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הממצאים מתקופת מרד בר־כוכבא ממערת
התאומים שבמערב הרי ירושלים
בועז זיסו ,בועז לנגפורד ,רועי פורת ועמוס פרומקין
מערת התאומים היא מערה קארסטית הנמצאת בגדה הצפונית של נחל המערה )נ"צ
 ,(/בשוליים המערביים של הרי ירושלים ,כ .-ק"מ ממזרח למפגש נחל
המערה עם נחל זנוח )ראו מפה  .(במאמר זה יוצגו תוצאות הסקר שנערך במערה.
במהלך הסקר מופתה המערה מחדש .הסקר התמקד באגף הפנימי ,הקשה לגישה ,שבו
התגלו ממצאים ארכאולוגיים מזמן מרד בר־כוכבא .הממצא הארכאולוגי שהתגלה באולם
הכניסה של המערה יתואר במקום אחר.

מפה  :מפת איתור המערה.
 נחל זנוח זורם בקטע זה ב'עמק התלם' או 'המרזבה' שהוא הגבול הטבעי בין מרגלות הרי
יהודה לשפלת יהודה.
 את הסקר ערכו המחברים )רישיון  (S-/מטעם המחלקה ללימודי ארץ־ישראל
וארכאולוגיה באוניברסיטת בר־אילן יחד עם המלח"ם )היחידה למידע ולחקר מערות(
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תולדות מחקר המערה
במאה ה -כונתה המערה בפי תושבי האזור 'מערת אום א־תואימין' )Mŭghâret Umm
 ,et Tûeimînכלומר 'מערת אם התאומים';  .(Stewardson, , את המחקר המקיף
הראשון במערה ,שכלל תיאור מילולי ומיפוי מפורט למדי ,ערכו ק"ר קונדר וה"ה קיצ'נר
ב -באוקטובר  .(Conder and Kitchener, , –) בקצה הצפוני של המערה
נתקלו החוקרים בפיר עמוק ,שאותו תיארו כך:
“The second gallery, entered behind a sort of screen of stalagmite, is  feet long,
and some  feet wide. At the further end is a pit some  feet deep and  feet
across; for  feet there is a steep slope; for  feet the sides of the pit are sheer”.

החוקרים לא ירדו בפיר ולא איתרו את המשך המערה לכיוון צפון מהנקודה ) Eראו איור
 .(בתיאור המערה נמסר מידע על אודות המסורות והמנהגים של הפלאחים המקומיים,
שייחסו למי המעיין אשר נבע במערה סגולות מרפא .הפלאחים אף סיפרו לאנשי הסקר
מעשייה על השלכת נשים בוגדניות אל תחתית הפיר.
בשלהי שנות ה -של המאה הקודמת ערך הקונסול הצרפתי בירושלים רנה נוויל
חפירות בקרקעית המערה ומצא כלי חרס ,עצם ואבן ) .(Neuville, הממצאים הללו
תוארכו לתקופות :הנאוליתית ,הכלקוליתית )התרבות הע'סולית( ,הברונזה הקדומה א'
)?( ,הברונזה התיכונה ב' )?( ,הברזל ,הרומית והביזאנטית .נוויל הסיק שהמפולות על
רצפת המערה נערמו בתקופות פרהיסטוריות ,קודם לתקופה הנאוליתית )Neuville, ,
.(









