[…] another explanation of the function of these mugs must be sought”.

,)לסירוגין(1982–1955קפלן ביפו בין השנים במסגרת פרסום כלי האבן מחפירותיו השונות של יעקב 

Amit and(שנתגלו שלמים) הגדול-מטיפוס הספל(של חמישה ספלים את נפחםבדקתי יחד עם דוד עמית

Adler [forthcoming]( .ל"מ700-ל ו"מ730, ל"מ750, ל"מ775, ל"מ780:הבדיקה הניבה תוצאות כדלקמן  .

, נמצא. שיטת מדידה אחרתדוד או לכל-לים הללו לשיטתו של בןחד מהספשל אף אלא ניתן לשייך את הנפח

ותומכת במסקנותיו שכלים אלו , תורמת תוספת כמותית לבדיקה המטרולוגית שערך רייךכי בדיקתנו, אפוא

.לא שימשו למדידה

חטאת-לשאיבת מים למי.ב

כוסות "מים ממעיין השילוח בבובזמן המקדש שאהמשנה והתוספתא מסרו כי , )4.4.2.ב(כפי שנזכר לעיל 

; ב, פרה ג, משנה(יועד לשרוף את הפרה האדומה שהזו על הכהן שחטאת ה- מיאת כדי להכין " של אבן

של כוס "ייתכן שהספל בעל הידיות הוא אותה מגן כתב ש]). 631' עמ, צוקרמנדלורת מהד[ג , פרה ג, תוספתא

Magen; 98: ח"מגן תשמ(הנזכרת במקורות אלו "אבן .)Gibson 2003: 303: גם גיבסוןכך; 143 :2002

חטאת לא רק עבור הכהן שימשו לשאיבת מי מעיין להכנת מי דיינס סבר שהספלים בעלי שתי הידיות

תנאיים המזכירים הצביע על מקורות הוא ). Deines 1993: 214–215(אלא גם בשגרה –ששרף את הפרה 

, )]636' עמ, צוקרמנדלמהדורת [ד , פרה ז, תוספתא; ז–ו, רה זפ, משנה(שימוש בחבל כדי לשאוב את המים 

םמידת, לדבריו. של הספליםידיותמרכז הבשהגדול דרך החור זה שהיו משחילים חבל שיערו

עת בדפנות ידיות בלי לגאמצעות הלהחזיק את הספל בהפשרִא ביחס לכלי של הידיות תהדיספרופורציוני

.ה מטמא את המים שבתוך הכלידבר שהי, עצמוהרטובות של הספל
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הנזכרות בהקשר לטקס שאיבת "כוסות של אבן"ספלים בעלי הידיות הם אותן שההצעתם של מגן ודיינס

מעיין הנדרשים-אף בשגרה לשאיבת מיייתכן גם שספלים אלו שימשו . מתקבלת על הדעתהמים מהשילוח

שכן , עיקר תפקידם של כלים אלומהלא היכל זהברור ש, אתעם ז. וכהצעתו של דיינס, חטאת-להכנת מי

אינו כלל חטאת -הכנת מיכלים אלו לוהשימוש ב, נתגלו בכל רחבי הארץקרטון-שברים מאלפי ספלי אבן

, יום- היוםחיי לדעת מגן ודיינס עיקר תשמישם של כלים אלו היה בתחום , ובכן.את עוצמת הממצאמסביר

הביא להעצמת רק חטאת -במסגרת הכנת מישל ספלי האבןועדף מקומם המ,לטענת דיינס. קמןוכפי שנראה ל

).215: שם(אחרים הבתחומי החייםכלים אלוהפופולאריות של

לנטילת ידיים.ג

הוא ). Magen 2002: 99; 77: ח"מגן תשמ(שימשו בעיקר לנטילת ידיים קרטון-הספלים מאבןטען שמגן 

, "בכלי אבנים בכלי אדמה, אפילו בכלי גללים, נין לידיםבכל הכלים נות): "ב, ידים א(הביא את לשון המשנה 

; 95: ח"מגן תשמ" (נה מקבלת טומאהמאחר שאי, קבוצה זו עדיפה וחשובה לנטילת ידיים, כלומר: "ופירש

).20הערה , 182: 20002ל "הנ; Regev 20001: 232, n. 25:ראו גם

מספר מקורות , )4.4.1.ב(כפי שראינו לעיל . המשנהכוונה הפשוטה שלחטיא את הממגן פירושו שלנראה ש

מובן מאליו תמיד היה ולא, כלים פחותיםכלי גללים וכלי אדמה נחשבו , שכלי אבןעל כך תנאיים מלמדים 

הנאמר ברור שלכן ו, "אין נותנים לידים אלא בכלי: "בהמשך משנה זו נאמר".כלי"שיש לכלול אותם בהגדרת 

. לעניין נטילת ידיים" כלי"כלי גללים וכלי אדמה נכללים בהגדרת , לי אבןכאפילושלחדשבראש המשנה בא

שמותר ליטול ידיים בכלים –האמנם הכוונה המקורית של הלכה זו הייתה כפשוטכי דיינס בהקשר זה כתב 

במאה הראשונה קרטוןה-ואולם עם התפשטותם של כלי אבן–אלו אף על פי שהם נחשבים כלים פחותים 

–Deines 1993: 199" (אפילו עדיף"הובנה כאילו נאמר " אפילו"והמילה , לכה זו קיבלה ניואנס אחרה, לספירה

.לכלכלו בלשון המשנהמאד וקשה , יינס דחוקהסברו של ד).200

, 233–231: שם(שימשו בעיקר לנטילת ידיים קרטון-הספלים מאבןדיינס הסכים לדעת מגן ש,על כל פנים

כמו גם , רתם של הידיות המצויות בספלים אלו מתאימים לפעולת הנטילהוומם וצקימ, לדבריו. )246–245

כלי וטען שהספלים שימשו בתור , נוסףדיינס הלך עוד צעד ). 232: שם(בחלק מכלים אלו הזרבובית המצויה 

; 50: שם(רביעית הלוג –התנאית על פי ההלכה עשה בשיעור המים הנדרש יכדי להבטיח שהנטילה תמדידה

הכלים שכתבו,)ראו לעיל(ועל הנתונים שהציגדוד -בןעל טענותיו שלהתבסס דיינס, בעניין זה). 233–231

שיעור המים והמתאים ל,עור שמינית הלוגהשווה לשי, ל"מ71מכילים נפח של ביותר מטיפוס הספלהקטנים 

ונמצא , פי שניים משיעור זהליםמכילים אחריםספ,לדבריו87.על פי ההלכה התנאיתנטילת יד אחתהנצרכת ל

יש לציין ). 483ראו שם הערה (אפשרה ליטול יד אחת בכלי המחזיק פחות מרביעית הלוג התנאיתדיינס הניח שההלכה 87

הלכה , )]681' מהדורת צוקרמנדל עמ[יד, ח–ז, ידים א(ידיים מהתוספתא משמע שרק כלי המחזיק רביעית הלוג כשר לנטילת ש

חולין קז , בבלי" ('כלי שאין בו רביעית אין נוטלין ממנו לידים': אמר רבא: "נוסחה בצורה מפורשת רק בתקופה האמוראית בבבלש

).א"ע
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רייךלבעקבות המחקר המטרולוגי שברם . מידת רביעית הלוג הנדרשת לנטילת שתי הידייםשנפחם תואם את 

88.למדידהבאיזה שהוא אופן שימשו קרטון-דיינס שספלי אבןכבר אי אפשר להלום את טענת, )ראו לעיל(

וכתב כי למרות , שימשו לנטילת ידייםקרטון- מילר התייחס להצעתם של מגן ודיינס שהספלים מאבן

מאירופה של ימי הביניים (ר שמדובר בהשלכה אנכרוניסטית מהמנהג המאוחר נראה יות, שהסבר זה אפשרי

.)Miller 2003: 416(כלים מיוחדים לנטילת ידייםלייחד ) ואילך

כאשר , וטהרה המקראייםכללי טומאהלפי ". נטילת ידיים"של דין המקום לסקור בקצרה את מקורוכאן 

). למשל הידיים(נחשב טמא ולא רק אותו חלק מהגוף שנגע בטומאה כל גופו, אדם נטמא על ידי גורם מטמא

המקורות 89.ולא ניתן לטהר רק חלק מהגוף, גופו במיםאדם טמא יכול להיטהר רק על ידי רחיצת, בדומה

באמצעות רחיצתן במים יש לטהר אותןשות ואת האפשרות שהידיים בלבד תהיינה טמאלהזכיר הראשונים

שבאו מירושלים " סופרים ופרושים"בהם מסופר על , )כ–א, טו(ובמקבילה במתי ) כג–א, ז(מצויים במרקוס 

יים האיסור לאכול ביד. בלי ליטול את ידיהם,תוהתלוננו בפני ישו על תלמידיו שנהגו לאכול לחם בידיים טמאו

ובפי ישו הפונה , )τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων" (מסורת של הזקנים"טמאות מתואר במקורות אלו כ

τὴν παράδοσιν" (המסורת שלכם: "אל הסופרים והפרושים ὑμῶν(90המסורת של בני אדם"ו) "τὴν

παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων .(מוצבת במקורות אלו " המסורת של בני אדם"ו" מסורת שלכם"הגדרת הדין כ

τὴν" (יםמצות האלוה"בהנגדה ל ἐντολὴν τοῦ θεοῦ (דבר האלוהים"ול) "τὸν λόγον τοῦ θεοῦ (– ביטויים

91.המתייחסים למצוות הכתובות בתורה

בשני . רת חכמיםיזלגטומאת ידיים והחובה ליטול ידיים כדי לטהרן מיוחסות, ל"גם במקורות חז

:התלמודים מבואת מסורת כמעט זהה על אודות ראשיתה של גזירה זו

).Deines 2010: ראו(לאחרונה דיינס עצמו חזר בו מטענה זו בעקבות מסקנותיו של רייך 88

במספר מקורות . ל"מאת ידיים במובן של טומאה ריטואלית כפי שתימצא מאוחר יותר במקורות חזאין במקרא כל רמז לטו89

שמות (כגון רחיצת ידיהם ורגליהם של הכוהנים מהכיור במשכן , אך רק בהקשר של מעמדים פולחניים, במקרא נזכרת רחיצת ידיים

רחיצת ידיים נזכרת גם בלשון מליצי המתייחסת ). ח–ו, אדברים כ(ורחיצת ידי הזקנים בטקס עגלה ערופה ) לב–ל, מ; כא–יז, ל

רק במקום אחד נזכרת רחיצת ידיים בהקשר של טומאה ). ועוד; לא–ל, איוב ט; יג, עגשם ; ו, תהילים כו(למצב המוסרי של אדם 

אולם לא מדובר כאן ). יא, ויקרא טו" (וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב, וידיו לא שטף במיםוכל אשר יגע בו הזב : "ריטואלית

ייתכן שהחכמים מצאו בפסוק זה , עם זאת. אלא בידיים המוליכות טומאה הלאה, שהרי כל הגוף טמא, בלבדבידיים טמאות

" מיכן סמכו חכמים לטהרת ידים מן התורה: "אלעזר בן ערך' וכדברי ר, ל"השראה לגזירת טומאת הידיים הנידונה במקורות חז

טהרת הידיים תחומה באותם ההיבטים שמצאנו , בספרות היהודית מימי הבית השני]). א"מהדורת וייס עז ע[ו , דזבים פרק , ספרא(

: לסקירת המקורות ראו(וכמטאפורה למעמדו המוסרי של האדם , רחיצת ידיים כהכנה לפולחן במקדש ולפני תפילה: כבר במקרא

).28–26: ו"פורסטנברג תשס

המסורת ": המכונים בפיו, המביא ביקורת של ישו נגד דיני נדרים של הפרושים והסופרים, )13, ז(השוו ללשון מרקוס בהמשך 90

τῇ" (שלכם אשר מסרתם παραδόσει ὑμῶν ἧ παρεδώκατε.(

, משנה: ראו לדוגמא(המצוי מאד בתורתם של תנאים " דברי תורה"בין ל" דברי סופרים"יא את הניגוד בין הנגדה זו תואמת להפל91

,מהדורת צוקרמנדל[ה , עדיות א, תוספתא; ]332–331' עמ,מהדורת ליברמן[ו , תעניות ב, תוספתא; ב, ידים ג, משנה; ג, ין יאסנהדר

.297: השוו גם לקדמוניות יג]). 455' עמ



206

יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים גזרו טומאה על ארץ העמים ועל כלי ': תניא"

שמאי והלל גזרו טומאה על .שמעון בן שטח תיקן כתובה לאשה וגזר טומאה על כלי מתכות.זכוכית

).ב"שבת יד ע, בבלי" ('הידים

צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים גזרו יוסף בן יועזר איש ': זעירא בר אבינא בשם רב ירמיה' ר' אמ"

יהודה ' ר': 'יוסי אמ' ר.'יהודה בן טבאי' ר': רבי יונה אמר.'טומאה על ארץ העמים ועל כלי זכוכית

, ירושלמי" ('הלל ושמי גזרו על טהרת הידים'.'בן טבאי ושמעון בן שטח גזרו טומאה על כלי מתכות

92]).ד"ג ע[ד , שבת א

גם כאשר ,תיטמאנהידיים לבדןייתכן שהגזרו שבמצבים מסוימיםה כי חכמי הפרושים עול, מכל האמור

,נדרשת פעולה של רחיצת הידיים במים, טומאה זוכדי להסיר 93.אין בגורם הטומאה כדי לטמא את כל הגוף

נטילת ,לפי המקורות התנאיים94".רחיצת ידים"או " נתינה לידים", "נטילה לידים: "ל"המכונה במקורות חז

, משנה; יב, זבים ה, משנה(הידיים נועדה למנוע מצב שידיים טמאות תטמאנה מאכלים ומשקים טהורים 

יודגש שטומאת הידיים והיטהרותן באמצעות נטילת ידיים שייכת רק כאשר הגוף עצמו ). ועוד; ד, ידים ב

הלכות . ולא להיטהרותן) הטמאות ממילא(אין מקום לא לטומאת ידיים –גוף האדם טמאשכן אם , טהור

אך גם במשניות , טומאת הידיים ודרכי היטהרותן נידונות באופן מרוכז במסכת ידים שבמשנה ושבתוספתא

במדרשי ההלכה ובשני , ובברייתות פזורות בתוספתא, ספוראדיות הפזורות בין המסכתות האחרות של המשנה

.מוראית בירושלמי ובבבליהלכות אלו זכו להתייחסות נרחבת גם בספרות הא. התלמודים

. גו בהתלמידיו של ישו לא נהנמסר שבאוונגליונים , כאמור. זו לא התקבלה על כלל הציבורפרושית גזירה 

סביר . חכמיםהונידוהו ,"שפקפק בטהרת ידים"96אליעזר בן הנדנמסר על אחד בשם 95)ו, עדויות ה(במשנה 

כל הכת כל התייחסות לטומאת הידיים או בכתבי שכן אין, לא הייתה מקובלת בקומראןהלכה זו שמאד

ובר נראה שבאמת מד) ב"שבת יד ע(אך על פי ההשוואה למקבילה בבבלי , מימרה זו אמנם מופיעה בירושלמי ברובד האמוראי92

נאלץ , אלא שהואיל ונפלה מחלוקת בין האמוראים בשאלת ייחוס הגזירות השונות המצויות בברייתא המקורית, במסורת תנאית

ושהבבלי , האפשרות שמדובר במסורת אמוראית. הירושלמי להביא את הדברים בשמם של האמוראים מוסרי המסורות השונות

ראו עוד . הלבני על עזרתו בליבון סוגיה זו) וייס(דוד ' אני מודה לפרופ. פחות סבירהנראית , באופן פיקטיבי" ברייתא"טט אותה כיצ

יודא אמר יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח גזרו על כלי מתכות ' ר): "ו, א(י ליידן של הירושלמי במסכת פסחים "לשון ההגהה בשולי כ

".הלל ושמאי גזרו על טהרת ידים

בהלכה הקדומה הייתה ההרחקה מטומאת הידיים בעיה הקשורה בראש ובראשונה לטהרתם , )ו"תשס(כפי שהראה פורסטנברג 93

יצוין כי . 49–36: פורסטנברג שם: ראו, השונות על הנושא שהועלו במחקר בדורות האחרוניםלסקירת השיטות . של מאכלי חולין

אשר ייחסה , סה ההלכתית המאוחרת יותרהמפרשים התלמודיים הקלאסיים פירשו את המקורות התנאיים הקדומים על פי התפי

.משמעות לטומאת הידיים רק בזיקה לתרומה ולקודש

ג –א, ב] 681' מהדורת צוקרמנדל עמ[י , ידים א, תוספתא; ה, חגיגה ב, משנה(ישנה גם אפשרות של טבילת הידיים במי מקווה 94

). ועוד; ]682' מהדורת צוקרמנדל עמ[

.א"ברכות יט ע, בבלי; )ד"פא ע(א , מועד קטן ג, ירושלמי: שבשני התלמודיםמסורת זו מובאת גם בברייתות95

.הירושלמי והבבלי, השם מופיע בגרסאות שונות בכתבי יד השונים של המשנה96
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וכדעת , הקרטון באמת נועדו לנטילת ידיים-אם ספלי אבן). 29: ו"פורסטנברג תשס(דרישה לטהר את הידיים 

.)1. 10.ב: ראו לקמן(קומראן ' בחטון קר-שברים של ספלי אבןלא מעט נתגלו יש לתמוה מדוע, מגן ודיינס

להסיר טומאה מהידיים כדי שהאדם לא יבוא לטמא מאכלים ומשקים על ידי נטילת ידיים נועדה, כאמור

97,ת ידייםהיא שרק מים טהורים כשרים לנטילשל מגן ודיינסהנחת היסוד בדבריהם. מגע עם ידיו הטמאות

ואולם מי שהקפיד לטהר את .לקטין את הסכנה שמי הנטילה יבואו לידי טומאהושהשימוש בכלי אבן נועד

, את האוכל והמשקהעל טהרת הכלים שבהם הגישגם קפיד היה מאי בווד,את מאכליוי שלא תטמאנהכדידיו 

.משקים עצמםלולכן לא ברור מדוע חוקרים אלו הבינו שספלי האבן נועדו למי הנטילה ולא למאכלים ו

לאחסון ולהגשה.ד

צעה להסביר את תפקידם כל ה, בהיעדר תיאורים ברורים ממקורות ספרותיים או כתובות על הכלים עצמם

גם טרם פורסם מידע על מקום , נכון להיום. בגדר הספקולציהבהכרח הפונקציונאלי של כלים אלו תישאר 

ברצוני , ויות אלאחרי הסתייגו98.הימצאותם של כלים אלו בתוך מכלולים בנויים המאפשר ללמוד על תפקידם

.םשל נוזליכלי אחסון והגשהעיקר כיום ב-וםשימשו בחיי היקרטוןה-ספלי אבןשלהציע כאפשרות סבירה

וספל גדול , )"ספל-כד"(ספל קטן בעל זרבובית וידית אחת :ר שלמעשה מדובר בשני טיפוסי כליםיש לזכו

נמצא כי נפחם של , בקבוצת הספלים שבדק רייך)."גדול-ספל"(בעל ידית אחת או שתים וחסר זרבובית, יותר

ואילו נפחם של הכלים המזוהים , ל"מ584ל לבין "מ20הספל נע בין -כדהכלים המזוהים בוודאות כטיפוס

ניתן לומר ). Reich 2007: 204–205, Table 9(ל "מ935ל לבין "מ480הגדול נע בין - בוודאות כטיפוס הספל

, מית הקדומההרוהתקופהלפכית המצויה של במידת נפחם הספל דומים -מטיפוס כדהכלים באופן גס כי 

.של תקופה זובינוניים-נפחם לפכים הקטניםמידת הגדול קרובים יותר ב- כלים מטיפוס הספלהואילו

כך שניתן , לכיוון השעון ממקום הידית°90הזרבובית נמצאת תמיד בזווית של , הספל-בכלים מטיפוס כד

ה וצורתם מידתם הקטנ. ולערות מתוך הכלי דרך הזרבובית לכיוון הגוף, להחזיק את הכלי בידית ביד ימין

הספל שימשו -אפשר להציע כי הכלים מטיפוס כד.המיוחדת של כלים אלו מרמזות כי שימשו להגשת שמן

.)Bar-Nathan 2002: 49–52: ראו(ששימש כנראה לתכלית דומה , מחרספכיתל" טהור"תחליף 

.ו–ה, מקוואות א, כך באמת על פי המשנה97

Reich(וצה ברור לכלים אלו באתר והגיע למסקנה שאין דפוס תפ, קרטון במצדה- רייך בדק את מקום הימצאותם של ספלי אבן98

2007: 196, Fig. 2, Tables 1–4 .(שבעיר העליונה של ירושלים " הבית השרוף"גבע ציין את מקום הימצאותם של ספלי האבן מ)Geva

20102: 157, Fig. 5.2( , ונאלי בעניין תפקידם הפונקצימשמעותיות אך דומה שגם במקרה זה אין מספיק נתונים כדי להסיק מסקנות

- לא נתגלו ספלי אבן. )217, 213, 204, 203לוקוסים (שלשה ספלים נתגלו בארבעה מתוך חמשת החדרים שנחפרו עדשנים . של הכלים

לא רק כלי (שמקום הממצא של כל כליכמובן .)209לוקוס (או במקווה ) 233לוקוס (בחצר , )211לוקוס (בחדר שזוהה כמטבח קרטון 

או בקרבתה (הממצא בנקודתהכלי הונחרק כשאר ניתן לקבוע שלשאלת דרכי השימוש באותו כלי מעות הוא בעל מש) קרטון-אבן

מידע כזה חסר בדרך כלל ). בין אם הניחו במתכוון ובין אם הוא נפל מידיו(בעת העתיקהעל ידי המשתמש האחרון ) הקרובה

חות "קרטון בדו-ו על מקום הממצא המדויק של כלי אבןנתונים שפורסמועל כל פנים לא ידוע לי על , בחפירות ארכיאולוגיות

.ארכיאולוגיים אחרים
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שקים אלו ולהגשת מ, כמו מים וייןנוזלים הגדול נועדו להחזיק - ניתן לשער כי הכלים מטיפוס הספל

שיטת .)Bar-Nathan 2002: 37–38: ראו(לפך המצוי" טהור"יש להציע כי כלים אלו שימשו תחליף . בשולחן

בכלים ששימשו למצוא כפי שהיה ניתן לצפות , פשרה לעצב כלי סגורשל חומר הגלם לא ִא ל הידניהפיסו

.להגשת נוזלים

שאר ותרם גם למנוע היטמאותם של ,הכליםטהרתם של תכולת תחבהבטבכלי הגשה מאבן סייעהשימוש 

קרטון -לי אבןכשני טיפוסי הספלים מצטרפים לטיפוסי , בכך. המאכלים והמשקים המצויים על השולחן

.העשויים על מחרטה קטנה ברפרטואר של כלי השולחן

,ניהםלמעט הקטנים בי, כלים אלו. לנטילת ידייםגםאין ברצוני לפסול את האפשרות שכלים אלו שימשו 

, אולם כפי שכבר טען מילר.גם לתכלית זושימשו בפועל וסביר להניח ש, לנטילת ידייםבוודאי התאימו לשמש 

כליויש להניח שהכלים ששימשו לנטילת ידיים היו , אין סיבה לחשוב שהוקצו כלים מיוחדים לנטילת ידיים

ל נוטלי הידיים בשל העובדה שהם היו מועדפים עקרטון-ספלים מאבןמתקבל על הדעת שה.שולחן רגילים

.ולא בייעודם העיקריבשימוש משני של הכליםכנראה אך מדובר , אינם מקבלים טומאה

קרטר.  3. 9.ב

λίθιναι.  1. 3. 9.ב ὑδρίαιוהממצא הארכיאולוגי–ו, יוחנן בב

λίθιναι("מים מאבן-כדי"ונגליון על פי יוחנן המזכיר באוהובא המקורלעיל  ὑδρίαι( סיפור נסבמסגרת

:שבגלילכפר קנהחתונה שנערכה בבהפיכת המים ליין 

כאשר כל , של היהודים) בהתאם לטהרה: או(לצורכי הטהרה , מים מאבן-שם היו ערוכים ששה כדי"

ἦσαν δὲ ἐκεῖ(אחד הכיל שתים או שלש בתים  λίθιναι ὑδρίαι ἓξ κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν

Ἰουδαίων κείμεναι, χωροῦσα ι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς) "(ו, יוחנן ב.(

יםהמוכרקרטון-הקרטר מאבןכלי עם היה הראשון לזהות את הכלים הנזכרים כאןאביגדדומה כי 

:Gibson 1983: לדוגמהראו(זיהוי זה התקבל במחקר ללא עוררין ). 183: 1980אביגד (מהממצא הארכיאולוגי 

:Cahill 1992; 97: ח"מגן תשמ; 181 209 ;Deines 1993: 34–38, 53 ;Reed 2003 ;Reich 2003: 266 ;ועוד( ,

.ובצדק רב

ר שמילאו אחר לאחו, בהמשך הסיפור נאמר כי ישו הורה למשרתים למלא את כדי האבן הללו במים

הנגזרת מילה , ὑδρίαιדים במקור זה נקראיםכה). י–ז:יוחנן ב(הפך ישו את המים ליין באופן ניסי –בקשתו 

, מיםלהנועד להכילהיא כליὑδρίαהמילה משמעות . )Liddell and Scott 1940: 1844(מים–ὕδωρמהמילה 

רייך הראה כי כלים , כפי שנזכר לעיל).שם(להחזיק מים שלא בהכרח יועדאך יש והיא משמשת לכלי קיבול

Reich 2003: 266.(99(ככל הנראה מים , מטיפוס הקרטר שימשו להכיל נוזלים

.אך לא נימק את דבריו, אשר קבע שכלי קרטר שימשו לאחסון מזון ונוזלים, )140: 2006ל "הנ;Regev 20001: 230(השוו לרגב 99
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כי מגן כתב, ")אחד הכיל שתים או שלשה בתיםכל("הנקובה במקור זה הכלים התייחס למידת הנפח שלב

כלי הקרטרשל הקיבולתוהעיר כי שיעור זה הוא קצת פחות מ, ליטר66–44שתים או שלשה בתים הם בערך 

ההנחהבוסס על החשבון של מגן מ). Magen 2002: 142; 97: ח"מגן תשמ(האופניים לתקופת הבית השני 

"בת"המידת שהערכההועל 100,המקראית" בת"השווה למידתבמקור זה הנזכרתμετρητήςהמידה היוונית ש

רומי היו קיימות מספר -ברחבי העולם ההלניסטיהעיר ש, לעומתו, דיינס).שם; שם(ליטר 21.83-שווה להייתה 

). Deines 1993: 28–29(בהתאם ליטרים 54.6–21.75נע בין μετρητής-המידת שו, שיטות מטרולוגיות מתחרות

יםליטר39- להשווה , האתונאיμετρητής-מידת ההנזכרת ביוחנן מתייחסת לדיינס סבר כי המידה , למסקנה

תווך שיעור, ליטר117–78הכלים המתוארים ביוחנן החזיקו , לפי זה). Schulzki 2000: ראו עוד; שם(לערך 

:Hamilton 1932: 108;Magen 2002:ראו לדוגמה(שלמים שנתגלו בירושלים כלי קרטרהדומה לקיבולת של 

81, Fig. 3.34:1,2(.

κατὰ: פירוש המילים.  2. 3. 9.ב τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων

למוד ממקור זה על ניתן לאזי , קרטון- קרטרים מאבןהמתוארים ביוחנן זהים עם האם אכן הכלים

κατὰ: ם מתוארת כךתכלית שימושם של הכלי, כאמור.זיקה לדיני טהרההשימוש שנעשה בכלים אלו ב τὸν

καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων.101התיבה, בפסוק זהκατά משמשת מילת יחס יחד עם האקוזטיבוסτὸν

καθαρισμόν . למילהκατά +ובהקשר של הפסוק הנידון קיימות שתי אפשריות, אקוזטיבוס מספר מובנים :

).Liddell and Scott 1940: 883: ראו" ([...]בהתאם ל) "2(; "לצורך"או" למטרת") 1(

:ודחה את האפשרות השנייה, וולטר באור פירש את המקור ביוחנן על פי האפשרות הראשונה

“κατὰ τὸν καθαρισμόν nicht „gemäß“, sondern „behufs“, „zum zweck“” (Bauer 1925: 42).

באמצעותם נעשתה –כלומר , טהרתם של היהודים"לצורך"שימשו מאבןיםכללפרש שהניתן, לפי הבנה זו

:Gibson 2003(וגיבסון ) Deines 1993: 24, 28, 266–275(דיינס , 102)97: ח"תשמ(מגן .פעולה של היטהרות

303 ;ibid 2010: ת מים לנטילכרו ביוחנן נועדו להחזיק שנזהאבןיוהסבירו שכל, לכו בדרך פרשנית זוה) 41*

של דואת תפקיכך יש להסביר גם , )שם(וגיבסון )שם(לדעת דיינס 103.ידיים על מנת לשמרם מפני טומאה

, מלכים א יח" (סאה"הו)ה, י הימים ב דדבר; כב, עזרא ז" (בת"ת הומופיעה בתרגום השבעים כתרגום למידμετρητήςהמידה 100

.)טז, חגי ב" (פורה"וכן למילה ,)לב

).McHugh 2009: 184: ראו, לסקירת המחקר בעניין(ותר של יוחנן מילים אלו הוכנסו לתוך גרסה קדומה י, לדעת חוקרים אחדים101

לטהר ושם נמצאו שש כדי אבן ערוכות ): "1886וינה (גינצבורג -ציטט מגן את המקור ביוחנן מתוך תרגום זלקינסון, בספרו העברי102

. כתב מגן שהמים שבכדים נועדו לנטילת ידיים, בהתבסס על תרגום זה). 97: ח"מגן תשמ" (את אשר לא טהור בין היהודים כמשפט

.גינצבורג כאן משובש לגמרי-אין צורך להעיר שהתרגום של זלקינסון

). Deines 1993: 30(שה אנונימית המיוחסת לבישוף מקסימוס מטורין דיינס ציין כי פירוש זה הוצע כבר בדר103
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' יימס סטריינג'גהציע ,לאחרונה104.שלהי תקופת הביתהאופייני לתרבות החומרית של קרטון- הקרטר מאבן

:Strange 2007(כדי לטהרםשבהם הטבילו כלים קטניםנועדו להכיל מים ים שנזכרו ביוחנן לככי ה 241,

244(.105

פי ההוראה האחרת של המילה ביוחנן היא כהפסוקשל והמקובלת דיינס עצמו הודה שהקריאה הרגילה 

κατά+בהתאם לטהרתם של היהודים: "נועדו לשמשהאבןיכלולפיה, אקוזטיבוס ")Deines 1993: 24, n.

נועדו להחזיק מים עבור שנזכרו ביוחנן כלי האבןשפירשו טראק ופאול בילרבק הרמן ס,לפי קריאה זו.)37

:Strack and Billerbeck 1924(נטילת ידיים החזיק מים ללגםשימשוובין היתר, הצרכים השוטפים של הבית

להגיון ההלכתי העומד מאחורי השימוש בכלי אבן לשמירה על הוא הקולע ביותרסבר זה דומה כי ה106).407

ומשקים במגע לא יבוא לטמא מאכליםה של נטילת ידיים היא להבטיח שהאדם כל תכליתשכן, דיני טהרה

מים המיועדים לנטילת ידיים יד יותר על טהרתם של וממילא אין סיבה הגיונית להקפ,כאמור לעיל, ידיו

מי : הסבר זה מתיישב גם עם ההיגיון הפנימי של סיפור הנס בקנה. מאשר על טהרתם של מי השתייה עצמם

קשה יותר להניח שמים שייועדו לרחיצת ידיים יהפכו ליין . הפשוטים נהפכו על ידי ישו ליין יקרהשתייה 

שימשו , כמו אלו שנזכרו ביוחנן, מטיפוס הקרטרקרטוןה-יש להניח כי כלי אבן, אם כן107.שנועד לשתייה

108.לנטילת ידייםלשמש גםממילא אלו היו ראוייםו, בראש ובראשונה לאגירת מים טהורים לשתייה ולבישול

ל"חזהנזכר במקורות" קלל"זיהוי הקרטר עם ה.  3. 3. 9.ב

ל "עם הכלי המכונה במקורות חזקרטון-מאבןהקרטר הציע לזהות את טיפוס )175–174: 1980(אביגד

גיבסון , )Regev 20001: 230–232; 2ו"תשנ(רגב , )Magen 2002: 88; 53: ח"תשמ(מגן הלכו בעקבותיו ו,"קלל"

)Gibson 2003: 294, 301, .ואחרים) ע"תש(עמית ) Reed 2003: 393–400(ונתן ריד 'ג,)305

הגדיר את הקלל בראנד המנוח' י":יהושע בראנדידיהצעתו של אביגד התבססה על תיאור צורת הקלל על

רת הכדים תיאור זה מתאים לצו.שוליים מעוגלים ובסיס גבוה, דפנות ישרות, ככלי דמוי גביע בעל פה רחב

). שםאביגד " (שלפנינו

C2הממצא של שברי כלי קרטר שנתגלו בבור , לדבריו). Deines 1993: 72(דיינס הציע גם שכלי קרטר שימושו לאחסון מי חטאת 104

: ז"עמית ואדלר תשס: ראו גם; Weill 1920: Pl. XXVB(יחד עם כתובת תיאודוטוס ) 1914–1913(של חפירות ריימונד וייל בעיר דוד 

.למותר לציין שהצעות אלו ספקולטיביות למדי.מרמז על נוהג להזות מי חטאת בבתי כנסת) 6–5ואיורים , 8הערה , 76–75

מינימאלי שלכמו גם הטבילה במים שאין בהם שיעור , על פי ההלכה התנאיתהטבילה בכלי פסולה, )2. 4. 4.א(כפי שראינו לעיל 105

.ארבעים סאה

κατὰאת המילים 106 τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίωνהם תרגמו" :Gemäß der jüdischen Reinigung."

).25הערה , 29' עמ: ו"תשס(ברג טענה זו הועלתה כבר על ידי יאיר פורסטנ107

כלי קרטר שלמים וקרטר נוסף שני ) 213לוקוס (באחד מהחדרים נתגלו , שבעיר העליונה של ירושלים" בית השרוף"בחפירות ה108

כמותם של הכלים המרוכזים במקום אחד ). Geva 20102: 157, Fig. 5.3(נוסף קרטר שלם ) 203לוקוס (ובחדר סמוך, שרגלו חסרה

אוחסן מה אין בכל האמור כדי לענות על השאלה, על כל פנים). 154: שם(הביאה את גבע לידי המסקנה שחדרים אלו שימשו לאחסון 

.ם אלו ולאיזה צורךבכלי
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את צורת השפה והדפנות לקבועכדי , למשל, כך. לקביעותיו של בראנדנראה שאין בסיס של ממש, למעשה

כיצד קידשו את מי החטאת עבור הכהן המיועד לשרוף את משנה המתארתההסתמך בראנד על , של הקלל

, ומביאין זכר שלרחלים וקושרים חבל בין קרניו, קן קלל שלחטאתהיה מתֻ , ובפתח העזרה: "הפרה האדומה

כדי , ונוטל ומקדש, ונרתע לאחוריו, ומכה את הזכר, וזורקו לתוך הקלל, וקושרים מקל ומסבך בראשו שלחבל

פרה , משנה" ('אלא הוא נוטל ומקדש, אל תתנו מקום לצדוקים לרדות': רבי יוסי אומר.שֵיָרֶאה על פני המים

: על הפרוצדורה המתוארת במשנה כתב ברנאד).]632' עמ, צוקרמנדלמהדורת [ה , פרה ג,תוספתא: השוו; ג, ג

אחרת עלול העץ המסתובב שבראש החבל , זה מחייב דפנות פחות ויותר ישרים ופה רחב בערך ברוחב הדפנות"

ורתו של נראה שאין זה ראוי להסיק מסקנות אודות צ). תצז: ג"בראנד תשי" (להתעכב באוגן הכלי או בשפתו

וכדברי (שכן ספק אם מעולם קידשו מי חטאת בשיטה מוזרה ומגוחכת זו , המשנה כאןעל סמך תיאור "קלל"ה

גם אם מדובר בתיאור אותנטי מבחינה "). אל תתנו מקום לצדוקים לרדות: "יוסי במשנה עצמה שם' ר

בטענה משכנעת . צא דופן זהתיאור יומתוךרק ל הקלל הנאמר בכל מקום צורתו שעלאין ללמוד , היסטורית

, תוספתא(שמלשון התוספתא המוסר כי כלי קלל היו קבועים בכותל עזרת הנשים ) שם(כתב בראנד , פחותעוד 

לקבע שכן אחרת לא היה צורך, אפשר להסיק שלקלל היה בסיס מעוגל]) 632' עמ, צוקרמנדלד מהדורת , פרה ג

יתכן שבמקרים אחרים היה להם כן עם : "ר השערה בעלמאבתו) שם(על כך הוסיף ברנאד .בכותלכלים אלו 

על סמך זה לבסוף אף הציעו, מכאן הגיע בראנד למסקנה שלקלל צורת גביע". בסיס מספיק לשם ישיבה נוחה

ושהמוטיב המופיע בצד , "קלל של חטאת"מימי המרד הראשון הוא הוא המטבעות השקלשהכלי המתואר ב

109).תצח: שם(וב מסוגנן בעל שלשה גבעולים השני של המטבעות אינו אלא אז

ברם אין , מחזיק בערך טפח על טפח בבית קיבולו, הקלל הרגיל היה כלי קטן מאד: "בראנד טען עוד כי

קלל של חטאת : "כמקור לקביעה זואת התוספתא צייןהוא). תצז: שם" (ספק שהיו גם גדולים משיעור זה

בארובה שאין בה ? במה דברים אמורים.טהור–ם אינו משלשל וא, טמא–אם משלשל , שהוא נתון בארובה

ט , אהלות יא, תוספתא" (בין משולשל ובין שאינו משולשל טמא, אבל בארובה שיש בה פותח טפח, פותח טפח

, "קלל הרגילה"יש להעיר שאין ללמוד מלשון התוספתא שום דבר על אודות .])609' עמ, צוקרמנדלמהדורת [

.וספתא עוסקת במקרה יוצא דופןוייתכן מאד שהת

שבמקורות " קלל"מטיפוס הקרטר עם הקרטוןה-גם מגן קיבל את הדעה שיש לזהות את כלי אבן, כאמור

כלי , )calyx krater" (קליקס קרטר"מרמז אולי ל" קלל"השם , לדעתו). Magen 2002: 88; 53: ח"תשמ(ל  "חז

טיפוס לקרטר ה-אביש לשער ש, לדברי מגן. רומי-היווניהחומרית של העולםתרבותהמוכר מגדול דמוי גביע

ת נח ׂש"המקרא לשון כ, בארמית מציין נחושת" קלל"שם הוכי , הוא הקליקס קרטר מברונזהקרטון-מאבן

קטן מטפח ששטחו החיצוני לדברי התוספתא המתארים קלל מגן אף התייחס). ו, דניאל י; ז, יחזקאל א" (קלל

ברובע היהודי דוגמתו נמצא כלי קטן דמוי גביע ש:מאבןמים שני גדלים של קללוכתב כי היו קיי, מרובע

,Magen 2002: 143; 14הערה , 156: ח"מגן תשמ(ר הגדול המצוי יותר והקרט, )209.2איור , 182: 1980אביגד (

n. 12.(

, לעומתו, מגן). 67: ד"רחמני תשל(קרטון -לוי יצחק רחמני הציע כי הכלי המופיע במטבעות אלו הוא הקרטר מאבן, מאידך גיסא109

).Magen 2002: 143, n. 12; 14הערה , 156: ח"מגן תשמ(כתב כי צורתו של הכלי המתואר מעידה עליו כי הוא עשוי מתכת ולא אבן 
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קורות הנזכר במ" קלל"עם הקרטון- הקרטר מאבןטיפוס נראה כי אין בסיס של ממש לזיהוי , למעשה

כלל.ל אינן משכנעות"ניסיונותיו של בראנד ללמוד על צורתו של הקלל מתוך מקורות חז, ראינוכפי ש.ל"חז

ד , פרה ג, תוספתא(אמנם במקור אחד נזכר קלל העשוי מאבן . מאבןעשויהרגיל היה שהקלל גם ברור לא 

ת לשרפת הפרה האדומהאך במקרה זה מדובר בכלי ששימש בהכנו, ])632' עמ, צוקרמנדלמהדורת [

, רק שני מקורות אחרים הזכירו קלל העשוי מאבן). 4.4.2.ב: ראו לעיל(רתן נעשה שימוש רב בכלי אבןבמסגש

; ]609' עמ, צוקרמנדלמהדורת [ט , אהלות יא, תוספתא(הזכירו גם קלל העשוי מחרס עצמם אך אותם מקורות 

" קלל דפחר: "ירושלמי נזכר קלל העשוי חרסתרגום בגם .])639' עמ, צוקרמנדלמהדורת [ז , פרה י, תוספתא

לא צוין, בשאר כל המקורות בהם נזכר הקלל110]).263' מהדורת גינזבורגר עמ[ט , במדבר יט, תרגום ירושלמי(

, לל עשוי מחומר שאינו ניטמא מבחוץאם כי בדרך כלל מההקשר ניתן ללמוד שהק, מאיזה חומר הוא עשוי

ברנד (חרס סתם קלל היה עשוי , נדלדעת ברא").כלי אדמה("גללים או טין בלתי צרוף , אבן, חרס–כלומר 

.)תצו: ג"תשי

.מציין כלי מסוים בעל מאפיינים טיפולוגיים מסוימים" קלל"מונח הכלל לא ברור ש, של דברולאמית

: קרוב לוודאי אחד מספרי הקודש, ככלי שבו מחזיקים ספר" קלל"במגילת הנחושת נזכר 

שמ קלל[...] 
Copper Scroll(בו ספר אחד  [3Q15] VI, 4–5.(111

שנועד ככלי, במשתמעאם במפורש ואם, נזכר תמידהקללל "במקורות חז, )4.4.4.ב(לעילכפי שראינו

" קלל של חטאת"יחד עם " קלל של תרומה"נזכר , במקור אחד.)מי חטאתגם אולי ו(להכיל אפר חטאת

מציין את " קלל"יש מקום להניח כי המונח , אם כן]).639' עמ, צוקרמנדלמהדורת [ז , יפרה, תוספתא(

תרומה,מי חטאת, אפר חטאת:כגון, בעלי קדושהשנועד להחזיק דברים מורה על כלי ו, של הכליהפונקציה

המילה מקור שהציעוכבר חוקרים שכן מספר , עצמו מרמז על כך" קלל"ייתכן שגם השם .או אפילו ספר קדוש

בראנד ; 7.93: ו"קאהוט תרפ(כלי חרס אשר שימש לצרכים פולחניים בעולם הפגאני, culullusהוא מהלטינית 

מורה על כלי " קלל"השם אפשר להציע ש, אם כן.)Samter 1901: וראו; Sperber 1977: 55; תצז: ג"תשי

112.טיפוס מסויםכלי מן ואינו מציי, תכלית ריטואלית כלשהיהמשמש ל

.Deines 1993: 183: ראו110

.211:ראו שם, לקטע זה. Puech 2006ראו , של מגילת הנחושתעדכנילפרסום 111

ירדני " (קלל"עליהם מופיעה המילה ) מוצאם המדויק אינו ידוע(מאידומיאה חרסיםר עדה ירדני פרסמה שני "ד, לאחרונה112

: פירוש הטקסט לפי ירדני הוא."1יהוכל קלל קוסעדר לבני: "באותיות ארמיותבדיו בהראשון הוא אוסטרקון עליו כתוב ). א"תשע

לדברי ירדני " (קלל: "החרס השני הוא טביעת חותם בה כתוב באותיות ארמיות".אחדקיבל קלל /קוסעדר מבני משפחת יהוכל נתן"

החרסים . כליה סוג של כנראהוא בשני החרסים המדובר " קלל"ירדני פירשה שה, ל"בהסתמך על מקורות חז). הקריאה איננה ודאית

ההבנה , כאמור.עדות קדומה לשימוש במילהכך שלפנינו, תקופה הפרסית או ההלניסטיתתוארכו על סמך שיקולים פליאוגרפיים ל

שאין זו משמעותה בכתובות מאד ייתכן אולם , ל"הנזכר מתייחס לסוג של כלי מבוססת על הוראת המילה במקורות חז" קלל"שה

.אלו
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שלא נועדו לצרכי טהרהקרטון-כלי אבן.  4. 9.ב

כאן המקום להעיר שבמשך התקופה הנידונה כאן היו מספר סוגים של כלים וחפצים מהתקופה שנעשו 

. אך אין סיבה מספקת לחשוב שהם נעשו במיוחד מאבן מסיבות הקושרות לדיני טומאה וטהרה, קרטון-מאבן

.וגלוסקמאותקים ומכסיםפק, שולחנות: אות לכךלהלן שלוש דוגמ

שולחנות.א

במרשה , ברמת רחל, ברובע היהודי, מדרום להר הבית, בעיר דודנתגלו קרטון-אבןספר שולחנות עשויים מ

, )3.ב(כנזכר לעיל ). Cahill 1992: 215–216;Amit and Adler [forthcoming]:  ראו, לביבליוגרפיה(וביפו 

ושולחן מלבני ,רגל מעץ-הניצב על תלתשולחן עגול : קרטון- ים מאבןהעשויקיימים שני טיפוסים של שולחנות

.הניצב על רגל מאבן

מהדורת [א , מ ד"כלים ב, תוספתא(מקבל טומאה 113שולחן העשוי ממתכת או מעץ, התנאיתעל פי ההלכה

ל טומאה ואילו שולחן העשוי מאבן אינו מקב, ])585' עמ, צוקרמנדלמהדורת [ז , שם ו; ]582' עמ, צוקרמנדל

אין לראות , ם זאתע]).א"יב ע[ג , ברכות ח, ירושלמי; ]591' עמ, צוקרמנדלמהדורת [י , ב א"כלים ב, תוספתא(

שכן אין כל הכרח ששיקולים הלכתיים עמדו , בממצא של שולחנות מאבן עדות להקפדה על ענייני טהרה

יים אבן היו מצוייםשולחנות עשושכבר עמד על כך) 172: 1980(אביגד 114.מאחורי השימוש בשולחנות אלו

ל שולחן עבור כלים סוג אחר ש":המלומד הרומאי מרקוס טרנטיוס וארווכעדותו של, רומי-בעולם ההלניסטי

. רבים העמידו אותו בבית ליד הבריכה המרכזית; מרובע ומוארך ובעל עמוד קטן אחדהיה ,היה עשוי מאבן

,Varro("לים של ברונזהכ, כאשר הייתי ילד, עליו ועל ידו הציבו De Lingua Latina V: שולחנות מאבן . )125

ובמקומות אחרים באימפריה )Pernice 1932: pls. 4.1, 5.1–6(בפומפי , )Deonna 1938: 34–36(נתגלו בדלוס 

.)Deines 1993: 74–75: ראו(הרומית 

פקקים ומכסים.ב

כמו גם , המתאימים לפכים ופכיות מחרסןקרטו-אבןנתגלו מספר פקקים עשויים , )3.ב(כאמור לעיל 

:Magen 2002; 49: ח"תשמ(לדעת מגן. )בסוף העבודה7:1-7ראו איור (בגדלים שוניםקרטון-מכסים מאבן

שכן כלי חרס אמנם אינו נטמא מגבו אך הוא , נתנו פתרון הלכתי לבעיית הטומאה בכלי חרסאלו , )77–76

כלי ים שלפתחהאת , טען מגן, מתוך כך. ה של כלי חרס מצויה בפתחוהתורפונמצא כי נקודת , נטמא באווירו

מספרם המועט יחסית של פקקים ומציאותם : "לדברי מגן.בל טומאהשאינו מקוגרים בפקק אבן סהיו החרס 

, משנה(הואיל וכיסויי כדים היו טהורים , שהחמרה זו הייתה למהדרין בלבד, אולי, בעיקר בירושלים מוכיח

וכדי שמן וכיסוי חביות , כסוי כדי יין: "לשון המשנה אליה הפנה מגן היא). 49: ח"מגן תשמ)" (ה, כלים ב

".טהורין–נירות 

. ובפירוש אלבק שם, א, כלים כז, משנה: ראו–לחן שאין לו לזבז ואפילו שו113

–Deines 1993: 239(שטען כי שולחנות מאבן שימשו לכהנים ואולי גם לפרושים אשר הקפידו ביותר בענייני טהרה , בניגוד לדיינס114

).137, 75–73: אולם ראו שם; 240
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וכתב שאילו , יני טהרהעל הצעתו של מגן שהשימוש בפקקים מאבן מעיד על הקפדה מחמירה בדחלקמילר 

ובין אם מהלכה אם לדחותובין ,ל"התייחסות לנוהג כזה במקורות חזהיינו מצפים למצוא , היה הדבר כן

).Miller 2003: 415(משורת הדין םלפנישהיא חומרה לציין שמדובר ב

מכסים של אבן על כלי הקלל נעשה שימוש בהמוסרת כי , חומרה כזאת אכן נזכרת בתוספתא, למעשה

א מעזרת באו לשער היוצ: "שמהם לקחו אפר חטאת כדי להזות על הכהן המיועד לשרוף את הפרה האדומה

" נראין לחילוכסוייהן של אבן, וקליליות של אבן היו קבועין בכותל מעלות של עזרת הנשים,הנשים לחיל

לעשיית כלי השימוש באבן ]). ל פי כתב יד וינהמתוקן ע; 632' עמ, צוקרמנדלמהדורת [ד , פרה ג, תוספתא(

ים והמחמירים שנהגו במסגרת על רקע שלל אמצעי הזהירות המופלגמובן מכסים שלהם הקלל עצמם וה

ם מילר שאין סיבה נראה שהצדק ע, עם זאת). 4.4.2.ב: ראו לעיל(ההכנות לקראת שרפת הפרה האדומה 

סביר להניח כי . בדיני טהרהיתירה היה קשור להקפדה קרטון-אבןמספקת כדי לקבוע שהשימוש בפקקים מ

, רו מפסולת הייצור של תעשייה זוונוצקרטון-אבןי היו תוצרת לווי של תעשיית כלקרטון-פקקים מאבן

המצויים , עצמםהגרעינים. בעת חריטתם במחרטהשהוצעו מתוך ליבת הכלים הגליליים הגרעיניםבמיוחד מ

: ח"מגן תשמ(שימשו לכיסויי קנקנים , פעמים רבות במקומות שאינם קשורים למפעלי תעשייה של כלי אבן

49 ;Magen 2002: 77 .(כלשהי זיקה בהם לראותהצדקה אין ו, ם זמינים ונוחים לשימושאלו היו פקקי

.בדיני טהרהיתירהלהקפדה

גלוסקמאות.ג

שברים של גלוסקמאות קבורה האופייניים לשלהי ימי הבית השני נתגלו במחצבה ובית המלאכה לייצור 

גם ). 106: ב"שסברבוד תזליגמן וזיל, עמית(מזרח לירושלים -מצפון, במורד הר הצופיםשקרטון-כלי אבן

נתגלו עקבות חציבה )מזרח לירושלים- מדרום(בל מוכבר 'בגשקרטון-כלי אבןובית המלאכה לייצורבמחצבה 

על אפשרות כי גם שם ייוצרו גלוסקמאות והמרמזים, ואמים את ממדי הגלוסקמאות המצויותתשממדיהם

ו באותם בתי מלאכה שבהם ייצרו כלי על אף העובדה שגלוסקמאות ייוצר.)107: ט"רחמני תשל; ט"א תשכ"ח(

בעוד שהשימוש בכלים העשויים מאבן נועד להקל על . אין לראות זיקה מהותית בין השניים, קרטון-אבן

אדם. הטמאים בטומאת מת החמורה מכל–הרי שגלוסקמאות נועדו להכיל עצמות אדם , שמירת דיני טהרה

למערה היה נטמא מיד עם כניסתו אדם כילות עצמות שנכנס לתוך מערת קבורה בה מצויות גלוסקמאות המ

"ִיְטָמא שבעת ימים, או בעצם אדם או בקבר, או במת, וכל אשר ִיגע על פני השדה בחלל חרב: ""קבר"בהיותה 

גלוסקמאות .העובדה שהגלוסקמאות נעשו מאבן לא הייתה מונעת את התפשטות הטומאה115.)טז, במדבר יט(

, אותם בתי מלאכה מהסיבה הפשוטה ששניהם נעשו מאותו חומר גלם שנחצב במקוםייוצרו יחד עם כלי אבן ב

ובעיטור יכלו לנצל את מומחיותם בעיצוב קרטון- עיצוב הכלים מאבןבואותם אומנים שהתמחו בפיסול ו

).רחמני שם(הגלוסקמאות 

תוך ארבע אמות לשיטת בית שמאי או תוך ארבעה טפחים לשיטת (רה אפילו המתקרב למערת קבו, )ח, אהלות טו(לפי המשנה 115

.נטמא) בית הלל
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כלי אבן בקומראן.  10.ב

הממצא הארכיאולוגי.  1. 10.ב

נתגלו עשרות שברים של , קומראן בשנות החמישים של המאה הקודמת' ווה בח-בחפירות שניהל רולנד דה

טרם . 1967מספר כלי אבן נוספים נתגלו על ידי משלחת מטעם אגף העתיקות של ירדן בשנת . קרטון-כלי אבן

ועד כה פורסם רק מידע מקוטע על כלי האבן שנתגלו בחפירות , ח מדעי מלא על חפירות קומראן"פורסם דו

Harding 1952: Pl. XXIX:1 ;de Vaux 1953: 95, Fig. 3:12, Pl. VI:b;idem 1973: 65;Donceel and: ראו(אלו 

Donceel-Voûte 1994: 10–13, Figs. 2–3 .(מסרה לי , המופקדת על פרסום חומר זה, וּוט-פאולין דונסיל) מידע

כלי קרטר ): לפי מספר השברים(ומראן שנתגלו בקקרטוןה- על התפלגות טיפוסי כלי אבן) 17.03.10: בעל פה

פקקים , )17(ספלים , )9(קערות עשויות ידנית , )9(קערות עשויות במחרטה , )1(קערה גדולה , )1(פערור , )20(

- מספר שברי הקרטר מתוך מכלול כלי אבןנראה ש, במבט ראשון116).5(קופסאות וטסים , )34(מכסים , )2(

ואולם יש להמתין 117,)כמו גם מספר המכסים(אתרים אחריםצוי במהוא גדול יחסית לבאתר זה הקרטון 

לפרסום המדעי המלא של הממצאים כדי ללמוד אם נכללו במספרים אלו שברים השייכים לאותו כלי ומה 

.מספרם

אתר עם זיקה , )קומראן' מ מדרום לח"ק3- כ(ווה בעין פשחה -נתגלו גם בחפירות שניהל דהקרטון-כלי אבן

Magness:אולם ראו;87–60: 1973ל "הנ; de Vaux 1959: ראו(ווה וחוקרים אחרים -לדעת דהלכת קומראן 

אך כבר בפרסום ראשוני , גם תוצאות החפירות בעין פשחה טרם פורסמו פרסום מדעי מלא). 223–220 :2002

- מסרה לי דונסיל, בנוסף לממצא זה). de Vaux 1959: 244–245, pl. XI:a(ווה על חשיפת קרטר שלם -דיווח דה

): לפי מספר השברים(כדלהלן, נוספים שנתגלו בעין פשחהקרטון-על כלי אבן) 17.03.10: מידע בעל פה(וּוט 

).1(ופקק ) 2(מכסים , )3(ספלים , )9(קערות עשויות ידנית , )17(קערות עשויות במחרטה 

הממוקם סמוך לחוף ים , ֵורּו'ע- אלעין אתר נוסף שנקשר לכת מדבר יהודה לדעת חוקרים אחדים הוא 

de Vaux; א"אדון תשל-בר: ראו, כת מדבר יהודהלשאלת זיקת האתר ל(קומראן ' רום לחמ מד"ק15-המלח כ

1973: 88–90 ;Magness 2002: 222–223 .(קרטון- ספל מאבן-נתגלה שבר של כדּוֵור'ע-אלעין ב)אדון שם- בר :

).25: 8ציור , 80: שם(ה חרטובסיס של קערה העשויה במ) 18: 9ציור , 82

Donceel and(וּוט כי החומר כולל קרוב למאתיים פריטים - כתבו דונסיל ודונסיל, בדיווח ראשוני על פריטי האבן מקומראן116

Donceel-Voûte 1994: 11 .(ספר זה התייחס לפריטי אבן שונים וּוט התברר כי מ-מבדיקה שערכתי אצל פאולין דונסיל) אבני

Regev; 91: 2ו"תשנ[כפי שחשבו רגב (קרטון - ולא רק לכלי אבן) 'בסיסי עמודים וכו, אבני אופוס סקטילה, כלי שחיקה, משקולת

20001: ]).Eshel 20022: 45[ואשל ] 184: 20002ל "הנ; 234

ולמספרים משלושת האתרים בגליל שהציג ריד) 20102ל "הנ; Reich 2003 ;Geva 20062(השוו לנתונים שפורסמו מהרובע היהודי 117

)Reed 2003: 390–401(.
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טומאת כלי אבן בהלכה הקומראנית.  2. 10.ב

פירוט של הכלים שנטמאים בביתו של המת ואשר יש במגילת המקדש נמצא, )4.2.ב(כפי שראינו לעיל 

11QTa" (רחים ומדוכה"ביניהם , לטהרם לאחר שהוצא המת מהבית [11Q20] XLIX, 13–16.( רחיים ומדוכה

וידין כבר העיר כי הלכה זו עומדת בסתירה , )בדרך כלל בזלת(יקה וכתישה העשויים מאבן הינם כלי שח

שעל ) שם(עוד ראינו ).255: ז"ידין תשל(ל הקובעת כי כלי אבן אינם מקבלים טומאה "מוחלטת להלכה של חז

בחיבור זה אפשר שגם, )CD XII: 15–17(פי שחזור נוסח הטקסט שהציע גינצבורג בפסקה מספר ברית דמשק 

אם כי הצעת השחזור של גינצבורג לא התקבלה על , ה הסוברת שכלי אבן מקבלים טומאהנמצאת שיטת הלכ

.כלל החוקרים

גורסת כי כלי אבן מקבלים ,ואולי גם בספר ברית דמשק,כי שיטת ההלכה במגילת המקדש, אפוא, נמצא

להסביר כיצד ניתן :מתעוררת השאלה,זובר יהודה החזיקו בשיטה הלכתית ובהנחה שחברי כת מד, טומאה

אין ו, באקראיהמבודד אלו לא הגיעו לאתר המדבריכלים ? קומראן' חבשנתגלו קרטוןה-את ממצא כלי אבן

שכן בין ,הובאו לקומראן בשעת המרד הגדול על ידי פליטי מלחמה שאינם מחברי הכתהכליםמקום לטענה ש

אשר בוודאי לא הובאו למקום על ידי ) ובעין פשחה קרטר שלם(ים שברי כלי קרטר מסיבי20השרידים נתגלו 

.פליטים בבהלת מנוסה

שיטת ההלכה במגילת המקדש ובספר ברית דמשק משקפת את ההלכה המקובלת שנהגה בשעת , לדעת מגן

בתקופה שלפני –ס "ס ובראשית המאה הראשונה לפנה"בסוף המאה השנייה לפנה–חיבורן של מגילות אלו 

, לדבריו). Magen 2002: 145; 100: ח"מגן תשמ(שות ההלכה הגורסת שכלי אבן אינם מקבלים טומאה התגב

ואיננה , העמדה ההלכתית המתועדת בחיבורים אלו נקבעה לפני שהתקבלה ההלכה אודות טהרתם של כלי אבן

- מצא כלי אבןטען רגב כי מ, בעקבות מגן. משקפת הלכה כיתתית השונה משיטת ההלכה הרווחת באותו זמן

קומראן מלמד שגם חברי כת קומראן קיבלו בהמשך את הקביעה ההלכתית החדשה לפיה כלי ' בחקרטוןה

ייתכן שההסבר לשינוי יוצא הדופן בעמדת הכת נעוץ , לדבריו). 91–89: 2ו"רגב תשנ(אבן אינם מקבלים טומאה 

ובהכרה ביתרון , בשלהי ימי הביתישראל-בקרב הציבור הרחב בארץקרטון-בשימוש האינטנסיבי בכלי אבן

אמנם הקלה ביחס לגישה שיש בה , תפיסה הלכתית זו. הרב שבהלכה הגורסת כי כלי אבן אינם נטמאים

על חיי טהרה בפועל לחברי הכת לשמור אפשרה, קדש ובספר ברית דמשקזכרת במגילת המהמחמירה הנ

מבחוץ תוך הכרה בנחיצותם של כלים אלו מנהג השימוש בכלי אבן הובא לקומראן, לדברי רגב. קפדניים

קשה להלום שאנשי כת קומראן , )2. 1. 7.ב(כפי שטענתי לעיל 118.בניהול אורח חיים ברמה גבוהה של טהרה

.היו מאמצים הלכה חדשנית ומקילה שמקורה מחוץ לכת עצמה

קומראן ' י בחבין הממצא הארכיאולוגשבין הכתוב במגילות ל, לכאורה, רהאשל הציע הסבר אחר לסתי

)Eshel 20002 .(העצים ]כלי[וכל ": הוא העיר כי בספר ברית דמשק נזכרת טומאת כלי אבן רק בהקשר לשמן

בעקבות יוסף ". גע בם]ו[בהם כפי טמאתם יטמא הנלגאולי שמןוהאבנים והעפר אשר יגואלו בטמאת האדם 

שמן משמש אמצעי להעברת מן וסברו שיחסו חומרה מיוחדת לשהראה כי חברי כת קומראן יר שא,בואמגרטן

:Regev 20001(משכנעת ) ראו בסמוך(וכתב שהצעתו של אשל , רגב חזר בו מהסבר זה, במאמר שפרסם שנים ספורות לאחר מכאן118

234, n. 33.(
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טען אשל כי ספר ברית דמשק החמיר לטמא כלי אבן רק במקרה שכלים אלו באו , )Baumgarten 1967(טומאה 

ולכן , שנזכרו במגילת המקדש היו רגילים לבוא במגע עם שמן" רחים והמדוכה"גם ה, לדבריו. במגע עם שמן

כת קומראן השתמשו בכלי אבן לאחסון תוצרי מזון יבשים אשל הסיק כי גם חברי. היו עלולים להיטמא

.ע מהשימוש בכלים אלו לאחסנת שמןוהקפידו רק להימנ, ולחים מתוך הכרה שכלי אבן אינם מקבלים טומאה

הקביעה שכלי . נראה שקיים הסבר הרבה יותר פשוט לבעיית טומאת כלי אבן בהלכה הקומראנית, למעשה

119.טומאת מת–בהקשר מאד מסוים ,בספר ברית דמשקאולי ו,גילת המקדשאבן מקבלים טומאה נאמרה במ

לפי . אין בתורה הבחנה בין כלים העשויים מחומרים שונים לעניין טומאת מת, )4.1.ב(כפי שראינו לעיל 

אדם , זאת התורה: "הנמצא באוהל המת נטמאכל דבר, ההבנה הפשוטה בפרשת טומאת מת שבספר במדבר

וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל . יטמא שבעת ימיםכל הבא אל האהל וכל אשר באהל–כי ימות באהל 

בהתבסס ). יח–יד, במדבר יט" (ועל הנפשות אשר היו שםועל כל הכלים, והזה על האהל[...] טמא הוא–עליו 

בו אדם שמת ) אוהל(=קבעו מחברי מגילת המקדש וספר ברית דמשק כי בית , על הבנה זו בפשוטי המקרא

איננו יודעים מה הייתה עמדת הכת לגבי השאלה עם כלי אבן מקבלים . כל אשר בביתגם וכן נטמא , נטמא

, אבןבפירוש מה דינם של כלים העשויים לא נזכר בתורה , למעשה. טומאה כשמדובר בטומאות אחרות

, ל"בדומה לחז, ודה למדוייתכן שחברי כת מדבר יה. ושתיקה זו השאירה כר נרחב לפרשנויות הלכתיות שונות

, פורש כאלו שעלולים להיטמאמשכלים מקבלים טומאה רק כאשר הם עשויים מחומרים שנזכרו בתורה ב

קומראן ' בחקרטון-הממצא של כלי אבן120".כל הכלים"והחמירו רק בטומאת מת אשר על פי הכתוב חלה על 

.מרמז כי חברי הכת אכן החזיקו בשיטה פרשנית מעין זו

סיכום. 11.ב

ישראל מגוון -ס הופיעו לראשונה באתרי יישוב יהודיים בארץ"במחצית השנייה של המאה הראשונה לפנה

נ הפכו כלים אלו לנפוצים ביותר בכל מרחב "לסה70שנת ועד , קרטון רכה-אבןמטיפוסים של כלים העשויים 

וגם בארץ תפוצתם מוגבלת , ה זוישראל בתקופ-מסוג זה אינם מוכרים מחוץ לארץכלים . היישוב היהודי בארץ

מניח את הדעת שאין לה הסבר , נמצא כי מדובר בתופעה יהודית מובהקת. אתרים יהודייםלכמעט אך רק 

מעמדם שתיקת המקרא בעניין יסודה של הלכה זו ב. הנימוק ההלכתי שכלי אבן אינם מקבלים טומאהמלבד 

הלכה זו . נה שכלי אבן אינם מקבלים טומאהשהביא להבדבר, טומאה וטהרהבכל הנוגע לכלי אבןשל 

אשר יגואלו "כפי שמעידה הלשון , זו בספר ברית דמשק עוסקת בטומאת מתפסקה , )Ginzberg 1976: 81–82(כפי שהעיר גינצבורג 119

מסמר או יתד ) מסמר(וכל כלי : "וגם המשפט הסמוך, ])ז–ו, במדבר ט" [טמאים לנפש אדם: "וכלשון המקרא" (בטמאת האדם

).CD XII: 17–18" (בכותל אשר יהיו עם המת בבית

מצווה היא על כל מי שנכנסו לבית שנפטר בו אדם שלא : "ר בו אדם נחשבים טמאיםכתב כי כל הכלים המצויים בבית שנפטפילון120

את , הרהיטים ואת כל שאר החפצים שבתוך הבית, הרי את הכלים. יגעו במאומה עד אשר ירחצו במים ויכבסו את הבגדים שלבשו

ὡς(אפשר לומר , כולם ἔπος εἰπεῖν( ,היא רואה כטמאים) "חנה הרינגטון הבינה מכאן שפילון ). 207–206: על החוקים לפרטיהם ג

במהדורת כתבי פילון (נטף -סוזן דניאל, לעומתה). Harrington 1993: 174, n. 66(וטימא את כל הכלים שבבית , ל"החמיר יותר מחז

ὡςהבינה שהביטוי ) 237הערה 126' עמ, כרך ג, שלה ἔπος εἰπεῖν ה שפילון ניסח נרא, למעשה. למספר קטן של חריגיםדווקא רומז

.כיוון לדקדק בפרטי ההלכות בעניין זההוא את דבריו כלשון הפסוקים ואין להבין מלשונו ש
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פי יוחנן לעבאוונגליון אחד ואף נזכרת בפסוק , מתועדת היטב כבר ברבדים הקדומים של המקורות התנאיים

היוו אשר , ים קראמיים בני התקופהכלהקרטון אינם אלא חיקויים של טיפוסי - טיפוסי כלי אבןמרבים). ו, ב(

קרטון - השימוש בכלי אבןתופעתשנמצא. ר אין דרך לטהרם במקרה שנטמאואש,לכלי החרס" תחליף טהור"

.בכלים אלומאוחסן ואהמזון שהיה מוגש שלהכלים ום שללשמור על טהרתמעידה על רצון

הקרטון דווקא במחצית השנייה של המאה הראשונה -קשה לדעת מה הביא לראשית הופעתם של כלי אבן

כמו גם בבתי בני האצולה בעיר העליונה של ירושלים , קומראן' יים בחהעובדה שכלים אלו מצו. ס"לפנה

מרמזת על כך ששיטת ההלכה שייחסה מעמד מיוחד ,)וודאי השתייכו לזרם הצדוקילשלפחות חלקם קרוב (

נראה , אם כן. ס"במאה השנייה לפנהותהכיתריחתפהייתה קיימת עוד לפני לכלי אבן בתחום הטהרה

אלא סביר יותר , כלי אבן" טיהר"קרטון לא הייתה תוצאה של חידוש הלכתי אשר - ןשהמצאתם של כלי אב

כלי החרס הרגיליםל" טהורים"תחליפים הולך וגובר עבור בהמצאה שנועדה לענות על ביקוש מדוברש

.בעקבות הרחבת ההקפדה על טהרת המזון בקרב מעגלים הולכים וגדלים בתוך האוכלוסייה היהודית

מלמדת שההקפדה על טהרת הכלים והמזון יהודיההיישוב במרחבקרטון- הרחבה של כלי אבןהתפרוסת 

אלא הייתה נפוצה , ")חברים"הפרושים או ה, כגון הכוהנים(לא הייתה נחלתו של חוג מצומצם זה או אחר 

י או שמא יומ-אין לדעת אם כלים אלו היו בשימוש יום, עם זה. ישראל-בקרב כלל האוכלוסייה היהודית בארץ

גם אין מספיק נתונים מאתרים , נכון להיום.לצרכים מסוימיםורק לעיתים רחוקותנעשה בהם שימוש 

שנחפרו ופורסמו כדי לערוך מחקר השוואתי על רמת האינטנסיביות של השימוש שנעשה בכלים אלו בין 

ולי אף בין אזורים סביר להניח שבעניין זה היו הבדלים בין חלקים שונים בציבור וא.אתרים שונים

.אך לעת עתה אי אפשר להצביע על חילוקים כאלו, גיאוגראפיים שלמים

וכלים אלו מצויים , נ"לסה70קרטון המשיך גם לאחר חורבן ירושלים והמקדש בשנת - השימוש בכלי אבן

. באתרי יישוב ביהודה ובגליל בקונטקסטים ארכיאולוגיים שתוארכו באופן ברור לתקופת בין המרידות

ומלמדת שההקפדה , תגליות אלו מעידות על כך שההקפדה על טהרת המזון לא פסקה עם חורבן המקדש

קרטון נתגלו - העובדה שכלי אבן. הרחבה על טהרה לא הייתה תלויה בקיומו של בית מקדש העומד על תילו

רת המזון על המקום החשוב שההקפדה על טה,כנראה, מרד בר כוכבא מעידהאפילו במערות מפלט מימי 

.מבני התקופהתפסה בחייהם של יהודים רבים

. נ"לסה135שנת בקרטון נרשמה רק לאחר דיכוי מרד בר כוכבא -ירידה דרמטית בהיקף השימוש בכלי אבן

דבר המרמז, גלילאתרים בודדים בקרטון ב- בידינו רק ממצא ספוראדי של שרידי כלי אבןנמצא, מכאן ואילך

.ההרחבההקפדה על טהרת המזון בקרב האוכלוסייה היהודיתהיקףעל צמצום משמעותי ב
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הלניסטית וזיקתן להקפדה בענייני טהרה-קערות אבן מהתקופה הפרסית:  אנספח

קהיל יין 'גפרסמה , לה בעיר דודיששנתגלו בחפירות יגאל קרטוןה-בןבמסגרת דין וחשבון על מכלולי כלי א

Cahill(הלניסטית/על ידיה לתקופה הפרסיתושתוארכו, קשהוןקרט- כעשרים שברי קערות העשויות מאבן

הן , הן בחומר הגלם:שנידונו בפרק זהקרטוןה-מידה ניכרת מכלי אבןאלו שונים בכלים ). 198–191 :1992

המתאפיינת במראה , עתירת מינרליםקשה וקרטון- אבןחומר הגלם הוא . והן בתאריכם ובתפוצתם, בצורתם

בעלת , הטיפוס העיקרי במכלול הוא קערה יחסית רדודה. סגלגל- גוון הנע בין צהבהב לאדמדםובעלתְמֻׁשָּיׁש

נראה כי הקערות עמדו על בסיסי חצוצרה גבוהים מהסוג שנתגלו . )בסוף העבודה4:1-18ראו איור ; שפת מדף

בעיקר בלוקוסים נתגלו כלים אלו, עיר דודב121.)בסוף העבודה4:20-23ראו איור ; בעיר דוד רק כשברים

תקופה החשמונאית לו)ס"המאה הרביעית עד המאה השנייה לפנהמ(שתוארכו לתקופה ההלניסטית הקדומה 

אך שניים או שלשה שברים , )ס"ס עד המאה הראשונה לפנה"חצית השנייה של המאה השנייה לפנהממה(

קהיל ציינה כי ). ס"לפנהשישית עד המאה הרביעית ההמאה מ(נתגלו בלוקוסים שתוארכו לתקופה הפרסית 

שברי כלים דומים שמקורם משכבות מתוארכות היטב לתקופה הפרסית המאוחרת או לתקופה ההלניסטית 

קהיל : ראו, לביבליוגרפיה(בגן הארמני בירושלים ובלכיש, פול-בתל אל, בתל מיכל, בתל כיסןהקדומה נתגלו 

המוכרים רק מחוץ בין כלים אלו לבין כלי בהט טיפולוגיים גם על קווי דמיון הקהיל הצביע). 196: שם

ההלניסטית /סיתמהתקופה הפרמקומיים כלי חרס קערות אבן שנתגלו בפרספוליס ו, ישראל-לגבולות ארץ

, שומרון, בתל כיסן: ישראל בתפוצה רחבה-נתגלו בארץמטיפוס זה קשה קרטון-מאבןשברי קערות. דומההק

). 193–192: קהיל שם: ראו, לביבליוגרפיה(ומרשה , לכיש, אשדוד, פול- תל אל, נצבה-תל א, תל מיכל, שכם

, )Kol-Yaakov 2000: 488, Pl. IV:3(עלק ' חפורסמו כלים דומים ב, 1992ח של קהיל בשנת "מאז פרסום הדו

Amit and(יפו בו) 06.10.08: פ מדוד עמית"מידע בע(בורנאט ' חב, )64איור , 116–115: ה"אביעם תשס(יודפת ב

Adler [forthcoming] .( קערות נוספות מטיפוס זה נתגלו בשנים האחרונות במרשה לא קטן של מספר) פשין

)47–46איורים , 87–80:א"סתש

חפירות של W-ו, A ,X-2בדין וחשבון על כלי האבן משטחי רייך רוני מספר כלים דומים פורסמו על ידי 

רייך כלל בקבוצה זו שלשה טיפוסי . )Reich 2003: 263–265(אביגד ברובע היהודי של העיר העתיקה בירושלים 

תש בעלת מכ-קערה דמוי) 2(; קערה בעלת שפה פשוטה) 1(: נוסף על הקערות בעלות שפת המדף, כלים חדשים

לסוף המאה נתגלו בשכבה שתוארכהמקבוצה זוכלים הקדומים ביותר ה. טס) 3(; בסיס דיסקוס מגובה

על הקביעה לערער רייך ביקש , כךמתוך . ס"שנייה של המאה הראשונה לפנהס עד המחצית ה"השנייה לפנה

מרבית הכלים מעיר דוד באו וכתב כי , הלניסטית/שייכים לתקופה הפרסיתשל קהיל כי כלים מקבוצה זו

ולכן כל שניתן לומר על , נ"לסה70ממילויים שנשפכו במדרון המזרחי של עיר דוד קרוב לחורבן ירושלים בשנת 

קצובת כלים יש לתארך ,אפוא,לדעת רייך. לספירה70מים לשנת ודאלו מבחינה כרונולוגית הוא שהם קם כלי

טרם נתגלו כלים מקבוצה זו באף אתר , לדבריו. ס"לשלהי המאה השנייה או לראשית המאה הראשונה לפנהזו

קרטוןה-ת תעשיית כלי אבןמייצגים את ראשיהכלים מעיר דוד ומהרובע היהודי,דעת רייךל. מחוץ לירושלים

; Reisner, Fisher and Lyon 1924: 337, Fig. 210: IV1a: ראו; שתי קערות שלמות העומדות על בסיס חצוצרה גבוה נתגלו בשומרון121

Kenyon 19572: 465–466, Fig. 117:6.
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פו כלים חלוה, ס"ביקוש לכלים אלו במחיצת השנייה של המאה הראשונה לפנהוכי עם הגברת ה, בירושלים

יש לראות בהופעה , לדבריו. סיבוביתהופותחה שיטת הייצור במחרטה , רכהקרטון- אבןמשייוצרו כלים אלו ב

ס "שנייה או בראשית המאה הראשונה לפנהבשלהי המאה הקרטון- של כלי אבן" הפתאומית והנרחבת"

הלל גבע . לטהרת כלים העשויים מאבןלכתיות שהתקבלו בפרק זמן זה בזיקהשל תקנות הישירה תוצאה 

בירושלים אשר התפתחה קרטוןה- תעשיית כלי אבןשל ההסכים עם רייך שקבוצת כלים זו מייצגת את ראשית

יש להקדים את ראשית הופעתה לתקופה ההלניסטית הקדומה אך לדעתו , לייצור המוני בתקופה ההרודיאנית

)Geva 20062: 219–220.(

קשה קרטוןהופעתה של קבוצת כלי האבן העשויים בל את מסקנותיהם של רייך וגבע שכי אין לקנראה 

תקופה יישוב היהודי בקרב השהתפתחה בקרטון-מייצגת את ראשיתה של אותה תעשיית כלי אבן

ל המזרחי ששנשפכו במדרון ילוייםממעיר דוד באו בשנתגלו הכלים מקבוצה זות רייך שקביע. ההרודיאנית

כלים שפרסמה קהיל נתגלו בלוקוסים שתוארכו הכמעט כל שכן, איננה מדויקתנ"לסה70סביב לשנת העיר

יעה גם הקב). Cahill 1992: 196, 242(התקופה ההלניסטית הקדומה והתקופה החשמונאית , לתקופה הפרסית

על הצביעה כבר ) 193–192: שם(קהיל . אתר מחוץ לירושלים איננה מדויקתלא נתגלו כלים מקבוצה זו באף ש

למרישה פיניקיה ועד הפזורים בין תל כיסן שבאתרים –תשעה אתרים בהם נתגלו מקבילים לכלים מעיר דוד 

מתוארכים באתרים אלו םמרבית הממצאים שנתגלו במכלולי,כפי שפירטה קהיל. האדומיבדרוםולכיש 

יישובים בעלי במדובר, כמו תל כיסן ומרישה, לוחלק מהאתרים הלב. שייכים לתקופה הפרסית וההלניסטית

האופייניים לאתרי יישוב קרטון-ולא נתגלו בהם שום שרידים של כלי אבן, הקתובאוכלוסייה פגאנית מ

לעולם השייכת , בין קבוצת כלים זוקשרכי אין לראות , אפוא,נמצא. תקופה ההרודיאניתביהודיים

, שנידונה בפרק הזהקרטוןה- לבין קבוצת כלי אבן, ההלניסטי עם שורשים כנראה עוד בתקופה הפרסית

.ובתקופת דור יבנהיינתק לתרבות היהודית בשלהי ימי הבית השני-הקשורה בקשר בל
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קרמיקה מיובאת.  ג

מבוא.  1.ג

- מקוואות וכלי אבן–עד כה עסקנו בשתי תופעות ארכיאולוגיות המעידות על הקפדה בשמירת דיני טהרה 

עשויה ללמד על אופייה ועל היקפה של ארכיאולוגית נוספת התופעה , כפי שנראה בפרק הנוכחי. קרטון

השני ובתקופת המשנה והתלמוד היא מציאותם ישראל בימי הבית-השמירה על הלכות טומאה וטהרה בארץ

במהלך , כפי שאראה בהמשך.או היעדרם של כלי חרס מיובאים במכלולים הקראמיים של אתרים יהודיים

ולכן ממצא של קרמיקה , תקופת הבית השני התפתחה הלכה אשר ייחסה טומאה לכלי חרס שבאו מחוץ לארץ

ולכל הפחות בהלכה זו , בכללדיני טהרהבקיומם של הקפדה מיובאת באתרים יהודיים עשוי ללמד על חוסר

שהיעדר בולט של קרמיקה מיובאת באתרי יישוב יהודיים בעת שקרמיקה זו הופיע אפשר, מאידך.בפרט

וכלוסייה היהודית בכמויות משמעותיות באתרי יישוב פגאניים בארץ עשוי להתפרש כסימן להקפדתה של הא

.ם הסברים אחרים שתיבדקנה בהמשךאך ייתכנו ג, בהלכות טהרה

אולוגיים ארכיסקרים שנתגלו בקרמיקה מיובאת ים שלממצאהארכיאולוגי על המידעהצגת באקדים 

בתפוצתם של כלי עמוד על הבדליםאפשר לנו למידע שי,ישראל- בארץבאזורים שוניםחפירות באתרי מפתחוב

בתפוצתם של כלים אלו במהלך שחלו ועל התמורות ,יםאתרים פגאניודיים לביןחרס מיובאים בין אתרים יה

קרמיקה מיובאת באתרים יהודיים בתפוצה של ות שהבדלים בולטיםבחן את האפשרא, מתוך כך.הזמן

קשורה להלכה המייחסת טומאה לכלי חרס הבאים מחוץ לארץ או להלכה המייחסת לעומת אתרים פגאניים 

המקורות הכתובים בחן אתא, לשם כך. )ם שייוצרו על ידיהםכליוממילא גם ל(טומאה למגעם של גויים

מורכבת ביותר שכבר סוגיה וכבר בשלב זה ייאמר שמדובר ב, העשויים ללמד על תולדות ההלכה בנושאים אלו

רק לאחר סקירה מקיפה של הממצאים .התחבטו בה מספר חוקרים במהלך הדורות האחרונים

זיקה בין הממצא ורות ההלכתיים יהיה ניתן לבחון אם קיימתהמקהארכיאולוגיים ובדיקה מעמיקה של 

. בעניין זהלהלכה

תולדות המחקר.  2.ג

פרסם דונלד צבי אריאל דין וחשבון על ידיות אמפורה חתומות מחפירות יגאל שילה בעיר דוד, 1990בשנת 

החשמונאית לעומת רושלים מהתקופהובו העיר על מיעוט הממצא של אמפורות מיובאות בי, )1985–1978(

אריאל ואריה סטריקובסקי סקרו , ח זה"לדוקצר בנספח ). Ariel 1990(ממצא מהתקופות שקדמו לה עושר ה

ארץ טומאת "(חוץ לארץ ראשיתה של ההלכה אשר ייחסה טומאה לאדמת ל העוסקים ב"את מקורות חז

זו החשמונאית קשור להלכה את האפשרות שמיעוט הממצא של קרמיקה מיובאת בירושלים ובדקו , ")העמים

)Ariel and Strikovsky 1990 .(קרמיקה מיובאת היעדר של ארכיאולוגים אחדים העירו על, בעקבותיהם

; 94: ד"מגן תשנ:ראו לדוגמה(להקפדה בדיני טהרהכנראה שהדבר קשורציינו ו, מסוימיםיםבאתרים יהודי

Finkielsztejn 1998: 39–40 ;Adan-Bayewitz and Aviam 1997: 165 ;Finkielsztejn 1999: 29*–32*;Bar-

Nathan 2002: 198 ;Magen 20041: 18 ;108: ד"גורני תשס- אבשלום ;Bar-Nathan 20062: 272–273 ;קוגן -
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מיעוט הממצא של קרמיקה על התופעה כאשר העירה על ברלין עמדהאנדריאה גם .)183: א"זהבי תשע

היא אך , בני התקופהנ בהשוואה לאתרים פגאניים"ה הראשונה לסהמיובאת באתרים יהודיים בגליל במא

לתופעה פרשנויות אחרותבמקום זה והציעה ,דיני טהרהלהקפדה בדבר קשוראת האפשרות שהדחתה

)Berlin 2002 ;151: 2006ל "הנ.(

ער ההתעלמה כמעט לחלוטין מהשיח המחקרי ת הארכיאולוגית שעסקה בסוגיה זוהספרו, למרבה הפלא

סביב שאלת תולדותיה של ההלכה המייחסת טומאה לגויים המתקיים כבר למעלה משמונים שנה

ונתן 'ג, )ז"תרצ(גדליהו אלון , )Büchler 1926(בנושא פורסמו על ידי אדולף ביכלר יסודחקרימ. ולארצותיהם

אשר הציגו גישות , )158–68: ו"תשס(וחנן בירנבוים ) Hayes 2002(קריסטין הייז , )Klawans 1995(קלאוונס 

המחקר , מאידך.התפתחותן במהלך העת העתיקהאופן ראשיתן של הלכות אלו ונות ומנוגדות לשאלתשו

, ובכן. בעיהעשוי לתרום רבות לליבון הר היה שאי התעלם כליל מהממצא הארכיאולוגיטקסטואל-ההיסטורי

הנתונים הארכיאולוגיים עם טקסטואליים-המקורות ההיסטורייםהנוכחי תהיה בהצלבת תרומת הדיון בפרק

.על היבטיה השוניםזו מורכבתסוגיהלרדת לעומקה של כדי העדכניים ביותר

קרמיקה מיובאת בממצא הארכיאולוגי.3.ג

על תפוצתה של אקדים בהצגת מספר בעיות מתודולוגיות הכרוכות בבדיקת הנתונים הארכיאולוגיים

, מצד אחד1.ובתקופה הרומית והביזנטיתהמאוחרת קופה ההלניסטית ישראל בת-קרמיקה מיובאת בארץ

גם להתייחסות ומתוך כך זוכה, הארכיאולוג בשדהבעיני" ממצא מיוחד"על פי רוב לקרמיקה מיובאת נחשבת 

-טרם נערך מחקר מקיף על התפוצה של קרמיקה מיובאת בארץ, מאידך. סקרהחפירה והחות "מיוחדת בדו

. ממסגרת עבודה זוחורגתה,ומשימה כבירה זו נשארת בגדר משא נפש לעתיד, ידונות כאןישראל בתקופות הנ

ישראל-בבדיקת מספר אתרים המהווים מקרי מבחן לשאלת תפוצתם של כלי ייבוא בארץ, אם כן, הסתפקתי

,כמות כלי הייבוא שנתגלתה באתרעלנבחרו אתרים שעליהם הייתה לי גישה למידע . ותקופהכל תקופהב

הכולל התייחסות מפורטת , בראש ובראשונה נבחרו אתרים אשר פורסמו עליהם דין וחשבון מדעי מלאו

ביניהם , חות מלאים על מרבית האתרים שנחפרו בארץ"למותר לציין כי חסרים דו. לממצא של כלי הייבוא

חות "אולם גם בדו. ומרבית שטחי החפירה ברובע היהודי של ירושלים, בית שאן, ציפורי: אתרי מפתח כגון

החופרים בפרסום פריטים הסתפקובדרך כלל ו, סופיים שכבר פורסמו חסרים על פי רוב נתונים כמותיים

או " גדולה"לעיתים החופרים מציינים באופן כללי כי נתגלתה כמות . מייצגים מכל טיפוס שנמצא באתר

או (ייחסות למספר החרסים שנמצאוורק במקרים יוצאי דופן ניתן למצוא הת, של קרמיקה מיובאת" קטנה"

ם חות פרלימינאריים במקרים שנמצאה בה"חלק מהמידע שאציג כאן נלקח מדו. על ידי החופרים) שנשמרו

בעיקר כאשר נמסר ,י מידע שנמסר לי בעל פה מהחופריםלפעמים הבאת. התייחסות מפורשת לכמות הממצא

.יותרהדברים עשוי להיות אמיןנתון אשר מטבע–לי על היעדר מוחלט של ממצא מסוים

כדי להקל על הדיון בהמשך על אודות ההבדלים בין התפוצה של קרמיקה מיובאת בקרב האוכלוסייה 

בחרתי כבר מראש, לוסייה הפגאנית בארץישראל לבין התפוצה של כלים אלו בקרב האוכ-היהודית בארץ

.Safrai 1994: 206–207: ראו, לבעיות מתודולוגיות בתחום זה מנקודת מבט כלכלית1
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הסיווג . ים מאתרים המזוהים כפגאנייםלהציג את הממצאים מאתרים המזוהים כיהודיים בנפרד מהממצא

של האתרים מתבסס על מקורות היסטוריים ועל ממצאים ארכיאולוגיים המעידים על אופייה של האוכלוסייה 

בבעיות כרוך כשלעצמו דתית של תושביהם -על בסיס זהותם האתנושמיון האתרים מובן. בכל אתר ואתר

: מתודולוגיות מיוחדות

שנכבשו על ידי את הערים ההלניסטיותחד יש לציין ובמיו,דמוגרפיותפוכות מהאתרים ידעו תהחלק .1

והיישובים הקטנים יותר חלק מהערים .החשמונאים ואשר נשארו תחת שליטתם למשך עשרות שנים

התקיימה , אם בכלל, ספק באיזו מידהו,נחרבו או ננטשו בעקבות מסעות הכיבושים של החשמונאים

3.)2בית שאן ותל אנפה, פחל/כמו פלה(משמעותית תחת השלטון החשמונאיבהם התיישבות יהודית 

האזרחים היווניים לא ידוע מה עלה בגורלם של רבבות ו, לא נפגעוההלניסטיותערים רבות מה, מאידך

אך סביר להניח כי בדרך כלל נשארו , )ואשדודמגדל סטרטון, כגון דור(שנשארו לשבת בערים אלו

הכיבוש , על כל פנים. )ס"ספראי תש; 159: 21988כשר (לוסין נכריות ניכרות במקומן קבוצות אוכ

מהתקופה לכן יש להניח שהממצא הארכיאולוגיו, נמשך זמן קצר יחסיתאלוהחשמונאי בערים 

תושביהםבאתרים אלו משקף בעיקר את התרבות החומרית של ההלניסטית והרומית הקדומה 

.הפגאניים

כגון התקופה (לוסייה מעורבת של יהודים ונכרים בפרקי זמן שוניםבחלק מהאתרים ישבה אוכ.2

.)סריהובקיבדור, בית שאןהרומית ב

קשה לדעת אם אתרי יישוב שונים בגליל היו מיושבים יהודים בתקופה שקדמה לכיבוש החשמונאי .3

4.חשמונאית איננה נהירה דיו-וגם אופייה של יהדות הגליל בתקופה הקדם, של הצפון

ים אחדים חסר לנו מידע מהמקורות הכתובים ומהממצא הארכיאולוגי שהיה עשוי לאפשר לנו במקר.4

דוגמאות לכך הן חורבת . דתית של תושבי האתר ברמה גבוהה של ביטחון-לעמוד על זהותם האתנו

.בלהלן בנספח את הדיון אליהן ארחיב , עקב וחורבת עלק שברמת הנדיב

בתפוצה ושל פריטיםמהן כמות מספיקהנתגלתהאשר ל כלי ייבואנבדקו רק קבוצות ש, יבמחקר הנוכח

מהתקופה ההלניסטית המאוחרת ומהתקופה הרומית . רחבה דיו כדי לאפשר ניתוח הולם של הנתונים

fine(כלי שולחן עדינים : של כליםנבדקו שתי קבוצות הקדומה ware (מהתקופה הרומית . ואמפורות מסחריות

Late Roman Redמהמשפחה המכונהזנטית הקדומה נבדקו כלי שולחן עדינים המאוחרת ומהתקופה הבי

Ware)LRRW .(ישול מיובאים לא נבדקו במחקר הנוכחי כלי ב, בין היתר) כגוןPompeian Red Wareטיפוסי ו

גם ו, יחסית מצומצמתישראל -בארץשל טיפוסים אלו הואיל וכמות הממצא ) orlo bifidoמחבתות המכונות 

קנקן בדקתי הבדלים בתפוצתו של האל, כמו כן.כלים אלו בארץהממצא של עליםמחקרמספיק ערכוטרם נ

).Herbert 1994(נ "ס עד ראשית המאה הראשונה לסה"בתל אנפה קיים פער יישובי בין הרבע השני של המאה הראשונה לפנה2

.ס"ספראי תש: ראו, ולהפניות ביבליוגרפיות,לסקירה היסטורית וארכיאולוגית3

: ז"רפפורט תשכ: ראו גם. 83–80: ס"ספראי תש: ראו, ם השוניםעל היבטיה ההיסטוריים והסוציולוגיי, למחקר עדכני בשאלה זו4

.167–166: ד"רפפורט תשס; ו"אביעם תשנ; ג"רפפורט תשנ; א"פוקס תשמ; 230–229
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מצומצמת מאד מבחינה של קנקן זה ניקי בין יישובים יהודיים לבין יישובים פגאניים מפני שתפוצתו הפ

.Frankel et al. 2001: 113, 132, Pl; 72–68: ט"גורני תשנ-אבשלום; Berlin 1997: 151–152: ראו(גיאוגראפית

33 ;Avshalom-Gorni and Getzov 2002( . נרות מיובאים בתקופות השונות הואיל של גם לא נבדקה תפוצתם

בין ולכן קשה יותר להצביע על זיקה ,)אמפורותלכלי שולחן ולבניגוד(נרות אינם משמשים עם אוכלו

הרבה טיפוסים של נרות , בנוסף.ומאה וטהרהדיני טעל בין הקפדה לימנעות מהשימוש בנרות מיובאים הה

, )סצנות ארוטיותאף דמויות מיתולוגיות ואליליות ו, בעלי חיים, בני אדם(מיובאים מעוטרים באומנות הדמות 

.לדיני טומאה ריטואליתש בנרות אלו מובנת גם ללא שום זיקהולכן ההימנעות היהודית מהשימו

והתקופה הרומית הקדומההתקופה ההלניסטית המאוחרת .  3.1.ג

בדקתי שני סוגים של קרמיקה מיובאת המצויים בחפירות ובסקרים ארכיאולוגיים , שלפנינומשנה- בפרק

כלי : ישראל מהתקופה ההלניסטית המאוחרת ומהתקופה הרומית הקדומה-באתרים שונים ברחבי ארץ

רים בעלי אוכלוסייה פגאנית תאציג בנפרד את הממצאים מא, כאמור. שולחן עדינים ואמפורות מסחריות

.הממצאים מאתרים בעלי אוכלוסייה יהודיתו

כלי שולחן עדינים.  1. 3.1.ג

היא הנפוצה ביותר מבין כלי ) ESA: להלן" (Aטרה סיגילטה מזרחית "המשפחה הקראמית המכונה 

מדובר . ומהישראל בתקופה ההלניסטית המאוחרת ובתקופה הרומית הקד- בארץהמיובאים השולחן העדינים 

למשפחת כלים זו 5.מחופים בחיפוי אדום מבריקו, מעוצבים ועדינים, העשויים מטין מפולם היטבבכלים 

הסכמה בקרב החוקרים - קיימת אי. ומחוצה לותפוצה רחבה באתרים רבים באגן הים התיכון המזרחי

צפון סוריה : ת שונותוהוצעו מספר הצעו, הייצור של טרה סיגילטה מזרחית) או מקומות(בשאלת מקום 

)Slane 1997: 272( , קפריסין)Gunnewg, Perlman and Yellin 1983( , עבדת)Negev 1974: 34–35 ;Negev

1986: XVIII–XIX( ,פלסטינה-אזור סוריה"ו) "Hayes 1985 .(חשובה העובדה שכלים אלו ייוצרו , לענייננו

.ת על כלל החוקריםהנחה המוסכמ, ישראל-מחוץ לתחום היישוב היהודי בארץ

וביניהם , מיובאיםכלי שולחן עדינים של ל משפחות נוספותישרא-נתגלו באתרים שונים בארץ, ESAמלבד 

סיגילטה , סיגילטה קיפרית, )B)ESBטרה סיגילטה מזרחית : הבאותהקראמיות ת ומשפחהניתן למנות את 

סיגילטה , )Sagalassos Ware(סגלאסוס כלי, )Thin-walled Gray Ware(דופן - כלים אפורים דקי, מערבית

.ועוד, )ESCאו ,Eastern Sigillata Çandarlı(מזרחית שנדרלי 

פגאנייםאתרי יישוב.א

 היה מיושב בתקופה ההלניסטית , מזרח עמק החולה- קטן השוכן בצפוןאתר , תל אנפה:אנפהתל

ס עד "ל המאה הראשונה לפנהעם פער יישובי בין הרבע השני ש, המאוחרת ובתקופה הרומית הקדומה

של אוכלוסיית בשר חזיר היה מרכיב מרכזי בתזונתה).Herbert 1994(נ"ראשית המאה הראשונה לסה

Black Slip: "ומכונה על ידי קתלין סליין, צבע החיפוי הוא שחור, בשלב קדום של חלק מהטיפוסים המצויים במשפחה זו5

Predecessor")BSP( ;ראו :Slane 1997.
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של כלי מאד גדולהבמקום נתגלתה כמות.יהודי-יישוב לאדבר המצביע על היותו, )Redding 1994(האתר

.)A)Slane 1997בעיקר טרה סיגילטה מזרחית , שולחן מיובאים

כלי :שקמונהESA בולטת במכלולי הקרמיקה מהתקופה ההלניסטית ומהתקופה בכמותמצויים

הייתה ככל העיראוכלוסיית ).16–15: 1977ל "הנ; 52: 1974אלגביש (שעל חוף הכרמלהרומית בשקמונה

תלמי (ִתירֹוס לַ ידידותי לתלמי ראש גשר השימשושקמונה , )1994אלגביש (מיוונת- הנראה פניקית

לפי יוסף בן ).332: קדמוניות יג(פטולמאיס- על עכואת המצור שהטיל ינאיבבואו לשבור) התשיעי

ובמקום אחר כתב על , )396: שם(היה הכרמל בידיים של השלטון החשמונאי בסוף ימיו של ינאי , מתתיהו

" א של הצוריםהו)בימיו של יוספוס–כלומר (ועתה , הר אשר היה מלפנים של הגליליים: "הכרמל

לא ידוע מה עלה בגורלם של תושבי שקמונה הפגאניים בתקופת הכיבוש ).35: גמלחמת היהודים(

אך נראה שבמשך מרבית התקופה ההלניסטית והרומית הקדומה הייתה זו עיר , הקצרההחשמונאי

.נכרית

בשטח :דורCינים מיובאים כלי שולחן עדשל נתגלו עשרות שברים דוראפרים שטרן בבחפירותש

, טרה סיגילטה קיפרית, ESA:מאוחרת ולתקופה הרומית הקדומההשייכים לתקופה ההלניסטית ה

ועוד ) ”Ionian Bowls“(קערות מעוטרות בתבליט שיובאו מבתי יוצר במושבות יווניות בחופי אסיה הקטנה 

)Rosenthal-Heginbottom 1995 ;Guz-Zilberstein 1995.(6מיוונת-פניקיתבעיקרה יתה אוכלוסיית דור הי ,

: אמלחמת היהודים(סוריה על הערים הפגאניות שנכללו בפרובינקיהדור נמנתה ולאחר הכיבוש הרומאי 

והייתה תחת שלטון חשמונאי לתקופה ) 335: קדמוניות יג(על ידי ינאי הנלקחאם כי העיר, )157–155

7.ס"לפנה63בשנת לכיבוש הרומאיקצרה עד 

ההלניסטית המאוחרת מהתקופה עשיר של כלי שולחן מיובאים מגוון:קיסריה/מגדל סטרטון

אך , ESAהמורכב בעיקר מכלי , קיסריהשונות שנערכו בהחפירות נתגלה בהרומית הקדומה ומהתקופה 

כלי , דופן-כלים אפורים דקי, ESB, סיגילטה קיפרית, ייבוא איטלקי, טרה סיגילטה מערביתהכולל גם 

.)Gendelman 2007 ;Johnson 20082: 21–66: ראו לדוגמה(ועוד ילטה מזרחית שנדרליסיג, סגלאסוס

אם כי העיר הייתה תחת שלטון , אוכלוסייה פגאניתמגדל סטרטון בההלניסטית התגוררהבתקופה 

בתקופה הרומית הקדומה.ס"לפנה63בשנת מימי ינאי עד לכיבוש הרומאי, חשמונאי לתקופה קצרה

קהילה קיסריהבהתקיימהבתקופה זו ואולם, מובהקנכריבעלת צביון קיסריה/טרטוןמגדל סהייתה 

:Levine 1975: ראו(פרוץ המרד הגדול עד שחבריה ברחו מהעיר עםלמשך זמן מסוים משמעותית תיהודי

9–10, 15–17, 22–23, 32–33(.

