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 מערכת המסתור בחורבת סיע 
שמדרום לעמק שילה

אהרן טבגר ודביר רביב

חורבת סיע )נ"צ 18045/15795 בר"י ישנה( שוכנת בראש גבעה בגובה 740 מטרים מעל 
החורבה  הארצי.  המים  פרשת  לקו  וסמוך  לשילה  מדרום  קילומטרים  כחמישה  הים,  פני 
משתרעת על פני שטח של כ־30 דונמים. היא חולשת על בקעה פורייה שנקראת מרג' סיע, 
וסמוך לה עוברת דרך המובילה מעמק שילה אל בקעת הירדן )איורים 1, 2(. נתונים אלו 

הביאו להתפתחות יישוב גדול ומרכזי שהתקיים במשך תקופות רבות על גבול המדבר. 

איור 1: חורבת סיע  - מפת איתור )סרטוט: א' קליין וא' טבגר( 

מבט  התמונה(,  )במרכז  סיע  וחורבת  סיע  מרג'  בקעת   :2 איור 
מצפון. ברקע מימין רכס בעל חצור
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בסיור שערכנו במקום, בכסלו תשע"ג )נובמבר 2012(, אותרה מערכת תת־קרקעית גדולה 
למערכת  בה אלמנטים אדריכליים האופייניים  וזוהו  ידינו  על  ומסועפת. המערכת מופתה 
מסתור מימי המרידות ברומאים. אורכה הכולל של המערכת הוא יותר מ־60 מטרים. זוהי 

מערכת המסתור הגדולה ביותר המוכרת כיום באזור צפון יהודה )דרום השומרון(.

תולדות המחקר
הראשונים שביקרו באתר היו אנשי הסקר הבריטי, שתיארו חורבה עם גלי אבנים, שרידי 
קירות ובורות )קונדר וקיטשנר 1882, 395(. כמו כן, הם ציינו שרידי מנזר בשם 'דיר אבו 
סקוב' ובֵרכה גדולה מצפון לאתר. בדּוח מנדטורי על האתר תוארה מערת קבורה שחלקה 
חצוב וחלקה בנוי, ויש בה ציורי קיר )מופיע אצל פינקלשטיין ולדרמן 1997, 727(.1 בראשית 
שנות השמונים נסקר האתר על ידי ישראל פינקלשטיין וצוותו במסגרת סקר דרום השומרון 
)פינקלשטיין ולדרמן 1997, 727-725(. פינקלשטיין דיווח על שרידי מבנים בנויים בחלקם 
מאבני גזית, על עמוד, על חלקי בית בד ועל מערת קבורה. כמו כן, נלקטו חרסים המעידים 
על התיישבות באתר החל מתקופת הברזל 2 ועד התקופה המוסלמית הקדומה. בנוסף לאלו 
נלקטו שני חרסים מן התקופה הצלבנית, אך לדעת פינקלשטיין, ספק אם האתר היה מיושב 

בתקופה זו. 
גדולה  תת־קרקעית  מערכת  אותרה  במקום  לאחרונה  שערכנו  בסיור  לעיל,  כאמור 
ומסועפת שמופתה על ידינו. כמו כן, אותרו כמה מבנים בנויים אבני גזית, חלקן עם סיתות 
שוליים. אחד המבנים שוכן בחלקו הדרומי של האתר, מתארו מלבני, מוטל בו עמוד, ונראה 
שהוא המנזר שעליו דיווחו הסוקרים הבריטיים. בנוסף לאלה אותרו בסביבת האתר כמה 
גתות ובורות מים, מצפון־מזרח לאתר בֵרכה חצובה, וממזרח לו מערת קבורה עם כוכים. 
נציג להלן, אותרו ברחבי האתר כמה מערכות  מלבד המערכת המסועפת, שאת תיאורה 

תת־קרקעיות שלא מופו על ידינו. 2

תיאור מערכת המסתור (איור 3)
הכניסה אל המערכת התת־קרקעית נעשית דרך שני פתחים הממוקמים בחלקו הדרום־

מזרחי של האתר, בתוך מתחם רבוע מוקף בגדר אבנים. הפתח הצפוני מבין השניים )1( 
מוביל ל'דרומוס' )מסדרון( )אורכו כ־2.5 מ', רוחבו כ־0.8 מ'(, שנראה כי נחצב מתחת לחצר 
או מבנה שעמד במקום. מדופנו הדרומית של הדרומוס נחצב פתח ברוחב של כמטר שהולך 
ונעשה צר בהמשכו. פתח זה מוביל לבור בעל חתך דמוי פעמון המזכיר בגודלו ובצורתו יקב 
תת־קרקעי מתקופת הברזל )'בור גבעון'(. הדרומוס מוביל אל חלל A שצורתו אי־רגולרית 
הנראה  שכפי  פעמון  דמוי  חתך  בעלי  בורות  שני  שולבו  זה  בחלל  מ'(.   10X9כ־ )מידותיו 
שימשו גם הם כיקבים תת־קרקעיים. פתחי הבורות נסתמו, ובצפוני שבהם נחצב דרומוס 

מדורג המוביל אל פני השטח דרך פתח שכיום הוא סתום.