באוניברסיטה העברית בירושלים ,בסיוע רשות הטבע והגנים .בסקר השתתפו ולדימיר
בוסלוב ,מיקה אולמן ,אורי דוידוביץ' ויונתן גולדסמיט .המטבעות וממצאי המתכת נוקו
בידי מרינה רוסובסקי ,במעבדות מוזיאון ישראל .כלי החרס רופאו בידי מר אנדרי ואינר
ממעבדות מוזיאון ישראל .תודתנו נתונה לד"ר צביקה צוק ,למנחם פריד ,לאון ולנסי מרשות
הטבע והגנים ,ולד"ר צבי גרינהוט מרשות העתיקות על עזרתם .לסקר סייעו דודי מבורך,
דניאל עין־מור ,ינון שבטיאל ,עמוס קלונר ונילי גרייצר.
ויקטור גרן אמנם סייר באזור ומסר בקצרה על קיומה של "מערה גדולה למדי ,המלאה בחלקה
מים" הממוקמת בדופן ואדי אלמע'ארא )נחל המערה( ,אך נראה שלא ביקר במקום )גרן,
תשמ"ג.(– ,
בענין סגולות מי המעיין מסתפקים אנשי הסקר הבריטי בתיאור הזה“The water is supposed :
) .to have certain medicinal qualities” (Conder and Kitchener, , האגדה המספרת על
"אשה עקרה ,ששתתה מהמים הנוטפים מתקרת המערה אל גומה ,וילדה תאומים ,ומכאן שם
המערה" מופיעה אצל זאב וילנאי )תשל"ח .( ,גרסה של האגדה נזכרת על ידי מנחם מרקוס
) , ,אתר " :(השם מערת התאומים נובע מן האגדה ,כי מי המעיין שבעומק המערה
גורם לא רק להתעברות נשים עקרות השותות מימיו ,אלא גם לכך שהן יולדות תאומים".
וכך דיווחו קונדר וקיצ'נר“This pit is used by the neighbouring peasantry for the execution :
of women (Conder and Kitchener, , ) charged with immorality, who are thrown
”.down it
תודתנו לאורי דוידוביץ' שהפנה אותנו לפרסום זה ואף סייע בניתוח ובסיכום ממצאי חפירת
נוויל.
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איור א :תוכנית המערה

בין השנים  ו -נחקרה המערה בידי גדעון מן מטעם החברה להגנת הטבע.
מן התמקד במיפוי חללים שמתחת לערימת המפולת הגדולה באולם ,וכן בבדיקת הבור
הגדול )נקודה  Eבאיור  (וגילה בדופנו את המחילות המוליכות אל אולמות  Fו .G-מן
מיפה את האגף ואיתר ממצאים ,כגון כלי חרס וזכוכית:
"המערכת כולה ]הכוונה לאולמות  F-Gולמחילות  [J, Kמלאה מפולות סלעים ועפר.
במנהרות המתפצלות מהבור למערכת זו נמצאו שברי כדי חרס רבים ,כמותם נראו גם
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במערת הנטיפים ]הכוונה לאולם העיקרי של מערת התאומים[ .כדים אלה זוהו על ידי
עמוס קלונר כקנקני אגירה טיפוסיים של התקופה הביזאנטית — כנראה המאה השישית
לספירה .כן נמצא נר חרס טיפוסי לתקופה הביזאנטית המאוחרת ,חלק מכלי זכוכית
וחלקי כד בעיבוד עדין יותר .נראה שבמנהרות ,ועוד יותר במערות שבהמשך ,קבור חומר
נוסף מתחת למפולות הסלעים והעפר".

תיאור המערה
פתח המערה נפער כארבעה מ' מעל ערוץ הנחל )איור  .(הפתח הטבעי הורחב בחציבה
לחלל המשמש כמבוא וכניסה ,שממנו יורדים צפונה אל פנים המערה .בקדמת המערה
מצוי אולם רחב ידיים )מידותיו כ ×-מ' וגובהו המרבי כיום כ -מ'; איור  ,חתכים
 ; ,איור  ,(שנוצר בתהליכי המסה קארסטית .רוב שטחו של האולם מכוסה בערימת
סלעים אדירה שמקורה בהתמוטטות התקרה בעבר ,ועליה הצטברות קרקע ולשלשת של
יונים ועטלפים .בנקודות שונות במערה התפתחו נטיפים וזקיפים .בערימת הסלעים נוצרו
פה ושם מעברים המוליכים אל מתחת לסלעי המפולות.

איור ב :חתכים  ,
 בסקר המחודש של אגף  E-F-Gנתגלו אך ורק ממצאים מן השליש הראשון של המאה השנייה
לסה"נ — ימי מרד בר־כוכבא .אפשר שהובאו אל קלונר גם חרסים משאר חלקי המערה ,שם
נפוצים כלים מהתקופה הביזנטית .כמו כן ,אפשר שהתיארוך לתקופה הביזאנטית מוטעה,
ונעוץ בחוסר היכרות עם טיפוסים קראמיים של המאה השנייה לסה"נ בראשית שנות השבעים
של המאה הקודמת .תודתנו לעמוס קלונר עמו נועצנו בסוגיה זו.
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איור  :פתח הכניסה למערת התאומים

המערה נוצרה בגיר דולומיטי מאסיבי של תצורת ורדים מגיל קנומן ,בכפיפה המערבית
של קמר רמאלה .השכבות נטויות בזווית של  מעלות מערבה .מערות דומות במיקום
גאולוגי דומה מוכרות מצפון למערת התאומים ,בשיפולי נחל שורק )מערות שורק
ושמשון( .המורפולוגיה של המערה )המאופיינת בדפנות ותקרה מוחלקות ובכיפות המסה(
מעידה על כך שהיא נוצרה כמערה מבודדת )בלי קשר אל פני השטח( מתחת מפלס מי
התהום ) .(Frumkin and Fischhendler, מים עלו ככל הנראה מעומק רב דרך הבור
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איור  :מערת התאומים ,האולם הגדול ,מבט לדרום.