ממשפחתבעיקר , כמויות גדולות של כלי שולחן מיובאים:סבסטיה/שומרוןESA ,בשכבות של נתגלו

:Reisner, Fisher and Lyon 1924(סבסטיה /התקופה הרומית הקדומה בשומרוןהתקופה ההלניסטית ו

על (אנטיוכיה , )על האורונטס(שנתגלתה בדור קטנה יחסית לממצא באתרים כמו חמת ESA-ציינה כי כמות ההגינבוטם-רוזנטל6

). Rosenthal-Heginbottom 1995: 218(אנפה - סבסטיה ותל-שומרון, )האורונטס

).311–300: קדמוניות יט: ראו(נ "ר במאה הראשונה לסהיוסף בן מתתיהו מעיד על קיומה של נוכחות יהודית מסוימת בדו7
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304–309 ;Kenyon 19571 ;Crowfoot 19571 .(בתקופה זו הייתה סבסטיה עיר בעלת אוכלוסיה , כידוע

ס לבין "לפנה107הורקנוס בשנת שבין כיבוש העיר בידי יוחנןהתקופה , אולי, למעט(פגאנית מובהקת

.)4. 6.א: ראו לעיל; ס"לפנה63כיבושה בידי פומפיוס בשנת 

ובמיוחד , כלי שולחן מיובאים):פחל(פלהESA ,בשכבות מהתקופה ההלניסטית המאוחרת שכיחים

א גם בממצ).McNicoll, Smith and Hennessy 1982: 73–75(בעיר היוונית פלה שבעבר הירדן המזרחי 

).83: שם(ESAהקראמי הדל מהתקופה הרומית הקדומה באתר מצויים כלי 

ת של נתגלו בשלשה שטחי חפירה באשדוד ממצא עשיר של טרה סיגילטה מזרחית משכבו:אשדוד

; Dothan and Freedman 1967: 24, 29–30(התקופה הרומית הקדומה התקופה ההלניסטית המאוחרת ו

Kee 1971 ;Fortuna, Wallace and Yeivin 1971: 142–146 ;Bahat 1971: 173–175 ; 95: 1992דותן(.

למעט פרק זמן קצר בו הייתה תחת שלטון , אשדוד הייתה עיר הלניסטית למשך רוב התקופה הנידונה

ופרק זמן קצר ביותר בו הייתה תחת ידיהם של המורדים עם פרוץ 8,)397–395: קדמוניות יג(החשמונאים

.)282–280: 21988כשר : ורא(המרד הגדול 

כמות גדולה של קרמיקה מיובאת מהתקופה ההלניסטית המאוחרת ומהתקופה הרומית :אשקלון

52מופיעים של חפירות אלו בפרסום הסופי ; אשקלוןחפירות משלחת ליאון לוי בהקדומה נתגלתה ב

Johnson(מיות אחרותאינדיקטיביים נוספים ממשפחות קראשברים 77-וESAשברים אינדיקטיביים של

.במשך כל התקופה הנידונה כאןאשקלון הייתה עיר יוונית מובהקת, כידוע.)40–5 :20081

והמשיך , נבטיםכנראה על ידי , ס"אה השנייה לפנההאתר בניצנה ייושב במחצית השנייה של המ:ניצנה

בו , נה אחד מתקופה זובאתר נחפר מב). Colt 1962: 13–16(להתקיים במשך התקופה הרומית הקדומה 

–Baly 1962: 271–272, 282–287, Pl. XLIII(עשרות שברים אינדיקטיביים של טרה סיגילטה נתגלו 

XLVII.(

של כמויות גדולות של טרה סיגילטה מזרחית ונתגלובאתר הנבטי עבדת שבהר הנגב המרכזי:עבדת

.)Negev 1974: 29–42 ;Negev 1986: XVIII, 9–32(קרמיקה מיובאת אחרת

יהודייםאתרי יישוב.ב

כבית ציידהעל ידי רבים המזוהה , תל- באתר אבשלהי ימי הבית השני התקיים יישוב יהודי :בית ציידה

שברים של כלי שולחן עדינים400-כבאתר נתגלו . )Arav and Freund 1995–1999(הנזכר במקורות 

). Fortner 1995(ס "לפנה100ס עד "לפנה200פרק הזמן שבין בעיקר מ, מהתקופה ההלניסטיתמיובאים

התקופה הרומית ומס"ראשונה לפנההמאה המ, התקופות שלאחר הכיבוש החשמונאי של הגלילמ

מטיפוסים ESAשברים של או ארבעה שלשה : שברים של קרמיקה מיובאתמעטרק נתגלו ,הקדומה

barbotine(מעוטרות בחיפוין העבה שני שברים של קערות ו, השייכים כנראה לתקופה הרומית הקדומה

.18הערה , 118: 21988כשר : ראו8
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decorated bowls( ,ס ולראשית המאה "המתוארכות לעשורים האחרונים של המאה הראשונה לפנה

9).106–105: שם(הראשונה לספירה 

שברי 200-נתגלו למעלה מ2003–1968בין השנים בחפירות שערכו הפרנציסקנים בכפר נחום :כפר נחום

תקופהמתוארכים לשייכים לטיפוסים הכאשר רובם המכריע , ה מזרחיתטרה סיגילטמשפחת כלים מ

רק שברים . )Loffreda 2008: 87–89(ולכיבוש החשמונאי של הגליל ס"לפנהמאה הראשונהלשקדמה

לתוך המאה הראשונה גם המשיכושס ו"רווחו במאה השנייה לפנהר שאבודדים שייכים לטיפוסים 

TS 2 ,TS: טיפוסים, שם(ה לספירה ונמאה הראשתוך האף לואס "לפנה TS 6.(10-ו, 3

לחורבנהעד –ביודפת התקיים יישוב יהודי בתקופה החשמונאית ובתקופה הרומית הקדומה :יודפת

החופרים מסרו כי בחלק הדרומי של האתר נתגלה שבר אחד בלבד של קרמיקה . במהלך המרד הגדול

באתר אפילו שבר הלא נתגל). Adan-Bayewitz and Aviam 1997: 165(מיובאת מסוג כלי השולחן העדינים 

11).231: ה"אביעם תשס(אחד של קרמיקה ממשפחת טרה סיגילטה מזרחית

הנזכר "קנה שבגליל"המזוהה על ידי מספר חוקרים כאתר כפרי , ראס-באתר כרם א:ראס- כרם א

שלישיתהמאה ה(הקדומהההלניסטית בשכבה מהתקופהקרמיקה מיובאת ה תנתגל, מקורות הכתוביםב

יהודי של תושבי - חזיר בשכבה זו מעיד על אופיים הלאעצמות ממצא של .)ס"לפנהמאה השנייהלת היתחו

נראה שהיה ן לאחר מכו, ס"האתר נהרס במחצית הראשונה של המאה השנייה לפנה. האתר בתקופה זו

והמשיך, ס"אה השנייה לפנהבסוף המהאתר חזר להיות מיושב. למשך עשרות שניםבאתר יישובי פער

קרמיקה מיובאת נעדרת כן ו, עצמות חזירלא נתגלו בשכבה זו. לתוך התקופה הרומית הקדומהלהתקיים 

.)24.05.10: מידע בעל פה מירדנה אלכסנדר(הקראמיכליל מהממצא

טרה לא נתגלתה כלל קרמיקה מיובאת ממשפחת , ברובע המגורים שבעיר העליונה של ציפורי:ציפורי

Reed: ראו גם; Balouka [forthcoming](סיגילטה מזרחית בלוקוסים שתוארכו לתקופה הרומית הקדומה 

ושברים בודדים , ESAעשרה שברים אינדיקטיביים של רק נתגלו ,במילויים בלתי מתוארכים). 126 :2000

de Vincenz(תוארכו טיפולוגית לתקופה הרומית הקדומה ר שאממשפחות ייבוא אחרות 

[forthcoming].(12

ס ונעלמו רק במאה הראשונה לספירה "רווחו בבית ציידה במאה הראשונה לפנהESAשכתבה כי כלים ממשפחת , בניגוד לברלין9

)Berlin 2002.(

ס ונעלמו רק במאה הראשונה "פר נחום במשך המאה הראשונה לפנהרווחו בכESAשכתבה כי כלים ממשפחת , בניגוד לברלין10

).Berlin 2002(לספירה 

ס ונעלמו רק במאה "היו מצויים במכלול הקראמי של יודפת במאה הראשונה לפנהESAשכתבה כי כלים ממשפחת , בניגוד לברלין11

.53: ח"וייס תשס: וראו).Berlin 2002(הראשונה לספירה 

מהפרסום הסופי של הקרמיקה העדינה בציפורי הם סך כל השברים ESAמסרה לי כי עשרת השברים של וינסנס- אנה דה12

ונתן ריד מסר לי כי בחפירות ציפורי נשמרו כל השברים של קרמיקה 'ג). 08.11.10: מידע בעל פה(האינדיקטיביים שהגיעו לידיה 

.53: ח"וייס תשס: ראו עוד).07.08.10: מידע בעל פה(עדינה מיובאת 
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ם אינדיקטיביים שלשברי1633בחפירותיו של שמריה גוטמן בגמלא נתגלו :גמלאESA , ואולם ניתוח של

ברלין לקבוע כי השימוש בכלים אלו היה מוגבל למאה טיגרפיים הביא אתהנתונים הטיפולוגיים והסטר

).Berlin 2006: 21(ם אלו בגמלא ש בכליומיהשוכי במאה הראשונה לספירה נפסק , ס"פנההראשונה ל

ממשפחה הכלים השלמים16מתוך 14כמן גם , )70%(באתר ESAמרבית השברים האינדיקטיביים של 

אזורים באתר אשר ננטשו קרוב לראשית המאה הראשונה , B/Dנתגלו בשטחי החפירה, קראמית זו

שטחים אלו בנקודת הקראמיקה ממכלולילא ניתן לקבוע את ראשיתם של, לדברי ברלין). שם(לספירה 

).137: שם(ס "זמן מדויק במהלך המאה הראשונה לפנה

בתקופה ההלניסטיתה תשנבנקלאיתנדיה שמצפון לירושלים נתגלתה חווה חאבקל:נדיהאקל ,

).Magen 20042: 84(כלי שולחן מיובאיםבאתר לא נתגלו .מרד החורבןשהמשיכה להתקיים עד ו

שנבנה במחצית הראשונה של נחפר יישוב כפרי ) מודיעין עילית/ ספרקריית (עיסא בד' בח:ספרקריית

על באתר נתגלה שבר בודד מבסיס של פך שזוהה ;התקיים עד מרד בר כוכבאשו, ס"המאה הראשונה לפנה

).Magen, Tzionit and Sirkis 2004: 214, Pl. 7:8(יתטרה סיגילטה מזרחכידי החופרים 

ם משתי בטוחיכלים שנתגלו בהקשרים סטרטיגרפיים כל הין פרסם קורפוס קראמי של מור גיטסי:גזר

כלים 5בקורפוס מצויים . )Gittin 1990(בתל גזר) Field VII(בשטח חפירה אחד ) 1973–1972(עונות חפירה 

כלים IIC(,12שכבה (ס "מהשכבה המתוארכת למחצית הראשונה של המאה השנייה לפנהESAממשפחת 

כלים נוספים13-ו)IIBשכבה (ס"השנייה לפנההמתוארכות למחצית השנייה של המאה בהמהשכ

, 44–34לוחות , 261–246, 101–89: שם()IIAשכבה (ס "המאה הראשונה לפנהמהמחצית הראשונה של

דתית של גזר -לשאלת הזהות האתנו).26–25: שם(בתקופה הרומית הייתה באתר נוכחות דלה בלבד 13.)48

.3. 1. 3.ג: ראו לקמן, ס"השנייה והראשונה לפנהבמאה

בתקופה ההלניסטית ובתקופה הרומית עתרי שבשפלת יהודה התקיים יישוב יהודי ' בח:עתרי' ח

אף שבר ה באתר לא נתגל).ב"זיסו וגנור תשס(עד לחורבן האתר במהלך דיכוי מרד בר כוכבא , הקדומה

.)Zissu and Ganor 2009: 92–93; 21:ב"תשסוגנור זיסו (קרמיקה מיובאת של 

הצביעה על היעדר מוחלט של כלי חרס מיובאים באתר כיך ' האתר בחחופרת ):רמת בית שמש(כיך ' ח

).183: א"זהבי תשע-קוגן(שהתקיים בתקופה החשמונאית ובתקופה הרומית הקדומה 

ימי הבית מפוארת משלהיבאתר שבמערב הר חברון נתגלתה אחוזה "):ארמון חלקיה("מּוַרק אל' ח

ובאתר נתגלו , )767: 1טבלה(בתוך בית המרחץ הפרטי במקום נתגלה מקווה טהרה ). ג"דמתי תשמ(השני

קרמיקה של או ESAכלי כל שרידים של לא נתגלו באתר ). שםדמתי (קרטון שונים -שברים של כלי אבן

).06.06.10: דמתימידע בעל פה מעמנואל(מיובאת אחרת 

. Gitin 1990 25, n. 40: ראו; ס אינו לגמרי נהיר"עמוק לתוך המאה הראשונה לפנהIIAהתיארוך של שכבה 13
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קרמיקה מיובאת נעדרת כליל מארמונות החשמונאים ביריחו :יריחו)Bar-Nathan 2002: 119, 121 .(

, סמיך ומבריקאדוםבחיפוי המחופים מקומיים של כלים קטנה קבוצה הבארמונות אלו נמצא, מאידך

רק ESAביריחו נתגלו כלים מיובאים ממשפחת ).121–119: שם(בנות זמנם ESAהמחקים צורות של 

במחצית חורבנם של הארמונות באתר לזמן עד וס"פנהלולים הקשורים לסוף המאה הראשונה לבמכ

מעניינת העובדה שכלים אלו נתגלו בריכוזים ). 162: 1988נתן -בר(השנייה של המאה הראשונה לספירה 

אך , )ארמון האופוס רטיקולטום(ובמזבלה של הארמון השלישי של הורדוסגדולים באזור התעשייה 

בוילה הרומית שהתקיימה ביריחו ).שם(ברים מעטים בלבד בשאר מכלולי הארמונות ההרודיאניים בש

).162: 1988נתן -בר(ESAשל בלבד " כמות זעומה"בתקופת בין המרידות נמצאה 

כלי נעדרים :קיפרוסESAבקיפרוס מבצר החשמונאימה)Bar-Nathan 2002: אך הם רווחים , )121

).164: 1988נתן -בר(באתר בארמונו של הורדוס

חפירות רק מעט מכלולים של כלי שולחן עדינים מתקופת הבית השני מהפורסמו,נכון להיום:ירושלים

ותיה של קתלין זכה לפרסום מדעי מלא מחפירכבר שאציג את המידעלהלן .השונות שנערכו בירושלים

וכן מידע על מכלולי , ברובע היהודיאביגדנחמן חפירותיו של מספר שטחים ממקניון בגן הארמני ו

הקרמיקה מהרחוב המדורג שבעמק הטירופויאון ומהמזבלה העירונית של ירושלים שבמודרות המזרחיים 

:של גבעת עיר דוד

שנתגלו בגן הארמני שבירושלים נמצאו במילויים השולחן המיובאיםכלי:  ירושליםחפירות קניון ב

ופחות על שיקולים סטרטיגרפיים קר על תיארוך טיפולוגיתיארוכם מתבסס בעיולכן, מעורבים

)Hayes 19852 .( מרבית . ס"קדומים לסוף המאה הראשונה לפנהשל קרמיקה מיובאת רק מעט שברים

תוארכו לפרק הזמן שבין הרבע האחרון של המאה אלוו, ESAהם ממשפחת המיובאים הכלים 

נתגלו גם מעט שברים השייכים למשפחות . ירהלספ70ס ועד חורבן ירושלים בשנת "הראשונה לפנה

קרמיקה כל או ESAאחרים של קניון נתגלו מעט מאד שברים של החפירה הבשטחי .ייבוא אחרות

מרבית ).Hayes 2008(לתקופת הבית השני בבטחה מיובאת אחרת מטיפוסים שהיה ניתן לתארכם 

ושייך לנוכחות הרומית , נ"לסה70תוארך לתקופה שלאחר חורבן ירושלים בשנת ESAהממצא של 

.בעיר הכבושה

במכלולי הקרמיקה מעט מאד קרמיקה מיובאת נמצא :בחפירות הרובע היהודיW-וX-2שטחים 

בעיקר מהמחצית השנייה של המאה השנייה (המאוחרתמהשכבות שתוארכו לתקופה ההלניסטית 

אין כמעט בשטחים אלו ). Geva 2003: 115–116()ס"ולתוך ראשית המאה הראשונה לפנהס "לפנה

.ממצאים מהתקופה הרומית הקדומה

כנראה לא לפני םשזמנמטיפוסים שונים ESAו מספר כלינתגל:בחפירות הרובע היהודיAשטח 

בתקופת שלטונו של ; )Rosenthal-Heginbottom 2003: 219–220(ס"אמצע המאה הראשונה לפנה

).שם(טרה סיגילטה קיפרית וטרה סיגילטה מערבית תם ממשפחוכליגם הורדוס התחילו להופיע 

שכבה (נ "של כלי טרה סיגילטה בשכבה מהשליש הראשון של המאה הראשונה לסהמשמעותיממצא 
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על המשך השימוש בקרמיקה יםמלמד) a4–4שכבה (ת והעוקבממצא מועטה יותר מהשכבותו) 5

.)215–214: שם(מיובאת לתוך המאה הראשונה לספירה

, ס"נתגלו שתי שכבות מהמחצית השנייה של המאה השנייה לפנה:בחפירות הרובע היהודיEשטח 

Rosenthal-Heginbottom(כלים ממשפחות ייבוא נוספותסיגילטה קיפרית ו, ESAואנמצבשתיהןו

ולא שרד מעליו כל שכבה , תקופת שלטונו של הורדוס נסלל במקום רחוב מרוצףמהלך ב).2006

.ס או מהמאה הראשונה לספירה"מהשנים האחרונות של המאה הראשונה לפנהארכיאולוגית 

של נתגלו מעט שברים קטנים ולא אינדיקטיביים:")הבית השרוף("בחפירות הרובע היהודי Bשטח 

השייכים אולי"השרוףהבית"בלוקוסים בצידי מקורם אך, )Geva 20101: 120(טרה סיגילטה

: מהלל גבעהפמידע בעל (לשכבת החורבן שנתגלתה בתוך הבית עצמו וםדקשהכילו חומר מילויים ל

הצביע אביגד על היעדר , 1976משנת יצוין כי בפרסום פופולארי על חפירות הרובע יהודי.)27.05.10

70משנת חורבן גם בשטחים אחרים ברובע היהודי שנתגלו בהם שכבות ממצא של טרה סיגילטה 

המזרחיים בבתים שנהרסו עם ' טרה סיגילטה'ודי לא נמצאו כלי בחפירות הרובע היה": לספירה

).19: ו"אביגד תשל(" אלא בקונטקסט של המאה הראשונה לפני הספירה, נ"לסה70-חורבן ירושלים ב

לא נתגלו כלל שברי טרה סיגילטה במפולות שמעל הרחוב :  הרחוב המדורג שבעמק הטירופויאון

לדברי ). א"שוקרון ורייך תשע, סידי(תעלת הניקוז שמתחתיו המדורג שבעמק הטירופויאון ובתוך 

מקורו של העפר שנחפר על גבי ריצוף הרחוב הוא בבתי המגורים , אלי שוקרון ורוני רייך, נעמי סידי

וזמנו , )עיר דוד(מזרחית של ירושלים -מיתמערבי של הגבעה הדרו-שהיו ממוקמים בקצה הדרומי

שקע , לעומת זאת, העפר שהוצא מן התעלה. לספירה70שנת נ עד "ממחצית המאה הראשונה לסה

נ עד "וזמנו נקבע למאה הראשונה לסה, בתעלה מן המים שנוקזו בה וזרמו במורדה לכיוון נחל קדרון

.לספירה70שנת 

כלל שברי הקרמיקה מ0.1%סיגילטה מהווים רק שברי טרה :ירושליםשל מזבלה העירוניתה

רייך (ירושלים שבמדרון המזרחי של גבעת עיר דודזבלה העירונית של במהחפירות שנערכו משנבדקו 

.נ"מזבלה זו תוארכה למאה הראשונה לסה). 91: ז"עוז תשס- ובר

קומראן ' קרמיקה מיובאת נעדרת כמעט כליל ממכלולי הקרמיקה של ח:קומראן)Donceel and

Donceel-Voûte 1994: 10;Magness 2002: 75–77;Bar-Nathan 20062: 272, 277.(

מהתקופה הרומית היהודי היישוב מכלולי הקרמיקה של יובאת נעדרת כמעט כליל מקרמיקה מ:עין גדי

מצפון לעין י מתקופת בין המרידות בבית המרחץ הרומ). de Vincenz 2007: 301–302(גדי -הקדומה בעין

:Hadas 2007(1965–1964בשנים במסגרת חפירות מזר שברי טרה סיגילטה מזרחיתנתגלו ארבעהגדי 

Johnson(1998–1997במסגרת חפירות הירשפלד שנערכו באתר בשנים ESAושברים משני פכי , )354

2007: 432, Pl 4.46–47(. שימש את חיל המצב הרומי שישב בעין גדי אחרי המרד הגדול בית המרחץ

)Stiebel 2007.(
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מידע מסקרים.ג

ניתן להסיק מידע חשוב על השימוש , ך החפירות הארכיאולוגיות שנמנו לעילנוסף על הנתונים העולים מתו

.אולוגיים שנערכו בשנים האחרונותמתוך סקרים ארכיישראל -בארץבכלי שולחן מיובאים באתרים יהודיים 

נמצא כי שברי טרה סיגילטה מזרחית נתגלו באופן כמעט 14בסקר של הגליל העליון:סקר הגליל העליון

היסטוריים ומנתונים אזורים הידועים ממקורות , אזור המערבי והצפוני של מרחב הסקרבלעדי ב

,Frankel et al. 2001: 113(אחרים כשייכים לתחום פיניקיה וכבעלי אוכלוסייה פגאנית ארכיאולוגיים 

132, Pl. 32.(15

אמי בין הובחן הבדל בולט באופיו של הממצא הקר, עמק החולהבסקר שנערך ב:סקר עמק חולה

בעוד ; מזרח העמק לבין האתרים השוכנים בחלק הצפוני של העמק ובמערבו-האתרים השוכנים בדרום

"כלי כפר חנניה"מזרח נמצא מעט טרה סיגילטה מזרחית וכמות גדולה של חרסים מקבוצת -שבדרום

וכמות " יןקנקני שיח"ו" כלי כפר חנניה"באתרים הצפוניים והמערביים נמצא מעט , "קנקני שיחין"מו

הסוקרים מצאו מתאם בין ). Shaked and Avshalom-Gorni 2004(גדולה של טרה סיגילטה מזרחית 

מלחמת היהודים(ובין תיאור הגבול הצפוני של הגליל העליון היהודי אצל יוסף בן מתתיהוממצאים אלו 

16).40: ג

טרה ות כלים ממשפחתשפ57בסקר שערך עוזי ליבנר בגליל המזרחי נמצאו :סקר הגליל המזרחי

, ס"לפנהשייכים לתקופה שלפני אמצע המאה הראשונהשפות מטיפוסים ה18מתוכם , סיגילטה מזרחית

העובדה . )Leibner 2009: 52(והיתר כאלו שלא היה ניתן לקבוע האם הם הלניסטיים או רומיים קדומים 

ם עוד בתקופה ההלניסטית נאסף באתרים שהיו מיושביESAחרסים ממשפחת שהרוב המכריע של ה

לידי את ליבנר הממרבית האתרים שהוקמו רק בתקופה הרומית הקדומה הביאלעומת היעדרם הבולט

האזור .מסקנה שבתקופה הרומית הקדומה כלים אלו כמעט ולא היו בשימוש באתרים שבמרחב הסקרה

מי הבית השני ובתקופת בגליל בשלהי יכמרכז היישוב היהודימהמקורות ההיסטוריים הנידון ידוע 

.המשנה והתלמוד

כלים מיובאים מהתקופה ההלניסטית במסגרת סקר שנערך בארץ כמעט לא נמצאו :סקר ארץ בנימין

ובאתרים ) בלטרון במערב ובבקעת הירדן במזרח, ברמאללה בצפון, בשטח הגובל בירושלים בדרום(בנימין

אזורים אלו היו בלב לבו של ).Magen 20041: 18; 94: ד"מגן תשנ(נחפרו בדרום הר אפרים ששנסקרו או 

.מרחב היישוב היהודי בארץ יהודה בימי הבית השני ובתקופת בין המרידות

בין עכו לצומת 85' כביש מס–בדרום ; הים התיכון–במערב ; הגבול הבינלאומי עם לבנון–בצפון : גבולותיו של מרחב הסקר הן14

.יעד עד מטולהמצומת עמ90' כביש מס–במזרח ; עמיעד

).63: ראו שם(ל שום הבחנה בין טיפוסים שונים של טרה סיגילטה מזרחית "יש להעיר כי אין בפרסום של הסקר הנ15

.יש להעיר שהסוקרים לא הבחינו בין טיפוסים שונים של טרה סיגילטה מזרחית16
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מסחריותאמפורות.  2. 3.1.ג

, להובלה מסחרית של מוצרים כגון ייןעיקרירומי ככלי ה-בעולם ההלניסטישימשוקראמיות אמפורות 

קופה הרומית שמקורם ישראל נתגלו אמפורות מהתקופה ההלניסטית ומהת- בארץ. מוצרי דגים ועוד, שמן

חצי האי מאיטליה ואף , יוון ואייה, אסיה הקטנה, קפריסיןמ: אגן הים התיכוןמרחב בממקומות שונים

טביעות על סמך צורתם הטיפולוגית ועל סמך ניתן ללמוד על מקורן ועל תאריכן של אמפורות אלו .האיברי

אשר ייוצרו בכמויות , במיוחד יש לציין את האמפורות הרודיות.על הידיות של חלק מהכליםנטבעושחותם

, ס"ס עד סוף המאה השנייה לפנה"גדולות בעיקר בפרק הזמן שבין המחצית השנייה של המאה השלישית לפנה

ייצרו את המציינות את השנה בהואשר בדרך כלל נושאות על ידיותיהן טביעות חותם עם כתובות ביוונית 

הייצוא ואת מקומו תפס,ס"הייצוא של אמפורות רודיות ירד אחרי סוף המאה השנייה לפנה17.האמפורה

.אגן ים התיכוןמאיטליה וממערב

נעשה להניח שסביר ואולם , בראש ובראשונה להובלת סחורות שונותנועדו אמפורות מסחריות , כאמור

תייחס לממצא של אבשלב זה . קנו מתכולתם המקוריתהתרוהם אחרי ששימוש חוזר ברבים מכלים אלו 

ות הקשורות אדון בהשלכות ההלכתי) 1. 2. 5.ג(ובהמשך , אחרתקרמיקה מיובאתממצא של כל כאל אמפורות 

.לתכולתם של כלים אלו

אתרי יישוב פגאניים.א

כמעט כולן רודיות , ידיות אמפורה חתומות137נתגלו תל אנפה ב:תל אנפה)Ariel and Finkielsztejn

ס אל תוך המאה "של המאה השנייה לפנהלשליש האחרוןתוארכו) מאהכ(מרבית הידיות ). 1994

מספר הידיות החתומות מייצג כמות גדולה . )Herbert 1994: 17, Fig. 1.5: ראו גם; שם(הראשונה לספירה

–Berlin 1997:160(שנתגלו באתר מהתקופה ההלניסטית המאוחרת בהרבה של אמפורות בלתי חתומות 

166, esp. n. 338 .( מספר אמפורות בלתי חתומות נתגלו גם בשכבות של התקופה הרומית הקדומה באתר

).שם(

טרם פורסמו ממצאי האמפורות מהתקופה ההלניסטית ומהתקופה הרומית בחפירות דור בצורה :דור

מרביתן , )C-וAשטחי (בדור משני שטחי חפירה ידיות אמפורה חתומות133עד כה פורסמו . שיטתית

פני המאותתאריכיהן של הידיות מתפרסים על ). Rosenthal-Heginbottom 1995: 183–204(רודיות 

אמפורה מלוקוסים פורסמו גם שברי , בנוסף לידיות החתומות.ס"השנייה והראשונה לפנה, השלישית

).C)Guz-Zilberstein 1995נבחרים בשטח 

שברים ממגוון טיפוסים של אמפורות מיובאות מהתקופה ההלניסטית נתגלו :קיסריה/מגדל סטרטון

מפורות מיובאותשברי א). Gendelman 2007: 18–24(קיסריה /ירות שונות שנערכו במגדל סטרטוןבחפ

מכלל 9%עד 6%-מומהווים , מהתקופה הרומית הקדומהיםהקראמייםמכלולדומיננטיים ביותר ב

אשר הציעה חלוקה , יניה גרייס'תה של וירגתיארוכן של ידיות חתומות מהתקופה ההלניסטית מבוססת על עבוד, בעבודה זו17

שיטת תיארוך שונה ). Ariel 1990: ראו, לרשימה ביבליוגרפית של מחקריה(I–VII: כרונולוגית של הידיות לשבע תקופות עוקבות

).Finkielsztejn 2001: ראו(רלד פינקלשטיין 'הוצעה לאחרונה על ידי ג) נמוכה יותר(במקצת 
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,Gendelman 2007: 58(במקום הקראמי הממצא  –Blakely 1987 ;Johnson 20082: 98: ראו גם; 72–63

115.(

מהתקופה ההלניסטית ומהתקופה ממצא האמפורות רק חלק קטןעד כה פורסם :סקיתופוליס-בית שאן

, ידיות אמפורה50-נתגלו כ) חוסן-תל אל(בתל בית שאן עצמו .סקיתופוליס-בבית שאןשנתגלההרומית 

ברבע השני ).Ariel 2004: 25, n. 15 ;idem 20063(ס "רבע השלישי של המאה השלישית לפנהמרביתן מה

שם ו,)Ariel 2004(מראש תל בית שאן לתל אצטבה הסמוך היישובעיקר ס עבר "של המאה השנייה לפנה

וכן , ס"ידיות רודיות חתומות המתוארכות בעיקר למחצית השנייה של המאה השנייה לפנה310נתגלו 

החתומה המאוחרת ת הידי18).17הערה , 26–25: שם(שברי אמפורותמספר רב של אמפורות שלמות ו

זמן קצר לפני כיבוש כנראה , )Finkielsztejn 1998: 40–41(ס "לפנה108לשנת ביותר מתל אצטבה תוארך 

.תופוליס הרומיסקית-מניסההקרמיקה טרם פורסמו ממצאי .)50: שם(העיר בידי יוחנן הורקנוס

בשומרוןמהתקופה ההלניסטית ידיות אמפורה חתומות (!) נתגלו למעלה מאלפיים:סבסטיה/שומרון ,

–Reisner, Fisher and Lyon 1924: 18–19, 310(פורסמו ןאך רק חלק, רודיות) ידיות1,978(רובן המכריע 

316 ;Crowfoot 19572 ;Grace 1962: 106 .( נמצא כי , ל פי אפונימיםעהידיות הרודיות שתוארכו377מתוך

IIמתקופה 78; )ס"לפנה240ס עד לערך "לפנה331לערך (Iמתקופה 46: הידיות מתחלקות לחמש תקופות

72; )ס"לפנה175ס עד לערך "לפנה205לערך (IIIמתקופה 103; )ס"לפנה205ס עד לערך "לפנה240לערך (

108ס עד לערך "לפנה146לערך (Vמתקופה 78; )ס"לפנה146ס עד לערך "לפנה175לערך (IVמתקופה 

וכי אין , Vלתקופה על פי אפונימים ידיות רודיות מתוארכות 92נמצא כי , בפרסום עדכני יותר).ס"לפנה

טרם פורסמו ). Finkielsztejn 1998: 53–54(ס "לפנה110ידיות רודיות חתומות המאוחרות לשנת 

.סטיהסבהמיובאות מהתקופה הרומית בהאמפורות 

 מיובאות מהתקופה ההלניסטית המאוחרת אמפורותשל "כמויות גדולות"נתגלו בפלה ):פחל(פלה

,McNicoll, Smith and Hennessy 1982: 74–75(ומהתקופה הרומית הקדומה ) בעיקר אמפורות רודיות(

83.(

מפורות וידיות ומספר רב של שברי ארות שלמותאמפו50-למעלה מבמרשה ההלניסטית נתגלו :מרשה

עד כה ).Ariel and Finkielsztejn 2003: ראו(אך נכון להיום פורסם רק חלק זעום מהממצא, חתומות

חפירות שערכו בליס ומקאליסטר במרשה מסגרת הידיות חתומות שנתגלו ב300-פורסמו הכתובות על כ

רותיו של עמוס קלונר בשנות וכעשר ידיות חתומות נוספות שנתגלו בחפי, )Macalister 1901(1900בשנת 

מבין הידיות הרודיות החתומות שנתגלו ). Ariel and Finkielsztejn 2003(השמונים של המאה הקודמת 

–Finkielsztejn 1998: 40, 53(ס "לפנה113/112ס עד "לפנה145ידיות תוארכו לפרק הזמן שבין 74, באתר

54.(

Landau and Tzaferis(כולם מתוך ריבוע חפירה אחד , )ושתי ידיות קנידיות(ידיות רודיות מתל אצטבה 36עד כה פורסמו רק 18

1979  .(
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לפרקי זמן שונים ומרביתן תוארכו, חתומות מאשדודפורסמו למעלה מעשרים ידיות רודיות :אשדוד

:Dothan and Freedman 1967: 31 ;Kee 1971(ס "במהלך המאה השנייה לפנה 47, 49, נתגלו גם .)63–62

).Kee 1971: 63(ס "ושברי אמפורות מהמאה הראשונה לפנה, ידית חתומה אחת עם כתובת לטינית

הרומית הקדומה שנתגלו באשקלוןמהתקופה הלניסטית וכלל האמפורות מהתקופה התוך מ:אשקלון,

Johnson(1988–1985שנתגלו בעונות החפירה תקופה הרומית פורסמו עד כה רק פריטים מייצגים מה

של טיפוסי אמפורות מיובאות מהקטלוג המצומצם הזה ניתן ללמוד על המגוון העשיר). 148–137 :20081

.שנתגלו באתר

פורה אמידיות 38נתגלו ס"מחצית השנייה של המאה השנייה לפנהשהוקם בבמבנה באתר :ניצנה

.שלש פמפיליות ושתי איטלקיות, רודיות13, )ורות מקוספמאו חיקויים של א(מקוס ידיות 20:חתומות

Grace(ס "ס ועד לאמצע המאה הראשונה לפנה"למחצית השנייה של המאה השנייה לפנההידיות תוארכו

1962.(

שוב יהודייםאתרי יי.ב

לשני העשורים האחרונים של המתוארכות, שתי ידיות אמפורה רודיות חתומותבגמלא נתגלו :גמלא

Ariel(ס "המאה השנייה לפנה במבנה בית הבד . מהתקופה שלפני הכיבוש החשמונאי של היישוב, )20062

נתגלו שתי , נ"לסה67נ עד חורבן גמלא בשנת "מאה הראשונה לסהמהלך הפעל בר שא,Rשבשטח 

ראשית המאה הראשונה לספירה לס או "שתוארכו לסוף המאה הראשונה לפנהזהות אמפורות ספרדיות 

דני שיאון וצבי ). Berlin 2006: 104 Fig. 4.2, 105 Fig. 4.3:14, 108 Table 4.2; 17: א"שיאון ויבור תשס(

). שיאון ויבור שם(ן חסרות שכן תחתיה, כמשפכיםבשימוש משני אמפורות אלו שימשויבור הציעו ש

אך לא " Greco-Italic"שהוגדרה וצוואר של אמפורה נוספתבמבנה אחר באותו שטח חפירה נתגלתה שפה 

).Berlin 2006: 116, Fig. 4.11:8(תוארכה 

לשליש האחרון של המאה שתוארכו10מתוכם , ידיות רודיות חתומות בבית ציידה14נתגלו :בית ציידה

כולם –)Ariel 2009(ס בערך "אמצע המאה השנייה לפנהשתאריכן עד ושלשה נוספות , ס"נההשלישית לפ

לא דווח על ממצא של אמפורות מיובאות החל מהמחצית השנייה של . מלפני הכיבוש החשמונאי של הגליל

.ס ואילך"המאה השנייה לפנה

ית אחת חתומה שתוארכהכולל יד, תקופה ההלניסטיתמהנתגלו שברים מאמפורות רודיות :יודפת

התקופה אמפורות מיובאות מלא דווח על ממצא של שרידי . )96: ה"אביעם תשס(ס "לפנה135–146לשנים 

.החשמונאית ואילך באתר
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 ידיות אמפורה חתומות 12בצלאל רבני באזור שממערב לכנרת נתגלו בסקר שערך :מערב הכנרתסקר

)Finkielsztejn 2009.(19 למעט שתי , ס"הידיות קודמים לאמצע המאה השנייה לפנהתאריכיהן של כל

.ס"ידיות בלתי קריאות שתוארכו למחצית השנייה של המאה השנייה לפנה

כולם , ברובע המגורים בעיר העליונה של ציפורי נתגלו רק שברים בודדים של אמפורות מיובאות:ציפורי

.)Reed 2000: 126, n. 73:ראו גם;Balouka [forthcoming](נ "בלוקוסים מהמאה השנייה והשלישית לסה

נתגלתה שפה אחת של אמפורה שזוהתה כטיפוסית לתקופה ההלניסטית המאוחרת :קריית ספר)Magen

et al. 2004: 194, Pl. 2:4( , תיארוך מדויק יותרלו אך נראה שקשה לקבוע.

שנתגלו בחפירותיו בגזר בראשית ידיות אמפורה חתומותכתובות מ476מקליסטר פרסם 1912בשנת :גזר

ההלניסטית מרבית הידיות החתומות הן רודיות מהתקופה ). Macalister 19122: 351–364(המאה הקודמת 

ס "לפנה127ס עד "לפנה145אפונימים לפרק הזמן שבין ידיות שתוארכו על סמך129ביניהן, המאוחרת

)Finkielsztejn 1998: 53–54 .(ס "לפנה127דיות חתומות שתאריכן מאוחר לשנת לא נמצאו ידיות רו)שם .(

).Gitin 1990: 25–26(בתקופה הרומית הייתה באתר נוכחות דלה בלבד ,)1. 3.1.ג(כאמור לעיל 

במרד הגדול נחרבששנבנה בתקופה ההלניסטית ובקלאנדיה וה בית חוחפירות שנערכו במ:נדיהאקל

נראה כי ואולם, )Magen 20042: 86(ר אמפורות נוספותממספושברים , שתי אמפורות שלמותפורסמו 

,)Pl. 4:21–22: שם(כמו גם שברים משתי אמפורות נוספות,)Pl. 4:20: שם(אחת מהאמפורות השלמות 

זוהתה ה השנייהשלמהה אמפורה. )Fischer 1989: 185–186, Fig. 13.3:29: ראו(מקומייםטיפוסיםהם

נ"הס עד אמצע המאה השנייה לס"פנההמאה הראשונה לרווח החל מסוףש" Koan"כטיפוס רומי המכונה 

)Magen 20042: Pl. 3:9(.20

נתגלו בחפירות שונות שנערכו במקומות חתומות של אמפורות מיובאותלמעלה מאלף ידיות :ירושלים

וצות לקב(עד כהאלו שזכו לפרסוםשל ידיותאת הקבוצות הגדולותאסקור כאן רק .שונים בירושלים

–*Finkielsztejn 1999: 21:ראו, קטנות יותר 22*(.

- כגבי על שכתובות החופרים פרסמו קריאות של :)1925–1923(חפירות מקאליסטר ודונקן בעיר דוד

רוב . )Macalister and Duncan 1926: 203–212(בחפירותיהם בעיר דוד חשפו נידיות חתומות ש450

ס עד אמצע "לפרק הזמן שבין אמצע המאה השלישית לפנהתוארכותן ומרבי, הן רודיות) 435(הידיות 

בקבוצה זו חסרות כמעט לחלוטין ידיות שתאריכן אחרי ).Finkielsztejn 1992(ס"המאה השנייה לפנה

.)שם(ס"אמצע המאה השנייה לפנה

: ראו(אך סיכום תוצאותיו מעולם לא פורסם , הסקר נערך על ידי רבני בשנות החמישים של המאה הקודמת מטעם אגף העתיקות19

Leibner 2009: 4 .(

,Bar-Nathan 1981: 86(שתוארכה על סמך מקבילה בהרודיון ) Magen 2004: Pl. 9:12(אמפורה נוספת פורסם שבר שפה וידית של 20

Pl. 4:1 (לבעיות המתודולוגיות הכרוכות בזיהוי טיפולוגי של אמפורות . אך נראה שאין כל דמיון בין השתיים, נ"למאה הראשונה לסה

.Ariel 2003: 224: ראו, שאינן שלמות
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רלד 'פוט וגקרווהן וינטר'פירותיהם של גבח:  )1927(טירופויאוןק המעבלד ר'חפירות קרופוט ופיצג

טביעות חותם על ידיות של 49נתגלו ) ממערב לגבעת עיר דוד(רלד בעמק הטירופויאון 'פיצגמילנס

:Crowfoot and Fitzgerald 1929(רודיות אמפורות  קבוצה זו תוארכה בעיקר לסוף המאה . )89–86

).89: שם(ס "ס עד מחצית המאה השנייה לפנה"השלישית לפנה

ידיות חתומות עם כתובות יווניות נתגלו בחפירותיו של קניון 139:  )1967–1961(קניוןחפירות 

ידיות 16עוד , )במדרון המזרחי של עיר דוד(Aבשטח נתגלו)ידיות106(מרביתן כאשר , בירושלים

Nשטח , )בחניון גבעתי של היום(Mבשטח והיתר , )מערבי של גבעת עיר דוד-בצד הדרום(Kבשטח 

Vשטח , )טירופויאוןבקצה הדרומי של עמק ה(Fשטח , )ממערב לגבעת עיר דודאוןטירופויבמעלה ה(

Snow and Prag()בגן הארמני(Lובשטח , )ברובע הנוצרי(Cשטח, )בחלק הדרומי של גבעת עיר דוד(

לפני(Iמתקופה 8: תקופותתפלגות כרונולוגית לשבעהמ, הרוב המכריע של הידיות הן רודיות).2008

205לערך (IIIמתקופה 36; )ס"לפנה205ס עד לערך "לפנה240לערך (IIמתקופה 49; )ס"פנהל240

שלש ; )ס"לפנה146ס עד לערך "לפנה175לערך (IVמתקופה 10; )ס"לפנה175ס עד לערך "לפנה

ס עד לערך "לפנה108לערך (VIשתים מתקופה ; )ס"לפנה108ס עד לערך "לפנה146לערך (Vמתקופה 

כי הריכוז הגדול ביותר , אפוא, נמצא). ס"לפנה88אחרי (VIIושתים נוספים מתקופה ; )ס"לפנה88

אחרי אמצע המאה השנייה וכי , ס"לפנה175ס עד "לפנה240ידיות שייך לפרק הזמן שבין השל 

נתגלו חמישה ידיות חתומות עם , בנוסף לידיות אלו.ס ידיות אלו נעלמות כמעט לחלוטין"לפנה

נתגלו של קניון השונות מחפירותיה החתומות מרבית הידיות . ת לטיניות שלא תוארכוכתובו

פורסמו שברים מששה אמפורות מיובאות שנתגלו .במילויים ובשפכים שאינם מתוארכים היטב

סביר ו, )Tushingham 1985: 55(בגן הארמני ) נ"לסה70–42/43(בשכבה משלהי ימי הבית השני 

במקום במהלך לנוכחות של הנציבים הרומיים שהשתכנו בארמונו של הורדוס להניח שאלו שייכים

).  329–328: שם; 301: במלחמת היהודים: ראו(המאה הראשונה לספירה 

ת בכל ויווניעם כתובות חתומות אמפורה ידיות 32נתגלו :  )1982–1969(רובע היהודיחפירות אביגד ב

מרבית הידיות הרודיות שבקבוצה תוארכו).Ariel 20001(שטחי חפירותיו של אביגד ברובע היהודי

ם מהמחצית השנייה של חתומות גישנן ידיות, זאתעם . ס"לפנה175ס עד "לפנה205לפרק הזמן שבין 

גם שברים פורסמו 21.)שם(ס"ובודדות השייכות כנראה למאה הראשונה לפנה, ס"לפנההמאה השנייה

ס "שתאריכן נע בין סוף המאה השנייה לפנהAנתגלו בשטח חתומות ש- עשרה אמפורות בלתי- חמשמ

ל בשתי דרכים"הנהנתונים ניתן לפרש את , אריאללדבריAriel 2003.(22(ס "עד המאה הראשונה לפנה

ס "מהמאה השנייה לפנההשימוש באמפורות מיובאות בעיר העליונה של ירושלים המשיך )1: (שונות

כאשר, תחלק לשתי תקופות נפרדותמאמפורותהממצא )2(; ס"המאה הראשונה לפנהכל למשך 

:Ariel 2003(ס "ס או לראשית המאה הראשונה לפנה"תוארכה גם היא לסוף המאה השנייה לפנהAטינית משטח ידית חתומה ל21

227.(

חלק מהאמפורות נתגלו בשכבות שתוארכו למאה הראשונה לספירה . תיארוכן של האמפורות נעשה על בסיס שיקולים טיפולוגיים22

).a4–5שכבות (
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הידית (ס והמשיכה עד הרבע האחרון של אותה מאה"הקבוצה הראשונה שייכת למאה השנייה לפנה

ואילו הקבוצה השנייה שייכת , )ס"לפנה118החתומה המאוחרת ביותר שתוארכה היטב היא משנת 

ציין שמסקנות אלו אינן חורגות מגדר אריאל עצמו.)225: שם(ס"לסוף המאה הראשונה לפנה

אחרי .חתומות טרם פורסמו-המדגם הוא קטן וגם מרבית האמפורות הבלתישכן, בלבדההשערה

אמפורות ושברי 64ח על "רלד פינקלשטיין דו'פרסם ג, ל"הנחות"את שני הדום שאריאל פרס

השנייה של המאה השנייה מחצית פרק זמן קצר במ) 3-ו4(בשתי שכבות Eאמפורות שנתגלו בשטח 

לאחרונה פורסמו אמפורה אחת שלמה והחלק העליון של אמפורה Finkielsztejn 2006(.23(ס "לפנה

.)B)Geva 20101: 123, PL. 4.2: 12–13שבשטח " הבית השרוף"שנתגלו בשכבת החורבן של נוספת

יות אמפורה הטבועות ממצא של ידאביגד על דיווח , בספרו הפופולארי על חפירות הרובע היהודי

אך טרם , )249איור ,203–202: 1980אביגד (נ"בכתובות לטיניות שגם הן מהמאה הראשונה לסה

.הקשרים הארכיאולוגיים בהם נמצאונתונים כמותיים או כל מידע על הפורסמו עליהן

מפורה אידיות 477בחפירות יגאל שילה בעיר דוד נתגלו :)1985–1978(חפירות שילה בעיר דוד

המתפלגות כרונולוגית , )ידיות450(במכלול זה מיוצגות בעיקר ידיות רודיות ). Ariel 1990(חתומות

240לערך (IIמתקופה 43; )ס"לפנה240ס עד לערך "לפנה331לערך (Iמתקופה 14: לשש תקופות

51; )ס"נהלפ175ס עד לערך "לפנה205לערך (IIIמתקופה 216; )ס"לפנה205ס עד לערך "לפנה

ס עד לערך "לפנה146לערך (Vשלש מתקופה ; )ס"לפנה146ס עד לערך "לפנה175לערך (IVמתקופה 

כי הריכוז , אפוא, נמצא). ס"לפנה80ס עד לערך "לפנה108לערך (VIוארבע מתקופה ; )ס"לפנה108

ושאחרי , ס"לפנה146ס עד "לפנה240הגדול ביותר של ידיות רודיות חתומות שייך לפרק הזמן שבין 

נתגלו במילויים מרבית הידיות. ס ידיות אלו נעלמות כמעט לחלוטין"אמצע המאה השנייה לפנה

.תקופת הבית השנימחוץ לתחומי העיר מ, י של עיר דודכת מאוחרים המצויים במדרון המזרחובשפו

ירונית של לא נתגלו שברי אמפורות מיובאות כלל במזבלה הע:מזבלה העירונית של ירושליםה

מזבלה זו תוארכה למאה ). 91: ז"עוז תשס-רייך ובר(עיר דודירושלים שבמדרון המזרחי של גבעת 

.נ"הראשונה לסה

לא נתגלו כלל שברי אמפורות במפולות שמעל הרחוב המדורג :  הרחוב המדורג שבעמק הטירופויאון

24).א"ייך תשעשוקרון ור, סידי(שבעמק הטירופויאון ובתוך תעלת הניקוז שמתחתיו 

רודיות יריחו נתגלו רק חמישה או שישה שברים של אמפורותהחשמונאים בארמונותמכלול ב:יריחו

:Bar-Nathan 2002(יםמופרעיםסטרטיגרפייםאך מרביתם נמצאו בקונטקסט, וקנידיות 131, n.7( , ולא

תה כמות דלה של אמפורות בארמונות ההרודיאניות ביריחו נתגל.פורסם כל הצעת תיארוך לאותם שברים

).Finkielsztejn 2006(ס "רכו באופן גס לרבע השני והשלישי של המאה הראשונה לפנההאמפורות תוא, מבחינה טיפולוגית23

. 1. 1. 3.ג: ראו לעיל, למקורה של קרמיקה זו ולזמנו24



238

שברים נוספים 30-של הממצא מופיעה אמפורה אחת שלמה וובקורפוס25,שמקורן מאיטליה ומספרד

).137–129: שם(המאה הראשונה לספירה ס עד אמצע"שתאריכם מסוף המאה הראשונה לפנה

ס עד "לפנה37נים מהש, פרוסשלב ההרודיאני של ארמון המבצר בקינתגלו אמפורות מהדווח כי :קיפרוס

.אך טרם פורסמו נתונים כמותיים, )Bar-Nathan 20061: 311, 328, 338(לספירה לערך 60

קומראן' אמפורות מיובאות בחשרידים של לא נמצאו :קומראן)Magness 2002: 75–76 ;Bar-Nathan

20062: 272–273.(

21:ב"תשסוגנור זיסו (עתרי ' פורות מיובאות בחאמלא נתגלו שרידים של :עתרי' ח ;Zissu and Ganor

2009: 92–93.(

הצביעה על היעדר מוחלט של כלי חרס האתר חופרת , )1. 1. 3.ג(כאמור לעיל ):רמת בית שמש(כיך ' ח

).183: א"זהבי תשע- קוגן(מיובאים באתר שהתקיים בתקופה החשמונאית ובתקופה הרומית הקדומה 

םצווארי, ידיות, שפיותם נוספים שליחד עם מאות שברי, במצדהלו אמפורות שלמות נתג146:מצדה ,

של האמפורות תוארך לתקופת שלטונוהרוב המכריע Bar-Nathan 20061: 307–357(.26(ושברי גוף בסיסים

חיל המצב השני ו) נ"לסה66–6(ומיעוט לזמנם של חיל המצב הראשון , )ובנו ארכלאוס(של הורדוס

נתגלו בקונטקסטים של הסיקריים אלו אמפורות חלק גדול מ,עם זאת.במקום)ערךלנ"לסה115–73/74(

לא ניתן לדעת לדבריה ם כי א, בהן שימוששהסיקריים עשו נתן -הסיקה רחל ברומכאן , מימי המרד הגדול

אלו או שמא השתמשו בכלים 27מקורית של הכלים מימיו של הורדוסהשתמשו בתכולה האם הסיקריים

28).311–310: שם(תרוקנו רק לאחר שה

).the quantities found in the palaces at Jericho is meager at best) "Bar-Nathan 2002: 131 […]: "נתן- לדברי רחל בר25

, על האמפורות ממצדהtituli pictiלכתבות . Cotton and Geiger 1989: 219–221: ראו, רה חתומות לטינית ממצדהלידיות אמפו26

.203–133: ראו שם

כי . אשר נצברו בקרב המבצר ונשמרו ימים רבים, ועוד נפלא מאלה היה חוסן אוצרות הצידה: "כתב על כך יוסף בן מתתיהו, ובכן27

וכאשר תפשו אלעזר . ומלבד זאת נערמו שם מיני קטניות שונים ותמרים. וגם יין ושמן למכביר, הנצוריםצורך - לחם רב נמצא פה די

אף , והנה היא טובה ורעננה וכמעט לא שנתה מפרי חדש אשר הונח זה מקרוב, מצאו את כל הצידה, והסיקריים את המבצר בערמה

יוספוס ). 297–295: זמלחמת היהודים" (ם עבר זמן של מאה שנהכי מן העת אשר הנחה למשמרת עד אשר נפל המבצר בידי הרומאי

ייחס את סיבת השתמרותו של המזון מזמנו של הורדוס עד זמנם של הסיקריים לתכונותיו המיוחדות של האקלים המאפיין את 

).298: שם(המקום 

רמז כי הסיקריים צרכו את התכולה של ולדעתה הדבר מ, נתן ציינה כי במספר מקרים נתגלו פקקים יחד עם אמפורות אלו-בר28

העובדה שהפקקים נמצאו ליד האמפורות מרמזת כי לא מדובר –אני נוטה להסיק את המסקנה ההפוכה ). 310: שם(אותן אמפורות 

סביר יותר .שבוודאי היו מסלקים את הפקק ולא משאירים אותו על הרצפה ליד האמפורה לזמן ממושך, בשימוש של הסיקריים

הסיקריים ממצא זה מרמז שנמצא ש, אם כן. נפתחו דווקא על ידי החיילים הרומאים בחפוזה אחרי כיבוש מצדהאלו רות אמפוש

.דווקא נמנעו מלצרוך את תכולתן של האמפורות הללו במשך כל השנים ששהו במצדה
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תשעה מתוכם בשכבה , שברים של אמפורות מיובאות180בפרסום ראשוני דווח כי נתגלו במכוור :מכוור

30(2והשאר בשכבה , )הקשר סטרטיגרפי לא ברור(s1בשכבה 40, )ס"לפנה57–ס"לפנה90(החשמונאית 1

נתן ערערה על האפשרות - בר, לאחרונה).Loffreda 1996: 113–114, Fig. 51) (נ"לסה72–ס"לפנה

).Bar-Nathan 20061: 311, n. 4(של הורדוס וור קדמו לזמן שלטונוכשפורסמו ממאמפורות הש

אך מרבית , עשרות שברי אמפורה נתגלו בהרודיון מימיו של הורדוס ומהמאה הראשונה לספירה:הרודיון

:Bar-Nathan 1981: ראו(הממצא טרם זכה לפרסום מדעי מלא  54, 66;Loffreda 1996: 132–133 ;Bar-

Nathan 20061: 311, 323(.

גדי נתגלתה רק שבר גוף אחד השייך כנראה לאמפורה-ביישוב מהתקופה הרומית הקדומה בעין:עין גדי

ס עד המחצית השנייה "פרק הזמן שבין הרבע האחרון של המאה השנייה לפנהאיטלקית מטיפוס שרווח ב

.)de Vincenz 2007: 301, Fig. 134(ס "נה לפנהשל המאה הראשו

הממצא מהתקופה ההלניסטית המאוחרת ומהתקופה הרומית הקדומהסיכום.  3. 3.1.ג

כלי במהלך התקופה ההלניסטית המאוחרת והתקופה הרומית הקדומה היו עולה כי כאןמהמידע שהוצג

, תומיובאמסחריות אמפורות כמו גם,וממשפחות ייבוא אחרותטרה סיגילטה מזרחית שולחן ממשפחת

אלא גם בערים , הדבר נכון לא רק בערי החוף היווניות. שאוכלוסייתו נכריתבכל אתר מאדממצא שכיח

אתרי יישוב ב, )הסלאוקיתגזר וסבסטיה/שומרון, סקיתופוליס/בית שאן, פלה:כגון(יווניות בפנים הארץ 

, )תל אנפה והאתרים שנסקרו בסקר עמק החולה,]ונאילפני הכיבוש החשמ[ראס - כרם א: כגון(קטנים

.הלניסטית מרשה-ובעיר האדומית)עבדת וניצנה: כגון(באתרים נבטיים שבנגב 

יישוב באתרי הנדירהרבה יותר קרמיקה מיובאת,באתרי היישוב הנכרייםשכיחותם של כלי יבואלעומת 

29.ולא לגמרי אחידהמורכבת קצתת האתרים כאןמבדיקאם כי התמונה המצטיירת –יהודיים בני אותו זמן

קרמיקה מיובאת נדירה מאד או נעדרת כליל בכמעט כל האתרים היהודיים,התקופה החשמונאיתבמהלך 

אלא אף בארמונות , כפרייםהלא רק באתרים כלים מיובאים נעדרים כמעט לגמרי, יהודהב.שנבדקו על ידי

קרמיקה מיובאת נדירה או חסרה לגמרי באתרי , בגליל30.במכוורוכנראה גםבקיפרוס, החשמונאים ביריחו

רשמה ירידה תלולה נ, בירושלים31.ס"יהודיים החל מהכיבוש החשמונאי בשלהי המאה השנייה לפנההיישוב ה

מעט מאד כן ו, ס"באמצע המאה השנייה לפנהרודיות אחרי הכיבוש החשמונאיבייבוא של אמפורותביותר 

ESAהחשמונאיתידוע מירושלים.

ממצא שהוא , פירותיו בהר גריזיםיצחק מגן הצביע על היעדר מוחלט של קרמיקה מיובאת מתוך אלפי שברי הקרמיקה שנתגלו בח29

.108- ו48הערות, עוד לקמןוראו ). Magen 20082: 183–184(ייחס לזהירותם של השמורונים מפני טומאת נכרים 

.Bar-Nathan 20062: 272–273: ראו גם30

ס באתרים גליליים כמו "נתגלתה קרמיקה מיובאת מהמאה השנייה לפנה, כפי שראינו לעיל בסקירת הממצאים הארכיאולוגיים31

לא נהירה לגמרי מה היה אופייה היהודי של הגליל , כאמור לעיל. וכן בגמלא שבגולן, ראס ויודפת-אכפר נחום כרם , בית ציידה

).4הערה , ראו לעיל(ס "צפון בשלהי המאה השנייה לפנהבתקופה שקדמה לכיבוש החשמונאי של ה
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עד סלאוקי הגזר הייתה בעלת אוכלוסיה מיוונת תחת השלטון . גזרתל הוא ,לכאורה, אתר אחד יוצא דופן

שמעון גירש את תושבי גזר ', לפי ספר מקבים א. ס"לפנה142ידי שמעון החשמונאי בשנת עללכיבושה 

καὶ(מהעיר היווניים ἐξέβαλεν αὐτοὺς ἐκ τῆς πόλεως( ,שומרי תורה יהודיםבמקומםיישב)καὶ

κατῴκισεν ἐν αὐτῇ ἄνδρας οἵτινες τὸν νόμον ποιήσωσιν(, במקום בית לעצמוואף בנה)מג, יג' מקבים א–

אשר קבע את , נוסאת צבאו בידי בנו יוחנן הורקשמעון הפקיד לאחר מכן ). 306: ד"ראו רפפורט תשס; מח

מקובל , מתוך כך). יט, א, שם טז; נג, יג' מקבים א(ס "פנהל134עד לעלייתו לשלטון בשנת מקום מושבו בגזר

ידיות רודיות 129נתגלו בגזר , כפי שראינו לעיל. לראות בגזר יישוב יהודי מובהק בתקופה החשמונאית

המתוארכות השכבותמESAוכן מספר לא מבוטל של כלי, ס"לפנה127ס עד "לפנה145ן משנת חתומות שזמנ

כדי ללמד על ) רודיותההידיותובמיוחד הכמות הגדולה של (יש בממצאים אלו , ל פניוע.לתקופה החשמונאית

: 'ארים על ידי מחבר ספר מקבים אהמתו,של גזרבקרב התושבים היהודייםבקרמיקה מיובאת נרחב שימוש 

מעמיק נראה כי עיון , אולם למעשה.)מח, יג" ()οἵτινες τὸν νόμον ποιήσωσιν(עושים את התורהאנשים ה"

ראלד פינקלשטיין כבר הציע שיש 'ג.יותר בתולדותיה של גזר מאפשר להציע פרשנות אחרת של הממצא באתר

הורקנוסיוחנן קצת אחרי עלייתו שלחנה במקוםוקי ששל הידיות הרודיות בגזר לכוח סלאלשייך את הממצא

משלחת שיגר הורקנוס, בן מתתיהולפי יוסף.)170–166: 2001ל "הנ; Finkielsztejn 1998: 45–46(לשלטון 

ניהן נמנית גזר יוב, )?השביעי(ערים שנכבשו על ידי אנטיוכוס את החזרתם שלמהסנט לבקש כדי לרומא 

127או 128יש לתארך את שיגור המשלחת לרומא לסביבות השנה , לדעת מנחם שטרן).261: קדמוניות יג(

בגזר לפרק ינקלשטיין לייחס את האמפורות הרודיות שנתגלוביקש פ, זהפי על).12–7: א"שטרן תשכ(ס "לפנה

שנות העשרים של ראשית בסביבות סוף שנות השלושים או ב, קי בגזרשהה חיל סלאויש להעריך שהזמן שבו 

120, פה החשמונאיתהידיות הרודיות החתומות שנתגלו בגזר מהתקו129מתוך , ובכן. ס"המאה השנייה לפנה

הידית , כאמור לעיל).Finkielsztejn 1998: 53(ס "לפנה131ס עד "לפנה134–137שביןמתוארכים לפרק הזמן 

מגזר זמן מה י סולקקהסלאוונראה שהכוח, ס"לפנה127בגזר מתוארכת לשנת שנתגלתה המאוחרת ביותר 

, פלדציון רוזנ- ןלדעת ב. וקית בגזרכך לא נחתם הפרק של ההתערבות הסלאאולם ב32.)46: שם(אחרי שנה זו

112–113שגזר נכבשה שוב למשך תקופה קצרה על ידי אנטיוכוס התשיעי בסביבות השנים יש מקום להניח

קי סלאוהייתה נוכחות של הצבא ה" חשמונאית"שבגזר ה, אם כן, נמצא.)Rosenfeld 1988: 241–242(ס "לפנה

ניתן ליחס את מרבית ונראה ש, ס"בפרקי זמן שונים במהלך המחצית האחרונה של המאה השנייה לפנה

33.ת זונכריהממצא של קרמיקה מיובאת באתר לנוכחות 

אך לדבריו העיר נשארה , אנטיוכוס השביעי אמנם כבש את גזר בראשית שנות שלטונו של יוחנן הורקנוס, ציון רוזנפלד- לדעת בן32

). Rosenfeld 1988: 241(ס "לפנה132שנחתם בין אנטיוכוס להורקנוס בשנת בידי היהודים שהעלו מס לשליט הסלאוקי על פי הסכם

יש מקום להניח , גם לפי שחזור זה. ס"לפנה129גזר שוחררה על ידי הורקנוס זמן מה לאחר מותו של אנטיוכוס בשנת , לדעת רוזנפלד

אולי , ס"ים של המאה השנייה לפנהשהתקיימה בגזר נוכחות סלאוקית מסוימת בסוף שנות השלושים ובראשית שנות העשר

.במתכונת של חיל מצב

ס "לפנה100שתוארכה על ידי גיטין לפרק הזמן שבין IIAשברים של טרה סיגילטה מזרחית בשכבה 13אמנם כפי שראינו נתגלו 33

הקביעה ששכבת יישוב זו המשיכה להתקיים עמוק לתוך המאה הראשונה , )13הערה (ואולם כפי שהערתי לעיל , ס"לפנה64עד 

.ס איננה לגמרי ברורה"לפנה
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במרבית אתרי קרמיקה מיובאת ממשיכה להיות ממצא נדיר מאד , תקופה הרומית הקדומההמממצאגם ב

נתגלו מאות רבות של בו, מבחינה זו הוא גמלאיוצא דופןאחד אתר . שנבדקו על ידיהיישוב ביהודה ובגליל 

השימוש בכלים אלו פסק בסביבות ראשית המאה , כפי שראינו לעיל34.ס"מהמאה הראשונה לפנהESAשברי 

.ננטש מסיבות שטרם הובהרו) B/Dשטחי חפירה (זמן שאזור שלם בגמלא , הראשונה לספירה

,מרבית אתרי היישוב היהודיים בתקופה הרומית הקדומהשל קרמיקה מיובאת בהעדר בולט לעומת

, במצדה, פרוסיקב, ביריחו: של הורדוסהפרטיים בארמונותיו גדולים בהיקפיםמופיעואייבכליממצא של 

ל החל מהרבע האחרון שכלי שולחן מיובאים שלים התחילו להופיעבגן הארמני בירוגם . במכוור ובהרודיון

לארמונו של הורדוס שהוקם במקוםלייחסונראה שאף את הממצא הזה יש, ס"המאה הראשונה לפנה

.)Tushingham 1985: ראו(קופה זו בת

באותו פרק זמן התחילו להופיע כמויות משמעותיות של קרמיקה מיובאת גם בעיר העליונה של ירושלים 

מלמדים על המשך השימוש בקרמיקה Aהממצאים משטח ).של חפירות הרובע היהודיEשטח בוAשטח ב(

שהשימוש בקרמיקה מיובאת נראה . אשונה לספירהמיובאת בעיר העליונה במידה זו או אחרת לתוך המאה הר

טה מזרחית טרה סיגילכלי ולא נמצאשכן בחפירות הרובע היהודי, סוף תקופת הבית השניעד פסק בירושלים 

ממצאים של אמפורות מיובאות מאד מעט ועד כה פורסם, נ"לסה70שנת בבתים שנהרסו עם חורבן ירושלים ב

ממצאי מחלק קטן של המבוססות על הפרסוםכמובן רק מסקנות בינייםאלו. 70החורבן של שנת שכבות מ

ויש להמתין לפרסום מלא של חפירות אלו לפני שיהיה ניתן להגיע לקביעות ברורות , חפירות הרובע היהודי

מסקנות אלו נתמכות על ידי בדיקה של המזבלה העירונית של ירושלים שפעלה , עם זאת.ומבוססות יותר

בה לא נתגלו כלל שרידים של אמפורות מיובאות ורק מעט , 70ה לספירה עד לחורבן העיר בשנת במאה הראשונ

.מאד שרידים של טרה סיגילטה

והתקופה הביזנטית הקדומההתקופה הרומית המאוחרת.  3.2.ג

אמצע המאה בסביבותוממשפחות קראמיות נוספות ESAישראל פסק הייבוא של כלים ממשפחת - בארץ

, מאה שנהלמעלה מלמשך נעדרת כמעט כליל בכל רחבי הארץ הייתה מיובאת עדינה קרמיקה .נ"סההשנייה ל

:Hayes 1972(ביישובים יהודיים ופגאניים כאחד,המאה השלישיתנ עד סוף"בין אמצע המאה השנייה לסה

שלא נמצא, רחבהואיל ובפרק זמן זה חסרים כלים אלו בכל המ35).73–68: 2003צוף ;185: 19852ל "הנ;420

לא היה ניתן לקבוע את ראשית זמנם –אך כפי שראינו לעיל , בגמלא שייך לתקופה החשמונאיתESAייתכן שחלק מהממצא של 34

תקופה "קשה לדבר על , על כל פנים. ים באתרס בשטחי החפירה הרלוונטי"של מכלולי הקראמיקה מהמאה הראשונה לפנה

עת שהיישוב נכבש על ידי אלכסנדר ינאי באחד ממסעות המלחמה שלו לצפון –ס לערך "לפנה80בגמלא לפני שנת " חשמונאית

). 394: קדמוניות יג; 105: אמלחמת היהודים(

נ "והמחצית הראשונה של המאה הראשונה לסהס"נמצא כי המאה הראשונה לפנה) על האורונטס(גם בחפירות שנערכו בחמת 35

. נ מתחיל תהליך של נסיגה הדרגתית"ואילו במחצית השנייה של המאה הראשונה לסה, ESAמתאפיינות בכמויות גדולות של 

:Lund 1995: ראו(LRRWעם הופעתם של כלי , נ"הפריחה המחודשת של קרמיקה מיובאת מתחוללת שם רק במאה הרביעית לסה

).8הערה , 68: 2003ף צו; 145
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קבוצות שונים באוכלוסיה או בין רבדים על הבדלים ביחס לשימוש בכלי שולחן מיובאים בין ניתן להצביע 

36.במשך כל התקופה הנידונהאתניות שונות 

, נ"רק לקראת המאה הרביעית לסהישראל- להופיע באתרים שונים בארץהחלה לחזור וקרמיקה מיובאת 

: להלן(Late Roman Red Wareבמחקרהמכונים, שולחן מחופים באדוםכליהתחילו לחדור לארץעת ש

LRRW.( הכינויLRRWעיקריות שהיו נפוצות בכל אגן הים התיכון קראמיות מתייחס לארבע משפחות

טוניסיה ב: םארבעה מרכזיבתהמוניתעשייהיוצרו ביואשרבתקופה הביזנטיתבתקופה הרומית המאוחרת ו

.מצריםבוקפריסיןב, שבאסיה הקטנה) Phocaea(קיאה פוב, שבצפון אפריקה

אשר קבעו כרונולוגיה מבוססת , ון הייז וחוקרים נוספים'קבוצות קראמיות אלו נחקרו ביסודיות על ידי ג

הטיפולוגיה . היטב של טיפוסי הכלים השונים על בסיס חפירות סטרטיגרפיות רבות באגן הים התיכון

Hayes(ת שפורסמה בראשית שנות השבעים יבע הייז בעבודתו המונומנטאלשקLRRWוהכרונולוגיה של כלי 

עדיין מקובלות בעיקרן על מרבית ) Hayes 1980(ובנספח עדכון שפורסם שנים ספורות לאחר מכן ) 1972

Lund 2009: 66.(37(החוקרים בתחום 

תקופה תקופה הרומית המאוחרת ובמיוחד בהסוף החל מישראל-בארץמאד נפוציםLRRWכלי 

לעיתים ,יושב בתקופה הביזנטיתשהיה מבארץ בכל אתר כמעט נתגלו LRRWכלים ממשפחות . הביזנטית

.)Leibner 2009; ו"בן דוד תשס; Frankel et al. 2001: ראו לדוגמא(כמויות מרשימות ביותרב

אתרי יישוב בין אתרי יישוב יהודיים לביןLRRWכלי שלםבתפוצתהאם קיים הבדל : כאן נשאלת השאלה

מצריך מעבר על יה השדבר , ישראל-ברחבי ארץLRRWל תפוצת עמחקר מקיף טרם פורסם,למעשה? נכריים

- הארכיאולוגיה של ארץמאז ראשיתו של חקרומסקרים שנערכו בארץ ת קרמיקה מחפירות"דוחומאות

ישראל -רות מיובאות בארץטרם נערך מחקר מקיף על תפוצתן של אמפו, באופן דומה38.בעידן המודרניישראל

קשה לערוך השוואה בעלת משמעות בין כמות , בהיעדר נתונים של ממש. התקופה הרומית והביזנטיתמ

.יהודיים-באתרים יהודיים לבין כמות הממצא של כלים אלו באתרים לאקרמיקה מיובאתהממצא של 

מסקנות תהסקן תאפשרמקרי מבחלנוהממצא במספר אתרים יהודיים אשר ישמשו בדיקת, ם זאתע

תקופה הרומית המאוחרת שלהי הראשוניות לגבי השאלה האם יהודים השתמשו בקרמיקה מיובאת ב

לפי 56טיפוס (נ "מטיפוס המתוארך למחצית השנייה של המאה השנייה לסהESAשברים של קערות 12בכפר נחום נתגלו 36

:Loffreda 2008(אולם ראו את הסתייגויותיו של החופר בעניין תיארוכם של שברים אלו , ])Hayes 19851: 39[הטיפולוגיה של הייז 

89–90  .(

ישראל בשנים שלאחר פרסום -ספראי כבר העיר כי לא נכללו במחקריו של הייז חומר חשוב מחפירות רבות שנערכו בארץ, זאתעם37

).Safrai 1994: 207–208(ולכן יש לקבל את מסקנותיו בעירבון מוגבל , מחקריו

ותוצאות , )ז"בן דוד וליבנר תשס(גיה זו חיים בן דוד ועוזי ליבנר עמלים בשנים האחרונות על פרויקט מחקר העוסק בדיוק בסו38

- מLRRWיש לציין כי לפני שנים אחדות ערכה אורית צוף קטלוג של קערות . מחקרם עשוי לתרום רבות לליבון השאלה הנידונה כאן

ת ישראל בתקופה הרומית המאוחרת ובתקופה הביזנטי-אתרים נבחרים ברחבי הארץ המציג את כלל הטיפוסים הקיימים בארץ19

.במרחבLRRWאך אין בו כדי לצייר תמונה כוללת של תפוצת כלי , )2003צוף (



243

תקופה הרומית שלהי הישראל ב-הקרמיקה המיובאת הנפוצה ביותר בארץ, כאמור. ובתקופה הביזנטית

ם על סוגים אחרים של טרם פורסמו מספיק נתוני, לעת עתה.LRRWהמאוחרת ובתקופה הביזנטית היא כלי 

הואיל והמסגרת הכרונולוגית של .בעלות משמעותכדי להסיק מהם מסקנות, אמפורותכגון, קרמיקה מיובאת

רק את אסקור כאן את , נ"לסה400המחקר הנוכחי מגיעה רק עד חתימת התלמוד הירושלמי בסביבות שנת 

39.נ"סהשזמנם אינו מאוחר לסוף המאה הרביעית לLRRWהממצא של כלי 

, נ בארץ הם בעיקר קערות מצפון אפריקה"רביעית לסה–השייכים למאה השלישיתLRRWהטיפוסים של 

שנתגלו בתקופה ARSעיקר הטיפוסים של ). African Red Slipped Ware)ARSמהמשפחה הקראמית המכונה 

230/40–320(ARS 45): לפי הטיפולוגיה של הייז(הם , ובאתרים היהודיים בפרט, ישראל בכלל-זו בארץ

; )נ"לסה300–360(ARS 50Aטיפוס מאוחר של ; )נ"לסה230/40–325(ARS 50Aטיפוס קדום של ;)נ"לסה

ARS 50B)350–400נ"לסה( ;ARS 58)290/300–375נ"לסה( ;ARS 59A)320–380/400נ"לסה( ;ARS 60

מהמרחב מהטיפוסים האלהממצאלהלן סקירה ראשונית של ה40).נ"מאמצע עד סוף המאה הרביעית לסה(

:)עין גדי(וביהודה ) סומקה(ומאתר אחד בכרמל , היישוב היהודי בגליל ובגולן

הגליל המזרחי התחתון היה מרחב יהודי עיקרי בתקופה הרומית המאוחרת :סקר הגליל המזרחי

ם במסגרת אתרי12-נתגלו בנ"הרביעית לסההשייכים למאה LRRWטיפוסים של . ובתקופה הביזנטית

ARS 58וטיפוס ARS 5041מהם פורסמו רק טיפוס , סקר ארכיאולוגי שבדק את תחום היישוב במרחב זה

)Leibner 2009: 99.(42

אך קשה לקבוע אם היישוב היה , )Johnson 1988: 145–147(למה 'נתגלתה בגמהתקופה הנידונה כאןLRRWכמות גדולה של 39

).Manzoni Macdonnell 1988: 120: ראו(מאוכלס יהודים בתקופה זו 

לא נכללו במחקר . Lund 2009: ראו, ARSלבעיות מתודולוגיות בתיארוך . Bonifay 2004: ראו, ARSמשפחת למחקר עדכני על 40

אלא , נ"על אף שהופיעו לראשונה במהלך המאה הרביעית לסה, נ"אשר המשיכו לתוך המאה החמישית לסהLRRWהנוכחי טיפוסי 

.באופן ברור למאה הרביעיתאם כן מדובר בכלים שנתגלו בקונטקסטים סטרטיגרפיים השייכים 

כך שאין לדעת אם ובאיזו כמות נתגלו שברים מהטיפוס הקדום של  , ARS 50הטיפוסים של -לא צוינו תת, בפרסום תוצאות הסקר41

ARS 50 A , נ"לסה325–230/40שזמנו.

'ח;ARS 58שברי 2: ר חנניה מזרחוכפכפר חנניה): שברי גוף שזוהו לא נספרו(להלן הנתונים של מספר השפיות שנתגלו בכל אתר 42

ARSגוף של ) ?י(שבר: ליבנים;ARS 58שבר אחד של : צלמון/סאלמה ARSשבר אחד של : ממלח/מאמליה' ח;50 ושבר אחד של 50

ARS 58) אבו ' ח;)מהממצא הקראמי מהתקופה הרומית המאוחרת ומהתקופה הביזנטית הקדומה באתר3.4%אשר ביחד מהווים

ARSשבר אחד של : איילהגבעת /שושה ARSשבר אחד של : בית נטופה' ח;50 שבר אחד : ואדי חמאם' ח;ARS 58ושבר אחד של 50

; )מהתקופות הנידונות באתרמהממצא2.9%המהווים (ARS 58שברי 4: ארבל' ח;ARS 58שבר אחד של : עמודים' ח;ARS 58של 

ARSשבר אחד של : נימרין שבר :חירבה- אל; )מהממצא מהתקופות הנידונות באתר3.4%המהווים יחד (ARS 58ושבר אחד של 50

.ARS 58אחד של 
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טיפוסים של :סקר הגולן התחתוןLRRWאתרים במסגרת 19-נתגלו ב43נ"השייכים למאה הרביעית לסה

44).ו"בן דוד תשס(ןוסקר ארכיאולוגי שבדק את תחום היישוב היהודי בגולן התחת

נתגלו במירון מספר כלי :מירוןLRRWאה מהמתוארכים למחצית השנייה של המאה השלישית ול

Meyers, Strange and Meyers 1981: 134–135, 212(.45(נ"הרביעית לסה

שברים שלעשרות כו על ידי הפרנציסקנים בכפר נחום נתגלו רבחפירות שנע:כפר נחוםLRRW מהתקופה

Loffreda 2008: 91–93.(46(המאוחרת ומראשית התקופה הביזנטיתומיתהר

נוסף על ממצא של קרמיקה מיובאת מצפון אפריקה :ציפורי)African Red Slipped Ware( , דווח על

363בתוך שכבת החורבן של שנת Cypriot Red Slip Wareממשפחת LRRWכלי " הרבה"ממצא של 

Meyers and Meyers 2009: 140 ;Balouka(עה המערבית של ציפורינ ברובע המגורים שבגב"לסה

[forthcoming].(

שפיות של17-כ:סומקהLRRWנ נתגלו בשטחי "מטיפוסים השייכים למאה השלישית והרביעית לסה

Kingsley 1999: 274–280.(47(חפירה שונים בסומקה 

כך שאין לדעת אם ובאיזו כמות נתגלו שברים מהטיפוס הקדום של  , ARS 50הטיפוסים של -לא צוינו תת, בפרסום תוצאות הסקר43

ARS 50 A ,נ"מתחיל כבר במאה השלישית לסה, כאמור, שזמנו.

