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ממצאים מתקופת מרד בר־כוכבא ממערת
הר־ישי
רועי פורת ,חנן אשל ועמוס פרומקין
מערת הר־ישי היא מערה קטנה הנמצאת בחלקו התחתון של מצוק ההעתקים ,בשלוחה
מצוקית היורדת מראש הר־ישי אל האזור של בית־הספר השדה עין־גדי ,ותוחמת את נחל
דוד מצפון )נ"צ  ;/גובה  תחת־פני־הים ,איורים  .(–המערה נמצאת
כ -מ' מדרום למפגש השבילים ,אשר אחד מהם יורד מהר־ישי והשני ממשיך לקניון
היבש ומכונה 'שביל צפית' .לרגלי המערה ישנם שרידים של טראסות חקלאיות המעידות
שאזור זה עובד בעבר .יש לשער שבתקופה הרומית הקדומה היה האזור הזה חלק משטחי
השלחין של נאת המדבר של עין־גדי )הדס ,תשס"ג ; ,בדפוס ,אתר ִ ּ .(/פתחה
המרובע של המערה פונה למזרח ,ופעור באמצע מצוק אנכי ,כעשרה מטר מעל הטראסות
שלרגלי המערה ,ובמרחק דומה מראש המצוק )איורים  .(–המערה התפתחה בסלע גיר
ודולומיט של פרט צפית מתצורת חצרה ,והרחיבה שני סדקים עיקריים .צורת המערה
כצורת האות  ,Vבעלת זרועות לא שוות )איור  .(הארוכה מהן היא הזרוע הצפונית־

איור  :מפה של אזור עין־גדי
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איור  :צילום אוירי אלכסוני של אזור נחל דוד וממערת הר־ישי
איור  :מבט אל הפתח של מערת הר־ישי מכיוון מזרח
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איור  :פתח מערת הר־ישי במהלך החפירה
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איור  :תוכנית וחתכים של מערת הר־ישי

מזרחית ,הנמשכת כ -מ' ורוחבה  .–.מ' .חלקו הפנימי של החלל הזה הוא למעשה
מדרגת סלע הגבוהה מעט מקרקעית המערה .אורך הזרוע הצפונית־מערבית הוא כ.-
מטר ,והיא מסתיימת כמחילה צרה .בכניסה למערה ישנו חלל ברוחב כ .-מ'; גובה
המערה הוא  .–.מ'.
כבר בשנות ה -של המאה ה -עורר פתח המערה הבולט עניין בקרב מדריכי בית־
ספר שדה עין־גדי ומטיילים אחרים אשר נכנסו למערה .בשנת  סקר את המערה
גדעון הדס כחלק מסקר מפת עין־גדי )הדס ,בדפוס ,אתר  .(/הוא אסף בה קרמיקה
מן התקופה הרומית הקדומה והבחין בשרידי בדים וחומר אורגני וכן הכין לראשונה
שרטוט של המערה .מראה קרקעית המערה לפני החפירה מלמד כי במערה זו לא נערכו
בעבר חפירות שוד נרחבות ,שכן לא מצאנו בה בורות וערמות עפר האופייניים לחפירות
שוד שהתנהלו במערות רבות במדבר יהודה .דומה שהסיבה העיקרית שבגללה לא נשדדה
המערה היא סמיכותה לבית־ספר שדה ,והעובדה שהפתח שלה בולט לעין מרוב שטחי
נאת המדבר של עין־גדי.
במהלך הסקר והחפירה שערכנו במערת הר־ישי נמצאו שרידים מעטים מן התקופה
הכלכוליתית .את עיקר הממצאים שהתגלו בה הביאו פליטים מהכפר עין־גדי בסופו של
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מרד בר־כוכבא .במערה נמצאו שברים של שתי קערות חרס ,קונכייה מנוקבת ,נתזי צור,
נתזים של אובסידיאן )זכוכית וולקנית( ושני ראשי חצים )?( עשויים מעצם מן התקופה
הכלכוליתית .השרידים מתקופת מרד בר־כוכבא כוללים שתי תעודות יווניות כתובות
על־גבי פפירוס )כהן ,להלן( ,אחד עשר מטבעות בר־כוכבאיות ,תריסר ראשי חצים ,גופי
חצים ,שהחלק הקדמי שלהם עשוי עץ והחלק האחורי שלהם עשוי קנה ,מרצע ברזל,
תריסר כלי חרס ,שני כלי זכוכית ,כלי אבן בודד ,אריגים וחבלים ,חפצי עור וממצאים
בוטניים .במאמר הזה יוצגו הממצאים שהתגלו במערת הר־ישי במהלך הסקר והחפירה,
ותידון תרומתם של השרידים להבנת האירועים שהתרחשו בנאת עין־גדי בסופו של מרד
בר־כוכבא.