הגדול ) (Eוהתפשטו מראשו לשני עבריו ,לכיוון אולם הכניסה ולכיוון האגף הפנימי .סלעי
מפולת המוחלקים על־ידי המסה מעידים כי התרחשה התמוטטות מסיבית כאשר החלל
היה מוצף במי תהום .זקיפים גדולים על גבי סלעי המפולת מעידים גם הם על קדמות
המפולת .המערה התרוקנה ממי תהום בעקבות התרוממות הרי יהודה ,ואז החלה השקעת
ספלאותמים )משקעי מערות כימיים( ,שרובם מרוכזים באולם הכניסה .המערה נפתחה
אל פני השטח עם התחתרות נחל המערה שחתך את האולם בקצהו הדרום מערבי .היעדר
ממצא ארכאולוגי קדום לתקופה הנאוליתית מרמז כי פעירת המערה התרחשה בסוף
הפליסטוקן ,או שהכניסה למערה הייתה תחילה אנכית ומנעה חדירת אנשים לתוכה.
בפינתו הדרומית־מזרחית של האולם נמצא חלל קארסטי קטן שהורחב בחציבה ).(C
מפלס קרקעיתו גבוהה מרצפת האולם הנוכחית ובו משקעי מערות .בקרקעית נחצבה
בריכה רבועה )שמידותיה כ ×-מ' ועומקה כ .-מ'( ,שאליה מתנקזים מים המטפטפים
מהתקרה .מי הבריכה זורמים החוצה בתעלה חצובה המוליכה מערבה .כיום ,המים נספגים
בקרקע ,אך בעבר הם נקוו בבריכה בנויה .מנקודה  Cצפונה יושרה הדופן המזרחית של

 הבריכה נזכרת בתיאורם של קונדר וקיצ'נר שציינו כי היא סתומה ) ;(filled upהבריכה סומנה
בתכניתם ) .(Conder and Kitchener, , שרידי הבריכה נראו עדיין בראשית שנות
השבעים של המאה הקודמת" :בתחתית המעלה נראים בבירור שרידי בניה של בריכה נוספת,
שנהרסה" )מן ,תשל"ח.( ,
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המערה בחציבות באורך כולל של כ -מ' ובגובה מרבי של כ -מ' .בדופן זו נחצבה תעלה
שהוליכה בעבר מים אל הבריכה ,ונסתמה עם הזמן במשקע טרוורטין .תעלות נוספות,
שאורכן עד מטרים ספורים ,ורוחבן ועומקן  –ס"מ ,נחצבו במקומות שונים באולם
הכניסה )מסומנות בקו כפול במפת המערה( כדי לאסוף מי טפטוף אל בריכות או לכלי
אגירה.
בצידו הצפוני של האולם ,בינות לזקיפים ועמודים ,מוביל מעבר נוח למדי למחילה
 ,Dשהיא מחילה רחבה וגבוהה ,הנמשכת לכיוון צפון .במרחק של כ -מ' לכיוון צפון
נחסם המעבר בפיר קארסטי ) ;(Eקוטר הפיר נע בין  מ' בחלקו העליון לכדי  מ' בחלקו
התחתון .עומקו כ -מ' מתחת לקרקעית מחילת  ,Dכיפתו גבוהה כ -מ' מעל תקרת
המחילה ,והפרש הגובה בין תקרתו לקרקעיתו מגיע ל -מ'.
בהמשך המעבר ,בצידו הצפוני של הפיר ,מעט נמוך ממפלס הקרקעית של המחילה
 ,Dפעורים שלושה פתחים צרים ,קשים לגישה; שניתן להגיע אליהם בחצייה מאובטחת
בחבל לאורך דופן הפיר )איור  .(בשל משקעי הטרוורטין ששקעו בפיר ,אדם הצופה
כיום מהמחילה  Dאל הדופן הצפונית של הפיר אינו מבחין בשני הפתחים הנמצאים

איור  :חציית "הבור הגדול" ,מבט לכוון צפון.