שבר : מצפה גדות; ARS 60שני שברי : דבורה): שברי גוף שזוהו לא נספרו(ים של מספר השפיות שנתגלו בכל אתר להלן הנתונ44

שני שברי : דורה- א; ARS 50שבר אחד של : אחמדיה; ARS 59ושלשה שברים של , ARS 50שבר אחד של :דביה; ARS 50אחד של 

ARS 50 , שבר אחד שלARS 58 ושבר אחד שלARS 60) באתרמהממצא הקראמי המזוהה מכל התקופות2.7%ביחד מהווים אשר ,

ARSשבר אחד של : קצרין;)מהתקופה ההלניסטית ועד לתקופה הביזנטית שבר : קצביה; ARS 60שבר אחד של : תל סלוקיה;50

מכל המזוהההקראמי מהממצא 2.8%אשר ביחד מהווים (ARS 59ושני שברי ARS 50שבר אחד של : עסליה; ARS 58אחד של 

ARSשבר אחד של : זומימרה; ARS 60-ו, ARS 58 ,ARS 59–שבר אחד מכל אחד מהטיפוסים הבאים : רפיד-א; )התקופות באתר

3.0%אשר ביחד מהווים (ARS 60ושני שברי , ARS 58שישה שברי , ARS 50שני שברי : יהודייה; ARS 58שבר אחד של :טייבה; 60

ושבר אחד ARS 50שבר אחד של : 'זוויתן ב; ARS 50שבר אחד של : 'זוויתן א;)התקופות באתרמכל המזוהההקראמי מהממצא 

הקראמי מהממצא 2.2%אשר ביחד מהווים (ARS 60ושבר אחד של , ARS 59שני שברי , ARS 58שלשה שברי : וחשרה; ARS 59של 

ARSשבר אחד של , ARS 50שני שברי : דיר עזיז; ARS 59ושני שברי ARS 58שבר אחד של : כנף;)מכל התקופות באתרהמזוהה

; !)מכל התקופות באתרהמזוהההקראמי מהממצא 7.0%אשר ביחד מהווים (ARS 60וארבעה שברי , ARS 59שבר אחד של , 58

הקראמי מהממצא 2.3%אשר ביחד מהווים (ARS 60ושבר אחד של , ARS 59שבר אחד של , ARS 58שני שברי : קנטיר-אום אל

.)מכל התקופות באתרזוהההמ

, לניתוח חדש של הקונטקסטים הסטרטיגרפיים של ממצאים אלו. ARS 59ושלשה מטיפוס ARS 58פורסמו שני כלים מטיפוס 45

.Meyers, Strange and Meyers 1981: 54, 193: ראו, לממצא של אמפורות מיובאות במירון מתקופה זו. 185–182: 2003צוף : ראו

ARSר אחד מטיפוס דווח על שב46 .ARS 59כלי 23- ו, ARS 58כלי ARS 50 ,57כלי 20, 45

שייכים ARS-משפיות ה4.9%כאשר , )בסך הכל568(מכלל השפיות של קערות שנתגלו באתר 6.3%מהווים ARSדווח כי טיפוסי 47

ARSטיפוסים (למאה השלישית  ARS-ו49 , 50A ,50B ,58 ,58B ,58B/65 ,59A ,60, 50: טיפוסים(למאה הרביעית 41.7%- ו) 32/58

61A ,64/181 ,ראו–נתגלו גם אמפורות מיובאות ). 67-ו :Kingsley 1999: 270–273.
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כלי :עין גדיLRRWת וראשית התקופה הביזנטית מטיפוסים של התקופה הרומית המאוחר)ARS 50 ,

ARS 50A/B ,ו-ARS 59A ( נתגלו בעין גדי)de Vincenz 2007: 240–241: Pl. 7: 1–2, 7:4, 7:5( , אך לא

.נמסרו נתונים כמותיים

ראל יש-נמצאים באתרי יישוב יהודיים כבר מתחילת הופעתם בארץLRRWזו עולה כי כלי מסקירה

של קרמיקה זו רק הלכה וגדלה במהלךתפוצתה . נ"לסהמאה הרביעיתעיקר בב, בתקופה הרומית המאוחרת

אף בכמויות משמעותיות והגיעה , יהודייםהכולל ביישובים , ישראל-התקופה הביזנטית בכל רחבי ארץ

החשמונאית ולתקופה בניגוד לתקופה ). ז"בן דוד וליבנר תשס(לכפרים הקטנים והנידחים ביותר בגליל ובגולן

לעומתיכולנו להצביע על היעדר בולט של קרמיקה מיובאת באתרי יישוב יהודיים ןבה, הקדומההרומית

פכה קרמיקה התקופה הרומית המאוחרת ובתקופה הביזנטיתשלהי הב, שכיחותם באתרי יישוב פגאניים

48.שכיח ביישובים יהודיים ונכריים כאחדמיובאת לממצא

במקורותכלי ייבוא וטומאה .  4.ג

מספר חוקרים הציעו כי יהודים נמנעו מלקנות כלי , ).2.גלעיל (בסקירת תולדות המחקר לעיל ראינו כפי ש

לארץטומאת חוץ : טומאה נזכרו בהקשר זהשני גורמי . בגלל שראו בהם כלים טמאיםיםאחרס מיוב

וקרים הח, )שם(כפי שהזכרתי. וטומאת נכרים)ל"כפי שהיא מכונה במקורות חז" טומאת ארץ העמים("

כלי ייבוא בקרב האוכלוסייה היהודית בתקופות השונות לא הקדישו תשומת לב שעסקו בשאלת השימוש ב

מהדיון הער שמקיימיםכמעט לחלוטיןוהתעלמו , למקורות הכתובים המתייחסים לטומאות אלומספקת 

.כבר למעלה משמונים שנההיסטוריונים וחוקרי הלכה בסוגיות אלו

ר מכן אסקור את אחל". טומאת ארץ העמים"ל "וגיה ההלכתית הקרויה בלשון חזבהצגת הסכאן אפתח 

, סוגיות אלושתי רק לאחר דיון מעמיק ב. טומאת גוייםוגיה המורכבת והשנויה במחלוקת שלבסמצב המחקר 

בקרב קרמיקה מיובאתהיעדר של נוכל לגשת כדבעי לפרשנות הנתונים הארכיאולוגיים המצביעים על 

.פרקי זמן מסוימים במהלך התקופות הנידונות במחקר הנוכחיישראל ב- ה היהודית של ארץהאוכלוסיי

"ארץ העמים"טומאת .  1. 4.ג

לכן יש מקום ו, ישראל-מקום הייצור של כלי קרמיקה מיובאים הוא מחוץ לגבולותיה של ארץ, בהגדרה

נעמוד על , במיוחד.חשיבות לענייןהייתה קיימת הלכה אשר ייחסה במהלך התקופות הנידונות כאן לבדוק אם 

בולטת הכמות הקטנה של קרמיקה , שזוהה כשומרוניביזנטית -המאוחרתאתר מהתקופה הרומית , בחורבת רקית שבכרמל48

).de Vincenz 2003(סומקה , מאותו פרק זמןצא של כלים מסוג זה באתר השכן במיוחד לאור ריבוי הממ, LRRWמיובאת ממשפחות 

העלה את האפשרות שמיעוט הממצא של קרמיקה מיובאת ברקית קשור להקפדתם של תושבי האתר , שמעון דר, חופר האתר

של הנוסע תוך יומן המסע מואף הביא סימוכין למנהג זה , השומרונים על דיני טומאה וטהרה ועל זהירותם מפני טומאת גויים

החשיבו כטמא כל דבר שנוצרי או יהודי השומרוניםתיאר כיצדבמאה השישית ושעבר בהרי השומרון, הנוצרי אנטונינוס מפלקנטיה

ליבנר ובן דוד ). 283: ב"תשסאיילון (גם באתר השומרוני בצור נתן נתגלו מעט כלי חרס מיובאים ). 145–144: ג"דר תשס(נגע בו

שכלל את אתרי הישוב השומרונים , ו גם על היעדר כמעט מוחלט של כלי יבוא מתקופה זו מן הסקר של אדם זרטל בהר מנשההצביע

המשיכו להימנע מלהשתמש , בניגוד ליהודים, שהשומרוניםהסיקוכל הממצאים הללו בחינה של ומתוך, באזור שכם וסבסטיה

, וראו עוד לקמן).ז"בן דוד וליבנר תשס(ה מתוך הקפדה על טומאת גוייםכנרא, בקרמיקה מיובאת במשך כל התקופה הביזנטית

.108הערה 
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בדוק מתי נו, את השלכותיואת הגדרותיו ונבחן, "יםטומאת ארץ העמ"המושג ההלכתי המכונה בלשון חכמים 

.לראשונהההופיעהלכה זו

טומאת חוץ לארץ בספרות המקראית.  1. 1. 4.ג

נאמר כי ,למשל, כך.מצוי במקומות לא מעטים במקרא" טמאה"הרעיון שאדמה נטמאת או מוגדרת כ

כמו גם רצח ,)ד, דברים כד: ראו גם; כח–כז, כה, ויקרא יח(לטומאת הארץ איסורי עריות גורמתעל עבירה

יחזקאל ; ז, ירמיה ב(חטאים אחריםעשיית ו)כג, דברים כא(קבורת אדם שהומת ונתלה - אי, )לד, במדבר לה(

טומאה ריטואלית הטומאה הנזכרת במקורות אלו איננה כימספר חוקרים כבר העירו ).יח–יז, לושם; כד, כב

Milgrom(סוג של מטאפורה במדובר אלא , )טו–יאפרקים (ויקרא ספר בסוגי הטומאה הנזכריםלהדומה

:Klawans 2000" (טומאה מוסרית"או ) 37 :1991 27, 30, 33–34.(

ישראל-מחטאים היא ארץכתוצאה" נטמאת"האדמה או הארץ המתוארת כ, בכל המקרים שנזכרו לעיל

. מתוארות כטמאותישראל -מחוץ לגבולות ארץבמקרא נמצא שארצותמקומותשני אולם ב. )או חלק ממנה(

וישראל , תמותאדמה טמאהואתה על ": "[...] כהן בית אל"אמציה אשר נזף ב, ון נמצא בדברי עמוסהראש

לעצמם מזבח ה הקימומנשגד וחצי שבט בני , בןראובניכאשר,בדומה). יז, עמוס ז" (

ישראל - התנחלו בארץהם המשלחת שנשלחה אליהם מטעם עשרת השבטים שהטיפה ל, בעבר הירדן המזרחי

" והאחזו בתוכנו' אשר שם משכן ה' ִעברו לכם אל ארץ אחזת ה, טמאה ארץ אחוזתכםואך אם : "המערבית

את שפסוקים אלו מתארים טומאה ממשית המאפיינת אי הבינוושמואל ספרגדליהו אלון 49).יט, יהושע כב(

מספר חוקרים טענו כי בשני , עומתםל). 208: ו"ספראי תשמ; 72הערה , 159: ז"אלון תרצ(אדמת חוץ לארץ 

חטאו בעבודת אלילים שנגרמה לארצות שיושביהן" טומאה מוסרית"או בהפסוקים מדובר בטומאה מטפורית 

)Büchler 1928: 216–218 ;Klawans 2000: 30, 135 ;Hayes 2002: 44.(מעניינתפחות , לצורך המחקר שלנו

מקראית את-השאלה כיצד פירשו יהודים בתקופה הבתרמאשר ם המקראייםמחבריהכוונתם המקורית של 

קשה לענות על . טומאה ריטואליתבסוג של שאדמת חוץ לארץ טמאה למדו מהםוהאם יש ש, לופסוקים הלה

אך מעניינת העובדה שלמרות שבתקופה התנאית הייתה כבר הלכה , יםשורמפבהיעדר מקורות ה זושאל

ל "מצאנו בספרות חזלא, )3. 1. 4.ג(כפי שנראה להלן " ארץ העמים"מגובשת אשר ייחסה טומאה ריטואלית ל

ות זו למרות הנטייה הרווחת בספר, על אדני המקראאלו כדי לבסס את הלכתםפסוקיםלאשהחכמים פנו

.לאושש הלכות מאוחרות באמצעות דיוקים דחוקים מהתורה שבכתב

טומאת חוץ לארץ בספרות היהודית של ימי הבית השני.  2. 1. 4.ג

בספרות היהודית של ימי הבית השני מצוי מעט רמזים לקיומה של תפיסה אשר ייחסה טומאה ריטואלית 

.לארצות נכר

:וזאת בניגוד למנהג הגויים, ת מסודרים לקבורת מתיםווי לקבוע מקומויבמגילת המקדש נמצא צ

καὶ: הפסוק מתורגמת, יש לציין כי בתרגום השבעים49 νῦν εἰ μικρὰ ὑμῖν ἡ γῆ τῆς κατασχέσεως ὑμῶν κτλ .אפשר , לפי זה

.שבנוסח המסורה" טמאה"במקום המילה " מעטה"המתרגמים נמצאה המילה שבגרסת הפסוק שעמדה לפני 
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אתולוא תטמאו [...] 
ים עושים בכול מקום המה ולוא תעשו כאשר הגויארצכמה  

11QTa(קוברים את מתיהמה וגם בתוך בתיהמה המה קוברים [11Q20] XLVIII, 10–12.(

כי כבר בזמן חיבורה של מגילת המקדש היו יהודים אשר ייחסו יש ללמוד מקטע זה, לדעת קריסטין הייז

Hayes(ואפילו בתוך בתיהם ,הגויים לקבור את מתיהם בכל מקוםטומאה לארצות נכר מפני מנהג רווח אצל

:לייחד מקומות אחדים לקבורהי וונמקה לציהפסוקים אלו אינם אלא הקדמה ויש להעיר כי 50).203 :2002

כי אם מקומות[...] 
ארבע תבדילו בתוך ארצכמה אשר תהיו קוברים את מתיכמה בהמה בין

11QTa(ערים תתנו מקום לקבור בהמה [11Q20] XLVIII, 12–14 .(

יש לפרש . דים לקבורה נועדה לצמצם את השטח הטמא מחמת קבריםמיוחהמקומות מספר מוגבל של קביעת

הנחוץ על ישראל יותר מ-להפצת טומאה בארץשאין לגרום–" ולוא תטמאו את ארצכמה: "הפסוקכוונת את 

אין ו, פסוקים אלו אינם עוסקים בחוץ לארץ, על כל פנים. כפי שנהוג אצל הגויים,ידי קבורה בלתי מבוקרת

.תאינהרנטיטומאה טמאהתם של גוייםבהם קביעה שאדמ

:  נמצא עיסוק בשאלת מעמדם של כהנים במצבים שונים, בקטע מגילה של ברית דמשק מקומראן

] איש[                       
][                      לגואים ̊ה שר ישברון א מבני אה

]הקודש   [לחללה בטמאתם אל יגש לעבודת 
]קודשים[ל את קודש ̊ה ייכמבית לפרוכת   ואל 

]וד את הגואים   [ב̇ איש מבני אהרון אשר ינדד לע̇ 
4QDa(] [◦◦מ◦> ד<ם לבגו̊ ו בישוד עם וגעמלהור [4Q266] 5 ii: 4–9(.51

בין יהשבי: יוסף באומגרטן פירש שקטע זה מתייחס לשני דברים הגורמים לפסילת כהנים מלשרת במקדש

גויים שבה על ידי כהן שנ, לדבריו). Baumgarten 1992: 509–512(ישראל - מחוץ לארץאל יזומה ויציאה ,הגויים

י נפסל שפוכהן שיצא חוצה לארץ מרצונו הח, בנוסף.מפני החשד להתנהגות בלתי ראויהמלעבוד במקדשלנפס

יש להעיר שההבנה שקטע המגילה שלפנינו . נחשבת טמאה במהותה"ארץ העמים"מלשרת במקדש הואיל ו

י של שמאלהצד בחסר זור של טקסטעל שחמבוססת ו, כלל איננה ברורהישראל-ארץמהאייצבשאלת העוסק 

" טומאת ארץ העמים"יוצא מנקודת הנחה שמגרטןואכי פירושו של ביש להעיר עוד 52.)8בשורה (הקלף

ולכן יהיה זה טיעון מעגלי ללמוד על עתיקותה , המגילהל הייתה קיימת כבר בזמן חיבור "המוכרת מהלכות חז

.של הלכה זו מקטע המגילה שלפנינו

בהלכה התנאית קשורה ביסודה לחשש מפני פיזור של " טומאת ארץ העמים"מקור זה מחזק את טענתה כי , )שם(לדעת הייז 50

).    3. 1. 4.ראו לקמן ג(עצמות או קברים 

.51–50: ראו שם, לקטע זה). Baumgarten 19962: 23–93(פורסם על ידי באומגרטן 4QDaהטקסט של 51

).יז, בהושע ט" (ויהיו נדדים בגוים: "באומגרטן הסתמך על השוואה ללשון הנביא, בשחזור הטקסט52

ו

תו
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אשר, פילוןי הציע כי רמזים לקיומה של הלכה המייחסת טומאה לחוץ לארץ מצויים בכתבי שמואל ספרא

ἁγνευτικοῖς(בהזאות טהרה"להקדים ולהיטהרשכל השותפים בסעודת קרבן פסח חייבים במקום אחד כתב

περιρραντηρίοις(")ק שמותר לאדם להיכנס למקדש רכתבבמקום אחרו,)148: ב, על החוקים לפרטיהם

מתרחץ הוא לבסוף ו,אפר ביום השלישי וביום והשביעי-בהם הוא מקבל הזיית מי, היטהרותאחרי שבעה ימי

חייבים להיטהר רק טמאי מתר כי על פי ההלכה התנאיתספראי העי). 261: א, על החוקים לפרטיהם(

ר מקומות בכתבי ושכן נראה ממספ, באמצעות הזיית מי פרה אדומה לפני אכילת הפסח או הכניסה למקדש

טומאת ארץ "הטמאים ב,שפילון כיוון את דבריו ליהודים הבאים מן התפוצותלכן הציעו, יוסף בן מתתיהו

פירוש זה 53).31הערה 213, 208: ו"ספראי תשמ(כמו טומאת מת מחייבת היטהרות במי חטאת אשר " העמים

שה לקבוע אם אכן הכיר פילון בימיו הלכה ק, אך הואיל והדברים אינם מפורשים בדברי פילון, בהחלט אפשרי

.לארץהמייחסת טומאה לחוץ 

ל"טומאת חוץ לארץ במקורות חז.  3. 1. 4.ג

ביטויים מפורשים להלכה המייחסת טומאה ריטואלית לארצות נכר מצויים לראשונה רק בספרות 

; ו, אהלות יח,משנה(נטמא) בלשון חכמים" ארץ העמים("ל "ישראל לחו-אדם היוצא מארץ.התנאית

שבעה ימי וטומאתו כטומאת מת המחייבת, )]616' עמ,מהדורת צוקרמנדל[ה, ב–א, אהלות יח, תוספתא

ל"לחוהאדם שיצאהואיל ו54).ג, נזיר ז, משנה(עם הזיית מי חטאת ביום השלישי וביום השביעי ,היטהרות

מי שעבר על כ" מכות מרדות"לוקה העובר על כך כהן ו, אסור לכהן לצאת חוצה לארץ, טומאת מתנטמא ב

לכהן החכמים לצורך גדול התירו רק 55.])443' עמ, מהדורת צוקרמנדל[יז , מכות ד, תוספתא(דברי חכמים

, מועד קטן א, תוספתא(הלכה שפרטיה נידונו על ידי חכמים מדור אושא, ישראל ובכך להיטמא-צאת מארץל

א, ברכות ג, ירושלמי; ]461' עמ,מהדורת צוקרמנדל[ח , זרה אעבודה, תוספתא; 368' עמ, מהדורת ליברמן[יב 

יד , מסכת שמחות ד; א"עבודה זרה יג ע, בבלי; א"עירובין מז ע, בבלי; ]א"נו ע[א , זנזיר , ירושלמי;]א"ו ע[

, ירושלמי(ישראל- ועל ידי חכמים מהדורות הראשונים של אמוראי ארץ56)]122–121' עמ, מהדורת היגר[

נזירות בחוץ אדם שקיבל על עצמו, בדומה57).]ג"פא ע[א , מועד קטן ג, ירושלמי; ]ב"ע–א"ו ע[א , ברכות ג

.213: ע"נעם תש: ראו גם53

).616' עמ, מהדורת צוקרמנדל(ט , אוהלות יח, תוספתא; ג, אהלות ב, משנה: ראו גם54

]).ב"יט ע[ז , סוטה ג, ירושלמי(ל "מותר להן גם לצאת לחו, )ז, סוטה ג, משנה(היטמא למתים הואיל ומותר לכוהנות ל55

, מהדורת צוקרמנדל[ח , עבודה זרה א, תוספתא(ישראל לצידון בעקבות רבו -שיצא מארץ" יוסף הכהן"נמסר על , בהקשר לדיון זה56

אולם ראו ; א"עבודה זרה יג ע, בבלי; א"עירובין מז ע, בבלי; ]א"נו ע[א, נזיר ז, ירושלמי; ]א"ו ע[א , ברכות ג, ירושלמי; ]461' עמ

אך נראה , "יוסף הכהן"לא ברור מיהו אותו "). יוסף הבבלי"שם הדבר מסופר על , ]122' עמ, מהדורת היגר[יד , מסכת שמחות ד

בזמן הבית השני ואשר נמסרו עליו שחי " יוסף הכהן"ואפשר שזהו אותו , שמדובר באישיות מוכרת מהדורות שקדמו לדור אושא

יב , אמור פרשה א, ספרא; ]187' עמ, מהדורת ליברמן[י , פסחים ח, תוספתא; יא, חלה ד, משנה: ראו(תקדימים הלכתיים אחרים 

).א"זבחים ק ע, בבלי; ]א"צד ע, מהדורת וייס[

על שאלה מעשית בהלכה זו שנשאלה על ידי כהן אשר יוחנן נדרש לענות ' שכן ר, בדורות אלו הייתה הלכה זו עוד שריירה וקיימת57

ל כדי לקיים שם "חנינה נשאל על ידי כהן אחד אשר ביקש לצאת לחו' גם ר). ברכות שם, ירושלמי(ל לצורך מיוחד "ביקש לצאת לחו
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הוא חייב בית הלל לדעת –ו ותרילמנות מחדש את ימי נזלחזור וחייב , ישראל-ולאחר מכן עלה לארץ,לארץ

, משנה(לושים ימי נזירותואילו לדעת בית שמאי הוא חייב למנות מחדש רק ש, תורוילמנות שוב את כל ימי נז

להיות קיבלה על עצמה בחוץ לארץ) ראשונה לספירההמאה (המלכה הלניבהקשר זה מסופר כי ). ו, נזיר ג

מחדש לחזור ולקיים את נזירותה ישראל הורו לה בית הלל-לארץוכשעלתה, נזירה לתקופה של שבע שנים

58).שם(למשך שבע שנים נוספות 

מטמאת במגע ישראל -שהובאה לארץארץ העמים של אדמה אלא אפילו , אתמטמל"לא רק היציאה לחו

שלהי (אליעזר 'אך נחלקו ר,"המרצופיםכחותם"שיעור האדמה המטמאת הוא ).ג, אהלות ב, משנה(ובמשא 

קטנים משיעור זה הדבוקים לירקות שבאו מחוץ הוהחכמים בשאלה אם גושי אדמה ) דור יבנהימי הבית ו

' עמ, צוקרמנדלמהדורת [ו , אהלות יז, תוספתא; ה, אהלות יז, משנה(שיעור כדי לטמאים ללארץ מצטרפ

ה שהיו אגרות באות שעמ: "בדעת החכמיםסיפור מעשה התומך) אדור אוש(יהודה 'בעניין זה הביא ר59).]615

"טומאהולא חשו להם חכמים משום –והיו בהם כסאה וכסאתים חותמות , ממדינת הים לבני כהנים גדולים

אנשים המקיימים התכתבות עם "בני כהנים גדולים"על המספר, מעשה זהשיש מקום להנחה. )שם, משנה(

.יהודה ושומעיו לימי הבית השני' היה מיוחס בעיניו של ר, מעבר לים

הדין גם בכלים כך , אים מחמת טומאת ארץ העמיםל נטמ"ישראל לחו- כפי שבני אדם היוצאים מארץ

מהדורת [ה , אהלות יח, תוספתא" (כלי חרס שהכניס אוירו לארץ העמים טמא: "ל"לחומהארץשהוצאו 

המביא : "ישראל-ל לארץ"ספתא דנה בדינם של כלי חרס שייובאו מחוהתו, בדומה]). 616' עמ,צוקרמנדל

העמים וטהורין ם ארץ טמאין מש–עד שלא הוסקו , מחוצה לארץ לארץוספלין וכלי חרסארונות ותנורין

שהן טמאין בשעת: נמצאת אומר.ם כלי חרס וטהורין משום ארץ העמיםוטמאין מש–הוסקו . ם כלי חרסמש

משום ארץ טהורים–משום כלי חרס הם טמאיםובשעה ש, טהורים משום כלי חרש–משום ארץ העמים 

, הדורת צוקרמנדלמ[כב , חולין א, תוספתא;]571' עמ,מהדורת צוקרמנדל[ו , גק "כלים ב, תוספתא" (העמים

כלי עומדת ההבנה שביסוד דברי התוספתא.])615' עמ, צוקרמנדלמהדורת [ז , אהלות יז, תוספתא; ]501' עמ

כלי "ואילו עד אז הם נחשבים כ, בכבשן") הוסקו("רק מהשעה שנצרפו " כלי חרס"כבהלכהמוגדריםקרמיקה

ביצה , בבלי; ]572' עמ, צוקרמנדלמהדורת [יג , ק ג"כלים ב, תוספתא; ד, כלים ד, משנה: ראו(בלבד "אדמה

ישראל לפני שנצרפו -ל מהטין המקומי וייובאו לארץ"מיים שייוצרו בחואנמצא שכלים קר, לפי זה).א"לב ע

מיים שייובאו לארץ רק אכלים קר, לעומת זאת60.דינם כאדמת ארץ העמים המטמאת במגע ובמשא–בכבשן 

ואת מבקש ! נגפוברוך המקום ש–אחיו שלאותו האיש יצא : "חנניה נזף בו בלשון חריפה' ור, מצוות ייבום עם אלמנתו של אחיו

).מועד קטן שם, ירושלמי!" (?לעשות כיוצא בו

.371–369: ח"ספראי וספראי תשס: ראו, לדיון נרחב בשאלת נזירות בחוץ לארץ58

).585' עמ, מהדורת צוקרמנדל(א , מ ז"כלים ב, תוספתא: ראו גם59

ל "ישראל מחו- תא נמצא שכלים אשר ייובאו לארץכבר עמד על כך שלפי דברי התוספ) טורקיה, 1727–1657(יהודה רוזאניס ' ר60

ומאידך הכלים , "אדמה"טהורים לגמרי הואיל והצריפה הפקיעה אותם מדין , ורק לאחר שבאו לארץ נצרפו בכבשן, טרם צריפתם

, ת יאהלכות טומאת מ, משנה למלך" (כלי חרס"ישראל ברגע שהפכו להיות -לא נטמאו מחמת ארץ העמים הואיל והם היו כבר בארץ

שכן קשה להניח שבמציאות , לתובנה תיאורטית זו אין כמעט השלכות מעשיות לענייננו]). לה–לד' עמ, מהדורת פרנקל[ה המביא "ד ד

יש לציין שאברהם נגב הציע בעבר שכלי טרה . ישראל-ל לארץ"התקיים אי פעם ייבוא משמעותי של כלי קרמיקה בלתי צרופים מחו
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אך אינם מטמאים במגע ובמשא , ארץ העמיםנטמאו מחמתככלי חרס שדינם –ל"אחרי שכבר נצרפו בחו

שעל פי , אפוא, נמצא". חרס"ל" אדמה"שינתה את מעמדם ההלכתי מכאדמת ארץ העמים הואיל והצריפה 

.ארץ העמיםהואיל ונטמאה בטומאת כל קרמיקה מיובאת טמאה בהגדרההתוספתא 

. לדברים מספר רמזיםוימצאך , נחשבת טמאהםארץ העמיל הנמקה מפורשת מדוע"אין במקורות חז

הזיית מי חטאתומצריכה שבעה ימי היטהרות עם , ים דומה לטומאת מת החמורההעמטומאת ארץ , כאמור

, מתוך כך61).ה, טהרות ד, משנה(כטומאת ספק גם מוגדרת טומאת ארץ העמים . ביום השלישי וביום השביעי

, קיימת הלכה אחרתבמקורות התנאיים. ם ספק טומאת מתבו קייניתן להבין שארץ העמים נחשבת כמקום 

טמאים מפני ")מדור העמים"או " מדורות הגוים("ישראל-בארץם של גויים ההקובעת כי מקומות מגורי

' עמ, צוקרמנדלמהדורת [יב –ו, אהלות יח, תוספתא;י–ז, אהלות יח, משנה(קברו בהם נפלים שמא נחשש ה

ולוא תעשו כאשר הגויים : "תופעה זו מתוארת כבר במגילת המקדש, )2. 1. 4.ג(ו לעיל כפי שראינ]).617–616

11QTa" (עושים בכול מקום המה קוברים את מתיהמה וגם בתוך בתיהמה המה קוברים [11Q20] XLVIII,

שמא הגויים קוברים –במחשבה התנאיתביסודה של טומאת ארץ העמים חשש דומה עומד שייתכן). 12–10

62.מקום של ספק טומאת מתמבוקרת באופן שכל ארצותיהם נחשבו כמתיהם בצורה בלתי את

ואולם קיימות דעות , לגזירת חכמים מימי הבית השנימיוחסת טומאת ארץ העמים ל "במסורות של חז

בתוספתא נידונה השאלה אם היה בידי שבי הגולה בראשית תקופת . שונות בשאלה מתי בדיוק נגזרה גזירה זו

עפרן ירד עמהן לבבל ': שמעון אומר' ר: "ית השני אפר פרה אדומה טהורה ששרד עוד מימי הבית הראשוןהב

לא גזרו טומאה בארץ העמים אלא לאחר שעלו מן ': אמר להם. ?'והלא נטמא בארץ העמים': אמרו לו. 'ועלה

קובע שנגזרה ) גליל, אושאדור(שמעון ' כאן ר]). 632' עמ, מהדורת צוקרמנדל[ה , פרה ג, תוספתא" ('הגולה

נראה שבני , לדעת אלון. אך לא ברור מלשונו מתי בדיוק זה אירע, טומאה על ארץ העמים לאחר שיבת ציון

שמעון החזיקו במסורת שכבר בימי גלות בבל הייתה קיימת הלכה אשר ייחסה טומאה לארץ ' השיח של ר

, רות שונות בשאלה מי שגזר טומאה על ארץ העמיםמסומצויותשני התלמודיםב63).158: ז"אלון תרצ(העמים 

יוסי בן יועזר איש צרידה ": בברייתא המובאת בתלמוד הבבלי נאמר. וממילא גם בשאלת זמנה של הגזירה

ברייתא זו ). ב"שבת יד ע, בבלי" (ויוסי בן יוחנן איש ירושלים גזרו טומאה על ארץ העמים ועל כלי זכוכית

מטין שייובא כחומר גלם מקפריסין ) בין היתר בעבדת שבנגב(מלאכה סביב לאגן הים התיכון המזרחי סיגילטה ייוצרו במספר בתי

)Negev 1986: XIX( ,אך נראה שקשה מאד לקבל את הצעתו בעניין זה.

.152: 1ט"ליברמן תרצ: ראו61

; ]רמח' עמ, מהדורת קאפח[ג , באהלות , פירוש המשנה(משה בן מימון ' ביניהם ר, כך פירשו אחדים מהמפרשים הקלאסיים62

גדליהו אלון , עם זאת). ה על ארץ העמים"ב ד"שבת יד ע, בבלי(שלמה בן יצחק ' ור]) י' עמ, מהדורת פרנקל[טז , הלכות טומאת מת ב

אלא טומאת גויות , נראה שמעיקרה לא היתה טומאת ארץ העמים מפני ספק מתים: "טען שבראשיתה היה טעם אחר להלכה זו

אלא שלאחר מיכן נשתכחה טומאת גויות מארץ העמים והעמידו את ההלכה על ספק [...] מתפשטת וחלה אף על ארצותיהן שראוה

טענה שאין לדחות את , לעומתו, קריסטין הייז). 1. 2. 4.ג: ראו להלן, לשיטת אלון בסוגיית טומאת גויים. 159: ז"אלון תרצ" (מת

אייל בן אליהו ביקש לדחות , לאחרונה). Hayes 2002: 199–204(קשורה לטומאת מת ל שטומאת ארץ העמים"המפורש במקורות חז

ראו ).222–220: ז"בן אליהו תשס(ובעקבות אלון טען שטומאת ארץ העמים איננה נובעת מחשש לטומאת מת , את טענותיה של הייז

.317: ע"נעם תש: גם

.Ariel and Strikovsky 1990: 27: ראו גם63
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ם זהותנחלקו בשאלת אשר , נ"ישראל מהמאה הרביעית לסה-אמוראי ארץידי נמסרה בתלמוד הירושלמי על

יוסף בן יועזר איש צרידה ויוסי בן ': זעירא בר אבינא בשם רב ירמיה' ר' אמ": החכמים שגזרו את הגזירהשל

, רושלמיי" ('יהודה בן טבאי' ר': 'יונה אמ' ר. 'יוחנן איש ירושלם גזרו טומאה על ארץ העמים ועל כלי זכוכית

במחצית הראשונה של המאה השנייה יוסי בן יוחנן חיו ופעלויוסי בן יועזר ו, לפי המקובל64]).ד"ג ע[ד , שבת א

;ח, אבות א, משנה; ב, חגיגה ב, משנה(יהודה בן טבאי היה בן זמנו של שמעון בן שטח 65).ח"הר תשכ(ס"לפנה

במחצית הראשונה של המאה הראשונה אשר חי, )עודו]424' עמ, מהדורת צוקרמנדל[ו , סנהדרין ו, תוספתא

, נזיר ה, ירושלמי; ]ב"יא ע[ב, ברכות ז, ירושלמי(בימי שלטונם של אלכסנדר ינאי ושלומציון אלמנתו ,ס"לפנה

אמר רב ": ס"לפנה10נגזרה טומאה על ארץ העמים בסביבות שנת , לפי מסורת אחרת).ועוד; ]ב"נד ע[ד

: שלח להם. 'משום אביך) לנו(דברים שאמרת ' וג' אמור לנו ב' ר': יוסי שלחו לו' אל ברישמע' כשחלה ר': כהנא

שנה עד שלא חרב הבית גזרו ' פ. פ שנה עד שלא חרב הבית פשטה מלכות הרשעה על ישראל"כך אמר אבא ק'

העמים מאת ארץ טו, מסורת נוספתלפי 66).א"שבת טו ע, בבלי" (''טומאה על ארץ העמים ועל כלי זכוכית

:מרד החורבןפרוץ קרוב לכפי הנראה , שנגזרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון" ח דבר"י"נגזרה במסגרת

67]).ג"ג ע[ד , שבת א, ירושלמי" (ועל הילכות ארץ העמים[...] עשר דבר גזרו -שמונה: תני"

דיון.  4. 1. 4.ג

אין , כפי שראינו. לארץ העמיםקשה מאד להתחקות אחר ראשיתה של ההלכה המייחסת טומאה, למעשה

נזכרת והיא , ובספרות היהודית של ימי הבית השנימקראבבידינו עדויות ברורות לקיומה של הלכה מעין זו

.באופן מפורש רק במקורות התנאייםלראשונה 

.90הערה ', פרק בראו לעיל64

על מיקומם ברשימת החכמים המובאת בראשית מסכת אבות בעיקר קביעת זמנם של יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן מבוססת 65

ובדרכו לצליבה , הוצא להורגסמך אגדה המספרת שהואעל יש חוקרים אשר קבעו את זמנו של יוסי בן יועזר . )יב–ב, אבות א, משנה(

חוקרים אלו זיהו את אותו . ])744–742' אלבק עמ-מהדורת תיאדור[כז , בראשית רבה סה" (יקים איש צרורות"תו לגלג עליו בן אחו

: קדמוניות יב[Ἰωάκειμοςאו Ἰάκιμος:או לפי גרסאות אחרות, Ἰάκειμοςהנקרא גם(Ἄλκιμοςעם הכהן הגדול המתיוון "יקים"

; ח ובביבליוגרפיה שם"הר תשכ: ראו(ורג ששים חסידים בימי מרד החשמונאים הוציא לה) טז, ז(' אשר לפי ספר מקבים א,])385

).207–206: ד"רפפורט תשס

העורך הסתמאי של הבבלי נדרש ליישב את הסתירה שמצא בין מסורת זו לבין המסורת אשר ייחסה את הגזירה ליוסי בן יועזר 66

למימרא דחדא גזירתא . שנה גזור אאוירא לתלות' ואתו רבנן דפ, לא כלוםאתו אינהו גזור אגושא לשרוף ואאוירא ו: "וליוסי בן יוחנן

אלא אתו ! הא מידי אחרינא לא, ידים הוא דתחלת גזירתן לשריפה–' ידים תחלת גזירתן לשריפה': והאמר אילפא? הוה לשריפה

על ': דתנן! ואכתי באושא גזור. רא לתלותשנה גזור אגושא לשרוף ואאוי' ואתו רבנן דפ, אינהו גזור אגושא לתלות ואאוירא ולא כלום

ספיקות באושא ' אלו ו': ואמר עולא', [...]ועל ספק עפר הבא מארץ העמים , על ספק בית הפרס: ספקות שורפין את התרומה' ו

באושא ואתו, ואתו רבנן דשמונים שנה גזור אידי ואידי לתלות, אלא אתו אינהו גזור אגושא לתלות ואאוירא ולא כלום! 'התקינו

למותר לציין שקשה לייחס ערך היסטורי ממשי לניסיונם של עורכי ). ב"שבת טו ע, בבלי" (גזור אגושא לשרוף ואאוירא כדקאי קאי

.הבבלי לייצר הרמוניזציה בין המקורות הנידונים

יחסה את הגזירה ליוסי ישראל במאה הרביעית נדרשו ליישב את הסתירה שמצאו בין מסורת זו לבין המסורת אשר י-אמוראי ארץ67

ועמדו השנים , כך היתה הלכה בידן ושכחוה': לוי' בון בשם ר' יוסי ביר' ר: "או לחילופין ליהודה בן טבאי, בן יועזר וליוסי בן יוחנן

]).ד"ג ע[ד , שבת א, ירושלמי" ('והסכימו על דעת הראשונים
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' רראינו ששכן , נראה שכבר במאה הראשונה לספירה הייתה טומאת ארץ העמים הלכה ידועה ומקובלת

68.ההתלוי בובית שמאי נחלקו בדין בית הלל וגם ,בפרטי פרטיו של הלכה זובן הורקנוס נזכר כמי שדןאליעזר

, הלני המלכהכגון ,מימי הבית השניהלכה זו הקשורים לדמויותגם תקדימים הלכתיים לנמסרו , כפי שראינו

מסורות הלכתיות אלו מאפשרות לנו ). 56הערהראו לעיל " (יוסף הכהן"וכנראה גם " בני כהנים גדולים"

על כדי ללמדאך אין במקורות אלו,בשלהי ימי הבית השנילטומאת ארץ העמיםלקבוע טרמינוס אנטה קוום 

.ראשית זמנה של הלכה זו

העמים לוטה טומאת ארץ שיתה שלראשאלת תקופה התנאית הייתה אמצע הנראה כי כבר ב, למעשה

ואילו , ית השנישמעון בדור אושא העלו על דעתם שהלכה זו קדמה לתחילת ימי הב' שכן בני שיחו של ר, בערפל

שבאותה גם מצאנו ". לאחר שעלו מן הגולה"שתחילת ההלכה בגזירת חכמים שנגזרה רק שמעון עצמו סבר' ר

,ס"לפנה10רה טומאה על ארץ העמים בשנת ישמעאל מסורת לפיה נגז' יוסי בן חלפתא מסר לבנו ר' רתקופה 

בידיהם , כפי שראינו. ידעו על קיומהלא כלל שמעאל י' בני דורו של רוחכמים מ, מדובר במסורת אזוטריתאך 

הגזירהזמנה של מסורות נוספות על אודות נ היו שתי"ישראל באמצע המאה הרביעית לסה-של אמוראי ארץ

ימי יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן במחצית הראשונה של המאה אותה לאחת ייחסה ה: טומאת ארץ העמיםעל 

. ס"ימי יהודה בן טבאי במחצית הראשונה של המאה הראשונה לפנהייחסה אותה לאחרת הו, ס"השנייה לפנה

שנגזרו קרוב "ח דבר"יגזירות "ל" הילכות ארץ העמים"תנאית נוספת ואנונימית ייחסה את גזירת מסורת 

שמא רק ייחסת לעצם החלת טומאה על ארץ העמים או תאך לא ברור אם מסורת זו מ, הגדוללפרוץ המרד 

השונות בעניין ריבוי המסורות .קיימות זה מכבריו הש"הילכות ארץ העמים"שנגזרו בקשר ללפרטי דינים 

כלם כי המכנה המשותף בין א, בימי התנאים והאמוראיםראשיתה של הלכה זו הייתה עמומה מלמד כי 

. השנילחורבן הביתזמנה של גזירה זו קודםשו,נולדה בגזירההלכה הא ששונות הוהמסורות ה

בקיומן של יש ייתכן שוכי , "משחק סכום אפס"אין הכרח לראות בריבוי המסורות כיברצוני להציע 

למוסכמה ההלכתית שארץ העמים בסוף א ד על תהליך היסטורי מורכב שהביהמסורות השונות כדי ללמ

על היסטורי ייתכן שהמסורת המייחסת את הגזירה ליוסי בן יועזר וליוסי בן יוחנן משמרת זיכרון.טמאה

לא מן . בימים שקדמו למרד החשמונאיםגיבושה של תפיסה הלכתית שייחסה טומאה לאדמת חוץ לארץ

המשך במשמעותיים ציוני דרך הנמנע שהמסורות האחרות משמרות אף הן זיכרונות היסטוריים על 

ס "במחצית הראשונה של המאה הראשונה לפנה: בדורות שלאחר מכןהתפתחותה של תפיסה הלכתית זו 

ולבסוף בפרק הזמן , ס"המאה הראשונה לפנהבעשור האחרון של , )אולי תחת שלטונה של שלומציון המלכה(

.שקדם לפרוץ מרד החורבן

לעניין טומאת ארץ " דרכים של עולי בבל"מעמדן ההלכתי של רבן שמעון בן גמליאל בנוגע לשאלת ייתכן שהלכה שנמסרה בשם 68

ושרבן , שייכת גם היא עוד לימי הבית) ראו עוד שם בהלכה שלפניה; ]616' עמ, מהדורת צוקרמנדל[ג , אהלות יח, תוספתא(העמים 

.שמעון בן גמליאל הנזכר הוא הראשון בין שני החכמים בעלי שם זה שחי בשלהי ימי הבית השני
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ארץ העמים המשיכה להיות את טוממהתוספתא ומברייתות שבשני התלמודים עולה כי , מהמשנה

חכמים מהדורות בקרב גם נידונה הלכה למעשה מצאנו שהיאו69,רלוונטית במהלך כל התקופה התנאית

.    )57ראו לעיל הערה (האמוראיםהראשונים של תקופת 

טומאת גויים.  2. 4.ג

השני ובתקופת טומאת גויים בימי הביתתחולתה של וונטיים לבעייתהרלהכתובים המקורות מרבית 

אין ). ז"תרצ(אלון ו)Büchler 1926(ביכלר שלהמקיפים במחקריהםבהרחבה נידונו כבר המשנה והתלמוד 

ולאחר , אפתח בסקירת מצב המחקר העדכניולכן, להציג מחדש את המקורות הראשונייםולחזור , אפוא, טעם

.ככל שהדברים נוגעים לענייננופן של הטענות שהועלו על ידי החוקרים השוניםאדון בגומכן 

מצב המחקר.  1. 2. 4.ג

)1926(ביכלר .א

הראשון שהקדיש מחקר מקיף לבירור שאלת זמנה ואופייה של ההלכה הרואה בגויים מקור של טומאה  

בימי הבית השני נהגו ר טען ששאר של אמיל שירקביעתומתח ביקורת עלביכלר ). Büchler 1926(היה ביכלר 

לכןו,שבתורהדיני טומאה וטהרהאת לא קיימושגוייםיהודים מהסיבה-משכיניהם הלאתבדלהליהודים 

דיני , )13–12, 10–9, 2: שם(לדברי ביכלר .)Schürer 1907: 91–92(באופן קבוע טמאים כבעיני היהודים נחשבו 

ציות -ולכן לא ייתכן שיהודים ייחסו טומאה לגויים בשל אי, ל גוייםטומאה הכתובים בתורה כלל אינם חלים ע

.לחוקים אלו

. גורם מטמאכבימי הבית השני נתפס הגויכי מהם ניתן ללמודמספר מקורות ביכלר לפרש נדרש, מתוך כך

מעשה: "גוישנטמא כתוצאה ממגע עם רוק שניתז עליו מפיו שלמסופר בברייתא על כהן גדול, למשל, כך

נכנס אחיו ושמש 72,נתזה צנורא מפיו ונפלה על בגדיו71,שיצא לדבר עם המלך ערבית70בשמעון בן קמחית

' עמ, מהדורת צוקרמנדל(יד , אוהלות יח, תוספתא: ראו, מים מסוף התקופה התנאית העוסקים בהלכות טומאת ארץ העמיםלחכ69

.א"נזיר נה ע, בבלי; ב"גיטין ח ע, בבלי; א"חגיגה כה ע, בבלי; ב"עירובין ל ע, בבלי; )616

Σίμωνι τῷ(שמעון בן קמיתוס "עם אשר זיהו את הכהן הגדול הנזכר כאן ) ביניהם ביכלר עצמו(יש מהחוקרים 70 Καμίθου"( , אשר

אולם בחלק מעדי ). 34: קדמוניות יח(נ "לסה18–17לדברי יוסף בן מתתיהו מונה לתפקיד הכהן הגדול על ידי וולריוס גראטוס בשנת 

; ]א"נג ע, הדורת שכטרמ[לה , נוסח א, אבות דרבי נתן(ובחלק מהמקבילות ) כתב יד ערפורט וכתב יד לונדון(הנוסח של התוספתא 

".ישמעאל: "נמצא ששם הכהן הגדול הוא) א"יומא מז ע, בבלי

לונדון וכן כתב ידערפורט וכתב ידבתוספתא : גרסאות אחרות מופיעות בעדי נוסח שונים של התוספתא ובמקבילות השונות71

ליידן מחק את כתב ידשאחד מהמגיהים על אלא" (המלך ערבי]): "ד"לח ע[א , יומא א(ליידן של הירושלמי כתב ידבמקבילה ב

, בדומה". המלך ערב יום הכיפוריםשיצא לדבר עם : "כך שלאחר ההגהה נמצא כתוב, "יום הכפורים"והוסיף את המילים ' האות י

ליידן שלכתב ידוראו לקמן גרסת ". ערב יום כפורים עם חשכה: "הוסיף המגיה] א"ט עב ע, א[במקבילה שבירושלמי מגילה 

אחרי מות , בפסיקתא דרב כהנא; "המלך הערבי): "תע' עמ, מהדורת מרגליות(יא , בויקרא רבה כ; )הירושלמי על מסכת הוריות

אחרי , בתנחומא; "מלך הערביים): "147' מס, קטלוג נויבואר, אוקספורדכתב יד(יא , ובויקרא רבה כ) 398' עמ, מהדורת מנדלבוים(

המלך ): "ד"מז ע(ד , הוריות ג, בירושלמי; "המלך של ערביים): "אוקספורדכתב ידב(ב , במדבר רבהוב) א"לג ע, מהדורת בובר(מות 

ערבי ): "117' מס, מינכןכתב יד(ובויקרא רבה ) בגרסה הראשונה של הסיפור(א "יומא מז ע, בבבלי; "ערב יום הכיפורים עם חשיכה
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שאמנם מדין תורה הסבירביכלר73).]248' עמ, ליברמןמהדורת [כ , כפורים ג, תוספתא" (תחתיו בכהונה גדולה

מאת נידה על נשים טונ גזרו החכמים"בראשית המאה הראשונה לסהואולם, כללטמאיםמגויים אינם 

בית שמאי , לדבריו).15–7: ביכלר שם(נחשבו טמאים מחמת טומאת נשותיהן גם וממילא בעליהן, נכריות

: בית שמאי מטהרין ובית הלל אומרים–דם נכרית ודם טהרה שלמצרעת : "ובית הלל נחלקו בפרטי גזירה זו

אשר ייחסה דין מסורת אמוראיתביכלר הביא .)ג, נידה ד, משנה; א, עדויות ה, משנה(" קה וכמימי רגליהכרֹ '

גזרו בית דינו של חשמונאי': אמר,כי אתא רב דימי: "פה החשמונאיתתקוטומאת נידה בנכריות לגזירה מה

, גויה, שפחה, משום נדה': אמר,כי אתא רבין. 'אשת איש, גויה, שפחה, דההבא על הגויה חייב עליה משום נ

ת של אמינות ההיסטוריאת הטען שיש לקבלביכלר). ב"עבודה זרה לו ע, בבלי; א"פב עסנהדרין , בבלי("'זונה

ושרק בראשית המאה ,במהלך התקופה החשמונאיתפקעזו גזרה תוקפה של שייתכן שאך הוסיף, מסורת זו

).15: ביכלר שם(ים נכריות לגזור טומאת נידה על נששוב נ חזרו "הראשונה לסה

גר שנתגייר ערבי : "טומאת נכריםסוגייתב,לכאורה,נוגעתלקו בשאלה אחרת אשר הלל ובית שמאי נחבית 

הפורש מן הערלה כפורש מן ': ובית הלל אומרים', טובל ואוכל פסחו לערב': בית שמאי אומרים–פסחים 

–181' עמ, ליברמןמהדורת [יד , פסחא ז, תוספתא: השוו; ח, פסחים ח, משנה; ב, עדויות ה, משנה" ('הקבר

בית מפני שלאכול קרבן פסח באותו לילהבערב פסחהתגייר ר שאהבין שבית שמאי התירו לגוי ביכלר).]182

הם מפני שתו לילהואילו בית הלל לא התירו לגר לאכול קרבן פסח באו, ייחסו לגוי טומאה קלה בלבדשמאי 

, קבלה להלכה במשך שנים רבותשיטת בית הלל לא הת, לדבריו). 21–16: שם(ייחסו לגוי טומאת מת החמורה 

אצטדריות ושומרי צירין היו בירושלים שטובלין ואוכלין פסחיהן ': 'ליעזר בן יעקב או' ר: "וכעדות הברייתא

74.])ב"לו ע[ח , פסחים ח, ירושלמי; ]182' עמ, ליברמןמהדורת [יד , פסחא ז, תוספתא("'לערב

הגמון ): "א"נג ע, מהדורת שכטר(לה , נוסח א, באבות דרבי נתן; "אדון אחד): "בגרסה השנייה של הסיפור(שם , בבבלי; "אחד

מלך יש לפרש שיצא הכהן הגדול לדבר עם , "המלך ערבית"שאול ליברמן כתב שלפי עדי הנוסח של התוספתא הגורסים ; "אחד

לוודאי שהנוסח הנכון קרוב –ואולם לדעתו , ורוקו של המלך היה טמא משום שהיה עם הארץ, בערבית של יום הכיפוריםישראל

מסתבר מאד שהסיפור המקורי , מכל האמור). 806–805: ב"ליברמן תשכ" (מלך ערבי)ה"(או " ערבי]ה[המלך : "בתוספתא הוא

.שטימא את הכהן הגדול ברוקוגוידיבר על באמת 

, )ד"מז ע(ד , הוריות ג, בירושלמי, )א"עב ע(ט , מגילה א, ירושלמיב, )ד"לח ע(א , יומא א, בירושלמי, לונדוןכתב ידבתוספתא 72

; "וטמאתו): "398' עמ, מהדורת מנדלבוים(אחרי מות , ובפסיקתא דרב כהנא, )תע' עמ, מהדורת מרגליות(יא , בויקרא רבה כ

".וטמאהו): "א"לג ע, מהדורת בובר(אחרי מות , בתנחומא

' עמ, מהדורת מנדלבוים(אחרי מות , פסיקתא דרב כהנא;)א"נג ע, מהדורת שכטר(לה , נוסח א, תןאבות דרבי נ: וראו מקבילות73

בשתי (א "יומא מז ע, בבלי; )ד"מז ע(ד , הוריות ג, ירושלמי; )א"עב ע(ט , מגילה א, ירושלמי; )ד"לח ע(א , יומא א, ירושלמי; )398

מהדורת (אחרי מות , תנחומא; )47' עמ, מהדורת מירקין(כו , במדבר רבה ב;)תע' עמ, מהדורת מרגליות(יא , ויקרא רבה כ; )גרסאות

).א"לג ע, בובר

יוספוס תיאר כיצד למשך :עומדת מאחורי סתירה גלויה שבכתבי יוסף בן מתתיהואף הציע שמחלוקת זו ) 30–27: שם(ביכלר 74

וכיצד , המעיל של הכהן הגדול היה מופקד אצל מפקד חיל המוצב הרומי במבצר אנטוניה) נ"לסה36–6בין השנים (שלושים שנה 

אלא שבמקום אחד כתב שהיו מקבלים את המעיל יום אחד לפני ,הממונים על אוצרות המקדש היו מקבלים אותו מידיו לפני כל חג

ייתכן , לדברי ביכלר). 94: שם יח(שבעה ימים לפני החג במקום אחר כתב שהיו מקבלים אותוואילו, )408: קדמוניות טו(החג 

ספיק יום אחד בלבד היה מלפיה טומאת נכרים היא טומאה קלה ולכן , טת ההלכה של בית שמאישהתיאור הראשון משקף את שי

ואילו התיאור השני משקף את שיטת בית הלל אשר השוו את טומאת הגוי , כדי לטהר את המעיל מטומאת מגעם של הרומאים
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ה רק על חל,לדעת בית הללגוייםוגזרת טומאת מת על , נשים נכריותעל את נידהגזרת טומ, ביכלרלדברי

חיי כלל על ההשפיעלא אך, ועל ישראלים בבואם לבקר במקדש או לאכול קורבנותמקדשכהנים העובדים ב

גויים ולא ם מוכח מהמקורות הרבים המעידים על כך שיהודים נהגו לשאת ולתת עהדבר, לדעתו.יום-היום

75).31–24: ביכלר שם(טומאה איזשהו חשש מפניתיים מתוך מקשרים מסחריים וחברנמנעו 

גזרו בית הלל ובית שמאי , תוהמפורסמ" ח דבר"ת יוגזיר"במסגרת , רק בסוף ימי הבית השני, לדברי ביכלר

, ועל בנותיהן, ועל שמנן, ועל גבינתן, על פיתן שלגוים[...] שמונה עשר דבר גזרו : תני: "טומאה חמורה על גויים

בפירוש טעמן בהסתמך על הצעת הבבלי]). ג"ג ע[ד , שבת א, ירושלמי" ('ועל מימי רגליהן וכו, בת זרעןועל שכ

להחילטען ביכלר שעיקר הגזירה הייתה 76,)ב"עבודה זרה לו ע, בבלי; ב"שבת יז ע, בבלי(של גזירות אלו 

אותהחסתשאינה מי(אחרת גזירה זו נזכרת בצורה מפורשת בברייתא ).46–39: שם(טומאת זיבה על גויים 

אבל ,מטמאין בזיבהבני ישראל מטמאין בזיבה ואין הגוים –'' דבר אל בני ישראל וגו'"): "ח דבר"י"לגזירות 

עוד טען ביכלר כי גם אחרי 77).א"נידה לד ע, בבלי; א"שבת פג ע, בבלי" (גזרו עליהן שיהו כזבין לכל דבריהן

התקופה במהלכה שללאחר מכןכן ו,נכנסה לתוקף בסוף ימי הביתשהגזירה שהחילה טומאת זיבה על גויים 

: ביכלר שם(איננו מוצאים שחששו לטומאה זו בזיקה למאכלי חולין אלא רק בקשר לטהרת תרומה, התנאית

52–57(.

עשה למשך זמן מסוים במהלך התקופה שאולי התקבלה להלכה ולמשיטה, ה ימי היטהרותלטומאת מת הדורשת תהליך של שבע

).ל"ראו שם עוד הסבר אחר לסתירה הנ(הזו 

תענית יט , בבלי(נכרי " אדון"סיפור על עסקה שקיים נקדימון בן גוריון עם ): 27–24: שם(מהדוגמאות שהביא ביכלר להלן חלק 75

מהדורת [פרה אדומה ז , פסיקתא דרב כהנא(ה בעניין פרה אדומ" גוי אחד"יוחנן בן זכאי עם ' שיח שניהל ר-דו, )א"כ ע–ב"ע

קידושין לא , בבלי; ]ב"סא ע[ז , קידושין א, ירושלמי(סיפור על רכישת אבנים לאפוד מגוי בשם דמא בן נתינה , ])74' עמ, מנדלבוים

, מהדורת צוקרמנדל[א , פרה ב, תוספתא(וסיפורים שונים על רכישת פרות אדומות מגויים ) א"כד ע–ב"עבודה זרה כג ע, בבלי; א"ע

במקורות , בדומה). א"עבודה זרה כד ע, בבלי; א"קידושין לא ע, בבלי; ]300' עמ,מהדורת הורוביץ[ב , יט, ספרי זוטא; ]631' עמ

כגון מחלוקות בית הלל ובית שמאי בעניין קשרי מסחר עם , התנאיים מצויות למכביר הלכות שונות העוסקות במשא ומתן עם גויים

יהודי ונתינת בגדים - נתינת עורות לבורסקי לא, טעינת משא על גביו של גוי, טעינת בהמתו של נכרי, מכירה לגוי: ב שבתגויים בער

ביקורים של נציגי : אצל נכרים, ואף כהנים, אר ביקורים של יהודיםיתגם יוסף בן מתתיהו ). ט–ז, שבת א, משנה(לכובס נכרי 

ואחרי כל חג כדי , צר אנטוניה לפני כל חג כדי לקבל מידיו את המעיל של הכהן הגדולשלטונות המקדש אצל מפקד חיל המוצב במב

וביקורים ) 90: שם יח; 405: קדמוניות טו(אנשי ירושלים שקבלו את פניו של וויטליוס , )74הערה , ראו לעיל(להפקידו שוב בידו 

: שם; 95: שם; 35–34: קדמוניות יח(כגון בשעה שמונו הכוהנים הגדולים למשרתם , אצל הנציבים הרומאייםמשוערים של יהודים

123–124.(

מאי אולמיה דשמן '? על פתן משום שמנן'–' גזרו על פתן משום שמנן ועל שמנן משום יינן': יצחק' אמר ר, דאמר רב אחא בר אדא"76

. 'ועל דבר אחר משום דבר אחר, ועל בנותיהן משום דבר אחר, ועל יינן משום בנותיהן, ם יינןגזרו על פתן ושמנן משו'–אלא ! מפת

, בבלי" ('שלא יהא תינוק ישראל רגיל אצלו במשכב זכור, גזרו על תינוק גוי שמטמא בזיבה': אמר רב נחמן בר יצחק? מאי דבר אחר

שכן מימרא זו שובצה כאן , ח דבר"נאמרו במקור כפירוש לגזירת ינחמן בר יצחק ' יש להעיר כי אין הכרח שדברי ר). ב"שבת יז ע

.רק על ידי עורך התלמוד הסתמאי) ב"עבודה זרה לו ע, ובבבלי(

).ד"עד ע, מהדורת וייס(א , זבים א, ספרא; )677' עמ, מהדורת צוקרמנדל(א , זבים ב, תוספתא: השוו77
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)ז"תרצ(אלון .ב

מקורות והביא לכך סימוכין רבים מ, אלון הסכים לדעת ביכלר שדיני טומאה שבתורה אינם חלים על גויים

הלכה קדומה אשר טומאת גויים הייתהסבר שאלון ,בניגוד לדעת ביכלראולם 78).142: ז"אלון תרצ(ל "חז

: שם(או אפילו קודם לכן השני בתחילת ימי הבית וייתכן שראשיתה , יו של הורדוסקדמה לכל הפחות לימ

159–160.(

, הורדוסבהשני בהפצרתו של הורקנוס כבר מצויהם נכריטומאת מפני חששעדות קדומה ל, לדברי אלון

43סביב לשנת אחד מחגי ישראללהיכנס לירושלים בראש צבא של חיילים נכריים בעיצומו של אשר עמד 

מלחמת " (לחגיביא את הנכרים על בני המדינה אשר היטהרופקודה לבלשלח אליו הורקנוס : "ס"לפנה

מההלכה גם נכריםשל טומאת " קדמותה היתירה"ד על ללמוהציע בזהירות כי ישאלון79).229: אהיהודים

הלכה שהייתה קיימת עוד לפני התקופה , האוסרת על נכרים להיכנס לחצרות הפנימיות של המקדש

ראשית המאה השנייה (בפקודה של אנטיוכוס השלישיאיסור זה נזכר כבר . )149–148: אלון שם(החשמונאית

מקום שאסור אף על , לבל יבוא נכרי לפנים מן המחיצה[...] : "יהועל ידי יוסף בן מתתתהמובא,)ס"לפנה

80).145: קדמוניות יב" (מלבד אלה שמותר להם לבוא לאחר שהיטהרו לפי תורת אבות, כנס לשםיהיהודים לה

איסור כניסת נכרים לאיסור כניסת טמאי האשר הקיש, ניתן אולי ללמוד מניסוח לשון הפקודה, אלוןלדברי 

דש ממנו החיל ְמקֻ : "במשנהמצויש דומה היק.יסור כניסת נכרים למקדש נובע מהיותם טמאיםשא, ישראל

שאיסור הודה אלון שייתכן, ם זאתע81).ח, כלים א, משנה" (שאין גוים וטמא מת נכנסים לשם] מהר הבית[

לא ותהא(רך אחרת אפשר לפרשו על דשו,לא היה נעוץ בהלכה שייחסה להם טומאהכניסת גויים למקדש 

.)פירש

כל ":לטומאת נידה; ])ג"נז ע, מהדורת וייס[א , תזריע א, ספרא" (בענין הזהבני ישראל בענין הזה ואין הגוים ":לטומאת יולדת78

" הכל מטמאין בנגעים חוץ מן הגוים וגר תושב":לטומאת נגעי הגוף; )ג, נידה ז, משנה" (הבאין מבין הגוים טהורין[...] הכתמין 

געים נ, ספרא: השוו; א, נגעים יא, משנה" (משלגויםכל הבגדים מטמאין בנגעים חוץ ":לטומאת נגעי הבגדים; )א, נגעים ג, משנה(

, ספרא: השוו; א, נגעים יב, משנה" (כל הבתים מטמאין בנגעים חוץ משלגוים":לטומאת נגעי הבתים; )]א"עג ע, מהדורת וייס[ו , ה

בת ישראל שפלטה ":ת זרעלטומאת שכב; ])627' עמ, מהדורת צוקרמנדל[י , נגעים ז, תוספתא; ]א"עג ע, מהדורת וייס[ו , נגעים ה

, ספרא" (בני ישראל מיטמים בזיבה ואין הגוים מיטמים בזיבה":לטומאת זיבה; )ד, מקוואות ח, משנה" (שכבת זרע מנכרי טהורה

הגוי ":לטומאת מת; )ג,א, זבים ב, משנה: השוו; א"נידה לד ע, בבלי; א"שבת פג ע, בבלי; ]ד"עד ע, מהדורת וייס[א , זבים א

אהלות , תוספתא: השוו;]598' עמ, מהדורת צוקרמנדל[ד , אהלות א, תוספתא" (כלים הנוגעין בהן טהור–הנוגעין במת [...] והבהמה

).94המובא לקמן בהערה , ]305' עמ, מהדורת הורוביץ[י , יט, ספרי זוטא: וראו]. 611' עמ, מהדורת צוקרמנדל[ו , יד

.285: קדמוניות יד: השוו79

מעשי השליחים ; 212: המשלחת לגאיוס, פילון: נזכרת במקורות נוספים מימי הבית השניבית מקדשאיסור כניסתם של נכרים ל80

גאנו בקרבת הר הבית כתובת יוונית - גילה שארל קלרמון, 1871בשנת . 417: קדמוניות טו; 194: המלחמת היהודים; כט–כח, כא

לפנים מן המחיצה המקיפה את המקדש : "המזהירה את הנכרים מלהיכנס לחלקים הפנימיים של המקדש, חרוטה על לוח אבן

ἐντὸς(ולחצר המוקפה  τοῦ περὶ τὸ ἱερὸν τρυφάκτου καὶ περιβόλου) "(CIJ, II, 1440 .(1935ה בשנת חלק מכתובת דומה נתגל

.בקרבת שער האריות

).228' עמ, מהדורת הורוביץ(ב ,ה , ספרי זוטא: השוו81
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82:הבית השנייומה של טומאת נכרים עוד בתקופתקמוכיחות עלאשר לדעתומנה מספר מקורותאלון 

עם אחד בא במגע כת המכאשר חבר וותיק כתב ש,בימיומנהגי האיסייםור איתב, יוסף בן מתתיהו) א(

ἐκείνους(כאילו נטמא במגע נכריתרחץ מ: "החבר הוותיק, חברים החדשיםהמ ἀπολούεσθαι καθάπερ

ἀλλοφύλῳ συμφυρέντας() "מנהגם של הרומאים תיאר את יוסף בן מתתיהו )ב(; )150: במלחמת היהודים

, )74ראו לעיל הערה ; 94: קדמוניות יח(להעביר את המעיל של הכהן הגדול ליהודים שבעה ימים לפני כל חג 

דבריו של במעשי השליחים הובאו )ג(;מטומאת מגעם של נכריםלטהר את המעילהיה צורךשמשמעמכאןו

ואתם ידעתם כי אסור הוא לאיש יהודי להילוות ולקרב : "לבקר את קורנליוס הקנטוריוןשעה שבאבפטרוס

ὡς(אל נכרי  ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ Ἰουδαίῳ κολλᾶσθαι ἢ προσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ( , ואותי הורה

κοινὸν(הים לבלתי אמור חול או טמא ואל ἢ ἀκάθαρτον (על כל אדם) "במחלוקת)ד(; )כח, השליחים ימעשי

"הפורש מן הערלה כפורש מן הקבר"שבית הלל קבעו, בית שמאי ובית הלל בעניין גר שנתגייר בערב פסח

נטמא על ידי גוי בן קמחית ) ישמעאלאו (שמעון הכהן הגדול )ה(; )ח, פסחים ח, משנה; ב, עדויות ה, משנה(

כל : "אומרתהמשנה)ו(; ])73לעיל הערה ראו [ובמקבילות ] 248' עמ, ליברמןמהדורת [כ , כפורים ג, תוספתא(

פירשו ישראל-אמוראי ארץו, )א, שקלים ח, משנה" (ןורין חוץ משלשוק העליוהקין הנמצאין בירושלים טהרֹ 

.])א"נא ע[א , שקלים ח, ירושלמי" (קצרן שלגוים היה שם: "את העניין מפני טומאת גויים

חסת טומאה יסודה של ההלכה הרואה את הנכרים כטמאים שקוע במסורת ההלכה המיי, לדעת אלון

תחום טומאתה של עבודה אלא מעין הרחבת , אפוא, טומאת נכרים אינה: "עבודה זרה ומשמשיהלגופה של

83).138: אלון שם" (זרה עצמה והכללת עובדיה בתוכו

אשר הייתה יוצאת , ם מהמתואר על יהודיתנכרישניתן ללמוד על קיומה של טומאת ) בנימת הסתייגות(במאמר זה טען אלון 82

חזר בו , אולם במאמר שכתב לאחר מכן). ח–ה, יהודית יב(ושם נהגה לטבול ולהתפלל , מהמחנה של הולופרנס באשמורת הבוקר

עוד כתב ). 8: ח"אלון תרצ(בלי קשר לטומאת גויים ,ר זה על מנהג להיטהר לפני התפילהוכתב שיש ללמוד ממקו, ש זהאלון מפירו

של פונטיוס ) הפרטוריום(שהיהודים נמנעו מלהיכנס לבית הממשל ) כח, יח(אלון שאין ללמוד על טומאת נכרים מהנאמר ביוחנן 

, אותה טומאה מפני מדורות גויים היא: "לדבריושכן, לאכול את הפסח לערבאו ולא יוכלו פילאטוס בערב פסח כדי שלא יטמ

:Klawans 1995: 301, n. 81 ;Hayes 2002: ראו גם). 12הערה , 142: ז"אלון תרצ)" (ח"ז ומ"ח מ"אהלות פי(שיסודה בחשש של נפלים 

50.

ו מקבילות לשלש דעות אשר התקיימו בשאלת שלדעת, אלון הצביע על שלש דעות עיקריות באשר לחומרתה של טומאת נכרים83

):151–150: שם(חומרתה של טומאת עבודה זרה 

, משנה; ב, עדויות ה, משנה" (הפורש מן הערלה כפורש מן הקבר"שבית הלל סברו, כפי שראינו לעיל:טומאת מתדומה ל.1

כלים , משנה(ת לעניין כניסתם למקדש ניתן ללמוד גם מהלכה המקישה בין גויים לטמאי מ, לדעת אלון, כך). ח, פסחים ח

מנין ': רבי יהודה בן בתירא אומר: תניא: "טומאת עבודה זרה לטומאת מתמצאנו שיטה המדמה, אופן דומהב). ח, א

מה מת –) כח, תהלים קו(' ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים': שנאמר? לתקרובת עבודת כוכבים שמטמא באהל

).ב"חולין יג ע, בבלי; ב"עבודה זרה לב ע, בבלי" ('בודת כוכבים מטמאת באהלאף תקרובת ע, מטמא באהל

ם נכריסברה שטומאת , המוצאת ביטוי במרבית המקורות התנאיים העוסקים בנושא, שיטה אחרת:טומאת זיבהדומה ל.2

). ועוד; ]677' עמ, למהדורת צוקרמנד[א , זבים ב, תוספתא" (טמאין כזבין לכל דבריהם... הגוים: "דומה לטומאת זיבה

מנין לעבודה זרה ': אמר רבי עקיבא): "הדומה בהלכה לטומאת זבה(נמצאת דעה שעבודה זרה טמאה כנידה , באופן דומה

אף עבודה זרה , מה הנדה מטמאה במשא–) כב, ישעיהו ל(' תזרם כמו דוה צא תאמר לו'שנאמר ? שמטמאה במשא כנדה

). ו, עבודה זרה ג, המשנ; א, שבת ט, משנה" ('מטמאה במשא
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שנגזרו קרוב לחורבן " ח דבר"יגזירות "גויים לאין להסיק מהמסורת המייחסת טומאת, ןלטענת אלו

שהלכה זו נקבעה לראשונה רק ) ב"עבודה זרה לו ע, בבלי; ב"שבת יז ע, בבלי; ]ג"ג ע[ד , שבת א, ירושלמי(

כדי לא באה אלא " ח דבר"גזירות י"שנגזרה במסגרת זירה הג, לדבריו).144–143: שם(ימי הבית השני בסוף 

והן , ועמדו עליהן עוררין, לא היו מאוששות מעיקרן: "שכן גזירות אלו, לייסד את ההלכה הישנה ולחזקה

84."נתפקפקו על ידי מנהגות משונים של מקילין ושל חולקין

, החכמים הפקיעו מחומרתה, הלך והצטמצם מקומה של טומאת גויים, חורבן הביתעוד טען אלון כי לאחר

.)160–156, 139: שם(התייחסו אליה כאל גזירה בלבד–דין תורה טומאה עצמית מובמקום לראות בה 

ובעקבותיהם המציאות ,שלון מרד בר כוכבאחורבן הבית השני וכהיו, יולדבר, הגורמים להתפתחות זו

עובדא שהיתה עלולה : "יום-בחיי היוםלמעורבות עם שכיניהם הנכריםלהסתגל היהודים נאלצו החדשה בה 

).160: שם" (ם הרוחנית של הנכריםלהביא אף לידי שינויים בתפיסת היסוד של היהדות כלפי מהות

)1995(קלאוונס .ג

" טומאה ריטואלית": "טומאה"ונתן קלאוונס טען שיש להבחין במקרות המקראיים בין שני סוגים של 'ג

, טומאה ריטואלית היא טומאה מדבקת אך זמנית, לדבריו). Klawans 1995: 289–291" (טומאה מוסרית"ו

מדובר טומאה ריטואלית מתאפיינת בכך שלרוב . ובבמדבר יט, טו–והיא הטומאה המדוברת בויקרא יא

לסלק טומאה זו ניתן ובנוסף, טאיא איננה נגרמת על ידי מעשה חה, במצבים טבעיים שאינם ניתנים לשליטה

מתייחס למצב אשר " טומאה"במונח שימוש אחר מצוי במקרא, מאידך. שוניםעל ידי תהליכי היטהרות

ירמיהו ; ג, ויקרא כ(ועבודה זרה ) כה–כד, ויקרא יח(כגון עבירות מיניות , מסוימיםמעשי חטאשנגרם על ידי 

. יננה עוברת במגע ולא ניתן להיטהר ממנה באמצעות טכסי טהרהטומאה זו א). ועוד; לא–ל, יחזקאל כ; כג, ב

לטומאה מוסרית ולא רק כל המקורות המקראיים המייחסים טומאה לגויים מתכוונים , לדברי קלאוונס

בתורה הכתובים בכך מסכים קלאוונס לדעתם של ביכלר ואלון שדיני טומאה וטהרה . לטומאה ריטואלית

אולם בניגוד לדעתם של .ם למעשה מכל מערכת החוקים הזאתמופקעיגוייםוכי, חלים רק על בני ישראל

טומאה אשר ייחסההלכה כל ימי הבית השני לא הייתה קיימתם במשךקלאוונס סבור כי ג, ביכלר ואלון

.ריטואלית לגויים

רואה הן בטומאת גויים והן בטומאת עבודה זרה , עקיבא שלעיל' החולקת על דעת ר, שיטה שלישית:טומאת שרץדומה ל.3

:וכן, )א"שבת פג ע, בבלי" (הן ולא היסטן–עבודה זרה ומשמשיה , נכרי ונכרית: "טומאה קלה הדומה לטומאת שרץ

טובל : "זוהי שיטתם של בית שמאי הסוברים שגוי הבא להתגייר, לדעת אלון). שם" (עבודה זרה כשרץ ומשמשיה כשרץ"

).ח, פסחים ח, משנה; ב, עדויות ה, משנה" (ואוכל פסחו לערב

, הבחנה זו של שלש דעות חלוקות בטומאת נכרים מסעייתנו לעמוד על הזיקה שבינה לבין טומאת גופה של עבודה זרה: "לדברי אלון

).  150: שם" (ש מחלוקות לעניין חומרהשאף בה מצינו של

ויש עדויות לקיומן שנים רבות לפני סוף ימי הבית , אינן הלכות חדשות" ח דבר"גזירות י"גם הלכות אחרות הנמנות על , לדבריו84

, יהודית י; אי, טוביה א(מספר מקורות קדומיםנזכרת ב") פתן ושמנן ויינן("דה מלאכול מאכלים של גויים פקהה, למשל, כך. ניהש

גם האיסור להתחתן עם גויים , בדומה). 14: חיי יוסף; 120: קדמוניות יב; 591: במלחמת היהודים; טז, כב, יובלים; ד–א, שם יב; ה

).143: קדמוניות כ; יז–יד, ז, יובלים ל; לא–כג, ג–א, שם יג; לא, נחמיה י; י–עזרא ט: (נזכר במספר מקורות קדומים") בנותיהן("
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ה שראתה בגויים גורם של סאת טענתו שבתקופת הבית השני כלל לא הייתה קיימת תפיכדי לאושש 

נדרש קלאוונס לדחות את כל הראיות שהביאו ביכלר ואלון כדי להוכיח את קיומה של , ומאה ריטואליתט

תם בע מהיוסור כניסתם של נכרים למקדש לא נאישקלאוונס טען, מתוך כך. כבר בימי הביתטומאת נכרים 

בהורדוס לבל רקנוסוהפצרתו של ה, אליבא דקלאוונס85.קדושים- בלתיאלא מהיותם , כדעת אלון, טמאים

; 229: אמלחמת היהודים(ייכנס לירושלים עם חיילים נכריים בזמן שהיהודים בעיר היטהרו לקראת החג 

שנועדהבלבדאמתלהמדובר בהיה שכן , איננה מלמדת על חשש אמיתי מפני טומאת גויים) 285: קדמוניות יד

קיומה של עים על איננו שומ–בסוף גם כאשר הורדוס נכנס להרי ו, למנוע את פלישתו של הורדוס לעיר

כאשר יוסף בן , )72הערה , 299: שם(לטענת קלאוונס . של נכרים טמאים לעירהתקוממות עממית נגד חדירתם

מנהגם של הרומאים להעביר את המעיל של הכהן הגדול ליהודים שבעה ימים לפני כל חג מתתיהו תיאר את 

–ואפילו אם כך היה , נהגו לטהר את המעיל מפני טומאת נכריםהיהודיםשכלל לא נזכר, )94: קדמוניות יח(

דחה קלאוונס את ההוכחה מדברי פטרוס , בדומה.ייתכן שמדובר בחומרה מיוחדת שנהגה בכהן הגדול בלבד

לטענת ). כח, מעשי השליחים י" (ואתם ידעתם כי אסור הוא לאיש יהודי להילוות ולקרב אל נכרי: "שאמר

והאיסור המדובר הוא קירבת יתר לגויים , "להתחבר"במקור זה הוא κολλᾶσθαιמילה פירוש ה, קלאוונס

באשר . ואין ללמוד מכאן על חשש של טומאת גויים–עבודה זרה השתתפות בפולחן שיכולה להביא לידי 

להוכחה של אלון מדברי יוסף בן מתתיהו שהאיסיים הוותיקים התייחסו למגע של חבר חדש בכת כאל מגע 

ם הוא המשך של שההיקש לטומאת מגעם של נכריכתב קלאוונס, )150: במלחמת היהודים(א של נכרי מטמ

,לכל היותר,ניתן ללמוד מכאן, אם כן. עצמומואינו אנלוגיה שערך יוספוס , תתיאור ההלכה האיסיי

כלל הציבור אך אין במקור זה כדי ללמד על הלכה רווחת בקרב , נכריםמגעם של ייחסו טומאה להאיסייםש

קלאוונס דחה גם את דעתם של ביכלר ושל אלון בפירוש מחלוקת בית הלל ובית שמאי בעניין גוי .היהודי

וכתב שהגר נטמא שבעה ימים לדעת בית הלל , )ח, פסחים ח, משנה; ב, עדויות ה, משנה(שהתגייר בערב פסח 

.ם שלא התגיירוושאין ללמוד מכאן דבר על טומאתם של גויי, כתוצאה מתהליך הגיור

ורק בתוספתא מודגשת ההלכה שגויים , גם במשנה אין כמעט התייחסות לטומאת גויים, לטענת קלאוונס

סיפור על אודות הזכיר קלאוונס את ה, בתוספתא המייחסות טומאה לנכריםשבין הברייתות . נחשבים טמאים

, ליברמןמהדורת [כ , כפורים ג, תוספתא(בן קמחית שנטמא מרוק של גוי שניתז על בגדיו ) או ישמעאל(שמעון 

.איננה משקפת נאמנה את המציאות של ימי הבית השנישוחרתהבין שמדובר במסורת מאונראה ש, ])248' עמ

, קלאוונס הסיק שההלכה המייחסת טומאה לגויים נולדה בגזירת חכמים שנגזרה במהלך התקופה התנאית

.קופה האמוראיתושהשתרשה רק בסוף ימי התנאים או בראשית הת

: המלחמת היהודים(לתוך העזרה טהורות וונס השווה את איסור כניסת גויים מעבר לסורג לאיסור כניסת נשים יהודיות קלא85

.גם כאשר אלו טהורים לגמרי)ט, כלים א, משנה" (האולם ולמזבחבין "ולאיסור כניסת כהנים בעלי מום לאזור ) 199
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)2002(הייז .ד

אך הצביעה , ה הכתובים בתורהקריסטין הייז הסכימה עם קודמיה שגוי אינו נטמא על ידי גורמי הטומא

שר בלשון המקרא מתייחס למי שאינו חלק א,"גר"גם את הבין הנטמאים שני מקרים שבהם התורה כללה על

Hayes 2002: 37–39(.86()י, במדבר יט(והנטמא למת ) טו, ויקרא יז(או טרפה נבילה האוכל:מעם ישראל

טענה כי בימי הבית השני לא הייתה הלכה אשר ייחסה טומאה ) בעקבות קלאוונס(הייז , יחד עם זאת

מהספרות של התקופה הזו אנחנו שומעים על טומאה , לדבריה.)67–45: שם(לגוי באשר הוא גויריטואלית 

ה גםזו מצויבספרות .הרעיםמעשיהםחיקוי שלעומנהיבדל מנכרים כדי לועל הרצון ל,של גוייםמוסרית

בין ) כלשהומגע מיני לאו (עזה לנישואי תערובת הועל ההתנגדות , של נכרים"גנאלוגית"התייחסות לטומאה 

של גויים בולטת ריטואליתהיעדרה של כל התייחסות לטומאה , מאידך. בשל היותם מגזע זריהודים לנכרים

ז אימצה את היי.נ"לפני המאה הראשונה לסהזו לא הייתה קיימת כומלמדת כי טומאה , לדבריה, תרביו

קלאוונס כדי לדחות את ההוכחות שהביאו ביכלר ואלון לקיומה של טומאת נכרים מרבית הטענות שהעלה

87).67–45: שם(כבר בימי הבית השני 

: שם(מאת נכרים לבין טומאת עבודה זרה ומשמשיה הייז ערערה גם על טענת אלון כי קיימת זיקה בין טו

ונחלקו רק בשאלת , ל נמצא שהקישו טומאת גוי לטומאת זיבה"במקורות חז, דבריהל). 221–215, 138–131

על ן ההלכות העוסקות בגזירת החלת טומאהטענה הייז כי אין מתאם בי, מתוך כך. גבולותיה של אנלוגיה זו

.ל גוייםרות לגזירת החלת טומאה עין ההלכות הקשועבודה זרה לב

ואולם וודאי שהיא איננה , ההלכה המייחסת טומאה לנכריםלא ברור לגמרי ממתי קיימת, לדברי הייז

או מהמאה הראשונה רק גזירת חכמים תוצאה של סביר להניח שהיא ו, נ"קודמת למאה הראשונה לסה

הדימוי בין טומאת נכרים ל רווח"שבמקורות חזהצביעה על כך ייזה.)195, 143–142: שם(לספירה השנייה 

התירו החכמים לגוי , למשל, כך.או עקביתאך טענה שהאנלוגיה מעולם לא הייתה גורפת, טומאת זיבהבין ל

, משנה; ה, זבחים ד, משנה(ואף להביא קרבנות למקדש ) ט, תרומה ג, משנה(להפריש תרומה ולהקדיש הקדש 

בהתאם .)114–113: שם(כל חשש מפני טומאת גוייםולא נזכר בקשר לזה) ח, טשם ; א, ושם ; ו,ג, מנחות ה

טהרות , משנה(מדרסבאמצעותשגוי מטמא במספר מקורות נמצא , זבטומאת בין אנלוגיה בין טומאת גוי לל

,צוקרמנדלמהדורת [יא , טהרות ו, תוספתא; ]464' עמ, צוקרמנדלמהדורת [יא , עבודה זרה ג, תוספתא; ו, ז

) א"שבת פג ע, בבלי(בלבד אך לדבריה נמצא רק מקור אחד , ])669' עמ, צוקרמנדלמהדורת [ט , שם ח; ]666' עמ

.אך לא הרחיב לדון בעניין, )Klawans 1995: 290, n. 26(ם קלאוונס כבר הזכיר שתי אנומליות אלו בהערת שוליי86

מקור זה כלל אינו עוסק בשאלת טומאתם של הייז טענה ש, בעניין מחלוקת בית הלל ובית שמאי בעניין גוי שהתגייר בערב פסח87

האמירה , לדבריה). 122–116: שם(אלא בשאלה אם מותר לגר לאכול קרבן פסח במקרה שעדיין היה גוי בשעה שנשחט פסחו , גויים

איננה אלא דימוי חלקי שבאה ללמד שאסור לאותו גר שנימול אחרי שחיטת " הפורש מן הערלה כפורש מן הקבר"של בית הלל ש

.ואולם אין ללמוד ממנה שבית הלל ייחסו טומאה ריטואלית לגוי, פסחו לאכול את הפסח לערב
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).142: שם(ומכאן הסיקה שמדובר בדעת מיעוט 88,)126–125: הייז שם(הקובע שגוי מטמא באמצעות מגע 

89).שם(געו של גוי אך לא חולין תרומה וקודשים נטמאים בממצאנו רק שזו" דעת מיעוט"גם לפי , לטענת הייז

)ו"תשס(בירנבוים .ה

לדעת בניגוד ו,"טומאה מוסרית"לבין " טומאה ריטואלית"שביקש להבחין בין ,בניגוד לדעת קלאוונס

חנן בירנבוים הציע להבחין בין טומאה שיש לה , "טומאה גנאלוגית"ביקשה להבחין בין שני אלה לבין ש,הייז

הבחנה זו הביאה אותו ). 97–96: ו"בירנבוים תשס(ה שאין לה כל השלכות כאלו השלכות מעשיות לבין טומא

לנישואי תערובת בין יהודים לנכרים אמנם איננה בספרי עזרא ונחמיה בנוגעלידי המסקנה שהטומאה הנזכרת 

יש לה משמעות מעשית הבאה לידי ביטוי בתביעה להימנע מלהתחתן עם גויים אך , טומאה ריטואלית רגילה

עזרא (ובתביעה מאלו שנכשלו בכך לפרק את המסגרת המשפחתית שהקימו ולגרש את נשותיהם ואת ילדיהם 

אף (ריטואלית , אלא טומאה ממשית, טומאת הנוכרים איננה עוד מטפורה למעשיהם הרעים: "לדבריו). ג, י

יש לראות בה שלב ": עוד כתב בירנבוים).100: שם)" (שאין השלכותיה המעשיות ברורות ומגובשות דיין

, )ויקרא יח(המסמלים את מעשי הגויים , ראשוני בתהליך ממושך בו הפכו ביטויים מטפוריים של טומאה

טומאת 'ל כ"שבצורתם המאוחרת והמגובשת מוכרים לנו בספרות חז, לדפוסים בעלי משמעות מעשית

נושאים טומאה גוייםשהסראשיתה של התפיאתהציע בירנבוים לחפש,מתוך כך90).98: שם" ('נוכרים

ה זו בצורך של שבי הגולה לשמור על ליכוד סוהסביר את התפתחותה של תפי, ריטואלית כבר בתקופה הפרסית

יים לכך היה הבלטת וטכאשר אחד הבי, נכריוט בקרב רוב חברתי ועל זהות תרבותית ייחודית כקבוצת מיע

). 108–105: שם(ם בפרט נכריוטומאת , חשיבותם של דיני טומאה וטהרה בכלל

בקטע אחד , השלכות מעשיות בכתבי קומראןבירנבוים מצא דוגמאות נוספות לטומאת נכרים בעלת

)4QOrdinancesb [4Q513] 2 ii(91 ם גורמים טומאה שבגללה נאסרת אכילת קודשיםנכריהקובע כי נישואין עם ,

4QDa(ובקטע נוסף  [4Q266] 5 ii: 4–8 .כהן שנשבה לבין הגויים נחשב טמאנאמר שבו ) 2. 1. 4.ג: ראו לעיל ,

ית גם המקורות מהתקופה הפרס, לדעתו).145–144: שם(ונאסר עליו לעבוד במקדש ולאכול ממתנות הכהונה 

יש , באופן פשוט". 'הן והיסטן': רבי עקיבא אומר. הן ולא היסטן–ז ומשמשיה "ע, נכרי ונכרית: "לפי כתב יד מינכן והדפוסים88

) 2הערה , רלו: ב"הלבני תשמ: ראו(בכתב יד ווטיקן ואצל מספר ראשונים , ובכן. ל"כמתכוונת למגעם של הנ" הן"להבין את מילה 

".'ז ומשמשיה וכו"מגע ע, מגע נכרי ונכרית: "הגרסה היא

ומכוונת , עה המעניינת לפיה גזירת החכמים המייחסת טומאת ריטואלית לגויים הייתה פולמוסית ביסודההייז העלתה את ההצ89

הגזירה נועדה , לדבריה). 196, 163–161: הייז שם(גנאלוגיתנגד הגישות של קבוצות מימי הבית השני אשר ייחסו לגויים טומאה 

.ר הריטואלי בלבדולהעמידן במישו, להגמיש את הגבולות בין יהודים לנכרים

וֹאְמָרה : "ם בתקופה זו בתיאור גירושו של טוביה העמוני מהלשכה שנעשה לו במקדשנכריבירנבוים מצא ביטוי נוסף לטומאת 90

בירנבוים הציע שהפסוק רומז כאן להיטהרות ). ט, נחמיה יג" (את המנחה והלֹבנה, ואשיבה שם כלי בית האלקים, הלשכותויטהרו

).126הערה , 100שם (לניקוי גרידא ולא , ריטואלית

).Baillet 1982: 287–295(פורסם על ידי מוריס בייה 4QOrdinancesbהטקסט של 91
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ם נכריהמעידים על הימנעותם של יהודים מלאכול מאכלי גויים מלמדים כי יהודים ייחסו טומאה לואילך

92).153–147: שם(ולמאכליהם 

, טומאה ריטואלית לנכריםנוסף מימי הבית המלמדת על תפיסה המייחסתהצביע על מקורנבוים ביר

המתאר כיצד המצביא הסלאוקי ניקנור הגיע לבית המקדש ותקף שם את ' סיפור המובא בספר מקבים א

בר ויד) ἐμίανεν(ויטמא אותם , וישחק להם, וילעג להם: "משלחת הכהנים והזקנים שיצאו לקבל את פניו

אך ברור , לא ברור כיצד ניקנור טימא את הכהנים והזקנים, כפי שציין בירנבוים). לד, ז' מקבים א" (בגאווה

93).310ושם הערה , 146: ו"בירנבוים תשס(שמדובר כאן בטומאה ריטואלית שבכוחה לטמא אנשים אחרים 

)ע"תש(נעם .ו

גויים מופקעים למעשה ש) נסקרו לעילהמקובלת על כל החוקרים שו(ערערה על הקביעה גורפת ורד נעם 

דיני , לדבריה).Noam [forthcoming]; 296–279: ע"נעם תש(מכל מערכת החוקים בתורה הקשורים לטומאה 

, שם טו; ב, שם יב; ב, ויקרא יא(כמי שאמור לקיים חוקים אלו טומאה וטהרה אמנם נאמרו אל בני ישראל

ולכן ייתכן שדיני טומאה , הדומםמעולם הצומח וצמים מעולםאף על עואולם טומאה כשלעצמה חלה ,)לא,ב

הכתובים בספר ויקרא לשון, לדברי נעם. כסובייקטאם לא כאובייקטלגוי גם יכולים להיות רלוונטיים 

ושתיקה זו , ל מקראותשםטופשאם טומאה עשויה לחול גם על גויים לפי קשה להכריע מה באופן שסתו

טענה נעם כי , באשר לטומאת מתאולם . שדינים אלו אינם חלים על גוייםמעשה הלכה ללפסוק ל"אפשרה לחז

ֹהרג וכל : "בפרשת מלחמת מדין היא שגם גויים נטמאים כתוצאה ממגע עם מתהכתובההבנה הפשוטה של 

התנאים נחלקו ). יט, במדבר לא" (ושביכםאתם , תתחטאו ביום השלישי וביום השביעי–נפש וכל ֹנגע בחלל 

אליעזר' רואילו, מאיר הבין כפשוטו של מקרא שגויים אכן נטמאים בטומאת מת' כאשר ר, נות פסוק זהבפרש

94.על שבויים שהתגיירורק הפסוק מדבר ופירש ש, כתוצאה ממגע עם מתר שגויים אינם נטמאים בן יעקב סב

סח מיוסדת על אותה בשאלת גר שנתגייר בערב פמחלוקת בית הלל ובית שמאי שגםהירושלמי פירש התלמוד

ואילו ,בטומאת מתעשוי להיטמא באופן שבית שמאי סבורים שגוי אינו, במדרש ההלכה על פסוק זהמחלוקת

יוסף ; ד, גמקבים ג; כז, מקבים ב ה; יט, ג–א, שם יב; ה, יהודית י; י, טוביה א; ח, דניאל א: המקורות שהזכיר בהקשר זה הם92

.74:י יוסףחי; 120: קדמוניות יב; א, ואסנת ז

D-R"  :he-והKJV-ראו לדוגמה את התרגום לאנגלית של הפסוק במהדורות ה–" התעלל"ἐμίανενיש שביקשו לפרש את המילה 93

[…] abused them ." גם הייז ביקשה לקבל פירוש זה)Hayes 2002: 52( ,הפועל . אך טענותיה מאולציםμιαίνω משמש תדיר בספרות

ראו במיוחד תרגום השבעים . בהוראה של היטמאות ריטואלית ולא של התעללות, בפרט' ובספר מקבים א, היהודית היוונית בכלל

, שם כא; לב–לא, שם טו; ל, כז, כה, כב, כ, טו–יד, יא, ח, ג, שם יג; מד–מג, כד, ויקרא יא: לפסוקים העוסקים בעיקרי דיני טומאה

–הפועל מופיע תמיד בהקשר של טומאה , עצמו' בספר מקבים א. כ, יג, יט: שם; בי, ט, ז, שם ו; ג, במדבר ה; ח, ה, כב; יא, ד–ג, א

).וראו על כך עוד להלן(לו , שם יד; מד, שם ד; סג, מו, א' מקבים א: ראו

אמר רבי אליעזר בן . אלעזר בן שמוע יושבין שם' מאיר ור' ור, אליעזר בן יעקב יושב ודורש בפרה בטבריה' פעם אחת היה ר"94

והרי כבר ': מאיר' ל ר"א. 'אין הגוים מקבלין הזייה, בני ישראל מקבלין הזייה–) י, במדבר יט(' והיתה לבני ישראל'לכן נאמר ': ביעק

–' אתם ושביכם'–ואנו צריכין לו , אלא שהנחת שם דבר אחד, בודאי שאמרת': ל"א? )יט, במדבר לא(' נאמר תתחטאו אתם ושביכם

, מהדורת הורוביץ[י , יט, ספרי זוטא" ('אף השבוייה כשתבוא לברית ותטמא תהא מקבלת הזייה, הזייהמה אתם בני ברית מקבלין 

]).305' עמ
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פקיעה גויים מטומאת מת המנעם טענה שהשיטה 95.מתכתוצאה ממגע עםנטמא בית הלל סבורים שגוי 

96.אנושממעמדם של גויים כבני קשה להמעיטמשקפת נטייה בדלנית אשר בי) בניגוד גמור לפשט הכתוב(

להטיל " ח דבר"יגזירות "במסגרת פעילותםהעובדה שבית שמאי החזיקו בשיטה זו עולה בקנה אחד עם 

, לדברי נעם.בין יהודים לנכריםברורליצור חיץשורה של גזירות נוספות שכל מטרתםטומאה על גויים ולגזור 

מוסכמה ושה, כתוצאה ממגע עם מתיםנטמאיםייתה שגויהרושם הוא שבימי הבית השני ההלכה הרווחת ה

.ו הייתה חידוש של התקופה התנאיתפקיעה גויים מטומאה זאשר ההלכתיתה

דיון.  2. 2. 4.ג

ומשכנע קשה מאד לשחזר באופן מדויק למעשה נראה ש, למרות ניסיונותיהם של החוקרים שנסקרו לעיל

ואת השתלשלותה של המייחסת טומאה עצמית לגוייםאת התהליכים ההיסטוריים שהצמיחו את ההלכה

ביכלר .וזאת בשל אופיים המקוטע של המקורות העומדים לרשותנו, הלכה זו במהלך הדורות שלאחר מכן

ואלון בוודאי צדקו כאשר הצביעו על מקורות המלמדים על קיומה של תפיסה שראתה בגוי גורם מטמא כבר 

להתפתחותה של שני חוקרים אלהאשר הציעו המורכבים ם ההיסטוריים השחזורי, עם זאת. בימי הבית השני

ואינם חורגים מגדר השערות ,נם מעוגנים היטב במקורותאי, כל אחד לשיטתו, טומאת נכרים בהלכה

.מלומדות

טומאה "בין ל" טומאה ריטואלית"חלוקה בין על הכאשר הצביעקלע אל האמתקלאוונס נראה כי 

הקדום על איסור השיש גם סבירות בטענתו. ית ובספרות של ימי הבית השניאמקרספרות הב"מוסרית

אולם ניסיונו לדחות את 97".חולין"ים אלא להיותם מאטהיותםקשור ללא היהלמקדשכניסתם של נכרים

יננה מתקבלת על הדעת לאור תקופה התנאית אעמוק לתוך הראשיתה של ההלכה המייחסת טומאה לנכרים 

הטענות שהעלה כנגד. קיומה של טומאת גויים כבר בימי הבית השניביכלר ואלון לשהציגונותהוכחות האיתה

שנים רבות הלכה זו העדויות המוצקות לקיומה שלואין בהם כדי לערער על ,הוכחות הללו מאולצות ביותרה

הפצרתו שלאתהזכירר שאיוסף בן מתתיהו קלאוונס דחה את ההוכחה מ, כפי שראינו.לפני חורבן הבית

בהורדוס לבל ייכנס לירושלים עם חיילים נכריים בזמן שהיהודים בעיר היטהרו לקראת החג השנירקנוס וה

אף שביכם לא נטמאו עד , מה אתם לא נטמאתם עד שנכנסתם לברית–) יט, במדבר לא(' אתם ושביכם? 'מה טעמון דבית שמי"95

אף שביכם טעונין הזייה בשלישי , אתם טעונין הזייה בשלישי ובשביעימה–' אתם ושביכם? 'דבית הלל' מה טע. שנכנס לברית

ושאול ) 5הערה : ז"בהערת עורך על אלון תרצ(יעקב נחום אפשטיין , כפי שציינה נעם]). ב"לו ע[ח , פסחים ח, ירושלמי" (ובשביעי

בשיטת בית שמאי בעניין גר שנתגייר בערב אליעזר בן יעקב החזיק ' כבר הצביעו על כך שבתוספתא מצאנו שר) 615: ב"תשכ(ליברמן 

יש לזהות , לדעתם. וכי הדבר עולה בקנה אחד עם שיטתו בספרי זוטא, ])182–181' עמ, מהדורת ליברמן[יד , פסחא ז, תוספתא(פסח 

.מי הביתולא עם החכם בעל אותו שם שחי בי, מאיר' בעל מחלוקתו של ר, אליעזר בן יעקב שבתוספתא עם התנא מדור אושא' את ר

סא –ב"יבמות ס ע, בבלי(שמעון בר יוחאי אשר קבע שגופה של גוי מת איננה מטמאת ' אותה נטייה משתקפת בדעת ר, לדעת נעם96

).א"ע

בתיאור הסורג אשר . יש להעיר כי במקום אחד בכתבי יוסף בן מתתיהו משמע שאיסור כניסת נכרים למקדש קשור לדיני טומאה97

τὸν(ובמחיצה הזאת נמצאו ברווחים שווים עמודים המודיעים את חוקי הטהרה : "הוא כותב, יותהקיף את העזרות הפנימ τῆς

ἁγνείας προσημαίνουσαι νόμον( ,כי אסור לאיש נכרי לבוא אל הקודש, לאמר, אלה בכתב יוון ואלה בכתב רומא) " מלחמת

היהודית ושיוסף בן מתתיהו התאים את ניסוח הדברים הייז טענה שהדברים אינם משקפים את ההלכהאמנם ). 194: ההיהודים

.אך נראה שזהו הסבר מאד דחוק, )Hayes 2002: 60–61(לקהל הקוראים הפגאני 
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למנוע את בטענה התמוהה שמדובר באמתלה בלבד אשר נועדה) 285:קדמוניות יד; 229: אמלחמת היהודים(

אך , ה מפני טומאת חייליו של הורדוסהחשש האמיתי של הורקנוס לא היספק שאין . פלישתו של הורדוס לעיר

שבחר להציג בפני הורדוס הייתה המצאה שבדה מליבו ללא שום בסיס אמתלה א יעלה על הדעת שהל

להילוות ולקרב "האיסור אי אפשר לקבל את טענת קלאוונס ש, בדומה. במציאות ההלכתית של אותם ימים

כוון רק נגד קרבה יתירה שעלולה להביא לידי עבודה מ) כח, מעשי השליחים י(פטרוס הנזכר על ידי" אל נכרי

κοινὸν(ואותי הורה אלוהים לבלתי אמור חול או טמא : "שכן סוף דבריו מעידים על תחילתם, זרה ἢ

ἀκάθαρτον (על כל אדם) "קבל את ניסיונו לדחות את הראיה מדברי יוסף בן מתתיהו שכתב קשה גם ל). שם

" כאילו נטמא במגע נכרי"חבר חדש בכת נהגו להיטהר אחרי מגע עםותיקים בכת האיסיים שהחברים הו

. ולא של המחברבטענה כאילו ההיקש לטומאת מגעם של נכרים הוא של האיסיים) 150: במלחמת היהודים(

שהאיסיים החשיבו בכתבי יוספוס שכן לא נזכר במקום אחר ,האנלוגיה לא הייתה מובנת כלל, אילו היה כן

.ושמדובר בהלכה רווחת ומוכרת,שההיקש הוא של יוספוס,אפוא, ברור.דבר מטמאמגע של נכרי כ

שכן מסקנה 98,את ראשיתה של טומאת גויים לתקופה התנאיתלאחרגם אין לקבל את דעתה של הייז שיש 

בקש את הראיות המוצקות לקיומה של טומאת שכאמור ביקש לדחות , ססת על טענותיו של קלאוונסובזו מ

זיקה בין ון למצואאלבקשתנראה כי הצדק עם הייז כאשר ערערה על אולם . בר בימי הבית השנינכרים כ

ולראות בה מעין הרחבת תחום טומאתה של עבודה זרה , טומאת נכרים לבין טומאת גופה של עבודה זרה

נו לבנות וניסיו, קלוש ביותרמערכות הלכה אלוהמתאם שמצא אלון בין שתי .עצמה והכללת עובדיה בתוכו

.אינו משכנעטומאת גוייםלהתפתחותה של הלכותעליו שחזור היסטורי 

בימיתערובת הנישואי גויים בהקשר להמיוחסת ל" טומאה"הצעתו של בירנבוים לראות בבהחלט מעניית 

השונה במהותה מהטומאה המטפורית המיוחסת , טומאה ממשית בעלת השלכות מעשיותעזרא ונחמיה 

"יטואלית רגילהטומאה ר"ודה שאין זו האולם גם בירנבוים . מקראית הקדומה יותרלגויים בספרות ה

כי כבר בתקופה הפרסית הייתה נוהגת הלכה שראתה מקורות אלו כדי ללמדוכי אין ב, )96: ו"בירנבוים תשס(

.כלים ומאכלים, בגויים גורם להפצת טומאה ריטואלית המטמאת אנשים

תאפשרינראית, נטמאים בטומאת מתגוייםימת שיטה הלכתית שסברה שהייתה קילפיה ,הצעתה של נעם

רושם שלה שזו הייתה שיטת ההלכה הרווחת בימי הבית ת לסטוריקשה למצוא הוכחה הי, ם זאתע. בהחלט

ומהו , אינם מפרטים מדוע הגויים נחשבו טמאיםטומאת גויים המקורות מימי הבית המלמדים על . השני

.מקור טומאתם

הגוי מטמא במגע –ושגם לפי דעה זו , גם קשה לקבל את טענתה שגוי אינו מטמא במגע בהלכה התנאית אלא רק לפי דעת מיעוט98

מטמא במגע מקל ) כגון גוי אשר הקישו החכמים לזב(מושכל ראשון הוא שכל המטמא במשא . רק תרומה או קודש אך לא חולין

, בא לכלל משא–את שבא לכלל מגע ; )מ–לט, ויקרא יא(' והנשא[...] הנוגע ': תלמוד לומר: "וכן נאמר בהקשר לטומאת נבלה. וחומר

קומות בספרות התנאית והאמוראית נאמר באופן סתמי שגוי במספר מ). ה, חולין ט, משנה" (לא בא לכלל משא–לא בא לכלל מגע 

איננה מוכיחה ) א"שבת פג ע, בבלי(והעובדה שטומאת מגעו של גוי נאמר במפורש רק במקום אחד , מטמא בלי לפרט באיזו דרך

' עמ, דורת פרנקלמה[י , הלכות מטמאי משכב ומושב ב, ם"רמב: וראו(אלא יש ללמוד את הסתום מן המפורש , שמדובר בדעת מיעוט

.גם אין שום עילה להבחין בעניין זה בין תרומה וקודשים לבין חולין]). קמ
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מור עולה כי יש לקבל את עמדתם של החוקרים הסבורים כי בימי הבית השני הייתה קיימת מכל הא

בתקופת הבית עמומים ולוטים מקורה ומהותה של טומאה זו . מטמאטמא וה בגויים גורם תראתפיסה ש

.של הלכה זואך אין להסתפק בקיומה, בערפל

ייחסת טומאה ריטואלית לנכרים בספר בירנבוים הצביע על מקור קדום המרמז על תפיסה המ, כאמור

מה לפני נפילתו של ניקנור בקרב - זמן, ס"לפנה161שנת הוא זמנו של האירוע המתואר שם ). לד, ז(' מקבים א

כאשר יש המקדימים אותו לראשית ', נחלקו החוקרים בעניין זמן חיבורו של ספר מקבים א. נגד יהודה מקבי

, לפי כל הדעות99.חרים מאחרים אותו לראשית שלטונו של אלכסנדר ינאיואילו א, שלטונו של יוחנן הורקנוס

.ס"הספר נכתב בסביבות השליש האחרון של המאה השנייה לפנה

אשר לא זכתה לתשומת ליבם של ', בספר מקבים אדומה כי קיימת עדות קדומה נוספת לטומאת נכרים

ובימיו צלח : "נכתב, ל ידי שמעון בן מתתיהועקיםסלאודי הבירושלים מיחקרא שהבתיאור כיבוש. החוקרים

, אשר עשו להם חקרא, בירושלים] אשר[ואת אשר בעיר דוד , ]של היהודים[בידיו לבער את הגויים מארצם 

καὶ ἐμίαινον κύκλῳ(וִיפגעו פגיעה גדולה בטוהרה , אשר יצאו ממנה וְיַטמאו סביב למקדש τῶν ἁγίων καὶ

ἐποίουν πληγὴν μεγάλην ἐν τ ῇ ἁγνείᾳ) "(ריטואלית אין ספק שמדובר כאן בטומאה ). לו, ידמקבים א

