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ממצאים מתקופת מרד בר־כוכבא ממערת
עבוד שבמערב הרי בית־אל
בועז זיסו ,בועז לנגפורד ,רועי פורת ,אורי דוידוביץ' ועמוס
פרומקין
מערת עבוד היא מערה קארסטית גדולת ממדים הנמצאת במדרון טרשי בגדתו הצפונית של
נחל בית עריף )ואדי אל חרוב( במרחק של כ —  מ' מדרום־מערב לכפר עבוד שבמערב
הרי בית־אל(; ]נ"צ) :ר"י( ) ;/רי"ח(  ;/ראו מפת האיתור[.

מפה  :מפת איתור

מערת עבוד התגלתה על־ידי ד' טיילור וט' הווארד ,שציינו בקצרה את דבר קיומה בספר
העוסק בטיולים רגליים בארץ־ישראל ) .(Taylor and Howard, , –המערה
תועדה בפעילות משותפת של המרכז למידע ולחקר מערות )מלח"ם( באוניברסיטה
העברית והמחלקה ללימודי ארץ־ישראל וארכאולוגיה באוניברסיטת בר־אילן ,בסתיו

ממצאים מתקופת מרד בר־כוכבא ממערת עבוד שבמערב הרי בית־אל

 .במהלך הסקר התגלו במערה ממצאים רבים שהביאו פליטים יהודים ,כפי הנראה
תושבי היישוב שהתקיים בכפר עבוד ,במהלך מרד בר־כוכבא )על הכפר ועתיקותיו,
ראו להלן; שמו הקדום של היישוב אינו ידוע( .במאמר זה יוצגו הממצאים מזמן מרד
בר־כוכבא .במערה התגלו ממצאים גם מן התקופות הכלקוליתית ,הברזל ,הביזאנטית
והערבית הקדומה ,ממצאים אלה יפורסמו בעתיד.

התפתחות המערה
המערה התפתחה בסלע גיר דולומיטי מגיל קנומן עליון )תצורת ורדים( .למערה מבנה של
אולם מבודד שנוצר מתחת למפלס מי תהום ,בדומה למערות אחרות באזור )Frumkin
 .(and Fischhendler, ממדיו המקוריים של האולם ,לפני ההתמוטטות ,היו כ×-
מ' )לפי השטח שעליו משתרעת המערה כיום( .עם התרוממות האזור וירידת מפלס מי
התהום ,התרוקנה המערה ממים ,והחלו תהליכים בתחום המאוורר ,שהבולט בהם הוא
השקעת ספלאותמים ,כמו זקיפים ונטיפים .קצתם שקעו על גבי הממצא הארכאולוגי,
וההשקעה נמשכת עד היום.
תוך כדי היווצרות האולם ולאחר מכן ,התרחשו בתקרתו תהליכי התמוטטות ושקיעה
שגרמו לנדידת האולם כלפי מעלה בחתך הסלע וליצירת מבנה דמוי כיפה ששוליו נמוכים
ביחס למרכז האולם ) .(Frumkin et al., שוליו הנמוכים של המבנה דמוי הכיפה הם
כיום מערכת מסועפת של חדרים מאורכים ומחילות ,במפלסים תחתונים שהם נמוכים מן
האולם הגדול המרכזי .למפלסים אלה יורדים מן האולם המרכזי כלפי מערב ,צפון ומזרח
דרך פתחים צרים ומעברים תלולים ,המעניקים יתרון למסתתר בהם .מפתח המערה
ניתן לראות רק את האולם הגדול ,וגם ממנו קשה לראות את המפלסים התחתונים
הנסתרים ,או שלא ניתן לראותם כלל .סביר להניח שקיימים חללים נוספים במפלסים
התחתונים שסביב האולם ,אשר טרם הצלחנו לחדור אליהם .פתח המערה נוצר כאשר
חלקו הדרומי של האולם הגדול נחתך על־ידי תהליכים אירוסיביים של פני השטח ,שגרמו
להתמוטטות תקרת המערה באזור הפתח .לאור הממצאים מתקופה זו בתוך המערה
אפשר לשער שאירוע זה התרחש לפני התקופה הכלכוליתית ,אך לאור היעדר ממצאים
קדומים יותר )בינתיים( — מסתבר שאירוע זה ארע זמן לא רב קודם לכן .ממצאים קדומים
יותר נפוצים במערות סמוכות שהיו פתוחות בתקופת הפליסטוקן ,למשל מערת שוקבה
ומערת רנטיס ,ולכן ניתן להניח שהיו נמצאים גם במערת עבוד אילו הייתה פתוחה כבר
בפליסטוקן .אורכה הכולל של המערה ,שהוא סך אורך החללים שנמדדו במהלך המיפוי,
לרבות המפלסים התחתונים ,הוא כ -מ'.

 את הסקר הארכאולוגי והספליאולוגי ניהלו המחברים )הרשאת קמ"ט ארכאולוגיה מס' .(
בסקר השתתפו שמוליק אבידן ,מתן אביטל ,מיקה אולמן ,ולדימיר בוסלוב ,יותם זיסו ,עופר
נוימאיר ,שי עופר ,נבו פישביין ,אלעד פרחי ,סטאס פרימק ,אלחנן קלינברג ,ודן שטריך; ציור
החרסים :יוליה רודמן; שימור המתכות :מרינה רסובסקי; הכנת לוח המטבעות :דודי איבן;
עיבוד כרטוגרפי למפות :מיכל קידרון .סיוע הוגש על־ידי עמית מנדלסון ,דן בר"ג ,עמוס
קלונר ,בנימין הר־אבן ,איתן קליין ודביר רביב.
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איור  :פתח הכניסה למערה; מבט למזרח ,ברקע ,הכפר עבוד

מבנה המערה
פתח המערה נמצא בתחתית מדרגה נמוכה במדרון טרשי בגדתו הצפונית של נחל בית
עריף .הפתח נמצא בשקע טופוגרפי בין טרשים ,והוא נסתר מן העין )איור  .(רוחב הפתח
כ -מ' וגובהו כ .-מ' .מהפתח מתפתח אולם רחב שמידותיו כ -מ' — ממזרח למערב
ו -מ' — מצפון לדרום )להלן ,אולם הכניסה; ראו תכנית המערה וחתכים באיור  .(ברוב
חלקי המערה נתגלה ממצא ארכאולוגי עשיר מזמן מרד בר־כוכבא ,המוצג בנספחים  ו-
ובלוחות הממצאים.