 בסביבה זו נמצאו שברי חרסים ,נר חרס ומטבעות מן התקופה הרומית המאוחרת ,אשר
יפורסמו בעתיד.
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מולו )המוליכים אל המחילות  Kו .(L-פתחה של המחילה  Jנסתר מן העין כתוצאה
מצורתו של דופן הפיר .בשלוש המחילות הללו נתגלה ממצא קראמי ,המתואר בטבלה
 ובלוחות  :–במחילה  Jאותרו שברים גדולים של כארבעה או חמישה קנקנים )איור
 ;(במחילה  Kנמצאו שברי שני קנקנים )מספר  ,(סיר בישול )מספר  (ונר 'רומי עגול'
)מספר .(

איור  :שברי קנקנים באתרם ,בגומחה שבצד מחילת הגישה.

משלושת הפתחים נכנסים צפונה למחילה קארסטית צרה ומפותלת )איור  (שבה
שני מפלסים ,והיא מוליכה לשני אולמות —  .F-Gבכניסה לאולם  Gנמצאו שברי קנקן
)מספר  ;(שרידי פחם נמצאו בכמה נקודות לאורכן של מחילות אלה .על אחת האבנים
באזור זה ישנו כתם ירקרק שאפשר שנוצר מקורוזיה שמקורה במטבעות שהונחו שם
בעבר והתפוררו במהלך הזמן.
האולמות  G-Fמוארכים וצרים שכיוונם מדרום לצפון .הגישה מהאולם  Fלאולם

 גם באמצעי תאורה מודרניים לא ניתן להבחין בפתחים .ייתכן שעובדה זו הייתה ידועה גם
לאנשים שהסתתרו במערה בעת העתיקה .מסיבה זו ,ובשל קשיי הגישה ,הממצאים שנותרו
באולמות הפנימיים ) (F-Gלא נשדדו.
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איור  :מבט לאורך המחילה הקארסטית המוליכה לאגף .F-G

איור  :אולם  ,Fמבט לצפון.
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 Gהיא דרך מעבר רחב שקרקעיתו משופעת לכוון צפון־מזרח ,ועליה סלעי מפולת ,בוץ
ולשלשת.
אולם  Fסגלגל )אורכו המרבי כ -מ' ,רוחבו המרבי כ -מ'; איור  .(חלקו המרכזי לח
יותר ובו משקעי מערות פעילים וטפטוף של מים הניתנים לאגירה; אלה היו עשויים להיות
מקור מים זמין לשוהים במערה .השוליים הדרומיים של אולם  ,Fבקרבת פתחי המחילות
החודרות אליו ,מוגבהים מעט ממרכזה והם יבשים יותר; עובדה זו סייעה להשתמרות
הממצאים הארכאולוגים באזור זה .בקצה הדרומי של האולם נמצאו שברים גדולים של
שניים או שלושה קנקני אגירה )מספרים  ( ,ובקרבתם ,בתוך גומה בסלע ,נמצאה מונחת
באתרה קבוצת מטבעות )'מטמון  ;'Aאיורים  ,( ,שבה היו שמונים ושלושה מטבעות
כסף שנטבעו מחדש על־ידי המינהל הבר־כוכבאי וכן שבר של תכשיט מכסף )מספר ;
על אודות המטבעות ,ראו המאמר להלן( .מטבעות אלה נמצאו דבוקים זה לזה ,כפי הנראה
משום שהוחזקו בתוך כיס או נרתיק העשויים מחומר אורגני ,שלא שרד .סמוך ,על שבר
גוף של קנקן המונח על־פני השטח ,התגלה מטבע ברונזה של העיר אשקלון )מס' .(
במרחק של כשני מטרים צפונה משם נמצאו שברי קנקן )מספר  ,(שברי נר יהודאי
)מספר  (וחלקו התחתון של בקבוק זכוכית דמוי פמוט )מספר  .(לידם ,בתוך סדק
שנוצר בין סלעי תקרה שנפלו ,נמצאה גלויה באתרה קבוצה נוספת של מטבעות שכללה
עשרה מטבעות )'מטמון  ;'Bתשעה מטבעות כסף ופרוטת ברונזה; איורים  :( ,שישה

איור  :צילום מטמון  Aבאתרו.