מערת הקבורה המעוטרת לא נמצאה מאז הדיווח בדּוח המנדטורי.   1
בשל גודל המערכת מיפויה נעשה לאורך שני ימים בהפרש של כמה חודשים זה מזה. במהלך   2

חודשים אלו נערכו במערכת חפירות שוד נרחבות שחשפו בה חלקים נוספים.
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איור 3: חורבת סיע - תכנית מערכת המסתור

m
-l

l-k

f-e

e-d

e1
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מ'(,   4X2.5כ־ )מידותיו   B חלל  לכיוון  המובילה  פרצה  ישנה   A חלל  של  הצפוני  בקצהו 
 .)74-75  ,1989 )פורת  הקדומה  הרומית  לתקופה  האופייני  אפור  בטיח  טויחו  ודופנותיו 
בתקרתו של חלל B חצוב פתח צר, ובחלקו הדרום־מזרחי נחצב דרומוס )רוחבו כ־1 מ'(. 
נראה כי גם חלל B בראשיתו שימש כיקב תת־קרקעי, בהמשך, בימי בית שני, הוסב לשמש 

כמקווה טהרה, ובשלב מאוחר יותר 
בוטל המקווה ושולב במערכת התת־

קרקעית.
 A בקצהו הדרום־מזרחי של חלל
 C ישנו מעבר רחב המוביל אל חלל
של  מתארו  כ־5X2 מ'(.  )מידותיו 
שקע  נחצב  ובדופנו  סגלגל,   C חלל
של  הדרום־מערבית  מדופנו  לנר. 
חלל A נחצב מעבר לחלל D ששימש 
נסתם,  הבור  של  פתחו  מים.  כבור 
של  שכבות  בכמה  טויחו  ודופנותיו 
האופייני  אפור,  טיח  ביניהן  טיח, 
וטיח  הקדומה,  הרומית  לתקופת 
 ,)4 )איור  אדמדם עם שברי חרסים 
)פורת  הביזנטית  לתקופה  האופייני 

.)75-74 ,1989
 D חלל  של  הדרומית  מדופנו 
חתך  בעלת   e-d מחילה  נחצבה 
)אורכה  מסתור  למחילות  אופייני 
מ',  כ־0.5  בממוצע  גובהה  מ',  כ־5 
חציבת   .)5 איור  מ';  כ־0.7  ורוחבה 
של  שימושו  את  ביטלה  המחילה 
החלל כבור מים, ונראה כי בתקופה 
נסתמה  בר־כוכבא  מרד  שלאחר 
לתפקד.  חזר  המים  ובור  המחילה, 
מוטלת  המחילה  של  הדרומי  בקצה 
אבן משקולת של בית בד, ואפשר כי 

שימשה לסתימת פתח המחילה. 
 E לחלל  מובילה   e-d מחילה 
)מידותיו כ־12X6 מ'(, שמתארו אי־
 E חלל של  הצפוני  בחלקו  רגולרי. 
בד  בית  פריטים של  נמצאו שלושה 
שנמצאה  המשקולת  אבן  )מלבד 
לבורג,  בסיס   :)e-d מחילה  בקצה 
קטנה  פריכה  ואבן  משקולת  אבן 

D )שימו לב  e-d בדופן הדרומית של חלל  4: פתח מחילה  איור 
לטיח האדמדם בדופן הבור(

e-d איור 5: מחילה
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)איור 6(. שרידים אלו מעידים בלא ספק על קיומו של בית בד במקום. בחלל E שולבו שני 
דרומוסים מדורגים שהובילו לכיוון פני השטח. הדרומוס הצפוני נסתם בצורה מסודרת, 
ואילו הדרומי נסתם בסחף. ניתן להניח שהכניסה לבית הבד בתקופות שלאחר מרד בר־

כוכבא נעשתה דרך הדרומוס הדרומי. בחלקו הצפון־מערבי של חלל E שולב בור בעל חתך 
פעמוני שסתום כיום בסחף. בתקרה של חלקו המזרחי של חלל E נחצבו שלושה פתחים 
נוספים: הצפוני שבהם סתום בסחף, והשניים האחרים מובילים למחילת מסתור טיפוסית 
)e1( באורך של כמטר וחצי. בקצה המערבי של המחילה נחצב בור פעמון קטן )'בקבוקון'( 
שהוביל אל פני השטח, ככל הנראה לרצפת מבנה שלא נחשף. כיום פתח הבור סתום בסחף. 