 .אולם הכניסה
הקיר הצפוני :ממול הפתח ,בחלקו הצפוני של האולם ,ישנה שורת זקיפים רחבים ונטיפים
גדולים )איור  ,(ולצדם בריכות מים קטנות ומשקעי בריכות .קיומם של משקעים פעילים
במערה הקנה ודאי יתרון למסתתרים במקום .ממזרח למסך הזקיפים והנטיפים נמשכת
מחילה אופקית נמוכה ורחבה המובילה אל מערכת סדקים צרים וגבוהים ) ,(Kשדרכם ניתן
להגיע )במאמץ לא מבוטל( אל 'האגף המרכזי' ,הכולל מחילות ,סדקים וחדרים.
הקיר המזרחי :בצדו המזרחי של אולם הכניסה ישנו פתח המוביל לאגף נפרד ,ובו מחילות,
 ראו נספח  — קטלוג המטבעות; נספח  — טבלת הממצאים ,ושם הפניות למקום הגילוי של
כל פריט; ראו גם תכנית המערה.
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איור א :התכנית של מערת עבוד
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איור ב :החתכים של מערת עבוד
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חדרים ואולמות — המכונה להלן ה'אגף
המזרחי'.
סמוך לפתח האגף המזרחי מצפון ,ישנו
דרגש רחב בנוי אבני שדה ,מעין כבש,
המשתפל ממזרח למערב ,ומשלושת צדדיו
)פרט לצד מערב( נבנו קירות אבן מסיביים
וגבוהים )גובהם  –מ'( שנועדו לשאת את
הדרגש ולאפשר פעילות בחללים שלצדו.
מעל חלקו העליון־המזרחי של הדרגש
הבנוי פעור פתח בתקרה ) ×מ' גודלו(
היוצא אל פני השטח .יש להניח כי הפתח
והדרגש הבנוי שימשו בעת העתיקה.
בקצהו המערבי של הדרגש נמצא גליל
אבן גדול חצוב )כ -מ' אורכו וכ -סמ'
קוטרו( ,אשר ייתכן ששימש בעת העתיקה
את תושבי המערה לצורך פעילות חקלאית
שניהלו בחלל הכניסה .ממערב לדרגש הבנוי
)בין הדרגש לשורת העמודים והזקיפים
איור  :משקעי מערות מפותחים בחלקו
שתוארה לעיל ,בתיאור הקיר הצפוני(,
הצפוני של אולם הכניסה
ישנה מחצבה שסיפקה אבן לבנייה.
בפינה הצפונית־מזרחית של האולם
ישנו פתח רחב המוביל לחלל נוסף ) (Aשהופרד מאולם הכניסה על־ידי הקיר הצפוני של
הדרגש הבנוי .בצדו המערבי של חלל זה ישנם משקעי מערות )פגודות( ומעליהם סדק
אופקי רחב ונמוך הנמשך צפונה לאורך מטרים ספורים ובו נטיפים רבים.
הקיר המערבי :בפינה הצפונית־מערבית של האולם ,ממערב לשורת העמודים ,ישנו פתח
המוביל למערכת של מחילות ,חדרים ואולמות — המכונה 'האגף המערבי' .אגף זה מתחבר
בחלקו הפנימי לאגף המרכזי .פתח נוסף לאגף המערבי נמצא בפינתו הדרומית־מערבית
של אולם הכניסה — ממערב לפתח הכניסה למערה .המעבר הזה הוא מחילה צרה )כ×-
מ'( ומשופעת לכיוון מערב ,המחברת בין אולם הכניסה לאולם  .Cהמעבר נסתם על־ידי
אגן אבן חצוב גדול )ששימש ככל הנראה כמתקן חקלאי( אשר נמצא שלא באתרו בחלקו
הצר של המעבר )איור  .(נראה כי זה היה המעבר העיקרי ששימש את יושבי המערה
בעבר ,שכן בירידה מהמחילה אל אולם  Cנראים שרידי מדרגות חצובות )איור  .(עם
זאת ,גם המעבר הקשה המתחבר אל האגף המערבי מהפינה הצפונית־מערבית של אולם
הכניסה )דרך חלל  (Bשימש כניסה לאגף המערבי .עדות לכך הן המדרגות הצרות שנחצבו
אף כאן בנקודות מסוימות.

' .האגף המזרחי'
פתחו של האגף המזרחי נמצא בפינה הצפונית־מזרחית של אולם הכניסה .בפתח המערכת
ישנו פיר אנכי רחב המוביל אל חדר מאורך — ) Mמתחת לחדר  .(Eבתחתית הפיר,
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איור  :אגן אבן חצוב הסותם את המעבר
העיקרי אל האגף המערבי