מהותה של מהי ם כי לא לגמרי ברורה א, שהיו יוצאים ממקום מבצרם בחקראאשר הפיצו הגויים בשעה 

100.טומאה זו וכיצד הועברה

ורסת הייתה קיימת תפיסה הלכתית הגס"כי כבר בשליש האחרון של המאה השנייה לפנה,אפוא, נראה

משיך גם במאה מפני טומאה הנגרמת על ידי גויים ההחשש . ריטואליתמקור להפצת טומאהשגויים מהווים 

כהלכה הכבר מופיעטומאה זוובספרות התנאית והאמוראית , ס ובמאה הראשונה לספירה"הראשונה לפנה

.מגובשת בעלת מעמד של גזירת חכמים

בדיני טהרהקרמיקה מיובאת כסימן להקפדה היעדר .  5.ג

מצב המחקר.  1. 5.ג

למעלה מאלף ידיות חתומות של אמפורות מיובאות נתגלו בחפירות שונות , )2. 1. 3.ג(כפי שראינו לעיל

ראינו גם כי . בעיר דוד ובסביבתה הקרובה) 95%-כ(מרביתן המוחלט , שנערכו במקומות שונים בירושלים

, ס"לפנה146ס עד "לפנה240שייך לפרק הזמן שבין ירושלים מהריכוז הגדול ביותר של ידיות רודיות חתומות 

.61–60: ד"רפפורט תשס: ראו, לסקירה עדכנית של המחקר בעניין99

כמו גם , שנגרמה על ידי מעשיהם הרעים של הנכרים איננה מתקבלת על הדעת" טומאה מוסרית"טענת הייז שמדובר כאן ב100

, בפירושו על פסוק זה). Hayes 2002: 51(כשרות לירושלים -הטומאה המדוברת כאן מתייחסת להכנסתם של בהמות לאהצעתה ש

או בקרבת מקום המקדש , עולה השאלה אם טומאה זו נגרמה מעצם נוכחותם של נכרים בירושלים בכלל: "כתב אוריאל רפפורט

רפפורט " (משמעית לעניין זה-לשון הפסוק אינה חד. ות המקדשאו משום שאנשי החקרא פעלו במכוון לטמא את סביב, בפרט

, על כל פנים". טומאה זו נגרמה מעצם נוכחותם של נכרים בירושלים"לא ברור למה בדיוק התכוון רפפורט כשהציע ש). 321: ד"תשס

ונראה , מצאו סביבתםם שישבו בחקרא כמי שנהגו לצאת ממצברם ולהפיץ טומאה לאנשים או לחפצים שננכריהפסוק מתאר את ה

.שטות כי מדובר בטומאה ריטואליתבפ
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ח שפרסם על ידיות "בהקדמתו לדו. ס ידיות אלו נעלמות כמעט לחלוטין"ושאחרי אמצע המאה השנייה לפנה

אריאל הראה כי הירידה הדרסטית במספר האמפורות ,האמפורה החתומות מחפירות יגאל שילה בעיר דוד

דומה וכי לא נתגלתה ירידה, לעירהיא תופעה ייחודיתס "מצע המאה השנייה לפנהאחרי אירושליםהרודיות ב

אסיה (לבראונדה , )מצרים(קרוקודילופוליס , )קפריסין(ניאה פאפוס , באתרים אחרים כמו אלכסנדריה

לדברי).Ariel 1990: 19–20, Table 2(ותל אנפה ) קפריסין(במבולה -קיטיון, )קפריסין(סאלאמיס , )הקטנה

ייתכן שהירידה בייבוא הייתה קשורה לשינויים במדיניות הכלכלית או הפוליטית של השליטים , אריאל

נבדקה ,סטריקובסקיח שחיבר אריאל יחד עם "בנספח לאותו דו. החשמונאים–החדשים בירושלים 

ה קשורה ס היית"לירושלים אחרי אמצע המאה השנייה לפנהאמפורות רודיותשל האפשרות שהירידה בייבוא 

, למסקנהAriel and Strikovsky 1990.(101(הלכה המייחסת טומאה לכלים הבאים מחוץ לארץ הקפדה על ל

כבר באמצע המאה השנייה הלכה זו הייתה קיימת שקשה לקבוע בוודאות אם כתבו אריאל וסטריקובסקי

העמים לתקופה זו אם כי העובדה שמספר מסורות תלמודיות מתארכות את הגזרה על טומאת ארץ, ס"לפנה

קשה לדעת אם הציבור הרחב –גם אם הלכה כזו הייתה קיימת כבר בתקופה זו , לדבריהם. ראויה לציון

ישראל דנו - ציין שאמוראי ארץאריאל גם. )Ariel 20001: 277–278: בעניין זה ראו גם(הקפיד עליה בפועל

ושאמוראי בבל התירו, ])ב"מא ע[ד , ה בעבודה זר, ירושלמי(בשאלה כיצד ניתן לטהר קנקנים של גויים

עבודה זרה , בבלי; ב"תענית יא ע, בבלי(עשר חודשים -שניםשעברו עליהם להשתמש בקנקנים של גויים אחרי 

באשר לריכוז הגבוה של ידיות אמפורה חתומות בעיר דוד ובסביבתה .)Ariel 20001: 279–280()א"לד ע

מתייוונת באזור עיר -מעיד על ריכוז של נוכחות נכרית ויהודיתדחה אריאל את האפשרות שהדבר, הקרובה

אין בסיס איתן להנחה שיהודים שומרי מצוות נמנעו מלהשתמש בכלים מיובאים כן לדבריוש, )?החקרא(דוד 

)Ariel 1990: 21–25 .(השונים של אזורים ההתפוצה של ידיות רודיות משקפת הבדלים דמוגרפיים בין , עתולד

וסיית הגבעה המערבית של גדולה בהרבה מאוכלבעיר דודבתקופה ההלניסטית הייתה האוכלוסייה שכן, עירה

102.ירושלים

התפוצה הגיאוגרפית והכרונולוגית של ידיות אמפורה החתומות בירושלים טען שפינקלשטיין, לעומתם

ל "הנ; 1994ל "הנ; Finkielsztejn 1993: 138–172(ומאה לכלי חרס מיובאיםטבהלכה המייחסת תמוסבר

הייתה תקופה הסלאוקית בהכמות הגדולה של אמפורות רודיות בירושלים , לדעתו). 1999ל "הנ; 40–39: 1998

הירידה התלולה בייבוא , לדבריו. בתקופה זושייכת לאוכלוסייה היוונית והמתייוונת שישבה בירושלים 

ס קשורה לשיקום העיר בידי "שנייה לפנהאמפורות רודיות לירושלים החל מסוף שנות החמישים של המאה ה

ס תואמת "לפנה145ואילו הפסקת הייבוא של אמפורות אלו החל משנת , יונתן החשמונאי באותו פרק זמן

ס "לפנה141נפילת החקרא לידי שמעון בשנת .שמעון החשמונאי על החקראשהטיל בזמן לתחילת המצור

. ולכינון שלטון חשמונאי עצמאי בעיר כולה, ירושליםבסילוק הנוכחות האחרונה של הסלאוקיםהביאה ל

ידי לעמוסברהחשמונאיתבמהלך כל התקופהמיובאות בירושלים של אמפורות כמעט כלילהיעדר 

הסיבה, דבריול.הקפדה יהודית על דיני טהרה שכללה הימנעות מהשימוש בכלי חרס מיובאיםינקלשטיין בפ

אריאל וסטריקובסקי נמנעו מלעסוק בקשר האפשרי להלכה האוסרת יין של גויים מפני שלדבריהם קשה לדעת מה הייתה 101

).  Ariel 1990: 16–18: וראו; 25:שם(של האמפורות ) ואולי גם המשנית(התכולה המקורית 

.2הערה , 23: 2004ל "הנ; Ariel 20001: 268–269: ראו עוד, וגיה זועל סלפרשנות נוספת102
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רק אחרי התפשטה לגבעה המערבית םהיא מפני שירושליעיר דוד ו בנמצאמיובאות האמפורות המדוע מרבית

עולה בקנה אחד אם הפסקת הייבוא והיעדרן של אמפורות מיובאות באזור זה של העיר , הכיבוש החשמונאי

.של אמפורות רודיות לירושלים החשמונאית

קשור היה הבית השני תקופת חוקרים הציעו כי ההיעדר של קרמיקה מיובאת ביישובים יהודיים במספר 

יצחק מגן הסביר את היעדר כלי הייבוא מהתקופה .טומאת ארץ העמיםעל יים או להקפדה על טומאת גו

ההקפדה על טהרת כלי חרס הביאה לכך "ההלניסטית בסקר שנערך בארץ בנימין ובדרום הר אפרים בכך ש

מגן " (שיסודה בטומאת עבודה זרה, םנכרישהמהדרין נמנעו מיבוא כלי חרס מחוץ לארץ בשל טומאת עמים 

ניתן אולי לטעון שהסיבה להיעדר כלים מיובאים בארץ בנימין נועצה באופי הכפרי של , לדבריו103).94: ד"תשנ

אלא שהעושר הנומיסמטי שהתגלה בחווה החקלאית , של תושביהםאקונומי הירוד- מעמד הסוציוהיישובים וב

גם . עיקרו מההקפדה בעניין טומאת נכרים ולא מסיבות כלכליותבקלאנדיה מרמז שהיעדר כלי הייבוא נובע ב

באתרים יהודאיים בתקופה החשמונאית קשור להלכה המייחסת קרמיקה מיובאת שהיעדרהציעהנתן-בר

וכי היעדרם של כלים אלו גם בארמונות החשמונאיים ביריחו מלמד שהתופעה איננה נעוצה , טומאה לגויים

ביוביץ ומרדכי אביעם כתבו שאמנם ניתן -דוד אדן, בדומהBar-Nathan 20062: 272–273.(104(בסיבות כלכליות

גע עם ערי הימנעות ממ: כגון(של כלי שולחן מיובאים ביודפת כמעט מוחלטלהציע הסברים שונים להיעדר

עולה בקנה אחד עםאולם לאמיתו של דבר היעדרם של כלים אלו ,)בידוד כלכלי או טעמים כפריים, החוף

Adan-Bayewitz(קרטון-טהרה וכלי אבןהכגון מקוואות , עדויות אחרות להקפדה בענייני טהרה שנתגלו באתר

and Aviam 1997: 165.(שנתגלו מיובאות מימי הורדוס שני מצבורים של שברי אמפורות אהוד נצר אף הציע ש

הם תוצאה של ) 146ה בלוקוס ובערימ143בבור בקצה לוקוס (ביחידה המרכזית של מערכת המחסנים במצדה 

, לעומתו). Netzer 1991: 58, 74(אשר ייחסו להם טומאה ,שבירה מכוונת של הכלים וקבורתם בידי הסיקריים

וכתבה , באופן ברור לסיקרייםבקונטקסטים השייכים שנתגלו במצדה נתן הצביעה על ממצא של אמפורות -בר

–Bar-Nathan 20061: 24, 310" (פלג קנאי דתי קיצוני"די שהשבירה והקבורה של האמפורות נעשה אולי על י

311, 387 n. 37.(

שני לעומת החוקרים שפירשו את ההיעדר של קרמיקה מיובאת ביישובים יהודיים בסוף ימי הבית ה

ברלין טענה שמניעים אחרים הביאו את היהודים להימנע , טומאה וטהרהכתופעה הקשורה להקפדה בהלכות

ברלין בדקה רכיבים מסוימים בתרבות החומרית של מספר ישובים בגליל ובגולן . אלומהשימוש בכלים

יישובים הבין בתחומים אחדים שוניוגילתה , נ"ס ובמאה הראשונה לסה"שהתקיימו במאה הראשונה לפנה

השונים במקצת (נתונים שהציגהלפי ה). Berlin 2002(מעורבים הפגאניים והיישובים היהודיים לבין ה

הן ביישובים ESAס היה שימוש נרחב בכלי "במאה הראשונה לפנה105,)1. 1. 3.ג: נתונים שהצגתי לעילמה

.Magen 20041: 18: ראו גם103

קשרי מסחר חלשים בין ) 1:  (נתן העלתה לצד הנימוק ההלכתי שני הסברים נוספים-בר, ח על הקרמיקה ביריחו"אולם בדו104

ים המדינה ההלניסטיות אשר דאגו לצורכיהן הכלכלי-עריהעתקה של דגם) 2(;  השלטון החשמונאי לבין העולם ההלניסטי הרחב

).Bar-Nathan 2002: 198(כולל ייצור עצמאי של קרמיקה עבור השוק המקומי ,באופן עצמאי עד כמה שהיה ניתן

.11–9ראו שם הערות 105
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פסק השימוש בכלים אלו ואילו במאה הראשונה לספירה, עורביםוהמהיהודיים והן ביישובים הפגאניים

ברלין הדגישה .םכמקודESAהשימוש בכלי נמשך ביישובים היהודיים בעוד שביישובים הפגאניים והמעורבים 

כך שלא ניתן , את העובדה שהיישובים היהודיים שכנו בקרבה גיאוגרפית ליישובים הפגאניים והמעורבים

ברלין דחתה גם את . ות המסחרביישובים היהודיים בקשיי אספקה ברשתESAלתלות את היעדרם של כלי 

ברובע המגורים שנחפר שכן , יהודים נמנעו מלהשתמש בקרמיקה מיובאת מטעמים הלכתייםשהאפשרות

,קרטון-וכלי אבן106מקווה ציבוריכגון , נים מובהקים להקפדה על דיני טהרהו סימשבו נתגלשבגמלא Bבשטח 

מצוייםESAכלי באותו פרק זמן היו ש) לדבריה(העובדה , בדומה. כל אחד מהבתיםבESAו גם כלי נמצא

מרמזת שהקפדה , מקדש עצמורבה של ממש לבית הבק, בבתי האצולה הכוהנית בעיר העליונה של ירושלים

, )69–66: שם(בסוגיה זו שבו עסקה הראשון םבפרסו.מיוחדת על דיני טהרה איננה עומדת ביסוד התופעה

נ "החל מתחילת המאה הראשונה לסהESAהימנעותם של יהודי הגליל מלהשתמש בכלי שברלין הציעה

נועד לשדרר שא")identity-signaling"המכונה אנתרופולוגית/יתתופעה סוציולוג(הייתה סוג של סימון זהות 

לקראת ESAהרקע להפסקת השימוש בכלי , לדבריה.רומאית-אמירה אנטייהודית ו-השתייכות לאומית

Colonia Iulia Augusta Felix(נ היה ייסודה של קולוניה רומאית בביריטוס "ראשית המאה הראשונה לסה

Berytus( ולתגובת נגד של תחושות אנטיכולו אשר הביא לרומניזציה של האזור אירוע, ס"הלפנ15בשנת-

סמל האדומים והמבריקים ESAכלי יהודי הגליל והגולן ראו ב, לטענת ברלין. רומאיות בקרב יהודי הצפון

על הקרמיקה של גמלאוחשבון בדין . ולכן הכלים נדחו מהתרבות החומרית היהודית, של השלטון הזרבולט 

ESAלהפסקת השימוש בכלי הציעה ברלין הסבר אחר, ל"שנים אחדות לאחר פרסום המאמר הנשפרסמה

כלי שהצביעה על כךברלין .)Berlin 2006: 150–151, 156 n. 24(נ"סההמאה הראשונה לבתחילת בגמלא 

בכלים ועם הפסקת השימוש ,ESAס היו קערות ממשפחת "ההגשה היחידים בגמלא במאה הראשונה לפנה

, לדבריה. נעדר מקומם של כלי ההגשה ברפרטואר כלי השולחן של תושבי גמלאבמאה הראשונה לספירהאלו

- כי הפסקת השימוש בתאלטרנטיביים מרמזצור היהודיים בגליל לא סיפקו כלי הגשההעובדה שמרכזי היי

ESAהגשה ממשפחת שכלי מסוימות בתחום האכילה התנהגויות של ןנבעה מדחייתESAנועדו לאפשר.

מעכשיו התחילו לאכול מתוך כלי , מתוך כלי הגשה עדינים ויפיםהנערכות ת ומשותפעריכת סעודותבמקום 

.אסקטיהרבה יותר פשוט ואולי אף אכילה בסגנון , הבישול עצמם

6שייסודה של פרובינקיה יודיאה בשנת ווהציע, לממצאים שהציגה ברליןוליבנר התייחסדני שיאון ו

ושאפשר ושהתפתחויות , להטלת מכסים על מוצרי ייבוא בגבולות הפרובינקיה, אולי, הביא) לערך(ס "נהלפ

ישראל במאה -אלו הן אשר גרמו להעדרה של קרמיקה מיובאת במרחב הכפרי של היישוב היהודי בארץ

וך כלים אלו בעוד שהאוכלוסייה האמידה של ירושלים יכלה לעמוד בעלויות ולהמשיך ולצר, נ"הראשונה לסה

).Syon 2004: 154–156 ;Leibner 2009: 337, n. 28(כמקודם 

בקומראן ובאתרים נוספים באזור ים המלח נעוצה בעלויות ESAסיבת היעדרם של כלי , ודי מגנס'לדעת ג

של קרמיקה פיטר גנדלמן טען שהיעדרהגם ). Magness 2002: 78–79(הגבוהות הכרוכות בתובלה יבשתית 

.)16, 1:15טבלה (שבגמלא Bנתגלו שני מקוואות טהרה בשטח , למעשה106
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ושייסודה ,במרחב הכפרי היהודי ביהודה ובגליל איננה קשורה להקפדה על דיני טהרהובאתמיעדינה 

.)Gendelman 2007: 188" (מניעים שמרניים בחברה הכפרית"בגורמים כלכליים או ב

בתקופת המשנה ואולם , ל"אמנם קרמיקה מיובאת נחשבת טמאה על פי ההלכה של חזזאב ספראי כתב ש

ה לדעת מה היה גודלו של אם כי באמת קש, הקפיד על דיני טהרהקרב הציבור היהודי מיעוט ברקוהתלמוד 

, עם זאת). Safrai 1994: 209, 391(פועלבהלכות אלולא נשמרו מאה הרביעית ככל הנראה כבר בו, מיעוט זה

דבריולו, אשר הקפידו בדיני טהרה") עמי הארץ"ואולי אף חלק מ" (חברים"היה בנמצא מספר לא מבוטל של 

היה תוצאה של )2. 3.גראו לעיל (בתקופה התנאיתישראל -קרמיקה לארץשהיעדר הייבוא שלניתן לשער 

כתבו , במקום אחר107.ץ לארץההלכה המייחסת טומאה לכלי חרס הבאים מחוובפרט , דיני טהרההקפדה על 

נ "מאה השלישית לסההממצא של קרמיקה מיובאת ביישובים יהודיים החל מהזאב ספראי וחנה ספראי כי 

–423: ה"ספראי וספראי תשס(ל "כפי שעולה ממקורות חז, מתאים לחברה שפחות הקפידה על דיני טהרה

שאפשר לטהר נראה ]) 473' עמ, מהדורת צוקרמנדל[ג , עבודה זרה ח(התוספתא מדברי, אולם לדבריהם). 425

כלי שממצא של ואם כן עולה, דשיםעשר חו-כלי חרס שנטמאו על ידי כך שלא משתמשים בהם למשך שנים

" יושנו"שכן ניתן לשער שכלים אלו , זלזול בהלכות טהרהלאינו בהכרח מלמד עביישובים יהודיים ייבוא

. עשר חודשים וטוהרו-שניםבמשך 

, עמוק לתוך התקופה הביזנטיתנמשכה ההקפדה על דיני טומאה וטהרה חוקרים אחדים הניחו בפשטות ש

, למשל, כך. לזהות אתנית ודתיתראו היעדרו כאינדיקאטופירשו ממצא של כלי ייבואו בהתאם לתפיסה זו

שנתגלה בחפירה של מבנה מהמאה ממצא של קרמיקה מיובאת המיעוט את כי גורני-אבשלוםדינה טענה 

ניתן ליחס לנוכחותה של אוכלוסייה יהודית שנמנעה מלהשתמש בכלי "נ בבית שאן "השישית והשביעית לסה

סיאן קינגסלי על הקרמיקה בדין וחשבון שכתב, מאידך108).108: ד"גורני תשס-אבשלום" (ס מיובאיםחר

מחפירות האתר היהודי סומקה נטען שהכמות הגדולה של קרמיקה מיובאת מהתקופה הביזנטית שנתגלתה 

).Kingsley 1999: 267" (ליברלי משגשג בכרמל-המציאות של רכיב יהודי"במקום מלמדת על 

דיון.  2. 5.ג

תקופת הבית השני.  1. 2. 5.ג

תופעה ארכיאולוגית ברורה של מיעוט עד היעדר מוחלט של קרמיקה מיובאת עמדתי על )1. 3.ג(לעיל 

תקופה מהישראל - יהודיים בארץהיישובהאתרי במרבית )כלי שולחן עדינים ואמפורות מסחריות(

העובדה . )על היוצאים מן הכלל אדון בהמשך(י תקופה הרומית הקדומה שנבדקו על ידומההחשמונאית

או אולי , )ירידה בכוח הקנייה(היעדר של ייבוא יכול ללמד על משבר כלכלי : ייתכנו הסברים אחרים לתופעה, לדברי ספראי107

ת כל הצרכים המקומיים ולא היה צורך שהקדרים המקומיים הגיעו לרמה של מקצועיות כה גבוה עד שהם הצליחו לספק א–להיפך 

ספראי העיר כי בספרות התנאית והאמוראית מצוי מעט מאד התייחסויות לייבוא של כלי חרס ). 391: שם(ל "לייבא קרמיקה מחו

ק דבר המעיד לדעתו על היכולת של השו–ים במקורם ֵׁשִמיל הם "וכי השמות של מרבית הכלים הנזכרים במקורות חז, וכלי זכוכית

.מי לספק את רוב הצרכים המקומייםהיהודי המקו

אשר לדעתם נמנעו מלצרוך קרמיקה מיובאת גם בתקופה הביזנטית , בן דוד ליבנר הציעו שדיירי מבנה זה היו אולי שומרונים108

.48הערה , וראו עוד לעיל). ז"בן דוד וליבנר תשס(מתוך הקפדה על טומאת גויים 



270

,כפי שהסקתי בבדיקה שלי שם, פרק זמןישראל באותו-יהודיים בארץ-שכלים אלו שכיחים באתרים לא

האוכלוסייה היהודית בחרה במכוון להימנע וש,הגיאוגראפימוצרים אלו היו מצויים במרחב מלמדת ש

?מדוע. מלרכוש כלי חרס מיובאים

עדיניםכלי שולחן .א

לזו של כלים מקומיים הביאה את האוכלוסייה היהודית תיחסילות הגבוה של כלים מיובאים האם הע

לא היו ESAכלים ממשפחת נראה ש,למעשה? להעדיף את הקרמיקה המקומית על פני הקרמיקה המיובאת

מכל ולוגייםבאתרים ארכיאבכמויות גדולות ובתפוצה רחבה מצוייםכלים אלושכן , יקרי ערך במיוחד

למעט במרחב היישוב –ישראלי בפרט -הארץבמרחב המזרחי בכלל ואגן הים התיכוןרחבי כל בהסוגים 

כפי שראינו לעיל . קרמיקה זו מצויה לא רק בבתי עשירים או בערים הגדולות אלא גם במרחב הכפרי. היהודי

כפר נחום , כמו בית ציידהריים בגלילבאתרים כפESAס מצויים כלי "במהלך המאה השנייה לפנה, )1. 1. 3.ג(

כפי . בסוף מאה זוהכיבוש החשמונאי של האזורלמים בכל אחד מהאתרים הללו רק עםונע–ראס-וכרם א

אפילו בארמונות החשמונאים נעדרים כלים מיובאים עובדה שה, )1. 5.ג:ראו לעיל(נתן -שכבר העירו מגן ובר

וכי , איננה נעוצה בהיעדר יכולת כלכלית לרכוש את הכלים הללוופעהכי התדבר אחר יותר מכל ביריחו מעידה

היעדר של קרמיקה מיובאת באחוזה המפוארת משלהי הכך ניתן ללמוד גם מ.ביסודה עומדים גורמים אחרים

).1. 1. 3.ג: ראו לעיל") (ארמון חלקיה("מּוַרק - אל' ימי הבית השני שנחפרה בח

. קרמיקה מיובאת מטעמי אופנה ואסתטיקה סובייקטיבייםרכושלמיהודים נמנעו קשה גם להניח ש

ביריחו ובאתרים אחרים נתגלו חיקויים של קרמיקה ממשפחת , בירושליםבשכבות מהתקופה החשמונאית 

ESA שייוצרו בבתי ייצור מקומיים)Hayes 1985: 183 ;159–153: 1988נתן -בר ;Bar-Nathan 2002: 119–12 ;

Rosenthal-Heginbottom 2003: 210–211(.הסגנון של הכלים הללו בה בעתיהודים אימצו אתמסתבר ש

.ל"שמיאנו לרכוש את הכלים האותנטיים שיובאו מחו

החל מהמאה ESAמלהשתמש בכלי הימנעותם של יהודי הגליל לא ניתן לקבל את טענתה של ברלין ש

ה של קולוניה רומאית בביריטוס בשנת בעקבות ייסודרומאית - הייתה סוג של הצהרה אנטינ "הראשונה לסה

-יודפת וכרם א, כפר נחום, באתרים בית ציידה, )11–9ושם הערות , 1. 1. 3.ג(כפי שהראיתי לעיל . ס"לפנה15

,הרבה לפני ייסודה של הקולוניה בביריטוס–ס "אה הראשונה לפנהכבר בראשית המESAראס נעדרים כלי 

יהודית מהשימוש בקרמיקה ההימנעות התופעת. ס"לפנה63ישראל בשנת -ואף לפני הכיבוש הרומי של ארץ

בכל מרחב היישוב היהודי כמעט והיא קיימת, נ"מאה הראשונה לסההלשגלילאיננה מיוחדת למיובאת 

.פה החשמונאיתישראל כבר בתקו- בארץ

מדחייה של באתרים יהודיים נבעESAכלי היעדרם של לפיה , אין לקבל גם את הצעתה האחרת של ברלין

ואימוץ נוהגי סועדה פשוטים יותר של אכילה הגשה עדיניםלקיים סעודות משותפות הנערכות מתוך כלי נוהג 

נ נעדרו מקומם של כלי הגשה "הברלין אמנם צדקה בכך שבמאה הראשונה לס. מתוך כלי הבישול עצמם

. יהודים הפסיקו להשתמש בכלי הגשהאין זה אומר שואולם , הקרמיקה הביתית היהודיתמהרפרטואר של 

: ראו לדוגמה(ESAמחקים טיפוסים של אף חלקם כאשר , ִקרטון-בתקופה זו הופיעו כלי הגשה מאבן, אדרבה
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Cahill 1992: 201–202, 245 Fig. 15: 9–22, 23–24(!109כפי , סביר להניח שהיו מצויות גם קערות הגשה מעץ

,De Luca 2009: 392(ולאחרונה בחפירות במגדלא )ו"סתרי תשס(במדבר יהודה שכוכבא -שנתגלו במערות בר

Fig. 139.(

האם היעדרם של כלי חרס מיובאים באתרים יהודיים מוסבר בניתוק כלכלי בין היישובים היהודיים לבין 

ההבדל הבולט בתפוצתה של קרמיקה ,כדבריהם, אולי? כפי שהציעו חלק מהחוקריםנייםשכיניהם הפגא

נעוץ הוא אלא , זהמובחן יהודיים לבין אתרים פגאניים אינו תופעה מיוחדת למצרך מיובאת בין אתרים 

המקורות, למעשה?שכניהם הפגאנייםבין קשרי מסחר בין יהודים לשל היעדרבתופעה כלכלית רחבה יותר 

הכתובים מהתקופה החשמונאית ומהתקופה הרומית הקדומה אינם מספקים מספיק מידע כדי לעמוד על 

לבין היישובים יםהיהודייםבין היישובברמה המקומית והרגיונאלית המסחר שהתקיים של ועל היקפו טיבו 

שכן , דפוסי סחרמידע מהימן עלספקאיננה יכולה לשל מטבעותותתפוצבדיקת הגם 110.אזורהפגאניים של ה

Adan-Bayewitz 1993: 245 ;Syon(במרחבעשויים להשפיע על תפוצתם של מטבעותשוניםמספר גורמים 

ברחבי הגליל באתרים יהודיים ונכריים " כלי כפר חנניה"התפוצה של , זאתעם. )263–262 ,167–157 :2004

יהודיים לבין שכיניהם הפגאניים בגליל שהתקיימו בין יישובים על קשרי מסחר מסוימיםכאחד עשוי ללמד

:Adan-Bayewitz 1993(הרומיתהחל מראשית התקופה  220, לדעת דוד .)21הערה , 24: 2003ל "הנ; 247–246

העובדה שכלים שיוצרו בבתי המלאכה היהודיים בכפר חנניה נפוצים באתרי יישוב פגאניים בצפון , ביוביץ-אדן

ודי לבין היישוב הנכרי בגליל במשך כלי אינטנסיבי וממושך בין היישוב היהמעידה על קיומו של מגע כלהארץ

מאתרי שקרמיקה מיובאת נעדרתקשה לטעון,אם כן111.תקופה הביזנטית הקדומהכל התקופה הרומית וב

.לפחות בגליל בתקופה הרומית–של יישובים אלו מהשווקים הרגיונלייםיישוב יהודיים בגלל ניתוק מחולט

ממכלולי הקרמיקה של יהודי הבית השני ESAהיעדרם של כלי יש להבין ש, ברלין ואחריםסיקוכפי שה

קשורה להלכות טומאה וטהרה חלטה זו השההבנה. להימנע מהשימוש בכלים אלוהחלטה מודעתמשקף 

כדי להסביר את היעדרה של קרמיקה מיובאת ממרבית המכלולים הקראמיים של קולעת ביותרנראית ה

. 4.ג(כפי שהראיתי לעיל. ישראל בשלהי ימי הבית השני ובתקופת בין המרידות-היישוב היהודיים בארץאתרי 

מאה כבר בההלכה המייחסת טומאה לגויים הייתה קיימת מהמקורות הכתובים עולה בבירור כי , )2. 2

עמים לפחות על קיומה של הלכה המייחסת טומאה לארץ ההראיתי גם שהמקורות מעידים. ס"השנייה לפנה

מההשלכות הבולטות אחת ). 4. 1. 4.ג: ראו לעיל(ס "ואולי כבר מהמאה השנייה לפנה, מסוף ימי הבית השני

, שיצאו מהכבשןמהרגעשל הלכות אלו היא שכלי חרס שייוצרו בחוץ לארץ או על ידי גויים נחשבו טמאים 

יש לציין שגם אם נקבל .)1. 8. 8.א: עילראו ל(כלי חרס שנטמאו אלא על ידי שבירתםטהרדרך לולעולם אין 

).   Berlin 2006: 20, Fig. 2.3: 1, 6, 7(ח על הקרמיקה של גמלא שפרסמה ברלין עצמה "קרטון אף מופיעים בדו- כלי הגשה מאבן109

:Safrai 1994: ראו, ישראל במסחר בינלאומי-לסקירה של המקורות המועטים שיש בהם נגיעה בשאלת מעורבותם של יהודי ארץ110

והתקיים בה מעט מאד , לאומית הייתה כמעט אוטרקית בתקופת הבית השני-מערכת הכלכלה היהודית, דעת ספראיל. 223–222

.ייצוא וייבוא

-הלאגליל העליון המערביב) 4A-ו1C–Eטיפוסים (כלי כפר חנניה ממצאים של ושותפיו הצביעו על מיעוט פנרקלרפאל אמנם 111

,Frankel et al. 2001: 113(המזרחיבעיקר בתוך גבולות היישוב היהודי בגלילהתקייםמתוך כך טענו שהסחר בכלים אלו ו, יהודי

).Adan-Bayewitz 2003: 24, n. 21(בסוגיה זו לוקה בפישוט יתרשפרשנותם ביוביץ כבר העיר-אדןאך, )132
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עדיין מסתבר שיהודים , את הדעה שבימי הבית טרם התקבלה ההלכה המייחסת טומאה לגויים ולארץ העמים

המקפידים על דיני טומאה וטהרה היו נזהרים מלהשתמש בכלי חרס מיובאים מפני שקרוב לודאי 

לא שמרו על טהרתם של כלי החרס מפני טומאות םנכרישהמקפידים על טהרה חששו שהקדרים והסוחרים ה

הסבר זה עולה בקנה אחד עם העדויות האחרות ).טומאת נבלה וטומאת מת, כגון טומאת שרץ(אחרות 

שנחקרו ישראל-המצביעות על הקפדה רחבת היקף בענייני טומאה וטהרה בתקופה זו בקרב יהודי ארץ

התופעה רחבת ההיקף של טהרה וסיבי שנעשה במקוואות השימוש האינטנ–בפרקים הקודמים של עבודה זו 

.קרטון-כלי אבןהשימוש ב

ישראל היו עלולים להיטמא על ידי גורמי טומאה -בארץחרס שייוצרו על ידי יהודיםגם כלי שאין ספק

בשונה מהקרמיקה היהודית המקומית ואולם , בין אם בידי הקדרים ובין אם בידי הסוחרים והצרכנים, שונים

היו בולטים כלי טרה סיגילטה האדומים והבוהקים בוודאי . גדרההבהיו טמאים ל "מחוכלי חרס מיובאים –

דיני טהרה בחיי עשויים לשדר מסר של חוסר הקפדה עלוהיו,במוצהרעל השולחן היהודי ככלים טמאים

חד עם התמונה העובדה שיהודים בשלהי ימי הבית נמנעו מלהשתמש בכלים אלו עולה בקנה א.יום-היום

המצטיירת לאורך כל המחקר הנוכחי של אוכלוסייה יהודית המנהלת אורח חיים על פי הכללים של דיני 

.טומאה וטהרה

הקרטון העשויים במחרטה קטנה מחקות צורות -נת ביותר העובדה שצורותיהם של מרבית כלי אבןמעניי

, כלי האבן. ר מאד שהדבר אינו מקריומסתב, )3.ב: ראו לעיל(סיגילטה - של כלי חרס ממשפחות הטרה

על יהודי אשר ערך. הטמאים במהותם, נועדו לחליף את מקומם של הכלים המיובאים, הטהורים במהותם

פנים הצהיר כלפי –אך העשויים מאבן –סיגילטה -של טרההעדין ם המעוצבים בסגנון שולחנו הפרטי כלי

112.על שולחנוכל העולה וכלפי חוץ שהוא דואג להקפיד על טהרת

לא ניתן לשלול את האפשרות שסיבות אחרות , למרות שהשיקול ההלכתי נראה כסיבה המשכנעת ביותר

או ) ברלין(בדלניות -כגון נטיות לאומיות, השפיעו על ההעדפה היהודית להימנע מצריכת קרמיקה מיובאת

. מספר סיבות עומד מאחורי התופעהוייתכן כמובן ששילוב של, )גנדלמן וליבנר, שיאון, מגנס, אריאל(כלכליות 

, אשר הביא להדרה של קרמיקה מיובאת מהיישוב היהודי" טהור"קשה לדבר על שיקול הלכתי , אם נדייק

–בדלניות -שכן ההלכה שייחסה טומאה לגויים ולארצותיהם בוודאי לא הייתה מנותקת מנטיות לאומיות

יינתק עם הרצון להתרחק ולהיבדל מהעמיםשההלכה בעניין זה קשורה בקשר בלאין ספק–אדרבא 

ולמידה , נטייה לאומית זו בוודאי גם השפיעה על אופיים של השווקים שפעלו באזור. הסובביםומהתרבויות

סביר . השכנותקשרי סחר עם האוכלוסיות האתניותישראל הייתה מעורה ב- שבה האוכלוסייה היהודית בארץ

וביחד הביאו לתופעה המשתקפת בממצא , ת ובהשפעה הדדיתפעלו בה בעלהניח שכל הגורמים הללו 

ם מהבדל אחד הבולט ביותר לעין קשה להתעל, קרטון-כאשר עורכים השוואה בין קרמיקה ממשפחת טרה סיגילטה לבין כלי אבן112

בעוד , לא מן הנמנע שהיו אשר ייחסו משמעות סימבולית לצבע האדום החזק של הטרה סיגילטה כמסמל את הטומאה. הצבע–

, לבין צבע הלבן, המסמל חטא וטומאה, ההנגדה הסימבולית בין צבע האדום. הקרטון סימל את הטהרה-שהצבע הלבן של כלי אבן

ישעיה " (כצמר יהיו, אם יאדימו כתולע; כשלג ילבינו, אם יהיו חטאיכם כשנים: "מוצאת ביטוי בדברי הנביא, הרההמסמל כפרה וט

כמובן שאין ברצוני להציע שההבדל בין הצבעים עמד ביסוד הדחייה ). א"יומא סז ע, בבלי; ב"ראש השנה לא ע, בבלי: ראו גם; יח, א

פקטום אפשר להעלות על הדעת שהמשמעות -ואולם פוסט, קירטון מאידך-כלי אבןשל כלי טרה סיגילטה מצד אחד והאימוץ של 

.הסימבולית של הצבעים לא נעלמה מנגד עיניהם של יהודי התקופה
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, ס"כבר באמצע המאה השנייה לפנהאת בקרב היישוב היהודי ביהודההארכיאולוגי של היעדר קרמיקה מיוב

, מתוך השקפה זו113.ס אחרי הכיבוש החשמונאי של הצפון"וקרב היישוב היהודי בגליל במאה הראשונה לפנה

מהווים ביטויים הלכתיים קונקרטיים למערכת המורכבת " ארץ העמים"וטומאת ניתן לסכם שטומאת גויים 

שחובת ההוכחה מוטלת על מי , אם כן, נראה. ישראל לשכניהם בתקופה הנידונה-של היחסים בין יהודי ארץ

לראות כל זיקה בין ההעדר של קרמיקה מיובאת באתרי יישוב שאיןלטעון להפריד בין הדבקים ושמבקש 

.ייחסה טומאה לגויים ולארצותיהםר שאבאותה תקופה הקיימת בתקופה זו לבין ההלכה יהודיים 

, בולט של קרמיקה מיובאת במרבית אתרי היישוב היהודיים בתקופה הרומית הקדומהההעדר הלעומת 

: שכלי שולחן מיובאים הופיעו בהיקפים גדולים בארמונותיו הפרטיים של הורדוס) 1. 1. 3.ג(הראיתי לעיל

יש בממצאים אלו כדי לשפוך , לכאורה.בהרודיון ובגן הארמני בירושלים, במכוור, במצדה, בקיפרוס, יריחוב

הדבר מצביע על חוסר הקפדה , למצער. אור על רמת הקפדתה של חצר הורדוס בנוגע לדיני טומאה וטהרה

במצדה , ובכן.המזוןאו על חוסר אדיקות בשמירה על טהרת /ום ולטומאת ארץ העמיםנכריבנוגע לטומאת 

מלמדות כי חצרו של הורדוס המימיו של הורדוס ) tituli picti(ו מספר כתובות לטיניות על שברי אמפורות נתגל

חלק ). Cotton and Geiger 1989: 133–177(ל  "ומתפוחים שיובאו מחו) garum(מגארום , נהנתה מיין

ומלמדות על משגור מיוחד של יין איטלקי , "Regi Herodi Iudaico"מהכתובות אף נושאות את המילים 

ארמנותיו של יש להזכיר כי ב,בד בבד).Bar-Nathan 20061: 312–314; 158–140: שם(להורדוס עצמו שנשלח 

כולל מקוואות בפריגידאריה של כל אחד מבתי המרחץ , מקוואות טהרהמספר לא קטן של הורדוס נתגלו 

.)5. 2. 2.ד: וראו עוד לקמן; 1. 5. 8. א: ראו לעיל(הפרטיים שלו

ESAכבר עמדנו על ממצא של ואולם , קרמיקה מיובאת בארמנותיו של הורדוס אמנם חריגשימוש בה

, )1. 1. 3.ג(כאמור לעיל .בעיר העליונה של ירושלים ובגמלא: שני אתרים יהודיים נוספיםבמאותה תקופה 

ובאים בשכבות מהמחצית השנייה של המאה שולחן מישל חפירות הרובע היהודי נתגלו כלי Aבשטח 

בשכבות נתגלתה קרמיקה מיובאתEובשטח, )a4–6שכבות (נ "לסההמאה הראשונה ומס "הראשונה לפנה

שבו נתגלתה כמות מתקופת הורדוס Eשטח בבית אותו ב). 3–4שכבות (מתקופת שלטונו של הורדוס 

Geva(קרטון -וכלי אבן)509: 1טבלה (טהרה מקווהגם נתגלה )3בשכבה (של קרמיקה מיובאתמשמעותית

שטחי חפירה (נ "ברובע המגורים שננטש קרוב לראשית המאה הראשונה לסה, ראינו גם שבגמלא. )20062

B/D( ,נתגלו כליESA מקוואות טהרה וגם שם נחשפו–בכמויות לא מבוטלות)וכלי )16, 15: 1טבלה : ראו

ניתן עוד שב. קשה למצוא הסבר כולל למקרים חריגים אלו, למעשה.)Gibson 2003: 304–305(קרטון-אבן

בארמונותיו של הורדוס על רקע פתיחותו של שליט זה לעולם הרומי ממצא של קרמיקה מיובאת את הלהבין 

ותה של קרמיקה מיובאת הימצאקשה יותר להבין את ,למסורת היהודית ולמצוות התורהו המורכב יחסו

, אברהם פאוסט הצביע על תופעה דומה של הימנעות משימוש בקרמיקה מיובאת בממלכות יהודה וישראל בתקופת הברזל113

ל "הנ; Faust 20061: 55–64(מול התרבויות הסובבות ) ”boundary maintenance“(מור על גבולות והסביר שהתופעה משקפת רצון לש
פעלו אחד עם אשר וחברתיים , אידיאולוגיים, גם פאוסט הצביע על האפשרות שתופעה זו הייתה תוצאה של גורמים כלכליים). 22006

והנבדלות בין ישראל לעמים " קדושה"גבולות ובין מושג הפאוסט רואה זיקה בין השמירה על. השני ובהשפעה הדדית מורכבת

הדיון בקשר אפשרי בין הממצאים מתקופת הברזל שהוצגו על ידי פאוסט ובין הממצאים . המצויה במקורות מקראיים בני התקופה

.לדון בומהתקופה ההלניסטית המאוחרת והתקופה הרומית הקדומה שהוצגו כאן חורג ממסגרת העבודה הנוכחית ולא אוכל
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הממצאים ו,לא הייתה עיר קוסמופוליטיתבוודאי ס"של המאה הראשונה לפנהאגמל.בגמלא ובירושלים

גם הבית . )Berlin 2006: 144(תושביה ניהלו אורח חיים ספרטני למדי הארכיאולוגיים באתר מלמדים כי 

ונעדר כל פשוטהיה מבנה מגורים של חפירות הרובע היהודי בירושלים Eמתקופת שלטונו של הורדוס בשטח 

ס "הממצא של כלי שולחן מיובאים משלהי המאה הראשונה לפנהGeva 20061: 59–60.(114(ושרן של עסימ

בבתים צנועים בגמלא ובירושלים מצביע על חדירה של קרמיקה זו לרפרטואר הכלים של חלק מהיהודים

פירה כולל בשטחי ח(היעדרו של ממצא דומה באתרים יהודיים אחרים מאותה תקופה ואולם, בתקופה זו

שבאותם מבניםהעובדה . פהיקבהלמדי מלמד כי מדובר בתופעה שהייתה מצומצמת ) אחרים בירושלים

מרמזת שבעוד שתושבי הבתים הללו הקפידו קרטון ומקוואות -שבהם נתגלו כלים אלו נתגלו גם כלי אבן

.על טומאת גוייםהם כנראה לא הקפידו על טומאת ארץ העמים ו, על טהרת הגוף והמזוןבמידה זו או אחרת 

ייתכן שיש בממצאים אלו כדי ללמד על התרופפות מסוימת בהקפדה על טומאות אלו בעשורים האחרונים של 

שיטת ההלכה התנגדו לשונות אשר דעות אף התעוררושבתקופה זו ולא מן הנמנע, ס"המאה הראשונה לפנה

לא היו אלון כבר הציע כי הלכות אלו , )1. 2. 4.ג(כפי שראינו לעיל . ייחסה טומאה לגויים ולארצות נכרש

וכי החכמים נדרשו לחזור ולגזור עליהן , מקובלות על הכל בתקופות מסוימות במהלך תקופת הבית השני

–143, 138: ז"אלון תרצ(ישנותות הכדי לחזק את ההלכלקראת סוף ימי הבית " ח דבר"גזירות י"במסגרת 

ס "לפנה10מייחסת את הגזירה על טומאת ארץ העמים לשנת אחתמאוחרת מעניינת העבודה שמסורת ). 144

, מופיע בארמנותיו של הורדוסזמן שקרמיקה מיובאתסביב ל–) 3. 1. 4.ג: ראו לעיל; א"שבת טו ע, בבלי(

הפסקת השימוש בקרמיקה מיובאת בגמלא במאה נראה כי , על כל פנים.בגמלא ובעיר העליונה של ירושלים

לספירה 70רה של קרמיקה זו בשכבות החורבן של העיר העליונה של ירושלים משנת נ והיעד"הראשונה לסה

יש להדגיש כי הנתונים . בשלהי ימי הבית השנישוב של ההקפדה על טומאות אלו מלמדים על התבססותה

ר של מלא ובהיהיסטורי אינם מאפשרים שחזור , הן הארכיאולוגיים והן הספרותיים, העומדים לרשותנו

ונותר , בסוף ימי הבית השניהקפדה על טומאת גויים וטומאת ארץ העמיםהיקף וברמת הבחלושת התמורו

רה המלאים חות החפי"דומכלולי הקרמיקה בלנו רק לקוות שהתמונה תתבהר בעתיד עם פרסומם של 

.מירושלים ומאתרים נוספים

אמפורות.ב

ישראל -מאד באתרי יישוב פגאניים בארץותכך שבעוד שאמפורות מיובאות נפוצעמדנו על ) 2. 1. 3.ג(לעיל 

יהודיים היישוב האתרי מרבית הן נעדרות כמעט לחלוטין ב, שמונאית ובתקופה הרומית הקדומהבתקופה הח

מדוע ניכרת הבדל כה בולט בתפוצתם של כלים אלו בין אתרים :שוב נשאלת השאלה. בני אותן תקופות

?פגאניים לבין אתרים יהודיים

היו מלאותישראל כאשר הן -יש להניח שאמפורות מסחריות הובאו לארץ, השולחן המיובאיםבניגוד לכלי

אך , להכיל ייןנועדו המסחריות בתקופה ההלניסטית ובתקופה הרומית מקובל שמרבית האמפורות . בסחורה

רובע המגורים בעיר , הלל גבע הגיע למסקנה שעד אמצע תקופת שלטונו של הורדוס, Jומשטח Eבהתבסס על הממצאים משטח 114

רק בהמשך תקופת ). Geva 20061: 60(העליונה של ירושלים היה מאוכלס בצפיפות בבתים צנועים ונעדרים כל עיטור ארכיטקטוני 

ואוכלוסיה אמידה ואריסטוקרטית התיישבה במקומם של התושבים המקוריים , ידות בעיר העליונהשלטונו של הורדוס נבנו בתי מ

.אשר עזבו או פונו מהרובע הזה של העיר
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:Ariel 1990(ואף מים זפת, דבש, תפוחים, מוצרי דגים, שמן: כגון, חלקן החזיקו מצרכים אחרים 16–18 ;

Bar-Nathan 20061: 307–314.(יש להניח שהיעדרן של אמפורות מיובאות באתרים יהודיים קשור , אם כן

אפשר להעלות על הדעת . בלי זיקה לכלים עצמם,של כלים אלותכולתםרוך את היהודים מלצלהימנעותם של

, כלכליות: מפורותובאו באשייאת המוצריםמלצרוך לשאלה מדוע יהודים נמנעו סיבות רבות ומגוונות 

את המקורות מימי הבית השני המזכירים מנהג יהודי להימנע מלשתות יין די להזכיר .תרבותיות והלכתיות

חיי ; 120: קדמוניות יב; 591: במלחמת היהודים(ומלהשתמש בשמן של גויים ) ד–א, יהודית יב(של גויים 

בימי הבית השני הייתה דית מלהשתמש בשמן של גויים ההימנעות היהו, לדעת מרטין גודמן).76–74: יוסף

איים התנהמקורותלפי Goodman 1990(.115(חקיקה הלכתיתתוצאה של לאו" אינסטינקט דתי"ביטוי של 

שנגזרו ות גזיריסודו באלא,דיני טומאה וטהרהאינו קשור להאיסור לצרוך יין ושמן של גויים, והאמוראיים

; ]ד"ע–ג"ג ע[ד , שבת א, ירושלמי; ו, ד–ג, עבודה זרה ב, משנה: ראו(אופן מיוחד בהשימוש במצרכים אלונגד

נמצאנו למדים שהיעדרן של אמפורות מיובאות , על כל פנים).ב"עבודה זרה לו ע, בבלי; ב"שבת יז ע, בבלי

, ךמאיד. באתריי יישוב יהודיים בימי הבית השני איננה מעידה בהכרח על הקפדה בדיני טומאה וטהרה

מלמדים על חוסר הקפדה עלבוודאי המקרים החריגים בהם נתגלו אמפורות מיובאות באתרים יהודיים

מלאים חשיבות לשאלה אם האמפורות הובאו לאתר אין, לעניין זה. ארץ העמיםטומאת גויים וטומאת 

.ר שהכלים התרוקנושימוש משני לאחבהןהמקורית או אם רק נעשה בתכולתן

בארמונותיו הפרטיים בכמויות משמעותיותנמצאואמפורות מיובאות שרידי , )2. 1. 3.ג(יל כפי שראינו לע

בקנה אחד עם חוסר ההקפדה יםעולאלויםממצא. במכוור וביריחו, בהרודיון, בקיפרוס, במצדה: של הורדוס

הממצא של למדנו מריבויכבר כפי ש,נהג בחצרו של הורדוסכנראה על טומאת גויים וטומאת ארץ העמים ש

של חפירות הרובע היהודי Eובשטח Aכי בשטח ) שם(עוד ראינו לעיל .כלי שולחן מיובאים באותם ארמונות

אלו אינם מפתיעים יםממצא.בירושלים נתגלו עשרות שברי אמפורות בשכבות מתקופת שלטונו של הורדוס

ראינו .כפי שראינו לעיל, מיובאיםלאור העובדה שבאותן שכבות נתגלתה גם כמות משמעותית של כלי שולחן 

על המשך מסוים מעידות")הבית השרוף("Bבשטח 70שנתגלו בשכבת החורבן של שנת אמפורותהשתי גם כי 

לעת עתה אך , ם גם אחרי ימי שלטונו של הורדוסשל שימוש באמפורות מיובאות בעיר העליונה של ירושלי

חות הסופיים של שאר שטחי החפירה "עד לפרסום הדוחריג זהממצאשל לשקול את משמעותוקשה מאד 

ארמונותיו של הורדוס ובשכבות מאותו פרק מצאים של אמפורות מיובאות בהמ, על כל פנים.ברובע היהודי

חוסר הקפדה בטומאת גויים וארצותיהם מידה מסוימת של מלמדות על בעיר העליונה של ירושלים זמן

הממצא של כלי שולחן מיובאים באתרים אלו מלמדנובדיוק כפי ש, אלובמקומות בתקופת שלטונו של הורדוס

.מאותו פרק זמן

: ראו לעיל(ממצא חריג נוסף הוא האמפורות שנתגלו במצדה בהקשרים ארכיאולוגיים השייכים לסיקריים 

ו אלא מצא, איתם למצדהנתן כבר העירה כי סביר להניח שהסיקריים לא הביאו כלים אלו- בר). 2. 1. 3.ג

ממצא זה מלמד אולי על , לדבריה). Bar-Nathan 20061: 310(שהיו קיימים באתר במחסנים השונים אותם

כורחם להשתמש בכל מצרכי בעל נאלצו שעת, סכנהשעתגמישותם של הסיקריים בהקפדה על ההלכה ב

.Rosenblum 2009: ראו, לאחרונה115
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יומן של היא שהממצא מלמד על ק, לדעתה, אפשרות אחרת).388: שם(כלים שמצאו על ההרהמאכל או ה

:בענייני הלכהאשר הקפידו פחותקבוצות 

“This phenomenon might indicate […] the presence of groups with different levels of orthodoxy”.

יחהניש ל, יים בני התקופההעובדה שאמפורות מיובאות נעדרות כמעט לחלוטין משאר אתרים יהודלאור 

ואין 116,רק מתוך אילוצי השעה)ואולי אף בתכולתן המקורית(מפורות הסיקריים השתמשו באבאמת ש

רמת ההקפדה בהלכה בקרב קבוצות שונות בחברה היהודית אודות להסיק מכאן מסקנות מרחיקות לכת על 

.בשלהי ימי הבית השני

תקופת המשנה והתלמוד.  2. 2. 5.ג

בסביבות פסק משפחות קראמיות נוספות ומESAהייבוא של כלים ממשפחת , )2. 3.ג(כפי שראינו לעיל 

ולמשך כמאה שנה הייתה קרמיקה עדינה מיובאת נעדרת כמעט לחלוטין בכל , נ"אמצע המאה השנייה לסה

יהודיים בכל -הואיל ונעדרת קרמיקה מיובאת גם באתרים לא. רחבי הארץ ביישובים יהודיים ופגאניים כאחד

מהמחצית , פרק הזמן הזהמכי נמצאנו למדים. הלכתייםים במניעאין לתלות את התופעהנמצא כי , המרחב

חסרים נתונים ארכיאולוגיים העשויים להצביע , נ עד אמצע המאה השלישית"השנייה של המאה השנייה לסה

עם רק שוב ישראל -בארץקרמיקה מיובאת התחילה להופיע. על רמת ההקפדה על טומאת כלי חרס מיובאים

ומתוך סקירה של הממצאים הראיתי , בתקופה הרומית המאוחרתLRRWת חדירתם של כלי שולחן ממשפח

המאה השלישית ישראל בשלהי-חילת הופעתם בארץנמצאים באתרי יישוב יהודיים כבר מתכי כלים אלו 

ממצאים אלו מלמדים כי לעומת תקופת הבית השני וראשית התקופה .ך כל המאה הרביעיתנ ובמש"לסה

על טומאת גויים ועל טומאת ארץ אין עדות ארכיאולוגית להקפדה רחבת היקףבתקופה האמוראית, התנאית

אך , יומי- הקפידו על הלכות אלו באורח חייהם היוםר שאשעדיין היו אנשים או קבוצות , כמובן, ייתכן. העמים

ברקורד כל רושםשלא השאירה באופןלעומת התקופות הקודמות התופעה הצטמצמה במידה ניכרת 

117.גיהארכיאולו

דיני טומאה וטהרההקפדה על היקףבכללית ירידה שחלה לפרשא אחת להסביר את השינוי היאפשרות 

, לפי הסבר זה). לפחות עד סוף דור יבנה(בתקופה האמוראית לעומת תקופת הבית השני והתקופה התנאית 

ות בהיקף הקפדה של התרופפרחבה יותר תופעהלא רק סימפטום יההקפדה על טהרתם של כלי השולחן ה-אי

בייחסו רק ישראל - שינוי בקרב הציבור היהודי בארץחלאפשרות אחרת היא לפרש ש. תחום הטהרה בכללעל 

ואולי כבר מהמחצית השנייה של (המחמיר לטומאת גויים ולטומאת ארץ העמים בתקופה האמוראית 

בתחום הטהרה קפדה ירידה בהיקף ההולהסיק כי חלהושאין הכרח להשליך מכאן , )התקופה התנאית

.28הערה , אולם ראו מה שהערתי לעיל116

גורני שביקשה ליחס מיעוט של קרמיקה מיובאת בחפירה של מבנה מהמאה - קבל את טענתה של אבשלוםכי אין ל, אפוא, נמצא117

). 1. 5.ג: ראו לעיל(נ בבית שאן לנוכחותה של אוכלוסיה יהודית שנמנעה מלהשתמש בכלי חרס מיובאים "השישית והשביעית לסה

קרמיקה מיובאת מהתקופה הביזנטית בסומקה מרמז על גם אין מקום להצעתו של קינגסלי כי ריבוי הממצא של , באותה מידה

).שם: ראו" (ליברלי משגשג בכרמל- דיהמציאות של רכיב יהו"
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כאשר אדון בתמונה הכוללת המצטיירת מתוך שלל העדויות ) 2. 2. 3.ד(אחזור לשאלה זו בפרק הבא 118.בכלל

.הארכיאולוגיות והספרותיות על היקף ההקפדה על דיני טומאה וטהרה בתקופת המשנה והתלמוד

סיכום.  6.ג

בשלהי ימי ישראל- יישוב יהודיים בארץאתרישל מכלולים הקראמייםמההיעדרם של כלי חרס מיובאים

הבית השני ובתקופת בין המרידות בולט על רקע תפוצתם הרחבה של כלים אלו באתרי יישוב פגאניים בארץ 

יוקרם של הכלים , אופיים של השווקים הרגיונאליים: מספר הסברים לתופעה זוייתכנו . מאותו פרק זמן

הודי התקופה ואולי אף טעמים אסתטיים שונים בין האוכלוסייה נטיות לאומיות ובדלניות של י, המיובאים

שרבים נראה שההסבר הקולע ביותר הוא , עם זאת. ישראל-היהודית לבין האוכלוסייה הפגאנית בארץ

אשר ייחסה טומאה לגויים מהיהודים בני התקופה נמנעו מלקנות כלי חרס מיובאים מפני שהקפידו על הלכה 

הסבר זה עולה . ישראל-וץ לגבולות ארץמחשייוצרו על ידי גויים ושייובאו כלים לוממילא גם, ולארצותיהם

ישראל בתקופה זו שחקרנו בשני -העדויות האחרות להקפדה נרחבת על טהרה בקרב יהודי ארץבקנה אחד עם 

במקוואות טהרה והתפוצה הרחבה של השימוש האינטנסיבי שנעשה–הפרקים הקודמים של המחקר הנוכחי 

שכן בוודאי הייתה זיקה חזקה בין , נראה שהשיקול ההלכתי לא פעל בחלל ריק, עם זאת. קרטון-אבןכלי

ומצד שני , ההלכה שייחסה טומאה לגויים ולארצותיהם ובין הרצון להתרחק ולהיבדל מהעמים הסובבים

שבה האוכלוסייה ולמידה, בדלנית זו בוודאי גם השפיעה על אופיים של השווקים שפעלו באזור-נטייה לאומית

סביר להניח , אם כן.ישראל הייתה מעורה בקשרי סחר עם האוכלוסיות הפגאניות השכנות-היהודית בארץ

וביחד הביאו לתופעה המשתקפת בממצא הארכיאולוגי , שכל הגורמים הללו פעלו בה בעת ובהשפעה הדדית

, מנקודת במט זו. י הבית השניישראל בשלהי ימ- ארץשל היעדר קרמיקה מיובאת בקרב היישוב היהודי ב

בהכרח הבאתי את טענתם של זאב ספראי וחנה ספראי לפיה ממצא של קרמיקה מיובאת ביישובים יהודיים אינו ) 1. 5.ג(לעיל 118

ספראי (עשר חודשים וטוהרו - שנים" יושנו"ואיל וניתן לשער שהכלים מעיד על זלזול בהלכה המייחסת טומאה לארץ העמים ה

וראו ; ]473' עמ, מהדורת צוקרמנדל[ג , ח(הם ציינו כמקור להלכה זו את התוספתא במסכת עבודה זרה ). 424–423: ה"וספראי תשס

; א"עבודה זרה עה ע, בבלי; ]ב"מה ע[א י, עבודה זרה ה, ירושלמי; ]673' עמ, מהדורת צוקרמנדל[טז , טהרות יא, תוספתא: מקבילות

. מנגבן והן טהורין–הדפין והלולבין והעדשות , מי שהיו גתיו ובדיו טמאין ומבקש לטהרן: "וזו לשונה, )ח, טהרות י, משנה: השווו

מגת ': 'אומ' בן גמל' שמערבן . שנים עשר חודש? וכמה ישונן. צריך לישן–ושל חשיפה ושל גמי , של נצרים ושל בצבוץ צריך לגנב–העקלין 

: יוסי' משום ר' רבן שמעון בן גמליאל אומ. 'או חולטן במי רותחין או מולגן במי זיתים–הרוצה לטהרן מיד ': 'יוסי אומ' ר. 'לגת ומבד לבד

א מדובר כאן בכלי ל". נסךכך מנגב ליין –וכשם שמנגב לטהרה . 'נותנן בנהר שמימיו מהלכין מלא עונה או תחת הצינור שמימיו מקלחין'

בעניין . חרס אלא בכלים העשויים מעץ או מסוגים שונים של ענפים אשר ספגו נוזלים טמאים ולכן הטבילה במקווה לא תועיל להם

" חשיפה("ואולם כלים העשויים מחומרים שקשה לייבשם , ")מנגבן("זה התוספתא קובעת שכדי לטהרם יש צורך קודם לייבשם 

יוסי הציע שמי שמבקש לטהר את הכלים מיד יכול ' ר, לחלופין. עשר חודשים כדי שיתייבשו מעצמם- חם שניםחייבים להני") גמי"ו

או שטיפתם בנהר או תחת , מליגתם במי זיתים, להסיר את הנוזלים הטמאים הספוגים בכלים אלו על ידי הכנסתם למים רותחים

פעולה שאמנם לא נזכרת –לטהר את הכלים על ידי טבילתם במקווה ניתן, רק אחרי שהנוזלים הטמאים הוסרו. זרם חזק של צינור

: ראו לדוגמה; כך התפרשה הלכה זו על ידי אחדים מהמפרשים הקלאסיים, ובכן(מובנת מאליה דומה שהיא אך , במפורש בתוספתא

; ])רכג' עמ, מהדורת פרנקל[ז י, הלכות טומאת אוכלין יא, ם"רמב; ]תקלז' עמ, מהדורת קאפח[ח , טהרות י, פירוש המשנה, ם"רמב

דפוס [ח , טהרות י, פירוש המשנה, אשר בן יחיאל' ר; ]ב"נב ע, דפוס וילנה[ח , טהרות י, פירוש המשנה, שמשון בן אברהם משאנץ' ר

]).ב"נב ע, וילנה
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מהווים ביטויים הלכתיים קונקרטיים למערכת המורכבת של היחסים " ארץ העמים"טומאת גויים וטומאת 

.ישראל לשכניהם בתקופה הנידונה-בין יהודי ארץ

בארמונותיו של : באתרי יישוב יהודיים אחדיםסביב לתקופת שלטונו של הורדוס הופיעו כלים מיובאים 

ממצאים אלו מלמדים שלפחות בפרק זמן זה היו יהודים . בעיר העליונה של ירושלים ובגמלא, וס עצמוהורד

אך בשלב זה קשה להעריך את היקף , "ארץ העמים"אשר לא הקפידו להתרחק מטומאת גויים ומטומאת 

.ואת השלכותיה ההלכתיות והסוציולוגיותהתופעה

יים יהודיים ופגאנ, ישראל-קרמיקה לכלל יישובי ארץמאה שנה של הפסקת הייבוא שלאחרי למעלה מ

ואלו כבר מופיעים בתפוצה , LRRW-ממשפחות המיובאים הופיעו כלי חרסנ "לסהבמאה הרביעית, כאחד

כבר פחת היקף ההקפדה על , הלא היא התקופה האמוראית, נראה כי בתקופה זו. רחבה גם ביישובים יהודיים

ישראל בשלהי תקופת הבית השני ובתקופת -פיינה את היישוב היהודי בארץטומאת גויים וארצותיהם שכה א

ייתכן שהירידה בהקפדה על טומאות אלו משקפת תהליך רחב יותר של צמצום בהיקף ההקפדה . בין המרידות

.ועל כך נרחיב בפרק הבא, על דיני טומאה וטהרה בכלל בקרב האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל בתקופה זו
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תושביהםדתית של- והזהות האתנורמת הנדיבקרמיקה מיובאת באתרי : בנספח

אתר שהתקיים מהרבע האחרון של המאה הראשונה , במכלול המבוצר שבחורבת עלק שברמת הנדיב

כמו גם טרה ESAשל נתגלתה כמות משמעותית,נ"ס עד המחצית השנייה של המאה הראשונה לסה"לפנה

באתר נתגלו Berlin 2000.(119: ראו גם; Silberstein 2000: 454–461(ת וטרה סיגילטה מערבית סיגילטה קיפרי

ס "ביניהם ידית אמפורה קנידית חתומה מסוף המאה הראשונה לפנה, גם מספר שברי אמפורות מיובאות

)Silberstein 2000: 454–461 ;Ariel 20002 .( אתר אשר , בחורבת עקב הסמוכהשנחפרה חווה החקלאית בגם

אך לא דווח על ממצא , )ESA)Calderon 2000: 97–100נתגלו מספר כלים ממשפחת , התקיים באותו פרק זמן

.של אמפורות מיובאות

דתית -וע את הזהות האתנוכך שקשה לקב, רמת הנדיב שוכנת בעורף החקלאי של העיר המעורבת קיסריה

טען שממצאי ,יזהר הירשפלד,החופר. וגרפיהגיאשל תושבי חורבת עלק וחורבת עקב על סמך מיקומם

בחורבת עקב ) 1: (מסקנה המבוססת על שני נתונים, החפירה מעידים כי שני האתרים היו מיושבים יהודים

שני האתרים ננטשו במחצית השנייה ) 2(;  נתגלה מתקן מים מדורג אשר התפרש על ידי החופר כמקווה טהרה

, ה היהודית היא זו שנפגעה ישירות מתוצאות המרדיהיות שהאוכלוס":ולדבריו, של המאה הראשונה לספירה

). 114–113: ד"הירשפלד תשנ" (מותר להניח שתושבי המקום בשנים שקדמו למרד היו יהודים

דתית של תושבי האתרים ברמת הנדיב אינם כה -אתנונראה כי הנתונים המצביעים על הזהות ה, למעשה

, שימש כמקווה טהרהלא כלל ה אהמדורג בחורבת עקב כנרשהמתקן ר כתב רוני רייך כב, ראשית120.ברורים

והעובדה שלא נשתמרו עדויות ) 'מ1.7עומק מרבי , רוחב' מ0.65, אורך' מ2.3(בשל ממדיו הקטנים וזאת 

עובדה ששני האתרים קשה לראות בגם ). 321–320, 79: ן"רייך תש(מבנה תוך לקירוי המתקן או למקומו ב

121.ראייה מכרעת לזיהויים של תושבי המקום כיהודיםנ "ייה של המאה הראשונה לסהצית השנננטשו במח

עלק ' בח) 1: (מספר ממצאים אינם עולים בקנה אחד עם זיהויים של תושבי רמת הנדיב כיהודים, מצד שני

נתגלתה כמות קטנה של עצמות חזירים מבויתים במכלול המגורים בשכבת היישוב מהתקופה הרומית 

) Kolska-Horowitz 2000: 518(;122)2(באתר מאותה תקופה שנתגלו מכלל העצמות 2%- כהמהווה,קדומהה

ביניהם אחד הנושא , שברי נרות דיסקוס רומיים: באומנות הדמותבשני האתרים נתגלו פריטים  מעוטרים

זיקה סל פירות ושני הנושא דמות של אישה המח) Calderon 2000: 102–103, Fig. 4(דמות של גריפון 

במסכה שבר צלחת של טרה סיגילטה מערבית המעוטר , )Silberstein 2000: 447–449, Fig. 11(וקורנוקופיה 

ראש ,)שם(שא עיטור מודבק של סוס שבר קרטר הנו, )20איור , 461: ל"הנ(המעוצבת בדמות פרצוף אדם

וראש ) Silberstein 2000: 461, Pl. XVI:16(כלי זואומורפי בצורת סוס, )Hirschfeld 2003(מפוסל בשיש אריה 

”Red-slipped terra sigillata sherds were found regularly on the site“: בפרסום הסופי על הקרמיקה מחורבת עלק נכתב119

)Silberstein 2000: 454( ,וכן :“These fragments […] were found in almost every basket”)466: שם.(

).268–266: ח"ברוך תשס(, גם אייל ברוך העלה ספקות בעניין הזיהוי היהודי של תושבי חורבת עלק, לאחרונה120

עלק המצביעים על כך שהאתר כלל לא ננטש ' מו נתונים מחפירותיהם האחרונות בחויותם טפר פרסברקת-פלגאורית , לאחרונה121

).ו לי לעיין בטקס של הרצאתם לפני פרסומועל שהרשנתונה לחופרים תודתי ; א"פלג וטפר תשע(נ "במאה הראשונה לסה

.)שם(באותה שכבה נתגלו גם שני עצמות גמל עם סימני חיתוך המעידים כנראה על פעילות של קצב 122
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–עלק נתגלתה גמה מגולפת באבן קרנליאן ועליה דמות ' בח) 3(; )41איור , 69: 2009חדד (צלמית עשויה חרס 

יש בממצאים אלו כדי להטיל ספק במסקנתו של .)Hirschfeld and Peleg 2005(כנראה של האל אפולו 

.מיושבים יהודים בתקופה הרומית הקדומההירשפלד כי אתרי רמת הנדיב היו

חדד (ספלים ושתי קערות עשויות במחרטה –קרטון -עלק מספר כלים מאבן' נתגלו לאחרונה בח, מאידך

דווח על)1998–1984(ברמת הנדיב החפירה הראשונות עונות15בפרסם הסופי של יש להעיר כי ). 71: 2009

-ממצא של כלי אבןח על ודוועד היום לא ,)Kol-Yaakov 2000: 480(עלק ' בחקרטון- אבןשל קערתשבר בודד

עלק ולא נתגלה אפילו שבר אחד של כלי ' קרטון בח-העובדה שנתגלה כל כך מעט כלי אבן123.עקב' חקרטון מ

זיהוי הצעת העל מעלה סימן שאלה גדול, אינטנסיבישני אתרים אשר נחפרו באופן כה, עקב' קרטון בח-אבן

.  כיהודיםהללוהאתריםתושבי של 

. נ היו יהודים"קשה לקבל את קביעתו של הירשפלד שתושבי רמת הנדיב במאה הראשונה לסה, למסקנה

הממצא הארכיאולוגי מלמד על אנשים אשר לא הקפידו על ענייני הלכה מרכזיים , אולם גם אם הירשפלד צדק

ספק גדול גם אם הקפידו על דיני –הקרטון -ןולאור מיעוט עד היעדר כלי אב) צריכת חזיר ואומנות הדמות(

בשני אתרים אלו עולה קרמיקה מיובאתכי העובדה שנתגלו כמויות גדולות של , אפוא, נמצא. טומאה וטהרה

.הלכהשתושבי המקום לא היו יהודים שומרי בקנה אחד עם ההנחה

' יעקב נתגלה בח- עלק שפורסם על ידי שלמה קול' מחאבן הקרטון ששבר קערת) Magen 2002: 160, 167(מגן שכתב מה בניגוד ל123

.עקב
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ההקפדה על טהרה בימי הבית השני ובתקופת המשנה .  ד

דיון ומסקנות: והתלמוד לאור הממצאים הארכיאולוגיים

מבוא.  1.ד

בדקתי שלושה סוגים של ממצא ארכיאולוגי שיש בהם כדי ללמד , בשלושת הפרקים הראשונים

שלהי ימי בישראל- בקרב יהודי ארץעל היקפה ועל אופייה של ההקפדה בדיני טומאה וטהרה

. ִקרטון וקרמיקה מיובאת-כלי אבן, מקוואות טהרה: הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד

לבחון את המסקנות העולות מניתוח של הנתונים שהוצגו בפרקים הקודמים אבקש , בפרק הנוכחי

.בקרב האוכלוסייה היהודית בתקופות אלוהרחבה של השמירה על טהרההתופעה עמוד על לכדי 

רבים האם ו, מה היה הקיפה של ההקפדה על טומאה וטהרה: ל הפרקעאלות עומדות מספר ש

של יום-הלכות אלו בחיי היוםסה ההקפדה עלאיזה מקום תפ?מעטיםשמא רקאונטלו בה חלק

האם ניתן ?בחברה היהודיתלהבחין בהבדלים בין קבוצות שונותהאם ניתן?אלו שקיימו אותן

לו א?ישראל-שונים בארץגיאוגרפייםבין אזורים אופייהבתופעה ובהיקף הלעמוד על הבדלים 

?התפתחויות ותמורות חלו במשך הזמן בתחום השמירה על טהרה

יום בשלהי תקופת הבית השני-שמירת טהרה בחיי היום.  2.ד

סלע הבית השני הייתהישראל בשלהי ימי -שאלת מקומם של דיני טהרה בקרב יהודי ארץ

בעניין המודרני אסקור כאן את הדעות העיקריות שעלו במחקר . ר שנים רבותכבמחלוקת במחקר

ולאחר מכן אעמוד על המסקנות , אופייה והיקפה של ההקפדה על טהרה בשלהי ימי הבית השני

.העולות מתוך ניתוח של המידע הארכיאולוגי העדכני

המחקרתולדות .  1. 2.ד

לשאלת היקף השמירה על דיני טומאה וטהרה הראשון להקדיש דיון נרחב אדולף ביכלר היה 

טען כי ביכלר1).150–37: ד"ביכלר תשכ(בימי הבית השני ובתקופת המשנה בקרב הציבור הרחב

בתקופת הבית השני הייתה ההקפדה בדיני טהרה מצומצמת רק לתחום המקדש וקודשיו 

" חכמים חסידים ביותר"שלמיעוט זעירנים וכהרק ה, לדבריו2.ולעולמם של כהנים אוכלי תרומה

רק הקפידו על טהרההעםשארואילו, יומי-הם היוםחייאורח נהגו להקפיד על דיני טהרה ב

לשונן של מביכלר דייק.יכנס למקדש ולבא במגע עם קודשיםכדי שיוכלו לה–בשעת עלייתם לרגל

במנהג חריג כי מדובר המסורות המעידות על חכמים אחדים אשר הקפידו לאכול חולין בטהרה

הוא סקר עשרות הלכות בספרות ).91–86: שםראו במקורות שהביא (ראוי לציון מיוחד שהיה 

ם ר מוצאת ביטוי גשיטתו של ביכל. וההפניות כאן הן לתרגומו העברי, 1906הספר פורסם לראשונה בגרמנית בשנת 1

).1. 2. 4.גראו לעיל ; Büchler 1926(במאמר על טומאת נכרים שפרסם עשרים שנה לאחר פרסום ספרו

טענותיו של ביכלר מכוונות נגד חוקרים פרוטסטנטים אשר טענו כי בימיו של ישו תפסו דיני טומאה וטהרה מקום 2

על המגמה האפולוגטית במחקרו של ). 93–91, 12–9: ד"שכביכלר ת(חשוב בקרב היהודים בכלל ואצל הפרושים בפרט 

.Oppenheimer 1977: 6: ראו, ביכלר
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לעיתים קרובות (ןתורש אהתאמץ לפובהתאם לשיטתו , התנאית העוסקות בדיני טומאה וטהרה

לא נולדו ההלכות המחמירות , לדעת ביכלר. כמתייחסות לכהנים ולטהרת תרומתם)בדוחק רב

רובן ככולן , אלא לאחר חורבן הבית) כגון החשש מפני טומאת עם הארץ(טהרת חולין נוגע לב

, 65: שם(מכוונות בעיקר לכוהנים אוכלי תרומההלכות אלו יו הוגם אז, נ"לסה135אחרי שנת 

).ועוד, 118–115

טען ו, טהרהלצמצם את תחום חלותם של דיני השל ביכלרדחה את הניסיוןגדליהו אלון 

בקרב מספר ו, טהרה מחוץ לתחום המקדש והכהניםההקפדה על שני התפשטהההבית שבימי 

, לדבריו3).ח"אלון תרצ(יום-היוםבחיילל ישראלל כהמוטלת עשל ממש פכה לחובה החוגים 

, לימוד תורה(דברים שבקדושה הצורך בטהרה ל: עיקריםבשלשה תחומיםזו מצאה ביטוי הקפדה 

, לדברי אלון.הטהרה כשלעצמהחובת אף ובטהרה אכילת חולין, )שבת וחגים, תפילין, תפילה

ולמשוך ,מגמת יסוד לייחס חובת הטהרה לכל הציבור כולוקיימת בשלהי ימי הבית השני הייתה

בשלהי ימי הבית השני אשר " רבים"אלון סבר שבפועל היו .את קדושתם של הכהנים לכל ישראל

רחב של נאלון ביקש ללמוד על ההיקף ה.יםיומי-יוםחייהם הותהקפידו על דיני טהרה באורח

נטיפס אשר תיאר כיצד א, מדברי יוסף בן מתתיהו,בין היתר, ההקפדה על דיני טהרה בתקופה זו

ובני ) σύγκλυδες(" ערב רב"ביניהם , עיר החדשה טבריההתיישב בכדי לבכוח אנשים נאלץ להביא

לא כחוק ושלא כמנהג האבות של היהודים מפני הואיל וידע שהיישוב הוא ש: "חורין מפוקפקים

והחוק שלנו אומר , שהיו מרובים במקום זה וסולקו, שבנייתה של טבריה נעשתה על גבי קברים

אלון סייג , אולם לקראת סוף המאמר.)38–36: קדמוניות יח("שהתושבים טמאים שבעה ימים

קיימת גם שיטה הלכתית אחרתי הייתה וכתב שבימי הבית השנ, את מסקנותיו מרחיקות הלכת

, לדבריו). 195–194: אלון שם(אשר צמצמה את חובת הטהרה לתחום המקדש והכהונה בלבד 

ואילו בקרב הפרושים , הצדוקים נקטו בשיטה המצמצמת, המרחיבההאיסיים החזיקו בנטייה

4.המרחיבה וחלק בשיטה המצמצמתקו הדעות באופן שחלק החזיקו בנטייהנחל

במקורות ) על צורותיו השונות(" םפרושי"רך מחקר מקיף על השימוש במונחעקיןֶאליס ריב

לזרם הפרושי תמתייחסשבהם המילהתמוקוניתן להבחין בין המממנו הסיק ש, התנאיים

לבין ) בכתבי יוסף בן מתתיהו ובספרי הברית החדשהΦαρισαῖοιהקבוצה המכונה , כלומר(

או ם שקיבלו על עצמם התנהגויות אסקטיות שונותליהודישבהם המונח מתייחסהמקומות

Rivkin(הטרודוקסיות שהחזיקו בדעות  ריבקין ביקש להראות שכל המקורות .)1970–1969

המקדש והכהונה אינם של על טהרה מחוץ לסֶפרהכמקפידים" פרושים"המציגים את ההתנאיים 

חברי הזרם הפרושי , לדבריו.ותבעלי נטיות אסקטימתכוונים לחברי הזרם הפרושי אלא ליהודים 

על עצמם לשמור על לא החמירו") חברים"המכונים גם (אסקטיים "/פרושים"שאינם כהנים או 

ראו לעיל ; ז"אלון תרצ(טומאת נכרים הנושא של שפרסם על קודם אלון התחיל לפתח את שיטתו בעניין זה במאמר 3

). 1. 2. 4.ג

: לדוגמהראו;של שתי שיטות מתחרותבעניין קיומן של אלוןיומסקנותעיקרי את אימצו אחדים חוקרים 4

Oppenheimer 1977: 53–55;160–133: ז"נעם תשס: ראו, לביקורת על דעת אלון בעניין זה.129: א"ספראי תשמ.

ולא דקדק כראוי בין , "חכמים"לבין "פרושים"בצדק העירה נעם שבמאמרו זה נטה אלון לטשטש את האבחנה בין 

).25הערה , 134: שם(בימי הבית הדברים מצב ו לשחזר את קדומים למאוחרים בבואמקורות 
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כי , אפוא, נמצא5.לא דרשו זאת מהציבור הרחבובוודאי ש,מקדשתחום המחוץ לטהרהדיני 

.קדש והכהונהלדעת ריבקין היו רק מעטים בימי הבית שהקפידו על חיי טהרה מחוץ לתחום המ

אחד מהמאפיינים ה יתשההקפדה על טהרה מחוץ למקדש הייעקב ניוזנר טען , בקיןילעומת ר

הפרושים סברו שמוטל על כל , לדבריוNeusner 1971: 288, 305(.6(ים של כת הפרושיםיהעיקר

, ובהתאם לכך להקפיד על אכילת כל מאכליו בטהרה, יהודי להתנהג כאילו היה כהן במקדש

האוכלוסייה ואילו , שיטה זו היו חברי כת היחדבעם הפרושיםם בפועל היחידים שהסכימוואול

דיני הטהרה שבספר ויקרא מכוונים רק לתחום המקדשעל פי ההבנה שהרחבה נהגההיהודית

)Neusner 19731: 65–66 ;את דעתו על בתמצית ניוזנר סיכם , לאחרונה7.)84–21973:83ל "הנ

:ישראל- ההקפדה על דיני טהרה בשלהי ימי הבית השני בקרב יהודי ארץהיקפה ואופייה של

“These matters became practically important in the lives of Pharisees in regard to the daily

preparation of food, in the lives of all Jews only in connection with visiting the Temple, and

of the priests in the cult itself” (Neusner 2007: 322).

בו טען שהפרושים לא ניסו , סנדרס הקדיש מאמר פולמוסי ארוך נגד גישתו של ניוזנראד פריש

וכלל לא ביקשו לשמור על טהרת חולין באותו אופן שהכוהנים שמרו על טהרת ,להידמות לכהנים

התפרשושכל הטומאות שנאמרו בתורה סנדרס הביןSanders 1990: 131–254.(8(קדשים ותרומה 

עליה כתוב ,למעט טומאת שרץ,לפי המקדש והכהונהמכוונות רק ככגם על ידי כת הפרושים

מכל וזהרנלא ייתכן שהפרושים , טען סנדרס, מבחינה מעשית9).141: שם" (לכםטמא הוא "

סביר מאד שהפרושים , לדבריו. )162–155, 151–149: שם(יום - בחיי היום" כוהניות"הטומאות ה

נזהרו לאהם , טומאת שכבת זרעהם כנראה התעלמו לגמרי מ; הטומאות השכיחותלא הקפידו על 

רק מיעוט קטן שמרו על דיני טומאה וטהרה שכתב כי , חוקר שהלך בכיוון זה בתקופה האחרונה הוא חיים מקובי5

–Maccoby 1999: 3("חברים"או ) אסקטיים–כלומר " (פרושים"ל "במקורות חזואלו מכונים, במשך כל ימות השנה

לא ראו בכך כל , זו באופן וולונטרי לחלוטיןמקובי הדגיש שהחברים קיבלו על עצמם החמרה). 213–209 ,150–149 ,4

בימי הבית השני היו רוב היהודים , לדבריו. חובה הלכתית מצד עיקר הדין וגם לא ציפו שאחרים ילכו בעקבותיהם

מקובי . לרגל לבית המקדשלקראת עלייתםואלו נהגו להיטהר רק, בועבמצב של טומאה באופן ק) שאינם כהנים(

פילו חולין ולכן השתדלו לאכול א, ישראל- החברים ייחסו קדושה מסוימת לכל מאכל שצמח או גדל בארץהציע ש

, של המקדש והכהונה אל כל ישראלסֶפרהמעבר להחברים לא ביקשו להרחיב את תחום הטהרה, לפי הצעתו. בטהרה

אם כי לא באותה דרגת קדושה , ישראל ולכל תוצרת החקלאית שלה- לכל ארץאלא הם סברו שיש לייחס קדושה

.Poirier 2003: ראו, לביקורת על דעותיו של מקובי. של המקדש וקודשיו או תרומה) המחייבת(

ניוזנר מכנה את הפרושים מימי הלל . ההקפדה בענייני מעשרותהוא, לדעת ניוזנר, של הפרושיםנוסףמאפיין עיקרי 6

" חבורה"דעותיו על הפרושים ועל ה).67: 19732ל "הנ; a table-fellowship-sect”)Neusner 1971: 305–306“: לךואי

).Neusner 1960("חבורה"במאמרו הראשון על סוגית הבמחקרים אלו שונות בהרבה פרטים מהדברים שפרסם 

: ל דיני טהרהניוזנר דחה מכל וכל את האפשרות שההמונים הקפידו ע, בהערה צינית7

“[…] as if the masses kept the purity laws!” (Neusner 1986: 54).

.Neusner 1993: 263–273: ראו, לתגובת ניוזנר לביקורת של סנדרס8

א הו, מאוחר יותרבספר שפרסם . ”fly-impurity“-ו”gnat-impurity“: טומאת שרץכינה בטעות סנדרס ,במחקר זה9

ל –כט, ייחסת רק לשמונת השרצים המנויים בויקרא יאתוכתב שטומאת שרץ מ,בעניין זהתוכבר עמד על טעו

)Sanders 1992: 520–521, n. 517.(
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הם לא נמנעו מלהיטמא למת ולא היו טובלים , המושבמלהיטמא למגע נידה או למשכבה ו

והגיע , "פרושיות"סקר את ההלכות בספרות התנאית אשר זיהה כסנדרס10.יומית-בתדירות יום

טומאת מבעיקר –מותמטומאות מסוייום רק -בחיי היוםהשתדלו להיזהרהפרושים למסקנה ש

הורחבה על ידי הפרושים אשר מת אוהל הטומאת מטומאת מדרס ואך במידת האפשר גם מ, שרץ

, הציבור היהודי הרחבאשריותר מהפרושים אמנם הקפידו על טהרה,לדבריו.התורהמעבר לדין

:יום-לשמור על רמת טהרה מסוימת בחיי היוםשאףהודי המצוי היגם אך

“People thought that purity was a good thing, and they tried to avoid impurity, even though it

had no practical consequence. […] The desire to be pure [the Pharisees] shared with the

populace in general” (ibid: 246).