E, חלקי בית הבד: בסיס לבורג )למעלה( ואבן  6: חלל  איור 
משקולת )למטה(
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בהמשך   ,E חלל  של  המזרחי  בקצה 
מסתור  מחילת  נחצבה   ,e1 למחילה 
רוחבה  כ־8 מ',  )אורכה   f-e טיפוסית 
מ'(.  כ־0.6  תקרתה  וגובה  מ'  כ־0.5 
לאורך דופנותיה נחצבו חמישה שקעים 
כמטר  אחרי  )איור 7(.  נרות  להנחת 
לכיוון  מעלות  ב־90  המחילה  פונה 
דרום־מערב. בנקודה זו נחצב בקרקעית 
המחילה פתח עגול המוביל למפלס נמוך 
יותר )איור 8(. הפתח סתום כיום בסחף, 
לקליטתה  ששימשה  מגרעת  וסביבו 
 e1 למחילה  בהתייחס  נעילה.  אבן  של 
 f-e שנחצבה במפלס אחד, מעל מחילה 
ארבעה  המערכת  של  זה  בקטע  קיימים 
הפתח  אחרי  כמטר  שונים.  מפלסים 
פונה  שוב  יותר  הנמוך  למפלס  המוביל 
דרום־ לכיוון  מעלות  ב־90   f-e מחילה 
היא  מטרים  כחמישה  ולאחר  מזרח, 

 .F מובילה לחלל
)מידותיו   F חלל  של  מדופנותיו 
מאפשר  שאינו  סחף  גולש  כ־2.5X2 מ'( 
מקרקעית  המקורית.  צורתו  על  לעמוד 
)בגובה  שלו  הדרום־מזרחית  הדופן 
כ־1  )קוטרו  פתח  נחצב  מ'(  כ־0.7  של 
 .G לחלל  המוביל  מ'(  כ־0.4  אורכו  מ', 
)מידותיו  מלבנית   G חלל  של  צורתו 
יותר  צר  הדרומי  חלקו  מ'(.   4X2.5כ־
מטויחות  ודופנותיו  הצפוני,  מחלקו 
הדרום־מזרחית  בדופנו  אפור.  בטיח 
הנראה  ככל  שימש  אשר  פתח  חצוב 
וכיום  זה,  לחלל  הכניסה המקורי  כפתח 
של  הצפוני  מהחלק  בסחף.  סתום  הוא 
)ברוחב  פתח  נחצב  המזרחית  דופנו 
של  צורתו   .H לחלל  המוביל  מ'(  כ־1.3 
חלל H אי־רגולרית )מידותיו 10X7 מ'(, 
ובדופנותיו נחצבו שקעים להנחת נרות. 
ובגובה  זה  חלל  של  הדרומית  בדופנו 
של כשני מטרים מקרקעיתו נחצב פתח 
מ',  כ־0.6  גובהו  מ',  כ־0.6  )רוחבו  איור 8: פתח עגול בתחתית מחילה f-e. בנקודה זו המחילה רבוע 

פונה ימינה ב-90 מעלות

איור 7: מחילה f-e )שימו לב לשני השקעים לנרות מצד ימין 
ולפיח שמעליהם(
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 .)9 איור  מ';  כ־0.3  אורכו 
 I לחלל  מוביל  זה  פתח 
שצורתו רבועה )כ־1X1 מ' 
בגובה כ־0.8 מ'(, ובתקרתו 
)רוחבו  רבוע  פתח  נחצב 
סתום  שכיום  מ'(  כ־0.4 
הדרום־ בפינה  בסחף. 
H נחצב  מזרחית של חלל 
מ'(  כ־1  של  )ברוחב  פתח 
)אורכו  לדרומוס  המוביל 
ובדופנותיו  מ'(,  כ־1 
שנועדו  שקעים  נחצבו 
נראה  לבריח.  הנראה  כפי 
הכניסה  הייתה  שמכאן 
המקורית לחלל H. בדופנו 
הצפונית של חלל H נחצב 
מ'(  כ־1.4  )רוחבו  פתח 
בנקודה   .J לחלל  המוביל 
זו נצפה מצבור )שהותירו 
עתיקות(  שודדי  אחריהם 
של מאות שברי כלי חרס, 
שפות  עשרות  ביניהם 
בישול  סירי  קנקנים,  של 
וקערות מן התקופה שבין 