איור  :שרידי מדרגות חצובות בירידה אל
האולם C

בצדו הדרומי של החדר  ,Mישנו מעבר צר המוביל מערבה לחדר קטן נוסף ) (Rשבצדו
המערבי .המשך המעבר צר ובלתי עביר ,וממנו ניתן לראות חלל נוסף המצוי מתחת לאולם
הכניסה.
מחדר  Mאפשר להתקדם צפונה עד קצהו ,שם ישנו פיר רחב שבו ניתן לרדת בקלות עד
תחתיתו ,אל אולם מוארך שהתפתח צפונה־מערבה )האולם  .(Xבתחתית הפיר ,בחיבור
לאולם  ,Xישנו מעבר צר המוביל דרומה אל חדר קטן ) (Yובו משטחי זרימה יפים .לפני
החדר ,מיד לאחר המעבר דרומה ,ניתן לפנות מערבה במחילה נמוכה שלאחר כ -מ'
מתרחבת וגובהת עד ליצירת חדר רחב —  .Pבתקרת החדר ,בצדו הצפוני ,ישנו מעבר צר
העולה צפונה אל חדר נוסף ,רחב ונמוך ,שקרקעיתו מכוסה בוץ ובתקרתו ישנם סימני פיח
—  .Pניתן לחצות את החדר הזה עד לפינתו הצפונית־מזרחית ,אשר בתקרתה ישנו פתח
צר .דרך הפתח אפשר לטפס ולהגיע ל'אולם הזכוכית' )אולם  .(Zזהו אולם רחב וגבוה,
שקרקעיתו מכוסה שכבת בוץ עבה ותקרתו בנויה סלע חשוף .כאשר חקרנו את האולם
נמצאו בו שברים של כלי זכוכית רבים ,המוצגים להלן.
בצדו הדרומי־מזרחי של 'אולם הזכוכית' ישנו מעבר למחילה צרה ומשופעת המובילה
חזרה לחדר  .Mנראה שהמעבר היה נוח יותר בעבר ,והוא ששימש בתקופת בר־כוכבא
כמעבר העיקרי לאולם הזכוכית ,שכן במחילות ובחללים  Y ,Xו P-שתוארו לעיל לא נמצאו
כמעט שרידים מהתקופה הרומית.

' .האגף המערבי'
אל האגף המערבי ניתן להיכנס דרך שני פתחים הנמצאים בצדו הצפוני־מערבי של אולם
הכניסה ,או דרך מחילה קצרה שתוארה לעיל ,הנמצאת ממערב לפתח הכניסה למערה .שני
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פתחיה הצפוניים של המערכת מובילים לחלל רחב ונמוך ) ,(Bשממנו ניתן לרדת לאורך
סדק משופע עד לאולם מוארך וגבוה — אולם ) Cאיורים  .(–הירידה אל אולם  Cדורשת
ירידה במדרגה שגובהה כ .-מ' ללא צורך בחבל .בתחתית מדרגה זו ,ובנקודות נוספות
באולם זה ,ישנם קירות אבן בנויים ,היוצרים בקרקעית החלל משטחי פעילות מפולסים
בגבהים שונים .בקרקעיתו הנמוכה של אולם  Cנמצאו שרידים ארכאולוגיים רבים ,בהם
שברים גדולים של כלי חרס ,סיר בישול שלם )איור  ,(כלי מתכת רבים ושני מטבעות.
בצדו הדרומי־מזרחי של אולם  Cישנם נטיפים ומשטחי זרימה שחצובות בהם המדרגות
אשר נועדו לסייע בטיפוס אל פתח המחילה הקצרה המחברת בין אולם הכניסה לאולם
) Cאיור .(
בצדו הצפוני של אולם  Cישנו סדק אנכי שניתן לרדת בו כ -מ' ללא חבל עד לתחתית
האולם  .Dאולם  Dהוא אולם מוארך ונמוך ובקרקעיתו ישנם דרגשי אבן בנויים .במרכז
האולם ישנו פיר רחב היורד בינות לסלעים אל מתחת לאולם ,אל מערכת חדרים קטנים —
 .Qבמערכת  Qנמצאו שרידים רבים ומגוונים ,ובהם סיר בישול תמים )איור  ,(מפתחות
ארכובה ,סכינים ,משקולות פלך ותכשיטים .בחלקו הנמוך ביותר של חלל זה התגלה
מטמון כלי ברזל שהכיל מסמרי ברזל גדולים ושרידי כלים חקלאיים )איור  .(אין להוציא
מכלל אפשרות כי ברזלים אלה נועדו להתכה לשם יצירת כלי נשק.
במרכז האולם ,מעל לפיר היורד למערכת  ,Qישנו מעבר צר המוביל למחילה קצרה
המתחברת לחלל  .Hחלל זה אינו ָתחום בצורה ברורה והוא למעשה חלק מאולם — G

איור ' :אולם הסדקים' )האולם  ,(Gמבט למערב
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איור  :סדק אופקי צר המוליך מאולם הכניסה לאולם  ;Cמבט לדרום

איור  :האולם  ,Cמבט לצפון
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איור  :האולם  ,Cמבט למזרח

איור  :ריכוז שברי כלי חרס בגומחה בצדו הצפוני של האולם C

ממצאים מתקופת מרד בר־כוכבא ממערת עבוד שבמערב הרי בית־אל

איור  :סיר בישול תמים שנמצא בחלל ) Qסל (

איור  :מטמון כלי הברזל שהתגלה בחלל Q
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'אולם הסדקים' .בתקרת פינתו הדרומית־מערבית של החלל  (H) Hישנו פתח צר המוביל
אל מערכת אולמות קטנים ) (Sשנמצאו בהם משקעי מערות רבים .מערכת אולמות זו
היא החלק היחידי במערה שלא נמצאו בו ממצאים ארכאולוגיים ,שכן המעבר הצר אליה
הורחב רק במהלך העבודה הנוכחית במערה.

 .אולם ' — Gאולם הסדקים'
'אולם הסדקים' הוא אולם מוארך שהתפתח על ציר צפון מערב–דרום מזרח ו'נחתך' על־
ידי סדקים טקטוניים רבים היוצרים מדרגות טבעיות בתקרת האולם ובקרקעיתו )איור
 .(בקרקעית האולם ישנם קירות בנויים היוצרים משטחים מפולסים בגבהים שונים
)בדומה לטרסות( .בצדו המערבי של 'אולם הסדקים' ,בגובה תקרת האולם ,ישנו סדק
אופקי נמוך ורחב הנמשך מערבה .בקרקעית הסדק ישנם שקעים רבים שנוצרו כתוצאה
מהמסה מרוכזת שמקורה בגללי עטלפים' .אולם הסדקים' ) (G, Hמהווה נקודת חיבור
בין האגף המערבי לאגף המרכזי .באולם רחב־ידיים זה התנהלה פעילות אינטנסיבית
ביותר במרד בר־כוכבא ,ועדות לכך היא הממצא הארכאולוגי הרב שהתגלה בו .פרט
למגוון כלי החרס ,הזכוכית והמתכת ,נמצאו באזור זה עשרה מטבעות ברונזה ,ובהם
שישה מטבעות שהוטבעו מחדש על־ידי המינהל הבר־כוכבאי )להלן ,נספח  ,ולוח ,(
וכן כלי אבן ,כלי שחיקה מבזלת ,ראש חץ ותכשיטים המעידים על חיי השגרה במערה
של משפחות הפליטים.