אחרי –היהודי הממוצע בשלהי תקופת הבית השני היה נוהג לטבול רק פעם בחודש , להערכתו

Sanders 1992: 228(.11(תום ימי טומאת הנידה של אשתו

היה בין הראשונים לפנות אל ממצאים הארכיאולוגיים כדי להעריך את היקפה ואת רייךרוני 

טען שמערכת דיני טומאה רייך ). ן"רייך תש(קופת הבית השני אופייה של ההקפדה על טהרה בת

הצורך להיות במצב של טהרה כדי ליהנות וש, וטהרה התפתחה בעיקר בזיקה למעמד הכהונה

ממתנות הכהונה הוא שמסביר את מספרם הרב של מקוואות הטהרה הביתיים שנתגלו בירושלים 

את הפרושים הרחיבואת דעתו של ניוזנר לפיהרייך הביא ).95: שם(ובעיר העליונה בפרט, בכלל

ואילך היו ואולם לדברי רייך יש להניח כי משלב מסוים , רה של מקדשתחום הטהרה מחוץ לספֶ 

, מצומצמים נוספיםהקפידו על טהרה לעניין הסעודה אלא גם חוגים אשר לא רק הפרושים אלו 

צא הארכיאולוגי מוכיח את התיזה של הממ, לדבריו).147: שם(הצדוקים גם כגון הכוהנים ואולי 

שכן מקוואות רבים , "גם את הפולחן וגם את השולחן"ניוזנר לפיה מקווה הטהרה החל לשרת 

.לכותלי הר הבית והמקדשהן בסמיכותהדומים בצורתם מצויים הן בבתי המגורים ו

הרחבה של כלי תפוצה השרולנד דיינס טען , במונוגרפיה שלו על כלי אבן בשלהי ימי הבית השני

מלמדת כי הדאגה –במשקי בית של עניים ועשירים גם יחד –ישראל -קרטון בכל רחבי ארץ-אבן

מחמירים נחלתם של נפוצה בקרב יהודים מכל שכבות החברה ולא הייתה הייתה טהרה לענייני 

רה טהדיני על הקפידהמגמה ל, לטענת דיינס. )Deines 1993: 17–18, 268–272, 280–283(בלבד 

של " דמוקרטיזציה"יום של כל יהודי הייתה חלק מהפרוגראמה של הפרושים להביא ל-בחיי היום

בכך דיינס .ס"בשלהי המאה הראשונה לפנהבימיהם של הלל ושמאי ראשיתה יש לחפשואת, הדת

אימץ את עיקר טענתו של אלון לפיה ההקפדה על טהרה הייתה רחבת היקף בשלהי ימי הבית 

.לבסס אותה באמצעות ממצאים ארכיאולוגייםוביקש , השני

,מהדורת צוקרמנדל[כ , ידים ב(התוספתא הפרושים לא נהגו לטבול בכל בוקר מתוך כך ששהגיע למסקנה סנדרס 10

טובלי "לבעיית .)Sanders 1990: 150, 350 n. 18("תלי שחריטוב"עם י שהתפלמסוציג את הפרושים כמה) ]684' עמ

.189הערה ,פרק א:ראו לעיל, "שחרית

חנה הרינגטון טענה שהפרושים נזהרו מכל גורמי הטומאה הכתובים בתורה ונהגו דרך קבע , במאמר תגובה לסנדרס11

אין אולם ). Harrington 1995(אם כי לא בדרגת טהרה הנדרשת לאכילת תרומה וקדשים, לאכול חולין בטהרה

יום בקרב הציבור היהודי - השמירה על דיני טהרה בחיי היוםהיקפה של במאמרה של הרינגטון כל התייחסות לשאלת 

.הרחב
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בתחום (ושל מגן ודיינס)בתחום מקוואות הטהרה(בעקבות מחקריהם פורצי הדרך של רייך 

-מספר חוקרים ביקשו לראות בתפוצתם הרחבה של המקוואות ושל כלי אבן, )אבן הקרטון-כלי

ישראל בשלהי -ארץהודי בלעיסוק בענייני טהרה בקרב כלל הציבור הימשמעית - חדהקרטון עדות 

:Sanders 1992(ולא רק אצל חוגים מצומצמים כגון הכהנים או הפרושים ,תקופת הבית השני

:Baumgarten 1997: 8 ;Regev 20001; 85–84: ז"רגב תשנ; 229 ,223 :22000ל "הנ; 236–230

).62–60: ו"בירנבוים תשס; Poirier 2003: 256–258; 143–142: 2006ל "הנ12;185–181

של הממצאים הארכיאולוגייםמסקנות העולות מניתוח.  2. 2.ד

ממאה השנים האחרונות בשאלת ההקפדה על דיני טהרה בחיי סקירה של תולדות המחקר 

אינם מספקים תשובות ת כי המקורות הספרותייםיום בשלהי תקופת הבית השני מלמד-היום

הממצאים , בשני העשורים האחרונים. עהמשמעיות לגבי אופייה והיקפה של התופ-ברורות וחד

לתובנה שהעיסוק בענייני מו רבותקרטון תר-הארכיאולוגיים של מקוואות טהרה ושל כלי אבן

אך דומה כי המחקר , מהמקורות הכתובים בלבדה נפוץ יותר ממה שהיה ניתן ללמודטהרה הי

יום-טהרה בחיי היוםהל שמדויקת בהירה וכדי לצייר תמונה מידע הארכיאולוגימיצה את הטרם

בין אזורים גיאוגראפיים ברמת ההקפדה על טהרה ובהיקפה על הבדלים , בשלהי ימי הבית השני

כאן אבקש .הלכות אלוועל התפתחויות ותמורות שחלו במשך הזמן בתחום השמירה על , שונים

הראשונים אולוגיים המעודכנים שהוצגו בפרקים בעיות הללו לאור הנתונים הארכיהן את ובחל

ולאחר מכן אבקש להשוות את , אפתח בניתוח המידע מארץ יהודה. של העבודה הנוכחית

.ישראל-ם בארץהנתונים מאזורים גיאוגרפיים נוספיהמסקנות העולות מבדיקה זו עם

יהודה.  1.  2. 2.ד

טומאה ההקפדה על דיני הממצאים הארכיאולוגיים מיהודה מעידים באופן ברור על כך ש

ולא ,בשלהי ימי הבית השניחבל ארץ זהנפוצה בקרב כלל האוכלוסייה היהודית בהייתה טהרהו

מקוואות מאות , 'כפי שהראיתי בפרק א.חברתיים או פוליטיים צרים, ייםהצטמצמה לחוגים דת

מצויים בדרך כלל נתוןבכל אתר יישובכאשר ,)3מפה: ראו(בכל המרחבמתקופה זו נתגלו הרהט

מעידה על כך שהנוהג הרחבה של מקוואות אלו והתפרוסתהכמות הגדולה. תמספר מקוואו

אילו . היה משותף לאוכלוסייה היהודית הרחבהטבילה במתקן מים מדורגלהיטהר באמצעות 

לא היינו , )כגון הכהנים או הפרושים(מקווה נהוגה רק בקרב קבוצות מסוימות הייתה הטבילה ב

-התפרוסת הרחבה של כלי אבן, באופן דומה. תפוצה כה רחבהבמצפים למצוא מקוואות כה רבים

ה על כך שהרצון לשמור מעיד)9מפה : ראו(בכל נפת יהודה הפזורים אתרי יישוב140-בכקרטון 

קרמיקה מיובאת עובדה שגם ה. היה משותף לכלל יהודי האזורהשולחןכלי ועל טהרת המזון

אוכלוסייה ההבנה שכלל הולה בקנה אחד עם עמתקופה זו בכמעט כל אתר במרחב נעדרת כליל 

מלמדים על יחדיו ו כל הנתונים האל.טמאיםשולחןכלי מלהשתמש בהייתה נזהרתיהודיתה

, "כוהנית-טהרה לא"רגב הדגיש במיוחד את הממצא של מקוואות שהותקנו בקרבה לקברים כמעיד על הקפדה על 12

נוהג שאינו תואם את דיני –ו לטבילתם של טמאי מת ביום הראשון לטומאתם שכן לדעתו מקוואות אלו שימש

כתב רגב שהמקוואות שנתגלו ליד בתי כנסת שימשו לבאי בית , בדומה). 2. 4. 8.א: ראו לעיל" (הכוהניים"הטהרה 

).2. 2. 8.א: ראו לעיל" (כוהנית"הכנסת לתפילה וללימוד תורה ולא לטהרה 
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אגה על הד: הי ימי הבית השניבשלארץ יהודה חבל ם בהיהודיהמשותפת לכלל כלליתתופעה 

.הכלים והמזון, טהרת הגוף

לוסייה רה תמימות דעים בין כל חלקי האוכששרכדי ללמד שאין במסקנה זולהדגישיש 

בעיקר מגילות קומראן (הכתוביםהמקורות, אדרבה. הלכות טומאה וטהרההיהודית בתחום 

בחברה היהודית שונות קבוצותבין רבים על קיומם של חילוקי דעות מעידים ) ל"מקורות חזו

דוגמת ויכוחים בין (ות כיתתי-ביןמקורות אלו מתעדים מחלוקות. בפרטי הלכות טומאה וטהרה

) בית שמאיבין ובית הלל בין דוגמת מחלוקות (כיתתיות -ופנים) הצדוקים וכת קומראן, הפרושים

סוגי הטומאה השוניםדרכי העברתן של ל, הטומאהבשאלות הקשורות לאופיים של גורמי

דור בבשאלות אלו הלכה וגברההמחקרית ההתעניינות .אמצעי ההיטהרות מהטומאות השונותלו

המחקר הענפה בנושא עשוי והמעיין בספרות , עקבות פרסומן של מגילות מדבר יהודההאחרון ב

הקבוצות השונות שפעלו בשלהי ימי הבית השנילא עלו בידיהן של חברי שרושםלקבל את ה

מהשנים האחרונות נוטה המחקר אולם בעוד ש. טומאה וטהרהלהסכים על שום פרט בתחום דיני

הממצאים הארכיאולוגיים ,י השיטות ההלכתיות שבין כל קבוצה וקבוצהלבהבדלהתמקד 

בקרב כלל הציבור שהיה קיים על המבדיל הרב משותףהמוצגים במחקר הנוכחי חושפים את ה

-תפוצת המקוואות וכלי אבן, כאמור. היהודי בתקופה זו בנוגע לפרקטיקה של ההקפדה על טהרה

. ומפלגתייםה קווים כיתתייםק בשמירה על טהרה חצעיסועצם השתהקרטון בכל המרחב מלמד

שהייתה קיימת גם על הסכמה רחבה גם הממצאים מלמדים ,באופן מפתיעו, יותר מכןאולם 

, לדוגמה, כך.אפילו בהלכות שאינן מפורשות בתורה–בתחום זההלכההפרטי מבנוגע להרבה 

מתוארת הלת ההיטהרות במים שיש לקיים את פעועל כך הייתה הסכמה כללית ניתן ללמוד ש

הסכים עם הרעיון הציבורכלל, כמו כן. הגוף במיםטבילתץ על ידי -ח- בתורה באמצעות הפועל ר

שאין חובה לטבול דווקאו, במתקן מעשה ידי אדםשניתן לטבול בתוך מי גשם המכונסים 

ן אינם הדעה שכלים העשויים מאבגם 13.או נחליםמי מעיינותמקורות מים טבעיים כמו ב

רוב . הייתה מוסכמת על כלל הציבור היהודי) לפחות במצבים מסוימים(מקבלים טומאה 

קשורה להבנה שכלי שכנראה תופעה , האוכלוסייה היהודית נמנע מלהשתמש בקרמיקה מיובאת

.טמאיםנחשבים ) או על ידי גויים/ו(חרס שייוצרו בחוץ לארץ 

-ענייני טהרה חצה גם קווים סוציוהממצאים הארכיאולוגיים מלמדים כי העיסוק ב

מלכי בית כגון בארמנותיהם של , נמצאים הן בבתים של המעמד הגבוהמקוואות . אקונומיים

במגזר יישובוהן בבתים פשוטים באתרי,בירושליםשי אמידים חשמונאי ובית הורדוס ובבת

כך ניתן , בארמונות הורדוסשהמפוארים כשם שניתן למצוא מקוואות בבתי המרחץ.הכפרי

, באופן דומה. פשוטיםלשימושם של פועלים חקלאייםשעמדו ד גתות ובתי בדלמצוא מקוואות לי

התופעה . בבתי פשוטי העם בעיר ובכפרשל ירושלים כמו גםהמידות בתימצויים בקרטון -כלי אבן

דלת העם אלא גם יישובים הכפריים ובבתיבלא רק של היעדר קרמיקה מיובאת קיימת 

.בעיר העליונה של ירושליםנות החשמונאים ביריחו ובבתי המידות שבארמו

:דומהסנדרס כבר העיר ברוח13

“Given the differences which we know existed within second temple Judaism, I am amazed that in the first century

so many Jews in Palestine agreed (1) that there should be pools; (2) that they should be large enough to allow

immersion. […] This is an unexpected, almost a fantastic degree of uniformity, once one recognizes that

immersion pools are not required by the Bible” (Sanders 1990: 223–224).
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קרטון ושל מקוואות טהרה באתרים רבים בכל מרחב יהודה - התפוצה הרחבה של כלי אבן

מלמדת אמנם שהעיסוק בענייני טהרה היה נחלת כלל הציבור היהודי באזור יהודה בשלהי ימי 

של יומית - היוםינים אלו תפסו בשגרת החיים אך אין בה כדי ללמד על המקום שד, הבית השני

, הקרטון שנחשפו באתר מסוים-אבןגם אם יש בידינו מידע על מספר שברי כלי . היהודי המצוי

יומי או שמא נעשה בהם שימוש רק לעיתים -לדעת אם הכלים היו בשימוש יוםעדיין לא ניתן

אשר נמצא מקווה בודד באתר כ, דומהאופן ב. בזמנים מסוימים ולצרכים ספציפיים,רחוקות

בעיות אלו לא זכו לתשומת לב מספקת . יישוב מסוים קשה לדעת באיזו תדירות היו טובלים בו

.במחקר של השנים האחרונות) אם בכלל(

ריבוי התופעה של יש לבדוק את , יום-לעמוד על שאלת מקומם של דיני טהרה בחיי היוםכדי 

רק בעקבות גל של חשיפת מקוואות היטב מוכרת לנו זו תופעה. מקוואות ביתיים בכל אתר נתון

הואיל והתופעה התבררה כדבעי רק בשנים שלאחר . במגזר הכפרי של יהודה בעשור וחצי האחרון

החוקרים שהסתמכו על הנתונים של רייך , 1990הגשת עבודתו המונומנטאלית של רייך בשנת 

, 'כפי שהראיתי בפרק א. עה ולהשלכותיהלתופלא היו מספיק מודעיםבשני העשורים האחרונים 

מרחבולבים באזורי מגורים מצויים בכל מקוואות טהרה המשהממצאים החדשים מלמדים כי 

מספר מקוואות פרטיים לצד מקוואות ציבוריים י יישוב נמצאואתרבעשרותכאשר , יהודה

שריכוז גדול של ךעמדתי על כ) 2. 1. 8.א(שם ). 5מפהראו(שבי היישוב המשרתים את כלל תו

צורך שכן אין כל, מגורים מלמד על השימוש התכוף שנעשה במתקנים אלומקוואות באזור

ו מצביעה על נמצא שתופעה ז. כאשר טובלים בהם רק לעיתים רחוקותבמספר רב של מקוואות

ועל הרצון לשמור על אורח חיים של ה ריטואליתטבילהתכיפות הגבוהה בה הייתה מתבצעת 

.כדבר שבשגרהטהרה 

על הבכל המרחב הכפרי של יהודה מעידהתופעה של ריבוי מקוואות באזורי מגורים, אמורכ

השאלה מתעוררתמאליה ו, לטבול בתדירות גבוההבקרב כלל האוכלוסייה היהודית רווח נוהג 

האתרים בהם נמצאו משכן רבים, למקדשזיקה כלשהוזה בנוהגקשה לראות ?מדוע נהגו כך

עשרות קילומטריםשל במרחק חלקם, מרוחקים מירושליםם גדולים של מקוואות ביתיים ריכוזי

לא התכוון להיטהר באופן תדיר בוודאי מי שטבל במקוואות אלו . )כגון היישובים שבשפלת לוד(

התופעה של , נוסף על כך.הנאכלים רק בירושליםאכול קדשיםביקור במקדש או כדי ללקראת 

כפי (נ "לסה70המשיכה גם לאחר חורבן המקדש בשנת באזורי מגוריםות התקנת ריבוי מקווא

לא סביר , מאידך. לא נועדו להיטהרות הקשורה למקדשוגם אלו בודאי, )3. 7.א:שהראיתי לעיל

הרבה של תופעת השכיחות , כאמור לעיל. שכל המקוואות האלו היו שייכים לכהנים אוכלי תרומה

במקווה טהרה יהודה מלמדת כי הנוהג לטבול כל רחבי באתר נתוןביתיים בכלהמקוואות הריבוי

ייתה מצומצמת הכלל האוכלוסייה היהודית ולאהיה משותף לכחלק משגרת החיים הרגיל

לטבול הציבור היהודי הרחב נהגהמסקנה המתבקשת היא ש.הכהניםלקבוצה מסוימת דוגמת

טהרה ההקפדה עלנראה כי .או לכהונהללא זיקה למקדשוליןלעיתים תכופות במסגרת חיי הח

–בחבל ארץ יהודה כלל היהודיםאחד ממאפייני זהותם היהודית שליום הייתה -בחיי היום

.המזוןכשרותבדומה להקפדה על שבת ועל

ניוזנר כבר עמד על . בין טהרה לבין אכילהברורה מהמקורות הכתובים אנחנו לומדים על זיקה 

: ראו(ימי הבית השני מבמשנתם של חכמיםתופס מקום נכבד כך שהעיסוק בטהרת המזון
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Neusner 1971: 286–300(.14 הרצון לשמור על טהרת המזון בא לידי ביטוי גם בממצא

לגתות ולבתי בד כדי מקוואות הותקנו בסמיכות) 1: (קודמיםהארכיאולוגי כפי שהוצג בפרקים ה

שימוש ה) 2(; )3. 8.א: ראו לעיל(אלושייוצרו במתקניםלהבטיח את טהרתם של היין והשמן 

ראו (שולחןלשמור על טהרת המזון שהוגש על הנועד רטון ק-העשויים מאבןאכילהנרחב בכלי ה

על טהרת המזון שהיה נמנעו יהודים מלהשתמש בקרמיקה מיובאת כדי לשמור ) 3(;)9.ב: לעיל

ר להניח שהנוהג לטבול לעיתים סבי).5.ג: ראו לעיל(להיטמא בבואו במגע עם כלים אלו עשוי

היה קשור אף הוא לרצון , השייכים למגוריםהטהרה מקוואות המשתקף בתופעת ריבוי, קרובות

בהתחשב במגוון גורמי הטומאה השונים . עצמההאכילהובשעתהכנת המזוןעתבלהיות טהור 

מגע עם , טמא מתמגע עם , טומאת קרי(חייו כל רגע נתון מוהשכיחים העשויים לטמא את האדם ב

לטבול במקווה נזקקונשים וילדים, מסתבר שגברים, )'מגע עם שרץ וכו, נידה או משכבה ומושבה

, בדומה.סדירכדי לאפשר אכילה בטהרה באורח,על בסיס יומיאולי אף, לעיתים תכופותטהרה 

כלים או מאכלים שנטמאו כדי שלא יבואו לטמא גם היה צורך להטביל שלעיתים קרובות מסתבר 

.בני אדם

נתמכת על , במיוחד בזיקה לאכילה, התובנה שהטבילה במקווה טהרה הייתה פעולה תדירה

שכן : "בבשורה על פי מרקוס כתוב. שלרוב הובנו שלא כפשוטם, ידי שני מקורות באוונגליונים

πάντες(הפרושים וכל היהודים  οἱ Ἰουδαῖοι ( מחזיקים במסורת הזקנים ואינם אוכלים ללא

ἐὰν μὴ(ובשובם מן השוק אינם אוכלים ללא טבילה , נטילת ידיים כהלכה βαπτίσωνται οὐκ

ἐσθίουσιν(,15כגון טבילת כוסות וכדים וכלי נחושת, בלו לשמוריועוד דברים רבים ק) "מרקוס ז ,

אך סביר להניח , לא נאמר במפורש מדוע אדם החוזר מן השוק היה טובל לפני האכילה16).ד–ג

ייתה החשש שמא הוא נטמא בשוק הומה האדם על ידי התחככות עם אנשים או שהסיבה ה

נמצא לפי זה שיהודים היו נוהגים לטבול לפני האכילה גם במקרה של ספק 17.חפצים טמאים

הפרושים "מנהג זה מתואר כמנהגם של , כאמור. כל שכן כאשר הם נטמאו באופן וודאי–טומאה 

שכן אין במקורות היהודיים כל , שהתיאור כאן אינו מדויקמספר חוקרים טענו". וכל היהודים

):של הגזמהבמידה לא מבוטלת(כתב ניוזנר , תוך כךמ14

“It would appear that if someone had set out to organize a ‘Mishnah’ before 70, his single operative category

would have been making meals” (Neusner 1981: 59).

הסכים גם הוא אך , ובסיווגםמקורותהניוזנר בספירת המתודולוגיה שבה נקטסנדרס אמנם מתח ביקורת חריפה על 

).Sanders 1990: 166–254(נ "לסה70שטהרת המזון היה נושא חשוב במשנתם של חכמים לפני שנת 

אך , שברוב עדי הנוסח) לטבול(βαπτίζωהפועל במקום) להזות(ῥαντίζωבמקצת מעדי הנוסח מופיע כאן הפועל 15

: ראו, לדיונים בבעיה זו ולהפניות ביבליוגרפיות. מרבית החוקרים סבורים שזהו שינוי שהכניסו מעתיקים מאוחרים

Hunzinger 1968: 981, n. 23 ;Lambrecht 1977: 43, n. 57 ;Booth 1986: 200–201 ;Guelich 1989: 360, n. e ;Crossley

2004: 186, n. 10 ;Collins 2007: 339, 348–349, n. 71.

: ראו גם). Booth 1986: 35–36(לרובד העריכה של מרקוס 4–3מרבית החוקרים מייחסים את הטקסט שבפסוקים 16

Lambrecht 1977 ;Geulich 1989: 363 ;Crossley 2004: 200.

. 45: ו"בירנבוים תשס; Strack and Billerbeck 1924: 14 ;Booth 1986: 200–202 ;Baumgarten 1997: 99: ראו17

: 1ט"ליברמן תרצ; )617' עמ, מהדורת צוקרמנדל(יח , אהלות יח, תוספתא; )ג"לו ע(א , שביעית ו, ירושלמי: והשוו

160.
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(!) חלק נדחקו לפרש שאין הכוונה לטבילת הגוף אלא לטבילת כלים או מאכלים. רמז למנהג כזה

שכן אופן הפועל , פירושים אלו מאולצים ביותר19.או לטבילת הידיים בלבד18,שנקנו בשוק

βαπτίσωνται הוא במדיום)middle voice( ,כן בפשטות הכוונה היא שהאנשים נהגו להטביל את ול

שכן , כאן אינו אלא גוזמה מופלגת" כל היהודים"יש מהחוקרים שטענו כי התיאור 20.גופם

יש להבין שדברי , לאור מסקנותיי כאן21.לדעתם רק יהודים מועטים הקפידו על דיני טהרה

בה יהודים נהגו , נ"ה לסהמרקוס מתארים נאמנה את המציאות ההיסטורית של המאה הראשונ

.לטבול בתדירות גבוהה

ביקש ממנו פרושי אחד שיסעד , דיבר] בשעה שישו"[:בבשורה על פי לוקוס כתוב, באופן דומה

ὅτι(ראה זאת הפרושי ותמה על שלא טבל לפני הסעודה . נכנס והסב אל השולחן] ישו. [אתו οὐ

πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ ἀρίστου) "(לא נאמר במפורש מדוע הפרושי 22).לח–לז, לוקוס יא

ייתכן שהפרושי היה רגיל לכך שבסביבתו תמיד נוהגים לטבול . ציפה שישו יטבול לפני הסעודה

אולם יש לציין שהסעודה נערכה מיד לאחר אירוע שבו קהל הומה הצטופף . לפני ההסבה לסעודה

שישו אולי נגע באדם טמא הם וייתכן מאד שהמגע עם הקהל והאפשרות , )כט, שם(מסביב לישו 

בדומה למנהג המתואר במרקוס , אלו שהביאו את הפרושי לצפות לכך שישו יטבול לפני האכילה

מספר חוקרים טענו שתמיהתו של הפרושי לא 23.שהבאים מהשוק היו טובלים לפני האכילה

המנוגדת טענה–24אלא רק על כך שהוא לא רחץ את ידיו, הייתה על כך שישו לא טבל את גופו

אחרים הציעו שאמנם כוונת הכתוב לטבילת הגוף βαπτίζω.(25(לפשט הכתוב המדבר על טבילה 

יש להבין גם את , לפי הצעת דבריי כאן26.אלא שמדובר במנהג פרושי מחמיר במיוחד, כפשוטה

.Pesch 1976: 371 ;Lambrecht 1977: 43 ;Guelich 1989: 365: מהראו לדוג18

Strack and Billerbeck 1924: 14 ;Hunzinger 1968: 981, n. 23 ;Sanders 1990: 261–262 ;Collins: ראו לדוגמה19

2007: 348.

:Collins 2007; 44: ו"ום תשסבירנבי; Guelich 1989: 365 ;Baumgarten 1997: 97, n. 46 ;Crossley 2004: 185: ראו20

.Booth 1986: 24: וראו גם. 348

סנדרס ; )ובביבליוגרפיה שם(Lambrecht 1977: 48, n. 76 ;Booth 1986: 197–199 ;Guelich 1989: 363–364: ראו21

שכן לדעתו , נ"ישראל במאה הראשונה לסה- דחה מכל וכל את הערך ההיסטורי של טקסט זה להבנת המציאות בארץ

:Sanders 1990(אשר נהגו לרחוץ את הידיים לעיתים קרובות , מרקוס היה נכרי שתיאר את שראה אצל יהודי הגולה

261–262.(

.Booth 1986: 23–25, 99: ראו, )כ–א, טו(ומקור נוסף במתי ) לעיל(ליחס שבין מקור זה למקור במרקוס 22

Plummer 1900: 309 ;Booth 1986: 200 ;Nolland: ראו23 1993: 663 ;Crossley 2004: 186 ;44: ו"בירנבוים תשס ,

.Collins 2007: 348; 94הערה 

; Plummer 1900: 309 ;Strack and Billerbeck 1924: 188 ;Fitzmeyer 1985: 991, 944 ;Nolland 1993: 663: ראו24

Collins 2007: 348, n. 71.

והפנים ) ב, מתי טו; ג, מרקוס ז(נים כדי לתאר רחיצת הידיים משמש באוונגליוνίπτωהעיר כי הפועל ' ר בות'רוג25

תמיד מתאר טבילת כל הגוף דווקא ) ד, כ; ל–כט, ז; כא, טז, יב, ז, ג, ג(בלוקוס βαπτίζωואילו הפועל , )יז, מתי ו(

)Booth 1986: 24.(

.Booth 1986: 23–25, 200 ;Nolland 1993: 663: ראו26
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ושהמנהג היהודי הרווח היה לטבול במקווה לפני האכילה כדי , התיאור של לוקוס כפשוטו

.כל חשש של טומאהלהיטהר מ

באופן תדיר כדי שיוכל על טהרת גופוהקפיד נהג לביהודה אם נכונה טענתי שהיהודי המצוי 

של םמנהגאת תארטרח למקום לתהות מדוע יוסף בן מתתיהו יש , לאכול את מאכליו בטהרה

דבר חריג אילו היה מדובר בכסעודות המשותפות של הכתלכהכנהכל יום בהאיסיים לטבול 

נראה שהמיוחד במנהגם של האיסיים היה . )129: במלחמת היהודים: ראו(אוי לציון מיוחד הר

סביר , לעומתם. לגמריגם כשהיו טהוריםמשותפת כת טבלו לפני כל סעודההשחברי העובדה 

לכל היותר ו, רק במקרה שהם נטמאו בפועללפני האכילה להניח שרוב היהודים נהגו לטבול 

ניתן ,מתוך כך).ד, כפי שמשתמע ממרקוס ז(מסיבה זו או אחרת טמאו נמא שכשהתעורר חשש 

הטובל  דרך ":נוסאבמורו הרוחני של יוצא הדופן מנהגו תיאור שמסר יוספוס על להבין גם את ה

ψυχρῷקבע יום ולילה במים קרים כדי להיטהר  δὲ ὕδατι τὴν ἡμέραν καὶ τὴν νύκτα πολλάκις

λουόμενον πρὸς ἁγνείαν "()מנהגם נראה כי התנגדותם של הפרושים ל, באופן דומה).חיי יוסף ב

' עמ, צוקרמנדלמהדורת [כ , ידים ב, תוספתא(לטבול כל בוקר " טובלי שחרית"כת המכונה של ה

גם לפני תפילתם החמירו לטבול כל בוקר " טובלי שחרית", מכך שבניגוד לפרושיםנבעה ])684

27.כאשר לא נטמאו כלל

הקפיד על טהרה כדבר הראוי הייתה קיימת מגמה לבימי הבית השני ער שיש מקום לש

רק מגדירים כיצד מרבית חוקי הטהרה שבתורה .ולסעודהלאוכלגם בלי זיקה –כשלעצמו

אך אינם מבארים באלו מצבים , דרכי ההיטהרות מהןמתארים את מאות השונות וונגרמות הט

נזכר שיש להרחיק טומאה בודדיםרק בפסוקים. הטומאה אסורה וההיטהרות חובה

שם ; יב–יא, ו–א,שם כא; טז, שם טז; לא, שם טו; ד,שם יב; כא–יט,ויקרא ז(מקדש/משכןמה

כי , אפוא, נמצא. וכלל לא נזכרת בתורה דרישה לאכול חולין בטהרה, )יג,במדבר יט; ז–ג,כב

בכל מקרה שאירעה לו ית להיטהראמפשוטי המקראות ניתן להבין שחלה על כל אדם חובה עצמ

ייתכן שאנשים טבלו במקוואות הביתיים לא רק כדי לאכול חולין בטהרה אלא , כןאם 28.טומאה

שהתופעה של אפשר, )4. 4. 8.א(כפי שהצעתי לעיל . עצמולאידיאל כגם כדי להיטהר מטומאה 

ם לקברים משקפת מנהג של אנשים אשר הקפידו לטהר את עצממקוואות שהותקנו בסמיכות

.בחושבם שאין להשהות את פעולת הטבילה וההיטהרות, סמוך ככל האפשר לזמן שבו נטמאו

אם אכן תושבי יהודה נהגו לשמור על טהרה במהלך כל ימות השנה כחלק משגרת חייהם 

דווקא בירושלים מספר ומדוע נתגלנשאלת השאלה , בלי זיקה למקדש וקודשיו או לכהונה, הרגיל

'בפרק א? קרטון- וכן כמות גדולה של כלי אבן) 566–1:399טבלה : ראו(של מקוואות כה גדול

שנדרשו מספר רב של מקוואות וטענתי, על שאלת ריבוי המקוואות בירושליםמדתיע) 3. 1. 8.א(

עולי הרגל של רבבות, העיר צפופת האוכלוסיןתושבי אלפי בירושלים כדי לספק את צורכיהם של

כאשר בודקים את .ים הרבים שבאו לעיר במהלך שאר ימות השנההמבקרשל מועדים ותקופת הב

נמצא כי כמות המקוואות ,הנפשות שנזקקו לאותם המתקניםביחס למספר מספר המקוואות

.189הערה , ראו עוד לעיל פרק או. 239–238:א"תשגינצבורג: ראו27

עם , ל"יוסף בן מתתיהו ובמקורות חז, אלון כבר ביקש למצוא תימוכין לקיומה של שיטה הלכתית כזו בכתבי פילון28

).192–189: ח"אלון תרצ(כי לא טיעוניו משכנעים 
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אחרים יישוב באתרי ההמקוואות לנפש המצויעולה על כמותנהנאילנפש שנתגלתה בירושלים 

שנתגלו קרטון -של כלי אבןהגדול ריכוז במשמעות מיוחדתקשה לדבר על , באופן דומה. ביהודה

קרטון כדי -גם לעניין זה יש להבין שהייתה נדרשת כמות גדולה מאד של כלי אבן29.בירושלים

הקרטון לנפש לא -וכי מספר כלי אבן, לספק את צורכיהם של רבבות תושבי ירושלים ועולי הרגל

כי אין בממצאים, אפוא, צאנמ.היה גדול יותר בירושלים מאשר ביישובים אחרים ביהודה

ההפקדה על טהרה הייתה אינטנסיבית יותר על כך שהארכיאולוגיים מירושלים כדי להצביע

30.מאשר בכל מקום אחר ביהודהבירושלים 

לאור המסקנה שהשמירה על דיני טהרה הייתה נורמה מקובלת על כלל החברה היהודית בארץ 

ל אינו "שלפי מקורות חז" עם הארץ"ה מיהו אותו מתעוררת השאל, יהודה בשלהי ימי הבית השני

המתייחס ליהודים החשודים כמי שאינם מקפידים על ,"עם הארץ"המושג ? נאמן על ענייני טהרה

ימי הבית השני כנראה עוד מבר במקורות הלכתיים קדומים שזמנםנזכר כ,דיני טומאה וטהרה

הרושם המתקבל ממקורות אלו הוא שרוב ו31,)יד, עדויות א, משנה; ז, חגיגה ב, משנה: כגון(

לאור התובנות שהועלו כאן מתוך ניתוח של הממצאים 32.הציבור נכלל בקטגוריה זו

דומה כי יש מקום לבחון מחדש את התפיסות המקובלות על אודות יחסם של , הארכיאולוגיים

תונים ל לבין הנ"בין מקורות חזדומה כי הסתירה. אותם עמי הארץ לדיני טומאה וטהרה

ל והממצא הארכיאולוגי מאירים "שכן ספרות חז, היא רק למראית עיןבעניין זה הארכיאולוגיים 

ל משקפת את נקודת "יש לזכור שספרות חז. על אותה תופעה משני כיוונים שונים ומשלימים

היהודי המצוי היה חשוד כמי שאינו שומר על בעיני החכמיםואכן , מבטם של קבוצת החכמים

התרבות החומרית משקפת הרגלי התנהגות בפועל בקרב , לעומת זה33.מאה וטהרה כדבעידיני טו

רחב לשמור יום נהג הציבור ה- על כך שבחיי היוםבבירור מעידה זאת ו, היהודית הרחבההחברה

הרווחים בקרב האוכלוסייה הכללית בתחום בה להניח שהמנהגיםאין סי,דא עקא.טהרהעל דיני 

, החכמיםהפרושים והמורכבים שהיו מקובלים אצל הלכה ללי ולפרטי ההטהרה היו זהים לכ

ן שנתגלו בירושלים בהשוואה הקרטו-אבןעל מספר שברי כלי ערך מחקר השוואתיטרם נ, )1. 6.ב(כאמור לעיל 29

קרטון הייתה גבוהה במידה - ולעת עתה ההיגד שעוצמת התופעה של השימוש בכלי אבן, לאתרי יישוב אחרים

מבוסס בעיקר על , וביהודה בפרט, ישראל בכלל-משמעותית בירושלים בהשוואה לאתרי יישוב יהודיים אחרים בארץ

.תחושה של החוקרים ולא על נתונים של ממש

–ו, חגיגה ג, משנה(ובמיוחד במועדים , טהרה בירושליםהטומאה וההחכמים הקלו בהרבה דינים בתחום , אדרבא30

Oppenheimer: ראו(ואולי גם כדי למנוע פירוד בין קבוצות שונות בעם , ככל הנראה כדי להקל על המוני עולי הרגל, )ז

מאשר הייתה נדרשת רמה גבוהה יותר של טהרה הייתה שכדי לאכול קודשים במשנה נאמר אמנם ). 95–93 :1977

אך לפי המשניות שם הדבר בא לידי ביטוי , )ג–א, שם ג; ז–ה, חגיגה ב, משנה(נדרשת לאכול חולין או אפילו תרומה 

. בחומרות שונות שנהגו בנוגע לפרקטיקה של טהרת קודשים ולא בתכיפות שבה אנשים נדרשו לטהר את עצמם

, היה קיים בכל מרחב יהודה לא פחות מאשר בירושליםיום -בשגרת היוםינטנסיבי בטהרה עצם העיסוק הא,לטענתי

.הקפידו על חומרות מיוחדות בתחום טהרת הקודשיםגם אם בירושלים

; Oppenheimer 1977: 87–88: ראו, בזיקה לטהרות בכלל" ם הארץע"ולמושג , לקדמותן של הלכות אלו בפרט31

.214: א"פורסטנברג תשע

במיוחד (Miller 2006: ראו, בתקופת המשנה והתלמוד" עמי הארץ"ובין ”commoners“לעיון בשאלת היחס שבין 32

.)338–327בעמודים 

.Miller 2010: 231: ראו; נ"סטיוארט מילר העלה טענה דומה בנוגע למצב במאה השנייה לסה33
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בגדי עם : "התייחסו לעמי הארץ כאל אנשים טמאיםאלוסביר להניח שזו הסיבה האמתית מדוע ו

"עמי הארץ"אולם אם היינו יכולים לשאול את 34).ז, חגיגה ב, משנה" (הארץ מדרס לפרושין

סביר להניח , יומית- ומאה וטהרה בשגרת חייהם היוםעצמם אם הם נוהגים לשמור על דיני ט

קרוב לוודאי שגם החכמים הכירו בכך שבפועל ההקפדה 35.משמעית לחיוב-שהתשובה הייתה חד

לראות את ייחוס הטומאה ולכן אפשר אולי, בקרב כלל החברה היהודיתעל טהרה הייתה רווחת

ההלכה המייחסת טומאת , ובכן.פרושים נהגו בעצמםחכמים והשהלעם הארץ כחומרה יתירה 

העוסקות בהחמרת יתר שנהגה בימי הבית במסגרת הלכות אחרות מדרס לבגדי עם הארץ נאמרה 

בגדי פרושין מדרס לאוכלי . י עם הארץ מדרס לפרושיןדגב: "טהרהבתחום האישיים- ביחסים בין

ועזר היה חסיד יוסי בן י. דש מדרס לחטאתקֹ בגדי . דשאוכלי תרומה מדרס לק ׂבגדי . תרומה

דש כל ימיו והיתה יוחנן בן גדגדא היה אוכל על טהרת הק ׂ. דשוהיתה מטפחתו מדרס לק ׂשבכהונה

כטמאים עבורנמצאנו למדים שלא רק עמי הארץ נחשבו 36).שם, משנה" (מטפחתו מדרס לחטאת

מה אוכלי תרו, אלא אפילו הפרושים עצמם נחשבו כטמאים עבור כהנים אוכלי תרומה, הפרושים

כמו יוסי בן יעזר נחשב טמא " חסיד שבכהונה"אפילו (נחשבו טמאים עבור מי שעסק בקדשים

. ואילו מי שעסק בקדשים היה נחשב טמא עבור מי שעסק בחטאת, !)כזב עבור אוכלי קודשים

שביהודה , חומר בתרומה: "דומה כי אפשר להציע פירוש חדש למשנה מוקשה, מתוך כך

חגיגה , משנה" (ובשעת הגתות והבדים אף על התרומה, שמן כל ימות השנהנאמנים על טהרת יין ו

העוסקות בחומרות מיוחדות הנוהגות ) ג–א, שם(משניות שלושמשנתנו באה בהמשך ל37).ד, ג

יותר מאשרבתרומה נוהגת חומרהומביאה הלכה אחת שבה, בקודש ואינן נוהגות בתרומה

נאמן על טהרת יין ושמן ביהודה ) "עם הארץ"ראה כנ(היהודי המצוי, המשנהלדברי .קודשב

אזי הוא נאמן –אך אם היין או השמן מיועדים לתרומה , המיועדים לקודש במהלך כל ימות השנה

לפיה נמצא שכן, וגדת את ההיגיון הפשוטשלפנינו נההלכה , על פניו38".בשעת הגתות והבדים"רק 

חולין נוגע לב: נאמנותו של עם ארץ על הטהרהכך מקילים יותר ב, ככל שעולים במדרג הקדושהש

קודש נאמןנוגע לבאילו ו, בשעת הגתות והבדיםהוא נאמןבתרומה , כלל אין סומכים על עם הארץ

את הפרדוקסאליות תירצוקלאסייםמפרשים מספר39!עם הארץ במשך כל ימות השנהאותו

דיני על אינו מקפיד לשמור בדרך כללמוחזק כמי שעם הארץ למרות ששהלכה זו בכך בהטמונה

של הקודש חומרתו היתירהמפנישל קודשי המקדשלשמור על טהרתםנזהרהוא , טומאה וטהרה

:ד–ג, כאשר כתב על מרקוס זגודמן מרטין יש להסכים עם 34

“This may show a general acceptance of the principles of purity […], but not a general attention to the Pharisaic

minutiae” (Goodman 2000: 235, n. 88).

ואולם במחקר זה הוא , )לב–כח: ד"אלבק תשכ(ל עצמם "חנוך אלבק הגיע למסקנות דומות מתוך עיון במקורות חז35

.אינן מוכרחותהטקסטואליות ראיותיו דומה כי וככלל,ין מקורות מתקופות שונותלא הבחין ב

).52–46: ז"אפשטיין תשי(משנה זו נמצאת בחטיבה של חומר תנאי קדום שזמנה קרוב לוודאי עוד מימי הבית 36

ל , חגיגה ג, אראו מקבילה בתוספתו).ראו בהערה הקודמת(זוהי משנה קדומה שזמנה ככל הנראה עוד מימי הבית 37

).392' עמ, מהדורת ליברמן(

חטיבת של פורסטנברג הציע קריאה חדשה לגמרי , לאחרונה. זוהי ההבנה הפשוטה והמקובלת של משנה זו38

.283–278: א"פורסטנברג תשע: ראו; בה שובצה משנה זומשניותה

.296הערה , פרק א: ראו לעיל; כי עם הארץ נאמן אף על טהרת חטאתבמקומות אחרים נאמר , באופן דומה39
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מסקנותיי כאן שהיהודי המצוי באמת הקפיד על אורח חיים של טהרה במשך כל לאור 40.בעיניו

בימי הבית החכמים והפרושים, כאמור. אפשר לפרש את המשנה באופן אחר לגמרי, ימות השנה

החומרה היתירה שנהגו הפרושים ביחס . רץ רק מתוך החמרת יתרייחסו טומאה לעם האהשני

לא יכלו –אך כאשר היה מדובר במתנות כהונה , לעם הארץ הייתה אפשרית בחיי החולין

ציר והמסיק ולכן בעונת הב, לקבוע איסור לכהן לקבל תרומה מכל יהודיוהחכמים הפרושים 

מתנות כדי לאפשר לכוהנים לגבות את עמי הארץאצל ירת הטהרה שהייתה נהוגההסתמכו על שמ

או הפרושים למנוע את העם מלספק את צורכי לא יכלו החכמים , בדומה. המגיעות להםהתרומה

הנהוגה בפועל בקרב הציבור טהרהשמירת הולכן סמכו על, ולחן שבוהמקדש ומלהשתתף בפבית 

מתוך החמרת השוטף מלקחת חלק פעיל בעבודת המקדשרוב הציבוראילו היו מונעים את . הרחב

יוסי בן ' רדבריו שלכו, היהודיתהדבר היה עלול להביא לקרע עמוק בחברה, יתר בענייני טהרה

מפני מה הכל נאמנין על טהרת יין ': ר יוסי"א: "פירושו להלכה זוב)הגליל, דור אושא(חלפתא 

כל אחד ואחד הולך ובונה במה לעצמו ושורף פרה אדומה כדי שלא יהא? ושמן כל ימות השנה

41).א"חגיגה כב ע, בבלי" ('לעצמו

הגליל.  2.  2. 2.ד

קרטון נתגלו באתרים בכל מרחב היישוב -שרידים של כלי אבן, )2. 6.ב(כפי שראינו לעיל 

ים בהם יאתרים גליל64מופיעים , )9מפה (במפת התפוצה המתפרסמת בעבודה זו ו, היהודי בגליל

בשלהי ימי הבית השני מגוון רחב של טיפוסי כלים מהטיפוסים המוכרים ביהודהנתגלו שרידים מ

קערות העשויות במחרטה קטנה וכלי , ספלים וקערות העשויים ביד: ובתקופת בין המרידות

תעשייה מקומית של כלי לשם הצבעתי גם על עדויות.קרטר גדולים העשויים על מחרטה גדולה

.לחם הגליליתבבית וריינה שליד נצרת-אבכפר: בתקופה זוטון שהתקיימה בגלילקר-אבן

על רצון לשמור על דיני טומאה וטהרה בכל הנוגע לטהרת , לכאורה, ממצאים אלו מצביעים

אתרים 140-בכ(קרטון בתפרוסת הרבה יותר רחבה -אמנם ביהודה נתגלו כלי אבן. הכלים והמזון

ביהודה נתגלו להסביר בקלות בכך שואולם הבדל זה ניתן , )מיאהאידוהאתרים שבלא כולל –

.מאשר בגלילשוב משלהי תקופת הבית השנייותר אתרי ייהרבה 

יהודיים בגליל אתרי יישובמכמעט כליל קרמיקה מיובאת נעדרת בתקופה זו גם העובדה ש

מור על דיני טומאה עשויה ללמד על כך שיהודי הגליל נהגו לש) 1. 3.ג: ראו לעיל(כמו ביהודה 

.בדומה לאחיהם ביהודהוטהרה

עמדתי על ההבדל הבולט בין מספר המקוואות שנתגלו )2. 6.א(בפרק הראשון , מצד שני

מקוואות שזמנם מתקופת 430- בעוד שבארץ יהודה נתגלו למעלה מ: ביהודה לבין מספרם בגליל

בכל המרחב , )ות שנתגלו בירושליםהמקווא170-לא כולל קרוב ל(הבית השני ועד למרד בר כוכבא 

ביניהם רבים אשר (מקוואות מאותה תקופה 35- נתגלו פחות מ) מחוץ לציפורי(הכפרי של הגליל 

הלכות מטמאי משכב ומושב , ל"הנ; )שפד' עמ, מהדורת קאפח(ד , חגיגה ג, פירוש המשניות, ם"רמב: ראו לדוגמה40

, פירוש המשניות, עובדיה מברטנורא' ר; ה שביהודה"ב ד"חגיגה כד ע, תוספות; )קנד' עמ, מהדורת פרנקל(א , יא

.ד, חגיגה ג

ו של שאול ליברמן בהערות, )390' עמ, מהדורת ליברמן(יט , חגיגה ג, תוספתא:ראו, יי נוסחאותלמקבילות ולשינו41

.1325–1324:ב"ליברמן תשכ;)39הערה (שם 
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יל להשוני בין יהודה לגשם הצבעתי על כך ש). לא תוארכו ושאולי שייכים לתקופות מאוחרות יותר

פר הכולל של המקוואות הקטן לעומת המס,מתבטא לא רק בסך כל המקוואות שנתגלו בגליל

44בעוד שביהודה נמצאים ; אלא גם בריכוז של מספר המקוואות בכל אתר נתון, שנתגלו ביהודה

או מתקופת /כולם מתקופת הבית ו, תקיימו במקבילשהשבהם נתגלו יותר משני מקוואות אתרים 

מרחב כל הב42.מצוי ריכוז גבוה של מקוואות טהרה בתקופה זו רק בציפוריבגליל, בין המרידות

הכפרי של הגליל נמצאים רק שנים או שלשה אתרים מהתקופה הרומית הקדומה בהם נתגלו יותר 

קלעת בנוספים ושלשה, )ראס-כרם א(כפר כנא בשלשה , קנה' בחשלשה: משני מקוואות באתר

.)לא תוארכו כדבעישמתקנים (הר ארבלשבאבן מען 

ם גם הבדלים בין יהודה לגליל באופיים של אותם ישנ, בנוסף להבדל בכמות המקוואות שנתגלו

בפרק הראשון ציינתי שבגליל לא נתגלו כלל מקוואות הסמוכים למתקנים חקלאיים . מקוואות

, גם התופעה של מקוואות הסמוכים למערות קבורה). 3. 8.א: ראו לעיל(כפי שמצוי ביהודה 

ראו (כרת כלל בגליל בתקופה זו לא מו, הקיימת במספר אתרים ביהודה משלהי ימי הבית השני

בגליל גם נעדרת כליל התופעה של מקוואות בעלי סידורי הפרדה בין הטמאים ). 4. 8.א: לעיל

).9.א: ראו לעיל(היורדים לטבול לבין העולים מהטבילה בטהרה 

שבין העדויות להקפדה על דיני טהרה בקרב , לכאורה, כיצד יש להסביר את הסתירה, אם כן

קרטון והיעדר הממצא של קרמיקה - יל המשתקפות בתפוצה הרחבה של כלי אבןיהודי הגל

?מאידךגלילאזור הבין העובדה שנתגלו כה מעט מקוואות בו, מיובאת מצד אחד

יש לקחת בחשבון מספר גורמים אובייקטיביים המשפיעים על ההבדל , בבואנו לבחון בעיה זו

מספר היישובים היהודיים , ראשית. לגלילהבולט במספר המקוואות שנתגלו ביהודה בהשוואה

. כנראה יותר מפי שניים, ביהודה בתקופה הרומית הקדומה היה גדול בהרבה ממספרם בגליל

אסף , במחקרו שעסק ביישוב הכפרי ביהודה בשלהי תקופת הבית השני ובתקופת בין המרידות

ומיאה אך לא אזור מדבר הכולל איד(יישובים בארץ יהודה 320-זיסו נתונים על יותר מבועז 

זיסו (בהם נתגלו ממצאים ארכיאולוגיים אופייניים לאוכלוסיה יהודית ) יהודה ובקעת הירדן

כאשר בודקים את מספר האתרים ביהודה בהם נמצאו חרסים מן התקופה הרומית ). ב"תשס

ולם וא, עבודה מקבילה טרם נעשתה על הגליל). 360: שם(מקבלים מספר גדול בהרבה , הקדומה

ולאחרונה התבסס חיים בן דוד על , בחלק מהשטח בוצעו סקרים ארכיאולוגיים ברזולוציה גבוהה

בן דוד ). ח"בן דוד תשס(סקרים אלו כדי לעמוד על מספר היישובים בגליל ערב פרוץ המרד הגדול 

–35: מלחמת היהודים ג(חישב את השטח הכולל של הגליל והגולן לפי תיאורי יוסף בן מתתיהו 

ר "קמ700בשלשה סקרים ארכיאולוגיים אשר בדקו . ר"קמ1,500-והסיק שזה עמד על כ, )40

יישובים מהתקופה 85נתגלו , )Leibner 2009;ו"בן דוד תשס; Frankel et al. 2001(מתוך שטח זה 

187קיבל בן דוד נתון של , ובחישוב של יחס השטח הנסקר לכלל השטח, הרומית הקדומה

ניתוח דומה ניתן לערוך על הגליל 43).18: ח"בן דוד תשס(שטח של הגליל והגולן יישובים בכלל ה

בחישוב ; ר שנסקר בגליל העליון והתחתון"קמ485יישובים בתוך תא שטח של 52בה נתגלו , בלבד

.127הערה, ראו לעיל בפרק א42

ם בהתחשב בנתוני). 235: חיי יוסף(ערים וכפרים בגליל ערב פרוץ המרד הגדול 204יוסף בן מתתיהו הזכיר כי היו 43

לדעתו המספר מתייחס ליישובי הגליל והגולן גם . הגיע בן דוד למסקנה שזהו אכן מספר אמין, הארכיאולוגיים שהציג

.יחד
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אנו מקבלים נתון , ])שם[בן דוד ' ר לפי אומדן ח"קמ1,200-כ(של יחס השטח שנסקר לכלל השטח 

כי בשלהי תקופת הבית השני , אפוא, נמצא. ים בגליל ערב פרוץ המרד הגדוליישוב130-של כ

בכך ספק אם יש, עם זאת. שבצפון הארץהייתה האוכלוסייה היהודית ביהודה גדולה בהרבה מזו 

בין מספר המקוואות מתקופה זו שנתגלו ) הבדל של סדר גודל(כדי להסביר את הפער העצום 

.אותו פרק זמן שנתגלו בכל מרחב הגלילביהודה לבין מספר המקוואות מ

נהרות , ימת החולה, הכנרת(קורות מים טבעיים יותר מאשר יהודה עשיר במשהגלילהיות 

יש לשקול את האפשרות שיהודי הגליל נהגו לטבול , )מעיינות ונחלי איתן, הירדן והירמוך

ש לראות גם את י, להשלמת התמונה. במקורות מים אלו וחסכו את הצורך בבניית מקוואות

המסלע הבזלתי של חלקים מהגליל כגורם שבוודאי הקשה על חציבה של מקוואות טהרה 

הסבר זה תקף רק לגבי מספר מצומצם של יישובים שבהם קיימת גישה , עם זאת. מלאכותיים

מתוך חמישים אתרי ). כגון היישובים שלחוף הכנרת(קלה למקור מים טבעי הראוי לטבילה 

רק שלושים אתרים , במסגרת סקר ארכיאולוגי שערך עוזי ליבנר בגליל המזרחיהיישוב שנסקרו

כל המעיינות ). Leibner 2009: 13(מטרים ממקור מים טבעי קבוע 500מצויים תוך מרחק של 

.וחלקם אף חרבים בשלהי הקיץ, הם קטנים או לכל היותר בינונייםל"הנשבמרחב הסקר

ם קבוע יושבים באזורים גירניים או על גבי מחשופי גיר שובים שאינם סמוכים למקור מייהי

לפעמים עשרות בורות בכל (אותרו בורות מים חצוביםלמרות שבכולםו, בשולי אזורים בזלתיים

בו נמצא עיקר , באזור הבקעות של מרכז הגליל התחתון. כמעט ולא אותרו בהם מקוואות, )אתר

44).11: שם(מעט מעיינות יציבים מצויים, היישוב היהודי של הגליל בתקופה זו

הסבר אפשרי להבדל הבולט במספר המקוואות משלהי ימי הבית השני ומתקופת בין המרידות 

בעוד שבכל מרחב יהודה . בין יהודה לגליל קשור להיסטוריה היישובית השונה בשני האזורים

רצף יישובי בגליל היה , קיימים אתרים רבים שבהם יש פער יישובי לאחר מרד בר כוכבא

, נ"שרידי היישוב מהמאה השנייה עד הרביעית לסה, כתוצאה מרצף יישובי זה. בתקופות אלו

נערמו על גבי שרידי , ובמקרים רבים שרידים מהתקופה הביזנטית ומתקופות מאוחרות יותר

נרחביםשבגליל טרם נחשפו שטחיםהביא לכךהרצף היישובי הארוך. התקופה הרומית הקדומה

. וממילא נחשפו גם מעט מקוואות, מהתקופה הרומית הקדומהרי מגוריםשל אזו

יש להביא בחשבון את העובדה שבאזור יהודה נערכו בשנים האחרונות עבודות בנייה ,בנוסף

רחבות היקף ופיתוח תשתיות מואץ אשר הביאו לביצוע חפירות הצלה רבות שבמסגרתן נחשפו 

יתוח בגליל בשנים האחרונות אינו מתקרב כלל לזה היקף עבודות הפ. מספר רב של מקוואות

אולי ההבדל הגדול במידת . וכתוצאה מכך התבצעו בגליל הרבה פחות חפירות הצלה, שביהודה

החשיפה הארכיאולוגית בין שני האזורים הוא שגרם לדיכוטומיה בין הכמות הגדולה של 

אין לתמוה על כך שכלי .בגלילמקוואות שנתגלו ביהודה ובין המספר הקטן של מקוואות שנתגלו

ניתן להעלות על הדעת את האפשרות שיהודי הגליל לא הקפידו לטבול במקוואות או במקורות מים , לכאורה44

לפני המצאת מקווה , כנראה, בלבד כפי שהיה נהוגאלא הסתפקו ברחיצה שגרתית , טבעיים כדי להיטהר מטומאתם

שכן , אפשרות זו נראית בלתי סבירה, אולם למעשה). 2. 1. 7.א: ראו לקמן(ס "הטהרה במאה השנייה לפנה

נראה כי בשלהי ימי הבית השני כבר שררה הסכמה כללית על כך שהדרך ) 4.א(מהמקורות הכתובים שנסקרו לעיל 

אילו הייתה רווחת בקרב יהודי הגליל במאה הראשונה . באמצעות טבילת הגוף במיםהיחידה להיטהר מטומאה היא

ובמיוחד הייתי , הייתי מצפה לגלות הדים כלשהם לכך בכתובים, נ נוהג להתרחץ לשם טהרה במקום לטבול"לסה

.מצפה למצוא ביקורת נגד נוהג כזה בחומר הקדום שבמקורות התנאיים
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שכן אלו נתגלו לרוב דווקא בסקרים , קרטון כן נתגלו באתרי יישוב כה רבים בגליל-אבן

קרטון מתגלים על פני השטח -שברים קטנים של כלי אבן, כמו ממצא קטן אחר. ארכיאולוגיים

אחרות ועבודות עפר , חפירת יסודות, כתוצאה של הפיכת האדמה תוך כדי כריית בורות

העיקרון המנחה של הסקר הארכיאולוגי הוא בדיוק זה . המתבצעות במשך מאות רבות של שנים

) כלי אבן וכלי זכוכית, למשל חרסים(שבדרך כלל יתגלו על פני השטח שרידים של ממצא קטן –

דרושה חפירה ארכיאולוגית , בניגוד לכך. מכל התקופות המשמעותיות שבהן התקיים יישוב באתר

כמו , ובייחוד באזורים שבהם התקיים רצף יישובי ממושך, כדי לגלות מקוואות, לכאורה, קלעומ

.הגליל

נרחבת של ארכיאולוגית חשיפהלזכינואפשר להביא את ציפורי כדוגמה לאתר גלילי שבו 

ובדומה , באף אתר אחר באזורנעשהשרידי היישוב מהתקופה הרומית הקדומה כפי שטרם 

ובריכוזים , דווקא באתר זה נתגלו מקוואות רבים. חבות שהתנהלו ביהודהלחפירות ההצלה הנר

שנחשף אתר גלילי נוסףהיא ) ראס- כרם א(כפר כנא . גדולים הדומים למצוי ביהודה בתקופה זו

אלכסנדר : ראו לדוגמה(כתוצאה של ריבוי חפירות הצלה קטנות סמוכותממנו שטח לא קטן
באתר זה נתגלו שלושה מקוואות שזמנם מהתקופה , וכאמור, )32008ל "הנ; 22008ל "הנ; 12008

.הרומית הקדומה והתיכונה

השאלה אם היה קיים שוני משמעותי בין היהדות של הגליל לבין היהדות של ארץ יהודה 

העסיקה חוקרים רבים במהלך הדורות , נ"ובמיוחד במאה הראשונה לסה, בשלהי ימי הבית השני

יונים מתארים את מוקד הפעילות העיקרי של ישו במרחב הכפרי של היות והאוונגל. האחרונים

החוקרים התעניינו באופייה הדתית של האוכלוסייה שממנה צמחה , נ"לסה30הגליל סביב שנת 

ותיארו , מספר חוקרים הבליטו הבדלים וניגודים שבין יהודה לגליל. והתפשטה ראשית הנצרות

, מי הארץ אשר לא נזהרו בשמירת טומאה וטהרהאת אנשי הגליל כמרוחקים מן התורה וכע

חוקרים רבים טענו , לעומתם45.בהפרשת תרומות ומעשרות ובהקפדה על תחומי הלכה אחרים

נ דקדקו בשמירת ההלכה "ולדבריהם יהודי הגליל במאה הראשונה לסה, שאין כל בסיס לטענה זו

בכל מרחב היישוב היהודי קרטון - הממצא של כלי אבןלאור 46.לא פחות מאשר אחיהם ביהודה

; Moore 1927: 157–158 ;Dalman 1935: 6–10 ;Baron 1952: 276–280 ;Neusner 1970: 47–53: ראו לדוגמה45

Vermes 1973: 52–57 ;Freyne 1980: 305–343 ;Herzog 2005 ;Freyne 2010 . גודמן צידד בדעה זו בהתחלה

)Goodman 2000: 232, n. 1( ,ות על אך במאמר מעמיק שפרסם מאוחר יותר הגיע למסקנה שהעדויות המועטות הקיימ

נ אינן מאפשרות הסקת מסקנות "אודות אופייה של יהדות הגליל בהשוואה ליהדות של יהודה במאה הראשונה לסה

:משמעיות-חד

“If a distinctive Galilean Judaism existed in the first century CE, as is quite possible, its nature is likely to remain

unknown” (Goodman 1999: 617).

וטען שלמרות ששמירת המצוות , זאב ספראי הצביע על היעדר השפעת הממסד הדתי בגליל בשלהי ימי הבית השני

" את ידע הדת ואת העיסוק בתורה ביהודה לאלה שבגליל, אין להשוות את רמת התרבות, עם זאת: "רווחה בגליל

שלהי ימי הבית השני היו בעיקרם צאצאים של שבטי רד הורסלי טען שהגליליים ב'ריצ, לאחרונה). 4: ה"ספראי תשמ(

ושהיו קיימים הבדלים מהותיים בינם לבין היהודאים , ס"ישראל שלא גלו על ידי האשורים במאה השמינית לפנה

).Horsley 1995(נ "מהבחינה התרבותית והדתית גם במאה הראשונה לסה

; ד"אורבך תשל; 323–318, 91–90: ד"אלון תשי; 34–33: ו"קליין תש; 63הערה , 184: ח"אלון תרצ: ראו לדוגמה46

Oppenheimer 1977: 7, 203–217 ;Meyers 1979: 689–693 ; 114, 17–16: א"אופנהיימר תשנ; 46–44: 1965ספראי–

117 ;Safrai 1990 ;Schiffman 1992 ;315–304, 275–260: ד"נאמן תשנ ;Adan-Bayewitz and Aviam 1997: 163–165.
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אפשר , היעדר ממצא של קרמיקה מיובאת באזור זה וריבוי המקוואות שנתגלה בציפורי, בגליל

–להסיק כי הצדק עם החוקרים הסבורים שיהודי הגליל הקפידו על ההלכה בדומה לאנשי יהודה 

.לפחות בכל הנוגע לענייני טומאה וטהרה

ות להסתפק אם ההבדל העצום בין מספר המקוואם גדול מקועדיין יש , למרות כל האמור לעיל

גליל מוסבר דיו בהיסטוריה היישובית השונה של שני הגדול שנתגלה ביהודה לבין מספרם הקטן ב

יש לציין . חשיפה המוגבלת בגליל של אזורי מגורים מהתקופה הרומית הקדומהובהאזורים 

ולכן היה מקום 47,ארכיאולוגיים בלבדאחוז ניכר מהמקוואות שביהודה אותרו במסגרת סקריםש

ארכיאולוגים השונים שנערכו לצפות שבאותה מידה יתגלו מקוואות גם במסגרת הסקרים ה

דווקא במרחב הכפרי הפתוח היינו מצפים לגילויים של מקוואות באמצעות הסקר , אדרבא.בגליל

בגליל באמצעות נתגלוטהרה מעט מאד מקוואות ,למעשהואולם, הארכיאולוגי ללא חפירה

.סקרים

לא ברור גם מדוע לא נתגלה בגליל של התקופה הרומית הקדומה אפילו מקווה אחד סמוך לגת 

גם . כפי שנתגלו לא מעט באמצעות סקרים וחפירות במרחב הכפרי של יהודה, או לבית בד

כמו , התופעה של מקוואות הסמוכים למערות קבורה איננה מוכרת כלל בגליל של ימי הבית השני

התופעות כל , כפי שהראיתי בפרק הראשון. גם התופעה של סידורי הפרדה במקוואות הטהרה

.   דרשניהעדרם של מקוואות אלו בגליל אומרו, אלו מלמדים על הקפדה מיוחדת בדיני טהרהה

ציפורי . ביותרלשמש מקרה מבחן ליתר יישובי הגליל בעייתית צריכהגם ההנחה שציפורי

πρόσχημα(פאר הגליל כולו"המכונה על ידי יוסף בן מתתיהו ,ה עיריתהי τοῦ Γαλιλαίου

παντὸς() "ה כל הסממנים של ו לאם כי בתקופה קדומה זו כנראה עדיין לא הי, )27: קדמוניות יח

רב אם ניתן לגזור גזרה שווהספק . )43–34: ח"וייס תשס(טבריה כמו רומית -עיר הלניסטית

48.עם אוכלוסיותיהם השונות–כולהזו למרחב הכפרי של הגלילימהנמצא ביישוב עירונ

שוני מהותי שהיה קיים בין הגליל ייתכן שיש לראות בנתונים הארכיאולוגיים רמז ל, זהלפי 

הרחבה התפוצהאמנם . יני טומאה וטהרהלבין יהודה בנוגע לאופייה ולהיקפה של ההקפדה על ד

בענייני טהרה מלמדת שהעיסוק ,כמו ביהודה, מרחב הגלילקרטון באתרים רבים בכל -של כלי אבן

ולא הצטמצם לקבוצות מסוימות בחברה או ליחידים תהיהודיהיה נחלת כלל האוכלוסייה

הבולט על , היעדר הממצא של קרמיקה מיובאת בכל מרחב היישוב היהודי בגליל, בדומה. בודדים

לדיני טומאה שתודעהמרמזת, אזורשובים פגאניים ברקע השימוש הנרחב בקרמיקה זו ביי

אין בממצאים , אולם כפי שכתבתי לעיל. וטהרה הייתה מושרשת היטב בקרב כלל הציבור היהודי

של היהודי יומית-בשגרת החיים היוםתפסו אלו כדי ללמד על המקום שדיני טומאה וטהרה

לצרכים או /בזמנים מסוימים והייתה נוהגת הקפדה על טהרה רקבפועל ייתכן ש. המצוי

יום הוא -האינדיקאטור העיקרי להקפדה על טהרה בחיי היום, שטענתי לעילכפי. ספציפיים

.במסגרת סקרי שטח בלבד) 653–649: 1טבלה (שם אותרו חמישה מקוואות , ה נאה היא חורבת גרסדוגמ47

.Freyne 1992: ראו, נ מנקודת מבט אנתרופולוגית"לשאלת היחסים בין העיר לכפר בגליל של המאה הראשונה לסה48

אין במקורות הכתובים ידיעות ואולם , מקורות מאוחרים מדברים על ציפורי כמקום מושבו של משמר ידעיה הכוהני

טריפון;Miller 1984: 62–172:ראובעניין זה . על התיישבות כוהנית משמעותית בציפורי כבר בתקופת הבית השני

.Miller 20072; ג"ספראי תשנ; ן"תש
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תופעה זו מצויה בעשרות בעוד שביהודהאך כאמור .יבוי מקוואות באזורי מגוריםתופעה של רה

קוואות מבגליל נתגלתה התופעה של ריבוי, פת בין המרידותאתרים מתקופת הבית השני ומתקו

יהודי הגליל רוב שמלמדנתון זהאפשר ש.וריכוז גדול במיוחד רק בציפורי, באתרים בודדיםרק

וממילא גם לא נהגו להקפיד על ,ול בתדירות גבוהה כמו אחיהם ביהודהלא נהגו לטבדווקא 

.טהרה כדבר שבשגרה

בע נקפדתם על טהרה בההבדל בין יהודה לגליל האפשרות שאת ניתן להעלות על הדעת 

שחיו , תושבי יהודהאפשר ש49.שני האזורים לירושלים ולבית המקדששלמרחק הגיאוגראפי מה

הקפידו לשמור על טהרה במהלך כל ימות השנה כדי שיכולו אפילו , בקרבה גיאוגראפית למקדש

. אכול קודשים מקרבנות שהוקרבו עבורםלבקר במקדש ול, באתראה קצרה לעלות לירושלים

לא היו נוהגים ם לירושלים רק לעיתים רחוקות ואולי מסיבה זוהיו עולי, לעומתם, הגליליהודי 

נראה שהמנהג היהודאי , אולם כפי שטענתי לעיל. יום במשך כל השנה-לשמור על טהרה בחיי היום

כפי . ללא זיקה למקדש, בפני עצמולשמור על טהרה בשגרה נבע מתוך רצון להיות טהור כאידיאל 

באתרי יישוב כפריים ביהודה אפילו ביתיים תופעה של ריבוי מקוואות ניתן למצוא את ה, שראינו

יישובים . קילומטרים מהעיר50- באתרי שפלת לוד המרוחקים ככגון , מרוחקים מאד מירושלים

זיקתם למקדש לא בפועל אך מסתבר ש, מאשר יישובי הגלילאלו אמנם קרובים לירושלים יותר 

ריבוי מקוואות גם העובדה שהתופעה של . יישובי הגלילהייתה חזקה במידה משמעותית מזו של 

קרטון -כמו גם השימוש בכלי אבן, )3. 7.א: ראו לעיל(ביהודה המשיכה גם לאחר חורבן המקדש

מלמדת שאין לקשור בין המנהג היהודאי לשמור על אורח חיים של טהרה לבין ,)2. 7.ב: ראו לעיל(

.קירבה פיזית לבית המקדש

משמעותי בפרקטיקה הדתית בין היהדות הבדלשלפנינו דוגמה להנמנעלא מן , אם כן

ביהודה היה מקובל על כל שכבות החברה להקפיד על בעוד ש: היהודאית לבין היהדות הגלילית

בגלילייתכן ש, ימות השנה כחלק ממרקם החיים הדתיבמהלך כל חיי החולין תחום בדיני טהרה 

ם ע.יומיים-הם היוםבחייאצל מרבית האוכלוסייהלא תפסה מקום חשובההקפדה על טהרה 

הקרטון בגליל והיעדר הממצא של קרמיקה מיובאת - כלי אבןילאור העדות שבממצא, זאת

כמובן . נראה כי יהודי הגליל לא התעלמו לגמרי מדיני טהרה,באזורבמרחב היישוב היהודי

ייתכן . הגלילודיל יהשקשה לדעת בדיוק מתי וכיצד התבטאה ההקפדה על טהרה בחייהם ש

הכלים והמזון רק בזמנים מסוימים , ר ולשמור על טהרת הגוףנהגו להיטהשהיהודים הגליליים

שבהם עולי הרגל אפשר שההקפדה על טהרה הצטמצמה למועדים . ובזיקה לדברים מוגדרים

ל ייתכן גם שהייתה הקפדה על טהרה בעונות שבהן היה צורך לטפ. התכוננו לעלות לירושלים

.בתרומתם של הכהנים

במשנה הקדומה ניתן אולי למצוא ם ההקפדה על טהרההבדל בין יהודה לגליל בתחוביטוי ל

ובשעת , נאמנים על טהרת יין ושמן כל ימות השנהשביהודה, חומר בתרומה": שצוטטה לעיל

על טהרת היהודי המצוי נאמן , לדברי המשנה). ד, חגיגה ג, משנה" (הגתות והבדים אף על התרומה

,תרומה בעונת הבציר והמסיקלועל המיועדיםיין ושמן המיועדים לקודש במהלך כל ימות השנה

שני התלמודים כבר עמדו על כך שמדברי המשנה משמע שדווקא . אך כלל זה נאמר רק ביהודה

האמוראים). א"חגיגה כה ע, בבלי; ]ג"עט ע[ד , חגיגה ג, ירושלמי(ביהודה נאמנים אך לא בגליל 

).188: ד"תשס(דוד נחמן , לדוגמה, כך טען49
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פירשו שהמשנה ציינה דווקא את יהודה מפני שאי אפשר היה להביא יין ושמן לצורכי 50שם

מפסיקה בין ) ארץ השומרונים, כלומר("רצועה של כותים"המקדש מהגליל לירושלים הואיל ו

שמואל ספראי כבר 51.וממילא המוצרים היו נטמאים מחמת טומאת ארץ העמים, הגליל ליהודה

ארץ שעל כךשכן מספר מקורות תנאיים מעידים , דים דחוקים ומוקשיםהעיר כי דברי התלמו

וגם במקומות שונים מצאנו העלאת טהרות מהגליל , הכותים טהורה מטומאת ארץ העמים

נאמנותם של בני הגליל תלוי חה גם את האפשרות שחוסרספראי ד.)46–44: 1965ספראי (למקדש

במידת רש בין יהודה לגליל הואההפיסודו של אלא לדבריו, הקפדתם על דיני טהרהבחוסר

חזו לנגד עיניהם את המקדש ואת שימושו של [...] בני יהודה : "זיקתם של שני המחוזות למקדש

לפיה יהודי הגליל נבדלו , כאןלאור האפשרות שהעליתי52".יינם ושמנם למזבח יותר מבני הגליל

לתלות את ההבדל בין יהודה אפשר , הרהמבני יהודה ברמת הקפדתם הפחותה בענייני טומאה וט

–שנה לגליל במשנתנו בכך שבני יהודה נהגו לשמור על דיני טהרה בחיי השגרה במהלך כל ימות ה

53.בני הגליל הכפרייםשלא כמו

πάντες(וכל היהודיםשכן הפרושים : "לעילשצוטטוכאן המקום לחזור לפסוקים במרקוס  οἱ

Ἰουδαῖοι (ובשובם מן השוק , נים ואינם אוכלים ללא נטילת ידיים כהלכהמחזיקים במסורת הזק

כגון טבילת כוסות וכדים וכלי , בלו לשמוריועוד דברים רבים ק, אינם אוכלים ללא טבילה

יש חוקרים הסבורים שמרקוס הגזים כאשר ייחס , כפי שראינו לעיל). ד–ג, מרקוס ז" (נחושת

תיאורו של מרקוס אינו כי כאן ייתכןהצעת דבריי ובאמת לפי , "כל היהודים"אלו לטהרה מנהגי 

על ידי ריש ונאמרהם בבבלי אילו ו, פדייה' ן לוי בשם ריהושע ב' סימון בשם ר' על ידי רונאמרהדברים בירושלמי 50

.לקיש

.1. 4.ג: ראו לעיל, "טומאת ארץ העמים"לדיון נרחב בסוגיית 51

ואילו לעניין , ומהטעם שכתב, ההבדל בין יהודה לגליל הנרמז במשנה שייך רק לעניין קודשי המקדש, לטענת ספראי52

הוכחה לכך מצא . יל נאמנים על הטהרה באותה מידה כמו בני יהודההיו בני הגל) שאינה תלויה במקדש(תרומה 

נאמנין על , עבר הירדן והגליל הרי הן כיהודה: "העוסקת ככל הנראה בדין תרומה, בברייתא המובאת בבבליספראי 

שא ום לפקפק באותנטיות של הריאולם יש מק). א"חגיגה כה ע, בבלי" ('היין בשעת היין ועל השמן בשעת השמן וכו

מקבילה של הברייתא נמצאת בתוספתא . וזאת משתי סיבות, )"עבר הירדן והגליל הרי הן כיהודה"(זוברייתאשל 

אין ו, "'נאמנין על היין בשעת היין וכו"אך שם הברייתא מתחילה במילים , ])393' עמ, מהדורת ליברמן[לא , חגיגה ג(

הלכה זו בתוספתא באה כהמשך ישיר להלכה הקודמת , אדרבא.שוות ליהודה בעניין זהזכר לכך שעבר הירדן והגליל 

זו עוסקת רק ביהודה ולא בעבר הירדן או ומכאן שגם הלכה, "'נאמנין על טהרת יין ושמן וכוביהודה: "בה נאמר

הסבור שבגליל לא היו ) בבל, נ"מאה רביעית לסה(רב יוסף דעתו שלהבבלי בסמוך הביא את , יתר על כן. הגליל

שהגליל לא ידע על קיומה של ברייתא הקובעתומכאן שרב יוסף , על תרומה כשם שלא היו נאמנים על הקודשנאמנים 

ואולי אף ,תוספת מאוחרתש מקום לחשוד שהרישא של הברייתא היאי, מכל האמור. שווה ליהודה לעניין תרומה

.יישראל בימי הבית השנ- ולכן איננה משקפת את המציאות ההלכתית בארץ, בבלית

אמנם יוסף בן מתתיהו מתאר כיצד יוחנן מגוש חלב מכר שמן זית מהגליל ליהודי קיסריה פיליפי בתואנה שאלו היו 53

נראה שאין הכוונה לשמן טהור מכל טומאה אך , )74: חיי יוסף יג()"ἔλαιον [...] καθαρόν(שמן טהור "זקוקים ל

משמע שהבעיה הייתה מהמשך הפסיקה, ובכן. ל ידי גוייםאלא לשמן כשר שייוצר על ידי יהודים ולא ע, ריטואלית

גם בתיאור ). שם" (יווני ויפרו את ההלכות] שמן[פן מתוך הכורח ישתמשו ב: "השימוש בשמן של גויים דווקא

" אשר לא נעשה בידי אחיהם: "נאמר כי החשש היה מפני השימוש בשמן של גויים, מלחמת היהודיםהמקביל ב

לאיסור השימוש בשמן של גויים בכתבי יוסף בן . 120–119: קדמוניות יב: השוו עוד). 591: במלחמת היהודים(

.Goodman 1990 ;Rosenblum 2009: ראו, ל"מתתיהו ובמקורות חז
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οἱבמקרה זה מרקוס השתמש בשםניתן להציע ש.מתאים ליהודי הגליל Ἰουδαῖοιבמובן

הסבר לתתכדי תיאור מנהגי הטהרה כאן נועד ,ובכן54".היהודים"ולא במובן, "היהודאים"

אשר באו הסופרים מן כמההפרושים ו"תלמידיו של ישו שנאמרו מפי לדברי התוכחה נגד

מידיו כך שתלהפרושים והסופרים הירושלמיים הוכיחו את ישו על .)א: שם" (מירושלים

ובמאמר מוסגר מסביר מרקוס את הרקע , לפני האכילהאינם נוהגים ליטול את ידיהםהגליליים 

.היהודאים להקפיד על ענייני טהרה שוניםם שלמנהג–לויכוח

משמעיות -אולוגי שיש בידינו כיום אינו מאפשר הסקת מסקנות חדמצב המידע הארכי, למעשה

בעניין אופייה והיקפה של ההקפדה על דיני טומאה וטהרה בקרב האוכלוסייה הכפרית של הגליל 

אזורי מגורים מתקופה זו יותר חשיפה נרחבת של בעתיד יש לקוות ש. בשלהי תקופת הבית השני

.התמונה החסרהתתרום להבהרת במרחב הכפרי של הגליל

הגולן.  3. 2. 2.ד

שרידים של . כולם בגמלא,מתקופת הבית השנינתגלו רק ארבעה מקוואות שזמנם בכל הגולן

מהי המשמעות . קרטון נתגלו בגמלא ובששה אתרי יישוב נוספים במרחב הגולן התחתון- כלי אבן

היישוב היהודי של הממצאים הללו להבנת אופייה והיקפה של ההקפדה על דיני טהרה בקרב

?בגולן בשלהי ימי הבית השני

מרבית החוקרים סבורים כי , בעיקר כתבי יוסף בן מתתיהו, בהתבסס על מקורות היסטוריים

: 1987הרטל ; 89–88: ו"מעוז תשמ(הגולן התחתון היה אזור יישוב יהודי בשלהי ימי הבית השני 

חיים בן דוד איתר , גי שערך במרחב זהבמסגרת סקר ארכיאולו). 212: ו"בן דוד תשס; 75, 71–70

בין אתרים ). 184–183: ח"בן דוד תשס(אתרי יישוב אשר התקיימו בתקופה הרומית הקדומה 33

המזוהה עם בית ציידה (תל -גמלא וא–רק שניים זכו לחפירות ארכיאולוגיות רחבות היקף , אלו

שהיעדר הממצא של מקוואות הזכרתי את האפשרות) 3. 6.א(בפרק הראשון ). הנזכרת במקורות

ציינתי . נובע ממיעוט החפירות הארכיאולוגיות שנערכו במרחב) חוץ מגמלא(טהרה באתרי הגולן 

אף אחד מהם –שכל ארבעת המקוואות שנתגלו בגמלא נחשפו רק במסגרת חפירות ארכיאולוגיות 

א נתגלו מקוואות ולכן אין זה מפתיע של–לא זוהה על פני השטח לפני שהחלו החפירות באתר 

נתון נוסף שיש לקחת בחשבון הוא המסלע הבזלתי . טהרה בשאר אתרי הגולן שטרם נחפרו כלל

אזור זה של , מצד שני. דבר שבוודאי הקשה על חציבת מקוואות טהרה, המאפיין את המרחב

יים וייתכן שיהודי האזור העדיפו לטבול במקורות מים טבע, הגולן משופע במעיינות ובנחלי איתן

כי בשלב זה קשה להגיע למסקנות , אפוא, נמצא. אלו במקום לחצוב מקוואות בבזלת הקשה

.מבוססות לגבי אופייה והיקפה של ההקפה על דיני טהרה בקרב יהודי הגולן בתקופה זו

השומרון.  4. 2. 2.ד

ואולם אין ביניהם מקוואות שניתן , כשלושים וחמישה מקוואות נתגלו בכל מרחב השומרון

כל המקוואות הניתנים לתיארוך שייכים לתקופה הרומית . לתארכם בבירור לתקופת הבית השני

' בח: קרטון נתגלו בשני אתרים בלבד- כלי אבן). 4. 6.א: ראו לעיל(המאוחרת ולתקופה הביזנטית 

:ראו, הפגאנית והברית החדשה, בספרות היהודיתἸουδαῖοι- וἸουδαῖοςהשם השונות של לסקירה של המשמעויות54

Rad, Kuhn and Gutbrod 1965: 359–391.ראו, לאחרונה :Cohen 19991: 69–106.
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חמאם עם נרבתא -אל' אדם זרטל זיהה את ח. ובסבסטיה, חמאם שבצפון מערב השומרון- אל

כאזור יישוב היהודי על גבול ) 509: שם; 291: במלחמת היהודים(יוסף בן מתתיהו הנזכרת על ידי

וכתב שאין ללמוד מהממצא של , זאב ספראי ערער על זיהוי זהאך , )Zertal 1995: 92–94(קיסריה 

מהחפירות .)80: ע"ספראי תש(הקרטון באתר על התיישבות יהודית משמעותית באזור -כלי אבן

).4. 6.ב: ראו לעיל(קרטון בלבד -ת פורסמו שברים משני כלי אבןבסבסטיה הפגאני

קרטון במרחב היישוב השומרוני בתקופה זו -היעדר כל ממצא של מקוואות טהרה וכלי אבן

ומלמד כי הפרקטיקה של השמירה על דיני טומאה וטהרה שבתורה שנהגה בקרב , אינו מפתיע

ו שהייתה נוהגת בקרב האוכלוסייה היהודית האוכלוסייה השומרונית הייתה שונה לחלוטין מז

55.ישראל בשלהי תקופת הבית השני- בארץ

אידומיאה.  2.5. 2.ד

קרטון בשלהי תקופת -ושל כלי אבןטהרהבפרקים הקודמים עמדתי על תפוצתם של מקוואות 

להגדרת (דרום השפלה וצפון הנגב, חברון-חבל ארץ הכולל את דרום הר, הבית השני באידומיאה

קרטון -טהרה וכלי אבןהראיתי כי מקוואות . )6. 5.א: ראו לעיל, הגבולות של אידומיאה

שממצאים אלו ו, אידומיאהבמפוזריםאתריםעשרותנתגלו במהתקופה הרומית הקדומה 

מספר המקוואות שנתגלו , עם זאת.טהרה בקרב תושבי חבל ארץ זהדיני מעידים על עיסוק ב

קטן בהרבה ממספר ) 50-קרוב ל(ומתקופת בין המרידות מתקופת הבית השניבאידומיאה 

התופעה של ריבוי מקוואות ביתיים בכל אתר נתון כלל , על כןיתר .המקוואות שנתגלו ביהודה

, בכך ניתן לראות דמיון מסוים בין אידומיאה לבין הגליל. איננה נפוצה באידומיאה כמו ביהודה

לא הייתה , זהה וטהרה במידת מה במרחב גיאוגראפיני טומאולהציע כי בעוד שהיה עיסוק בעניי

.תושבי האזורמרבית ההקפדה על טהרה דבר שבשגרה בקרב 

שנות העשרים של המאה הראשונה עד ס לערך"לפנה64(סטראבון ףההיסטוריון והגיאוגר

" ם באותם החוקים עצמםמנתחברו אל היהודים והשתתפו ע"האדומים כתב ש) נ"לסה

לאחר כתב ש) ?ס"שלהי המאה הראשונה לפנה(הסופר פטולמאיוס). 34: 2, גיאוגרפיקה טז(

] היהודי[באופן שנמנו עם העם , ונאלצו לקיים את המילה[...] : "שהאדומים נכנעו על ידי היהודים

De Adfinium Vocabulorumמובא בחיבור " (הם נקראו יהודים, וקיימו אותם המנהגים

Differentia"]אמוניוסמחבר אלמוני בשםללרוב המיוחס, "ילים קרובותעל ההבדל בין מ ;

:Stern 1976: תרגום לאנגלית והערות ראו, מקור, למבוא היה , יוסף בן מתתיהולדברי ).]356–355

זה יוחנן הורקנוס שכבש את אידומיאה והכריח את האדומים למול את עצמם ולקבל את חוקי 

לאלולהשוות את שאר הליכות חייהם ם את המילה וגםג[...]והללו קיבלו על עצמם : "היהודים

καὶ(של היהודים τὴν ἄλλην τοῦ βίου δίαιταν ὑπέμειναν τὴν αὐτὴν Ἰουδαίοις ποιήσασθαι( .

עד ).255–254: שם טו: ראו עוד; 258–257: קדמוניות יג" (ומאותו זמן ואילך היו הללו יהודים

ני שגיור האדומים אכן נעשה בכפייה כפי שתואר על היה מקובל על המחקר המודר, לדור האחרון

ספקות באשר והעלאוריאל רפפורט וחוקרים נוספים אולם. תיהוידי פטולמאיוס ויוסף בן מת

.29הערה , פרק ג: ראו, על היעדר כל ממצא של קרמיקה מיובאת בהר גריזים בתקופה ההלניסטית55
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56התגיירותם של האדומים הכפרייםוהציעו ש,בכפייהאמיתות ההיסטורית של תיאור הגיור ל

וכפי שמשתמע , התקרבות אל היהדותהייתה מעשה מרצון וסיומו של תהליך הדרגתי וממושך של 

באיזו מידה קיימו האדומים את מצוות : נשאלת השאלה, בין כךבין כך ו57.מתיאורו של סטראבון

?התורה הלכה למעשה

יזה אחת נמצאת בקטע נקודת אח. שאלה זו טרם זכתה לדיון ממצה בספרות המחקר, למעשה

היו תלמידים אדומים ': אמרו: "פשטייןשפרסם יעקב נחום א"ספרי זוטא"של כתב יד מהחיבור 

מי שיש לו טומאה ייפה כוחו להציל וכל מי שאין לו ] ו[לבית שמי באותה שעה אמרו להן צאו ורא

אפשטיין עצמו פירש שתלמידי שמאי ). 70: ץ"אפשטיין תר" (טומאה אל ייפה כחו להציל

ניתן ללמוד כי מקור זה מ, ולדברי.)53–52: שם(אידומיאהאינם אלא יהודים תושבי "אדומים"ה

היו חוט המקשר 58,הידועים כקרובים ברוחם אל הקנאים בימי המרד הראשון, תלמידי בית שמאי

אשר באו בהמוניהם לירושלים כדי להצטרף למלחמה נגד הרומאים עם האדומיםאת הקנאים 

קרב שמאי בבית שאול ליברמן מצא רמז נוסף לתלמידי .)235–224: דמלחמת היהודים(

ועלה אלעזר והתלמידים עמו והכה את אלחנן וחתכו : "נאמרשיר השירים זוטאב; האדומים

RABבית המדרש לרבנים –ניו יורק כתב יד לפי נוסחת [יד , חשיר השירים זוטא" (מנות מנות

מלחמת (אותו אירוע המתואר על ידי יוסף בן מתתיהו כאן הוא מתוארולדברי ליברמן ה59,)]1681

המרד הגדולבזמןבידי האדומים) בן חנן(רצח הכהן הגדול חנן שבו נ) 325–316: דיםהיהוד

, בשיר השירים זוטאהנזכרים "התלמידים", לדברי ליברמן. )141–138: ג"ליברמן תשכ(

שנזכרו " תלמידים אדומים לבית שמי"הם הם , על ידי יוסף בן מתתיהו" אדומים"המתוארים כ

העובדה שהיו בקרב האדומים תלמידי חכמים הנמנים על בית , כשרלדעת אריה .בספרי זוטא

ללמדך כי היו [...] : "בותם הרבה של האדומים בהוויה הדתית היהודיתשמאי מלמדת על השתל

מרה בענייני הלכה כבית תלמידי חכמים שהיו בקיאים בתורה והקפידו בחו' אדומים'בקרב ה

).64: 11988כשר " (שמאי

לא אימצו את הדת היהודית לאחר גיורם כלל האדומים שרצחק מגן סבי, מן הקצה השני

ללא כל משמעות תרבותית או , לבדה אקט פוליטי ביתהי" התייהדותם"שו, בידי יוחנן הורקנוס

טען מגן שהשלטון החשמונאי לא יישב יהודים מארץ , יתר על כן). Magen 20081: 14–37(דתית 

אשר הייתה בעלת אוריינטציה , הכפרית שהתגוררה באידומיאהחוקרים אלו ביקשו להבחין בין האוכלוסייה56

הייתה בעלת אשר , המיוונותם מרשה ואדוַריִ ערים בהאוכלוסייה שהתגוררהלבין , ותשמית הקרובה ליהד-מזרחית

.נטייה הלניסטית

; ג"רונן תשס; 72–71: ס"ספראי תש; Cohen 19991: 110–119; 76–50: 11988כשר ; 229–228: ז"רפפורט תשכ57

שצמן : ראו במיוחד; יטה זוביקורת נוקבת נגד שמספר חוקרים מתחו. ע"ל תש"הנ; 360–355: ד"רפפורט תשס

שספג פגיעה חריפההמצביעים עלארכיאולוגייםאברהם פאוסט ועדי ארליך דנו בממצאים, נהוראחל.ו"תשס

ובפרט , ס"חבלי הארץ השונים שנכללו בתחום ההתפשטות החשמונאית בשלהי המאה השנייה לפנהיישוב הכפרי בה

.ומסקנותיהם עשויות לתרום לליבון שאלה זו, )ח"ט וארליך תשספאוס(במרחב הכפרי של אידומיאה 

שלום -ה על ידי ישראל בןוזכתה בדור האחרון לפיתוח והרחב, דעה זו הועלתה לראשונה על ידי צבי הירש גרץ58

).ד"תשנ(

שבספריה הלאומית מכון לתצלומי כתבי יד עברייםבשל כתב היד נמצאתצלום . כתב יד זה טרם זכה לפרסום59

.)F 73208ספר סרטמ(בירושלים 
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למעשה עד לאחר חורבן הבית שו, ו על ידי יוחנן הורקנוסיהודה באזור אידומיאה לאחר כיבוש

תלמידים אדומים לבית "האזכור של , לדבריו). 16–15: שם(ועיקר השני לא ישבו שם יהודים כלל 

זמן שיהודים עברו לגור בדרום , שלאחר חורבן הבית השנישבספרי זוטא מתייחס לזמן"י]א[שמ

האדומי ת השני המשיכו האדומים לעבוד את האל ך כל ימי הביבמהל, לטענת מגן.הר חברון

בעת וסירובם לקבל על עצמם את עול התורה ומצוותיה קיבל ביטוי חריף , "קוס"המסורתי 

לאט לאט יצא מגדרו וחשב שלא נאה לו : "זמם למרוד בהורדוס, שליט אדום, שקוסטוברוס

תחת (חוקי היהודיםאת לשיםאדומים ולא נאה ל, לעשות את המצּווה עליו מטעם הורדוס

העדרם מלהביא הוכחה לשיטתוביקשמגן60).255: קדמוניות טו(" ולהיות כפופים להם) חוקיהם

טען מגן שרק מעט , בדומה). 31: שם(המוחלט של מקוואות טהרה במרכז ובדרום הר חברון 

דה ושאלו שייכים ליהודים שברחו דרומה מיהו, קרטון נתגלו בהר חברון-שברים של כלי אבן

).33–31: שם(בעקבות כשלון מרד החורבן 

מקוואות מכל רחבי אידומיאה שזמנם מוצגים קרוב לחמישיםבמחקר הנוכחי, כאמור

70ואולם לגבי מרביתם קשה לקבוע בוודאות אם הם נבנו לפני שנת , מהתקופה הרומית הקדומה

אתרים 25-נתגלו בכקרטון-ידי כלי אבןשר, בדומה. נ או שמא רק בתקופת בין המרידות"לסה

ימי הבית השני או שמא רק אך לרוב קשה לדעת גם לגביהם אם זמנם מ, בכל אזור אידומיאה

הקרטון -אין באפשרותנו לדעת אם המקוואות וכלי אבן, למעשה. נ"לסה135–70מהתקופה שבין 

שבאידומיאה שייכים לצאצאיהם של האדומים שהתייהדו לאחר כיבוש האזור על ידי יוחנן 

או שמא אלו שייכים ליהודים אשר היגרו דרומה מיהודה והתיישבו באידומיאה בשלב , הורקנוס

אופיים של מה שברור הוא ש. היסטורי כלשהו בין הכיבוש החשמונאי ועד למרד בר כוכבא

ב של ההקפדה על דיני טומאה וטהרה במרחהיקפה השרידים הארכיאולוגיים המעידים על 

השכנה באותו פרק יהודהארץ בנו מכירים מה שאלגמרי מהשונת השני בשלהי ימי הביאידומיאה 

שתספו המקום המרכזימלמד על ביהודה נתון מקוואות בכל יישוב תופעה של ריבוי השבעוד .זמן

ובדה שתופעה זו כמעט לא קיימתהע, אצל היהודאיםיומי-החיים היוםאורחבטהרה דיני

יש . דיני טומאה וטהרה בשגרת חייהםלהאדומים יחסו יעל המשקל השולי שהמצביעבאידומיאה 

במאתיים השנה תושבי אידומיאה בחיים הדתיים של כדי להאיר על פינה אחת,אפוא, בכך

להדגיש כי חוסר יש . סוגיה שברובה עדיין לוטה בערפל–ליהדותשל האדומים שלאחר גיורם 

בתחומים תורההמצוות בקיום הקפדה על טהרה בחיי החולין אינו מלמד בהכרח על זלזול 

להסיק מכאן מסקנות מרחיקות לכת בנוגע לרמת אדיקותם של האדומים ולכן אין , אחרים

.באופן כללישמירת התורה ומצוותיהב

מעניינת העובדה שמקוואות טהרה רבים נתגלו בכל ארמונותיו של הורדוס , לאור כל האמור

בארמונות אלו . אשר כידוע היה ממוצא אדומי, )מצדהמכוור ו, הרודיון, קיפרוס, יריחו, בקיסריה(

אך מרבית המכלולים טרם זכו לפרסום , )2ראו טבלה (קרטון - נתגלו גם שרידים רבים של כלי אבן

ולכן בשלב זה אין לדעת אם יש ביניהם כלים שזמנם מתקופת שלטונו של הורדוס ,מדעי מלא

הופיעו בהיקפים גדולים בארמונותיו הפרטיים שכלי שולחן מיובאים הראיתי לעיל, מאידך. עצמו

עדיין נמצאה קבוצה אדומית שהמשיכה לדבוק ":כתב שאמנם פרשה זו מלמדת כי בימיו של הורדוס, לעומתו, כשר60

וכי היתה בגדר , אבל יש יסוד לשער כי היתה זו קבוצה קטנה ללא מהלכים רציניים בתחומי אידומיאה, בפולחן קוס

).38הערה ,59: וראו עוד שם; 63: 11988כשר " (חריג



304

ו עוד הדיון שלי ורא; 2. 1. 3.ג-ו1. 1. 3.ראו לעיל ג(כמו גם אמפורות מיובאות , של הורדוס

בענייני הלכה של הורדוסהקפדתו האישית והציבוריתשאלת.)1. 2. 5.ג: לעילבממצאים אלו

בענייני טהרה גילויי ההקפדה לתהות על כאן יש מקום אך , חורגת ממסגרת העבודה הנוכחית

ורשמגו לנהלא , ככלל,בארמונותיו הפרטיים של הורדוס האדומי לאור מסקנת דבריי שהאדומים

-הטהרה וכלי אבןאפשרות אחת היא שמקוואות. שגרת חייהם הרגילהבעל דיני טומאה וטהרה

ואת אורחיו של המלך רושבארמונות הורדוס שימשו רק את היהודים שבין אנשי חצהקרטון

התקין מקוואותשהורדוס היא ,שהוצעה לאחרונה על ידי אייל רגב, נוספתאפשרות . היהודיים

, על ענייני טהרההוא נוהג להקפיד לשדר כלפי חוץ שבחייו הפרטייםבכל ארמונותיו כדיטהרה

:Regev 2010(כדי לבסס את מעמדו בקרב נתיניו היהודים כמלך הלגיטימי של העם היהודיוזאת

212.(

אזורים גיאוגראפיים נוספים.  6. 2. 2.ד

רכס הכרמל.א

. ארכיאולוגיות להקפדה על טהרה מימי הבית השניעדויותברכס הכרמל נתגלו מעט מאד 

טהרהארבעה מקוואות ס הכרמל נתגלו ל רכמזרחיים ש-בשוליים הדרוםבאתר נחל חגית ש

תגלה נבאתר עין תות הסמוך. נ"אשונה לסההמאה הרעדס "מהמאה הראשונה לפנהשזמנם 

.קרטון טיפוסיים-לי אבןגם שרידים של כו, נוסף המתוארך לאותו פרק זמןמקווה טהרה 

.אך תאריכו אינו ברור, נתגלה מקווה אחד, ס הכרמלקרוב לפסגת רכ, בעספייא

שבים חלקים מהכרמל היו מיומספר חוקרים בעבר קבעו כי , בהתבסס על המקורות הכתובים

שני קרטון ב- של מקוואות וכלי אבןהממצאים , ובכן61.בשלהי תקופת הבית השניםיהודיעל ידי

מספקים עדות ארכיאולוגית ראשונה ,סמוך למעבר ואדי מילח, האתרים בדרום רכס הכרמל

הממצא של ארבעה מקוואות טהרה באתר נחל . לקיומה של התיישבות יהודית באזור בתקופה זו

ומצביעה על הקפדה בדיני טהרה , את תופעת ריבוי המקוואות המוכרת מיהודהחגית מזכיר 

בשלב זה עדיין חסרים , עם זאת. ישראל-כחלק מאורח החיים השוטף גם באזור זה של ארץ

באיזו מידה למדלו, נתונים ארכיאולוגיים המאפשרים לקבוע את היקף היישוב היהודי במרחב זה

מאפיינים אלו ני טומאה וטהרה שנתגלו בשני אתרים בודדים הממצאים המעידים על הקפדה בדי

.אתרי יישוב יהודיים אחרים שאולי התקיימו באזור

מישור החוף.ב

לאורך כל מישור החוף נתגלה רק מקווה אחד שניתן לתארך בוודאות לשלהי תקופת הבית 

ון נתגלו קרט-כלי אבן62.)112:טבלה א(בקיסריה" ארמון שונית הסלע"בהמקווה ש–השני 

אפק , קיסריה, )רמת הנדיב(חורבת עלק , בדור: באתרים בודדים בלבד בכל מישור החוף

–251: ח"דר תשנ; 224–223, 48–42: 1980ספראי ; 64–57: ח"יונה תשל-אבי; Stern 1976: 290–292: ראו לדוגמה61

254.