המרידות )איור 10(. 
חלל J חצוב בקפידה, 
 6X3כ־( מלבנית  צורתו 
מ'(, דופנותיו טויחו בטיח 
אפור, ונראה שהוא שימש 
לאגירת מים. בתקרתו של 

חלל זה שולב בקבוקון המזכיר בגודלו ובצורתו יקב תת־קרקעי קדום. מדופנו הצפונית של 
חלל J נחצבו שני פתחים: המערבי מוביל לדרומוס מדורג )רוחבו כ־0.6 מ' וגובהו כ־1.5 מ'(, 
בזווית חדה  פונה הדרומוס  מ'(  כ־1.7  )אחרי  J. בהמשך  חלל  לרדת אל  ניתן  היה  שדרכו 
 J מערבה, והוא מסתיים )אחרי כ־1.6 מ'( בסחף. הפתח המזרחי בדופן הצפונית של חלל

 .K רוחבו כ־0.5 מ'( מוביל )אחרי כ־0.3 מ'( לחלל(
צורתו של חלל K רבועה )כ־3X2.8 מ'(. בדופנו הצפונית נחצבה מחילה l-k )רוחבה כ־0.6 
מ', אורכה כ־1 מ' וגובהה כ־0.5 מ'(, המובילה לחלל L. צורתו של חלל L סגלגלה )מידותיו 
כ־2X1.5 מ'(, ובדופנו הצפונית נחצבה מחילת מסתור טיפוסית m-l )רוחבה כ־0.6 מ', גובהה 
כ־0.4 מ'(, והיא למעשה המשך למחילה l-k. לאחר כשני מטרים היא מתעקלת מזרחה. כחצי 

I מבט על הפתח לחלל ,H איור 9: חלל

איור 10: חלל H, מקבץ שפות קנקנים מן התקופה שבין המרידות
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המחילה  פורצת  העיקול  אחרי  מטר 
את דופנו של חלל M ששימש כבור 
פתח  של  מיקומו  )איור 11(.  מים 
יחסית  עליון  בחלק  הוא  המחילה 
כמטר  של  בגובה  הבור,  דופן  של 
וחצי מעל מפלס הסחף שבקרקעיתו. 
מיקום זה ִאפשר כנראה למסתתרים 
במערכת לשאוב מים בהסתר בעודם 

מתחת לפני האדמה.
 M המים  בור  של  דופנותיו 
)קוטרו כ־5 מ', גובהו כ־8 מ'( טויחו 
בתקרתו  טיח.  של  שכבות  בכמה 
שכנראה  בקבוקונים  שני  שולבו 
תת־ כיקבים  בראשיתם  שימשו 
קרקעיים. בשלב מאוחר יותר חוברו 
המים  בבור  ושולבו  הבורות  שני 

הגדול. 
 ,L חלל  של  המערבית  מדופנו 
במפלס גבוה )בכ־0.8 מ'( מקרקעיתו, 
נחצב פתח )ברוחב כ־0.5 מ'( המוביל 
אל חלל N. צורתו של חלל N סגלגלה 
תקרתו  וגובה  מ'(,   2X2כ־ )מידותיו 

בדיוק מעל הפתח  מ'(,   0.8 )בגובה  זה  דופנו המזרחית של חלל  כשני מטרים. מקרקעית 
 O רבוע  פיר  מ'( המוביל אל  כ־0.5  וגובהו  מ'  כ־0.4  )רוחבו  נחצב פתח   ,L המוביל לחלל 
)גובהו כ־1.3 מ', מידותיו כ־1X1 מ'(. פתח מותקן בתחתית הפיר, ונראה כי הוא נחצב מתוך 
רצפת מבנה עתיק. הפיר הוא למעשה פתח הכניסה הדרומי )2( למערכת התת־קרקעית, 

והוא סתום כיום בסלעים גדולים שאינם מאפשרים מעבר.

דיון ומסקנות
לאורך  השונים  שימושיה  על  מלמדים  לעיל,  שהובאו  התת־קרקעית,  המערכת  נתוני 

התקופות. 
נראה כי חציבתם של חללים A ,B וחלקים מ־E ,J ו־M הייתה עוד בתקופת הברזל, עת 
שימשו, ככל הנראה, כיקבים תת־קרקעיים. היקבים נחצבו כבורות פעמון בעומק של מטר 
וחצי עד שני מטרים, בלא טיח, ושימשו לאחסון קנקני יין. בורות אלו, המכונים במחקר 
'בורות גבעון', הוגדרו לראשונה כיקבים על ידי ג'יימס פריצ'ארד בחפירותיו בתל גבעון, 
שם נתגלו בתוך הבורות שברי קנקנים רבים מתקופת הברזל 2 )פריצ'ארד 1964, 31-9(. 
מאז חשיפתם בגבעון בשנות השישים פורסמו אתרים נוספים ברחבי ההר המרכזי שבהם 
שומרון־סבסטיה,  את  למנות  ניתן  השומרון  שבאזור  האתרים  )בין  גבעון  בורות  נתגלו 