' .האגף המרכזי'
פתחו של האגף המרכזי נמצא בקיר הצפוני של אולם הכניסה ,בסמוך לקו העמודים המצוי
בקיר זה )מצפון לנק'  .(Aפתח המערכת מוביל אל מחילה רחבה ונמוכה המסתיימת
במפגש עם סדק אנכי צר ,שבו ניתן לרדת עד ל'חדר המים' —  .Fהחדר קיבל את כינויו עקב
זרימת מים קבועה המצויה בצידו הדרומי ,ממערב לנקודת הכניסה אל החדר.
'חדר המים' הוא חדר רחב ,התחום בצדו המזרחי בסלעי מפולת שמעברם ישנו סדק
אופקי צר הנמשך מטרים אחדים .בצדו הצפוני ָתחום החדר בסדק אנכי רחב ועמוק )(K
שעומקו כ -מ' שניתן לרדת בו בעזרת חבל עד לתחתיתו .משם ניתן להתקדם כ -מ'
לדרום־מערב בין קירות הסדק ,עד מפגש סדקים המשנה את כיוון ההתקדמות לצפון־
מזרח .לאחר הפנייה לכיוון צפון־מזרח ניתן להתקדם במערכת של סדקים צרים המובילים
לבסוף ל'אולם הסדקים' ,שם מתחברים האגף המרכזי והאגף המערבי .הממצאים שנמצאו
בחללים  Fו K-היו דלים יחסית.

הממצאים )ראו נספחים  –ולוחות הממצאים(
במערה התגלה מכלול ממצאים עשיר מזמן מרד בר־כוכבא .בנספחים  ו -ובלוחות –
מוצגים הממצאים שנמצאו במכלול זה.
כלי חרס )לוח  ונספח  ,מס'  :(–כמויות גדולות של שברי קנקנים התגלו בכל חלקי
המערה )איור  .(רוב רובם של הקנקנים שהתגלו היו מטיפוסים האופייניים לתקופה
שבין שתי המרידות נגד הרומאים וימי מרד בר־כוכבא .יוצא דופן הוא 'קנקן גלילי' שאפשר
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אולי לתארכו למאה א' לסה"נ ,אם כי אין להוציא מכלל אפשרות שכלים מסוג זה נוצרו
או שימשו עדיין בתקופה שקדמה למרד בר־כוכבא .בכל חלקי המערה התגלו שברים של
סירים וקדרות בישול ,המיוצגים על־ידי טיפוסים אופייניים לתקופה שבין שתי המרידות
נגד הרומאים וימי מרד בר־כוכבא .כן נתגלו פכים ,בהם פכי בישול ,גם הם מטיפוסים
אופייניים לתקופה.
כלי אבן )לוח  ,מס'  :(–בסקר אותרו שלושה שברים של כלי אבן מהטיפוס 'כלי מידה'
עשויים מקירטון .ממצאים אלה מאפיינים את התרבות החומרית היהודית בירושלים
וביישובים יהודיים שהיו קיימים משלהי תקופת הבית ועד למרד בר־כוכבא .ייחודם בכך
שאינם מקבלים טומאה.
נרות )לוח  ,מס'  :(–במערה נמצא מכלול עשיר של שברי נרות .במכלול זה בולטים
הנרות ה'יהודאיים' — נרות העשויים בדפוס ומעוטרים במגוון דגמים ,האופייניים לתקופה
שבין שתי המרידות נגד הרומאים וימי מרד בר־כוכבא .כן נמצאו שברים של נרות רומיים
בעלי דסקוס מעוטר ,שהיו גם הם נפוצים בתקופה שבין שתי המרידות .נמצא שבר בודד
של נר 'רומי אימפריאלי' מיובא ,האופייני למאה הא' לסה"נ .גילוי של נר זה עשוי ללמד
על פעילות מסוימת במקום בימי מרד החורבן .מאידך גיסא ,ייתכן שבשל ייחודו נשמר
נר 'ישן' זה והובא למערה בימי מרד בר־כוכבא.
כלי זכוכית )לוח  ,מס'  :(–מכלול כלי הזכוכית כולל טיפוסים אופייניים של קערות,
כוסות ,בקבוקים ובקבוקונים )איור ,(
שכמותם נמצאו בשכבות יישוב ,במערכות
מסתור ובמערות מפלט מזמן מרד בר־
כוכבא.
כלי מתכת )לוח  ,מס'  :(–במערה
התגלה מכלול עשיר של כלי מתכת .בחרנו
להציג מפתחות ברזל )ממצא נפוץ במכלולי
מערות המפלט והמסתור ,המלמד על כך
שאנשים נעלו את בתיהם טרם הבריחה
למערה( וחפצים נוספים עשויים מברונזה
ומברזל.
מטבעות )ראו נספח  ולוח  :(כל
המטבעות שנתגלו במערה עשויים
מברונזה ,והם מטיפוסים שהיו שכיחים
במאות א'-ב' לסה"נ .המטבעות הקדומים
)מטבעות הנציבים ,מס'  , ,ומטבע
אנטיוכיה ,מס'  (עשויים ללמד על שהיה
במערה במאה א' לסה"נ — אולי במהלך
מרד החורבן .עם זאת ,מטבעות מסוג זה
עשויים היו להגיע למערה גם בימי מרד

איור  :צילום כלי זכוכית מס'  כפי שהתגלה,
בצד פיר המוליך מאולם  Dלאולם Q
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בר־כוכבא .מטבע מס'  נטבע באשקלון ,מס'  — בצור ,ומס'  — בקיסריה ,והם מייצגים
טיפוסים שהיו נפוצים במחזור המטבעות בארץ־ישראל בין שתי המרידות נגד הרומאים,
ואין ספק שהם הובאו למערה בימי מרד בר־כוכבא .מטבעות מס'  –הוטבעו מחדש
על־ידי המינהל הבר־כוכבאי .מטבעות מס'  –מתוארכים לשנה ב' של המלחמה ,והם
המטבעות המאוחרים ביותר מן התקופה הרומית שנתגלו במערה .היעדרם של מטבעות
מן השנה השלישית של המרד רומזת לכך שאזור זה ,הנמצא סמוך לקצה הצפון־מערבי של
האזור שהיה נתון בידי המינהל הבר־כוכבאי ,נכבש על־ידי הרומאים כבר בשנה השנייה
למרד.