איור  :מטמון  ,Aלאחר ניקוי.

איור  :מטמון  Bבאתרו ,מכוסה חלקית עפר.

הממצאים מתקופת מרד בר־כוכבא ממערת התאומים שבמערב הרי ירושלים

איור  :מטמון  ,Bלאחר ניקוי.

מטבעות רומיים ,ארבעה מטבעות יהודיים )מימי הבית השני ועד למרד בר־כוכבא( ומחט
עשויה מברונזה )מספר  .(בין שני גושי סלע הצמודים לדופן המערבית של האולם
ובמרחק של כמטר וחצי לכיוון צפון ,נמצאה באתרה קבוצה נוספת בת עשרים וארבעה
מטבעות )'מטמון  ;'Cאיורים  :( ,חמישה מטבעות זהב רומיים ,חמישה־עשר מטבעות
כסף )שלושה־עשר מטבעות רומיים ושני דינרים בר־כוכבאים( ,ארבעה מטבעות ברונזה
רומיים וכן חפץ מוארך עשוי מברזל )ייתכן שמדובר במחט נוספת( .לידם נמצאו שברי
קנקן )מספר .(
כאמור לעיל ,בשולי המערה שרדו ממצאים במצב טוב למדי .ייתכן שבשל היובש
היחסי העדיפו המסתתרים לשהות בשולי האולם ,שם הניחו את מטלטליהם ואת ממונם.
בקרבת אחד ממוקדי הטפטוף מתקרת המערה נמצא קנקן נוסף )מספר  ,(שאפשר
ששימש לאגירת מים.
בצמוד לדופן המזרחית של האולם ,על גבי סלע גדול וברווח שבינו לבין לדופן המערה,
נמצאו באתרם שני כלי נשק עשויים מברזל )סלים  ; ,איור  ;ראו שטיבל ,להלן(.
שאפשר להשתמש בהם ללא דיחוי.
כלי הנשק הונחו בצורה נסתרת מן העין אבל באופן ִ
חוץ מהממצאים שתוארו לעיל ,שהובאו למקום על ידי לוחמים ופליטים בסוף מרד
בר־כוכבא ,אולם  Fהיה ריק מממצא .לא נמצאו בו עדויות שהמורדים שהו בו תקופה
ממושכת ,כגון הצטברות חרסים וחומר אורגני ,שרידי פחם או פיח על הקירות והתקרה.
נראה שאולם זה שימש מפלט אחרון ,נסתר מן העין וקשה מאוד לגישה ,לקבוצת אנשים
שהכירו היטב את צפונות המערה ובחרו להימלט אליה בעת מצוקה קיצונית.
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איור  :מטמון  Cבאתרו.

מחלקו הפנימי )הצפוני( של אולם  Fיורדים אל אולם  Gשאופיו אחר .אין בו כמעט
משקעי מערות וסביבתו יבשה למדי .לאולם  Gמתווה מוארך )אורכו המרבי כ -מ'
ורוחבו הממוצע כ -מ'( .באגף הצפוני שלו ניכרים סימנים של סיקול אבנים מן הדופן
המזרחית אל הדופן המערבית ויצירת מעין טרסה ,שאפשר אולי לקשור אותם לאנשים
שהסתתרו במערה )איור  .(הסיקול יצר מעבר צר בכיוון צפון־דרום ,סמוך לדופן
המזרחית של האולם .אולם  Gהיה נקי כמעט לחלוטין מממצא ארכיאולוגי ,לבד מפכית
תמימה שנשתמרה בסדק בין שני גושי סלע בדופן המערבית של האולם )מספר  (וחלק
תחתון של קנקן ,שהושאר במקומו .עוד התגלו חמישה ריכוזים של עצמות אדם במצב
התפוררות .העצמות הונחו בסדק טבעי שהתפתח במפלס נמוך שבקצה הצפוני־מזרחי
 מבדיקת השיניים עולה כי הן שייכות לשלושה פרטים לפחות :שני גברים ואישה שגילם
 –שנה לערך.

הממצאים מתקופת מרד בר־כוכבא ממערת התאומים שבמערב הרי ירושלים

איור  :מטמון  ,Cלאחר ניקוי.

איור  :כלי הנשק באתרם.
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איור  :הטרסה באולם  ,Gתוצאה של סיקול אבנים.