m-l )שימו לב לגובה  M, מבט לפתח של מחילה  איור 11: חלל 
של הפתח(
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שייח  חורבת  ארומה,  ג'בעית,  חורבת  דיר־דקלה,  חורבת  טנורה,  חורבת  ג'מעין,  חורבת 
הבורות ממצא  בתוך  נתגלה  האתרים  מן  בחלק  א־שונה(.  וחורבת  כולצון  חורבת  עיסא, 
מתקופת הברזל, וחלקם הוסבו לשימושים אחרים בתקופות מאוחרות יותר )רביב 2011(. 
אמנם במערכת התת־קרקעית בחורבת סיע לא אותרו חרסים מתקופת הברזל, אך קרמיקה 
מתקופה זו נמצאה בסקר שנערך באתר, ולא מן הנמנע כי בורות פעמון אלו נחצבו בתקופה זו.
השני.  הבית  בתקופת  נחצבו  אף  וכנראה  שימשו  התת־קרקעית  המערכת  חלקי  רוב 
לתקופה זו יש לתארך את מקווה הטהרה בחלל B ואת בורות המים D, J ו־M אשר טויחו 
בטיח אפור האופייני לתקופה הרומית הקדומה )פורת 1989, 75-74(. לשלב זה יש לתארך 
גם את השלב הראשון של בית הבד בחלל E, על פי אבני המשקולות שנמצאו בו )פרנקל 
ואחרים 1994, 36-35(. מערת בית בד דומה מתקופת בית שני נחפרה בחורבת ניסיה, גם 

שם היא שולבה בתקופה מאוחרת יותר במערכת מסתור )ליוינגסטון 2003(. 
כחלק  כי  נראה  במערכת,  שנתגלו  מסתור  למערכות  האופייניים  האלמנטים  פי  על 
לציין  יש  גדולה. מבין האלמנטים  כל החללים למערכת אחת  מהתקנתה למסתור חוברו 
 ,C )בחלל  נרות  להנחת  שקעים   ,)m-lו־  e-d, 1e, f-e, l-k( אופייני  חתך  בעלות  מחילות 
במחילה f-e ובחלל H(, פניות בזווית חדה )במחילות f-e ו־l-k(, שינויי מפלס )בין מחילה 
 ,)O לפיר L ובין חלל M לחלל m-l בין מחילה ,H בחלל ,G לחלל F בין חלל ,f-e למחילה e1
 )M ובחלל H בחלל ,f-e במחילה ,E בחלל ,e-d במחילה ,D סתימת פתחים מסודרת )בחלל
ושאיבת מים בהסתר )מתוך בור M(. אלמנטים אלו קיימים במערכות מסתור רבות ברחבי 
ארץ יהודה ובפרט באזור צפון יהודה, לדוגמה: מערכות המסתור בחורבת פצה ובחורבת 

א־דככין )קליין ורביב 2013, 215, 227(.
ונומיסמטי  קרמי  ממצא  ובעקבות  היום  ועד  המסתור  מערכות  מחקר  תחילת  מאז 
שנתגלה ברבות מן המערכות, היה נהוג לזהות מערכות מסתור תת־קרקעיות עם ימי מרד 
בר־כוכבא. אולם, זה מכבר עמדו עמוס קלונר ובועז זיסו על העובדה שבשנים האחרונות 
לכן,  קודם  גם  מפלט  ובמערות  מסתור  במערכות  שימוש  על  עדויות  ומצטברות  הולכות 
טיפולוגית  מבחינה  לדבריהם,   .)133  ,2006 וזיסו  )קלונר  החורבן  ומרד  השני  הבית  בימי 
ניתן לערוך הבחנה כללית בין מערכות מסתור מתקופת מרד החורבן לבין מערכות מסתור 
מתקופת מרד בר־כוכבא. על פי רוב, המערכות הקדומות הן פשוטות ובלתי משוכללות, 
וקיימת בהן מחילה פתלתלה המסתיימת בחדרון מסתור. לעומת זאת, בדרך כלל מערכות 
התופעה  הגיעה  אז  ובמהלכו,  בר־כוכבא  מרד  לקראת  דווקא  הותקנו  ומורכבות  גדולות 
לשיא שכלולה ותפוצתה. ממצא החרסים הרב מן התקופה שבין המרידות, שנצפה במערכת 
שימשה  היא  כי  להניח  אותנו  מביא  המערכת  של  מורכבותה  עם  בבד  בד  סיע,  בחורבת 