השרידים העתיקים בכפר עבוד ובסביבתו
הכפר עבוד שוכן במרכז שלוחה רחבה הנמצאת במדרון המערבי של הרי בית־אל ,בצד
הדרך העתיקה שהוליכה מאנטיפטריס לגופנה וממנה ליריחו ) ;Roll and Ayalon, רול,
תשל"ו ; ,וראו מפה  .(בקרבת הכפר נובעים מספר מעיינות )מרקוס.(– , ,
בתי הכפר מכסים שרידי יישוב עתיק שהיה קיים ,בין השאר ,בתקופה הרומית הקדומה,
בתקופה הביזאנטית ,בימי הביניים ובתקופה העות'מאנית ).(Finkelstein et al, , 
אין מידע מפורט על אודות מיתאר היישוב שהתקיים במקום בשלהי תקופת הבית השני
ובימי מרד בר־כוכבא .היישוב מתקופת הבית השני מוכר בעיקר בזכות הריכוז המרשים של
מערות הקבורה ,המכונה 'מקטע עבוד' ,בנצ"מ  ,/צפונית־מערבית לכפר )לתיאור
הקברים בנוף הסובב ,ראו מרקוס .(– , ,יש להניח שתושבי היישוב נקברו
במערות הללו שנחצבו מחוץ ליישובם .מערות הכוכים — כ -מספרן — הותקנו בדפנות
הסלע הזקופות של מחצבות עתיקות רחבות ידיים .תשעה מן הקברים נחקרו על־ידי אנשי
הסקר הבריטי ) (SWPבשנת  ,ותוארו בהרחבה ,לרבות תכניות וחתכים )Conder and
 .(Kitchener, , –בולטים במיוחד שני קברים מעוטרים ,מס'  ומס' .
קבר מס'  שנחקר על ידי ה SWP-הוא למעשה מערכת קבורה הכוללת חצר חיצונית,
חדר מבוא ושני חדרים שבקירותיהם כוכים .אל המבוא נכנסים דרך פתח רחב שבשני צדיו
אומנות בולטות )ובהן היו כפי הנראה שני עמודים(; מעל פתח המבוא גולף אפריז המחולק
על־ידי דיגליפים ומטופות הנושאות דגמים של זרים ,עלים ואשכולות ענבים ורוזטות.
הכניסה אל חדר הכוכים שבדופן הימנית של המבוא מוקפת דגם מיאנדר ומעליה אפריז
המתאר שריגי גפן ואשכולות ענבים .קירות החדר מעוטרים בתמשיחי קיר צבעוניים של
דגמים גיאומטריים.
קבר מס'  לפי מספור ה SWP-כולל מבוא מלבני המוליך לחדר קבורה בעל  כוכים.
מעל חזית המבוא גולף אפריז המחולק לטריגליפים ולמטופות הנושאות דגמי דסקוס,