דיראן ' שני מקוואות נתגלו בח. תוארך בצורה גסה לתקופה הרומית) 1:111טבלה (מקווה נוסף שנתגלה בקיסריה 62

.וע מתי הם נבנו ומתי יצאו מכלל שימושאך קשה לקב, )250, 1:249טבלה (שברחובות 



305

ראו (ובאשדוד) צפון(יבנה ים , )רחובות(דיראן ' ח, )ראשון לציון(נחלת יהודה , יפו, )אנטיפטריס(

.)6. 6.ב: לעיל

: בהיהודיםמלחמת, מתתיהו- יוסף בן(נ הייתה קיסריה עיר מעורבת "במאה הראשונה לסה

וביפו הייתה אוכלוסייה יהודית , )Levine 1975: 15–17, 22–23, 32–33:ראו. 292–284, 270–266

י ערים אלו שוכנות על חוף הים ושתהואיל ). 431–414: שם ג; 567, 509–507: במלחמת היהודים(

םנות מהיעדרולכן אין להסיק מסק,סביר להניח שתושביהן היהודיים נהגו לטבול בים, התיכון

קרטון נתגלו באתרים בודדים בלבד -העובדה ששרידים של כלי אבן.נויים בתחומןבשל מקוואות

מאדדלילהכנראה באזור הייתהשההתיישבות היהודית לאורך כל מישור החוף מוסבר בכך

.בתקופה הרומית הקדומה

עבר הירדן.ג

בתוך גבולות אזור היישוב אתרים בעבר הירדןה נתגלו בשמונהעשר מקוואות טהר-ארבעה

מלחמת היהודים) (Περαία" (פראיה"מתתיהו והמכונה בכתביו -היהודי המשורטט על ידי יוסף בן

ממצאים אלו מלמדים . ששה אתרים בתוך מרחב זהקרטון נתגלו ב- כלי אבןשברים של ). 47–46: ג

דעת מה היה היקפה ואולם קשה ל, כי היה עיסוק בדיני טומאה וטהרה גם בקרב יהודי הפראיה

63.נחקר מספיק מבחינה ארכיאולוגיתעל טהרה במרחב זה הואיל והאזור טרםשל ההקפדה 

במהלך תקופת הבית השניבתחום השמירה על טהרהשחלו התפתחויות ותמורות .  3. 2.ד

שלהי ישראל הופיעו ב-המקוואות הראשונים בארץ, שני הפרקים הראשוניםכפי שהראיתי ב

ועשרות שנים לאחר מכן הופיעו , ס"ס או בראשית המאה הראשונה לפנה"לפנההמאה השנייה 

הואיל ואין . ס"במחצית השנייה של המאה הראשונה לפנהקרטון היהודיים-לראשונה כלי אבן

, קרטון לפי מאפיינים טיפולוגיים-בידינו בשלב זה כל אפשרות לתארך מקוואות או כלי אבן

ברוב . באמצעות נתונים סטרטיגרפייםממצאים אלו היא הדרך היחידה לקבוע את זמנם של

ואו לייצורמסוים מקווה ו שללבנייתטרמינוס אנטה קווםבביטחון אין אפשרות לקבוע , המקרים

שבא בעקבות כשלון המרד הגדול בנקודת זמן כלשהי הקודם לחורבן מסויםקרטון-של כלי אבן

-וההתפשטות של מקוואות הטהרה וכלי אבןקשה לשחזר את קצב ההתפתחות, בשל כך. הראשון

.במהלך תקופת הביתהקרטון

הופעתם לראשונה של מקוואות הטהרה סביב סוף המאה לראות את עצם אולי אפשר, זאתעם 

כפי שטענו רוני רייך ודוד . ס סימן להגברת העיסוק בטהרה בקרב הציבור היהודי"השנייה לפנה

ית השני הייתה הטבילה לשם היטהרות פעולה מוגבלת אם בחלקה הראשון של תקופת הב, עמית

החל מהתקופה הרי ש, מועטים וקשים לגישהשהתבצעה במקורות מים טבעייםבהיקפה

וממילא גבר הצורך במקומות , יומית-ואף יוםהחשמונאית ואילך הפכה הטבילה לפעולה שגרתית 

; 151, 140, 86:ן"רייך תש: ורא(בצורת מתקני היטהרות מלאכותייםיותר רבים ונגישיםטבילה 

. )7: ז"עמית תשנ

2003נחום שגיב ריכז את כל המידע הארכיאולוגי מהפראיה בתקופה ההלניסטית והרומית שהיה ידוע לו עד שנת 63

).ד"שגיב תשס(
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. 1. 7.א(כפי שטענתי לעיל . נראה כי פרשנות זו כלל איננה מוכרחת, למרות שזהו שחזור אפשרי

התפרש , ץ- ח-פועל רתמיד עם ההמופיע, תורה להיטהר באמצעות מיםציווי השייתכן מאד , )2

על ידי עירוי או –שמתרחצים לשם ניקיון כדרישה לרחוץ את הגוף באותה דרךבדורות הקדומים

התקבלה פרשנות הלכתית חדשה , ס"המאה השנייה לפנהסביב למחצית. התזת מים על הגוף

באמצעות טבילת כל הגוף במים בבת הרה תתבצע אך ורקאשר דרשה שפעולת הרחצה לשם ט

ננה מלמדת על איאפשר שו, כתית זוהלהתפתחות המצאת מקווה הטהרה הייתה תוצאה של .אחת

.בחיי הפרטדינים אלוגידול במספר האנשים השומרים על דיני טהרה או על הרחבת תחולתם של 

לרחיצה מתקנים מיוחדים קיימים המצאת מקווה הטהרה עדיין לא היו בעידן שקדם להואיל ו

ת מקובלפעולת ההיטהרות במיםים עד כמה הייתה לבחון בכלים ארכיאולוגילא ניתן,ריטואלית

.ונפוצה בקרב הציבור הרחב בתקופה זו

קרטון במחצית השנייה של ה-היא ראשית הופעתם של כלי אבן, בעיניי, יותר משמעותית

ת חייהם הקרטון נולדה מתוך הצורך להקל על שגר-המצאת כלי אבן.ס"המאה הראשונה לפנה

ס היה מי "לפנהבמהלך המחצית השנייה של המאה הראשונה . של אלו המקפידים על דיני טהרה

בעיה את הובכך לפתור , קרטון רכה-לייצר כלי הגשה ואחסון מאבןהרעיון את שהעלה על דעתו 

אשר פשוטטכני פתרוןמדובר ב,לכאורה.שמעורר השימוש בכלי חרס שאין להם טהרהלכתית הה

: להנשאלת השאמילאומ, )כלים העשויים ידניתלפחות בנוגע ל(לא דרש פיתוח טכנולוגי מיוחד

יש מקום לפרש את , )2. 1. 7.ב(כפי שטענתי לעיל ?לפני כןמדוע לא היה מי שחשב על רעיון זה

כלים אלו על רקע גידול של ייצור ת הקרטון ואת פריחת תעשייה- ראשית הופעתם של כלי אבן

אין בידינו , כאמור. יומית-במספר האנשים שנהגו להקפיד על דיני טהרה בשגרת חייהם היום

קרטון -זה מספיק נתונים כדי לקבוע באיזה קצב התפתחה ונפוצה תופעת השימוש בכלי אבןבשלב 

ס "ישראל בעשורים האחרונים של המאה הראשונה לפנה-באזורים גיאוגראפיים שונים בארץ

במחצית של כלים הומצא סוג זההעובדה שעצם , עם זאת. נ"ובמהלך המאה הראשונה לסה

אולי להצביע על שינוי שחל בהיקף ההקפדה על טהרה הס יכול"ההשנייה של המאה הראשונה לפנ

.סמוך לתקופה זומעגלים הולכים וגדלים של האוכלוסייה היהודיתיום בקרב - בחיי היום

ס נעדרת קרמיקה מיובאת מאתרי "עמדתי על כך שכבר מאמצע המאה השנייה לפנה'גבפרק 

הייתה הימנעות מלרכוש כלים אלו הושקלתי את האפשרות ש, ישראל-יישוב יהודיים בארץ

אם אכן שיקולים של . או טומאת גויים/העמים ו-קשורה להיותם טמאים מחמת טומאת ארץ

יהיה צורך להקדים את ההקפדה , עמדו ביסוד התופעהבמובן ההלכתי טומאה וטהרה הקפדה על 

. 5.ג(י שם אולם כבר הצבעת.הרחבה על טהרה בחיי השגרה לפחות לראשית התקופה החשמונאית

שימוש בכלים מיובאים בשלהי ימי הבית השני הייתה מההיהודית ההימנעות שעל האפשרות ) 1. 2

ושעם , יהם בתקופה זוישראל לשכנ- מערכת המורכבת של היחסים בין יהודי ארץשל התוצאה

למערכת ביטויים הלכתיים קונקרטייםוהפכו ל" ארץ העמים"טומאת גויים וטומאת הזמן באו 

. ם זויחסי

הציבור היהודי ילחתנראה שקשה לקבוע בפסקנות מתי במהלך ימי הבית השני ה, מכל האמור

בקרב התופעה התפשטהובאיזו מהירות , יום בהיקף נרחב-על טהרה בחיי היוםלהקפיד

.האוכלוסייה
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יום בתקופת המשנה והתלמוד-שמירת טהרה בחיי היום.  3.ד

לאחר חורבן הבית השני מעיד שמקומה של הטהרה בדורות הדעות בין החוקרים בבעייתריבוי 

שכבר , אפוא, אין זה מפתיע. בסוגיה זול "על התמונה המעורפלת המצטיירת מתוך מקורות חז

על ידי מפרשי התלמוד שונות ומגוונות בנושא דעות בתקופת הגאונים ובימי הביניים הועלו 

שהוצג בפרקים הקודמים של המחקר דכניהעניתוח זהיר של המידע הארכיאולוגי64.הקדומים

ראשית פתחא, לצורך כך.מכיוון חדש לגמריסוגיה בעייתית זועל הנוכחי עשוי לשפוך אור

ישראל בתקופת המשנה -המודרני בשאלת מקומה של הטהרה בארץבסקירת תולדות המחקר 

נתוניםהמניתוח שלבנידון שניתן להסיק החדשותולאחר מכן אפנה לתובנות, והתלמוד

.ים העדכנייםארכיאולוגיה

המחקרתולדות .  1. 3.ד

עוסקות באכילת חולין בטהרה ובחשש מפני טומאת עם הארץ הסבר שכל ההלכות ביכלר

, 118–115, 65: ד"ביכלר תשכ(נ"לסה135רובן ככולן אחרי שנת , לאחר חורבן הביתנאמרו רק 

אושא להקפיד על אכילת חולין דור מי חלק מחכפיהם של התביעה הנשמעת מ, לדעתו65).ועוד

לעומת , רוב הציבור.עצמםוכן לחכמיםהנים אוכלי תרומה מכוונות בעיקר לכבטהרה הייתה 

.לא נהג להקפיד על טהרת חולין גם בתקופה זו, זאת

: גישות בהלכהאלון סבר שבתקופת הבית השני היו קיימות שתי , )1. 2.ד(כפי שראינו לעיל 

יבה את תחום הטהרה שהרחוהאחרת, בלבדהטהרה לתחום המקדש והכהונהאחת שצמצמה את 

במהלך הדורות שלאחר חורבן ,לדעתו). 195–194: ח"אלון תרצ(כל ישראל לחיי החולין אצל

, לדברי אלון. וזו הפכה עם הזמן לשיטת ההלכה הרווחת, הבית הלכה וגברה השיטה המצמצמת

ת שאינם שומרים על טהרת חולין משקפת מציאות ההטפה של תנאים מסוימים נגד עמי ארצו

ורק , לא הסכים להמשיך ולשמור על טהרה בתחום החולין לאחר החורבןכבר שבה רוב הציבור 

).163–162: ד"אלון תשי" (זכר למקדש"החכמים השתדלו לקיימה מעין 

בטהרה וחלה הנים המשיכו לאכול תרומה כל מלמדים ש"חזמקורות, יעקב זוסמןלדעת 

ל לכך שהפסיקו לקיים דיני "ושאין כל רמז בספרות חז,האמוראיתהתנאית ובמהלך כל התקופה 

כבר בסוף תקופת התנאים נראה ש, לדבריו, עם זאת66).16הערה , 313–310: ט"זוסמן תשכ(טהרה 

זוסמן ציין לדוגמא את התוספתא אשר העירה על חכם . כו והתמעטו האוכלים חולין בטהרההל

; ]261' עמ, ליברמןמהדורת [ג , סוכה ב, תוספתא" (עך שהיה אוכל חוליו בטהרהלהודי: "אחד

ה כי זוהי תופעה נדירה אשר הערה המעיד–]) 457' עמ, צוקרמנדלמהדורת [ב , עדיות ב, תוספתא

עוד כתב זוסמן כי ידיעות מפורשות על טהרת חולין בימי האמוראים מועטות 67.לנכון לציינהראו

.16הערה , 313–310: ט"זוסמן תשכ: ראו, לסקירה64

.1הערה , ראו לעיל65

ישראל כבר אין זכר לאכילת תרומה בטהרה - לוי גינצבורג טען שבדורות האחרונים של אמוראי ארץ, לעומתו66

).84: א"גינצבורג תש(

והראה כיצד מוכחת תחיבתו המשנית של מפשט זה לתוך ברייתא , יאיר פורסטנברג הרחיב את הדיון במקור זה67

).15–14: ו"פורסטנברג תשס(תקופה התנאית אירע רק בשלהי השלדעתו דבר , קדומה יותר
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מסופר על חכמים מדור המעבר , לדוגמא, כך. וחן נראה שהדבר כבר היה נדירגם מניסשו, מאד

אין את יכיל מיכול כל ': רבי חייה רובה מפקד לרב: "שבין תקופת התנאים לתקופת האמוראים

ג [ג , שבת א, ירושלמי" ('תהא אכיל שבעה יומין מן שתא–ואם לאו , שתא חולין בטהרה אכול

חולין קו , בבלי" (אוכל טהרות"יהודה הנשיא שהוא היה ' מליאל בנו של רוכן נאמר על רבן ג]). ג"ע

הבעיה יש להעיר ש68.ושוב יש להבין מהערה זו שמדובר בנוהג יוצא דופן הראוי לציון מיוחד, )א"ע

ואולם אין בדבריו , החכמיםשאלת ההקפדה על טהרת חולין בקרבהייתה זוסמן שהעסיקה את 

במהלך התקופה הציבור הרחבעה של אכילת חולין בטהרה בקרב כל אמירה בדבר היקף התופ

.התנאית

אהרון אופנהיימר ושמואל ספראי סברו שההקפדה על טהרה בחיי החולין דווקא התחזקה 

עד סוף בקרב הציבור היהודי הרחב נהגה ביתר שאת שהקפדה זו ו, לאחר חורבן הבית השני

הם מצאו תמיכה לטענה זו ).131: א"פראי תשמס; Oppenheimer 1977: 63–66(התקופה התנאית 

שלא גזרו , בוא וראה עד היכן פרצה טהרה: "מאחרוני התנאים, שמעון בן אלעזר' מדבריו של ר

:אלא אמרו, שהראשונים לא היו אוכלין עם הנדות, 'לא יאכל טהור עם הנדה':הראשונים לומר

69.])4–3' עמ, מהדורת ליברמן[יד , בת אש, תוספתא("מפני הרגל עבירה'לא יאכל הזב עם הזבה'

מתארים דווקא את התקופה שלאחר בן אלעזר שמעון 'שדבריו של ר, כנראה, חוקרים אלו הבינו

הם הצביעו גם על מקור נוסף המלמד על מגמה של החמרה בתחום הטהרה 70.חורבן הבית

המקדש נהגו כהנים סילסול מיום שחרב בית '[...]: יוסי ' אמר לו ר: "בתקופה שלאחר חורבן הבית

אופנהיימר הציע ארבעה ). ב"ות ל עבכור, בבלי" ('ן את הטהרות לכל אדםשאין מוסרי,בעצמן

רצון ) 2(;בסירוב להשלים עם חורבן המקדש והציפייה לבנייתו מחדש בקרו) 1(: הסברים לעניין

שרווחו סקטיות נטיות א) 3(;חורבן הביתעםלמלא את החלל בתחום התחושה הדתית שנוצר 

ך עיסוק הול) 4(;י גם בחמרה בענייני טומאה וטהרהאשר מצאו ביטובציבור בעקבות החורבן

ההקפדה על טהרה הלכה , לדבריהם71.יםטמאכל הנאסר עלאשר , וגובר בלימוד תורה

, לדעתם, גרמו לכך. התקופה התנאית וראשית התקופה האמוראיתלקראת סוףוהצטמצמה רק

אמר : "נוספים מהם משמע שההקפדה על טהרת חולין בתקופת האמוראים הייתה נדירהסמן הפנה למקורות וז68

והוו , ינאי' שמעון בן לקיש הוה סלק לגבי אילין דבי ר' דר".)א"חגיגה כה ע, בבלי" ('ן בגלילאחברייא מדכ': עולא

כג [ג, דמאי ב, ירושלמי" ('עם הארץ אני אצל טהרות–אבא לכון בייתא ': לון' אמ. רקן קומוינשייא חזיין ליה וע

חגיי ' קפץ ר. ירמיה סלקון למי חטאתה' חגיי ור' ר").Miller 2006: 390–393: ראו, לניתוח חדש של סיפור זה; ]א"ע

פ כתב יד "ע] ב"י ע[א , ברכות ו, ירושלמי" ('שכל המצות טעונות ברכה, יאות עבדת': ירמיה' ליה ר' אמ. ובירך עליהן

).]133וטיקן [רומי 

.א"שבת יג ע, בבלי; )ב"ג ע(ג , שבת א, ירושלמי: ראו מקבילות69

טהרה : "היעדר הטהרה בימיומתאבל על מי שכבתוספתא וטט במקום אחרמצבן אלעזר שמעון ' ריש להעיר כי 70

סוטה , תוספתא: וראו מקבילות; ]274' עמ, מהדורת ליברמן[ל , י המעשר שנ, תוספתא("נטלה את הטעם ואת הריח

גם תמובאברייתא זו ; א"סוטה מט ע, בבלי; ]ב"כד ע[יג , סוטה ט, ירושלמי; ]240–239' עמ, מהדורת ליברמן[ב , טו

.)]956: ח"אפשטיין תש: בעניין זה ראו[יג , סוטה ט: יםדפוסמשניות שבב

לפיה האיסור ללמוד תורה בטומאה חל לא רק על הטמאים טומאת קרי עתו של אלון דעל כאן התבסס אופנהיימר 71

).182הערה , וראו לעיל פרק א; 7–5: ח"אלון תרצ(אלא אף על הטמאים מטומאות אחרות 
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עלמותו הי, התגבשות היהדות סביב עולם לימוד התורה ובית הכנסת, מהמקדשהריחוק בזמן 

72.האיטית של אפר הפרה האדומה וחוסר האפשרות להכינו מחדש ללא המקדש

, גרם לירידה משמעותית בהיקף ההקפדה על דיני טהרהשחורבן המקדש סברמגן , לעומתם

70לאחר שנת הקרטון-ם של כלי אבןפסקת ייצורבהבא לידי ביטוי מבחינה ארכיאולוגיתדבר ש

:Magen 2002; 103: ח"מגן תשמ(לאחר מרד בר כוכבא של כלים אלו ם הסופי מהיעלוב,נ"לסה

ועברה מן העולם עם , ההקפדה על טומאה וטהרה הייתה תופעה ייחודית לימי הבית, לדעתו). 162

. שיכו להשתמש בכלי אבןרק אלה שנשאו את זכר החורבן והתקווה לבניית המקדש המ: "חורבנו

בכך הסביר מגן את ).109: ח"מגן תשמ" (פסק בהם השימוש כליל, כוכבאאולם לאחר מרד בר

האנשים שהשתמשו בכלים : "קרטון במערות המפלט מימי מרד בר כוכבא-הממצא של כלי אבן

73).107: שם" (אלה נשאו בתודעתם את טהרת בית המקדש ואת זכר החורבן

עם חורבן המקדש חל שינוי משמעותי בהרגלי ההיטהרות של סבר שיך רי, באופן דומה

דרסטית במספר מקוואות בירידה ביטוי דבר שבא לידי, ישראל-ת בארץהאוכלוסייה היהודי

חשפו בחפירות ארכיאולוגיות ואשר מתייחסים ליישוב היהודי מן התקופה שלאחר הטהרה שנ

, לדבריו). 164, 144–143: ן"ל תש"הנ; 5ה ושם הער, 243–242: 2ח"רייך תשמ(חורבן הבית 

:רקל המובאים כאסמכתא להזדקקות הרבה למקוואות טהרה הם"האזכורים בספרות חז

המשיכו ,)כוהנים(או שכבה מסוימת בו , יכולות להוכיח שכל ישראלןבבחינת אנקדוטות שאינ"

רייך .)144: ן"יך תשרי" (לעשות שימוש במקוואות טהרה באותה אינטנסיביות כמו בימי הבית

הבהיר שייתכן כי בתקופה קצרה לאחר החורבן הייתה עדיין נטייה של חוגים מסוימים לשמור על 

ואולם המציאות הביאה במהרה לצמצום משמעותי , חסרונו של המקדשלמרותהרהחיים בט

).164: שם(וממילא גם במספר מקוואות הטהרה –בצורכי הטהרה 

נאלץ להסביר את הנתונים הארכיאולוגיים , אופנהיימר וספראישקיבל את דעתם של, רגב

:Regev 20001(שהציגו מגן ורייך  הסיבה , לדבריו).184–183, 180: 20002ל "הנ; 234–233 ,229

:קרטון המאוחרים למרד בר כוכבא נעוצה במגבלה ארכיאולוגית- מדוע לא נתגלו עד כה כלי אבן

כפי שקיימת בגליל יים היכן שקיימת רציפות יישוביתגהקושי לבודד קונטקסטים ארכיאולו

ל ירידה משמעותית ששהנתון עליו הצביע רייך רגב הודה 74.נ"במאה השנייה והשלישית לסה

אך כתב שניתן , אמנם מעלה שאלות קשות על שיטתונ"לסה70במספר המקוואות אחרי שנת 

שהציע באותו אופןשנה את מיעוט הממצא של מקוואות בתקופת המבמידה חלקית תרץל

.)Regev 20001: 235, n. 35(תקופה זוקרטון ב-כלי אבןלהסביר את היעדר הממצא של 

" חברים", "חבר"ל בהם מופיע המונחים "בדק את כל המקורות בספרות חזחנן בירנבוים

שהחברים בה הקפידו על , "חבורה"הוהגיע למסקנה שמוסד, על צורותיהם השונות" חבורה"ו

לאחר מכן ו,בתקופת יבנהרק לראשונה אלא נוצר , כלל לא היה קיים בתקופת הבית, חוליןטהרת

ה של מסגרתעיקר תכלית, לדבריו).59–46: ו"בירנבוים תשס(בדור אושא מאדפתח תה

, 313–310: ט"זוסמן תשכ; 208–206: ט"ספראי תשי: ראו, לקיומו של אפר פרה אדומה בתקופת המשנה והתלמוד72

.16הערה 

.Deines 2010: 137: ראו גם73

.83ה הער, 'ראו לעיל פרק ב74
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רבים כבר לא הקפידו סביבה בהבטהרהחיילשמור עללהקל על החברים בההייתה " חבורה"ה

והתבססותו בדור אושא בדור יבנה "חבורה"היווצרותו של מוסד ה, דבריול, אם כן. דינים אלועל 

.חורבן המקדשקפדה על דיני טומאה וטהרה לאחרההבהיקף שחלה הדרגתיתירידה עלצביעותמ

במספר המקוואות מחקרו של רייך המצביע על ירידה ניכרתבירנבוים הביא תימוכין לשיטתו מ

.)61–60: שם(ימי הביתמספר המקוואות שזמנם מוואה למתקופת המשנה והתלמוד בהששזמנם 

מגמה על , לדעתו, הקרטון אחרי חורבן הבית ומרד בר כוכבא מצביע-גם היעלמותם של כלי אבן

ישראל החל -שחלה בהקפדה על טהרה בקרב האוכלוסייה היהודית בארץירידה הדרגתיתשל 

75).67–61: שם(נ "לסה70משנת 

כדעת (על טהרה המשיכה באופן רצוף לאורך כל התקופה התנאית בניגוד לטענה שההקפדה 

ובניגוד לדעה שחורבן הבית הוא שהוביל לשינוי בהיקפה של השמירה , )ספראי ורגב, אופנהיימר

הקפדהנקודת המפנה בטען שיאיר פורסטנברג, )רייך ובירנבוים, מגן, כדעת אלון(על טהרת חולין 

והמעבר לגלילמרד בר כוכבאאחרי –התקופה התנאית עבאמצעל טהרת חולין הייתה הרחבה

, במחקרו המקיף על התפתחותן של הלכות טהרת הידיים). א"ל תשע"הנ; ו"פורסטנברג תשס(

משתקף בתמורות שחלו בתחום הלכות פה של אכילת חולין בטהרהיקמצום הפורסטנברג טען שצ

הוא הסיק כי בעוד שבשלהי ימי .)ו"פורסטנברג תשס(התקופה התנאית טהרת הידיים במהלך

הרי , אכילת חולין בטהרהוק בדיני טומאת הידיים היה קשור בהבית השני ובדור יבנה עיקר העיס

ומספר מקורות תנאיים מאוחרים כבר , שהחל מדור אושא הצטמצם מקומה של טהרת הידיים

כאשר , טענתול. יוצאים מתוך הנחה מפורשת שטהרת הידיים נדרשת רק לפני מגע עם תרומה

גם נטילת ידיים זכתה למשמעות מחודשת , אכילת חולין בטהרה נתפסה כמעשה של יחידים

עוד ציין פורסטנברג כי רק לאחר דור יבנה . המשתקפת ברבדים המאוחרים של הספרות התנאית

וכי החכמים הראשונים המפורשים, כתואר ייחודי" אוכל חולין בטהרה"נוצרה ההגדרה 

עובדה זו מלמדת שעד לדור , לדעתו). 19: שם(תמשים בביטוי זה הם מדור אושא מששבשמותיהם

שכן עד לאותו , מי שנהג לאכול חולין בטהרהאת צורך בהגדרה מיוחדת לתאר כל אושא לא היה 

פורסטנברג הצביע על ההבדל שבין קבצי הלכות טהרה , לאחרונה.דור הייתה זו המציאות הרגילה

לבין מסכת , ההקשרים הקונקרטיים שבהם האדם נפגש עם דיני טהרותהמבוססים על, הקדומים

בה הוסט המבט מהמציאות הריאלית אל עיבוד טקסטואלי מנותק , טהרות הערוכה שבמשנה

והציע שאולי יש במעתק זה כדי להצביע על צמצום ההקפדה על , מהמציאות של חיי המעשה

פורסטנברג , בניגוד לבירנבוים).118–117: א"פורסטנברג תשע(טהרה במהלך התקופה התנאית 

, להיות כינוי נרדף למי שמקפיד על טהרה" חבר"סבר שרק במשנתם של חכמי אושא הפך ה

המשקפות מצב בו לא הקפידו רבים על , "חבורה"הלכות האין להקדים את נמצא שוממילא 

).261–246: שם(תקופה שקדמה לדור אושא ל, אכילת חולין בטהרה

הכירו בכך שפשוטי העם שהחכמים מלמדיםל "מקורות חזמילר טען שטיוארט ס, לאחרונה

). Miller 2010: 225–242(טהרה עמוק לתוך התקופה האמוראית ענייני על המשיכו לשמור

, ההקפדה על טהרה בקרב הציבור הרחב לא תמיד התאימה לכללי ההלכה של החכמים, לדבריו

פרשנות זו . עממית של חוקי הטהרה המקראייםאלא התבססה בראש ובראשונה על פרשנות 

ה אפשרזו גישהו, ללא זיקה למקדש או לכהונה, ייחסה חשיבות עצמית לדיני טהרה המקראיים

.27–24: ז"עמר תשס: ראו גם75
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, מילר שיער שאדרבה.נ"לסה70דורות רבים לאחר שנת למשך טהרה את המשך ההקפדה על

הביאו , נ"לסה135שנת וניפוצן של התקוות לבנייתו מחדש ב,נ"לסה70חורבן המקדש בשנת 

על טהרה הקפדהת לבמסירות הולכת וגוברמהקודש אשר מצאה מזורוקחירלהרגשת 

דעתו הביא תימוכין למילר . בתקופה שלאחר כשלון מרד בר כוכבאיום-אינדיבידואלית בחיי היום

לאורך כל התקופה התנאית המשיכה ההקפדה על טהרה בקרב האוכלוסייה היהודית הרחבה ש

מהממצא של מקוואות טהרה וכלי אבן המאוחרים למאה השנייה ך התקופה האמוראיתולתו

.נ"לסה

של הממצאים הארכיאולוגייםהעולות מניתוחמסקנות. 2. 3.ד

ממצאים ארכיאולוגיים כדי לבסס הסתייעו בבשנים האחרונות חלק מהחוקרים , כפי שראינו

בדוק אלו כאן א. חורבן הבית השניאת דעתם על אודות מקומה של הטהרה בדורות שלאחר 

שלושת הפרקים בתובנות ניתן להסיק מתוך ניתוח של הנתונים הארכיאולוגיים העדכניים שהוצגו

ולאחר מכן אעמוד , בין המרידותאתחיל בבדיקת המידע מתקופת. של המחקר הנוכחיהראשונים

מדור –מרד בר כוכבא לאחר שהתמונה השונה לחלוטין המשתקפת מתוך הנתונים מהתקופות על

.אושא ועד לשלהי תקופת התלמוד

)נ"לסה135–70(תקופת בין המרידות . 1. 2. 3.ד

במהלך שנחשפו שהתגליות החדשות של מאות מקוואות טהרה הראיתי ) 3. 7.א(בפרק הראשון 

עשרים השנים האחרונות מחייבות אותנו להעריך מחדש את המסקנות שאליהן הגיע רייך על סמך 

הממצאים החדשים כבר אינם מצביעים על ירידה דרסטית שחלה . 1990ידע שהיה בידיו בשנת המ

כפי שטען רייך לפני שני נ"לסה70ישראל אחרי שנת -רה בארץבשימוש שנעשה במקוואות טה

השימוש במקוואות בהיקף ושחליםנוישיין בממצא העדכני כדי להעיד על ולמעשה א, עשורים

קשה לתארך במדויק את מרבית ראינו שלרוב.אחר חורבן הבית השנילמיד בתקופה שטהרה 

70ולקבוע אלו מתקנים יצאו מכלל שימוש עד שנת אות שנתגלו במרחב הכפרי של יהודההמקוו

שבאתר ראינו, עם זאת. רק בתקופת בין המרידותלו נבנווא,70אלו שימשו גם אחרי שנת , נ"לסה

נמצאו מספר , שנבנה בתקופת בין המרידותשלם בחן יישוב האתר היחיד במרחב שבו הו, שועפט

שמקוואות שנתגלו ביישובים שהתקיימו בתקופת בין המרידות ראינו גם .רב של מקוואות ביתיים

אלא רק בתקופות מאוחרות יותר כאשר , בוטלו או הוסבו לשימוש אחר במהלך תקופה זולא 

ככל הנראה נה שהביאו אותנו לידי המסקנתונים אלו .אוכלוסייה נוכרית התיישבה במרחב

אלא, ורבן ירושליםלא פסקה עם חאות ביתיים במרחב הכפרי של יהודה התופעה של ריבוי מקוו

ייתכן שלפחות חלק מהמקוואות החקלאיים , בדומה.תקופת בין המרידותהמשיכה גם ב

.המרידותומהמקוואות הסמוכים למערות קבורה במרחב זה היו בשימוש גם בתקופת בין 

אך כבר ראינו, מקוואות ששימשו בתקופה זומאד במרחב הכפרי של הגליל נתגלו מעט אמנם 

רוב המקוואות , במהלך המרד הגדולהשלא נפגע, ציפוריב. הביתבימיכך היו פני הדברים גםש

.נ"לסה70שנבנו בתקופת הבית המשיכו להיות בשימוש גם אחרי שנת 

השני לבין תקופת בין המרידות ניכרת גם בתופעת השימוש בכלי המשכיות בין סוף ימי הבית 

70בכלים אלו נמשך גם אחרי שנת השימוש, )2. 7.ב(בפרק השני כפי שהראיתי . קרטון-אבן

התופעה בתקופה זו להצביע על ירידה בהיקףואין בממצאים כדי, בין ביהודה ובין בגליל, נ"לסה
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קרטון נתגלו אפילו במערות המפלט של המורדים בימי -העובדה שכלי אבן.בהשוואה לימי הבית

בחייהם של היהודים שחיו כך שכלים אלו תפסו מקום חשובעל עשויה ללמדמרד בר כוכבא 

אשר טרחו להביאם איתם הרחק למקומות מחבואם במדבר בשעת מנוסתם , באותה תקופה

סביבות ירושלים בוודאי קרטון ב-למרות שמרכזי התעשייה של כלי אבן76.מלגיונות הרומאים

, ך הייצור של כלים אלו בתקופה זוקיימות עדויות להמש, נ"לסה70נת נפגעו עם חורבן העיר בש

בשועפט ובווילה הרומית (חדשים שלא היו קיימים בימי הביתופעתם של טיפוסי כליםואף לה

.)שביריחו

ישראל במהלך כל-ץישוב יהודיים בארראינו שקרמיקה מיובאת נעדרת מאתרי י'בפרק ג

.נ"לסה70כל שינוי בתופעה אחרי שנת וכי לא ניכר, התקופה הרומית הקדומה

בעשרות ההקפדה על דיני טהרהחל כל שינוי משמעותי בהיקףנראה כי לא, מכל האמור

-נמשכה ההקפדה על טהרה בשגרת חיי היוםנראה שביהודה.לאחר חורבן הבית השניהשנים ש

גליל נראה כי נמשך העיסוק בטהרה בקנה מידה מינורי מרבית האתרים בוב, םכמקודהרגילה יום 

הנוהג לשמור על חיי טהרה יש בממצאים אלו כדי לתמוך בתובנה ש.כפי שהיה נהוג בימי הבית

ההקפדה על דיני טומאה וטהרה שהרי , נתפס כבעל ערך עצמי ללא זיקה למקדשבתקופה זו 

.בחורבנועמדכבר המקדש בה אף בשעהנמשכה 

77)נ"לסה400–135(מדור אושא עד שלהי תקופת התלמוד .2.2. 3.ד

תפנית דרמטית בכל הנוגע להיקף מרד בר כוכבא חלהאחרי ראינו ש) 3. 7.א(בפרק הראשון 

וכנראה גם בתקופת בין , בעוד שבתקופת הבית. ישראל-השימוש במקוואות טהרה בארץ

כל אתר נתון הייתה נפוצה ביותר בכל מרחב היישוב התופעה של ריבוי מקוואות ב, המרידות

ישראל מיהודה לגליל-העתקת מרכז הכובד של היישוב היהודי בארץעם , היהודי בארץ יהודה

של יםגבוהיםריכוז. הצטמצמה התופעה לאתרים בודדים בלבד,אחרי כשלון מרד בר כוכבא

בכל רחבי אתרי יישובשלשהברק יםידועמקוואות שזמנם מדור אושא עד שלהי תקופת התלמוד

יתר אתרי היישוב היהודיים מהתקופה הרומית בכל . ובסוסיאבבית שערים, בציפורי: הארץ

78.רק מקווה אחד או שנים בכל יישוב, לכל היותר, מאוחרת ומהתקופה הביזנטית נתגלו-התיכונה

, מערות קבורהמקוואות שהותקנו בסמוך לפחת מאד מספר הנ "לסה135אחרי שנת , כמו כן

התופעה של מקוואות גם . ו מקוואות כאלו רק בבית הקברות של בית שעריםנחשפולמעשה 

רק ו,אחרי מרד בר כוכבאבאתרים יהודיים נעלמה כמעט לגמריהצמודים לגתות ולבתי בד

.התקופה הביזנטית הקדומהמבודדיםחקלאיים מקוואות בסוסיא נתגלו 

ראינו בפרק , נ"לסה135אחרי שנת ף השימוש במקוואות יחד עם הירידה המשמעותית בהיק

).3. 7.ב: ראו(כמעט לחלוטין אחרי מרד בר כוכבא פסק קרטון -כי גם השימוש בכלי אבןהשני

.75הערה ' פרק ב, אולם ראו לעיל76

Amit(דוד עמית ר "דבשיתוף עם בעבר פרסמתי ששא ובנהקורא ימצא בדיון כאן עדכון שלי למסקנות הראשוניות 77

and Adler 20102.(

.127רה פרק ראשון הע, ראו לעיל78
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מאוחרת ומראשית התקופה הביזנטית נתגלה רק ממצא ספוראדי -תקופה הרומית התיכונההמ

.קרטון באתרים בודדים בגליל-של כלי אבן

, ישראל-קרמיקה עדינה מיובאת הייתה נעדרת כמעט כליל בכל רחבי ארץשאיתיהר'בפרק ג

נ עד אמצע המאה השלישית "בין אמצע המאה השנייה לסה, ביישובים יהודיים ופגאניים כאחד

) LRRWבעיקר ממשפחות (נ חזרה קרמיקה מיובאת "לסהל מהמאה הרביעיתהח). 2. 3.ג: ראו(

שכיחים יותר נעשו כלים אלו להלכו וומפרק זמן זה ואילך , לישרא-להופיע באתרים שונים בארץ

לעומת היעדר הממצא של קרמיקה מיובאת באתרי יישוב .גם באתרי יישוב יהודיים–ויותר

בתקופה הרומית המאוחרת ובתקופה הביזנטית כבר אין כל סימן , יהודיים מלפני מרד בר כוכבא

.םלהימנעות יהודית מהשימוש בכלי חרס מיובאי

טהרה הירידה הדרסטית בהיקף השימוש במקוואות מצד אחד –אלו תחויות התפדומה כי 

קרמיקה מיובאת החל בהתחלת השימושמאידך ו, נ"לסה135אחרי שנת קרטון-ובכלי אבן

שהתרחשה ת משמעותיתמורה יחד כדי ללמד על מצטרפות –ואילך מהתקופה הרומית המאוחרת 

טהרה בקרב טומאה ושל ההקפדה על דיני היקפה ולופייה אנוגע לבאחרי מרד בר כוכבא 

הטבילה במקווה הטהרה פסקה, החל מתקופה זו.ישראל-בארץהרחבה האוכלוסייה היהודית 

הנוהג לטבול לעיתים . אצל רוב הציבורהרגילה יומית - משגרת החיים היוםבלתי נפרדלהיות חלק 

כן שברמת הפרט המשיכו בכך גם יחידים עם כי יית, קרובות שרד בקרב קהילות ספורות בלבד

נראה כי ו, קרטון-פסק הביקוש הנרחב לכלי אבן, בד בבד.יישוב נוספיםבודדים במקומות

שיווקם ם וייצורעילה מספקת להמשך סגולתם ככלים שאינם מקבלים טומאה כבר חדלה להוות 

ככל , קרטון אשר- י אבןדים המשיכו לעשות שימוש בכלרק בוד. בקרב הציבור היהודי הרחב

במטבח וחס לטהרתם של כלי השולחן שיהנמוך משקלה. ירושה מדורות קודמיםעברו ב, הנראה

כאשר אלהכלי חרס מיובאים שיהודים כבר לא נרתעו מלקנות גם בעובדה קבל ביטוימהיהודי 

הארכיאולוגי המידע כי , אפוא, נמצא.נ"המאה השלישית לסהמשלהיארץ החל להופיע בחזרו

פדה בפועל על דיני ההקבה של תקופה מצטרף יחד לכדי תמונה אחידה שלושת התחומים הללו מ

העיסוק בטהרה.כלוסייה היהודיתהאומרבית בקרב ביותר מקום שולי טומאה וטהרה תפסה

אשר ברובו הפסיק להקפיד על טהרה , נחלת כלל הציבוריומית כבר לא היה-בשגרת החיים היום

משיכה להתקיים בקרב מיעוט לך השמירה על אורח חיים של טהרה הואימכאן . בחיי החולין

והממצא ,הריכוזים הגדולים של מקוואות טהרה באתרי יישוב בודדים בלבדוכעדות , קטן

79.אבן קרטון-הספוראדי של כלי

תמורות של לזהות תהליכים כיםדרלאחרונההציעפורסטנברג, )1. 3.ד(לעילכפי שציינתי 

באמצעות עיון ההקפדה על טהרה בקרב הציבור הרחב במהלך התקופה התנאיתשחלו בהיקף 

בשינויים שחלו באופיים של הדיונים ההלכתיים ובטיב השאלות שנשאלות ברבדים התנאיים 

ו כמעט לא הזכירדנו במעמדם ההלכתי המיוחדת של כלי אבן לרובשהמקורות התנאיים נזכר כי ) 4. 4. 4.ב(לעיל 79

נזכרת בהקשר של טקס הכנת אפר הפרה האדומה בימי " כוס של אבן".העשויים מאבןסוגים שונים של כלי שולחן

יוחנן בן נורי ' רובהלכה שנמסרה בשמו של , ])631' רמנדל עממהדורת צוק[ג , גפרה , תוספתא; ב, פרה ג, משנה(הבית 

שני –) 41הערה , ראו לעיל שם(מאיר ' רואולי גם בשמו של )]597' עמ, מהדורת צוקרמנדל[ט , ב ז"כלים ב, תוספתא(

ות לכלי סביר להניח שהיעדר כל התייחס.דור אושאימי במרד בר כוכבאלאחרגם דור יבנה וימי חכמים שחיו ופעלו ב

.  שולחן מאבן במקורות המאוחרים נובעת מהעובדה שלאחר מרד בר כוכבא כבר לא היו מצויים כלים מסוג זה
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פורסטנברג טען שבתקופת הבית ובדור יבנה הייתה ההקפדה על טהרת חולין , כאמור.השונים

המכונים , רק מדור אושא ואילך הפכה זו לנוהג של יחידיםוכי, נורמה מקובלת בקרב כלל הציבור

של מסקנותיו". אוכלי חולין בטהרה"ו" חברים"מתקופה זו בתארים החל ל "במקורות חז

המבוססות , אחד עם מסקנותיי כאןעולות בקנה, המבוססות על מחקר תלמודי טהור, פורסטנברג

–המחקריםשני הדומות העולות מסקנותמהדומה כי.הנתונים הארכיאולוגייםניתוח של על 

–נבדלים במהותם שני תחומי דעת שונות לחלוטין והעוסקים בהיוצאים מתוך נקודות מוצא

.תומכות אהדדי ומאששות אלו את אלו

, נ"לסההשלישית והרביעיתקרטון מהמאות -שאת הממצאים הספוראדיים של כלי אבןנראה 

של מיעוט קבוצות ניתן לייחס לאותן,ובסוסיאשעריםית בב, מקוואות בציפוריהריבוי כמו גם

ייתכן . טהרת חולין בסוף התקופה התנאית ובתקופה האמוראיתעל שהמשיכו להקפיד" חברים"

שממצאים אלו שייכים לאוכלוסייה כוהנית שהקפידה על טהרת גופם ומזונם כדי לאכול גם 

ל עולה כי הייתה קיימת זיקה ברורה בין "ממקורות חז.בטהרה כנדרש על פי ההלכהחלהותרומה

80."חבר"לא כל חכם היה היה חכם ו"חבר"עם כי ודאי שלא כל ,החכמיםשכבת לבין " חברים"ה

" גלתה סנהדרין"ליהםכמקומות אבמסורת אמוראית הן בית שערים והן ציפורי ידועות , ובכן

, )]1221–1220' עמ, אלבק-ורמהדורת תיאוד[צז , בראשית רבה; ב"ע–א"ראש השנה לא ע, בבלי(

שריבוי המקוואות , אפוא, לא מן הנמנע81.נוספיםוחכמים יהודה הנשיא' של רות מושבםכמקומו

. שכבת החכמים או מחוגים הקרובים אליהמ" חברים"בבית שערים ובציפורי שימשו קבוצות של 

ובע המגורים בעיר על כך שגם בתקופת הבית השני התייחדו תושבי רעמדתי) 2. 2. 2.ד(לעיל 

העליונה של ציפורי בהקפדתם על חיי טהרה באופן שחרג מהנהוג במרחב הכפרי של הגליל 

וייתכן שצאצאיהם של אותם אנשים המשיכו במנהג אבותיהם שבידיהם למשך דורות , שמסביב

על פי מספר עדויותשכוהנית האוכלוסייה הגם שמקוואות אלו שימשו אתאפשר.רבים אחר כך

את הריכוז הגבוה של מקוואות אףייתכן ש82.תקופת המשנה והתלמודמהלך ציפורי בבה בייש

מצד אחד . "חבר"מעמד של לקבלת הנדרשים תנאים שאלת החכמי דור אושא בבקרבניתן לדייק מהדיוניםכך 80

–עליו דברי חבירות ונחשד על דבר אחד עם הארץ שקבל'": נידונה שאלת עם הארץ המקבל על עצמו להיות חבר

מהדורת [ג , דמאי ב, תוספתא" ('אין חשוד אלא על אותו דבר בלבד': 'וחכמים אומ. מאיר' דברי ר', נחשד על כולן

עם הארץ שקבל עליו כל דברי ). "ב"בכורות ל ע, בבלי; ]ד"כב ע[ב , דמאי ב, ירושלמי: ותוראו מקביל;]69' עמ, ליברמן

ה , שם ב" ('דבר קטן מדקדוקי סופרים' אפי': 'יהודה או'  יוסה בי ר' ר[...] אין מקבלין אותו , ץ מדבר אחדחבירות חו

נידונה גם שאלת חכם המקבל על עצמו , מאידך). שם,בבלי; שם, ירושלמי: ראו מקבילות;]שם, ליברמןמהדורת [

שכבר , בל חכם היושב בישיבה אין צריך לקבל עליוא, תלמיד חכם צריך לקבל עליו' אפ, הבא לקבל עליו": להיות חבר

ולא עוד אלא אף אחרים מקבלין , אף תלמיד חכם אין צריך לקבל עליו': 'אבא שאול אומ. קיבל עליו משעה שישב

בבלי ;]א"כג ע–ד"כב ע[ג , דמאי ב, ירושלמי: וראו מקבילות; ]71' עמ, מהדורת ליברמן[יג , דמאי ב, תוספתא" ('בפניו

" עם הארץ אני אצל הטהרות: "שמעון בן לקיש מעיד על עצמו' מצאנו את ר, בראשית התקופה האמוראית).שם

).68הערה ,ראו לעילו; שם,ירושלמי(

; 12004ספראי; ט"ספראי תשי: ראו, בסוף התקופה התנאיתלמקומם של בית הנשיאות והחכמים בבית שערים81

של העיר בתקופת המשנה יתר תושביה היהודייםלשל החכמים חסם בציפורי ולילמקומם של חכמים . 22004ל "הנ

.106–31: 2006ל "הנ; Miller 1999: ראו, והתלמוד

בעיר היעההתיישבות של משמר ידועל , לשאלת זמנם של המסורות השונות על האוכלוסייה הכוהנית בציפורי בכלל82

אולם ראו . 20072ל "הנ; Miller 2006: 41–42; ג"ספראי תשנ; ן"תשטריפון; Miller 1984: 63–127: אור, בפרט

.Leibner 2009: 404–419: לאחרונה
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הצביעו על ממצאים כבר עמית ומילר . וכחות כוהנית משמעותית במקוםבסוסיא יש לייחס לנ

אפיגראפיים מבתי הכנסת הביזנטיים של הדרום המלמדים על אוכלוסייה כוהנית ניכרת באזור 

עמית הצביע גם על אלמנטים ). Miller 20072: 387; ד"עמית תשס(ובסוסיא בפרט , בכלל

והציע שהדבר מלמד על ,אדריכליים ואומנותיים בבתי כנסת אלו שיש בהם זיקה ברורה למקדש

מילר עמד על כך שבתלמוד , נוסףב). שם(מרכזיותו של הגורם הכוהני במרחב בתקופה זו 

מגלים עניין מיוחד בשאלות ה")דרומאי("חכמי הדרום /אנשילא אחת הירושלמי נזכרים 

אדגיש שאינני מתכוון לרתום את ).Miller 2006: 144(הלכתיות הקשורות לטהרה ולמקדש 

ת תושביהם העדויות הארכיאולוגיות להקפדה מוגברת על טהרה באתרים אלו כדי לזהות א

של אנשי דופן ההתנהגות יוצאת כאפשרות שהברצוני רק להעלותשו, הנים או כחכמיםככ

ישראל - רוב הציבור היהודי בארץבה בתקופה שעל ענייני טהרה אשר הקפידו ,המקומות הללו

על כל . חוגי החכמיםמוסברת בהיותם כהנים או קרובים לאולי , כבר לא שמר על הלכות אלו

נראה ברור כי ריכוזי המקוואות ביישובים בודדים אלו שייכים לקבוצות מיעוט בחברה , פנים

מן חוגים אלו הם בבחינת היוצאוש, תקופה האמוראיתשל שלהי התקופה התנאית והת היהודי

.טומאה וטהרההרגילה על פי כללי דינינהל את שגרת חייו נהג לאלהכלל המלמד על הכלל שכבר 

לאחר כשלון מרד בר שתקופה מדוע ירדה קרנה של הטהרה דווקא בכאן נשאלת השאלה

התודעתי מהמציאות שתלו את הירידה בהקפדה על טהרה בריחוק יש,כפי שראינו לעיל?כוכבא

על דיכוי במיוחד ישנם שהצביעו. לאחר החורבןעם הזמןהלך וגבררק ש,החיה של בית המקדש

חזור ולבנות מחדש את להאחרונים ניצוצות התקווה מרד בר כוכבא כנקודת מפנה בה נכבו 

שמירה על דיני האינני נוטה לראות זיקה בין , ותכפי שציינתי כבר במספר הזדמנוי. המקדש החרב

נראה שעדיף לתלות את הירידה .טהרה לבין קיומו של המקדש ומידת הקרבה אליוטומאה ו

ישראל אחרי שנת -את היישוב היהודי בארץבהיקף השמירה על טהרה בזעזועים העזים שפקדו 

נהרגו או נעקרו ממקומם , ודהעם דיכוי מרד בר כוכבא נחרב היישוב היהודי ביה. נ"לסה135

, סביר להניח שהטלטלה היישובית83.מרבית מתושביה ונגזרו גזרות דת על יתר הפליטה

ישראל בעקבות מרד בר -הכלכלית והדתית שחוותה האוכלוסייה היהודית של ארץ, הדמוגראפית

ורק , כוכבא הערימו קשיים לא מבוטלים על המשך קיומם של דיני טהרה בקרב רוב הציבור

.מעטים המשיכו לקיימם כחלק מאוחרות חייהם

סוף עידן ההקפדה על דיני טומאה וטהרה.  4.ד

בהיקף , לשמור על חיי טהרה)"חברים"הנים וכמו כ(יחידים וקבוצות מיעוט עד מתי המשיכו 

ה ממשיך להיות אמנם חלק מדיני טומאה וטהר? הנוהג לחלוטיןומתי חדל, היהימינורי ככל ש

טבילת בעל קרי ,טבילת נשים נידות ויולדות, הנים להיטמא למתאיסור ככגון ,עצם ימינונהוג עד 

אולם אלו . לפני אכילת לחםנטילת ידייםוהטבלת כלים שנרכשו מגויים, )בקרב חוגים מסוימים(

העוסקת , שוניםטומאהגורמי של רחב מגוון שעניינה רק ספיחים דלים של מערכת הלכתית ענפה 

–14: 1985הר ;74–71: ב"אופנהיימר תשמ: ראו, על תוצאותיה של כשלון מרד בר כוכבאלסקירות היסטוריות83

חורבן היישוב ביהודה בעקבות מרד בר שהטילו ספק בשאלת היקפו של יש, לאחרונה.46–42: ו"שוורץ תשמ; 17

מידת השפעתו של חורבן היישוב ביהודה על הדמוגרפיה של היישוב היהודי בגליל , )Schwartz 2006: 36–37(כוכבא 

)Leibner 2009: 345–348( , נ "לסה135ואופיין והיקפן של גזירות הדת אחרי שנת)Schwartz 2006: 37(.
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המיוחדות דרכי ההיטהרות והדנה ב, למאכליםכלים ול, ברתן של טומאות אלו לאנשיםדרכי העב

הכהונה , בימי הבית היו להלכות אלו השלכות ישירות על תחום המקדש.של טומאהוסוג כל סוג ל

הנים לטהרת הכבעיקר ואילו לאחר החורבן הצטמצמה תחולתן של הלכות אלו , וחיי החולין

הנים לאכול תרומההפסיקו כהסתיים התהליך בו , זמן כלשהיבנקודת.ותרומתם ולטהרת חולין

84?מתי זה התרחש. בשמירה על טהרת חוליןהתמקד ש" חבורה"מהעולם מוסד הועבר, בטהרה

משמעית ומדויקת -חדתשובהמספקארכיאולוגי שיש בידינו היום אינו מידע הה, למעשה

באזורי מתי פסקה התופעה של ריכוזי מקוואותלקבועאין מספיק נתונים כדי, בעיקר. לבעיה זו

. השונים באתרמקוואותאת סוף זמן השימוש של הבביטחון קשה לקבוע , בבית שערים. מגורים

; 26, 18: ח"מזר תשי(נ "במחצית השנייה של המאה הרביעית לסההיישוב אמנם ננטש או נחרב

שביישוב מקוואות הטהרה וע אם ואולם לא נמסרו נתונים המאפשרים לקב, )67: 22004ספראי 

. אתרהיישוב היהודי בשל סוף זמנוהמשיכו להיות בשימוש עד על מדרונותיושושבבית הקברות 

מהתקופה הרומית ומראשית התקופה רוב המקוואות שם , בעיר העליונה של ציפורישונה המצב 

המשיכו מהם יים ורק שנ, נ"לסה363עד לרעידת האדמה הגדולה בשנת היו בשימושהביזנטית 

עדות ארכיאוזואולוגית על אולם ). Galor 2007: 206(המשך התקופה הביזנטיתמהלך לשמש ב

נ רומזת על כניסתה של "לסה363צריכת חזיר ברובע מגורים זה לראשונה רק לאחר שנת 

לכן יש לראות בהפסקת השימוש ו, )שם(כרית לרובע הנדון בתקופה הביזנטית אוכלוסיה נ

ולא ,בפרק זמן זהבמקוםשל האוכלוסייהדתי- אתנוההרכב תוצאה של שינויים בכאןבמקוואות

בסוסיא נראה כי המקוואות , לעומת זאת.תמורות שחלו בתחום ההקפדה על טהרהטוי של בי

כמעט כל . נ"לסה400סביב לשנת ,סוף תקופת התלמודממשיכים להיות בשימוש גם אחרי 

וזאת על סמך ההקשר האדריכלי שבו , ן גס לתקופה הביזנטיתהמקוואות בסוסיא תוארכו באופ

אולם בעוד שניתן לקבוע טרמינוס פוסט קוואם ). 296–292, 280: ט"ברוך תשס(הם נמצאו 

בסוף המאה הרביעית או ייסוד השלב הראשון של הכפר הביזנטילמתקנים אלו בהתאם לזמנו של 

מתי בביטחון צגו נתונים המאפשרים לקבוע טרם הו, )210: שם(נ "בראשית המאה החמישית לסה

של העריך כי השימוש במקוואות , חופר האתר, יובל ברוך.מקוואות אלו יצאו מכלל שימוש

עת שנבנה מסגד , בתקופה המוסלמית הקדומה, סוסיא פסק בשלב האחרון של היישוב הקדום

יק נתונים כדי לאושש ואולם טרם פורסמו מספ, )211: שם(במקום בית הכנסתבחצר הקדמית של

.או לדחות השערה זו

תקופה המוסלמית כלשהי במהלך התקופה הביזנטית או הכי בנקודת זמן , אם כן, נראה

פסק המנהג לשמור על טהרת הנים לאכול תרומה בטהרה והקדומה הסתיים התהליך בו הפסיקו כ

לך ן ואיאומכ, לכה למעשהנהגו ה) במובן הרחב(תם העידן בו דיני טומאה וטהרה בשעה זו . חולין

".דרֹוש וקבל שכר"בבחינת , לתחום לימוד תיאורטי בלבדברובן ו הלכות אלוהפכ

לבירור המקורות התלמודייםלתרומתם של . שאלה זו קשורה לשאלה מתי פסק השימוש באפר הפרה האדומה84

תלמודית-בתרתקופה המקורות מהבאשר ל.66ובהערה , 1. 3.ד: לעילשל זוסמן וגינצבורג את דעתםראו , שאלות אלו

.312: ט"תשכזוסמן:ראו, יה זוהתורמות לליבון סוג
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מפות ואיורים, טבלאות
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מקוואות הטהרהרשימת.1טבלה 

, ישראל המזוהים כמקוואות טהרה ברמה סבירה של וודאות-בארץשנתגלו מתקני המים המדורגים מופיעים ברשימה זו 

:פרטי המידע הבאיםמובאים ברשימה. שתאריכם מהתקופה החשמונאית ועד לראשית התקופה האסלאמית

Number:וכחיתמספר סידורי של המקווה ברשימה הנ .

Site Name
(Hebrew)

.שם האתר באותיות עבריות

Site Name
(English)

שיטת התעתיק מעברית לאנגלית מבוססת על שיטת התעתיק . שם האתר באנגלית

צאים לאור על ידי רשות היו(Excavations and Surveys in Israelהנהוגה בפרסומי

).העתיקות

Longitude/
Latitude

לאו דווקא , צ מתייחס לנקודה אחת באתר"הנ.על פי רשת ישראל הישנהת ציוןנקוד

.צ לכל המקוואות"כך שלאתר עם יותר ממקוה אחד יצויין אותו נ, למקווה הטהרה שבו

Locus/
Number

.במידה שמידע זה זכה לפרסום, מספר לוקוס או מספר אלמנט של המתקן

Periodהתקופה בה המתקן היה בשימוש:

Hel.- ס"עד אמצע המאה הראשונה לפנה(התקופה ההלניסטית.(

ER I -70ס עד שנת "אמצע המאה הראשונה לפנה(' התקופה הרומית הקדומה א

).נ"לסה

ER II -נ"לסה135–70(' התקופה הרומית הקדומה ב.(

ER - 135ס עד שנת "ה הראשונה לפנהאמצע המא(התקופה הרומית הקדומה

אין אפשרות לקבוע בבירור עם המתקן שימש בתקופה הרומית ). נ"לסה

.או שמא בשתי התקופות גם יחד' בתקופה הרומית הקדומה ב', הקדומה א

MR- נ"לסה250–135(התקופה הרומית התיכונה.(

LR - נ"לסה350–250(התקופה הרומית המאוחרת.(

Rom-אין אפשרות לקבוע בבירור מתי המתקן שימש בתוך . תקופה הרומיתב

.התקופה הרומית

Byz- נ"לסה650–350(התקופה הביזנטית.(

Islm - נ"לסה650אחרי שנת (התקופה המוסלמית הקדומה.(

.התאריך אינו ידוע-?

.
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Contextההקשר הסביבתי של המתקן:

Res.-גורים או שייך לאזור מגוריםבתוך בית מ.

Pub. -מקווה בעל אופי ציבורי.

OP-סמוך לבית בד.

WP-סמוך לגת.

Grv -סמוך למערת קבורה.

Syn -סמוך לבית כנסת.

BH-בתוך מכלול של בית מרחץ.

RS -בתחנת דרכים.

RC-בתוך מערת מפלט.

Pot-לי חרסבזיקה לבית יוצר לכ

.ההקשר הסביבתי אינו ברור-?    

Partition



):במידה שיש(סידורי הפרדה בין הנכנסים למקווה ובין היוצאים ממנו 

Div-מחיצה על גרם המדרגות.

DE-פתח כפול.

DS -שני גרמי מדרגות היורדות למקווה משני כיוונים שונים.

Sourceמופעים כאן עם הפנייה ) ן"תש(ת שהופיעו בקורפוס של רייך מקוואו. מקור המידע

ובסוגריים המספר הסידורי של המקווה , לעמוד באותו חיבור בו המקווה תואר

.באותו קורפוס
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1 קרן נפתלי Qeren Naftali 2029 2773 Hel ? Aviam 2004: 14 – 15

2 מרות Meroth 2000 2707 90 ? Syn? 52–51: ח"תשמאילן ודמתי

3 מרות Meroth 2000 2707 ? ? 24–22: ח"תשמאילן ודמתי

4 סאסא Sasa 1872 2703 ? Syn? )1-סא(325: ן"רייך תש; ח"תשלבראון

5 גוש חלב Gush Ḥalav 1919 2701 L105 ER ? 2009ח למיזם מאי "דו,להרט' מ

6 מירון Meron 1914 2652 C-5 MR-LR ? Meyers Strange & Meyers 1981: 41–44 ;1-מי(328: ן"רייך תש(

7 שמע' ח Kh. Shema‘ 1914 2647 2029-2030 MR-LR ? Meyers Kraabel & Strange 1976: 40–41 ;1-שע(327–326: ן"רייך תש(

8 שמע' ח Kh. Shema‘ 1914 2647 T-17 LR ? Meyers Kraabel & Strange 1976: 113–117 ;2-שע(327: ן"רייך תש(

9 פרוד Parod 1904 2597 ? ? רח במכתב של יגאל טפ"דו

10 עכברה ‘Akbara 1970 2590 ? RC 51–49: ה"תשמטפר ושחר

11 כורזין Korazim 2032 2574 53 MR?-LR Res )1-כר(330–328: ן"רייך תש; ד"ל תשמ"הנ; 148-150: ג"תשלייבין

12 כמון' ח Ḥ. Kamon 1834 2568 ? ? Aviam 2007

13 גמלא Gamla 2198 2565 1060 ER I Syn Amit 2010: 194 – )1-גמ(256–254: ן"רייך תש; 195

14 גמלא Gamla 2198 2565 Bldg. 5000 ER I OP Amit 2010: 195 ;2-גמ(257–256:  ן"שרייך ת(

15 גמלא Gamla 2198 2565 1293 Hel?-ER I Res Amit 2010: 193 ;3-גמ(257: ן"רייך תש(

16 גמלא Gamla 2198 2565 3105 Hel?-ER I Res Amit 2010: 193 – 194

17 שיח נאשי Sheikh Nashi 1958 2564 ? ? 45: 2000וטפר דרעין, טפר

18 חורבת כור Ḥ. Kor 2005 2545 Byz? ? 69, 67: 2000וטפר דרעין, טפר

19 יודפת Jotapata 1763 2486 ER I Res Adan-Bayewitz and Aviam 1997:151;67: ה"אביעם תשס

20 יודפת Jotapata 1763 2486 ER I Res Adan-Bayewitz and Aviam 1997:151;66: ה"אביעם תשס

21
קלעת אבן מען 

)ארבל(
Kul‘at Ibn Man
(Arbel) 1968 2477 ? RC Leibner 2009: 237; )1-אר(324–321: ן"רייך תש; ן"תשאילן - 238

22
קלעת אבן מען 

)ארבל(
Kul‘at Ibn Man
(Arbel) 1968 2477 ? RC

Leibner 2009: 237; )2-אר(324–321: ן"רייך תש; ן"תשאילן

23
קלעת אבן מען 

)ארבל(
Kul‘at Ibn Man
(Arbel) 1968 2477 ? RC

Leibner 2009: 237; )3-אר(324–321: ן"רייך תש; ן"תשאילן

24i אעבלין ‘Ibellin 1683 2475 Complex D Byz ? Shahar 2003: 220; 26–25: ט"מוקארי תשנ

25 אעבלין ‘Ibellin 1683 2475 187 ER ? 2008אבו ריא 

26 קנה' ח Kh. Qana 1786 2475 ER-MR? Res Edwards 2002: 114-115

27 קנה' ח Kh. Qana 1786 2475 ER ? Edwards 2002: 117

28 קנה' ח Kh. Qana 1786 2475 ? ? Shahar 2003: 233

29i
מערות ארבל 

מערב
Arbel Caves West 1958 2472 Hel?-ER? RC Leibner 2009: 240

30i
אל(108. ג.נ

)מעאצר
el-Ma‘aser 1913 2468 ? ? Leibner 2009: 249 – 250

31 ארבל Arbel 1956 2467 Byz ? Aviam 2004: n. 10; Leibner 2009: 252

32 ארבל Arbel 1956 2467 Byz ? Aviam 2004: n. 10; Leibner 2009: 252

33 קסטרה Castra 1472 2444 1 ? ? Amit and Adler 20102: 132 - 133, n. 31

34 קסטרה Castra 1472 2444 1070 ? ? Amit and Adler 2010: 132;23–22: ס"תשון דן ברינק - 133, n. 31

35 חוקוק Huqoq 1951 2425 ? ? 117-116: ד"ליבנר תשס; 75, 73: 2000וטפר דרעין, טפר

36 חוקוק Huqoq 1951 2425 ? ? )15.06.10(פ מדוד עמית "בעמידע

37 טבריה Tiberias 2012 2425 Byz-Islm Res 52: ח"תשמברמן

38
אעד סו

חמיירה Sawa‘ed Ḥamriya 1659 2414 ER-MR? Res )01.08.10(פ מדוד עמית"בעמידע
.

i
.מסופק
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39 )וילה מצפון למצודה(ציפורי  Sepphoris (villa N of citadel) 1764 2398 10012 Hel?-LR Res Strange, Longstaff and; )1-צפ(340–339: ן"תשרייך
Groh 2006: 75, 100

40 )וילה מצפון למצודה(ציפורי  Sepphoris (villa N of citadel) 1764 2398 Hel?-LR Res Strange, Longstaff and; )2-צפ(340–339: ן"תשרייך
Groh 2006: 75

41 )וילה מצפון למצודה(ציפורי  Sepphoris (villa N of citadel) 1764 2398 C238 Hel?-LR Res Strange, Longstaff and Groh 2006: 75–77, 111

42 )וילה מצפון למצודה(ציפורי  Sepphoris (villa N of citadel) 1764 2398 C216 Hel?-LR Res Strange, Longstaff and Groh 2006: 104–105

43 )וילה מצפון למצודה(ציפורי  Sepphoris (villa N of citadel) 1764 2398 C227 Hel?-LR Res Strange, Longstaff and Groh 2006: 116

44 )הבית הדיוניסיבשטח (ציפורי  Sepphoris (area of Dionysus
house)

1764 2398 Byz Res :Weiss and Netzer 1997; 77–76: ה"וייס ונצר תשנ
126

45 )הבית הדיוניסיבשטח (ציפורי  Sepphoris (area of Dionysus
house)

1764 2398 Byz Res Weiss and Netzer 1997: 126

46 )מדרום למצודה(ציפורי  Sepphoris (S of citadel) 1764 2398 Byz Pub? Weiss and Netzer 1997: 126; 32: ז"ונצר תשנוייס

47ii )מזרח לתיאטרון-צפון(ציפורי  Sepphoris (NE of theater) 1764 2398 Rom ? Weiss and Netzer 1997: 122

48 )מזרח לתיאטרון-צפון(ציפורי  Sepphoris (NE of theater) 1764 2398 Rom ? Weiss and Netzer 1997: 122

49 )מזרח לתיאטרון-פוןצ(ציפורי  Sepphoris (NE of theater) 1764 2398 Rom ? Weiss and Netzer 1997: 122

50 )מזרח לתיאטרון-פוןצ(ציפורי  Sepphoris (NE of theater) 1764 2398 Rom ? Weiss and Netzer 1997: 122

51 )עליונההעיר (יפורי צ Sepphoris (acropolis, NW) 1764 2398 SP1 Hel Res Galor 2007; Per. Comm. from K. Galor (27.02.11)

52 )עיר העליונה(ציפורי  Sepphoris (acropolis, NW) 1764 2398 SP2 Hel Res Galor 2007;  Per. Comm. from K. Galor (27.02.11)

53 )עיר העליונה(ציפורי  Sepphoris (acropolis, NW) 1764 2398 SP3 Hel-ER I Res Galor 2007;  Per. Comm. from K. Galor (27.02.11)

54 )עיר העליונה(ציפורי  Sepphoris (acropolis, NW) 1764 2398 SP4 ER I Res Galor 2007;  Per. Comm. from K. Galor (27.02.11)

55 )עיר העליונה(ציפורי  Sepphoris (acropolis, NW) 1764 2398 SP5 LR-? Res Galor 2007;  Per. Comm. from K. Galor (27.02.11)

56 )עיר העליונה(ציפורי  Sepphoris (acropolis, NW) 1764 2398 SP6 ER-LR Res Galor 2007;  Per. Comm. from K. Galor (27.02.11)

57 )עיר העליונה(ציפורי  Sepphoris (acropolis, NW) 1764 2398 SP7 LR-? Res Galor 2007;  Per. Comm. from K. Galor (27.02.11)

58 )עיר העליונה(ציפורי  Sepphoris (acropolis, NW) 1764 2398 SP8 ER-? Res Galor 2007;  Per. Comm. from K. Galor (27.02.11)

59 )עיר העליונה(ציפורי  Sepphoris (acropolis, NW) 1764 2398 SP9 ER-LR Res Galor 2007;  Per. Comm. from K. Galor (27.02.11)

60 )עיר העליונה(ציפורי  Sepphoris (acropolis, NW) 1764 2398 SP10 ER-LR Res Galor 2007;  Per. Comm. from K. Galor (27.02.11)

61 )עיר העליונה(ציפורי  Sepphoris (acropolis, NW) 1764 2398 SP11 ER-LR Res Galor 2007;  Per. Comm. from K. Galor (27.02.11)

62 )עיר העליונה(ציפורי  Sepphoris (acropolis, NW) 1764 2398 SP12 ER-LR Res Galor 2007;  Per. Comm. from K. Galor (27.02.11)

63 )עיר העליונה(ציפורי  Sepphoris (acropolis, NW) 1764 2398 SP13 ER?-
LR?

Res Galor 2007;  Per. Comm. from K. Galor (27.02.11)

64 )עיר העליונה(ורי ציפ Sepphoris (acropolis, NW) 1764 2398 SP14 ER I – II Res Galor 2007;  Per. Comm. from K. Galor (27.02.11)

65 )עיר העליונה(ציפורי  Sepphoris (acropolis, NW) 1764 2398 SP15 ER-LR Res Galor 2007;  Per. Comm. from K. Galor (27.02.11)

66 )עיר העליונה(י ציפור Sepphoris (acropolis, NW) 1764 2398 SP16 ER-LR Res Galor 2007;  Per. Comm. from K. Galor (27.02.11)

67 )עיר העליונה(ציפורי  Sepphoris (acropolis, NW) 1764 2398 SP17 ER-LR Res Galor 2007; Miller 20072: 219; Per. Comm. from
K. Galor (27.02.11)

68 )עיר העליונה(ציפורי  Sepphoris (acropolis, NW) 1764 2398 SP18 ? Res Galor 2007;  Per. Comm. from K. Galor (27.02.11)

69 )עיר העליונה(ציפורי  Sepphoris (acropolis, NW) 1764 2398 SP19 ? Res Galor 2007;  Per. Comm. from K. Galor (27.02.11)

70 )עיר העליונה(ציפורי Sepphoris (acropolis, NW) 1764 2398 SP20 ? Res Galor 2007;  Per. Comm. from K. Galor (27.02.11)

71 )עיר העליונה(ציפורי  Sepphoris (acropolis, NW) 1764 2398 ? Res Galor 2007: n. 1; Reich 2002

72 )עיר העליונה(ציפורי  Sepphoris (acropolis, NW) 1764 2398 ? Res Galor 2007: n. 1; Reich 2002

73 )עיר העליונה(ציפורי  Sepphoris (acropolis, NW) 1764 2398 ? Res Galor 2007: n. 1

74 )עיר התחתונה(ציפורי  Sepphoris (lower city) 1764 2398 ? Res? Weiss & Netzer 1997: 121;33: ז"וייס ונצר תשנ

.

ii
אמת מספר המתקנים המדויק אך ייתכן שב, )50–47(ברשימה זו כללתי ארבעה מתקנים . ”a number of mikva’ot“: וייס ונצר כתבו שבשטח זה של ציפורי נתגלו

.שנתגלה במקום שונה במקצת
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75 )עיר התחתונה(ציפורי  Sepphoris (lower city) 1764 2398 ? Res? Weiss & Netzer 1997: 121 ;33: ז"יס ונצר תשנוי

76 )עיר התחתונה(ציפורי  Sepphoris (lower city) 1764 2398 Rom Pot? 27: ס"תשוייס

77 )עיר התחתונה(ציפורי  Sepphoris (lower city) 1764 2398 ER-? BH Weiss & Netzer 1997: 121 ;Weiss & Netzer
33: ז"וייס ונצר תשנ; 34 :1996

78iii )עיר התחתונה(ציפורי  Sepphoris (lower city) 1764 2398 Rom Res

re

35: ז"תשנוייס ונצר

79 )עיר התחתונה(ורי ציפ Sepphoris (lower city) 1764 2398 Rom Res

R

35: ז"תשנוייס ונצר

80 )ראס- כרם א(כפר כנא  Kafr Kanna (Karm er-Ras) 1813 2392 ER-MR Res 12008אלכסנדר 

81 )ראס- כרם א(כפר כנא  Kafr Kanna (Karm er-Ras) 1813 2392 207 ER Res 22008ר אלכסנד

82 )ראס- כרם א(כפר כנא  Kafr Kanna (Karm er-Ras) 1813 2392 735 ER-MR Res 32008אלכסנדר 

83 זרזיר Zarzir 1713 2370 ? ? גורני-ציון ודינה אבשלום-בןמידע מאורי

84 אלונים Alonim 1640 2364 ? ? ד"תשמדרוקס

85 עספייא ‘Isfiya 1564 2360 ? ? 28–27: ס"תשוולף

86 תר עין רניא ‘En Rani 1805 2359 ? ? 2005אלכסנדר 

87 ינועם Tel Yin‘am 1985 2355 LR-Byz ? Leibowitz 1981: 89–91 ;1-ינ(330: ן"רייך תש(

88 בית שערים Beth She‘arim 1627 2347 Cistern
No. I

MR-LR Res Avigad 1955: 207–208 ;1-בע(331: ן"רייך תש(

89 בית שערים Beth She‘arim 1627 2347 MR-LR Syn? )3-בע(332: ן"רייך תש; 15: ב"תשמזר

90 בית שערים Beth She‘arim 1627 2347 MR-LR Res )4-בע(332: ן"רייך תש; 8: ב"תשמזר

91 בית שערים Beth She‘arim 1627 2347 MR-LR Res?/Syn? 174: 2004טפר וטפר

92 בית שערים Beth She‘arim 1627 2347 MR-LR Grv Amit; )2-בע(332–331: ן"רייך תש; 18: ב"תשמזר
and Adler 20101

93 בית שערים Beth She‘arim 1627 2347 24 MR-LR Grv Amit and Adler 20101

94 בית שערים Beth She‘arim 1627 2347 29 MR-LR Grv Amit and Adler 20101

95 נצרת Nazareth 1781 2343 MR-LR ? Bagatti 1969 ;Strange 1992

96 יפיע Yafi‘a 1762 2328 ? ? ח"תשנאלכסנדר

97 סומקה Summaqa 1540 2307 226 MR-LR ? 86–82: ח"תשנדר

98 סומקה Summaqa 1540 2307 74 ? Pub :Amit and Adler 20102; 138–135: ח"תשנדר
132, n. 31

99 נחל חגית Naḥal Ḥaggit 1539 2245 161 ER I Res? Seligman 2010: 26 – 27

100 נחל חגית Naḥal Ḥaggit 1539 2245 194 ER I Res? Seligman 2010: 26, 29

101 נחל חגית Naḥal Ḥaggit 1539 2245 199 ER I Res? Seligman 2010: 48, 54

102 נחל חגית Naḥal Ḥaggit 1539 2245 357 ER I Res? Seligman 2010: 76, 80

103 עין תות ‘En Tut 1547 2244 ER I Res 2010וגורזלזניפינקלשטיין

104 כפר עותנאי Kefar Otnay 1679 2196 G ? WP Zissu , Tepper, and Amit, 2006

105 כפר עותנאי Kefar Otnay 1679 2196 ? Res? Zissu , Tepper, and Amit, 2006

106 כפר עותנאי Kefar Otnay 1679 2196 ? ? 15: ו"תשסטפר ודי סגני

107 כפר עותנאי Kefar Otnay 1679 2196 ? ? 15: ו"תשסטפר ודי סגני

108 כפר עותנאי Kefar Otnay 1679 2196 ? ? 15: ו"תשסטפר ודי סגני

109 כפר עותנאי Kefar Otnay 1679 2196 ? ? 15: ו"תשסטפר ודי סגני

110 )יזרעאלעמק (קדש  Qedesh (Jezreel Valley) 1705 2183 ? Res 112: ג"אריה תשלשטרן ובית

111 קסריה Caesarea 1400 2120 298 ? Res )1-קס(338: ן"תשרייך

112 קסריה Caesarea 1400 2120 ER I BH Gleason et al.1998: 44–45
.

iii
.   אך ייתכן שבאמת היו במקום יותר, )79, 78(ברשימה זו כללתי שני מתקנים ". שחלקם שימש כמקוואות טהרה"נתגלו מתקני מים ) 78.1(וייס ונצר כתבו שבשטח זה 
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113iv סמארה' ח Kh. Samara 1610 1873 Byz ? Magen 2008: 194

114 סבסטיה Sebaste 1680 1870 ? ? )1-שמ(258–257: ן"רייך תש

115 סבסטיה Sebaste 1680 1870 ? ? )2-שמ(258: ן"רייך תש

116 סבסטיה Sebaste 1680 1870 ? ? )3-שמ(258: ן"רייך תש

117 סבסטיה Sebaste 1680 1870 ? ? )4-שמ(258: ן"רייך תש

118 סבסטיה Sebaste 1680 1870 ? Res )5-שמ(259: ן"רייך תש

119 סבסטיה Sebaste 1680 1870 ? Res )6-שמ(259: ן"רייך תש

120 סבסטיה Sebaste 1680 1870 ? ? )7-שמ(259: ן"רייך תש

121 יהסבסט Sebaste 1680 1870 ? BH )8-שמ(259: ן"רייך תש

122 סבסטיה Sebaste 1680 1870 ? ? )9-שמ(259: ן"רייך תש

123 תל סעידיה Tell es-Sa‘idiyeh 2045 1861 Hel?-ER ? 166: ד"שגיב תשס; )1- סע(319–318: ן"תשרייך

124iv אתר סמוך לשבי שומרון Site near Shavei Shomron 1670 1854 ? ? 296: ז"תשספלג וגרינפלד

125 iv אתר סמוך לשבי שומרון Site near Shavei Shomron 1670 1854 ? ? 296: ז"תשספלג וגרינפלד

126 iv ירבה'אל ח el-Khirbe 1670 1846 ? Res Magen 2008: 190–191

127 iv ירבה'אל ח el-Khirbe 1670 1846 ? Res Magen 2008: 190–191

128 iv ירבה'אל ח el-Khirbe 1670 1846 ? Res Magen 2008: 192

129 iv ירבה'אל ח el-Khirbe 1670 1846 ? Res/OP Magen 2008: 192–193

130 iv ירבה'אל ח el-Khirbe 1670 1846 ? Res/OP Magen 2008: 192–193

131iv )דל'מג' ח(צור נתן  Ẓur Natan (Ḥ. Migdal) 1509 1831 Byz Syn 281: ב"איילון תשס

132iv )דל'מג' ח(צור נתן  Ẓur Natan (Ḥ. Migdal) 1509 1831 Byz Syn 281: ב"איילון תשס

133iv )דל'מג' ח(צור נתן  Ẓur Natan (Ḥ. Migdal) 1509 1831 Byz OP 282: ב"איילון תשס

134iv )דל'מג' ח(צור נתן  Ẓur Natan (Ḥ. Migdal) 1509 1831 Byz OP 282: ב"איילון תשס

135iv חורבת חנות Ḥ. Ḥanut 1487 1809 ? ? ז"תשנגליק

136iv חורבת חנות Ḥ. Ḥanut 1487 1809 ? ? ג"תשססגל

137iv חורבת חנות Ḥ. Ḥanut 1487 1809 ? ? ג"תשססגל

138iv רבת אבו עבידה'ח Kh. Abu ‘Abida 1613 1805 ? ? 294–293: ז"תשסדפלג וגרינפל

139iv קדומים Qedumim 1650 1801 A-1 ? Res )1-קד(333ן "רייך תש; 22: ה"תשממגן

140iv קדומים Qedumim 1650 1801 A-2 Rom-Byz Res )2-קד(454ן "רייך תש; 22: ה"תשממגן

141iv קדומים Qedumim 1650 1801 A-3 Byz-Islm Res )3-קד(454ן "רייך תש; 22: ה"תשממגן

142iv קדומים Qedumim 1650 1801 B-1 LR-Byz OP )4-קד(333ן "רייך תש; 24: ה"תשממגן

143iv קדומים Qedumim 1650 1801 B-3 Byz-Islm OP )5-קד(333ן "רייך תש; 25: ה"תשממגן

144iv קדומים Qedumim 1650 1801 B-2 Byz-Islm OP )6- קד(333ן "רייך תש; 26–25: ה"תשממגן

145iv פא'בית ג Beit Jafa 1561 1793 ? WP 295: ז"תשספלג וגרינפלד

146iv )איתמר(אל חיה ' ח Kh. el-Ḥeiya (Itamar) 1793 1753 ? ? 294: ז"תשספלג וגרינפלד

147iv )איתמר(אל חיה ' ח Kh. el-Ḥeiya (Itamar) 1793 1753 ? ? 294: ז"תשספלג וגרינפלד

148iv שחדהרבת'ח Kh. Sheḥada 1586 1731 ? OP 293: ז"תשספלג וגרינפלד

149iv גלילות Ḥorbat Gelilot 1321 1707 LR ? 30*–28: *א"איילון ולוי תשע

.
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150 עין עינה' ח Kh. ‘Ein ‘Eina 1793 1652 ER WP 11איור , 27: ז"תשסקליין

151v זיכרין' ח Kh. Zikhrin 1466 1634 ER ? 17: ב"תשסזיסו

152 קוט-אל' ח Kh. el-Kuṭ 1730 1633 ER ? 33: ז"תשסקליין

153 קוט-אל' ח Kh. el-Kuṭ 1730 1633 ER ? 33: ז"תשסקליין

154 )אלעד(מזור  Mazor (El‘ad) 1461 1626 6281 ER Grv 86: ב"ועמית תשסזילברבוד

155v תל שילה Tel Shiloh 1775 1625 ER ? 87: ו"תשסזיסו

156 ערבה' ח Kh. ‘Arabeh 1730 1618 ER ? פ מאיתן קליין"בעמידע

157 בית רימא Beit Rima 1599 1600 ER ? 86: ב"תשסיתאח

158 כולצון' ח Kh. Kulaṣun 1821 1594 ER ? 7איור , 18: ז"תשסקליין

159 כולצון' ח Kh. Kulaṣun 1821 1594 ER ? 105–104: ע"תשקליין וזיסו

160 פצה' ח Kh. Faṣṣa 1624 1587 ER ? 86: ב"תשסיתאח

161 חורבת בירה Ḥ. Bira 1469 1583 7 ? ? 75: ז"תשנספראי ודר

162 )צפון(בורנאט ' ח Kh. Burnat (North) 1465 1576 11 ER Res ט"וגנדלמן תשס, טורגה, עמית

163 )צפון(בורנאט ' ח Kh. Burnat (North) 1465 1576 12 ER Res ט"וגנדלמן תשס, טורגה, עמית

164 )צפון(בורנאט ' ח Kh. Burnat (North) 1465 1576 13 ER Res ט"וגנדלמן תשס, טורגה, עמית

165 )צפון(בורנאט ' ח Kh. Burnat (North) 1465 1576 21 ER Res ט"וגנדלמן תשס, טורגה, עמית

166 )צפון(בורנאט ' ח Kh. Burnat (North) 1465 1576 22 ER Res ט"וגנדלמן תשס, טורגה, עמית

167 )צפון(בורנאט ' ח Kh. Burnat (North) 1465 1576 23 ER Res ט"וגנדלמן תשס, טורגה, עמית

168 )צפון(בורנאט ' ח Kh. Burnat (North) 1465 1576 24 ER Pub ט"וגנדלמן תשס, טורגה, עמית

169 אזור התעשייה מודיעין 

)בורנאט דרום' ח(
Modi‘in Industrial Area
(Kh. Burnat South)

1461 1573 ER Res 40איור , 65–62: ע"תשזלינגר

170 אזור התעשייה מודיעין 

)בורנאט דרום' ח(
Modi‘in Industrial Area
(Kh. Burnat South)

1461 1573 ER Res 40איור , 65–62: ע"תשזלינגר

171 אזור התעשייה מודיעין 

)בורנאט דרום' ח(
Modi‘in Industrial Area
(Kh. Burnat South)

1461 1573 ER Res 40איור , 65–62: ע"תשזלינגר

172 אזור התעשייה מודיעין 

)דרוםבורנאט ' ח(
Modi‘in Industrial Area
(Kh. Burnat South)

1461 1573 ER Res 40איור , 65–62: ע"תשזלינגר

173 אזור התעשייה מודיעין 

)בורנאט דרום' ח(
Modi‘in Industrial Area
(Kh. Burnat South)

1461 1573 ER Res 40איור , 65–62: ע"תשזלינגר

174 ן אזור התעשייה מודיעי

)בורנאט דרום' ח(
Modi‘in Industrial Area
(Kh. Burnat South)

1461 1573 ER Res 40איור , 65–62: ע"תשזלינגר

175 אזור התעשייה מודיעין 

)בורנאט דרום' ח(
Modi‘in Industrial Area
(Kh. Burnat South)

1461 1573 ER Res 40איור , 65–62: ע"תשזלינגר

176 התעשייה מודיעין אזור 

)בורנאט דרום' ח(
Modi‘in Industrial Area
(Kh. Burnat South)

1461 1573 ER Res 40איור , 65–62: ע"תשזלינגר

177v אתר סמוך לדיר ניזם Site near Deir Nizam 1598 1570 ER ? 87: ב"תשסיתאח

178 )גבעה י(שוהם  Shoham (Hill 10) 1455 1569 ER OP?/Grv? )02.07.2010(וד עמית פ מד"בעמידע

179 יביא'ג Kh. Jibiya 1652 1562 ER ? 86: ב"תשסח"יתא

180 עוקף שוהם Shoham Bypass 1455 1556 ER Res ח"תשנדהרי ועד

181 עוקף שוהם Shoham Bypass 1455 1556 ER Res ח"תשנדהרי ועד

182 עוקף שוהם Shoham Bypass 1455 1556 ER Res? ח"תשנדהרי ועד

183 עוקף שוהם Shoham Bypass 1455 1556 ER Res? ח"תשנדהרי ועד

184 )ד"מ(שוהם  Shoham (44) 1454 1556 ER Res 20: ב"תשסזיסו

185 )ד"מ(שוהם  Shoham (44) 1454 1556 ER Res? 20: ב"תשסזיסו

186 )זיפזיפיה' ח(שוהם  Shoham (Kh. Zifzifia) 1446 1555 ER ? 56: ג"תשס' גודוביץ

.

v
.מסופק



1טבלה 

326

No. Site Name (Hebrew) Site Name (English) Long. Lat. Locus
/ no. Period Context Source

187 )77אתר (בית כופה ' ח Kh. Beit Kufa (Site 77) 1461 1530 ER Res 44איור , 80: ע"תשזלינגר

188 )77אתר (בית כופה ' ח Kh. Beit Kufa (Site 77) 1461 1530 ER Res 44איור , 80: ע"תשזלינגר

189 )77אתר (בית כופה ' ח Kh. Beit Kufa (Site 77) 1461 1530 ER Res 44איור , 80: ע"תשזלינגר

190 )77אתר (בית כופה ' ח Kh. Beit Kufa (Site 77) 1461 1530 ER Res 81: ע"תשזלינגר

191 )ארכילאיס(ביודאת -אל' ח Kh. el-Beiyudat 1946 1525 ER I Res 99–98: ה"תשסהיזמי

192 )ארכילאיס(ביודאת -אל' ח Kh. el-Beiyudat 1946 1525 ER I RS 97: ה"תשסהיזמי

193 מחלף בן שמן Ben Shemen Interchange 1441 1515 ER Res? 22: ב"תשסזיסו

194 מחלף בן שמן Ben Shemen Interchange 1441 1515 ER Res? 22: ב"תשסזיסו

195 מחלף בן שמן Ben Shemen Interchange 1441 1515 ER Res? 22: ב"תשסזיסו

196 מחלף בן שמן Ben Shemen Interchange 1441 1515 ER Res? 2005זלינגר 

197 מחלף בן שמן Ben Shemen Interchange 1441 1515 ER Res? 2005גר זלינ

198 מחלף בן שמן Ben Shemen Interchange 1441 1515 ER Res? 2005זלינגר 

199 מחלף בן שמן Ben Shemen Interchange 1441 1515 ER Res? 2005זלינגר 

200 מחלף בן שמן Ben Shemen Interchange 1441 1515 ER Res? 2005זלינגר 

201 מחלף בן שמן Ben Shemen Interchange 1441 1515 ER Res? 2005זלינגר 

202 מחלף בן שמן Ben Shemen Interchange 1441 1515 ER Res? 2005זלינגר 

203 מחלף בן שמן Ben Shemen Interchange 1441 1515 ER Res? 2005זלינגר 

204 מחלף בן שמן Ben Shemen Interchange 1441 1515 ER ? 125, 88: ע"תשזלינגר

205 מחלף בן שמן Ben Shemen Interchange 1441 1515 ER ? 125, 88: ע"תשזלינגר

206 מחלף בן שמן Ben Shemen Interchange 1441 1515 ER ? 125, 88: ע"תשזלינגר

207 מחלף בן שמן Ben Shemen Interchange 1441 1515 ER ? 125, 88: ע"תשזלינגר

208 מחלף בן שמן Ben Shemen Interchange 1441 1515 ER ? 125, 88: ע"תשזלינגר

209 מחלף בן שמן Ben Shemen Interchange 1441 1515 ER ? 125, 88: ע"תשזלינגר

210 מחלף בן שמן Ben Shemen Interchange 1441 1515 ER Pub 127, 125, 88: ע"תשזלינגר

211 חרמשית' ח Ḥ. Ḥermeshit 1476 1508 64 ER WP 153-157: ח"תשנגרינהוט

212 חרמשית' ח Ḥ. Ḥermeshit 1476 1508 ER Res 73: ד"תשנלובין-עירון

213 רדה'ג' ח Kh. Jarda 1553 1504 ER ? 85: ב"תשסיתאח

214 כפר דניאל Kefar Daniel 1437 1492 ER Grv 2008עזב 

215 חמאם-אל' ח Kh. el-Ḥammam 1495 1486 ER ? 31: א"זלינגר תשע; ס"תשנבלטוי

216 קרית ספר Qiryat Sefer 1541 1482 1003 ER Res/OP Magen, Tzionit and Sirkis 2004: 188-190

217 קרית ספר Qiryat Sefer 1541 1482 4001 ER Res Magen, Tzionit and Sirkis 2004: 198

218 קרית ספר Qiryat Sefer 1541 1482 2021 ER Res Magen, Tzionit and Sirkis 2004: 195-196

219 קרית ספר Qiryat Sefer 1541 1482 1601 ER Syn Magen, Tzionit and Sirkis 2004: 182-185

220 ביתין Beitin 1720 1480 ER ? )1- בת(261–260: ן "רייך תש

221vi מודיעין Modi‘in 1471 1477 ER ? 2007פרנוס 

222 ואדי שיבן Wadi Sheiban 1729 1475 ER Grv 172: ג"ואחרים תשנפלדשטיין

223 )כריכור' ח(מנורה  Menora (Kh. Kureikur) 1535 1475 ER ? 44: ד"תשסהיזמי

224 )שילת(שלתא ' ח Kh. Shilta (Shilat) 1520 1471 ER WP? 2008וברדה שמואלי

.

vi
.מסופק



1טבלה 

327

No. Site Name (Hebrew) Site Name (English) Long. Lat. Locus/
no. Period Context Part. Source

225 מקטר-אל' ח Kh. el-Maqaṭir 1738 1469 ER ? 36: ב"תשסזיסו

226 מקטר-אל' ח Kh. el-Maqaṭir 1738 1469 6 ER ? Wood 2001: 250, Fig. 5-6

227 רמלה-מחצבות נשר Nesher-Ramla Quarries 1431 1467 F-256
(L. K75)

ER I Pub Melamed 2010: 80–81, Plan 5.1

228 רמלה-מחצבות נשר Nesher-Ramla Quarries 1431 1467 F-256
(L. K95)

ER I Pub Melamed 2010: 81, Plan 5.1

229 רמלה-מחצבות נשר Nesher-Ramla Quarries 1431 1467 F-258 ER I Res Melamed 2010: 81– 82, Plan 5.2

230 רמלה-חצבות נשרמ Nesher-Ramla Quarries 1431 1467 F-254 ER I Res Melamed 2010: 82, Plan 5.2

231 רמלה-מחצבות נשר Nesher-Ramla Quarries 1431 1467 F-267 ER I Res Melamed 2010: 82– 83, Plan 5.3

232 רמלה-מחצבות נשר Nesher-Ramla Quarries 1431 1467 F-287 ER I Res Melamed 2010: 83, Plan 5.4

233 רמלה-מחצבות נשר Nesher-Ramla Quarries 1431 1467 F-288 ER I Res Melamed 2010: 83–85, Plan 5.5

234 רמלה-מחצבות נשר Nesher-Ramla Quarries 1431 1467 F-298 ER I Res Melamed 2010: 85–86, Plan 5.6

235 רמלה-מחצבות נשר Nesher-Ramla Quarries 1431 1467 F-325 ER I Res Melamed 2010: 86–87, Plan 5.7

236 רמלה-מחצבות נשר Nesher-Ramla Quarries 1431 1467 - ER I Res Melamed 2010: 79, 82, Plan 5.2

237 רמלה-מחצבות נשר Nesher-Ramla Quarries 1431 1467 - ER I Res Melamed 2010: 79

238 דליה-אל' ח Kh. el-Daliya 1538 1464 ER Res?/RS? Fischer, Isaac and Roll 1996: 146;
39: ב"סזיסו תש

239 דליה-אל' ח Kh. el-Daliya 1538 1464 ER Res?/RS? Fischer, Isaac and Roll 1996: 146;
39: ב"זיסו תשס

240 דליה-אל' ח Kh. el-Daliya 1538 1464 ER Res?/RS? Fischer, Isaac and Roll 1996: 146;
39: ב"זיסו תשס

241 )קו מקורות(בית ענבה  Bet ‘Anaba (Mekorot Line) 1439 1462 ER Res 49איור , 92: ע"שתזלינגר

242 )קו מקורות(בית ענבה  Bet ‘Anaba (Mekorot Line) 1439 1462 ER Res 49איור , 93: ע"תשזלינגר

243 )קו מקורות(בית ענבה  Bet ‘Anaba (Mekorot Line) 1439 1462 ER Pub DE 65איור , 93: ע"תשזלינגר

244 כפר שין' ח Kh. Kafr Sheiyan 1652 1459 ER ? 84-85: ב"תשסיתאח

245 תיתורה' ח Ḥorbat Tittora 1520 1455 ER ? )02.03.11(מבועז זיסו מידע בעל פה

246 ת אל הדלימ'נג' ח Kh. Najmat el-Hadali 1545 1453 ER ? 66–65: 1ג"תשסבץ

247 ניסיה' ח Kh. Nisya 1717 1449 Area 39 ER OP Livingston 1989: 62-64

248 ניסיה' ח Kh. Nisya 1717 1449 Area 33 ER ? Livingston 1989: 53

249 )רחובות(דיראן ' ח Kh. Deiran (Reḥovot) 1324 1448 508 ? ? 123, 1תוכנית , 121: ז"תשסבושנינו

250 )רחובות(דיראן ' ח Kh. Deiran (Reḥovot) 1324 1448 ? ? Amit;1תוכנית , 121: ז"תשסבושנינו
and Adler 20102: 135, n. 35

251 תחתא-בית עור א Beit ‘Ur et-Taḥta 1582 1446 ER ? .13הערה , 18–17: ה"תשממגן

252 דולי-ביר א' ח Kh. Bir ed-Dawali 1655 1439 ER ? Div/
DE

.1איור , 83: ב"תשסיתאח

253 עומדאן-אום אל' ח Kh. Umm el-‘Umdan 1488 1433 ER Syn 76: ד"און ורפיואנו תשס, בדולח-וקסלר

254 נצבה-תל אל Tell en-Naṣba 1706 1433 Cist. 47 ER Grv DE )1-מפ(262–261: ן"רייך תש

255 חורבת בית שנה Ḥ. Bet Shanna 1488 1428 18מערכת 

B
ER Res? 271–268: ז"תשס' ובורדוביץזיסו

256 חורבת בית שנה Ḥ. Bet Shanna 1488 1428 מערכת 
17C

ER Res? 275–274: ז"תשס' ובורדוביץזיסו

257 חורבת בית שנה Ḥ. Bet Shanna 1488 1428 20מערכת  ER Res? 279: ז"תשס' ובורדוביץזיסו

.
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258 בית סילא' ח Kh. Beit Sila 1645 1427 ER Res? Batz 2002

259 )דגון(דוק  Doq (Dagon) 1908 1424 Hel?-ER I? ? 5הערה 228, 225: 1989עמית 

260 )דגון(דוק  Doq (Dagon) 1908 1424 Hel?-ER I? ? 5הערה 228, 225: 1989עמית 

261 חורבת חדת –מודיעין 
)'ב(ובארית 

Modi‘in – Ḥ. Ḥadat
and Be’erit (B)

1510 1420 ER WP 2007ון דן ברינק

262 חורבת חדת –מודיעין 
)'ב(ובארית 

Modi‘in – Ḥ. Ḥadat
and Be’erit (B)

1510 1420 ER Res 2007ון דן ברינק

263 עומירי-תל אל Tell el-‘Omiri 2342 1420 ER ? 167–166: ד"תשסשגיב

264 קלנדיה Qalandiya 1698 1419 F-16, F-17 ER I Res Magen 2004: 62 - )1-קל(262: ן"רייך תש;63

265 קלנדיה Qalandiya 1698 1419 P-13 ER I WP, OP Magen 2004: 39;2-קל(263: ן"רייך תש(

266 לטטין-א' ח Kh. el-Laṭaṭin 1659 1418 ER ? 6–5איור , 88–87: ב"תשסיתאח

267 דירה'ג-אל' ח Kh. el-Judeira 1588 1416 ER ? 84: ב"תשסיתאח

268 גזר Gezer 1425 1407 Hel? Res Reich 1981;1- גז(267: ן"יך תשרי(

269 גזר Gezer 1425 1407 Hel? Res Reich 1981;2- גז(267: ן"רייך תש(

270 גזר Gezer 1425 1407 Hel? Res Reich 1981 ;3-גז(267: ן"ייך תשר(

271 גזר Gezer 1425 1407 Hel? Res Reich 1981 ;4-גז(267: ן"רייך תש(

272 גזר Gezer 1425 1407 Hel? Res DE Reich 1981 ;5-גז(267: ן"רייך תש(

273 גזר Gezer 1425 1407 Hel? Res DE Reich 1981 ;6-גז(268: ן"רייך תש(

274 גזר Gezer 1425 1407 Hel? Res Reich 1981 ;7-גז(268: ן"רייך תש(

275 בע'ג Jaba 1749 1405 ER ? 71: ב"תשסזיסו

276 עב'ג Jaba 1749 1405 ER ? 71: ב"תשסזיסו

277 בע'ג Jaba 1749 1405 ER ? 71: ב"תשסזיסו

278 בע'ג Jaba 1749 1405 ER ? 71: ב"תשסזיסו

279 יריחו Jericho 1913 1405 A(A)209-
A(A)243

Hel Res Netzer 2001: 39-43;)1-יח(271: ן"רייך תש

280 יריחו Jericho 1913 1405 A(B)252 Hel Res Netzer 2001: 91;)12-יח(272: ן"רייך תש

281 יריחו Jericho 1913 1405 A(B)64 Hel Res Netzer 2001: 117-123;)2-יח(271: ן"רייך תש

282 יריחו Jericho 1913 1405 A(B)9 ER I Res Netzer 2001: 105-106;)3-יח(271: ן"רייך תש

283 ויריח Jericho 1913 1405 A(B)86 ER I Res Netzer 2001: 102-105;)4-יח(271: ן"רייך תש

284 יריחו Jericho 1913 1405 A(B)63 ER I Res Netzer 2001: 131;)6-יח(272: ן"רייך תש

285 יריחו Jericho 1913 1405 A(B)59/1 Hel?-ER I? Res? DS Netzer 2001: 134-135;)5-יח(271: ן"רייך תש

286 יריחו Jericho 1913 1405 A(E)529 Hel Res Netzer 2001: 153;)11-יח(272: ן"רייך תש