למסתור בעיקר בימי מרד בר־כוכבא. 
בתקופות  גם  לתפקד  המשיכה  היא  כי  נראה  במערכת  שהתגלו  השרידים  פי  על 
מאוחרות יותר ובשימושים שונים. בתקופה הביזנטית חזר לתפקד אחד מן החללים כבור 
מים )חלל D(, וזאת על פי הטיח האדמדם שנהוג לתארך לתקופה זו )פורת 1989, 75-74(. 
בית הבד בחלל E המשיך גם הוא לתפקד בתקופות הרומית מאוחרת, הביזנטית ואולי אף 
מגן  ואחרים 1994, 36-35;  )פרנקל  בו  לבורג שנתגלה  פי הבסיס  על  המוסלמית הקדומה, 

.)314 ,2008
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סביבתה של חורבת סיע בימי מרד בר־כוכבא
בשנים  התגלו  אשר  מסתור  מערכות  לסדרת  מצטרפת  סיע  בחורבת  המסתור  מערכת 
האחרונות באזור צפון־מזרח יהודה )דרום־מזרח השומרון( ואשר תוארכו לימי המרידות 
ברומאים ובפרט לימי מרד בר־כוכבא. בשנות העשרים של המאה ה־20 התגלו שתי מערכות 
קילומטרים  כשבעה  שילה,  בתל  הדנים  שערכו  הארכאולוגיות  בחפירות  תת־קרקעיות 
זוהתה  המערכות  אחת   .)22-13  ,1969 והולם־נילסן  )בוהל  סיע  לחורבת  מצפון־מערב 
כמערכת מסתור מן התקופה הרומית הקדומה על ידי זיסו )2001, 28-27(. במהלך שנות 
השמונים איתרו צבי אילן ואורי דינור מערכת מסתור בחורבת ג'בעית, כחמישה קילומטרים 
מצפון־מזרח לחורבת סיע )אילן ודינור 1987, 130-114(. במערכת התגלו חרסים מתקופות 
דויד  יותר. בחפירות שערך  לצד חרסים מתקופות מאוחרות  והרומית הקדומה   2 הברזל 
קילומטרים  כ־19  פסגות,  שביישוב  ניסיה  בחורבת   2002  –  1979 השנים  בין  ליוינגסטון 
מדרום־מערב לחורבת סיע, נתגלו שתי מערכות תת־קרקעיות )ליוינגסטון 2003(. מערכות 
אלו זוהו כמערכת מסתור על ידי זיסו )2001, 70-69(. אמנם במחילות לא תואר ממצא 
להן  סמוך  זו  מתקופה  מטבעות  מציאת  על  דיווח  ליוינגסטון  אך  בר־כוכבא,  מרד  מימי 
)ליוינגסטון 2013(. בשנת 2007 מצא איתן קליין מערכת מסתור קטנה בחורבת כפר עטיה, 
כ־11 קילומטרים מצפון לחורבת סיע, ובה חרסים מתקופת מרד בר־כוכבא )קליין 2007, 
25; 2009, 192-190(. בשנת 2010 תיעדו קליין וזיסו שתי מערכות מסתור נוספות בחורבת 
אלו  במערכות   .)2010 וזיסו  )קליין  סיע  לחורבת  מצפון־מזרח  קילומטרים  כשני  כולצון, 
גילו הסוקרים ממצאים מימי מרד בר־כוכבא. לאחרונה תיעדנו מערכת מסתור בחורבת 
אל־משרקה, כ־12 קילומטרים מערבית לחורבת סיע, שאף בה נמצאו חרסים מימי מרד 

בר־כוכבא )רביב 2012, 94-93, איורים 81-80; קליין ורביב 2013, 220-216(.

חורבת סיע והגבול הדרומי של פלך עקרבה בימי בית שני ומרד בר־כוכבא
פלך עקרבה היה הצפוני מבין מחוזותיה של ארץ יהודה בתקופה הרומית הקדומה, ובירתו 
הירדן.  בקעת  לכיוון  מזרחה  שכם־ניאפוליס  העיר  מן  היורדת  הדרך  לצד  שכנה  עקרבה 
במחקרו של קליין על אודות היישוב בפלך עקרבה בתקופות ההלניסטית והרומית הקדומה 
הוצגו מקורות כתובים וממצאים ארכאולוגיים המעידים על היישוב היהודי שהתקיים בפלך 
)קליין 2007; 2009(. מבין הממצאים  לימי מרד בר־כוכבא  ועד  בימי הבית השני  עקרבה 
עטיה,  כפר  בחורבת  בשילה,  המסתור  מערכות  את  למנות  ניתן  בר־כוכבא  מרד  מימי 
בחורבת ג'בעית ובחורבת כולצון וכן את מערת המפלט ערק א־נעסנה שבוואדי דליה )לאפ 
ולאפ 1974(. עדות נוספת היא תעודה 'מורבעאת 115', תעודת נישואין משנת 124 לסה"נ 
שנמצאה בוואדי מורבעאת )בנואה 1961(, שבה נזכר הכפר גלודה שבפלך עקרבה כמקום 