 זאת בניגוד לסברה שהעלינו במחקר קודם ,שהתבסס על נתונים לא מדויקים שהיו בידינו
לפני כעשור ) .(Zissu and Eshel, המסקנות העולות מן המחקר הנוכחי עולות בקנה אחד
עם הנתונים העולים מחפירות ח' בורנאט ,הנמצאת מערבית לעבוד )Amit and Bijovsky,
.(
 על־פי ו' גרן ,מקור שמו של הכפר במסורת הקשורה בעובדיה הנביא )גרן ,תשמ"ד.( ,
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רוזטות ,זרים ואשכול ענבים ) ;Conder and Kitchener, , –ראו גם גרן,
תשמ"ד ;– ,מגן ,תשס"ב.(– ,
ניתן למצוא מקבילות לקברים הללו ולעיטוריהם בעיר הקברים של ירושלים מימי
הבית השני )למשל חזית 'קברי המלכים' ,קברי חקל דמא ,ועוד; קלונר ,תשנ"ד; ,
קלונר וזיסו ,תשס"ג( .דומה שיש לתארך את מועד התקנת המערות ,על פי תכניתן וסגנון
עיטוריהן לשלהי תקופת הבית השני ,כלומר למאות א' לפנה"ס–א' לסה"נ.
מן היישוב הביזאנטי שרדו חלקים מחמש כנסיות )Tsafrir, Di Segni and Green,
 ;, ; Ovadiah, , –; Pringle, , –; Bagatti, , –ושם
ספרות נוספת( .הכנסייה שבמרכז הכפר מוקדשת למרים הקדושה של עבוד )St. Mary
 .(al-‘Abudiyahבשנת  ערך ח' טהא חפירת הצלה ,שליוותה עבודות שימור בכנסייה.
בחפירה הסתבר שהמבנה נוסד במאה הה' לסה"נ ,ושוקם במאה הי"א ושוב במאה הי"ח
לסה"נ ) .(Taha, לציון מיוחד ראויה כתובת הקדשה ארמית נוצרית )'סורית ארץ־
ישראלית'( ששובצה בבסיס קשת תומכת בקיר הדרומי של הכנסייה .הכתובת ,שפורסמה
לראשונה על־ידי י"ט מיליק ) (Milik, –מציינת שהכנסייה נבנתה מחדש "בשנת
 של הבדווים" ]המוסלמים[ כלומר בשנת  לסה"נ .הכתובת נחקרה מחדש על־ידי
משה בר־אשר ,במסגרת מחקר מקיף על כלל הכתובות בארמית נוצרית ארץ־ישראלית.
עבוד נזכרת כמקום שבו הועתקו שני כתבי יד הכתובים ארמית נוצרית ארץ־ישראלית:
אחד שמור בספריית הוותיקן ומתוארך למאה הי"א לסה"נ ,והשני שמור בקימברידג'
שבאנגליה ,וזמנו ראשית המאה הי"ב לסה"נ )בר־אשר ,תשנ"ה.(– ,
גרן ,שביקר במקום בשנת  ,תיאר בהרחבה את הכפר ואת הכנסיות )גרן ,תשמ"ד,
 (–ציין גם קיומו של צלב חקוק מעל פתח אחד הקברים ,שמלמד על שימוש נוצרי
באחד הקברים שנחצב בשלהי תקופת הבית השני.
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נספח  :המטבעות ממערת עבוד )ראו לוח  ,צילומי המטבעות(
 .ברונזה  ,מ"מ . ,גרם ,ציר  ,שנת  לסה"נ ,מס' סל  ,מקום הגילוי) H :לוח
(:
צד א :שיבולת והכתובת ) ΚΑΙC[ΑΡ]ΟCשל הקיסר(.
צד ב :עץ תמר עם אשכולות פרי; מתחתיו התאריך) L ΛΘ :שנת   = לסה"נ(.
למטבע זהה ראו :משורר ,תשנ"ח , ,מס'  ,לוח .
 .ברונזה  ,מ"מ . ,גרם ,ציר ? ;  לסה"נ ,מס' סל  ,מקום הגילויC :
צד א :שתי כפות תמרים מצטלבות והכתובת[ΤΙΚΛΑΥΔΙΟC] ΚΑ[ΙCΑΡΓΕΡΜ] :
)טיבריוס קלאודיוס קיסר גרמניקוס( ,בין הכפות התאריך ) ΛΙΔשנת  לקיסר = 
לסה"נ(.
צד ב :בלוי.
למטבעות זהים ראו :משורר ,תשנ"ח , ,מס'  ,לוח .
 .ברונזה  ,מ"מ . ,גרם ,ציר  / ,לסה"נ; מיטבעת אנטיוכיה' ,מס' סל  ,מקום
הגילוי) H :לוח (:
צד א :נרון עטור זר עלי דפנה ,מביט שמאלה.
צד ב :האותיות  SCבתוך זר גדול )ראשי תיבות של = SENATUS CONSULTUM
בהרשאת הסנאט(.
למטבעות מסוג זה ראוBurnett, Amandry & Ripollès, , I, – :
 .ברונזה  ,מ"מ . ,גרם ,ציר ? / ,לסה"נ; מיטבעת אשקלון ,מס' סל  ; מקום
הגילויC :
צד א :בלוי
צד ב :אוניית מלחמה עם משוטים לימין ,מעליה תאריך / =  =) HЧP :לסה"נ(.
למטבעות מסוג זה ראו.Hill, , , no. , pl. XIII, no.  :
 .ברונזה  ,מ"מ . ,גרם ,ציר  / ,לסה"נ; מיטבעת צור ,מס' סל  ,מקום
הגילוי) H :לוח (:
צד א :אלת העיר חובשת כתר חומות לראשה ,מביטה לימין.
צד ב :עץ תמר עם אשכולות פרי; מסביב ,תשליב .
והכתובת ;ΜΗΡΤΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑΣ :בשדה ,התאריך  / =) ΠMΣלסה"נ(
למטבעות מסוג זה ראו.Hill, , , no.  :
 .ברונזה  ,מ"מ . ,גרם ,ציר  – ,לסה"נ; מיטבעת קיסריה ,מס' סל  ,מקום
הגילוי) H-K :לוח (:
צד א :הדריאנוס קיסר מביט ימינה; כתובת בלתי קריאה.
צד ב :אפולו ,עירום ,ניצב לשמאל .יד שמאלה נשענת על טריפוד; הכתובת:
][CIF] AVG CAESA[R
למטבעות מסוג זה ראו.Hill, , , no. , pl. III: :

ממצאים מתקופת מרד בר־כוכבא ממערת עבוד שבמערב הרי בית־אל

 .ברונזה  ,מ"מ . ,גרם ,ציר  / ,לסה"נ ,מס' סל  ,מקום הגילוי) H :לוח
(:
צד א :עץ תמר בעל שבע כפות ושני אשכולות פרי והכתובת :ש]מ[ע]ון[
צד ב :עלה גפן בעל שלוש אונות והכתובת] :ש ב לח[ר ישאל )= שנה ב לחירות ישראל(
למטבע זהה ראו .Mildenberg, , , no. 
 .ברונזה  ,מ"מ . ,גרם ,ציר  / ,לסה"נ ,מס' סל  ,מקום הגילוי) H-K :לוח
(:
צד א :עץ תמר בעל שבע כפות ושני אשכולות פרי והכתובת :שמע]ון[
צד ב :עלה גפן בעל שלוש אונות והכתובת :שבלחר ]יש[א]ל[ )= שנה ב לחירות ישראל(
למטבע זהה ראו.Mildenberg, , , no.  :
 .ברונזה . ,מ"מ . ,גרם ,ציר  / ,לסה"נ ,מס' סל  ,מקום הגילוי) G :לוח
(:
צד א :עץ תמר בעל שבע כפות ושני אשכולות פרי והכתובת :ש]מ[ע]ון[
צד ב :עלה גפן בעל שלוש אונות והכתובת] :שבלח[ר ישאל )= שנה ב לחירות ישראל(
למטבע זהה ראוMildenberg, , , no.  :
 .ברונזה . ,מ"מ . ,גרם ,ציר  / ,לסה"נ ,מס' סל  ,מקום הגילוי) G :לוח
(:
צד א :עץ תמר בעל שבע כפות ושני אשכולות פרי והכתובת :שמע]ון[
צד ב :עלה גפן בעל שלוש אונות והכתובת :שבלח]ר ישאל[ )=שנה ב לחירות ישראל(
למטבע דומה ראו ;Mildenberg, , , no.  :צד הפנים נטבע ברושמה מס'  ,שם;
צד הגב נטבע ברושמה דומה למס' .
 .ברונזה  ,מ"מ . ,גרם ,ציר  / ,לסה"נ ,מס' סל  ,מקום הגילוי) G :לוח
(:
צד א :עץ תמר בעל שבע כפות ושני אשכולות פרי והכתובת :שמע]ון[; משמאל ,שרידי
אותיות )?( מן המטבע הקודם.
צד ב :עלה גפן בעל שלוש אונות והכתובת :שב]ל[חר ישראל )= שנה ב לחירות ישראל(
למטבע דומה ראו ;Mildenberg, , , no.  :לא ניתן לקבוע אם פני המטבע נטבעו
ברושמה מס'  או  שם .צד הגב נטבע ברושמה דומה למס' .
 .ברונזה . ,מ"מ . ,גרם ,ציר  ,מס' סל  ,מקום הגילוי) G :לוח (:
צד א :עץ תמר בעל שבע כפות ושני אשכולות פרי; הכתובת לא נשמרה.
צד ב :עלה גפן בעל שלוש אונות; הכתובת לא נשמרה.
על־פי דגמי המטבע ברור שמדובר במטבע של המינהל הבר־כוכבאי ,מהטיפוס עץ תמר/
עלה גפן .בשל מצב השתמרותו לא ניתן לקבוע את תאריכו.
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לוח  :המטבעות ממערת עבוד