287 יריחו Jericho 1913 1405 AE34 Hel Res Netzer 2001: 157;)9-יח(272: ן"רייך תש

288 יריחו Jericho 1913 1405 AE54-
AE53

Hel Res Netzer 2001: 167;)10-יח(272: ן"רייך תש

289 יריחו Jericho 1913 1405 AE45 Hel Res Netzer 2001: 161;)8-יח(272: ן"רייך תש

290 יריחו Jericho 1913 1405 AE40 Hel Res Netzer 2001: 170-171;)7-יח(272: ן"רייך תש

291 יריחו Jericho 1913 1405 AG15 Hel Res Netzer 2001: 184

292 יריחו Jericho 1913 1405 A(L)345 ER I BH Netzer 2001: 212;)13-יח(272: ן"רייך תש

293 יריחו Jericho 1913 1405 A(L)350-
A(L)283

Hel Res Netzer 2001: 214-217;)14-יח(272: ן"רייך תש

294 יריחו Jericho 1913 1405 15 ER I Res )15-יח(272: ן"רייך תש

.
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295 יריחו Jericho 1913 1405 9-10 ER I Res )16-יח(272: ן"רייך תש

296 יריחו Jericho 1913 1405 AK14-
AK13

ER I Res? Netzer 2001: 222

297 יריחו Jericho 1913 1405 AK15 ER I BH Netzer 2001: 220–221

298 יריחו Jericho 1913 1405 A(M)537-
A(M)538

ER I Res Netzer 2001: 227

299 יריחו Jericho 1913 1405 B148 ER I BH Netzer 2001: 264–273 ;18-יח(272: ן"רייך תש(

300 יריחו Jericho 1913 1405 B111 ER I BH Netzer 2001: )19-יח(272: ן"רייך תש; 273–264

301 יריחו Jericho 1913 1405 B147 ER I BH Netzer 2001: 264–273 ;17-יח(272: ן"רייך תש(

302 יריחו Jericho 1913 1405 SB10 Hel WP Netzer 2004: 29–30 ;30-יח(273: ן"רייך תש(

303 יריחו Jericho 1913 1405 F93-F87 ER I WP? Netzer 2004: 63–64 ;26-יח(273: ן"רייך תש(

304 יריחו Jericho 1913 1405 F182-
F176

ER I WP? Netzer 2004: 75–76 ;21-יח(272: ן"רייך תש(

305 יריחו Jericho 1913 1405 F120-
F177

ER I WP? DS Netzer 2004: 91–96 ;22-יח(272: ן"רייך תש(

306 יריחו Jericho 1913 1405 F80-F132 ER I WP? Netzer 2004: 113–115 ;20-יח(272: ן"רייך תש(

307 יריחו Jericho 1913 1405 F239-
F249

ER I WP? Netzer 2004: 12 )25-יח(273: ן"רייך תש; 125–

308 יריחו Jericho 1913 1405 F4-F1 ER I WP? DS Netzer 2004: 43–46 ;23-יח(272: ן"רייך תש(

309 יריחו Jericho 1913 1405 F98 ER I WP? Netzer 2004: 129 ;27-יח(273: ן"רייך תש(

310 יריחו Jericho 1913 1405 F201-
F202

Hel ? Netzer 2004: 146–147 ;24-יח(273: ן"רייך תש(

311 יריחו Jericho 1913 1405 AH50-
AH55

Hel?-ER I? Res Netzer 2004: 148 ;28-יח(273: ן"רייך תש(

312 יריחו Jericho 1913 1405 AH21-
AH28

ER I Res Netzer 2004: 149–150 ;29-יח(273: ן"רייך תש(

313 יריחו Jericho 1913 1405 AG106-
AG107

Hel Syn? Netzer 2004: 178–180

314 יריחו Jericho 1913 1405 Tomb H ER I Grv Netzer 19992 ;31-יח(273: ן"רייך תש(

315 יריחו Jericho 1913 1405 B214-
B212

ER I Res Netzer 2001: 274–275

316 דר עצי' ח Kh. Dar ‘Aṣi 1560 1405 ER ? )04.09.05(מדוד עמית ובועז זיסו מידע בעל פה

317 דר עצי' ח Kh. Dar ‘Aṣi 1560 1405 ER ? )04.09.05(מדוד עמית ובועז זיסו מידע בעל פה

318 עצידר' ח Kh. Dar ‘Aṣi 1560 1405 ER ? )04.09.05(מדוד עמית ובועז זיסו מידע בעל פה

319 דר עצי' ח Kh. Dar ‘Aṣi 1560 1405 ER ? )04.09.05(מדוד עמית ובועז זיסו מידע בעל פה

320 נחל בית חנן Naḥal Bet Ḥanan 1560 1403 ER Grv )07.01.08(מדוד עמית מידע בעל פה

321 נחל בית חנן Naḥal Bet Ḥanan 1560 1403 ER Grv )07.01.08(מדוד עמית מידע בעל פה

322 נחל מכמש 

)מערות אל עליליאת(
Naḥal Mikhmas

(el-‘Aliliat Caves)
1771 1403 ER RC )1-נמ(320–319: ן"רייך תש; ה"תשמפטריך

323 שיבלי' ח Kh. Shibli 1558 1402 ER ? 53: ב"זיסו תשס; 116: ג"תשנהיזמי

324 נוסייב אווישירה Nuseib Uweishira 1905 1400 ER I ? Netzer & Birger 1990: 195–196

325 גבעון Gibeon 1677 1395 ER Res )1- גב(264–263: ן"רייך תש

326 קיפרוס Cypros 1905 1391 83 ER I BH Netzer 2004: 267–268 ;1-קפ(265–264: ן"רייך תש(

327 קיפרוס Cypros 1905 1391 90 ER I BH Netzer 2004: 269 ;2-קפ(264: ן"רייך תש(

328 קיפרוס Cypros 1905 1391 7 ER I BH Netzer 2004: 251 ;4-קפ(265: ן"רייך תש(

329 קיפרוס Cypros 1905 1391 25 ER I BH Netzer 2004: 257 ;3-קפ(265: ן"רייך תש(

330 קיפרוס Cypros 1905 1391 38 Hel BH Netzer 2004: 274 ;5-קפ(265: ן"רייך תש(

.
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331vii מחתס -אל

)אתר הטבילה(

el-Maghtas
(Baptismal Site)

2038 1384 ER ? 170–169: ד"תשסגיבש

332vii מחתס -אל

)אתר הטבילה(

el-Maghtas
(Baptismal Site)

2038 1384 ER ? 170–169: ד"תשסשגיב

333vii מחתס -אל

)אתר הטבילה(

el-Maghtas
(Baptismal Site)

2038 1384 ER ? 170–169: ד"תשסשגיב

334 חורבת עקד Ḥ. ‘Eqed 1508 1382 ER Res? )14.12.10(מבועז זיסו מידע בעל פה

335 חורבת עקד Ḥ. ‘Eqed 1508 1382 ER Res? )14.12.10(מבועז זיסו מידע בעל פה

336 סמואל-נבי Nebi Samwil 1673 1378 ER ? 59: ב"תשסזיסו

337 סמואל-נבי Nebi Samwil 1673 1378 ER ? 59: ב"תשסזיסו

338vii סמואל-נבי Nebi Samwil 1673 1378 ER ? 59: ב"תשסזיסו

339 בפסגת זא
)בנה ביתך(

Pisgat Ze’ev
(Villa Quarter)

1741 1369 ER Res/WP/
OP

Div ג"וסבריאגו תשנשוקרון

340 משמר דוד Mishmar David 1409 1369 Byz-Islm ? )18.02.10(מידע בעל פה מאלי ינאי

341 משמר דוד Mishmar David 1409 1369 Byz-Islm ? )18.02.10(מידע בעל פה מאלי ינאי

342 שועפט Shu‘fat 1716 1367 ER II Res 59: ח"פרנס תשס- וסקלרנתן-בר

343 שועפט Shu‘fat 1716 1367 ER II Res? 59: ח"ספרנס תש- וסקלרנתן-בר

344 שועפט Shu‘fat 1716 1367 ER II Res? 59: ח"פרנס תשס- וסקלרנתן-בר

345 שועפט Shu‘fat 1716 1367 ER II ? 60: ח"פרנס תשס- וסקלרנתן-בר

346 שועפט Shu‘fat 1716 1367 ER II Res? 60: ח"פרנס תשס- וסקלרנתן-בר

347 שועפט Shu‘fat 1716 1367 ER II Res? 61: ח"פרנס תשס- וסקלרנתן-בר

348 שועפט Shu‘fat 1716 1367 ER II ? )25.11.09(עמית מדוד על פהבעמידע

349 פול-תל אל Tell el-Ful 1720 1367 ER ? Gibson 2004: 172

350 'פסגת זאב מזרח א Pisgat Ze’ev E. A 1728 1362 44-91 ER Res Seligman 1999: 139-140, 161-162

351 'ח אפסגת זאב מזר Pisgat Ze’ev E. A 1728 1362 37-13 ER Res Seligman 1999: 148-149, 161-162

352 'פסגת זאב מזרח א Pisgat Ze’ev E. A 1728 1362 37-3 ER Res Seligman 1999: 148-149, 161-162

353 'פסגת זאב מזרח א Pisgat Ze’ev E. A 1728 1362 13-17 ER WP? Seligman 1999: 157-158

354 מצד' ח Ḥ. Meṣad 1549 1362 ER RS 198: 1989פישר 

355 כעכול' ח Kh. Ka‘akul 1738 1358 L119 ER Res? Seligman 2006: 3–5

356 כעכול' ח Kh. Ka‘akul 1738 1358 L433 ER Res? Seligman 2006: 9

357 כעכול' ח Kh. Ka‘akul 1738 1358 L1066 ER Res? Seligman 2006: 13

358 ראס-א' ח Kh. er-Ras 1710 1352 ER ? ד"תשנאון ורפיואנו

359 יער רמות Ramot Forest 1699 1351 L109 ER WP 58–56: ו"ואחרים תשס' דוידוביץ

360 שלוחת משלטים Sheluḥat Mishlaṭim 1560 1350 ER WP 102: ז"ווייס תשנסולימני, זיסו

361 חורבת המוצה Ḥ. Hamoẓa 1654 1349 ER ? 86איור , ה"תשנביליג

362 חורבת המוצה Ḥ. Hamoẓa 1654 1349 ER WP? ה"תשנביליג

363 חורבת המוצה Ḥ. Hamoẓa 1654 1349 ER ? ה"תשנביליג

364 חורבת המוצה Ḥ. Hamoẓa 1654 1349 ER ? ה"תשנביליג

365 חורבת המוצה Ḥ. Hamoẓa 1654 1349 ER ? ה"תשנביליג

366 חורבת המוצה Ḥ. Hamoẓa 1654 1349 ER ? 62: ב"תשסזיסו

367 עמק הארזים Arazim Valley 1672 1348 ER ? )24.02.11(דוד עמית מיחיאל זלינגר ומידע בעל פה

.
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368 אתר שמורת 
שיירות

Shemurat Ha-Shayyarot
Site

1550 1346 ER ? 79: ב"תשסזיסו

369 עיסוויה ‘Issawiya 1738 1342 ER Grv? Div/DE Reich 1984 ;1-עס(250–249: ן"רייך תש(

370viii שובב' ח Ḥ Shovav 1488 1337 ER ? 144: ב"תשסוזיס

371
שמואל הנביא ' רח

)ירושלים(
Shemuel Hanavi St.
(Jerusalem)

1709 1335 ER Grv? ד"תשנזיסו

372 הר הצופים Mt. Scopus 1733 1334 Installation
II

ER Grv? Re’em 2010: 31–32

373 הר הצופים 
)מצפור(

Mt. Scopus Observatory 1729 1332 ER Grv 27: *ח"תשנבדולח-וקסלר

374 אתר (הר הצופים 
298(

Mt. Scopus (Site 298) 1731 1332 ER Grv )1-יז(246: ן"רייך תש; *96: 2001קלונר

375 קברי המלכים Tombs of the Kings 1718 1328 Aבריכה ER I Grv )1-יפ(243-245: ן"רייך תש; 35-38: ז"תשכהן

376 מלכיםקברי ה Tombs of the Kings 1718 1328 Bבריכה ER I Grv Div/DE )2- יפ(243-245: ן"רייך תש; 35-38: ז"תשכהן

377 בנייני האומה Jerusalem International
Convention Center

1693 1326 ER I Pot Arubas and Goldfus 2005;מחיים ל פהמידע בע
)06.25.09(גולדפוס 

378 בנייני האומה Jerusalem International
Convention Center

1693 1326 ER I Pot Arubas and Goldfus 2005;מחיים ל פהמידע בע
)06.25.09(גולדפוס 

379 בנייני האומה Jerusalem International
Convention Center

1693 1326 ER I Pot Arubas and Goldfus 2005;מחיים פהלמידע בע
)06.25.09(גולדפוס 

380 בנייני האומה Jerusalem International
Convention Center

1693 1326 ER I Pot ה בהדרכת החופרים רון בארי ודנית סיור בחפיר
)23.12.09(

381 בנייני האומה Jerusalem International
Convention Center

1693 1326 522 ER I Pot Rosenthal-Heginbottom 2005: 233-234

382 תל צובה Tel. Ṣuba 1620 1325 ER ? 77: ב"תשסזיסו

383 דרך יריחו Jericho Road 1726 1320 ER I ? Div/DE )2-יז(247: ן"תשרייך

384 משכן הכנסת Knesset Building 1695 1315 ER ? )14.10.10(מידע בעל פה מדוד עמית 

385 זיאון ישראלמו Israel Museum 1693 1311 ER ? )16.06.08(מדוד עמית מידע בעל פה

386 ניקופוריה Nikephoria 1712 1311 ER Grv )3-יפ(252: ן"רייך תש; 58: ה"תשמקלונר

387 עמק המצלבה Valley of the Cross 1696 1310 ER ? )01.05.07(מבועז זיסו מידע בעל פה

388 אל עזריה 
)בית עניה(

el-‘Azariya (Bethany) 1740 1309 ER WP?/Grv? Div/DE Benoit and Boismard 1951 ;251ן "רייך תש
)1-בנ(

389 אל עזריה 
)בית עניה(

el-‘Azariya (Bethany) 1740 1309 ER WP?/Grv? DE Benoit and Boismard 1951 ;252–251ן "רייך תש
)2-בנ(

390 אל עזריה 
)בית עניה(

el-‘Azariya (Bethany) 1740 1309 ER ? DE 97: ב"זיסו תשס

391 עין כרם ‘En Kerem 1652 1306 ER WP Saller 1946: 62-69, pl. 5:1 ;86: ב"זיסו תשס

392 קרית היובל Qiryat Hayovel 1671 1306 ER ? )24.02.11(מדוד עמית מידע בעל פה

393ix עובייד ' שייח' ח
)סטף(

Saṭaf 1619 1306 ER ? Gibson Ibbs and Kloner 1991: 39

394 מרמיתא-אל' ח Kh. El-Marmita 1513 1304 ER WP Gershuny 2006: 167–168

395 בית וגן Bayit Ve-Gan 1685 1299 ER WP ס"תששיאון וראם

396 בית וגן Bayit Ve-Gan 1685 1299 ER ? 83: ב"תשסזיסו

397 בית וגן Bayit Ve-Gan 1685 1299 ER ? 83: ב"תשסזיסו

398 רמת דניה Ramat Daniya 1672 1297 1I ER WP 42*-39: *ז"וינסנס תשס-ודהראם

.
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399 הר הבית, ירושלים Jerusalem,  Temple Mt. 1713 1296 ER I Pub )1-יב(230–229: ן"רייך תש

400 הר הבית, ירושלים Jerusalem, Temple Mt. 1713 1296 ER I Pub )1-יב(230–229: ן"רייך תש

401 הר הבית, ירושלים Jerusalem, Temple Mt. 1713 1296 ER I Pub Gibson and Jacobson 1996: 27, 58

402 הר ציון, ירושלים Jerusalem, Mt. Zion 1713 1296 ER I Res )1-יד(208: ן"רייך תש

403 הר ציון, ירושלים Jerusalem, Mt. Zion 1713 1296 ER I Res )2-יד(208: ן"רייך תש

404 הר ציון, ירושלים Jerusalem, Mt. Zion 1713 1296 ER I Res Gibson 2010

405 הר ציון, ירושלים Jerusalem, Mt. Zion 1713 1296 ER I Res )3-יד(214: ן"רייך תש

406 הר ציון, ירושלים Jerusalem, Mt. Zion 1713 1296 ER I Res Div )א3-יד(214: ן"רייך תש

407 הר ציון, ירושלים Jerusalem, Mt. Zion 1713 1296 ER I Res )4-יד(392: ן"רייך תש

408 הר ציון, ירושלים Jerusalem, Mt. Zion 1713 1296 ER I Res DE )5-יד(211: ן"רייך תש

409 הר ציון, ירושלים Jerusalem, Mt. Zion 1713 1296 ER I Res Div )6-יד(211: ן"רייך תש

410 הר ציון, ירושלים Jerusalem, Mt. Zion 1713 1296 ER I Res Div )7-יד(212: ן"רייך תש

411 מורד הר ציון, ירושלים Jrslm, Mt. Zion Slope 1713 1296 4 ER I Res )8-יד(213–212: ן"רייך תש

412 מורד הר ציון, ירושלים Jrslm, Mt. Zion Slope 1713 1296 ER I Res )9-יד(213: ן"רייך תש

413 עיר דוד, ירושלים Jrslm, City of David 1713 1296 ER I Res )10-יד(232: ן"רייך תש

414 עיר דוד, ירושלים Jrslm, City of David 1713 1296 B ER I Res )11-יד(231: ן"רייך תש

415 עיר דוד, ירושלים Jrslm, City of David 1713 1296 aa ER I Res )12-יד(231:ן"רייך תש

416 עיר דוד, ירושלים Jrslm, City of David 1713 1296 T ER I Res )13-יד(231: ן"רייך תש

417 עיר דוד, ירושלים Jrslm, City of David 1713 1296 M ER I Res )14-יד(231: ן"רייך תש

418 עיר דוד, ירושלים Jrslm, City of David 1713 1296 P-1/P-2 ER I Syn? Div/DE –Reich 2004: 140; )15-יד(235–233: ן"רייך תש
142

419 עיר דוד, ירושלים Jrslm, City of David 1713 1296 P-3 ER I Res Reich 2004: 142; )16-יד(234: ן"רייך תש

420 עיר דוד, ירושלים Jrslm, City of David 1713 1296 P-7 ER I Res Reich 2004: 144; )17-יד(235:ן"רייך תש

421 עיר דוד, ירושלים Jrslm, City of David 1713 1296 P-6 ER I Res Reich 2004: 144; )18-יד(235: ן"רייך תש

422 עיר דוד, ירושלים Jrslm, City of David 1713 1296 P-5 ER I Res Reich 2004: 144; )19-יד(235: ן"רייך תש

423 עיר דוד, רושליםי Jrslm, City of David 1713 1296 ER I Res )20-יד(398: ן"רייך תש

424 עיר דוד, ירושלים Jrslm, City of David 1713 1296 5 ER I Res Div )21-יד(237–236: ן"רייך תש

425 עיר דוד, ירושלים Jrslm, City of David 1713 1296 7 ER I Res )22-יד(237: ן"רייך תש

426 עיר דוד, ירושלים Jrslm, City of David 1713 1296 ER I Res )23-יד(238: ן"רייך תש

427 עיר דוד, ירושלים Jrslm, City of David 1713 1296 13 ER I Res )24-יד(240–239: ן"רייך תש

428 עיר דוד, ירושלים Jrslm, City of David 1713 1296 11 ER I Res DE )25-יד(239: ן"רייך תש

429 עיר דוד, ירושלים Jrslm, City of David 1713 1296 7 ER I Res )26-יד(240: ן"רייך תש

430 עיר דוד, ירושלים Jrslm, City of David 1713 1296 ER I Res )27-יד(240: ן"רייך תש

431 עיר דוד, ירושלים Jrslm, City of David 1713 1296 23 ER I Res )28-יד(240: ן"רייך תש

432 עיר דוד, ירושלים Jrslm, City of David 1713 1296 129 ER I Res )29-יד(240: ן"רייך תש

433 עיר דוד, ירושלים Jrslm, City of David 1713 1296 132 ER I Res )30-יד(240: ן"רייך תש

434 ר דודעי, ירושלים Jrslm, City of David 1713 1296 133 ER I Res )31-יד(240: ן"רייך תש

435 עיר דוד, ירושלים Jrslm, City of David 1713 1296 A ER I Res )32-יד(242: ן"רייך תש

436 מורד הר ציון, ירושלים Jrslm, Mt. Zion Slope 1713 1296 ER I Res DE )33-יד(209: ן"רייך תש

437 מורד הר ציון, ירושלים Jrslm, Mt. Zion Slope 1713 1296 ER I Res Div )34-יד(209: ן"רייך תש

438 מורד הר ציון, ירושלים Jrslm, Mt. Zion Slope 1713 1296 ER I Res DE )35-יד(210–209: ן"רייך תש

.
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439 מורד הר ציון, ירושלים Jerusalem, Mt. Zion Slope 1713 1296 ER I Res )36-יד(210: ן"רייך תש

440 מורד הר ציון, ירושלים Jerusalem, Mt. Zion Slope 1713 1296 ER I Res )37-יד(210: ן"רייך תש

441 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem, W. of Temple Mt. 1713 1296 7037 ER I Div Mazar and Mazar 1989: 53–54 ;
)1-יכ(224–223:ן"רייך תש

442 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem, W. of Temple Mt. 1713 1296 ER I )2-יכ(224–223: ן"רייך תש

443 הביתכתלי הר , ירושלים Jerusalem, W. of Temple Mt. 1713 1296 ER I )3-יכ(224–223: ן"רייך תש

444 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem, W. of Temple Mt. 1713 1296 ER I )4-יכ(413: ן"רייך תש

445 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem, W. of Temple Mt. 1713 1296 ER I )5-יכ(224–223: ן"רייך תש

446 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem, W. of Temple Mt. 1713 1296 ER I DE )6-יכ(224–223: ן"רייך תש

447 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem, W. of Temple Mt. 1713 1296 ER I )7-יכ(224–223: ן"רייך תש

448 הביתכתלי הר , ירושלים Jerusalem, W. of Temple Mt. 1713 1296 ER I )8-יכ(224–223: ן"רייך תש

449 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem, W. of Temple Mt. 1713 1296 ER I )9-יכ(224–223: ן"רייך תש

450 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem, W. of Temple Mt. 1713 1296 ER I )10-יכ(224–223: ן"רייך תש

451 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem, W. of Temple Mt. 1713 1296 ER I )11-יכ(412: ן"רייך תש

452 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem, W. of Temple Mt. 1713 1296 ER I )12-יכ(224–223: ן"רייך תש

453 ר הביתכתלי ה, ירושלים Jerusalem 1713 1296 ER I ? )13- יכ(76: ן"רייך תש

454 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem 1713 1296 ER I ? )14- יכ(76: ן"רייך תש

455 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem, S. of Temple Mt. 1713 1296 ER I Pub Div )15-יכ(221: ן"רייך תש

456 כתלי הר הבית, ליםירוש Jerusalem, S. of Temple Mt. 1713 1296 ER I Pub )16-יכ(414: ן"רייך תש

457 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem, S. of Temple Mt. 1713 1296 ER I Pub )17-יכ(220: ן"רייך תש

458 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem, S. of Temple Mt. 1713 1296 ER I Pub )18-יכ(220: ן"רייך תש

459 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem, S. of Temple Mt. 1713 1296 Hel Pub? DE ברוך ורייך; )19-יכ(221: ן"רייך תש

88: ב"תשס

460 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem, S. of Temple Mt. 1713 1296 ER I Pub Div )20-יכ(221: ן"תשרייך 

461 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem, S. of Temple Mt. 1713 1296 ER I Res Div )21-יכ(221: ן"רייך תש

462 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem, S. of Temple Mt. 1713 1296 ER I Res )22-יכ(221: ן"רייך תש

463 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem, S. of Temple Mt. 1713 1296 ER I Res )23-יכ(221: ן"רייך תש

464 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem, S. of Temple Mt. 1713 1296 ER I Res )24-יכ(222–221: ן"רייך תש

465 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem, S. of Temple Mt. 1713 1296 ER I Res )25-יכ(221: ן"רייך תש

466 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem, S. of Temple Mt. 1713 1296 ER I Res )26-יכ(222: ן"רייך תש

467 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem, S. of Temple Mt. 1713 1296 ER I Pub? )27-יכ(220–219: ן"רייך תש

468x י הר הביתכתל, ירושלים Jerusalem, S. of Temple Mt. 1713 1296 ER I ? )28-יכ(223–222: ן"רייך תש

469 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem, S. of Temple Mt. 1713 1296 ER I Res )29-יכ(219: ן"רייך תש

470 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem, S. of Temple Mt. 1713 1296 ER I Res )30-יכ(219: ן"רייך תש

471 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem, S. of Temple Mt. 1713 1296 ER I Res )31-יכ(222: ן"רייך תש

472 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem, S. of Temple Mt. 1713 1296 ER I Res )32-יכ(222: ן"רייך תש

473xi כתלי הר הבית, םירושלי Jerusalem, S. of Temple Mt. 1713 1296 ER I Res )33-יכ(222: ן"רייך תש

474 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem, S. of Temple Mt. 1713 1296 ER I Res )34-יכ(222: ן"רייך תש

475 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem, S. of Temple Mt. 1713 1296 ER I Res )35-יכ(219: ן"רייך תש

476 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem, S. of Temple Mt. 1713 1296 ER I ? )36- יכ(220, 77: ן"רייך תש

477 כתלי הר הבית, ירושלים Jerusalem, S. of Temple Mt. 1713 1296 ER I ? )37-יכ(220, 77: ן"רייך תש

.
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478 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res DE )1-יר(177: ן"תשרייך

479 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )2-יר(177: ן"תשרייך

480 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res DE )3-יר(177: ן"תשרייך

481 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )4-יר(178–177: ן"תשרייך

482 בע היהודיהרו, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )5-יר(177: ן"תשרייך

483 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )6-יר(176–175: ן"תשרייך

484 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 Hel Res )7-יר(179, 175: ן"תשרייך

485 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )8-יר(178: ן"תשרייך

486 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res Div/
DE

)11-יר(183–182: ן"תשרייך

487 ובע היהודיהר, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )12-יר(183: ן"תשרייך

488 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res DE? )13-יר(180–179: ן"תשרייך

489 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )14-יר(; 180: ן"תשרייך

490 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )15-יר(; 181: ן"תשרייך

491 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )16-יר(; 181: ן"תשרייך

492 היהודיהרובע, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 209 ER I Res Geva 2010: 60–61; )17-יר(186: ן"רייך תש

493 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 228 ER I Res :Geva 2010; )18-יר(186: ן"תשרייך 26–28

494 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )19-יר(185: ן"תשרייך

495 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )20-יר(186–185: ן"תשרייך

496 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )21-יר(184:ן"תשרייך

497 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )22-יר(184: ן"תשרייך

498 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )23-יר(185: ן"תשרייך

499 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )24-יר(185: ן"תשרייך

500xii הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )26-יר(185: ן"תשרייך

501 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )27-יר(185: ן"תשרייך

502xii הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )28-יר(185: ן"תשרייך

503 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res DE? )29-יר(188: ן"תשרייך

504 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )30-יר(188: ן"תשרייך

505 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )31-יר(429: ן"תשרייך

506xiii הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I ? )32-יר(205–203: ן"תשרייך

507xii הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )33-יר(206–205: ן"תשרייך

508 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 720/723 ER I Res Geva 2006: 36–40; )34-יר(189: ן"רייך תש

509 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )35-יר(192–191: ן"תשרייך

510 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )36-יר(191: ן"תשרייך

511 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )37-יר(193–192: ן"תשיךרי

512 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res Div? )38-יר(194–193: ן"תשרייך

513 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )39-יר(195, 193: ן"תשרייך

514 היהודיהרובע, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res Div )40-יר(196–195: ן"תשרייך

515 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )41-יר(196: ן"תשרייך

516 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 94 ER I Res Reich 2000: 97
.
.

xii
.מסופק

xiii
.רוחותיומארבעמדרגותעםתקןמ



1טבלה 

335

No. Site Name (Hebrew) Site Name (English) Long. Lat. Locus
/ no. Period Context Part. Source

517 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 67 ER I Res :Reich 2000; )42-יר(197: ן"רייך תש 96–
97518 הרובע היהודי,ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 65 Hel Res :Reich 2000; )43-יר(197: ן"רייך תש 88–
90519 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 Hel Res )45-יר(198: ן"רייך תש

520 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res? )46-יר(433: ן"תשרייך

521 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res? )47-יר(206: ן"תשרייך

522 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )48-יר(203: ן"תשרייך

523 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )49-יר(201: ן"תשרייך

524 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )50-יר(200: ן"תשרייך

525 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )51-יר(202: ן"תשרייך

526 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )52-יר(202: ן"תשרייך

527 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )53-יר(200: ן"תשרייך

528 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res/BH? )54-יר(201–200: ן"תשרייך

529 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res? )55-יר(206: ן"תשרייך

530 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res? )56-יר(206: ן"תשרייך

531 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )58-יר(428: ן"תשרייך

532 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res? )59-יר(436: ן"תשרייך

533 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )60-יר(196: ן"תשרייך

534 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )61-יר(184: ן"תשרייך

535 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )62-יר(422: ן"תשרייך

536 הרובע היהודי, ושליםיר Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 b ER I Res )1-ית(207–206: ן"רייך תש

537 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 c ER I Res )2-ית(207–206: ן"רייך תש

538 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )3-ית(208–207: ן"רייך תש

539 המצודה, ירושלים Jerusalem, Citadel 1713 1296 507 ER I ? )4-ית(217–215: ן"רייך תש

540 בית חסדא, ירושלים Jerusalem, Bethesda 1713 1296 4 ER I Res )5-ית(248: ן"רייך תש

541 הרובע היהודי, ירושלים Jerusalem, Jewish Quarter 1713 1296 ER I Res )6-ית(208: ן"רייך תש

542 המצודה, ירושלים Jerusalem, Citadel 1713 1296 ER I ? Div/DE )7-ית(217: ן"רייך תש

543 הגן הארמני, ירושלים Jerusalem, Armenian Garden 1713 1296 ER I ? )8-ית(217: ן"רייך תש

544 הגן הארמני, ירושלים Jerusalem, Armenian Garden 1713 1296 ER I ? )9-ית(217: ן"רייך תש

545 תלי הר הביתכ, ירושלים Jerusalem, S. of Temple Mt. 1713 1296 Hel Pub? 92: ב"תשסברוך ורייך

546 הר הבית, ירושלים Jerusalem, Temple Mt. 1713 1296 ER I Pub ט"תשסיגוצ

547 )הצופה(עיר דוד, ירושלים Jrslm, City of David (Tzofeh) 1713 1296 ER I Res Mazar 2009: 82–83

548 )הצופה(עיר דוד, ירושלים Jrslm, City of David (Tzofeh) 1713 1296 ER I Res Div Mazar 2009: 84–86

549 )הצופה(עיר דוד, ירושלים Jrslm, City of David (Tzofeh) 1713 1296 ER I Res? )03.12.10(סיור באתר 

550 )הצופה(עיר דוד, ירושלים Jrslm, City of David (Tzofeh) 1713 1296 ER I Res? )03.12.10(סיור באתר 

551 )העשור(עיר דוד, ירושלים Jrslm, City of David (Tzofeh) 1713 1296 ER I Res? )03.12.10(ור באתר סי

552 חניון גבעתי, ירושלים Jerusalem, Giv‘ati Parking Lot 1713 1296 ER I Res 91–89: א"חנובץ תשע'וצעמי-בן

553 חניון גבעתי, ירושלים Jerusalem, Giv‘ati Parking Lot 1713 1296 ER I Res 91–89: א"חנובץ תשע'וצעמי-בן

554 בעתיחניון ג, ירושלים Jerusalem, Giv‘ati Parking Lot 1713 1296 ER I Res 91–89: א"חנובץ תשע'וצעמי-בן

555 חניון גבעתי, ירושלים Jerusalem, Giv‘ati Parking Lot 1713 1296 ER I Res )24.02.11(מדוד עמית מידע בעל פה

.
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556 מנהרות הכותל, ירושלים Jerusalem, W. Wall Tunnels 1713 1296 ER I Pub ז"תשסבהט

557 מנהרות הכותל, ירושלים Jerusalem, W. Wall Tunnels 1713 1296 ER I Pub ז"תשסבהט

558xiv מנהרות הכותל, ירושלים Jerusalem, W. Wall Tunnels 1713 1296 ER I Pub DS ז"תשסבהט

559 מנהרות הכותל, ירושלים Jerusalem, W. Wall Tunnels 1713 1296 Hel ? 47: ז"בהט תשס; ד"תשסבהט וסולומון

560 מנהרות הכותל, ירושלים Jerusalem, W. Wall Tunnels 1713 1296 20059 ER I Pub 116: א"שעבדולח ת-ווקסלראון

561 מנהרות הכותל, ירושלים Jerusalem, W. Wall Tunnels 1713 1296 6157 ER I Res? 116: א"בדולח תשע-ווקסלראון

562 הכותלרחבת, ירושלים Jerusalem, W. Wall Plaza 1713 1296 ER I ? 76: ח"ואחרים תשסוקסלר בדולח

563 החורבהס "ביכנ, ירושלים Jerusalem, Ḥurva Synagogue 1713 1296 ER I Res 30: ד"גבע וגוטפלד תשס

564 החורבהס "ביכנ, ירושלים Jerusalem, Ḥurva Synagogue 1713 1296 ER I Res 30: ד"גבע וגוטפלד תשס

565 החורבהס "ביכנ, ירושלים Jerusalem, Ḥurva Synagogue 1713 1296 ER I Res 30: ד"גבע וגוטפלד תשס

566 משגב לדך' רח Jerusalem, Misgav Ladakh St. 1713 1296 ER I ? )23.12.10(זהבי -החופרת אלנה קוגןעםסיור 

567 אורה-כביש משואה Massu’a-Ora Road 1655 1293 Bשטח ER ? )28.06.10(מדוד עמית מידע בעל פה

568 )ם גנים'רוג(קרית מנחם  Qiryat Menaḥem (Rogem
Ganim)

1657 1292 2בור  ER WP 132: ב"תשסשיאון

569 )ם גנים'רוג(קרית מנחם  Qiryat Menaḥem (Rogem
Ganim)

1657 1292 4בור  ER WP 132: ב"תשסשיאון

570 טורה' ח Ḥ. Ṭura 1558 1291 ER ? 95: ב"תשסזיסו

571 מזרח תלפיות East Talpiyot 1725 1288 ER ? 72: ד"תשנגבילי

572 )מלחה(מנחת  Manaḥat (Malḥah) 1679 1287 ER ? Reich 1998

573 )הר נבו(מחייט -אל' ח Kh. el-Muḥayet (Mt. Nebo) 2207 1285 7 ER Grv? 170: ד"תשסשגיב

574 )מזרח(בית  צפפה  Beit Ṣafafa (East) 1697 1283 ER WP 153–153: ח"מית תשסע; 2003פייג 

575 )מערב(בית צפפה  Beit Ṣafafa (West) 1693 1283 ER Res Div 156–154: ח"תשסעמית

576 חורבת גנים Ḥ. Ganim 1468 1282 F4B ER WP?/Grv?
/Pub

87–85: ע"שיאון ורפיואנו תש

577xv עילין' ח Ḥ. ‘Illin 1495 1281 ER Grv 151: ב"תשסזיסו

578 רפאיםעמק ‘Emek Refa’im 1666 1280 ER ? 43: ח"וגרינהוט תשמאדלשטיין

579 ארנונה Arnona 1717 1280 ER Pub DE Vitto 2011

580 ארנונה Arnona 1717 1280 ER ? Vitto 2011

581 ארנונה Arnona 1717 1280 ER ? Vitto 2011

582 ארנונה Arnona 1717 1280 ER ? Vitto 2011

583 )המערב בית צפפ(שרפת  Sharafat (Beit Ṣafafa West) 1683 1278 ER ? DE 156: ח"עמית תשס; 162–161: ד"תשנעמית

584 צור בהר Ṣur Baḥir 1717 1277 1 ER WP DE ב"מאי תשס; 163–162: ד"תשנעמית

585 צור בהר Ṣur Baḥir 1717 1277 3 ER WP DE ב"תשסמאי

586 צור בהר Ṣur Baḥir 1717 1277 4 ER WP DE ב"תשסמאי

587 קומראן Qumran 1936 1276 138 Hel?-
ER I

Res/Pot? DS de Vaux 1973: 5–24;318–306: ן"רייך תש

Galor 2003; )1-קמ(
588 קומראן Qumran 1936 1276 118 Hel?-

ER I
Res de Vaux 1973: 3–5 ;318–306: ן"רייך תש

Galor 2003; )2-קמ(

589 ראןקומ Qumran 1936 1276 117 Hel?-
ER I

Res Divxvi de Vaux 1973: 3–5;318–306: ן"רייך תש

Galor 2003; )3-קמ(

590 קומראן Qumran 1936 1276 85 Hel?-
ER I

Res de Vaux 1973: 5–24 ;318–306: ן"רייך תש

Galor 2003; )4-קמ(
.
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591 קומראן Qumran 1936 1276 83 Hel?-ER I Res de Vaux 1973: 5–24 ;5- קמ(318–306: ן"רייך תש( ;Galor 2003

592 קומראן Qumran 1936 1276 56 Hel?-ER I Res Divxvii de Vaux 1973: 5–24 ;6- קמ(318–306: ן"רייך תש ;Galor 2003

593 קומראן Qumran 1936 1276 48 Hel Res Divxviii de Vaux 1973: 5–24 ;7-קמ(318–306: ן"רייך תש(;Galor 2003

594 קומראן Qumran 1936 1276 68 Hel?-ER I Res de Vaux 1973: 5–24 ;8-קמ(318–306:ן"רייך תש( ;Galor 2003

595 קומראן Qumran 1936 1276 69 Hel?-ER I Res Div de Vaux 1973: 5–24 ;9-קמ(318–306: ן"רייך תש(;Galor 2003

596 קומראן Qumran 1936 1276 71 Hel?-ER I Res Divxvii de Vaux 1973: 5–24 ;10-קמ(318–306: ן"שרייך ת( ;Galor 2003

597 קומראן Qumran 1936 1276 50 Hel?-ER I Res Galor 2003

598 חלרמת ר Ramat Raḥel 1705 1275 ER ? Div/DE )1-רר(280: ן"תשרייך

599 רמת רחל Ramat Raḥel 1705 1275 314 ER ? )3-רר(279: ן"רייך תש

600 רמת רחל Ramat Raḥel 1705 1275 781 ER Grv )2-רר(279: ן"יך תשרי

601 רמת רחל Ramat Raḥel 1705 1275 762 ER Grv )4-רר(280–279:ן"רייך תש

602 רמת רחל Ramat Raḥel 1705 1275 325 ER Res )5-רר(279: ן"רייך תש

603 רמת רחל Ramat Raḥel 1705 1275 ER ? 73–72: ע"שתליפשיץ ואחרים

604 רמת רחל Ramat Raḥel 1705 1275 ER ? 73–72: ע"שתליפשיץ ואחרים

605 רמת רחל Ramat Raḥel 1705 1275 ER ? 73–72: ע"שתליפשיץ ואחרים

606 רמת רחל Ramat Raḥel 1705 1275 ER ? 73–72: ע"שתליפשיץ ואחרים

607 רמת רחל Ramat Raḥel 1705 1275 ER ? 73–72: ע"שתליפשיץ ואחרים

608 רמת רחל Ramat Raḥel 1705 1275 ER ? 73–72: ע"שתליפשיץ ואחרים

609 רמת רחל Ramat Raḥel 1705 1275 ER ? 73–72: ע"שתליפשיץ ואחרים

610 רמת רחל Ramat Raḥel 1705 1275 ER ? 73–72: ע"שתליפשיץ ואחרים

611 ה'וואלג Waladje 1658 1273 ER ? )05.11.09(מיהודה דגן ל פהבעמידע

612 ה'וואלג Waladje 1658 1273 ER WP )05.11.09(ה דגן מיהודל פהבעמידע

613 ה'וואלג Waladje 1658 1273 ER WP )05.11.09(מיהודה דגן ל פהבעמידע

614 ה'וואלג Waladje 1658 1273 ER ? )15.06.10(מדוד עמית ל פהבעמידע

615 ה'וואלג Waladje 1658 1273 ER ? )15.06.10(מדוד עמית ל פהבעמידע

616 ה'וואלג Waladje 1658 1273 ER ? )15.06.10(מדוד עמית ל פהבעמידע

617 ה'וואלג Waladje 1658 1273 ER ? )15.06.10(מדוד עמית ל פהבעמידע

618 אום ליסון Umm Leisun 1732 1273 ER ? 96: ס"ריא תשזליגמן ואבו

619 סירה-אל' ח Kh. es-Sira 1527 1270 ER Res 81: ב"תשסזיסו

620 סירה-אל' ח Kh. es-Sira 1527 1270 ER Res 81: ב"תשסזיסו

621 סופלא' ח Kh. Sufla 1540 1269 א ER ? 49–48: ה"זיסו וסולימני תשס, וייס; 94: ב"תשסזיסו

622 סופלא' ח Kh. Sufla 1540 1269 ב ER ? 49–48: ה"זיסו וסולימני תשס, וייס; 94: ב"תשסזיסו

623 סופלא' ח Kh. Sufla 1540 1269 ג ER WP? 49–48: ה"זיסו וסולימני תשס, וייס; 94: ב"תשסזיסו

624 גבעת הארבעה מזרח Giv‘at
Ha‘arba‘a E.

1704 1268 ER WP 101: ב"תשסזיסו

625 בית ארזה' ח Ḥ. Bet Arza 1677 1268 א ER Res ס"תשזיסו וגנור

626 בית ארזה' ח Ḥ. Bet Arza 1677 1268 ב ER Res DE ס"תשזיסו וגנור

627 גרש' ח Ḥ. Geresh 1513 1264 ER Res 91: ב"תשסזיסו

628 גרש' ח Ḥ. Geresh 1513 1264 ER Res 91: ב"תשסזיסו

629 תל ביתר Tel Beitar 1628 1264 ER ? 164–163: ד"תשנעמית

.

.

xvii
.נמצאות שתי מחיצות על מדרגות המתקן

xviii
.על מדרגות המתקןמחיצות שלשנמצאות 



1טבלה 

338

No. Site Name (Hebrew) Site Name (English) Long. Lat. Locus
/ no. Period Context Part. Source

630 נחל ישעי Naḥal Yish‘i 1493 1264 ER Res Dagan 2010: 80

631 אתר נחל גילה Naḥal Gilo Site 1667 1263 ER ? 106: ב"תשסזיסו

632 חשם' ח Ḥ. Ḥushsham 1456 1262 A ER Res? 149: ב"תשסזיסו

633 חשם' ח Ḥ. Ḥushsham 1456 1262 B ER Res? 149: ב"תשסזיסו

634 חשם' ח Ḥ. Ḥushsham 1456 1262 ER Pub )26.04.06(מדוד עמית מידע בעל פה

635 אסד' ח Kh. Asad 1529 1258 ER ? DE )10.09.09(ל פהזיסו בע

636 אסד' ח Kh. Asad 1529 1258 ER ? )10.09.09(ל פהזיסו בע

637 פטיר' ח Kh. Faṭṭir 1493 1257 2217 ER ? 121–120: א"וסטרוס תשסירילו'פיצ

638 הר חומה Har Ḥoma 1726 1253 200 ER WP/OP? )11.02.10(מידע בעל פה מדוד עמית 

639 הורקניה Hyrcania 1847 1252 P Hel?-ER I? Res 256: 1989פטריך 

640 הורקניה Hyrcania 1847 1252 S Hel?-ER I? ? 259–258, 256: 1989פטריך 

641 הורקניה Hyrcania 1847 1252 F Hel?-ER I? ? 259–258, 256: 1989פטריך

642 עצפיר-אם אל' ח Umm el-‘Aṣafir 1712 1250 F-185 ER ? Div Magen 2008: Fig. 4; 125–123: ד"בץ תשס

643 תל זנוח Tel Zanoaḥ 1500 1250 ER ? 151: ב"תשסזיסו

644 מל'בית ג Beit Jimal 1470 1250 A ER Res? 149: ב"תשסזיסו

645 מל'בית ג Beit Jimal 1470 1250 B ER Res? Strus 2000: 50–60 ;150–149: ב"זיסו תשס

646 מל'בית ג Beit Jimal 1470 1250 C ER Pub? Strus 2000: 50–60 ;150: ב"זיסו תשס

647 אר'נג-א' ח Beit Jimal 1680 1249 ER ? ז"תשנהיזמי ושבתאי

648 מטע Maṭṭa‘ 1551 1248 ER Pot?, WP 20: ה"תשסאלמוג

649 גרס' ח Ḥ. Geres 1580 1247 א ER ? 223–221: ז"תשסזיסו

650 גרס' ח Ḥ. Geres 1580 1247 ב ER ? 223–221: ז"תשסזיסו

651 גרס' ח Ḥ. Geres 1580 1247 ג ER ER 223–221: ז"תשסזיסו

652 גרס' ח Ḥ. Geres 1580 1247 ד ER ? 223–221: ז"תשסזיסו

653 גרס' ח Ḥ. Geres 1580 1247 ER ? )21.02.11(מדוד עמית מידע בעל פה

654 ]84[נחל ירמות  Naḥal Yarmut [84] 1497 1240 ER Res Dagan 2010: 206

655 )שדות הרועים(בית סחור  Beit Saḥur
(Shepherd’s Field)

1719 1239 63 ER Res? Div/DE 166–164: ד"עמית תשנ

656 )שדות הרועים(בית סחור  Beit Saḥur
(Shepherd’s Field)

1719 1239 69 ER Res? Div/DE 167–164: ד"עמית תשנ

657 )שדות הרועים(בית סחור  Beit Saḥur
(Shepherd’s Field)

1719 1239 47 ER Res? 168–164: ד"עמית תשנ

658 ]48[נחל ירמות  Naḥal Yarmut [48] 1480 1239 570 ER OP 115: א"תשסאיזנברג

659 ]48[נחל ירמות  Naḥal Yarmut [48] 1480 1239 571 ER OP 115: א"תשסאיזנברג

660 ]48[נחל ירמות  Naḥal Yarmut [48] 1480 1239 ER Res? 115: א"תשסאיזנברג

661 ]48[נחל ירמות  Naḥal Yarmut [48] 1480 1239 ER Res? 115: א"תשסאיזנברג

662 ]117[נחל ירמות  Naḥal Yarmut [117] 1498 1237 ER OP Dagan 2010: 246

663 כנסיית המולד, בית לחם Bethlehem, Church of the
Nativity

1696 1236 48a-
48b

ER ? 110: ב"זיסו תשס

664 כיך-אלחורבת 

)רמת בית שמש(
Kh. el-Keikh
(Ramat Bet Shemesh)

1495 1233 ER WP, OP א"תשעזהבי- קוגן

665 כיך-אלחורבת 

)רמת בית שמש(

Kh. el-Keikh
(Ramat Bet Shemesh)

1495 1233 ER Pub א"תשעזהבי- קוגן

666 )תל עזקה(כריה ז' ח Ḥ Zekharia (Tel ‘Azeqa) 1441 1231 ER ? )1-זכ(282–281: ן"תשרייך

667 )תל עזקה(זכריה ' ח Ḥ Zekharia (Tel ‘Azeqa) 1441 1231 ER ? )2-זכ(282: ן"תשרייך

.

.
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668 422טריג . נ Triangulation Point 422 1490 1229 א ER ? 152: ב"תשסזיסו

669 422טריג . נ Triangulation Point 422 1490 1229 ב ER ? 152: ב"תשסזיסו

670 )אדר'ח-אל(סוד -לת אבו'ח Khalat Abu Sud (el-Khader) 1650 1227 ER ? 19: ז"תשנעמית

671 )אדר'ח-אל(סוד -לת אבו'ח Khalat Abu Sud (el-Khader) 1650 1227 ER ? 20–19: ז"תשנעמית

672 סנסן' ח Kh. Sanasin 1565 1226 ER Res? זיסו וסולימני , וייס; 92: ב"תשסזיסו

95–94: ה"תשס

673 הבית בצ Kh. Beit Baṣṣa 1713 1222 ER Grv? DE ז"תשנברוך ושרוך

674 הבית בצ Kh. Beit Baṣṣa 1713 1222 ER ? Div/DE 110–109: ב"זיסו תשס

675 רוס-ם אא' ח Kh. Umm er-Rûs 1521 1219 ER ? 2007גנורוזיסו 

676 ארטס Artas 1677 1217 ER ? 21–20: ז"תשנעמית

677 נבי דניאל Nebi Daniyal 1642 1217 ER OP? 22–21: ז"תשנעמית

678 נבי דניאל Nebi Daniyal 1642 1217 ER OP 23–21: ז"תשנעמית

679 נבי דניאל Nebi Daniyal 1642 1217 ER ? )19.08.03(מדוד עמית ל פהבעמידע

680 עליא' ח Kh. ‘Alya 1654 1212 ER Res Peleg 2003; 113: ב"תשסזיסו

681 עליא' ח Kh. ‘Alya 1654 1212 ER ? DE Peleg 2003; 113: ב"תשסזיסו

682 ריב'ע' ח Kh. Gharib 1647 1212 ER ? 272: ט"תשספלג

683 חורבת בית בד Ḥ Bet Badd 1520 1212 ER ? 155: ב"תשסזיסו

684 חורבת בית בד Ḥ Bet Badd 1520 1212 ER ? 155: ב"תשסזיסו

685 חורבת בית בד Ḥ Bet Badd 1520 1212 ER ? )21.02.11(מדוד עמית מידע בעל פה

686 שוכה' ח Ḥ. Sokha 1480 1210 א ER ? 165: ב"תשסזיסו

687 שוכה' ח Ḥ. Sokha 1480 1210 ב ER ? 165: ב"תשסזיסו

688 שוכה' ח Ḥ. Sokha 1480 1210 ג ER ? 166: ב"תשסזיסו

689 שוכה' ח Ḥ. Sokha 1480 1210 ד ER ? 166: ב"תשסזיסו

690 גבעות Giva‘ot 1604 1198 ER ? 116: ב"תשסזיסו

691 ום'ומג'ג' ח Kh. Jumjum 1596 1196 ER Res 126–122: ט"תשנעמית וזיסו

692 ום'ומג'ג' ח Kh. Jumjum 1596 1196 ER ? 126–122: ט"תשנעמית וזיסו

693 קנים' ח Ḥ. Qanim 1466 1193 ER ? 167: ב"תשסזיסו

694 הרודיון Herodium 1730 1192 ER I BH )3-הר(283: ן"רייך תש

695 הרודיון Herodium 1730 1192 ER Syn )1-הר(285–284: ן"רייך תש

696 הרודיון Herodium 1730 1192 ER ? )2-הר(285: ן"רייך תש

697 הרודיון Herodium 1730 1192 ER I Grv? DE 284: ן"רייך תש; 43: ד"נצר תשמ
)5-הר(

698 הרודיון Herodium 1730 1192 ER I Grv? : ה"י תשס'אצ'צ-קלמן ולוריס, נצר
38–39

699 הרודיון Herodium 1730 1192 ER I BH : ה"י תשס'אצ'צ-קלמן ולוריס, נצר
32–37

700 הרודיון Herodium 1730 1192 ER I BH 36: ה"י תשס'אצ'צ-ריסקלמן ולו, נצר

701 הרודיון Herodium 1730 1192 ER I BH )4-הר(283: ן"רייך תש

702 הרודיון Herodium 1730 1192 ER I BH Netzer 19991: 55, fig. 8:2

703 הרודיון Herodium 1730 1192 ER I ? )06.03.08(מיעקב קלמן ל פהבעמידע

704 אלון שבות Alon Shevut 1625 1188 ER RS Div/DE Amit 1999

705 אלון שבות Alon Shevut 1625 1188 ER RS DE Peleg and Amit 2004
.

.
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706xix עלית' ח Ḥ. ‘Alit 1529 1188 ER ? 156: ב"תשסזיסו

707 רבוא' ח Ḥ. Ribo 1482 1184 ER ? 167: ב"תשסזיסו

708 הילל' ח Kh. Hilal 1601 1182 ER Res Div 174–172: ד"תשנעמית

709 מדרס' ח Ḥ. Midras 1440 1182 1 ER ? )1-מד(288: ן"תשרייך

710 מדרס' ח Ḥ. Midras 1440 1182 7 ER ? )2-מד(289–288: ן"תשרייך

711 מדרס' ח Ḥ. Midras 1440 1182 ER ? )3-מד(289: ן"תשרייך

712 מדרס' ח Ḥ. Midras 1440 1182 ER ? )4-מד(289: ן"תשרייך

713 בת עין Bat ‘Ayin 1605 1181 ER WP 120–119: ט"עמית וזיסו תשנ; ה"תשנברוך

714 בית סאויר' ח Kh. Beit Sawir 1625 1181 ER ? DE 188–187: ה"תשספלג; 117–116: ב"תשסזיסו

715 בית סאויר' ח Kh. Beit Sawir 1625 1181 ER WP 117: ב"תשסזיסו

716 כפר עציון Kefar ‘Eẓion 1611 1181 ER WP 31–30: ז"תשנעמית

717 תל עדולם Tel ‘Adulam 1503 1175 ER ? Magen 2008: 30–31, Fig 4

718 )חיח-אל' ח(תריע' ח Ḥ. ‘Etri (Kh. el-Ḥiḥ) 1474 1174 XI ER I?-ER II Syn 23: ב"תשסזיסו וגנור

719 )חיח-אל' ח(עתרי' ח Ḥ. ‘Etri (Kh. el-Ḥiḥ) 1474 1174 XIII ER I?-ER II Res 23: ב"תשסזיסו וגנור

720 )חיח-אל' ח(עתרי' ח Ḥ. ‘Etri (Kh. el-Ḥiḥ) 1474 1174 ER Res 24–23: ב"תשסזיסו וגנור

721 )חיח-אל' ח(עתרי' ח Ḥ. ‘Etri (Kh. el-Ḥiḥ) 1474 1174 I ER Pub 81איור , ב"תשסזיסו

722 ) המנזר הרוסי(דיר שער  Deir Sha‘ar
(Russian Monestary)

1619 1171 ER ? )08.07.08(עמית מדוד ל פהבעמידע

723 ברכות' ח Kh. Barikut 1637 1168 ER Res? 178–174: ד"תשנעמית

724 ברכות' ח Kh. Barikut 1637 1168 ER Res? 178–174: ד"תשנעמית

725 קרומית' ח Ḥ Qerumit 1481 1165 ER ? 2004וט זיסו וגרינה

726 קרומית' ח Ḥ Qerumit 1481 1165 ER ? 2004זיסו וגרינהוט

727 גודד' ח Kh. Goded 1416 1157 L2 ER ? ד"תשנשגיב

728 דור'ג' ח Kh. Jedur 1588 1155 b ER WP Baramki 1935: 120

729 xix אפלל' ח Ḥ. Eflal 1443 1154 ER Res? 181: ב"תשסזיסו

730 טבק' ח Kh. Tabaq 1418 1152 ER Res? 123–121: ח"תשנשגיב וזיסו

731 רפע' ח Ḥ. Rafi‘ 1432 1152 J ER Res? ו"וקלונר תשממירון, ברוכי

732xix עין-אל' ח Kh. El-‘Ein 1422 1147 ER Res? 184: ב"תשסזיסו

733 )אר'בית פג(שנה ' ח Kh. Shanna (Beit Fajjar) 1642 1143 ER ? 35: ז"תשנעמית

734 כופין' ח Kh. Kufin 1609 1143 ER ? 179–178: ד"עמית תשנ

735 מרבית או Beit Ummmar 1610 1139 ER ? 179: ד"עמית תשנ; ן"תששבתאי והיזמי

736 )שדה משה(חורבת שלח  Ḥ. Shelaḥ (Sede Moshe) 1310 1130 141 Byz WP 2009היימן 

737 )קלירוהי(זרה -עין א ‘Ein a-Zara (Callirhoe) 2037 1130 338 ER I Res 168–167: ד"תשסשגיב

738 )קלירוהי(רה ז-עין א ‘Ein a-Zara (Callirhoe) 2037 1130 ER I ? 168–167: ד"תשסשגיב

739 אכרוע' ח Kh. Ekhro‘a 1347 1121 ER ? )08.07.08(עמית מדוד ל פהבעמידע

740 פתורה Ḥorbat Petora 1323 1119 ER Res Baumgarten, Gorzalczany and Onn 2008

741 פתורה Ḥorbat Petora 1323 1119 ER Res Baumgarten, Gorzalczany and Onn 2008

742 פתורה Ḥorbat Petora 1323 1119 ER Res Baumgarten, Gorzalczany and Onn 2008

743 פתורה Ḥorbat Petora 1323 1119 ER Res/OP Baumgarten, Gorzalczany and Onn 2008
.

.
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744 מרשה Maresha 1404 1113 k Hel Res )1-מר(287–285: ן"תשרייך

745 מרשה Maresha 1404 1113 n Hel Res )2-מר(287–285: ן"תשרייך

746 מרשה Maresha 1404 1113 Hel Res Kloner 2003: 16; 81:א"תשנקלונר

747xx ואדי מורבעאת Wadi Muraba‘at 1854 1106 ER RC de Vaux 1961: 9

748 עטרוז ‘Atruz 2134 1094 ER? ? 169: ד"תשסשגיב

749 קאצר- ום אל'רוג Rujum el-Qaṣr 1665 1092 ER? 130–129: ז"תשנברוך

750 דוויר' ח Kh. ed-Duweir 1623 1090 ER Res Batz and Sharukh 2008; 37: ז"תשנעמית

751 דוויר' ח Kh. ed-Duweir 1623 1090 ER Res Batz and Sharukh 2008; 37: ז"תשנעמית

752 עמודה' ח Kh. ‘Amuda 1428 1088 ER Res )1- עמ(290–289: ן"תשרייך

753 מכוור Machaerus 2093 1085 17 Hel?-ER BH 168: ד"שגיב תשס; )1-מכ(305: ן"תשךריי

754 מכוור Machaerus 2093 1085 20 Hel?-ER Res 169–168: ד"שגיב תשס; )2-מכ(305: ן"תשרייך

755 מכוור Machaerus 2093 1085 Hel?-ER Res? 169: ד"שגיב תשס; )3-מכ(306–305: ן"תשרייך

756 ורת סלאם'ג Jurat Salam 1474 1084 ER? ? 116: ז"דגן תשס; 193: ב"תשסזיסו

757 בית לויה' ח Ḥorvat Bet Loya 1431 1079 ER OP א"תשעגוטפלד וקלמן

758 בית לויה' ח Ḥorvat Bet Loya 1431 1079 ER ? א"תשעגוטפלד וקלמן

759 רזיל-ירבת חלת אל'ח Kh. Khalat el-Razel 1482 1070 ER WP 199: ב"תשסזיסו

760 חובר' ח Ḥ. Ḥovar 1402 1069 ER? ? 190: ב"תשסזיסו

761 דוור-רסם א Rasm ed-Duwwar 1447 1067 ER? ? 192: ב"תשסזיסו

762 )חמאם שרה(דה 'ביר איג Bir Ijda
(Ḥammam Sara)

1599 1065 ER RS Div/
DE

185–180: ד"תשנעמית

763 אמציה Amaẓya 1418 1050 ER ? )21.02.11(מדוד עמית מידע בעל פה

764 אמציה Amaẓya 1418 1050 ER ? )21.02.11(מדוד עמית מידע בעל פה

765 תות' ח Ḥ. Tut 1431 1046 ER ? 117–116: ט"תשמקלונר וצורן

766 גבר' ח Ḥ. Gever 1394 1044 ER OP? 206: ב"תשסזיסו

767 מורק-אל' ח Kh. el-Muraq 1470 1040 30 ER BH 203: ב"זיסו תשס; 117: ג"תשמדמתי

768 זיתא' ח Kh. Zeita 1395 1033 ER ? ט"תשמטפר וקלונר

769 אחוזת חזן Aḥuzat Ḥazan 1409 1028 ER Res 291–290: ן"רייך תש; 123: 1987אבני ואחרים
)1- חז(

770 אחוזת חזן Aḥuzat Ḥazan 1409 1028 011 ER OP 292–291: ן"רייך תש;117: 1987אבני ואחרים
)2- חז(

771 חנדל- ום אל'רוג Rujum el-Ḥindal 1442 1020 ER ? )18.03.10(פ מדוד עמית "בעמידע

772 אתר ממערב לבני נעים Sit East of Bene Na‘im 1626 1014 Byz? ? ד"תשנדדון

773 קאצר-אל' ח Kh. el-Kaṣr 1679 1001 ER? ? 129–128: ז"תשנברוך

774 מניזל' ח Kh. Manizal 1641 995 ? ? 291: ט"ברוך תשס; 70: ז"תשנעמית

775 נקיק' ח Ḥ. Naqiq 1396 995 F ER ? )1-נק(290: ן"רייך תש; 169: 1987טפר ושחר

776 נקיק' ח Ḥ. Naqiq 1396 995 ER Res 214–213: ב"תשסזיסו

777 נקיק' ח Ḥ. Naqiq 1396 995 ER OP 214: ב"תשסזיסו

778 חשבה-עין אבו' ח Kh. ‘Ein Abu Ḥashba 1643 985 LR-Byz ? 291: ט"תשסברוך

779 זיף' ח Ḥ. Zif 1634 984 LR-Byz ? 291: ט"תשסברוך

780 אתר ליד אריסטובוליה Site near Aristobolia 1663 970 ? ? )14.12.09(עמית מדודל פהבעמידע

781 זעתות' ח Kh. Za‘atut 1650 968 LR-Byz ? 291: ט"תשסברוך

.

.
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782 עין גדי ‘En Gedi 1872 966 ER Res )23.09.07(מגדעון הדסמידע בעל פה; *44: ה"תשסהדס

783 עין גדי ‘En Gedi 1872 966 ER Res )23.09.07(מגדעון הדס מידע בעל פה

784 עין גדי ‘En Gedi 1872 966 3514 ER Res Hirschfeld 2007: 27–28

785 עין גדי  ‘En Gedi 1872 966 ER I Res Mazar and Dunayevsky 1967: 143

786 נצרני-א' ח Kh. en-Nuṣrani

Khirbat en-
Nusrani

1418 963 ER? WP?/Grv? 216–215: ב"תשסזיסו

787 )יטא(דיר -ם א'רוג Rujum ed-Deir (Yaṭṭa) 1575 959 LR-Byz ? 31: ג"תשסעמית

788 כרמל' ח Ḥ. Karmel 1623 934 ? ? 291: ט"תשסברוך

789 זעק' ח Ḥ. Za‘aq 1375 914 ER Res 172–171: 1988גורן ופביאן

790 חורבת מעון Ḥ. Ma‘on 1627 909 ER, Byz Syn? 100–98: ג"תשסעמית

791 חורבת מעון Ḥ. Ma‘on 1627 909 ? ? 291–290: ט"תשסברוך

792 חורבת מעון Ḥ. Ma‘on 1627 909 ? ? 291–290: ט"תשסברוך

793 נחל שובל Naḥal Shoval 1300 907 Byz ? ב"תשנישראל

794 סוסיא Susya 1598 905 1 ER? WP/OP? 292: ט"תשסברוך

795xxi סוסיא Susya 1598 905 2 Byz ? 292, 238–237:ט"תשסברוך

796 סוסיא Susya 1598 905 3 Byz Res 292: ט"תשסברוך

797 אסוסי Susya 1598 905 4 Byz Res 292: ט"תשסברוך

798 סוסיא Susya 1598 905 5 Byz Res 292: ט"תשסברוך

799 סוסיא Susya 1598 905 6 Byz Res 292: ט"תשסברוך

800 סוסיא Susya 1598 905 7 ER?, Byz Res 293: ט"תשסברוך

801 סוסיא Susya 1598 905 8 Byz Res 293: ט"תשסברוך

802 סוסיא Susya 1598 905 9 Byz ? 293: ט"תשסברוך

803 סוסיא Susya 1598 905 10 Byz ? 293: ט"תשסברוך

804 סוסיא Susya 1598 905 11 Byz ? 293: ט"תשסברוך

805 סוסיא Susya 1598 905 12 Byz ? 294: ט"תשסברוך

806 סוסיא Susya 1598 905 13 Byz ? 294: ט"תשסברוך

807 סוסיא Susya 1598 905 14 Byz ? 294: ט"תשסברוך

808 סוסיא Susya 1598 905 15 Byz ? 294: ט"תשסברוך

809 סוסיא Susya 1598 905 16 Byz WP/OP? 294: ט"תשסברוך

810 סוסיא Susya 1598 905 17 Byz Res 294: ט"תשסברוך

811 סוסיא Susya 1598 905 18 Byz Res 294: ט"תשסךברו

812 סוסיא Susya 1598 905 19 Byz WP/OP? 295: ט"תשסברוך

813 סוסיא Susya 1598 905 20 Byz WP/OP? 295: ט"תשסברוך

814 סוסיא Susya 1598 905 21 Byz WP/OP? 295: ט"תשסברוך

815 סוסיא Susya 1598 905 22 Byz WP/OP? 295: ט"תשסברוך

816 סוסיא Susya 1598 905 23 Byz WP/OP? 295: ט"תשסברוך

817 סוסיא Susya 1598 905 24 Byz WP/OP? 295: ט"תשסברוך

818 סוסיא Susya 1598 905 25 Byz ? 295: ט"תשסברוך

.

.
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819 אסוסי Susya 1598 905 26 Byz ? 295: ט"תשסברוך

820 סוסיא Susya 1598 905 27 Byz OP 296: ט"תשסברוך

821 סוסיא Susya 1598 905 28 Byz OP 296: ט"תשסברוך

822 סוסיא Susya 1598 905 29 Byz OP 296: ט"תשסברוך

823 מצד 
אשכולות

Meṣad Eshkolot 1420 904 ER? ? DS 139: ב"תשסזיסו

824 ענב' ח Kh. ‘Anab 1432 895 ER ? 70: ז"תשנעמית

825 רימון' ח Ḥ. Rimon 1374 868 ER?, Byz ? 185: ג"עמית תשס; 218: ב"תשסזיסו

826xxii ענים' ח Ḥ. ‘Anim 1562 846 L101 ? ? 128: ג"תשסעמית

827 צלית' ח H. Ṣalit 1464 813 32' חדר מס ER Res? )1-צל(302–301: ן"רייך תש; 31: ו"תשמאלון

828 צלית' ח H. Ṣalit 1464 813 35' חדר מס ER Res? )2-צל(303–302: ן"רייך תש; 32–31: ו"תשמאלון

829 קטה' ח Ḥ. Qaṭa 1564 807 ? Res 221: ב"תשסזיסו

830 מצדה Masada 1836 805 1197 ER I Res Netzer 1991: 509–510; )1-מצ(297–296ן "רייך תש

831 מצדה Masada 1836 805 151B ER I Res Netzer 1991: 13–17;)2-מצ(445–444ן "רייך תש

832 מצדה Masada 1836 805 368 ER I Res Netzer 1991: 227–228; )3-מצ(298ן "רייך תש

833 מצדה Masada 1836 805 298 ER I Res Netzer 1991: 221–222; )4-מצ(298ן "רייך תש

834 מצדה Masada 1836 805 1162 ER I Res Netzer 1991: 513–514; )5-מצ(298ן "רייך תש

835 מצדה Masada 1836 805 546 ER I Res Netzer 1991: 259–262; )7-מצ(294ן "רייך תש

836 מצדה Masada 1836 805 419 ER I Res Netzer 1991: 275; )8-מצ(294ן "רייך תש

837 מצדה Masada 1836 805 418 ER I Res Netzer 1991: 274; )9-מצ(294ן "רייך תש

838 מצדה Masada 1836 805 67 ER I Res Netzer 1991: 158; )10-מצ(296–295ן "רייך תש

839 מצדה Masada 1836 805 107 ER I BH Netzer 1991: 86–87; )11-מצ(293ן "רייך תש

840 מצדה Masada 1836 805 103 ER I BH Netzer 1991: 81–82; )12-מצ(293ן "רייך תש

841 מצדה Masada 1836 805 8 ER I BH Netzer 1991: 167; )13-מצ(293ן "רייך תש

842 מצדה Masada 1836 805 239 ER I Res Netzer 1991: 183; )14-מצ(295ן "רייך תש

843 מצדה Masada 1836 805 625 ER I Res Netzer 1991: 329–334; )15-מצ(301–299ן "רייך תש

844 מצדה Masada 1836 805 1090 ER I Res Netzer 1991: 127–130; )16-מצ(444ן "רייך תש

845 מצדה Masada 1836 805 1301 ER I Syn Netzer 1991: 398; )17-מצ(299ן "רייך תש

846 מצדה Masada 1836 805 601 ER I Res Netzer 1991: 320–322; )18-מצ(299ן "רייך תש

847 מצדה Masada 1836 805 2006/1 ER I Res Netzer 1991: 499

848 ערד Arad 1620 760 ER ? )1-ער(304–303: ן"רייך תש; ה"תשמעמירן ואחרים

849 דיר-א ed-Deir 2148 733 Hel?-ER Res? 168: ד"תשסשגיב

850 דיר-א ed-Deir 2148 733 Hel?-ER Res? 168: ד"תשסשגיב

.
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ִקרטון-אתרים עם ממצא של כלי אבןרשימת .2טבלה 

של ' קרטון מהטיפוסים הנידונים בפרק ב- ישראל בהם נתגלו שרידים של כלי אבן-ברשימה זו מופיעים האתרים בארץ

:מובאים ברשימה פרטי המידע הבאים.  7.ב: ראו, לתאריכם של כלים אלו. העבודה הנוכחית

.

Number:ר ברשימה הנוכחיתמספר סידורי של האת.

Site Name
(Hebrew)

.שם האתר באותיות עבריות

Site Name
(English)

שיטת התעתיק מעברית לאנגלית מבוססת על שיטת התעתיק . שם האתר באנגלית

היוצאים לאור על ידי רשות (Excavations and Surveys in Israelהנהוגה בפרסומי 

).העתיקות

Longitude/
Latitude

.צ על פי רשת ישראל הישנה"נ

Sourceעבור אתרים שהופיעו בקורפוס של מגן . מקור המידע)Magen 2002 ( צוין העמוד

.2002שם ניתן למצוא הפניות ביבליוגרפיות מעודכנות לשנת , ל"בספר הנ
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No. Site Name
(Hebrew) Site Name (English) Long. Lat. Source

1 דאיר' ח Kh. Yarda 2059 2861 )14.04.10(מידע בעל פה מיוסף סטפנסקי 

2 עוריפיה ‘Ureifiya 2110 2792 Shaked and Avshalom-Gorni 2004: 30–31
3 עין תינה ' ח Kh. ‘Ein Tina 2104 2759 Shaked and Avshalom-Gorni 2004: 30–31
4 לבין 'ג' ח Kh. Jalabine 2109 2719 Shaked and Avshalom-Gorni 2004: 30–31
5 מקברת באנאת יעקוב Kh. Maqbarat Banat Yaqub 2091 2708 Shaked and Avshalom-Gorni 2004: 30–31
6 מרות Meroth 2000 2707 Shaked and Avshalom-Gorni 2004: 33
7 את 'דוריג' ח Kh. ed-Dureijat 2096 2705 Shaked and Avshalom-Gorni 2004: 30–31
8 גוש חלב Gush Ḥalav 1919 2701 56: ע"עמית תש

9 דביה Dabiya 2184 2684 212: ו"דוד תשס- בן

10 עתרת ‘Ateret 2090 2678 )14.04.10(מידע בעל פה מיוסף סטפנסקי 

11 נבוריה Nabratein 1970 2670 Reed 2009
12 קיומה' ח Ḥ. Qiyuma 1939 2664 Edwards 2007: 372, Fig. 9
13 רום' ח Ḥ. Rom 1884 2661 Edwards 2007: 372, Fig. 9
14 עיי מערות ‘Iyei Me‘arot 2008 2660 Edwards 2007: 372, Fig. 9
15 בדוע' ח Ḥ. ‘Oved 1804 2654 Aviam 2007: 119, Map 4
16i מירון Meron 1914 2652 Magen 2002: 161, 167
17 שמע' ח Kh. Shema‘ 1914 2647 Meyers, Kraabel and Strange 1976: 250
18 ראש פינה Rosh Pinna 2003 2640 Stepansky forthcoming
19 נבי שועיב Nebi Shu‘eib 1844 2605 הרטלמידע בעל פה ממשה 

20 רמה-זיתון א' ח Kh. Zeitun er-Rama 1849 2597 Edwards 2007: 372, Fig. 9
21 באר שבע' ח Ḥ. Be’er Sheva‘ 1894 2595 Edwards 2007: 372, Fig. 9
22 עכברה ‘Akbara 1970 2590 Leibner 2009: 100
23 כפר חנניה Ḥ. Kefar Ḥananya 1898 2589 Magen 2002: 161, 167
24 )דהיבית צי(תל -א et-Tell (Bethsaida) 2094 2574 Savage 2007: 199–204
25 חזון Ḥazon 1870 2570 Edwards 2007: 372, Fig. 9
26 כמון' ח Ḥ. Kamon 1834 2568 Aviam 2007: 119, Map 4
27 גמלא Gamla 2198 2565 Magen 2002: 161, 167
28 בזע' ח Ḥorbat 1713 2542 אביעםמידע בעל פה ממרדכי 

29 כפר נחום Capernaum 2041 2540 Magen 2002: 167
30 מיאער' ח Maghar 1734 2533 בדפוספייג 

31 כנף Kanaf 2145 2531 212: ו"דוד תשס- בן

32 רביד' ח Ḥ Ravid 1947 2520 Edwards 2007: 372, Fig. 9
33 )דיר חנא(מיה 'עין נג ‘Ein Najmiah (Deir Ḥanna) 1854 2514 Edwards 2007: 372, Fig. 9 ;Leibner 2009: 100
34 מימלח Ḥ. Mimlaḥ 1971 2513 Edwards 2007: 372, Fig. 9
35 קנאטיר -אום אל Umm el-Qanaṭir 2194 2505 2010פרידמן 

36 מברה-אל' ח Kh. el-Mabra 2164 2503 2010פרידמן 

iנ"לסה' ד–'מקונטקסט של המאות ג.
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No. Site Name (Hebrew) Site Name (English) Long. Lat. Source
37 נטופא Netofa 1863 2488 Edwards 2007: 372, Fig. 9
38 עילבון ‘Elabbon 1878 2488 Edwards 2007: 372, Fig. 9
39 יודפת Jotapata 1763 2486 Magen 2002: 161, 167
40 )ורדים' ח(חמאם -וואדי אל' ח Kh. Ḥamam (Ḥ. Veradim) 1959 2481 Leibner 2010: 225
41 גנה' ח Ḥ. Gana 1786 2478 Aviam 2007: 119, Map 4
42 מגדלא Magdala 1987 2476 De Luca 2009: 364, 392, 413, 450
43 הקנ' ח Kh. Qana 1786 2475 Edwards 2007: 372, Fig. 9
44 אעבלין ‘Ibellin 1683 2475 Aviam 2007: 119, Map 4
45 עווניש -אל el-‘Uweinish 2125 2471 2010פרידמן 

46 ארבל Arbel 1956 2467 Aviam 2004: 20
47 רומה'ח Kh. Ruma 1776 2438 Edwards 2007: 372, Fig. 9
48ii דין-נצר א Nasr ed-Din 1994 2426 ט"בן נחום תשנ

49 חוקוק Huqoq 1951 2425 Edwards 2007: 372, Fig. 9
50 טבריה Tiberias 2012 2425 Magen 2002: 161, 167
51 לוביה' ח Kh. Lubiya 1898 2421 Edwards 2007: 372, Fig. 9
52ii טבריהחמת  Hamath Tiberias 2018 2415 Dothan 1983: 63, 66
53 חירבה-אל el-Khirbeh 1894 2415 Edwards 2007: 372, Fig. 9
54 אעד חמיירהסו Sawa‘ed Ḥamriya 1659 2414 )01.08.10(מידע בעל פה מדוד עמית 

55iii ציפורי Sepphoris 1764 2398 Magen 2002: 160, 167
iv56 מזרח לציפוריבית חווה מ Farmhouse East of Sepphoris 1770 2398 30: ג"וייס תשס

57 )ראס-כרם א(כפר כנא  Kafr Kanna (Karm er-Ras) 1813 2392 Magen 2002: 160, 167
58 מערביתבינ' ח Ḥ. Binit (West) 1838 2392 Aviam 2007: 119, Map 4
59 יתבינ' ח Ḥ. Binit 1868 2391 Aviam 2007: 119, Map 4
60 קשט' ח Kh. Qeshet 1643 2387 )14.07.08(מידע בעל פה מדני שיאון 

61 בית לחם הגלילית Bethlehem of Galilee 1682 2380 Magen 2002: 160, 167
62 ריינה-א a-Reina 1808 2366 Magen 2002: 160, 167
63 עילוט ‘Ilut 1747 2359 Aviam 2007: 119, Map 4
64 צרתנ Nazareth 1781 2343 Magen 2002: 160–161, 167
65 תל דובר Tel Dover 2095 2322 Gibson 2003: n.79
66 מגדל העמק Migdal Ha-‘Emek 1727 2314 Magen 2002: 160, 167

v67 סומקה Summaqa 1540 2307 179–178: ח"דר תשנ

68 תל רכש Tel Rekhesh 1940 2288 Paz et al. 2010: 39
69 תל זרעה Tel Zar‘a 2118 2252 Vieweger 2002: 171
70 דור Dor 1423 2248 Magen 2002: 160, 167
71 עין תות ‘En Tut 1547 2244 2010וגורזלזניפינקלשטיין

72 עפולה Afula 1773 2236 )11.02.09(מידע בעל פה מדוד עמית 

.

iiנ"לסה' ד–'מקונטקסט של המאות ג.

iiiנ "לסה'ד–'רטון שנתגלו בקונטקסט של המאות הגק-טר מאבןוייס פרסם שרידים של כלי קר)Weiss 2005: 309–310.(

ivנ"לסה' ד–'כלי קרטר מקונטקסט של המאות ג.

vנ"לסה' ה–'מקונטקסט של המאות הג.
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73 כפר עותנאי Kefar Otnay 1679 2196 11: ו"טפר ודי סגני תשס

74 )עלק'ח(רמת הנדיב  Ramat Ha-Nadiv (Ḥ. ‘Eleq) 1459 2174 Magen 2002: 160, 167vi

vii75 למה'ג Jalame 1795 2125 Berry 1988: 243–244
76 קסריה Caesarea 1400 2120 Patrich and Shadmi 2008
77 דייאבה ממערב לתל 51אתר  Site 51 W. of Tell Deiyabeh 2032 2111 155: ב"צורי תשכ

78 )תל כרפס(נהקרנטי-אלתל  Tell el-Qaranṭina (Tel Qarpas) 2028 2079 )29.04.09(שלום יעקובי מאבל פהמידע בע

79 )נרבתה(חמם -אל' ח Kh. el-Hammam (Narbata) 1531 2067 Magen 2002: 160, 168
80 סבסטיה Sebaste 1680 1870 Magen 2002: 160, 168
81 דנניר-אום א Umm ed-Dannir 2270 1662 161: ד"שגיב תשס

82 תל חשש Tell el-Ḥashshash 1301 1662 Tal and Taxel 2010
83 זיכרין' ח Kh. Zikhrin 1466 1634 )14.09.08(מידע בעל פה מדוד עמית 

84 תל שילה Tel Shiloh 1775 1625 Magen 2002: 153, 168
85 יפו Jaffa 1267 1623 Magen 2002: 159–160, 168
86 עמר' ח Kh. ‘Ammar 1466 1599 Magen 2002: 153, 168
87 גבעית Giv‘it 1845 1598 Magen 2002: 153, 168
88 כולצון' ח Kh. Kulaṣun 1821 1594 105: ע"קליין וזיסו תש

89 מערת עבוד ‘Abud Cave 1559 1577 491: ע"זיסו ואחרים תש

90 )צפון(ברנאט ' ח Kh. Burnat (North) 1465 1576 ח"טוגה וגנדלמן תשס, עמית

91 אזור התעשייה מודיעין 
)בורנאט דרום' ח(

Modi‘in Industrial Area
(Kh. Burnat South)

1461 1573 )52-53: 117א "ח(ג "טורגה תשס

92 )גבעה י(שוהם  Shoham (Hill 10) 1455 1569 66: ע"זלינגר תש

93 עוקף שוהם Shoham Bypass 1455 1556 19: ב"זיסו תשס

94 )ד"מ(שוהם  Shoham (44) 1454 1556 76: ע"זלינגר תש

95 נחלת יהודה Naḥalat Yehuda 1318 1545 רם פורסמושטבדיקה שלי בממצאי חפירות יעקב קפלן

96 )77אתר (בית כופה ' ח Kh. Beit Kufa (Site 77) 1461 1530 78: ע"זלינגר תש

97 )ארכלאיס(ביודאת -אל' ח Kh. El-Beiyudat 1946 1525 Magen 2002: 157, 172
98 מחלף בן שמן Ben Shemen Interchange 1441 1515 viii: ב"זיסו תשס
99 חרמשית' ח Ḥ. Ḥermeshit 1476 1508 73: ז"לובין תשנ-עירון

100 סכריא' ח Kh. Sakariya 1665 1496 Finkelstein, Lederman and Bunimovitz 1997: 351
101 )צפון(יבנה ים  Yavne Yam (North) 1219 1486 )01.03.09(מעוזי עד ל פהמידע בע

102 קרית ספר Qiryat Sefer 1541 1482 Magen 2002: 153, 168
103 דנין- אבו א' ח Kh. Abu ed-Danin 1537 1480 23והערה , 105: ח"מגן תשמ

104 )גבעת אהוד(כרכור ' ח Ḥ. Karkur (Giv‘at Ehud) 1538 1471 Magen 2002: 153, 168
viii105 מקטר-אל' ח Kh. el-Maqaṭir 1738 1469 Finkelstein, Lederman and Bunimovitz 1997: 520

106 רמלה- מחצבות נשר Nesher-Ramla Quarries 1431 1467 de Vincenz 2010
107 רדנה' ח Kh. Radana 1693 1466 24והערה , 105: ח"מגן תשמ

.

viראו(מגן כתב שעלק ולא בחורבת עקב כפי ' מגן נתגלה בחהתייחסליו עהקרטון -שבר כלי אבן :Kol-Yaakov 2000: 477, Fig. 4, 480,

482, Pl. IV:11.(

viiנ"לסה' ד–'מקונטקסט של המאות הג.

viiiהסוקרים כתבו רק שנתגלו :“pieces of stone vesssels” ,אך לא כתבו מאלו טיפוסים וגם לא פרסמו ציורים.
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108 דליה-אל' ח Kh. el-Daliya 1538 1464 Fischer, Isaac and Roll 1996: 262, fig. 22
109 )קו מקורות(בית ענבה Bet ‘Anaba (Mekorot Line) 1439 1462 171: ע"זלינגר תש

110 כפר שין' ח Kh. Kafr Sheiyan 1652 1459 Magen 2002: 153, 168
111 תיתורה' ח Ḥorbat Tittora 1520 1455 41: ב"זיסו תשס

112 נמרין Nimrin 2091 1454 162: ד"שגיב תשס

113 הדלי-מת אל'נג'ח Kh. Najmat el-Hadali 1545 1453 Fischer, Isaac and Roll 1996: 235
114 חלבה' ח Kh. Ḥallaba 1576 1452 88: ב"יתאח תשס

115 ניסיה' ח Kh. Nisya 1717 1449 Magen 2002: 153, 168
116 )רחובות(דיראן ' ח Kh. Deiran (Reḥovot) 1324 1448 5, 4: 10איור , 126, 124: ז"בושנינו תשס

117 חורבת הרמאס Ḥ. Harmas 1305 1447 *29: ו"שיאון ופרנוס תשס

118 תחתא- בית עור א Beit ‘Ur et-Taḥta

Beit ‘Ur et-Tahta

1582 1446 13הערה , 18–17: ה"מגן תשמ

119 עסקלן' ח Kh. ‘Asqalan 1626 1441 )41אתר (ג "פינקלשטיין תשנ

120 דולי- ביר א' ח Kh. Bir ed-Dawali 1655 1439 54: ב"זיסו תשס

121 )אנטיפטריס(אפק  Afek (Antipatris) 1608 1436 Magen 2002: 159, 168
122 )רעות(אבו סריס ' ח Kh. Abu Sarris (Re‘ut) 1511 1436 ט"היזמי תשמ

123 ) מודיעין(מתחם בוכמן  Buchman Compound (Modi‘in) 1502 1436 Golani 2005: 93
124 עומדאן-אום אל' ח Kh. Umm el-‘Umdan 1488 1433 77: ג"און ואחרים תשס

125 מחמה-אל' ח Kh. el-Maḥma 1634 1432 Magen 2002: 153, 168
126 וסט-אל' ח Kh. el-Wasaṭ 1599 1432 52: ב"זיסו תשס

127 זית-א' ח Kh. ez-Zeit 1604 1431 Magen 2002: 153, 168
128 חורבת בית שנה Ḥ. Bet Shanna 1488 1428 ז"תשס' זיסו ובורדוביץ

129 בית סילא' ח Kh. Beit Sila 1645 1427 Magen 2002: 153, 168
130 )5מערה (ואדי מכוך תחתון  Lower Wadi Makkuk (Cave 5) 1909 1423 Cahill 1992: 231; 67: ט"ארובס ופטריך תשמ, אגור
131 )סולטן- תל א(יריחו  Jericho (Tell es-Sultan) 1921 1421 Magen 2002: 153, 173
132 קלנדיה Qalandiya 1698 1419 Magen 2002: 153, 169

133 גזר Gezer 1425 1407 Macalister 1912, III: pl. XXXII: 6, XLII
134 בע'ג Jaba 1749 1405 Magen 2002: 153, 168
135 דר עצי' ח Kh. Dar ‘Aṣi 1560 1405 )07.01.08(מידע בעל פה מדוד עמית ומבועז זיסו 

136 )ארמונות(יריחו Jericho (Palaces) 1913 1405 Magen 2002: 153, 173
137 מכמש Mikhmas 1771 1403 Magen 2002: 153, 169
138 שיבלי' ח Kh. Shibli 1558 1402 Magen 2002: 153, 169
139 גבעון Gibeon 1677 1395 Magen 2002: 153, 169
140 קיפרוס Cypros 1905 1391 Magen 2002: 157, 173
141 חזמא Hizma 1757 1385 Magen 2002
142 )אתר הטבילה(מחתס -אל el-Maghtas (Baptismal Site) 2038 1384 163: ד"שגיב תשס

143 רמלה Ramla 1474 1381 Tal and Taxel 2008: 38
144 פרהעין 'Ein Far‘a 1776 1378 23: ו"תשמפטריך 

145 כפירה-אל' ח Ḥorbat Kefira 1602 1375 57: ב"זיסו תשס

146 )בנה ביתך(פסגת זאב  Pisgat Ze’ev (Villa Quarter) 1741 1369 Magen 2002: 152–153, 169
147 עלמית' ח Kh. ‘Almit 1760 1369 )496אתר (ג "דינור ופייג תשנ
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148 אתר השומרוני הטוב Site of the “Good Samaritan” 1840 1369 Magen 20083: 295
149 אבית אכס Beit Iksa 1675 1367 16והערה , 105: ח"מגן תשמ

150 פול-תל אל Tell el-Ful 1720 1367 Magen 2002: 151, 169
151 שועפט Shu‘fat 1716 1367 2005פרנס -סקלר

152 )'פסגת זאב ד(נחל זימרי  Naḥal Zimri (Pisgat Ze’ev D) 1739 1364 Magen 2002: 151, 169
153 'ח אפסגת זאת מזר

)ראס אבו מערוף(
Pisgat Ze’ev
(Ras Abu Ma‘aruf)

1728 1362 Magen 2002: 152, 169

154 חורבת מצד Ḥ. Meṣad 1549 1362 Fischer, Isaac and Roll 1996: fig. 27:12
155 )ענתות(ענתא  ‘Anata (‘Anatot) 1749 1356 68: ב"זיסו תשס

156 )דרום(בית אכסא  Beit Iksa (South) 1666 1353 303אתר : ג"פלדשטיין ואחרים תשנ

157 המוצה'ח Ḥ. Hamoẓa 1654 1349 Magen 2002: 153, 169
158 גבעה הצרפתית French Hill 1724 1348 Magen 2002: 151, 171
159 )אבו גוש(דיר אל עאזר  Deir el-‘Azhar (Abu Ghosh) 1596 1345 79: ב"זיסוו תשס

160 מבתרגבעת ה Giv‘at Hamivtar 1717 1344 Magen 2002: 151, 171
161 קברי סנהדריה Sanhedriya Tombs 1707 1340 Magen 2002: 151, 171
162 אתר יד בנימין Yad Benyamin Site 1344 1339 145: ב"זיסו תשס

163 שובב' ח Ḥ Shovav 1488 1337 144: ב"זיסו תשס

164 ענבר' שייח-ראס א Ras esh-Sheikh ‘Anbar 1749 1333 Magen 2002: 153, 169
165 הר הצופים Mt. Scopus 1733 1327 Magen 2002: 151, 169

166 בנייני האומה Jerusalem International
Convention Center

1693 1326 )23.12.09(מידע בעל פה מרון בארי

167 תל כסלון Tel Kaslon 1549 1320 )13.11.09(זיסו בועז מל פהבעמידע

168 )טור-א(בית פאגי  Bethpage (eṭ-Ṭur) 1740 1315 Magen 2002: 153, 169
169 גבעת רם Giv‘at Ram 1685 1312 Magen 2002: 151, 170
170 קבר יסון Jason’s Tomb 1701 1312 Magen 2002: 151, 171
171 )בית עניה(אל עזריה  el-‘Azariya (Bethany) 1740 1309 Magen 2002: 153, 169
172 מרמיתא-אל' ח Kh. el-Marmita 1513 1304 Magen 2002: 154–155, 172
173 מערת עראק עיסמעין א ‘Araq ‘Isma‘in Cave A 1523 1299 470–468: ע"עין מור תש

174 ירושלים Jerusalem 1713 1296 Magen 2002: 148–151
175 אשדוד Ashdod 1177 1295 Magen 2002: 168, 171
176 )ם גנים'רוג(קרית מנחם  Qiryat Menaḥem (Rogem Ganim) 1657 1292 Greenberg and Cinamon 2011: 98, Fig. 26:8, 9
177 בל מוכבר'ג Jebel Mukabbir 1730 1292 Magen 2002: 171
178 )הר נבו(מחייט -אל' ח Kh. el-Muḥayet (Mt. Nebo) 2207 1285 Magen 2002: 158, 173
179 דירי' ח Kh. Deiri 1546 1284 94: ב"זיסו תשס

180 בית סוייג' ח Kh. es-Suyyagh 1501 1284 Taxel 2009: 155
181 קומראן Qumran 1936 1276 Magen 2002: 156, 173
182 רמת רחל Ramat Raḥel 1705 1275 Magen 2002: 154, 171
183 המטוסגבעת Giv‘at Ha-Maṭos 1690 1270 75: *א"זהבי תשס- קוגן

184 )מזרח(גבעת הארבעה  Giv ‘at Ha-Arba‘a (East) 1710 1259 101: ב"זיסו תשס
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185 תל ביתר Tel Beitar 1628 1264 Magen 2008: Fig. 5
186 חשם'ח Ḥ. Ḥushsham 1456 1262 149: ב"זיסו תשס

187 הר חומה Har Ḥoma 1726 1253 )16.03.11(מידע בעל פה מדוד עמית 

188 עצפיר-אם אל' ח Umm el-‘Aṣafir 1712 1250 125–123: ד"בץ תשס

189 אר'נג-א' ח Kh. en-Najjar 1680 1249 Magen 2002: 154, 171
190 מטע Maṭṭa‘ 1551 1248 20: ה"אלמוג תשס

191 עין פשחה ‘Ein Feshḥa 1928 1245 Magen 2002: 156, 173
193 ]48[נחל ירמות  Naḥal Yarmut [48] 1480 1239 115: א"תשסאיזנברג 

194 )צפון(כבר ' ח Kh. Kabbar (North) 1665 1235 Magen 2002: 171
192 )רמת בית שמש(כיך'ח Kh. el-Keikh

(Ramat Bet Shemesh)
1495 1233 )15.05.11(זהבי- קוגןאלנה מידע בעל פה מ

195 רסם-א' ח Kh. er-Rasm 1435 1219 159: ב"זיסו תשס

196 עליא' ח Kh. ‘Alya 1654 1212 114: ב"זיסו תשס

197 צפיון' ח Ḥ. Ẓifyon 1414 1212 89: ס"אבגנים וזיסו תש

198 הרודיון Herodium 1730 1192 Magen 2002: 154, 171
199 הילל' ח Kh. Hilal 1601 1182 Magen 2002: 154, 171
200 מדרס' ח Ḥ. Midras 1440 1182 Magen 2002: 155, 172
201 בית סאויר' ח Kh. Beit Sawir 1625 1181 Magen 2002: 154, 171
202 תל עדלם Tel ‘Adulam 1503 1175 174: ב"זיסו תשס

203 )חיח-אל' ח(ריעת' ח Ḥ. ‘Etri (Kh. el-Ḥiḥ) 1474 1174 Magen 2002: 155, 172
204 ּוֵור'עין ע ‘Ein Ghuweir 1898 1170 Magen 2002: 156, 173
205 ברכות' ח Kh. Barikut 1637 1168 Magen 2002: 154, 171
206 תל לבנין Ḥ. Lavnin 1456 1167 164: ב"זיסו תשס

207 תקוע-א' ח Kh. et-Teku‘a 1700 1157 Magen 2002: 154, 171
208 תנים' ח Ḥ. Tannim 1462 1157 164: ב"זיסו תשס

209 עין ערוב  ‘Ein ‘Arub 1627 1152 Magen 2002: 154, 171
210 טבק' ח Kh. Tabaq 1418 1152 Magen 2002: 155, 172
211 גיבור' ח Ḥ. Gibor 1467 1135 175: ב"זיסו תשס

212 )קלירוהי(זרה -עין א ‘Ein a-Zara (Callirhoe) 2037 1130 Magen 2002: 157–158 , 173
213 ואדי מורבעת Wadi Muraba‘at 1854 1106 Magen 2002: 156, 173
214 שרקיה- בית נציב א' ח Kh. Beit Neṣib esh-Sharkiya 1510 1104 Magen 2002: 154, 171
215 מרורה'ג' ח Kh. Jamrura 1478 1103 185: ב"זיסו תשס

216 שברקה' ח Kh. Shibraqa 1463 1097 Magen 2008: Fig. 5
217 דוויר' ח Kh. ed-Duweir 1623 1090 Magen 2002: 154, 171
218 מצדות יהודה Meẓadot Yehuda 1598 1085 84: 2ג"בץ תשס

219 מכוור Machaerus 2093 1085 Magen 2002: 158, 173
220 בית עלם' ח Kh. Beit ‘Alam 1450 1079 195: ב"זיסו תשס

221 בית לויה' ח Ḥ. Bet Loya 1431 1079 א"גוטפלד וקלמן תשע
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222 נקה-א' ח Kh. en-Naqa 1460 1068 Magen 2008: Fig. 5
223 ןב- בית אל' ח Kh. Beit el-Ban 1453 1055 Magen 2008: Fig. 5
224 אמציה Amaẓya 1418 1050 )21.02.11(מידע בעל פה מדוד עמית 

225 רסום-א' ח Kh. er-Rasum 1380 1043 207: ב"זיסו תשס

226 מורק-אל' ח Kh. el-Muraq 1470 1040 Magen 2002: 157, 172
227 )תל רומידה(חברון  Hebron (Tell er-Rumeidi) 1597 1036 Magen 2002: 156–157, 172
228 בל נימרה'ג Jebel Nimra 1616 1034 Magen 2002: 157, 172
229 חזן' ח Ḥ. Ḥazan 1412 1028 209: ב"זיסו תשס

230 אחוזת חזן Aḥuzat Ḥazan 1409 1028 Magen 2002: 155, 172

231ix בית אמיר' ח Ḥ. Bet Amir 1357 1009 viii: ב"יסו תשסז
232 מערת הר ישי Har Yishai Cave 1870 978 210, 208: ע"פורת אשל ופרומקין תש

233 עין גדי ‘En Gedi 1872 966 Magen 2002: 156, 173
234 מערת הטטרדרכמה Cave of the Tetradrachm 1704 960 Magen 2002: 156, 173
235 )יטא(דיר -ם א'רוג Rujum ed-Deir (Yaṭṭa) 1575 959 Magen 2002: 157, 172
236 מערת האיגרות Cave of the Letters 1828 934 Magen 2002: 156, 173
237 סוסיא Susiya 1598 905 126–125: ט"ברוך תשס

238 אשתמוע Eshtamo‘a 1564 897 Magen 2008: Fig. 5
239 חמירי- ום אל'רוג Rujum el-Ḥamiri 1605 894 Magen 2002: 157, 172
240 תל שרע Tel Sera‘ 1197 889 Magen 2002: 157, 172
241 מערת המטמון Cave of the Treasure 1812 883 Magen 2002: 156, 173
242 נחל אשתמוע Naḥal Eshtamo‘a 1528 878 Magen 2008: Fig. 5
243 רימון' ח Ḥ Rimon 1374 868 Magen 2002: 154, 172
244 רק'ע' ח Kh. ‘Araq 1080 860 238: ב"זיסו תשס

245 יתיר' ח Kh. Yattir 1516 846 Eshel, Magness and Shenhav 2000: 168
246 צלית' ח H. Ṣalit 1464 813 Magen 2002: 154, 172
247 מצדה Masada 1836 805 Magen 2002: 156, 173
248 אתר נחל יתיר Naḥal Yattir 1468 779 222: ב"זיסו תשס

249 תל משוש Tel Masos 1467 691 Magen 2002: 157, 172
250 עין בוקק En Boqeq 1840 676 Tal 2000
251 תל ערוער Aro‘er 1479 623 Magen 2002: 157, 172

ix עם סימן שאלהקרטון באתר-את הממצא של כלי אבן) שם(זיסו רשם בטבלה.
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ביבליוגרפיה

רשימת קיצורים

ישראל- ארץ י"א

בכל דרכך דעהו ד"בד

חדשות ארכיאולוגיות א"ח

AASOR The Annual of the American Schools of Oriental Research
AB Anchor Bible
ADAJ Annual of the Department of Antiquities of Jordan
AJS Review The Association for Jewish Studies Review
ANYAS Annals of the New York Academy of Sciences
BAR Biblical Archaeology Review
BAR Int. Ser. British Archaeological Reports International Series
BASOR Bulletin of the American Schools of Oriental Research
BIS Biblical Interpretation Series
BJS Brown Judaic Studies
BRLJ The Brill Reference Library of Judaism
CPJ Corpus Papyrorum Judaicarum
DJD Dicoveries in the Judean Desert
DSD Dead Sea Discoveries
GCS Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte
HdO Handbook of Oriental Studies
HUCA Hebrew Union College Annual
IAAR Israel Antiquities Annual Reports
ICC International Critical Commentary on the Holy Scriptures of the Old and New Testaments
IEJ Israel Exploration Journal
JAA Journal of Anthropological Archaeology
JAJSup Journal of Ancient Judaism Supplements
JBL Journal of Biblical Literature
JCPS Jewish and Christian Perspectives Series
JJS Journal of Jewish Studies
JPOS Journal of the Palestine Oriental Society
JQR Jewish Quarterly Review
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.