מוצאו של אליאס בן סימון.
ובימי מרד בר־ האם חורבת סיע נכללה בתחומו של פלך עקרבה בתקופת בית שני 

עליהם  לעמוד  ויש  בעבר,  מעט  אך  נידונו  הרומית  בתקופה  הפלך  של  גבולותיו  כוכבא? 
מחדש כדי לענות על שאלה זו. בתיאורי הפלך אצל יוסף בן מתתיהו )מלחמת היהודים ג, 
58-51( ואצל פליניוס )פליניוס 5, 70( אין מסורטטים גבולות ברורים, ועל כן יש להתייחס 
משמעותיים  שינויים  חלו  לא  התקופות  לאורך  כי  בהנחה  יותר  מאוחרים  למקורות  גם 
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בגבולות המחוזות המנהליים )וראו ספראי 1980, 9(. אחד המקורות שממנו ניתן ללמוד 
גבולות המחוזות השונים הוא האונומסטיקון של אוזביוס מהמאה הרביעית לסה"נ,  על 
המחוז  את שם  המזכירה  קבועה  בנוסחה  הוא משתמש  היישובים  מן  חלק  בתיאור  שכן 
שאליו שייך היישוב. נוסף על כך, יש להתייחס למבנה הטופוגרפי של האזור הנידון ולהיעזר 

בממצא ארכאולוגי רלוונטי. 
ככל  עבר  שומרון,  לארץ  יהודה  ארץ  בין  גם  המפריד  עקרבה,  פלך  של  הצפוני  גבולו 
 ;124-122  ,1963 יונה  )אבי  לשכם  דגן שממזרח  בית  ובקעת  איתמר  רכס  באזור  הנראה 
שבות 1987, 176-173; ספראי 1993, 35; קליין 2007, 51-49; רביב 2012, 75-72(.3 משם 
יתמא  לכפר  ממערב  )שכם־ירושלים(,  ההר  לדרך  ובמקביל  דרום־מערבה,  הגבול  נמשך 
ולחורבת א־סוויה, המזוהים ככפרים בתחום פלך עקרבה )אבי יונה 1963, 101, 122; קליין 
2007, 51(. ממזרח גבל פלך עקרבה בפלך יריחו כשהגבול ביניהם עבר באזור מדרגת ספר 
זו  מדרגה  לאורך  ברור.  טופוגרפי  גבול  המהווה  ימינו,  של  אלון  לכביש  מזרחית  המדבר, 
קיימים האתרים מג'דל בני פדל, א־דומא וחורבת ג'בעית, השייכים לפלך עקרבה )קליין 

.)48 ,2007
גופנא. על מנת לשייך את חורבת סיע  גבל פלך עקרבה בפלך  ובדרום־מערב  בדרום 
ביותר  הדרומיים  היישובים  ביניהם.  הגבול  תוואי  את  לברר  יש  הללו  מהפלכים  לאחד 
היישובים  ואילו   ,)87  ,52 )אוזביוס,  וא־דומה  שילה  הם  עקרבה  בפלך  אוזביוס  שהזכיר 
הצפוניים ביותר בפלך גופנא הם גבא ועפרה־עפרון )אוזביוס, 45, 51, 53(. גבא זוהה עם 
חורבת א־תל )אלט 1927, 50; מזר 1975, 81-84( או עם בורג' ברדוויל )אליצור 1988, 17(, 
משני ִצדי ואדי חרמיה, ועפרה־עפרון זוהה עם א־טייבה )אליצור 1993, 228; אליצור 2009, 
315-314(. על סמך אזכוריו של אוזביוס, הציע זאב ספראי שהגבול הדרומי של פלך עקרבה 
עבר בדרך העתיקה שעולה מיריחו דרך צומת רימונים לרמאללה, מצפון לכפר א־טייבה 
ומדרום לוואדי חרמיה )ספראי 1980, 54(. קליין לעומתו טען שאין זה סביר שא־טייבה 
כל  סמוכה  תהיה  לד(,  יא,  א  מקבים  )למשל  גופנא  לפני  הפלך  כבירת  ששימשה  )עפרה(, 
כך לגבולו הצפוני של הפלך, והציע להרחיב את תחומו של פלך גופנא צפונה ולקבוע את 
הגבול מדרום ובצמידות לעמק שילה )קליין 2007, 46-51(. לפי הצעתו זו של קליין, חורבת 
סיע מצויה מחוץ לתחומי פלך עקרבה ובתחומי פלך גופנא. בדומה לפלך עקרבה, גם בפלך 
גופנא התקיים יישוב יהודי בימי הבית השני ועד לימי מרד בר־כוכבא שעל אודותיו אנו 
למדים הן מן המקורות ההיסטוריים והן מן הממצא הארכאולוגי )זלינגר 2001(. על אודות 
היישוב היהודי בפלך גופנא בימי מרד בר־כוכבא ניתן גם ללמוד מתעודה 'מורבעאת 115' 
שהוזכרה לעיל, שבה נזכר 'בית ארדה' שבפלך גופנא כמקום מגוריהם של שלומית בת ונוס 
גלגולה ואליאס בן סימון )שר־אבי 2004(, וכן ניתן ללמוד עליו ממערכות המסתור שהתגלו 