של אולם ) Gנק'  ,(Hוכן במפלס העליון לאורך דרך הגישה המסוקלת המובילה אל קצה
הסדק.
נראה כי המצב הגאולוגי של האולמות  F-Gלא השתנה בעיקרו מאז מרד בר־כוכבא.
הממצא התגלה על קרקעית האולם ובין סלעים ,ולא נראה כי התרחשה מפולת גדולה
או השקעה מסיבית של סדימנטים באגף זה של המערה מאז המרד .יחד עם זאת ,הלחות
הגבוהה וטפטוף המים ,יחד עם תזוזות פיזיות קטנות ופעילות בעלי חיים ,מנעו ככל
הנראה השתמרות של חומרים אורגניים ,ופגעו למדי גם בממצא הלא־אורגני.
אין לדעת מדוע סוקלו האבנים באולם  :Gהאם לשם יצירת מעבר אל מרחב פנימי או
לשם הבאת הגופות לקבורה ,או שמא היה זה ניסיון נואש לצאת מן המערה אל פני השטח.
מכל מקום ,גילוי שרידי העצמות ומטמוני המטבעות רומזים לכך שהאנשים שהסתתרו
במערה ככל הנראה ,מצאו בה את מותם.

דיון
הסקר באגף הפנימי של מערת התאומים מלמד על כך שהיא שימשה כמערת מפלט .אל
המערה ברחו לוחמים — כעדות כלי הנשק — ועמם אולי פליטים נוספים מאחד היישובים
היהודיים הסמוכים ,בסוף מרד בר־כוכבא.
הנמלטים הכירו היטב את צפונות המערה ואת יתרונות האגף הפנימי שהוא קשה

הממצאים מתקופת מרד בר־כוכבא ממערת התאומים שבמערב הרי ירושלים

לגישה ,נסתר מן העין ,ויש בו אספקת מים קבועה .יש להניח שהנמלטים התגוררו
באחד הכפרים הסמוכים למערה :בשלוחות מעל נחל המערה מצויים מספר אתרים שהיו
קיימים בפרק הזמן הנדון )ראו מפה  .(למשל ,מצפון לנחל ,בחורבת ג'ראש מערב )נ"צ
 (/נסקר אתר יישוב שכלל מבנים ,מתקנים ומערות .צמוד למבנים אותרו שני
מתקנים מדורגים ומטויחים שזוהו כמקוואות טהרה )זיסו ,תשס"ז ;– ,וייס ,זיסו
וסולימני ,תשס"ה .(– ,בחורבת אסד מדרום לנחל נסקרו שרידי יישוב ובהם מבנה
בנוי אבני גזית גדולות ושני מקוואות טהרה ,האחד בעל פתח כפול )וייס ,זיסו וסולימני,
תשס"ה .(– ,לעת עתה ,אין אפשרות לקבוע במדויק מהיכן הגיעו היהודים שנמלטו
למערה.
עד עתה הכרנו שימוש במערות טבעיות הפעורות במצוקי מדבר יהודה לצורכי מפלט
)אשל ועמית תשנ"ט; וכן המערות האחרות המוצגות בספר זה( וחציבת מערכות תת־
קרקעיות מסועפות מתחת ליישובים ,לצורכי מסתור )קלונר וטפרKloner and ; ,
 .(Zissu, מערת התאומים היא בגדר חידוש משום שהיא מערה טבעית השוכנת בלב
ארץ־יהודה .במחקר השנים האחרונות התברר שאין זה מקרה יחיד של שימוש במערות
טבעיות השוכנות בלב הארץ הנושבת ,לצורכי מפלט )ראו המאמרים בשער זה(.
המטמון הראשון במערת התאומים הוא המטמון הגדול ביותר של מטבעות כסף בר־
כוכבאיים שנמצאו עד כה בחפירה ארכאולוגית מסודרת ,ולא בחפירות שוד .חשיבותה
של קבוצת המטבעות השנייה היא בעובדה שזו הפעם הראשונה שמטבעות בר־כוכבאיים
מתגלים יחד עם מטבעות יהודים קדומים מזמן הבית השני .אנו משערים שהמשפחה
שהביאה את קבוצת המטבעות השנייה למערה שמרה על השקל שהוטבע בשנה השנייה
למרד החורבן ) לספירה( בשל ערכו הכלכלי )שקלים מזמן מרד החורבן הכילו כסף
כמעט טהור ,ואילו מטבעות הכסף שהילכו במחזור בזמן מרד בר־כוכבא הכילו כ-
אחוז ברונזה( .מאידך ,אי אפשר להסביר את הימצאותה של פרוטת הברונזה מימי יוחנן
הורקנוס בדרך דומה .לפיכך ,מתברר שיש לשקול את האפשרות שהמטבעות הללו נשמרו
מסיבות לאומיות.
חמשת מטבעות הזהב שנכללו במטמון השלישי הוטבעו במהלך המאה הראשונה
לספירה .יש להניח שמטבעות אלה נשמרו על ידי המשפחה שברחה למערת התאומים,
והם הועברו מדור לדור כחלק מהנכסים שמשפחה זו הצליחה לאסוף .לא נותר אלא
להצטער על כך שבסופו של דבר מטבעות יקרים אלו נותרו במערה ,שבה מצאו ככל הנראה
הפליטים הללו את מותם ,והם לא זכו לעשות שימוש ברכוש יקר זה.