לוח  :כלי החרס ממערת עבוד



בועז זיסו ,בועז לנגפורד ,רועי פורת ,אורי דוידוביץ' ועמוס פרומקין

לוח  :כלי האבן ממערת עבוד

לוח  :הנרות ממערת עבוד

לוח  :כלי הזכוכית ממערת עבוד



בועז זיסו ,בועז לנגפורד ,רועי פורת ,אורי דוידוביץ' ועמוס פרומקין

לוח  :כלי המתכת ממערת עבוד

לוח  :משקולות הפלך ממערת עבוד

ממצאים מתקופת מרד בר־כוכבא ממערת עבוד שבמערב הרי בית־אל



נספח  :טבלה — שברי כלי חרס ,כלי אבן ,נרות ,כלי זכוכית וכלי מתכת
מתקופת מרד בר־כוכבא שהתגלו במערת עבוד )ראו לוחות (–
מס'
סידורי

סוג הכלי

מספר הרישום,
מקום הגילוי )ראו
תכנית המערה(;
ומס' הלוח
508/1
מקום הגילוי;Z :
לוח 2
503/1
מקום הגילוי;G :
לוח 2
517/1
מקום הגילוי;D :
לוח 2
521/1
מקום הגילוי;C :
לוח 2

טין חולי ,חום
כהה ,גריסים
שחורים
טין חום־
אדמדם ,חיפוי
אפור )?(

5

סיר בישול )ראו
איור (8

1030
מקום הגילוי;Q :
לוח 2

טין חום־
אדמדם ,גריסים
וחצצים שחורים

6

סיר בישול

502/1
מקום הגילוי;H :
לוח 2

טין חולי חום־
אדמדם ,גריסים
וחצצים

7

סיר בישול

8

קנקן גלילי

1007
מקום הגילוי;G :
לוח 2
528/1/2
מקום הגילוי;G :
לוח 2

טין חום־אדום,
גריסים שחורים

9

קנקן

520/1
מקום הגילוי;C :
לוח 2

10

קנקן

11

קנקן

12

קנקן

13

קנקן

14

קנקן

שלהי המאה
524/1
הא'–שליש א' של
מקום הגילוי;D :
המאה הב' לסה"נ
לוח 2
שלהי המאה
1002
הא'–שליש א' של
מקום הגילוי;G :
המאה הב' לסה"נ
לוח 2
שלהי המאה
טין חום בהיר וריאנט של קנקן 9
1001
הא'–שליש א' של
מקום הגילוי;G :
המאה הב' לסה"נ
לוח 2
טין צהבהב,
525/1
מערכת מסתור בג'דראיה ,קלונר ,שלהי המאה
מקום הגילוי ;1H :גריסים לבנים  ,1987לוח  ;4 :3מערכת המסתור הא'–שליש א' של
ושחורים
לוח 2
המאה הב' לסה"נ
בעין ערובTsafrir and Zissu, ,
2002, Fig. 13:24
שלהי המאה
מערכת המסתור בעין ערוב,
טין צהבהב,
510/1
הא'–שליש א' של
Tsafrir and Zissu, 2002, Fig.
מקום הגילוי ;G :מעט גריסים
המאה הב' לסה"נ
לבנים ושחורים 13:18
לוח 2

1

קדרת בישול

2

קדרת בישול

3

קדרה

4

סיר בישול

תיאור

הקבלות

Johnson, 2008, 75, 171; no.
טין חום
אדמדם ,גריסים 883.; Bar Nathan 2006, 167,
type M-CS3A, pl. 30: 63, 68
לבנים
טין חום אפור ,וריאנט של קדרה  ,1עם ידית
גריסים וחצצים אופקית

תיארוך

המאות א'–ב' לסה"נ
המאות א'–ב' לסה"נ

Bar Nathan, 2006, 167, type
M-CS3A, pl. 30: 62

המאות א'–ב' לסה"נ

מערכת מסתור  20בחורבת
מדרס ,קלונר  :1987לוח ;13 :1
חורבת עתריL4142 Zissu and ,
Ganor, 2009,fig. 17: 6
מצדהBar Nathan, 2006, 158,,
 type M-CP1D, pl. 29: 31מערת
האיגרותYadin, 1963, fig. :
41:2.1
מערכת מסתור  20בחורבת
מדרס ,קלונר  :1987לוח ;14 :1
Bar Nathan, 2006, 159, type
M-CP2, pl. 28: 29
מערת האיגרותYadin, 1963, :
fig. 41:64.2