בחורבת ניסיה ובחורבת אל־משרקה שצוינו לעיל.4

בין החוקרים קיימות דעות שונות באשר לתוואי המדויק של גבול זה, והדעות נעות בין ואדי   3
ינון בדרום ועד רכס כביר בצפון.

וכן בחורבת מקטיר. המערכות טרם  נוספות בבורג' ליסנה  לאחרונה התגלו מערכות מסתור   4
פורסמו. 
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חדשה  הצעה  להעלות  ברצוננו  האזור  של  הטופוגרפי  במבנה  עיון  בעקבות  אולם, 
להגדרת גבולו הדרומי של פלך עקרבה, כך שיכלול את חורבת סיע בתחום פלך עקרבה ולא 
בפלך גופנא. קשה לקבל את הצעת ספראי כי קו הגבול הדרומי עבר לאורך הדרך מיריחו 
לרמאללה סמוך לא־טייבה )עפרה(, אך מנגד נראה שהגבול עבר דרומית יותר לקו עמק 
שילה כפי שהציע קליין. התוואי הטופוגרפי המובהק ביותר, היוצר הפרדה בין אזור שילה 
לאזור א־טייבה )עפרה(, הוא המדרון הצפוני והתלול של רכס בעל חצור )נ"ג 1016(, שיא 
הגובה בשומרון. בחלקו הצפוני של הרכס שוכן הכפר אל מזרעה א־שרקיה, ומצפון וממזרח 
זיקה  לו משתפל הרכס בתלילות רבה. מתלול זה מפריד גם כיום בין הכפרים שיש להם 
לעמק שילה )תורמוס עיא, ח'רבת אבו פלאח ואל־מוע'ייר( לבין הכפרים שיש להם זיקה 
דרומה להר בית אל )אל מזרעה א־שרקיה, כפר מליך, דיר ג'ריר וא־טייבה(. על פי הצעתנו, 
קו הגבול הדרומי של פלך עקרבה עבר מאזור הכפר סינג'יל דרום־מזרחה למרגלות המתלול 
הצפוני של רכס בעל חצור, מדרום לח'רבת אבו פלח, ומשם מזרחה לאורך הערוץ העמוק 
והמצוקי של ואדי סמיה, מצפון לכפר מליך )איור 12(. על פי תוואי זה, יש להכליל בפלך 
עקרבה גם את הכפרים ח'רבת אבו פלח ואל־מוע'ייר וכן את חורבת סיע השוכנת ביניהם.

איור 12: גבולו הדרומי של פלך עקרבה )סרטוט: א' קליין וא' טבגר(
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סיכום
מערכת המסתור מחורבת סיע שהוצגה במאמר זה ִהנה המערכת הגדולה ביותר שנתגלתה 
עד כה באזור צפון יהודה )דרום השומרון(. במערכת מצויים אלמנטים רבים האופייניים 
למערכות מסתור מימי מרד בר־כוכבא, חלקם משולבים במתקנים קדומים מתקופת הברזל 
המאוחרת  הרומית  התקופות  )במהלך  בר־כוכבא  מרד  לאחר  כי  נראה  שני.  בית  ומימי 
והביזנטית( נעשו שינויים במערכת התת־קרקעית, וחלק מהחללים שבו לתפקד כשימושם 
הראשוני. בעקבות ניתוח טופוגרפי והתוויית הגבול הדרומי של פלך עקרבה לאורך ואדי 
סמיה )נחל ייט"ב עילי( נראה כי יש לצרף את חורבת סיע לאתרים הרבים השייכים לפלך 

עקרבה שבהם יש עדות להתיישבות יהודית בימי הבית השני ועד לימי מרד בר־כוכבא.
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