בועז זיסו ,בועז לנגפורד ,רועי פורת ועמוס פרומקין

לוח  :קנקנים ממערת התאומים

הממצאים מתקופת מרד בר־כוכבא ממערת התאומים שבמערב הרי ירושלים

לוח  :כלי חרס ממערת התאומים

לוח  :ממצאים נוספים ממערת התאומים
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טבלה  :שברי חרסים ,נרות ,זכוכית ומתכת מן האגף הפנימי במערת התאומים
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תיארוך

שלהי המאה
מערכת מסתור באחוזת חזן,
קלונר ,1987 ,לוח  ;7 :6מערכת הראשונה–שליש א' של
המסתור ברסם א־רסום ,קלונר המאה השנייה לסה"נ
 ,1987לוח  ;5 :2חורבת עתרי,
L4142 Zissu and Ganor, 2009:
fig. 17:12
שלהי המאה
טין אדמדם ,פריך מערכת מסתור באחוזת חזן,
וחולי ,ליבה אפורה ,קלונר  ,1987לוח  ;13 :6מצדה; הראשונה–שליש א' של
 Bar-Nathan, 2006, 74–75, Pl.המאה השנייה לסה"נ
גריסים לבנים
16: 100
שלהי המאה
וריאנט של מס'  2לעיל ,ראו
טין חולי כתום־
הראשונה–שליש א' של
אפור גריסים לבנים הקבלות שם.
המאה השנייה לסה"נ
גדולים ,צריפה
לא אחידה ,שפה
מעוותת
שלהי המאה
טין צהבהב ,גריסים מצדה; Bar-Nathan, 2006,
74–75, Pl. 16: 102–104
לבנים
הראשונה–שליש א' של
המאה השנייה לסה"נ
שלהי המאה
טין כתום ,גריסים וריאנט של מס'  4לעיל ,ראו
הראשונה–שליש א' של
הקבלות שם
אדומים ושחורים
המאה השנייה לסה"נ
שלהי המאה
מערת סלע ,עמית ואשל,
טין אפור־חום,
הראשונה–שליש א' של
תשנ"ט ,לוח  ;46 :3מערכת
גריסים לבנים
המסתור בעין ערוב Tsafrir and ,המאה השנייה לסה"נ
.Zissu, 2002, Fig.13: 10
שלהי המאה
טין צהבהב־כתום וריאנט של מס'  6לעיל ,ראו
הראשונה–שליש א' של
הקבלות שם
בחלק החיצוני,
המאה השנייה לסה"נ
כתום בחלק הפנימי
של הכלי ,מפולם
היטב
שלהי המאה
מערת סלע ,עמית ואשל,
טין חום־אפור,
הראשונה–שליש א' של
תשנ"ט ,לוח  ;49 :3מערכת
גריסים לבנים
המאה השנייה לסה"נ
המסתור באחוזת חזן ,קלונר,
 ,1987לוח 5 :6
שלהי המאה
טין כתום ,גריסים וריאנט של מס'  8לעיל ,ראו
הראשונה–שליש א' של
הקבלות שם
לבנים ואדומים
המאה השנייה לסה"נ
המאה א'–שליש א' של
מערכת מסתור  20בחורבת
טין חום־אדמדם,
מדרס ,קלונר  :1987לוח  ;13 :1המאה השנייה לסה"נ
גריסים לבנים
חורבת עתריL4142 Zissu and ,
Ganor, 2009, fig. 17: 6
המאה הראשונה
מצדה ,טיפוס Bar ,M-JT1
טין אפור־חום,
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