המאה הא'–שליש
א' של המאה הב'
לסה"נ

גוף הקנקן דומה ל"קנקני
קנקן בעל גוף
המגילות" מקומראן .ראו
מוארך ושפת
מדף מחורצת Magness, 2002, 79–89 .וראו
ספרות נוספת שם .לצורת השפה
טין אפור
צהבהב ,גריסים לא נמצאה מקבילה
וחצצים לבנים
טין ורוד ,גריסים מערת סלע ,עמית ואשל ,תשנ"ט,
לבנים ואדומים לוח  ;49 :3מערכת המסתור
באחוזת חזן ,קלונר ,1987 ,לוח
5 :6
טין חולי ,כתום־ וריאנט של קנקן 9
חום ,גריסים
לבנים
טין חום־כתום ,וריאנט של קנקן 9
גריסים לבנים

המאה הא'–שליש
א' של המאה הב'
לסה"נ
המאה הא'–שליש
א' של המאה הב'
לסה"נ
המאה הא'–שליש
א' של המאה הב'
לסה"נ
המאה הא' לסה"נ

שלהי המאה
הא'–שליש א' של
המאה הב' לסה"נ
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סוג הכלי

מס'
סידורי

מספר הרישום,
מקום הגילוי )ראו
תכנית המערה(;
ומס' הלוח
1006
מקום הגילוי;G :
לוח 2
502/2
מקום הגילוי;H :
לוח 2

תיאור

הקבלות

15

קנקן

16

קנקן

17

קנקן

18

קנקן

19

פך

20

פך

21

טין ,חום כתום ,מצדהBar Nathan, 2006, ,
פך בישול
גריסים לבנים 174–175, type M-CJG1B, pl.
31: 87
ושחורים
קירטון ,מקורצף לדיון כללי בספלי מידה ראו
ספל מידה
 .Magen, 2002, 97–99לכלים
בסכין
דומים ממערכות מסתור ,ראו
למשל :אחוזת חזן ,קלונר,1987 ,
לוח  ;5 : 4עין ערובTsafrir and ,
 .Zissu, 2002, 24–26וממערת
האיגורתYadin, 1963, fig. 42: :
A.7; 59.10
26
ספל מידה
המאה הא'–שליש
קירטון ,מקורצף ראו פריט 22
מקום הגילוי ;2Q :בסכין
א' של המאה הב'
לוח 3
לסה"נ
המאה הא'–שליש
קירטון ,מקורצף ראו פריט 22
61
ספל מידה
א' של המאה הב'
מקום הגילוי ;G :בסכין
לסה"נ
לוח 3
נר חרס יהודאי; 57
שלהי המאה
אחוזת חזן ,מערכת המסתור,
טין חום
הא'–שליש א' של
עשוי בדפוס ,פיה מקום הגילוי ;G :אדמדם ,מכוסה קלונר ,1987 ,לוח ;19 :5
המאה הב' לסה"נ
Rosenthal and Sivan, 1978,
צמדה עבה
מעוגלת ,מעוטר לוח 4
בשני מעגלים
 ;84, no. 346מערת התאומים,
חד־מרכזיים
בכרך זה; לדיון בתיארוך הנרות
המקיפים את עין
היהודאיים ,ראו Barag and
הנר .וריאנט של
Hershkovitz, 1994, 72–78
הנר היהודאי.
1017
נר חרס עשוי
טין חום אדמדם להופעת דגם זה בנרות יהודאיים ,שלהי המאה
בדפוס ,פיה
ראו  Israeli and Avida, 1988, 76,הא'–שליש א' של
מקום הגילוי
המאה הב' לסה"נ
 ;nos. 206–209לנר דומה ,ראו
מעוגלת ,מעוטר מדויק לא ידוע.
זוסמן ,תשל"ב ,65 ,מס' ) .11בנר
בדגם סכמתי של נתגלה במערה
ביצים ורמחים
זה הרמחים בצורת מעוינים או
על־ידי מטיילים
מגינים(
) ;(eggs and dartsונמסר לידינו;
וריאנט של הנר לוח 4
היהודאי.

22

23
24
25

26

1008
מקום הגילוי;G :
לוח 2
1013
מקום הגילוי;C :
לוח 2
1010
מקום הגילוי;D :
לוח 2
1014
מקום הגילוי;Z :
לוח 2
1015
מקום הגילוי;2Q :
לוח 2
115
מקום הגילוי;G :
לוח 3

טין כתום־אפור ,וריאנט של קנקן 14
גריסים לבנים

תיארוך

טין חום־אפור מערכת מסתור ברסם א־רסום,
גריסים שחורים קלונר ,1987 ,לוח  ;3 :2ברסם
דהנה ,שם ,לוח  ;3 :3בית הבד
בקרית ספר־בד עיסאMagen et ,
al,. 2004, 220, pl. 2: 7
טין ,חום כתום ,מצדהBar Nathan, 2006, ,
גריסים לבנים 74–75, type M-SJ24, pl. 16:
100
ושחורים
טין ,חום אפור ,מצדהBar Nathan, 2006, 74–75,,
גריסים לבנים type M-SJ24, pl. 16: 95
טין כתום־אפור ,מצדהBar Nathan, 2006, ,
גריסים לבנים 103–104, type M-SJ5B2, pl.
16: 100
טין ,חום כתום ,מצדהBar Nathan, 2006, 108, ,
גריסים לבנים type M-SJ9C, pl. 18: 11,12

שלהי המאה
הא'–שליש א' של
המאה הב' לסה"נ
שלהי המאה
הא'–שליש א' של
המאה הב' לסה"נ
המאה הא'–ראשית
המאה הב' לסה"נ
המאה הא'–ראשית
המאה ב' לסה"נ
המאה הא'–ראשית
המאה ב' לסה"נ )?(
המאה הא'–ראשית
המאה ב' לסה"נ
שלהי המאה
הא'–שליש א' של
המאה הב' לסה"נ
המאה הא'–שליש
א' של המאה הב'
לסה"נ

ממצאים מתקופת מרד בר־כוכבא ממערת עבוד שבמערב הרי בית־אל

תיאור

מספר הרישום,
סוג הכלי
מס'
מקום הגילוי )ראו
סידורי
תכנית המערה(;
ומס' הלוח
טין כתום,
נר חרס יהודאי98 ,
27
מקום הגילוי ;G :גריסים וחצצים
מעוטר בדגם
לבנים
צמחי )אקנטוס /לוח 4
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