JRA Journal of Roman Archaeology
JRASup Journal of Roman Archaeology Supplement Series
JSJ Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period
JSNTSup Journal for the Study of the New Testament Supplement
JSP Judea and Samaria Publications
LA Liber Annuus
LCL Loeb Classical Library
MEP Meiron Excavation Project
MSSMNIA Monograph Series of the Sonia and Marco Nadler Institute of Archaeology
NEAEHL The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land
NLH New Literary History
PEFA Palestine Exploration Fund Annual
PEFQS Palestine Exploration Fund Quarterly Statement
PEQ Palestine Exploration Quarterly
QDAP The Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine
RB Revue Biblique
RevQ Revue de Qumran
SBLDS Society of Biblical Literature Dissertation Series
SBLSCS Society of Biblical Literature Septuagint and Cognate Studies Series
SFSHJ South Florida Studies in the History of Judaism
STDJ Studies of the Texts of the Desert of Judah
TSAJ Texte und Studien zum Antiken Judentum
WBC World Biblical Commentary
WUNT Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament
ZDPV Zeitschrift des Deutschen Paläestina-Vereins
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מקורות ראשוניים

ספרות לא תלמודית מן העת העתיקה.א

;דות הכנסיהתול, אוסביוס
G. Del Ton (ed. and trans.) Eusebius: Storia ecclesiastica: e I martiri della Palestina, Rome 1964.

;אפוקריפה
L.C.L. Brenton (ed. and trans.), The Septuagint with Apocrypha: Greek and English, London 1851.

;ברית דמשק
.58–1:ע"תשקימרון

;שהברית חד
B. Aland et. al. (eds.), The Greek New Testament,4 Stuttgart 2001.

;חזיונות הסבלות
J. Geffcken, Die Oracula Sibyllina (GCS, 8), Leipzig 1902.

;מגילת המקדש
.207–137:ע"קימרון תש

;כתבים, יוסף בן מתתיהו
H. St. J. Thackeray et al. (trans.), Josephus (10 vols., LCL), London 1926–1965.

;על תפילה, ינוסטרטולי
E. Evans (ed. and trans.), Q. Septimii Florentis Tertulliani De oratione liber, London 1953.

;על טבילה, ינוסטרטולי
E. Evans (ed. and trans.), Q. Septimii Florentis Tertulliani De baptismo liber, London 1964.

:דיאלוג עם טריפון היהודי, יוסטינוס מרטיר

E.J. Goodspeed (ed.), Dialogue, in Die ältesten Apologeten, Göttingen 1914, pp. 90–265.
;סרך היחד

.234–213:ע"תשקימרון

;כתבים, פילון
F.H. Colson and G.H. Whitaker (trans.), Philo of Alexandria (10 vols., LCL), London. 1929–1962.

;סטרומטס, קלמנטוס מאלכסנדריה 
O. Stählin and L. Früchtel (ed.), Clemens Alexandrinus, II: Stromata Buch I–VI (GCS, 15),4 Berlin

1985.

;פרוטרפטיקוס, קלמנטוס מאלכסנדריה 
O. Stählin (ed.), Clemens Alexandrinus, I: Protrepticus und Paedagogus (GCS, 12),3 Berlin 1972.

;תרגום השבעים
L.C.L. Brenton (trans.), The Septuagint with Apocrypha: Greek and English, London 1851.

;תרגום יונתן בן עוזיאל על התורה
ברלין , דוןהנעתק מכתב יד שהיה טמון וצפון בעיר לונ: תרגום יונתן בן עוזיאל על התורה, )מהדיר(גינזבורגר ' מ

.ג"תרס

;1תרגום ניאופיטי 
A.D. Macho (ed.), Neophyti 1: Targum Palestinense MS de la Biblioteca Vaticana, IV: Números,

Madrid 1974.
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ספרות תלמודית.ב

;במדבר רבה
מהדורת (מראה מקומות–מפורש פירוש מדעי חדש בצירוף עין הדרש : ב, במדבר רבה: י, מדרש רבה

.ה"אביב תשכ- תל, )מירקיןא"מ

;בראשית רבה
כתבי יד אחרים ונהממשעל פי כתב יד בבריטיש מוזיאום עם שינויי נוסחאות : מדרש בראשית רבא
.ה"ירושלים תשכ, )אלבק' תיאודור וח' ימהדורת (ומדפוסים ראשונים 

;ויקרא רבה
הערות וביאורים , ופי נוסחאותעם חיל, יוצא לאור על פי כתבי יד ושרידי הגניזה: רבהמדרש ויקרא 

.ג"ניו יורק תשנ, )מרגליות' מהדורת מ(

;מדרש תנחומא
מיוחס לרבי תנחומא ברבי אבא : מדרש תנחומא מדרש תנחומא הקדום והישן על חמישה חומשי תורה

.ג"וילנה תרע, )בובר' הדורת שמ(

;ספרא
.ב"רכתוינה , )ה וייס"מהדורת א(הוא ספר תורת כהנים: ספרא דבי רב

;ספרי במדבר
מהדורת (עם חילופי גרסאות והערות, ספרי על ספר במדבר וספרי זוטא: מחברת ראשונה: ספרי דבי רב

.ז"לייפציג תרע, )ביץהורוש "ח

;ספרי זוטא
מהדורת (עם חילופי גרסאות והערות, ספרי על ספר במדבר וספרי זוטא: מחברת ראשונה: ספרי דבי רב

.ז"יפציג תרעלי, )ביץהורוש "ח

;פסיקתא דרב כהנא
עם פירוש , על פי כתב יד אוקספורד ושינויי נוסחאות מכל כתבי היד ושרידי הגניזה: פסיקתא דרב כהנא

.ז"ניו יורק תשמ, )י מנדלבוים"מהדורת י(ומבוא

;לתא דרבי ישמעאלמכי
.ך"ירושלים תש, )רביןא "ש הורוביץ וי"חמהדורת (עם חלופי גרסאות והערות: מכילתא דרבי ישמעאל

;משנה
ירושלים , )אלבק' מהדורת ח(הוספות והשלמות, עם מבואות, מפורש פירוש חדש: ששה סדרי משנה

.ט"תשי

;חותשמ
' ממהדורת (על פי כתבי יד שונים בלוית מבוא והערות ושינויי נוסחאות ומראה מקומות: מסכת שמחות

.א"ניו יורק תרצ, )היגר

;תוספתא
קטעים מן הגניזה ודפוס ויניציאה , פי כתב יד ווינה ושינויי נוסחאות מכתב יד ערפורטעל: תוספתא

בבא מציעא ובבא , בבא קמא, נשים, מועד, זרעים: ה–א , בצירוף מסורת התוספתא ופרוש קצר: א"רפ
. ח"תשמ–ו"ניו יורק תשט, )ליברמן' מהדורת ש(בתרא

ש "מהדורת מ(אה מקומות וחלופי גרסאות ומפתחותעם מר: על פי כתב יד ערפורט ווינה:תוספתא
. ח"ירושלים תרצ, )צוקרמנדל

;תלמוד בבלי
.ו"תרמ–מ"תר, )מהדורת ראם(תלמוד בבלי

;תלמוד ירושלמי
שבספריית האוניברסיטה של ליידן עם ) Or. 4720(3יוצא לאור על פי כתב יד סקליגר : תלמוד ירושלמי

.א"ירושלים תשס, )ה ללשון העבריתמהדורת האקדמי(השלמות ותיקונים
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תלמודית- ספרות רבנית בתר.ג

.ב"וינה תרכ, )וייסה "אמהדורת (ד לספרא"פירוש הראב, ֹוְסְקֶייראברהם בן דוד מּפ' ר

.ד"תשכירושלים, )קאפח'ת דרמהדו(תשובות ופסקים, מּפֹוְסְקֶייראברהם בן דוד ' ר

.ח"ירושלים תשס, )עובדיה' פמהדורת (יורה דעה: ב,שאלות ותשובות גינת ורדים, אברהם הלוי' ר

.ב"ירושלים תש, )לויןמ "במהדורת (ישראל ובין בני בבל-אוצר חלוף מנהגים בין בני ארץ

.ח"תרצירושלים,אליהו מזרחי' ת ותשובות רשאלו, מזרחיאליהו' ר

.ה"ני ברק תשסב, )דבליצקי' דמהדורת (ג, ספר אבי העזרי, ל הלוייוא' אליעזר בן ר' ר

.מ"תרהוילנ, )וילנהבגיליון הירושלמי דפוס נדפס (דיםרספר חפירוש מבעל , אזכריאלעזר' ר

.ו"וילנה תרמ, )מהדורת ראם, נדפס אחרי מסכת נידה מהתלמוד הבבלי(הלכות מקוואות, אשר בן יחיאל' ר

, )מהדורת ראם, מהתלמוד הבבלינדפס אחרי מסכת נידה (טהרותעל מסכת פירוש המשנה, אשר בן יחיאל' ר

.ו"וילנה תרמ

.ד"תשנבני ברק , )פרנקל' שמהדורת,עבודה*: ז, נדפס בגליון משנה תורה(ז "פירוש רדב, דוד בן זמרא' ר

.ג"תרנקובקר,)יללערמ' ימהדורת (,כות פסוקות מן הגאוניםהל

J. Müller, “Handschriftliche, Jehudai,יהודאי' הלכות קצובות דר, יהודאי בן נחמן' ר Gaon zugewiesene
Lehrsätze”, Bericht über die Lehranstalt für die Wissenschaft des Judenthums, 8 (1890), pp. 3–11.

.ד"תשסירושלים , )מהדורת לשם, יורה דעה,ליון השולחן ערוךיגנדפס ב(בית הילל, נפתלי הירץ' הלל בן ר' ר

.ג"בני ברק תשנ, )פרנקל' שמהדורת , טהרה: ח, משנה תורהגליון נדפס על (ה למלךמשנ, יהודה רוזאניס' ר

ירושלים , )מהדורת מכון ירושלים,יורה דעה: ט, ארבעה טוריםיון ילגנדפס ב(,בית חדש, יואל סירקש' ר

.ג"תשנ

.ה"ם תשמירושלי, )הרשלר' ממהדורת (ברכותמסכת :א"חידושי הריטב,יום טוב בן אברהם אשבילי' ר

.ח"ירושלים תשל, )גולדשטיין' ממהדורת (עבודהמסכת: א"חידושי הריטב,יום טוב בן אברהם אשבילי' ר

.ז"תשנבני ברק , )פרנקל' שמהדורת,עבודה*: ז, נדפס בגליון משנה תורה(, כסף משנה, יוסף קארו' ר

.ח"ירושלים תשמ, )ינגרשלז' אדויטש וב "שמהדורת (, ק"שאלות ותשובות מהרי, קולוןיוסף ' ר

.ו"ירושלים תשמ, )שילוני' הימן וי' אמהדורת (, במדבר,ילקוט שמעוני

.ג"תשנ, ירושלים,)מהדורת מכון ירושלים(יורה דעה:ט, יםטורארבעה , אשר' יעקב בן ר' ר

.ז"שלים תשסירו, )חזן' ימהדורת (כח–נתיבים כב: חלק חוה: ג, וחוהספר תולדות אדם, ירוחם בן משולם'ר
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.א"ירושלים תשנ, )אביטן' שמהדורת (שאלות ותשובות תרומת הדשן,  ישראל איסרלן' ר

מהדורת , נדפס אחרי מסכת שבועות מהתלמוד הבבלי(מסכת שבועות, פירוש המרדכי, מרדכי בן הלל' ר

.ג"וילנה תרמ, )ראם

.ה"י ברק תשלבנ, )פרנקל' שמהדורת (זמנים: ב, משנה תורה, נחמן' משה בן ר' ר

.ג"בני ברק תשנ, )פרנקל' שמהדורת (טהרה: ח, משנה תורה, נחמן' משה בן ר' ר

.ט"ירושלים תשכ, )מהדורת קאפח(סדר טהרות: ו,ם על המשנה"פירוש הרמב, נחמן' משה בן ר' ר

.ט"תריייפציגל,ם"תשובות הרמב, נחמן' משה בן ר' ר

.מ"תרהוילנ, )וילנההירושלמי דפוס בגיליוןנדפס (, פני משה, מרגליתמשה' ר

.ח"ירושלים תשס, )מהדורת מכון חתם סופר(יורה דעה: ב, ם סופר"חתתשובות, משה סופר' ר

.א"ירושלים תשנ, )ליכטנשטיין' אמהדורת (פסחיםמסכת , ן"חידושי הר, ראובן גירונדי' נסים בן ר'ר

ירושלים , )מהדורת מכון ירושלים, יורה דעה:יד,ךלחן ערושנדפס בגליון ה(צית השקלמח, נתן קליין' ר

.א"סתש

.ב"וינה תרס, )שלום- מהדורת איש(בהסדר אליהו ר

.ם"תר, הוילנ, )ראםמהדורת ,בבליאחרי מסכת ברכות מהתלמוד הדפס נ(ח"חידושי מהרצ, חיותה"צ' ר

.ם"ירושלים תש, )יץקרבמ "נמהדורת (ברכותמסכת , א"חידושי הרשב,אברהם אדרת' שלמה בן ר' ר

–ז"ירושלים תשנ, )מהדורת מכון ירושלים(, ח–א, א "הרשבשאלות ותשובות, אברהם אדרת' שלמה בן ר' ר

.ה"תשס

.ן"ירושלים תש, )ברוןמ "ימהדורת (תורת הבית, רתאברהם אד' שלמה בן ר' ר

מהדורת , מהתלמוד הבבלינדפס אחרי מסכת נידה (טהרותסדר , פירוש המשנה, שמשון בן אברהם משאנץ' ר

.ו"וילנה תרמ, )ראם

.ח"לייפציג תרי, )מיוחסמ"מרתמהדו(ובהשערי תש,תשובות הגאונים
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ספרות מחקר

;ס"אבגנים וזיסו תש
.89' עמ, )ס"תש(110, א"ח, "חורבת צפיון", זיסו' אבגנים וב' א

;ו"אבו ריא תשנ
.90–89' עמ, )ו"תשנ(קד ,א"ח, "גבעת המבתר, ירושלים", אבו ריא' ר

;2008אבו ריא 
).2008(120, א"ח, )"ב(אבלים ", אבו ריא' ר

;ב"אביגד תשכ
.158–143' עמ, )ב"תשכ(כו , ידיעות, "נחל דוד–' מחנה א", אביגד' נ

;ו"אביגד תשל
.ו"ירושלים תשל, תקופת בית שני:תגליות ארכיאולוגיות ברובע היהודי בירושלים, אביגד'נ

;1980אביגד 
פרשת החפירות הארכיאולוגיות ברובע היהודי של העיר העתיקה : העיר העליונה של ירושלים, אביגד' נ

.1980ירושלים , בירושלים

;י"יונה תש-אבי
.24–19' עמ, )י"תש(טו , ידיעות, )"ט"תש(בדר ' חפירת שיח", יונה-אבי' מ

;ח"יונה תשכ-אבי
.4–2' עמ, )ח"תשכ(כז , א"ח, "בנייני האומה", יונה-אבי' מ

;ח"לתשיונה -אבי
-תל, קובץ מאמרים והרצאות: חוף וים,"המשנה והתלמוד, חיפה וסביבתה בימי הבית השני",יונה-אבי'מ

.72–49' עמ, ח"אביב תשל

;ד"מתשיונה -אבי
, ציון ועד ראשית הכיבוש הערבי-למן שיבת: ישראל-גיאוגרפיה היסטורית של ארץ,יונה-אבי'מ

.ד"תשמירושלים

;ו"אביעם תשנ
, סיכומים, מקורות: ימי בית חשמונאי, )עורכים(אשל ' עמית וח' ד, "בית חשמונאי בגליל", אביעם' מ

.260–251' עמ,  ו"ירושלים תשנ, פרשיות נבחרות וחומר עזר

;ה"אביעם תשס
, דת דוקטורעבו, מקרה מבחן להתפתחות היישוב היהודי בגליל בתקופת הבית השני:יודפת, אביעם' מ

.ה"גן תשס-רמת, אילן- ת בראוניברסיט

;1987אבני ואחרים 
המסתור -מערכות, )עורכים(טפר ' קלונר וי' ע, "'אחוזת חזן'קרקעית ב-המערכת התת", אבי ואחרים' ג

.127–115' עמ, 1987אביב -תל, בשפלת יהודה

;ז"אברמסון תשי
.70–49' עמ, )ז"תשי(כו תרביץ, "'ספר המפתח'מ. א: מספרי רב ניסים גאון", אברמסון' ש

;ט"גורני תשנ-אבשלום
, היבטים כרונולוגיים:רומית וביזנטית בגליל המערבי, קנקני התקופה ההלניסטית, גורני- אבשלום' ד

.ט"נתשגן -רמת, אילן- אוניברסיטת בר, עבודת מוסמך, טיפולוגיים ורגיונליים

;ד"גורני תשס-אבשלום
חפירת הצלה ממערב : מאנית בבית שאן'ם מן התקופות הביזאנטית עד העותשרידי", גורני-אבשלום' ד

.111–93' עמ, )ד"תשס(46, עתיקות, "לאמפיתיאטרון



398

;ט"ארובס ופטריך תשמ, אגור
.67–65' עמ, )ט"תשמ(צג , א"ח, "מערות מדבר יהודה", פטריך' ארובס וי' ב, אגור' ב

;ח"אדלר תשס
128קתדרה, הממצא הארכיאולוגי וזיקתו להלכה קדומה: ואות טהרהבתי כנסת עתיקים ומקו", אדלר' י
. 72–51' עמ, )ח"תשס(

;ח"אהרוני תשי
.45–27' עמ, )ח"תשי(כב , ידיעות, "סקר ארכיאולוגי בעין גדי", אהרוני' י

;ג"ן תשסמאול
.ג"ירושלים תשס, בהלכות נדה ומקואותפסקי חתם סופר,א אולמן"צ

;ג"ואחרים תשסאון 
.78–74' עמ, )ג"תשס(114, א"ח, "ןאעומד-אום אל' ח", ואחריםאון' א

;א"בדולח תשע- און ווקסלר
קשת וילסון והגשר הגדול בימי הבית השני ובתקופה הרומית לאור חפירות ",בדולח-וקסלר' שואון' א

.122–109' עמ, )א"תשע(140, קדמוניות, חדשות

;ד"תשסבדולח ורפיואנו-וקסלר, און
עומדן -י בחורבת אום אלבית הכנסת מתקופת הבית השנ", רפיואנו' וי, בדולח-וקסלר' ש, און'א

.29–25' עמ, ד"אריאל תשס, ועשו לי מקדש, )עורכים(אחריםאשל ו' י, "שבמודיעין

;ד"און ורפיואנו תשנ
.61–60' עמ, )ד"תשנ(ק, א"ח, "רסם-א' ח, ירושלים", רפיואנו' יאון ו' א

;א"שמאופנהיימר ת
פרקים בתולדות , )עורכים(שטרן ' מורפפורט ' א, אופנהיימר' א, "היו בירושליםשחבורות ", אופנהיימר' א

.190–178' עמ, א"ירושלים תשמ, ספר זיכרון לאברהם שליט: ירושלים בימי בית שני

;ב"אופנהיימר תשמ
מחורבן : ישראל- ארץ, )עורכים(ן שטר' צפריר ומ' י, ספראי'ש, ברס' צ, "כוכבא-מרד בר", אופנהיימר' א

.74–40' עמ, ב"ירושלים תשמ,א, בית שני ועד הכיבוש המוסלמי

;א"אופנהיימר תשנ
.א"ירושלים תשנ, הגליל בתקופת המשנה, אופנהיימר' א

;ד"אורבך תשל
ם ירושלי, קובץ מחקרים: ל"ספר זכרון ליעקב פרידמן ז, )עורך(פינס ' ש, "מיהודה לגליל", א אורבך"א

.75–59' עמ, ד"תשל

;ז"אושרי תשנ
.43–42' עמ, )ז"תשנ(קו , א"ח, "בית לחם הגלילית", אושרי' א

;א"איזנברג תשס
.117–115' עמ, )א"תשס(112, א"ח, "נחל ירמות", איזנברג' ע

;ן"אילן תש
.15–14' עמ, )ן"תש(צד , א"ח, "סקר בכפר המערות: ארבל", אילן' צ

;א"אילן תשנ
.א"תל אביב תשנ, ישראל- י כנסת קדומים בארץבת, אילן' צ

;ח"אילן ודמתי תשמ
.52–44' עמ, ח"תל אביב תשמ, הכפר היהודי הקדום: מרות, דמתי' עואילן ' צ
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;ב"איילון תשס
, ספר השומרונים, )עורכים(אשל ' שטרן וח' א, "כפר שומרוני קדום) צור נתן(חורבת מגדל ", איילון' א

.288–273' עמ, ב"ירושלים תשס

;א"איילון ולוי תשע
, הביזנטית בשרון-חפירות בשולי כפר מהתקופות הרומית): ליל'ג- אל(חורבת גלילות ", לוי' יאיילון ו' א

.61*–17*' עמ, )א"תשע(66, עתיקות

;ד"אלבק תשכ
.לב–כד' עמ, )ד"תשכ(6, תורה שבעל פה, "אוכליםטומאת הגוף והידים וטומאת ", אלבק' ח

;1974אלגביש 
.1974חיפה , השכבה מהתקופה ההלניסטית: ב,שקמונה, אלגביש' י

;1977אלגביש 
.1977חיפה , הקרמיקה מהתקופה הרומאית: שקמונה, אלגביש' י

;1994אלגביש 
.1994אביב-תל, לחוף הכרמל: שקמונה, אלגביש' י

;ז"אלון תרצ
ירושלים , א, מחקרים בתולדות ישראל(=161–137' עמ, )ז"תרצ(ח , תרביץ, "טומאת נכרים", אלון' ג

).147–121' עמ, ז"תשי

;ח"אלון תרצ
מחקרים בתולדות (= 195–179, 10–1' עמ, )ח"תרצ(ט , תרביץ, "תחומן של הילכות טהרה", אלון' ג

).176–148' עמ, ז"ירושלים תשי, א, ישראל

;ד"אלון תשי
.ד"אביב תשי-תל, א, למודישראל בתקופת המשנה והת-תולדות היהודים בארץ, אלון' ג

;ו"אלון תשמ
.32–30' עמ, )ו"תשמ(ח "פ, א"ח, )"צלנתה-א(חורבת צלית ", אלון' ד

;ה"אליאב תשנ
' עמ, )ה"תשנ(75, קתדרה, "?האם הסתייגו היהודים מבית המרחץ הציבורי בראשית הופעתו", צ אליאב"י
3–35.

;ט"אליצור תשנ
.172–169' עמ, )ט"תשנ(91קתדרה,"מקוואות לנטילת ידיים", אליצור' י

;ח"אליצור תשס
' עמ, )ח"תשס(יז , מחקרי יהודה ושומרון, "?הייתה בריכת שחייהההרודיאניתבריכת השילוח ", אליצור' י

69–82.

;ח"אלכסנדר תשנ
.176' עמ, )ח"תשנ(קח , א"ח, "יפיע", אלכסנדר' י

;2005אלכסנדר 
).2005(117, א"ח, "עין רני", אלכסנדר' י

;12008אלכסנדר 
).2008(120, א"ח, )"Sשטח (ראס -כרם א", אלכסנדר' י

;22008אלכסנדר 
).2008(120, א"ח, )"C ,Dים שטח(ראס -כרם א", אלכסנדר' י

;32008אלכסנדר 
).2008(120, א"ח, )"H ,Jים שטח(ראס -כרם א", אלכסנדר' י



400

;ה"אלמוג תשס
מקרה :ס הפשוטים מהתקופה הרומית הקדומה בהרי יהודהמקור ותפוצה של כלי החר, אלמוג' ת

.ה"תשסגן -רמת, אילן-אוניברסיטת בר, עבודת מוסמך, לדוגמא

;ץ"אפשטיין תר
.70, 53–52' עמ, )ץ"תר(א ,תרביץ, "ספרי זוטא פרשת פרה", נ אפשטיין"י

;ח"אפשטיין תש
. ח"ירושלים תש, מבוא לנוסח המשנה, נ אפשטיין"י

;ז"אפשטיין תשי
.ז"ירושלים תשי, תוספתא ומדרשי הלכה, משנה: מבואות לספרות התנאים, נ אפשטיין"י

;ח"ארבוס וגולדפוס תשס
לזיהויו ומקומו במערך היישובי סביב ירושלים מתקופת : אתר בנייני האומה", גולדפוס' ארבוס וח' ב

.20–14' עמ, )ח"תשס(כח , י"א, "הברזלל ועד שלהי התקופה הביזנטית

;ט"של ועמית תשנא
.ט"אביב תשנ-תל, כוכבא-מערות המפלט מתקופת מרד בר, עמית' אשל וד' ח

;ע"אשל ופורת תש
. ע"ירושלים תש, קובץ שני: כוכבא-מערות המפלט מתקופת מרד בר, פורת' אשל ור' ח

;ז"בהט תשס
.47–41' עמ, )ז"תשס(133,קדמוניות, "חידושים בחקר מנהרות הכותל", בהט' ד

;ד"ט וסולומון תשסבה
. 104–83' עמ, )ד"תשס(ט ,חידושים בחקר ירושלים, "מקווה קדום במנהרות הכותל", סולומון' בהט וא' ד

;ז"בושנינו תשס
, "רחובות, רבת דיראן'שרידי מבנים ומתקני תעשייה מהתקופה האסלאמית הקדומה בח", בושנינו' א

.144–119' עמ, )ז"תשס(56, עתיקות

;ז"ביכלר תרצ
ספר , )עורך(קליין ' ש, "עושין כל צרכי המת סכין ומדיחין אותו', ה, פירוש המשנה שבת כג", ביכלר' א

.54–36'עמ, ז"ירושלים תרצ, היובל לפרופיסור שמואל קרויס למלאת לו שבעים שנה

;ד"ביכלר תשכ
.ד"ירושלים תשכ, )אלדד' תירגם י(עם הארץ הגלילי, ביכלר' א

(= A. Büchler, Der galiläische Am-ha'Ares des zweiten Jahrhunderts: Beiträge zur inneren
Geschichte des palästinischen Judentums in den ersten zwei Jahrhunderten, Wien 1906.)

;ו"ביכלר תשכ
ושליםיר, במקדש ירושלים בעשור השנים האחרון שלפני חורבן בית שני: הכוהנים ועבודתם, ביכלר' א

.ו"תשכ
(=A. Büchler, Die Priester und der Cultus im letzten Jahrzehnt des jerusalemischen Tempels,
Vienna 1895)

;ה"ביליג תשנ
.72–71' עמ, )ה"תשנ(קג , א"ח, "חורבת המוצה", ביליג' י

;1992בירן 
.1992אביב -תל, שנות חפירות בתל דן25: דן, בירן' א

;ו"תשסבירנבוים
עבודת , ההקפדה על טהרת הגוף בקרב החברה היהודית בארץ ישראל בימי בית שני, בירנבוים' ח

.ו"תשסירושלים , האוניברסיטה העברית בירושלים, דוקטור
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;ז"בן אליהו תשס
תחומי הארץ בתודעת יהודי ארץ ישראל בימי הבית ": על דעת המקום ועל דעת הקהל", בן אליהו' א

.ז"תשסירושלים, האוניברסיטה העברית בירושלים, עבודת דוקטור, ת המשנה והתלמודהשני ובתקופ

;א"דב תשמ- בן
.35–22' עמ, )א"תשמ(18קתדרה, "מדרום להר הבית–החקרה הסלבקית ", דב-בן' מ

;ב"דב תשמ- בן
.ב"תשמירושלים, בצל הכתלים ולאור התגליות: החפירות הר הבית, דב-בן' מ

;ו"בן דוד תשס
לאור ממצאי הסקר הארכיאולוגי בגולןגולן בתקופת המשנה והתלמודבהיישוב היהודי , בן דוד' ח

.ו"קצרין תשס, א,מחקרי הגולן, התחתון

;ח"תשסבן דוד 
חיפה , המרד הגדול בגליל, "?יישובים בתחום הגליל בימי יוסף בן מתתיהו204האם היו ", בן דוד' ח

.19–15' עמ, ח"תשס

;ז"בנר תשסבן דוד ולי
ישראלי -הארץבמרחב) (Late Roman Red Wareכלי יבוא מהתקופה הביזאנטית ", ליבנר' בן דוד וע' ח

, כנס הראשון של האגודה הישראלית ללימודים ביזנטייםהרצאה ב, "ותרומתם למחקר המסחר והכלכלה
.)13.06.2007(ז"ון תשסז סי"כ, ירושלים, יד יצחק בן צבי

;ט"בן נחום תשנ
.22' עמ, )ט"תשנ(109, א"ח, "דין-ַנִצר א' ח, טבריה", בן נחום' ח

;א"חנובץ תשע'עמי וצ- בן
השני ומבנה פריסטילי מן התקופה הרומית בית המשלהי ימי בית מגורים ", חנובץ'צ' עמי וי-בן' ד

.95–89' עמ, )א"תשע(140, קדמוניות, "המאוחרת בחניון גבעתי

;ד"שלום תשנ- בן
.ד"ירושלים תשנ, בית שמאי ומאבק הקנאים נגד רומי, שלום-בן' י

;1ה"בניהו תשמ
הראשון לציון הרב הראשי ל "ספר זכרון להרב יצחק ניסים זצ, ל"הנ, "מעמדות ומושבות", בניהו' מ

.לז–יא' עמ, ה"ירושלים תשמ, מעמדות ומושבות: לישראל

;2ה"בניהו תשמ
ל "ספר זכרון להרב יצחק ניסים זצ, ל"הנ, "טומאהגילגולי מנהגים ששורשם מטעם רוח ה", בניהו' מ

.שיב–שה' עמ, ה"ירושלים תשמ, מעמדות ומושבות: הראשון לציון הרב הראשי לישראל

;3ה"בניהו תשמ
ספר זכרון להרב יצחק ניסים , ל"הנ, "להלל הזקןהמיוחסים' סדר רחיצה גדולה'ו' משנת המת'", בניהו' מ
.שנה–שיג' עמ, ה"ירושלים תשמ, מעמדות ומושבות: ישראלן הרב הראשי לל הראשון לציו"זצ

;1ג"בץ תשס
.65' עמ, )ג"תשס(114, א"ח, "הדלי-מת אל'נג'ח", בץ' ש

;2ג"בץ תשס
.84–82' עמ, )ג"תשס(, 115, א"ח, )"ב(מצדות יהודה", בץ' ש

;ד"בץ תשס
.145–123' עמ, )ד"תשס(ט ,חידושים בחקר ירושלים, "בית מרחץ רומי מחורבת אם אל עצפיר", בץ' ש

;א"אדון תשל-בר
–72' עמ, )א"תשל(י , י"א, "המלח-וור שבחוף ים'ע-יישוב נוסף של כת מדבר יהודה בעין אל", אדון- בר' פ

89.
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;1988נתן -בר
ובעית המעבר מטיפוסי כלים, הקרמיקה של יריחו מהתקופה החשמונאית ותקופת הורדוס, נתן-בר' ר

.1988ירושלים, האוניברסיטה העברית בירושלים, עבודת מוסמך, כלים בימי הורדוסחשמונאים לטיפוסי 

;ח"פרנס תשס-נתן וסקלר-בר
חידושים בארכיאולוגיה של , "יישוב יהודי באורינה בין שתי המרידות", פרנס-סקלר' נתן וד-בר' ר

.64–57' עמ, )ח"תשס(א , ירושלים וסביבותיה

;ח"בראון תשל
.12' עמ, )ח"תשל(סד –סג, א"ח, "סאסא", בראון' א

;ב"פורת ונצר תשל, ג"בר
'עמ, )ב"תשל(17, קדמוניות, "יה בבית הכנסת של עין גדייעונת החפירות השנ", נצר' אופורת ' י, ג"בר' ד

52–54.

;1992ג "בר
, 3, ישראל-האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ, "בית הכנסת:עין גדי", ג"בר' ד
.1200–1197' עמ,1992רושלים י

;ה"ברוך תשנ
.80–79' עמ, )ה"תשנ(ג "ק, א"ח, "בת עין", ברוך' י

;ז"ברוך תשנ
.135–125' עמ, )ז"תשנ(ו, מחקרי יהודה ושומרון, "מצודות דרכים ביהודה בתקופת הבית השני", ברוך' י

;ח"ברוך תשס
, עבודת דוקטור, ות חומרית ומבנה חברתיתרב: ישראל בתקופה הרומית-בית המגורים בארץ, ברוך' א

.ח"סתשגן-רמת, אילן- ת בראוניברסיט

;ט"ברוך תשס
-חמירי כמקרי מבחן להתפתחותו של הכפר והיישוב הכפרי בדרום הר-ם אל'ורוגחורבת סוסיה , ברוך' י

האוניברסיטה העברית , עבודת דוקטור, הקדומההמוסלמיתחברון מן התקופה הקדומה ועד לתקופה 
.ט"סתשירושלים, בירושלים

;ב"ברוך ורייך תשס
122, קדמוניות, "מדרום להר הבית, בית שני בחפירות החדשות בעופלמימיממצאים ", רייך' ברוך ור' י
.92–88' עמ, )ב"תשס(

;ז"ברוך ושרוך תשנ
.148–147' עמ, )ז"תשנ(קו , א"ח, "בית בצה' ח", שרוך' ברוך וא' י

;ו"שממירון וקלונר ת, ברוכי
.87–86' עמ, )ו"תשמ(12–11, נקרות צורים, "2מערכת מסתור –חורבת רפע ", קלונר' עמירון ו' י, ברוכי' א

;ח"ברמן תשמ
מייסודה עד הכיבוש :טבריה, )עורך(הירשפלד' י, "גילוי ראשון של בית כנסת בטבריה", ברמן' א

.52–49' עמ, ח"ירושלים תשמ,)11עידן (המוסלמי

;ג"יבראנד תש
.ג"ירושלים תשי, כלי החרס בספרות התלמוד, בראנד' י

;ו"גבע תשס
, חידושים בחקר ירושלים, "ת שניהצעה לטיפולוגיה של כלי האבן הירושלמיים מסוף תקופת בי", גבע' ה

.200–193' עמ, )ו"תשס(יא

;ד"תשסגבע וגוטפלד
, )ד"תשס(ט , חידושים בחקר ירושלים,"ודיברובע היה'החורבה'חפירות בבית כנסת ", גוטפלד' גבע וא' ה

.30–29' עמ
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;ג"תשס' גודוביץ
.58–56' עמ, )ג"תשס(114, א"ח, )"ב(שוהם "', ש גודוביץ

;א"גוטמן תשמ
.א"תל אביב תשמ, גמלא, גוטמן' ש

;ד"גוטמן תשנ
.ד"אביב תשנ- תל, עיר במרד: גמלא, גוטמן' ש

;א"וקלמן תשעגוטפלד 
חידושים , "כפר יהודי משלהי ימי הבית השני בשפלת יהודה: חורבת בית לויה",קלמן' ויגוטפלד' א

.179–170' עמ, )א"תשע(ד , בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבתה

;1988גורן ופביאן 
, אורמן' ד, "יישוב כפרי ומערכת מסתור מהתקופות הרומית והביזנטית–חורבת זעק ", פביאן' ופ, גורן' י

גבעתיים , מחקרים בגיאוגרפיה והיסטוריה אזורית: אדם וסביבה בדרום השפלה, )עורכים(שטרן ' א
.174–163' עמ, 1988

;ז"רוזן תשס- גורין
.149–145' עמ,)ז"תשס(56, עתיקות, "רחובות, רבת דיראן'כלי הזכוכית מח", רוזן-גורין' י

;ח"גיחון תשל
.53–37' עמ, )ח"תשל(יא , קדמוניות, "ישראל-מרחצאות רומיים בארץ", גיחון' מ

;א"גינצבורג תש
.א"ניו יורק תש, ב,פירושים וחדושים בירושלמי, גינצבורג' ל

;א"גל תשנ
*.26–*25' עמ, )א"תשנ(20, עתיקות, "תעשיית כלי אבן בגליל התחתון", גל' צ

;ז"גליק תשנ
.74–73' עמ, )ז"תשנ(קו , א"ח, "חורבת חנות", גליק' ד

;ז"גרוסברג תשנ
, "ועירבוב מושגים'עירוב מקוואות': לים בימי בית שני ודרכי הכשרתםהמקוואות בירוש", סברגגרו' א

.  168–151' עמ, )ז"תשנ(83, קתדרה

;1ח"גרוסברג תשנ
ז , מחקרי יהודה ושומרון, "מצדה וירושלים-כיצד הוכשרו המקוואות בימי הבית השני ", גרוסברג' א
.68–53' עמ, )ח"תשנ(

;2ח"שנגרוסברג ת
.44–33' עמ, )ח"תשנ(85, קתדרה, "?כיצד הוכשרו המקוואות במצדה", גרוסברג' א

;ט"גרוסברג תשנ
.455–448' עמ, )ט"תשנ(יט , תחומין, "מקוואותיה העתיקים של ירושלים", גרוסברג' א

;ס"גרוסברג תש
.171–165' עמ, )ס"תש(95, קתדרה, "מקוואות לטבילת ידיים במצדה", גרוסברג' א

;א"גרוסברג תשס
.184–171' עמ, )א"תשס(99, קתדרה, "מקווה טהרה בבית המרחץ: 'המטהרת שבמרחץ'", גרוסברג' א

;ח"גרינהוט תשנ
.172–121' עמ, )ח"תשנ(34, עתיקות, "1990–1988עונות , חורבת חרמשית", גרינהוט' צ

;ז"גרינץ תשי
.ז"ירושלים תשי, פירושים ומפתחות, בצירוף מבואתחזורת הנוסח המקורי : ספר יהודית, מ גרינץ"י
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;ז"דגן תשס
.ז"ירושלים תשס, האזור הצפוני, 1):109(מפת אמציה , דגן' י

;ו"ואחרים תשס' דוידוביץ
נדבך נוסף להכרת הפריפריה : חפירות ההצלה ביער רמות וברמת בית הכרם", ואחרים' דוידוביץ' א

. 111–35' עמ, )ו"תשס(יא, חידושים בחקר ירושלים, "שון והשניהחקלאית של ירושלים בימי הבית הרא

;ד"דדון תשנ
.110–109' עמ, )ד"תשנ(ק , א"ח, "פני חבר", דדון' מ

;ח"דהרי ועד תשנ
.83–79' עמ, )ח"תשנ(ח "ק, א"ח, " כביש עוקף שוהם", עד' דהרי וע' ע

;1992דותן 
–86' עמ, 1992ירושלים , ארכיאולוגיות בארץ ישראלהאנציקלופדיה החדשה לחפירות , "אשדוד", דותן' מ

96.

;ה"דיהי תשס
ת וניברסיטא, עבודת דוקטור, הקלאסיתלמקראיתסירא בהשוואהבןבספרהלשוןחידושיאוצר, דיהי' ח

.ה"באר שבע תשס, בן גוריון בנגב

;ג"דינור ופייג תשנ
סקר , )עורכים(פינקלשטיין ' מגן וי' י, "הסקר בחלקה המזרחי של מפת ירושלים", פייג' דינור ונ' א

. 422–339' עמ, ג"ירושלים תשנ, ארכיאולוגי בארץ בנימין

;ז"דמתי תשל
ירושלים , קובץ מאמרים בידיעת הארץ: בין חרמון לסיני, )עורך(ברושי ' מ, "ארמון חלקיה", דמתי' ע

. 113–93' עמ, ז"תשל

;ג"דמתי תשמ
.121–117' עמ, )ג"תשמ(60, ותקדמוני, "ארמון חלקיה", דמתי' ע

;א"תשננטף-דניאל
.א"ירושלים תשנ, חלק ראשון, ספר המצוות: ב, כתבים: פילון האלכסנדרוני, נטף-דניאל' ס

;ח"דר תשנ
.ח"אביב תשנ-תל, בכרמלעיירה יהודית : סומקה, דר' ש

;ג"דר תשס
.ג"תל אביב תשס, אחוזתו של מרינוס בכרמל: רקית, דר' ש

;ד"מדרוקס תש
.16–15' עמ, )ד"תשמ(פג , א"ח, "אלונים", דרוקס' א

;ח"הדאיה תש
.ח"ירושלים תש, ד, ספר ישכיל עבדי, הדאיה' ע

;ה"הדס תשס
*.71–*41): ה"תשס(49, עתיקות, "1995–1993בשנים גדיעיןבכפרהחפירות", הדס' ג

;ט"היזמי תשמ
.71–70' עמ, )ט"תשמ(צג , א"ח, )אבו סריס' ח(רעות ", היזמי' ח

;ג"היזמי תשנ
, סקר ארכיאולוגי בארץ בנימין, )עורכים(פינקלשטיין ' מגן וי' י, "הסקר בדרום מפת בית סירא", היזמי' ח

.131–97' עמ, ג"ירושלים תשנ

;ז"היזמי ושבתאי תשנ
. 61–57' עמ, )ז"תשנ(32, עתיקות, "לא'אר שבבית ג'נג- ירבת א'ח", שבתאי' היזמי וצ' ח
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;ד"תשסהיזמי
–44' עמ, )ד"תשס(127, קדמוניות, )"כריכור' ח(רומי וחווה חקלאית בישוב מנורה מרחץבית ", היזמי' ח

49.

;ה"היזמי תשס
.101–95' עמ, )ה"תשס(128, קדמוניות, "חידושים בחקר האתר: ארכילאיס בימי הבית השני", היזמי' ח

;2009היימן 
).2009(121, א"ח, "סופיח "דו): מערב(חורבת שלח ", היימן' מ

;ט"הילדסהיימר תשכ
.ט"אביב תשכ-תל, יורה דעה–שאלות ותשובות רבי עזריאל על אורח חיים , הילדסהיימר' ע

;1992הירשפלד 
' עמ, 1992ירושלים , האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל, "טבריה", הירשפלד' י

561–566  .

;ד"תשנהירשפלד
, )ד"תשנ(102-103,אריאל, "התיישבות יהודית בתחומי קיסריה ההרודיאנית:רמת הנדיב", הירשפלד' י

.118–111' עמ

;ה"תשסהירשפלד
.87–62' עמ, )ה"תשס(128, קדמוניות, "כפר גדול של יהודים–עין גדי ", הירשפלד' י

;ב"הלבני תשמ
.ב"ירושלים תשמ, מסכת שבת: ומסורותמקורות , הלבני' ד

;ז"הלברטל תשנ
.ז"ירושלים תשנ, ערכים כשיקולים פרשניים במדרשי הלכה: בהתהוותןמהפכות פרשניות , הלברטל' מ

;ח"הר תשכ
.654' עמ, ח"ירושלים תשכ, יט, העבריתהאנציקלופדיה , "יוסי בן יועזר", ד הר"מ

;1985הר 
ל "הנ, "ת האימפריה הרומיתבן כוסבה ועד לחלוקמלחמתישראל מלאחר -ארץ: פני התקופה", הר' ד
תקופת המשנה והתלמוד והשלטון : ביזנטית-התקופה הרומית: ישראל-ההיסטוריה של ארץ, )עורך(

.80–13' עמ, )640–70(הביזנטי 

;1987הרטל 
.76–69' עמ, )1987(51–50, אריאל, רמת הגולן, "הגולן בימי הבית השניתולדות", הרטל' מ

;ס"וולף תש
. 28–27' עמ, )ס"תש(111, א"ח, "יאעספי", וולף' ש

;ט"וייס תשמ
ניתוח ארכיטקטוני בסיוע מקורות : בית הקברות היהודי בגליל בתקופת המשנה והתלמוד, וייס' ז

.ט"תשמירושלים, האוניברסיטה העברית בירושלים, עבודת מוסמך, תלמודיים

;ס"וייס תש
.27–24' עמ, )ס"תש(110, א"ח, "1998–ציפורי ", וייס' ז

;ג"וייס תשס
.31–30' עמ, )ג"תשס(115, א"ח, "2002–ציפורי ", וייס' ז

;ח"וייס תשס
' ד, "פני היישוב בימיו של יוספוס לאור הממצא הארכיאולוגי–נ "הגליל במאה הראשונה לסה", וייס' ז

–15' עמ, ח"תשסירושלים, פירוש, תרגום, מבוא: חיי יוסף): יוסף בן מתתיהו(פלאוויוס יוספוס , שוורץ
60.
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;ה"זיסו וסולימני תשס, וייס
.ה"ירושלים תשס, )104(מפת נס הרים : סקר ארכיאולוגי של ישראל, סולימני' זיסו וג' ב, וייס' ד

;ה"וייס ונצר תשנ
–75' עמ, )ה"תשנ(8, מכמנים, "ממצאים ארכיאולוגיים מן התקופה הביזנטית בציפורי", נצר' וייס וא' ז

85.

;ז"צר תשנוייס ונ
.39–31, )ז"תשנ(קו , א"ח, "1995–1994–ציפורי ", נצר' וייס וא' ז

;ס"וינבלט תש
.118' עמ, )ס"תש(110, א"ח, "חורבת הטרסי", וינבלט' ד

;ל"ינגרטן תשו
.צג–פג' עמ, )ל"תש(סז , סיני, "עיון בהלכה: המקוה במצדה", וינגרטן' ש

;ס"ון דן ברינק תש
. 23–22' עמ, )ס"תש(111, א"ח, "רבת קסטרהחו", ון דן ברינק' א

;2007ון דן ברינק 
).2007(119, א"ח, )"ב(חורבת חדת ובארית : מודיעין", ון דן ברינק' א

;ח"בדולח תשנ-וקסלר
35, עתיקות, "ירושלים, מערות קבורה ומתקנים מימי הבית השני במצפור הר הצופים", בדולח-וקסלר'ש
.54*–23*' עמ, )ח"תשנ(

;א"בדולח תשס-וקסלר
.125–123' עמ, )א"תשס(קו, א"ח, "יד בנימין", בדולח-וקסלר' ש

;ד"און ורפיואנו תשס, בדולח-וקסלר
109, קתדרה, "עירם של החשמונאים, לשאלת זיהויה של מודיעין", רפיואנו' און וי' א, בדולח-וקסלר' ש
.86–69' עמ, )ד"תשס(

;ח"בדולח ואחרים תשס-וקסלר
הקרדו המזרחי של ירושלים הרומית וגלגוליו המאוחרים לאור החפירות ", בדולח ואחרים-קסלרו' ש

. 84–75' עמ, )ח"תשס(א , חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבתה, "ברחבת הכותל המערבי

;ט"זוסמן תשכ
, ת בירושליםהאוניברסיטה העברי, עבודת דוקטור, סוגיות בבליות לסדרים זרעים וטהרות, זוסמן' י

.ט"כתשירושלים

;ן"זוסמן תש
מקצת 'הרהורים תלמודיים ראשוניים לאור מגילת : יהודה-חקר תולדות ההלכה ומגילות מדבר", זוסמן' י

.76–11' עמ, )ן"תש(נט , תרביץ, "'מעשי התורה

;ב"זילברבוד ועמית תשס
.87–84' עמ, )ב"תשס(113, א"ח, "62-ו50אתרים , )אלעד(מזור ", עמית' זילברבוד וד' א

;ב"זיסו תשס
עבודת , הישוב הכפרי בהרי ושפלת יהודה משלהי תקופת הבית השני עד לדיכוי מרד בר כוכבא, זיסו' ב

.ב"תשסירושלים, האוניברסיטה העברית בירושלים, דוקטור

;ה"זיסו תשס
.112–97' עמ, )ה"תשס(ד י, מחקרי יהודה ושומרון, "זיהוי כפר ביש וכפר עתרא בשפלת יהודה", זיסו' ב

;ו"זיסו תשס
לאור הממצא הארכיאולוגי –' נון-עיר המוקפת חומה מימות יהושע בן'ו', עיר שגגותיה חומתה'", זיסו' ב

.100–85' עמ, )ו"תשס(טו , מחקרי יהודה ושומרון, "מיהודה
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;ז"זיסו תשס
.230–219' עמ, )ז"תשס(טז , רוןמחקרי יהודה ושמ, "ביהודה' ֶגָרָסה'היישובלזיהוי של ", זיסו' ב

;ע"זיסו ואחרים תש
' אשל ור' ח, "אל-עבוןד שבמערב הרי ביתממערתכוכבא -ממצאים מתקופת מרד בר", זיסו ואחרים' ב

.509–478' עמ, ע"ירושלים תש, קובץ שני: כוכבא- מערות המפלט מתקופת מרד בר, פורת

;ז"זיסו וגנור תשנ
.109–108' עמ, )ז"תשנ(קז , א"ח, "רגיןחורבת בו", גנור' זיסו וא' ב

;ס"תשוגנורזיסו 
.89–88' עמ, )ס"תש(, 111, א"ח, "חורבת בית ארזה, ירושלים", גנור' זיסו וא' ב

;ב"זיסו וגנור תשס
, )ב"תשס(123, קדמוניות, "די מתקופת הבית השני בשפלת יהודהכפר יהו–חורבת עתרי ", גנור' זיסו וא' ב

.27–23' עמ

;ד"סו וגנור תשסזי
-ה שבין מרד החורבן למרד ברמן התקופ) ?(בית כנסת –המבנה הציבורי בחורבת עתרי ", גנור' זיסו וא' ב

.42–31' עמ' עמ, ד"אריאל תשס, ועשו לי מקדש, )עורכים(אחריםאשל ו' י, "כוכבא

;2007זיסו וגנור 
.)2007(119,א"ח, "רוס- אם א' ח", גנור' אזיסו ו' ב

;2004וגרינהוט זיסו 
).2004(116, א"ח, "סקר:חורבת קרומית", גרינהוט' צזיסו ו' ב

;ז"ווייס תשנסולימני, זיסו
.102–100' עמ, )ז"תשנ(קז , א"ח, "סקר שער הגיא", וייס' סולימני וד' ג, זיסו' ב

;ס"זליגמן ואבו ריא תש
.97–96' עמ, )ס"תש(, 111, א"ח, "אום ליסון, ירושלים", אבו ריא' זליגמן ור' י

;2005זלינגר 
).2005(117, א"ח, "מחלף בן שמן", זלינגר' י

;ע"זלינגר תש
גן-רמת, אילן-אוניברסיטת בר, עבודת דוקטור, הישוב הכפרי בשפלת לוד בתקופת הבית השני, זלינגר' י

.ע"תש

;ה"תשמזרטל 
. 23' עמ, )ה"תשמ(פה , א"ח, "1984–) נרבתא(חמאם-אל' ח", זרטל' א

;ט"תשכא "ח
.24' עמ, )ט"תשכ(ל , א"ח, "בית מלאכה מימי הבית השני בסביבות ירושלים"

;2009חדד 
חורבת , )עורכים(ברקת -פלג' טפר וא' י, "עלק ברמת הנדיבמחורבתנרות החרס והממצא הקטן ", חדד' ש

יזהר הירשפלד ' פרופלזכרו של : 2005–2000סיכום ראשוני של עונות החפירה בשנים : עלק ברמת הנדיב
.80–61' עמ, 2009רמת הנדיב , 2006–1950) ל"ז(

;ו"טפר ודי סגני תשס
.ו"ירושלים תשס, )לגיו(נ בכפר עותנאי "לסה' הגמהמאהאולם תפילה נוצרי , די סגני' טפר ול' י

;2000דרעין וטפר ,טפר
.2000אביב -תל, שוביתפרקים על ההיאחזות היי: אזור נחל עמוד, טפר' וי, דרעין' ג, טפר' י

;2004טפר וטפר 
.2004אביב -תל, היישוב והקבורה לצידו: שעריםבית , טפר' טפר וי' י
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;ט"טפר וקלונר תשמ
.86–85' עמ, )ט"תשמ(צג , א"ח, "זיתא' ח", קלונר' טפר וע' י

;ה"טפר ושחר תשמ
. ה"תשמ) ם הוצאה לאורחסר מקו(, ישובים יהודיים בגליל ומערכות המסתור שבהם, שחר' טפר וי' י

;1987טפר ושחר 
אביב -תל, מערכות המסתור בשפלת יהודה, )עורכים(טפר ' קלונר וי' ע, "המסתור בנקיק", שחר' טפר וי' י

.170–160' עמ, 1987

;ן"טריפון תש
'עמ, )ן"תש(נט,תרביץ,"?כוכבא-האם עברו משמרות הכוהנים מיהודה לגליל אחרי מרד בר", טריפון' ד

77–93.

;1966ידין 
.1966חיפה , בימים ההם בזמן הזה: מצדה, ידין' י

;ז"ידין תשל
.ז"תשלירושלים, א, מגילת המקדש, ידין' י

;ג"ייבין תשל
.157–144' עמ, )ג"תשל(יא , י"א, "1964–1962החפירות בכורזין בשנים ", ייבין' ז

;ד"ייבין תשמ
.81–79' עמ, )ד"תשמ(67–66, קדמוניות, "המקווה בכורזין", ייבין' ז

;א"ירדני תשע
:תמסיר מהרצאה בכנס, "אוסטרקונים ארמיים מאידומיאה שמוצאם המדויק אינו ידוע לנו", ירדני' ע
הכנס הבינלאומי השני של מרכז דוד וימימה יסלזון ): ח,מ' תה" (הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי"

מוקדש לזכרו של : מהמקרא לתלמוד–י היומיום כתובות בחי: לחקר תולדות ישראל לאור האפיגרפיה
.)02.01.2011(א"כו בטבת תשע, אילן- אוניברסיטת בר, פרופסור חנן אשל

;ב"ישראל תשנ
.83–82' עמ, )ב"תשנ(צז , א"ח, "נחלל שובל", ישראל' י

;ב"יתאח תשס
, )ב"תשס(יא , ושומרוןמחקרי יהודה , "מקוואות טהרה וכלי אבן בארץ בנימין בימי הבית השני", יתאח' מ

.90–81' עמ

;ז"כהן תש
.ז"אביב תש-תל, נפש מלכי חדייב: קברי המלכים, כהן' מ

;2005כהן 
).2005(117, א"ח, "מערת הבריכה, נחל דויד", כהן' ח

;2009כהן 
).2009(121, א"ח, "ח ראשוני"דו: מערת הבריכה, נחל דוד", כהן' ח

;11988כשר 
70–נ"לפסה332(יהודים ועממי הספר בתקופה ההלניסטית והרומית : שראלערב וי, אדום, כשר' א

.1988ירושלים , )נ"לסה

;21988כשר 
70–נ"לפסה332(יהודים והערים ההלניסטיות בתקופת הבית השני : יוון וישראל, פלשת, כנען, כשר' א

.1988ירושלים , )נ"לסה

;ז"כשר תשנ
.ז"ירושלים תשנ, בוא ופירושיםתרגום מהמקור עם מ: נגד אפיון, כשר' א
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;ד"לוריא תשכ
.ד"ירושלים תשכ, מגילת הנחושת ממדבר יהודה, צ לוריא"ב

;ה"ליברמן תרצ
.ה"ירושלים תרצ, א, הירושלמי כפשוטו, ליברמן' ש

;ז"ליברמן תרצ
.ז"ירושלים תרצ, א, תוספת ראשונים, ליברמן' ש

;ח"ליברמן תרצ
.ח"ים תרצירושל, תשלום תוספתא, ליברמן' ש

;1ט"ליברמן תרצ
.ט"ירושלים תרצ, ג, תוספת ראשונים, ליברמן' ש

;2ט"ליברמן תרצ
.ט"ירושלים תרצ, ד, תוספת ראשונים, ליברמן' ש

;ב"ליברמן תשכ
.ב"ניו יורק תשכ, מועדסדר : ה–ג, לתוספתאארוךבאור : תוספתא כפשוטה, ליברמן' ש

;ג"ליברמן תשל
.ג"ניו יורק תשל, סדר נשים: ח, לתוספתאארוךבאור : תוספתא כפשוטה, ליברמן' ש

;ח"תשכ–ז"ליברמן תשכ
ספר השנה : פרקים, )עורך(ש רוזנטל "א, "עלייתן) שלא כירידתן(ירידתן כדרךשלא : זוטות", ליברמן' ש

–97' עמ, ח"תשכ–ז"ירושלים תשכ,א, של מכון שוקן למחקר היהדות ליד בית המדרש לרבנים באמריקה
98.

;ה"כט תשכלי
.ה"ירושלים תשכ, סרך הברכות, סרך העדה, יחדהסרך : ממגילות מדבר יהודהמגילת הסרכים, ליכט' י

;א"ליכט תשנ
.א"ירושלים תשנ, ב, פירוש על ספר במדבר, ליכט' י

;ע"ליפשיץ ואחרים תש
.77–58' עמ, )ע"שת(138, קדמוניות, "רמת רחל וצפונותיה", אומינג' ארבוס ומ' ב, גדות' י, ליפשיץ' ע

;ט"מאיירס נצר ומאיירס תשמ
, "מידות שנחשף באקרופוליס של ציפורי ובמרכזו פסיפס מפואר-בית", מאיירס' וק, נצר' א, מאיירס' א

.92–87' עמ, )ט"תשמ(84–83, קדמוניות

;ו"מגן תשל
.ירושלים,לחם-בתקופת בית שני בירושלים ובבית מלאכה מסורתי בביתתעשיית כלי אבן, מגן' י

;ה"מגן תשמ
.26–15' עמ, )ה"תשמ(34, קתדרה, "המקוואות בקדומים ושמירת הטהרה אצל השומרונים", מגן' י

;ח"מגן תשמ
.ח"ירושלים תשמ, תעשיית כלי האבן בירושלים בימי בית שני, מגן' י

;ד"מגן תשנ
.102–75' עמ, )ה"תשנ(ד , מחקרי יהודה ושומרון, "ארץ בנימין בימי הבית השני", מגן' י

;ב"מגן תשס
ירושלים , ספר השומרונים, )עורכים(אשל ' שטרן וח' א, "ביזנטית-השומרונים בתקופה הרומית", מגן' י

.244–213' עמ, ב"תשס
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;ט"מגן ציונית וסירקיס תשנ
117, קדמוניות, "יהודית ובית כנסת מימי הבית השניעיירה : קרית ספר", סירקיס' וא, ציונית' י, מגן' י
.32–25' עמ, )ט"תשנ(

;ט"מוקארי תשנ
.26–24' עמ, )ט"תשנ(109, א"ח, "אעבלין", מוקארי' ע

;ב"מזר תש
. 20–5' עמ, )ב"תש(ט , ידיעות, "שערים-עונת החפירות הרביעית בבית", )מייזלר(מזר ' ב

;ז"מזר תשי
.164–153' עמ, )ז"שית(כא , ידיעות, )"ז"תשט(שערים -עונת החפירות השמינית בבית", מזר' ב

;ח"מזר תשי
ירושלים , 4–1' מערכות הקברים מס: א,ש"ת–ו"פרשת החפירות בשנות תרצ: שערים-בית, מזר' ב

.ח"תשי

;ח"מייטליס תשס
מתי פרצה טהרה , 'תגובה למאמרו של זהר עמר: ?היכן המקוואות של ימי הבית הראשון", מייטליס' י

.115–111' עמ, )ח"תשס(19, ד"בד, "'יתרה בישראל ומתי פסקה

;ה"מנדל תשס
אדרעי ' א,"התלמודבתקופתישראל-ובארץבבבלותנחומיםהספדמנהגיעל: 'ולבאליתןוהחי'",מנדל' פ

.ה"תשסירושלים, ליפשיץלתרצהזיכרוןספר: ובמדרשבתלמודמחקרים, )עורכים(ואחרים

;ו"מעוז תשמ
האוניברסיטה , עבודת מוסמך, חקר בגיאוגרפיה היסטוריתמ: רמת הגולן בעת העתיקה, א מעוז"צ

.ו"מתשירושלים, העברית בירושלים

;ו"מעוז תשנ
. 426–416' עמ, )ו"תשנ(כה , י"א, "נבנו בתי הכנסת הגליליים לראשונהמתי ", מעוזא"צ

;ס"מעוז תש
.120' עמ, )ס"תש(118,קדמוניות, "תגובה: שמונאים ביריחובית הכנסת שלא היה בארמון הח", מעוזא"צ

;ד"מעוז תשס
.55' עמ, )ד"תשס(125, קדמוניות, "למאמרם של בועז זיסו ואמיר גנורהערות", מעוזא"צ

;ד"נאמן תשנ
.ד"ירושלים תשנ, המשנה והתלמוד, ציפורי בימי בית שני, נאמן' י

;ד"נחמן תשס
.ד"תשסגן -רמת, אילן- ת בררסיטאוניב, עבודת דוקטור, ההלכה בכתבי יוסף בן מתתיהו, נחמן' ד

;ז"נעם תשס
.160–127' עמ, )ז"תשס(עב , ציון, "שוב לתחומן של הלכות טהרה", נעם' ו

;ט"נעם תשס
.98–71' עמ, )ט"תשס(ז , מגילות, "לשחזורו של פולמוס פרשני: בין ספרות קומראן למדרש הלכה", נעם' ו

;ע"נעם תש
.ע"ירושלים תש, טים בתפיסת הטומאההיב: מקומראן למהפכה התנאית, נעם' ו

;ח"נצר תשל
.59–54' עמ, )ח"תשל(43–42, קדמוניות, "מקוואות הטהרה מימי בית שני ביריחו", נצר' א

;ד"נצר תשמ
.45–42' עמ, )ד"תשמ(פג , א"ח, "1983–1982הרודיון ", נצר' א



411

;ו"נצר תשנ
.455–450'עמ, )ו"תשנ(כה , י"א, "מבט חדש:בתי הכנסת בגוש חלב ובחירבת שמע", נצר' א

;ס"נצר תש
, )ס"תש(119, קדמוניות, "תגובה: ובלעדיהן' במרכאות'מימי החשמונאים ביריחו בית הכנסת", נצר' א

.70–69' עמ

;ב"נצר תשס
.79–69' עמ, )תשסב(יא מחקרי יהודה ושומרון, "גתות ליין תמרים באחוזת המלך ביריחו", נצר' א

;ג"נצר תשס
.117–116' עמ, )ג"תשס(124, קדמוניות, "הצעה בדבר דרכי השימוש במקוואות קומראן", רנצ' א

;ה"י תשס'אצ'צ-קלמן ולוריס, נצר
' עמ, )ה"תשס(129, קדמוניות, "חידושי החפירות בהרודיון התחתית", י'אצ'צ-לוריס' קלמן ור' י, נצר' א

30–42.

;ח"נצר ואחרים תשס
, )ח"תשס(יג ,חידושים בחקר ירושלים, "ערך הקבורה של הורדוס בהרודיוןהתפתחות מ", נצר ואחרים. א

.72–59' עמ

;ב"סגל תרע
.506–483, 406–390' עמ, )ב"תרע(כו , השלח, "והערותמבואעם : ספר ברית דמשק", ש סגל"מ

;ג"סגל תשס
.46–44' עמ, )ג"תשס(115, א"ח, "חורבת חנות", סגל' א

;א"שוקרון ורייך תשע, סידי
קרמיקה משלהי ימי הבית השני מן הרחוב המדורג שבעמק הטירופויון ", רייך' שוקרון ור' א, סידי' נ

.230–225' עמ, )א"עתש(טז,חידושים בחקר ירושלים, "מחקר משווה–ומתעלת הניקוז שמתחתיו 

; ג"ספיר תשנ
מחקרי יהודה , "י מצדהדתית של לוחמ- לבירור השתייכותם הכתית: על טהרת הקודש- מצדה ", ספיר' י

.146–137' עמ, )ג"תשנ(ג , ושומרון

;ט"ספראי תשי
.212–206' עמ, )ט"תשי(ה , י"א, "שערים בספרות התלמודית-בית", ספראי' ש

;1965ספראי 
.1965אביב -תל, מונוגרפיה היסטורית: השניהעליה לרגל בימי הבית , ספראי' ש

;ם"ספראי תש
.ם"אביב תש-תל, ארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמודגבולות ושלטון ב, ספראי' ז

;א"ספראי תשמ
.א"ירושלים תשמ, פרקים בתולדות החברה והתרבותבשלהי הבית השני ובתקופת המשנה, ספראי' ש

;ה"ספראי תשמ
.ה"ירושלים תשמ, והתלמודהמשנהפרקי גליל בתקופת , ספראי' ז

;ו"ספראי תשמ
.214–205' עמ, )ו"תשמ(ג –ב, עם וארץ:ישראל, ל"הנ,"נאיתישראל בהלכה הת-ארץ", ספראי' ש

;ג"ספראי תשנ
–287' עמ, )ג"תשנ(סב,תרביץ, "תגובה למאמרה של דליה טריפון? מתי עברו הכוהנים לגליל", ספראי' ז

292 .

;ה"ספראי תשנ
.ה"ירושלים תשנ, ישראל בתקופת המשנה והתלמודבארץהקהילה היהודית , ספראי' ז
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;ט"תשנספראי
.40–7' עמ, )ט"תשנ(89, קתדרה, "ישראל בתקופה הרומית-בארץהכפר : מבני השדה הקדומים", ספראי' ז

;ס"ספראי תש
-ירושלים וארץ, )עורכים(ציפר ' עמר וע' ז, שוורץ' י, "ישראל החשמונאית-ייהודה של ארץ", ספראי' ז

.88–70' עמ, ס"ירושלים תש, ספר אריה קינדלר: ישראל

;12004י ספרא
: שערים- בית, טפר' טפר וי' י, "בית שערים והאישים שפעלו בה לפי המקורות והכתובות", ספראי' ז

.80–71' עמ, 2004אביב -תל, היישוב והקבורה לצידו

;22004ספראי 
, היישוב והקבורה לצידו: שערים- בית, טפר' טפר וי' י, "יישוב יהודי מרכזי בגליל: בית שערים", ספראי' ז

.70–51' עמ, 2004אביב - תל

:ע"ספראי תש
.82–69' עמ, )ע"תש(יט , מחקרי יהודה ושומרון, "הר המלך עדיין חידה", ספראי' ז

;ז"ספראי ודר תשנ
חקרי , )עורכים(שוורץ ' וי, פרידמן' א, ספראי' ז, "בית אחוזה בשפלת לוד–חורבת בירה ", דר' ספראי וש' ז

.ז"רמת גן תשנ, יהודה פליקס' מוגשים לכבוד פרופישראל -עיונים בתולדות ארץ: ארץ

;ה"ספראי וספראי תשס
: אוהב שלום, )עורכים(בן זאב ' גרא ומ' ד, "?האם היו חכמים עילית שלטת", ספראי' ספראי וח' ז

.440–373' עמ, ה"שבע תשס-באר, שלום בהגיעו לגבורות-מחקרים לכבודו של ישראל פרידמן בן

;ח"ספראי וספראי תשס
.ח"ירושלים תשס, ה,סדר זרעים, מסכת שביעית: ישראל- משנת ארץ, ספראי' ספראי וז' ש

;1ט"ספראי וספראי תשס
.ט"ירושלים תשס, ג,סדר מועד, מסכת עירובין: ישראל- משנת ארץ, ספראי' ספראי וז' ש

;2ט"ספראי וספראי תשס
.ט"ירושלים תשס, ד,סדר מועד, מסכת פסחים: ישראל- משנת ארץ, ספראי' ספראי וז' ש

;ע"ספראי וספראי תש
.ע"ירושלים תש, ה,סדר מועד, מסכת שקלים: ישראל- משנת ארץ, ספראי' ספראי וז' ש

;ו"סתרי תשס
חיבור לשם, נתוח טפולוגי וטכנולוגי: חפצי העץ מאתרים מהתקופה הרומית בארץ ישראל, סתרי' י

. ו"שסתגן-רמת, אילן-יטת בראוניברס, לקבלת תואר מוסמך

;2008עזב 
).2008(120, א"ח, "ח סופי"דו: דניאלכפר ", עזב' ע

;ע"עין מור תש
מערות המפלט , פורת'וראשל 'ח, "שבנחל שורקעראק עיסמעין שתי מערות מפלט במצוקי", מורעין ' ד

. 477–460' עמ, ע"ירושלים תש, קובץ שני: כוכבא- מתקופת מרד בר

;ד"לובין תשנ-עירון
.73–72' עמ, )ד"תשנ(קב -קא,א"ח, "1992):נאות קדומים(חורבת חרמשית ", יןלוב-עירון' מ

;ז"לובין תשנ-עירון
.74–68' עמ, )ז"תשנ(קז , א"ח, "1995):נאות קדומים(חורבת חרמשית ", יןלוב-עירון' מ

;ה"עמירן ואחרים תשמ
.17–15' מע, )ה"תשמ(70–69, קדמוניות, "מפעלי המים בערד", עמירן ואחרים' ר
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;1989עמית 
אמות המים , )עורכים(פטריך ' הירשפלד וי' י, עמית' ד, )"דגון(דֹוק מבצרמפעל המים של "מית ע' ד

. 228–223' עמ, 1989ירושלים , קובץ מחקרים: ישראל- הקדומות בארץ

;ד"עמית תשנ
מחקרי יהודה , "מי בית שנינקודות ציון לשחזור היישוב היהודי בי:מקוואות טהרה בהר חברון", עמית' ד

.189–157' עמ, )ד"תשנ(ג , ושומרון

;1ז"עמית תשנ
, האוניברסיטה העברית בירושלים, עבודת מוסמך, מקוואות טהרה מימי בית שני בהר חברון, עמית' ד

.ז"תשנירושלים

;2ז"עמית תשנ
, )עורכים(שוורץ ' וי, רידמןפ' א, ספראי' ז, "מימי בית שני בהר חברון'ירושלמיים'מקוואות ", עמית' ד

.35–4' עמ, ז"רמת גן תשנ, מוגשים לכבוד יהודה פליקס: ישראל - עיונים בתולדות ארץ: חקרי ארץ

;ג"עמית תשס
, עבודת דוקטור, בתי הכנסת בחורבת מעון ובחורבת ענים והיישוב היהודי בדרום הר חברון, עמית' ד

.ג"סתשירושלים, האוניברסיטה העברית בירושלים

;ד"עמית תשס
יהודים : רצף ותמורה, )עורך(לוין ' י, "כוהנים וזכר המקדש בבתי הכנסת של דרום יהודה", עמית' ד

.154–143' עמ, ד"ירושלים תשס, נוצרית-ויהדות בארץ ישראל הביזנטית

;ז"עמית תשס
.32–21' עמ, )ז"תשס(20, מכמנים, "שניביתמימיכפרייםכנסתבתי", עמית' ד

;ע"ת תשעמי
22, מכמנים, "כרונולוגיים וטכנולוגיים, טים טיפולוגייםיהב: בירושלים ובגלילייצור כלי אבן", עמית' ד
.66–49' עמ, )ע"תש(

;ז"עמית ואדלר תשס
מחקרי עיר דוד וירושלים , "ו"חפירות בעיר דוד בקיץ תשס: 'ללקט בשיירי וייל'", אדלר' עמית וי' ד

.81–69'עמ, )ז"תשס(2, הקדומה

;א"עמית ואילן תשנ
.125–115' עמ, )א"תשנ(92–91, קדמוניות, "בית הכנסת במעון שביהודה", אילן' עמית וצ' ד

;ט"עמית וזיסו תשנ
יחזקאלי ' לבנה ור' מ, "ם מתקופת הבית השני בסביבות משואות יצחקיהודיישובים י", זיסו' עמית וב' ד
] חסר מקום הוצאה לאור[, בסביבה ובידיעת הארץ, נים בטבעעיו–ארץ ישראל : יד ליאיר, )עורכים(

.129–114' עמ, ט"תשנ

;ב"זליגמן וזילברבוד תשס,עמית
, "מחצבה ובית מלאכה לייצור כלי אבן במורד הר הצופים, ''זילברבוד' וא, זליגמן' י, עמית' ד

.110–102', עמ, )ב"תשס(122,קדמוניות

;ט"טורגה וגנדלמן תשס, עמית
, "כפר יהודי בשפלת לוד בתקופה ההלניסטית והרומית, חורבת בורנאט", גנדלמן' טורגה ופ' ח, עמית' ד

.107–96' עמ, )ט"תשס(136, קדמוניות

;ז"עמר תשס
. 27–7' עמ, )ז"תשס(17, ד"בד, "?ומתי פסקהבישראלמתי פרצה טהרה יתרה ", עמר' ז

;ח"פאוסט וארליך תשס
רסם ואתרים - א' ניות החשמונאים כלפי האוכלוסייה הנכרית לאור חפירות חמדי", ארליך' פאוסט וע' א

.32–5' עמ, )ח"תשס(6, ישראל- ירושלים וארץ, "כפריים נוספים
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;א"פוקס תשמ
, בית מקרא, "היישוב היהודי בגליל מן הכיבוש האשורי ועד לסיפוח הגליל למדינה החשמונאית", פוקס' ג

.97–93' עמ, )א"תשמ(26

;ו"נברג תשספורסט
, עבודת מוסמך, פרק בתולדות ההלכה התנאית: טהרת ידיים ואכילת חולין בטהרה, פורסטנברג' י

.ו"סתשירושלים, האוניברסיטה העברית בירושלים

;א"פורסטנברג תשע
, מסכת טהרות והקשריה ההיסטוריים והתרבותיים: אכילה בטהרה בתקופת התנאים, פורסטנברג' י

.א"עירושלים תש, וניברסיטה העברית בירושליםהא, עבודת דוקטור

;ו"פורת תשמ
המאה–המאה השנייה לפני הספירה(גדי בתקופת הבית השני -חקלאות השלחין ביריחו ועין", פורת' י

: ישראל הקדומה-ואדמה בארץאדם, )עורכים(רפפורט ' אוכשר' א, אופנהיימר' א, )"הראשונה לספירה
. 141–127' עמ, ו"תשמירושלים, קובץ מחקרים

;א"פורת תשס
. 46–38' עמ, )א"תשס(112, א"ח, "1999–1994: קיסריה", פורת' י

;2008פורת ואשל 
בהר ובשפלה ובערבה , )עורך(בר ' ש, )"מרד החורבן(מערות מדבר יהודה במרד הראשון ", אשל' פורת וח' ר
, 2008ירושלים , שים לסקר הר מנשהעיונים ומחקרים מוגשים לאדם זרטל בשנת השול): ח, יהושע יב(

.350–323' עמ

;ע"ופרומקין תשאשל,פורת
, פורת' אשל ור' ח, "ישי-כוכבא ממערת הר-ממצאים מתקופת מרד בר", פרומקין' עאשל ו' ח,פורת' ר

.214–197' עמ, )ע"תש(ירושלים , קובץ שני: כוכבא-מערות המפלט מתקופת מרד בר

;ה"תשמפטריך 
.166–153' עמ, )ה"תשמ(18, י"א, "ערות מסתור וכתובות יהודיות במצוקי נחל מכמסמ", פטריך' י

;ו"פטריך תשמ
תשעי הדברי הקונגרס העולמי , "'פרתאי'מחנה המערות של שמעון בר גיורא בערוץ הנקרא ", פטריך' י

.26–21' עמ, ו"ירושלים תשמ, 1/ב, למדעי היהדות

;1989פטריך 
אמות המים הקדומות , )עורכים(פטריך ' הירשפלד וי' י, עמית' ד, "הורקניהאמות המים ל", פטריך' י

.260–243' עמ, 1989ירושלים , קובץ מחקרים: ישראל- בארץ

;פייג בדפוס
).בדפוס(א"ח, "מיאער' ח", פייג' נ

;ג"פינקלשטיין תשנ
סקר , )עורכים(קלשטיין פינ' מגן ו' י, "בירה-רמאלה ואל, הסקר בצפון מפות בית סירא", פינקלשטיין' י

.131–15' עמ, ג"ירושלים תשנ, ארכיאולוגי בארץ בנימין

;2010וגורזלזניפינקלשטיין
).2010(122, א"ח, "ח ראשוני"דו: תותעין ", גורזלזני' אופינקלשטיין' ג

;א"ירילו וסטרוס תשס'פיצ
.121–117'עמ, )א"תשס(112, א"ח, "1997–פטיר ' ח", סטרוס' אירילו ו'פיצ' מ

;1989פישר 
, )עורכים(רפפורט'אופוקס ' ג, כשר'א, "אמאוס לאור החפירות בחורבת מצד-ירושליםהדרך ", פישר' מ
.206–185' עמ, 1989ירושלים , קובץ מחקרים:ישראל -וון ורומא בארץי
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;ה"פלג תשס
הקונגרס , "לים יריחוח ראשוני על החפירות בארמון הרודיאני לא ידוע בדרך ירוש"דו", פלג' י

תקצירי ): 2005באפריל 21–20(ה "ב בניסן תשס"י–א"י: הארכיאולוגי השלושים ואחד בישראל
.16' עמ, ה"תשס) ל"חמו(, הרצאות

;ט"פלג תשס
, )עורכת(יזרסקי ' א, "ריב'רבת ע'מערת קבורה ומקווה טהרה מהתקופה הרומית הקדומה בח", פלג' י

.272–270' עמ, ט"ירושלים תשס, )JSP, 10(נימיןחפירות ותגליות ביהודה ובב

;ז"פלג וגרינפלד תשס
, )ז"תשס(טז , מחקרי יהודה ושומרון, "מקוואות טהרה ביישובים שומרוניים בשומרון", גרינפלד' פלג וע' י

.298–291' עמ

;א"תשעוטפר ברקת-פלג
מארמון הרודיאני ליישוב : 2010–2007עונות , ורבת עלק ברמת הנדיבחפירות ח", טפר' ויברקת-פלג' א

,אילן-אוניברסיטת בר, הרצאה בקונגרס הארכיאולוגי השלושים ושבעה בישראל, "הלניסטי מבוצר-פרסי
).14.04.2011(א "תשעניסן' י

;ג"ין ואחרים תשניפלדשט
לשטיין פינק' מגן וי' י, "כרם-בירה ובצפון מפת עין-ואלהרמאללהסקר בדרום מפות ", פלדשטיין ואחרים

.264–133' עמ, ג"ירושלים תשנ, סקר ארכיאולוגי בארץ בנימין, )עורכים(

;ן"פליישר תש
.441–397' עמ, )ן"תש(נט , תרביץ, "תפילות החובה בישראלקדמוניותל",פליישר' ע

;ז"פרידמן תשנ
.ז"תשנניו יורק, הנוסח:השוכר את האומנין: תלמוד ערוך, י פרידמן"ש

;2010פרידמן 
קצרין כנס: מסגרתמחקר שהוגש ב, "'תחום סוסיתה'תוצאות הסקר ב: יהדות בצל פגניות", פרידמן' ש

.)30.12.2010(קצרין, מכללת אוהלו בקצרין, לארכיאולוגיה בנושא חדשות בעתיקות הגולן

;2007פרנוס 
).2007(119, א"ח, *"מודיעין", פרנוס' ג

;ג"פרסטר תשל
.224' עמ, )ג"תשל(יא ,י"א, "ובהרודיוןבתי הכנסת במצדה ", פרסטר' ג

;א"פשין תשס
גן-רמת, אילן-אוניברסיטת בר, חיבור לשם לקבלת תואר מוסמך, מזבחות וכלי אבן ממרשה, פשין' ר

.א"תשס

;ט"צויג תשס
יד , חידושים בחקר ירושלים, "הבית במאה השנים האחרונותבהרמידע חדש מחפירות שונות ", צויג' י
. 355–293' עמ, )ט"תשס(

;ב"צורי תשכ
, עשר לידיעת הארץ-הכינוס הארצי השבע: שאן-בקעת בית, "סקר ארכיאולוגי בעמק בית שאן", צורי' נ

.198–135' עמ, ב"ירושלים תשכ

;1ה"צפיריס ופלג תשמ
.10' עמ, )ה"תשמ(פה , א"ח, "1984–כפר נחום", פלג' מצפיריס ו' ו

;2ה"צפיריס ופלג תשמ
.12–11' עמ, )ה"תשמ(פו , א"ח, "1985–כפר נחום", פלג' מצפיריס ו' ו
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;א"צפריר תשמ
20, קתדרה, "הערכה מחודשת: על מקור עיצובם האדריכלי של בתי הכנסת הקדומים בגליל", צפריר' י
.46–29'עמ, )א"תשמ(

;ו"קאהוט תרפ
.ו"וינה תרפ, ספר הערוך השלם, י קאהוט"ח

;א"זהבי תשס-קוגן
.79*–53*' עמ, )א"תשס(40, עתיקות, )"גבעת המטוס(טבליהרבת 'שרידי יישוב וקברים בח", ביזה-קוגן' א

;ו"זהבי תשס-קוגן
.90–87' עמ, )ו"תשס(130, קדמוניות, "מבנה אשורי מצפון לתל אשדוד", זהבי-קוגן' א

;א"זהבי תשע-קוגן
חידושים בארכיאולוגיה , "מת בית שמשיישוב יהודי מימי הבית השני בר: ת אל כיךבחור", זהבי-קוגן' א

.185–180' עמ, )א"תשע(ד , של ירושלים וסביבתה

;א"יעקב תשס-קול
.85' עמ, )א"תשס(112, א"ח, "מחצבות נשר, רמלה", יעקב-קול' ש

;ט"קורבו תשכ
.136–132' עמ, )ט"תשכ(א , קדמוניות, "החפירות בהרודיון", קורבו' ו

;1992קילברו 
–1426' עמ, ישראל-האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ, "היישוב: צריןק", קילברו' א

1428.

;ע"קימרון תש
.ע"ירושלים תש, א, החיבורים העבריים: מגילות מדבר יהודה, קימרון' א

;ה"קלונר תשמ
.64–58' עמ,)ה"תשמ(יח , י"א, "מונומנט קבורה מימי בית שני ממערב לעיר העתיקה בירושלים", קלונר' ע

;א"קלונר תשנ
.85–70' עמ, )א"תשנ(96–95, קדמוניות, "מֵרשה", קלונר' ע

;ג"קלונר וזיסו תשס
. ג"ירושלים תשס, עיר הקברים של ירושלים בימי הבית השני, זיסו' קלונר וב' ע

;ט"קלונר וצורן תשמ
, )ט"תשמ(15, נקרות צורים, "בד ומתקנים נוספים-בית, מערכת מסתור: חורבת תות", צורן' קלונר וי' ע

.118–115' עמ

;ו"קליין תש
.ו"ירושלים תש, התלמודחתימתמימי העליה מבבל עד : ארץ הגליל, קליין' ש

;ז"קליין תשס
פי המקורות חבל עקרבה בתקופה ההלניסטית והרומית על פי הממצא הארכיאולוגי ועל, קליין' א

. ז"תשסגן-רמת, אילן-אוניברסיטת בר, לקבלת תואר מוסמךחיבור לשם, ההיסטוריים

;ע"קליין וזיסו תש
-מזרח השומרון משלהי ימי הבית השני ועד מרד בר-בדרוםאתר :רבת כולצון'ח", זיסו' קליין וב' א

.112–95'עמ, )ע"תש(יט , מחקרי יהודה ושומרון, "כוכבא

;ז"וינסנס תשס-ראם ודה
, )ז"תשס(54, עתיקות, "ירושלים, רמת דניה, ורה ברמת שרתמתקנים ומערות קב", וינסנס-דה' ראם וא' ע

*.45–*31' עמ
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;1ו"רגב תשנ
.21–3' עמ, )ו"תשנ(79, קתדרה, "מקוואות טהרה של מעמדות וכתות בישראל בימי בית שני", רגב' א

;2ו"רגב תשנ
.95–79'עמ, )ו"תשנ(ו, מחקרי יהודה ושומרון, "השימוש בכלי אבן בימי הבית השני", רגב' א

;ז"רגב תשנ
:יטת המחקר והממצא הארכיאולוגיעל ש: עוד בעניין מקוואות טהרה של מעמדות וכתות", רגב' א

.176–169' עמ, )ז"תשנ(83, קתדרה, "תגובה

;ה"רגב תשס
.ה"ירושלים תשס, על דת וחברה בימי בית שני: הצדוקים והלכתם, רגב' א

;ב"סרגב ונחמן תש
–401' עמ, )ב"תשס(סז , ציון, "וההלכות של הכתות בימי הבית השנימתתיהו -יוסף בן", נחמן' רגב וד' א

433.

;1997רובין 
.1997אביב -תל, ל"טקסי קבורה ואבל במקורות חז: קץ החיים, רובין' נ

;ז"תשמגרסון-רוט
.ז"ם תשמירושלי, ישראל-הכתובות היווניות מבתי הכנסת בארץ, גרסון-רוט' ל

;ג"רונן תשס
, )עורכים(שוורץ ' פסטור וד' ג, מור' מ, ואפנהיימר' א, "הממצאים מחפירות מרשה וגיור האדומים, רונן' י

.131–123' עמ, ג"ירושלים תשס, השמנה והתלמוד, ישראל בימי הבית השני-יהודים ונכרים בארץ

;ד"רחמני תשל
.68–65' עמ, )ד"תשל(ז , סידרה עברית: עתיקות, "לוח שולחן מסוף ימי בית שני", י רחמני"ל

;ט"רחמני תשל
.112–102' עמ, )ט"תשל(44, קדמוניות, "גלוסקמאות וליקוט עצמות בשלהי תקופת בית שני", י רחמני"ל

;א"רייך תשמ
, )עורכים(שטרן ' רפפורט ומ' א, אופנהיימר' א, "ב והממצא הארכיאולוגי"ח מ"שקלים פ, משנה", רייך' ר

. 256–225' עמ, א"ירושלים תשמ, ספר זיכרון לאברהם שליט: קים בתולדות ירושלים בימי בית שניפר

;1ח"רייך תשמ
' א, אופנהימר' א, "המשנה והתלמוד, ישראל בימי הבית השני-הכנסת ומקווה הטהרה בארץ-בית", רייך' ר

.212–205' עמ, ח"תשמירושלים , קובץ מחקרים: כנסת עתיקים- בתי, )עורכים(רפפורט ' וא, כשר

;2ח"רייך תשמ
שומרונים ונוצרים , יהודים, )עורכים(צפריר ' יעקבי וי' ד, "הערה לעניין מקוואות שומרוניים", רייך' ר

.244–242' עמ, ח"ירושלים תשמ, ישראל הביזאנטית- בארץ

;1989רייך 
' ג, כשר' א, )"הבית השניימי (הקדומה הרומיתהמרחץ החם והקהילה היהודית בתקופה -בית", רייך' ר

.211–207' עמ, 1989ירושלים , מחקריםקובץ: ישראל-יוון ורומא בארץ, )עורכים(רפפורט ' פוקס וא

;ן"רייך תש
, עבודת דוקטור, טהרה יהודיים בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד-מקוואות, רייך' ר

.ן"תשירושלים, האוניברסיטה העברית בירושלים
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Abstract

The ancient literary sources indicate that the laws of ritual purity played a crucial role in

the halakhic discourse of the late Second Temple period. Intensive discussion of this issue is

found in the books of the Apocrypha, in the works of Philo and Josephus Flavius, in the

documents from the Judean desert, in the books of the New Testament and in the early strata

of the Tannaitic literature. The laws of purity continued to remain in the center of halakhic

debates even after the destruction of the Jerusalem temple in 70 C.E., at least within the

circles of the sages from whom we have inherited the early rabbinic literature.

These literary sources present us with a number of fundamental questions: To what extent

were the laws of ritual purity observed amongst the greater Jewish population of Ereẓ-

Israel? What place did these laws occupy in the daily lives of those who observed them?

Were there differences in the level of observance of these laws between various segments

within contemporary Jewish society? Were there regional differences with regard to the

observance of these laws? What kind of developments and changes occurred over time in the

field of ritual purity observance? These research questions, which are of utmost importance

in any attempt to understand the religious and social histories of Jewish society in Ereẓ-

Israel during the late Second Temple era and during the period of the Mishnah and Talmud,

are the focus of the present study.

There are three major types of archaeological finds that reflect on the scope and the

nature of ritual purity observance during the historical periods under discussion. The first is

stepped water installations, which should be identified as the “miqwa’ot” mentioned in early

rabbinic sources, ritual baths that were used for ablutions. Another type of archaeological

find that evidences the observance of purity laws is chalk-stone vessels, used especially by

those who kept the purity laws due to the insusceptibility of these vessels to ritual impurity.

Important additional data may be culled from a study of the distribution of imported pottery

as these vessels were considered inherently impure, and as such we may learn about the

observance of purity law by examining the extent to which these vessels were either used or

avoided.

i



In the present study, I have collected data on 850 miqwa’ot that have been discovered in

the framework of excavations and archaeological surveys throughout Israel. The miqweh

first appeared during the Hasmonean period, apparently as a result of changes in the

exegetical treatment of the scriptural injunction to “wash” in order to obtain ritual

purification. By the end of the Second Temple period, the miqweh had become an integral

component in both rural and urban settlements alike.  During this period, it is common to

find numerous miqwa’ot at any one settlement site, a phenomenon which provides evidence

for the frequent use made of these installations as well as for the central position that the

observance of purity laws had taken in daily life. Miqwa’ot were installed not only in

residential areas, but also next to winepresses and oil presses, near tombs, adjacent to the

gates leading into the Temple Mount, near synagogues, in road stations, in bathhouses and in

pottery production sites. During this period miqwa’ot are found mostly in Judea, and less

frequently in Galilee, the coastal plain, Idumea and other peripheral areas. Miqwa’ot

remained common even after the destruction of Jerusalem in 70 C.E., and it was only after

the failure of the Bar Kokhba revolt in 135 C.E. that a significant decrease in the number of

miqwa’ot may be discerned, as well as changes in the ways that these installations were

used.

Chalk-stone vessels have been discovered at over 250 sites throughout Israel. These

vessels first appeared in Ereẓ-Israel in the second half of the first century B.C.E., and are

found almost exclusively in Jewish settlements. Unlike vessels made of other materials

(such as clay, wood or metal), stone vessels are impervious to ritual impurity, and as such

their use helped facilitate the observance of the purity laws. Chalk-stone vessels continued to

be widespread until the Bar Kokhba revolt, after which time they disappeared almost

completely.

Imported pottery, particularly Eastern Terra Sigillata and transport amphorae, are quite

common in non-Jewish settlements in Ereẓ-Israel during the late Second Temple period,

while they are almost completely absent from contemporary Jewish sites. The avoidance of

these vessels amongst Jews points to a tendency isolation from contact with the pagan

surroundings, a tendency which received halakhic expression in the attribution of ritual

impurity to gentiles and to foreign lands.  The stark dichotomy in the distribution of

imported pottery between Jewish and pagan settlements continued until the middle of the

ii



second century C.E., at which point the importation of Eastern Terra Sigillata and other

imported ceramic families ceased almost completely. For more than one hundred years,

imported fine tableware was almost completely absent throughout the country, in both

Jewish and pagan settlements alike. Imported pottery began to reappear in Ereẓ-Israel only

during the Late Roman period (Late Roman Red Ware), and from its first appearance in the

fourth century C.E. and throughout the entire Byzantine period, this pottery is common in

Jewish settlements throughout the country. These finds indicate that, as opposed to the late

Second Temple period and the early Tannaitic period, the Amoraitic period lacks

archaeological evidence for a widespread avoidance of gentile impurity and impurity of

foreign lands.

A study of the entirety of these data indicates that the observance of ritual purity in daily

life was widespread throughout Jewish society at large in Judea during the late Second

Temple period and during the period leading up to the Bar Kokhba revolt, and was not

confined to minority groups such as the priests or the Pharisees. The general picture of the

state of affairs in the Galilee and in other areas outside of Judea proper is less clear, however

it appears that purity observance was relatively less prevalent in these outlying areas during

this period. A dramatic decline in the observance of ritual purity on a daily level occurred

after the suppression of the Bar Kokhba revolt in 135 C.E., after which time only a minority

of the population continued to observe these laws.
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