הסקר
במהלך הסקר ,שערכנו באזור נאת המדבר של עין־גדי בשנים  ,–נמצא לרגלי
מערת הר־ישי ראש חץ תלת־כנפי שחוק ,האופייני לתקופה הרומית הקדומה )מס' ;
 ;Gichon & Vitale, שטיבל ,להלן( .בעקבות גילוי ממצא זה סקרנו את המערה בעזרת
מגלה מתכות ,ואז התגלו ממצאים חשובים :בזרוע המזרחית של המערה נמצא מטבע
ברונזה בר־כוכבאי ,וסמוך לו נמצא ראש חץ תלת־כנפי נוסף .מעט מצפון לפתח המערה
נמצאו שני ראשי חצים דומים .מרצע ברזל בעל חתך מלבני נמצא בזרוע המערבית ,וראש
חץ נוסף התגלה סמוך לקיר המזרחי .בחלל המערבי של המערה נמצא מטבע בר־כוכבאי
נוסף ,ומעט מתחתיו נמצא מטמון של שמונה מטבעות בר־כוכבאיות שהיו דבוקים זה לזה.
מטבעות אלה נשמרו ככל הנראה בכיס עור שנקרע ,אך חלקיו נמצאו סמוך למטבעות.
בזרוע המערבית נמצאו עוד שני ראשי חצים .בסך הכול נמצאו במהלך הסקר במערה
עשרה מטבעות בר־כוכבאיים ושישה ראשי חץ .סמוך למטמון המטבעות התגלה פפירוס
מקופל ובלוי ,ועליו כתב באותיות יווניות )להלן ,תעודה  .(Iלאורך הפתח ניתן היה להבחין
במספר אבנים גדולות ,ככל הנראה שריד של קיר קדום.

החפירה
בשל ממצאי הסקר הוחלט לערוך חפירה ארכיאולוגית במערה .נפתחו ארבעה שטחי
חפירה () :שטח  Aבחלקה הפנימי הצפוני־מזרחי של המערה ,לפני מדרגת סלע הנמצאת
שם; ) (שטח  Bנחפר צמוד לדופן המערה המזרחי ,מצפון לפתח; ) (שטח  Cנחפר בחלל
הצפוני־מערבי של המערה ,בין המחילה הפנימית לבין האבנים אשר תחמו את השטח
 בסקר במערת הר־ישי השתתפו :ג' דנון ,ר' צבר וס' ליסקר.
 החפירה ,שנוהלה על־ידי המחברים ,נערכה בתאריכים  .–..מס' הרשאה:
 .G-/העפר שנחפר סונן כולו מחוץ למערה בנפה בעלת חורים בגודל  .×.ס"מ.
בחפירה השתתפו :ג' דנון ,ר' צבר וס' ליסקר; וכן :א' דויטש ,ב' שולץ ,ר' אבישר ,ד' קאסוטו,
ת' שדה ,י' רוזנטל ,א' כהן ומדריכים מבית־הספר השדה עין־גדי .הרשמת הייתה ר' זר־כבוד.
האכסניה של בית־ספר שדה עין־גדי העמידה לרשותנו חדר במהלך שלושת ימי החפירה.
לכולם תודתנו.
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מדרום; ) (שטח  Dהשתרע לאורכו של פתח המערה )איור  .(במהלך החפירה הורחבו
השטחים עד שלבסוף נחפרה קרקעית המערה כולה .הצטברות העפר בקרקעית המערה
הגיעה עד לעומק של  ס"מ ,ובמהלך החפירה בשטחים השונים זוהו בה שלוש שכבות
שיתוארו להלן.

שכבה 
זוהי השכבה העליונה שהצטברה על פני השטח של קרקעית המערה .שכבה זו ,כ-
ס"מ עובייה ,הכילה עפר חום־אפרפר דק ותחוח ,עשיר בחומר אורגני — תוצר הפעילות
של בעלי־חיים ,וכן אבנים קטנות עד בינוניות .שכבה זו הצטברה בעיקר עקב הפעילות
הטבעית של בעלי־החיים ,הרוח ובליית הסלע במערה ,וזמנה מאוחר למרד בר־כוכבא.

שכבה 
זוהי שכבת עפר מעורבת ,עובייה  –ס"מ וצבעה חום כהה .שכבה זו הכילה את עיקר
הממצאים הארכיאולוגיים מתקופת מרד בר־כוכבא וכן ממצאים אחדים מן התקופה
הכלכוליתית שנמצאו בעיקר באזור פתח המערה .השרידים מתקופת מרד בר־כוכבא הם
רבים ומגוונים :מטבעות ברונזה בר־כוכבאיים ,שתי תעודות יווניות כתובות על פפירוס
ופיסות פפירוס קטנות נוספות; ראשי־חץ תלת־כנפיים ,ושברים רבים של גוף החצים
העשויים קנה ועץ ,מהם מלופפים בגידים; וכן שברי כלי חרס ,זכוכית ואבן ,פיסות אריגים,
מקלעות סלים ומחצלות ,חבלים וחפצי עור ושרידי מזון רבים )איורים .(–
בחלל המערה המרכזי נמצאה רצפת עפר
מהודקת )בעומק  ס"מ( ,המשופעת קלות
במקביל לסלע הטבעי שבקרקעית המערה.
רצפה זו ,שנמצאה במספר מקטעים,
ניגשה בדרום־מזרח אל בסיס הקיר הדל
שנבנה בפתח המערה .בחלל המערבי של
המערה השתפלה רצפת העפר אל שקע
שנמצא בקרקעיתו של החלל הזה ,וניגשה
אל האבנים שתחמו אותו מדרום־מזרח.
הרצפה המהודקת שימשה כנראה כרצפת
המערה בתקופת מרד בר־כוכבא ,ועיקר
הממצא מתקופה זו נמצא עליה ובתוכה;
בין השאר נמצאו גלעיני תמרים בתוך העפר
המהודק שברצפה זו .מעל הרצפה נמצאו
פזורות אבנים בינוניות וקטנות ,אחת מהן
הוסרה במהלך החפירה מעל גוף חץ שנשבר
איור  :נחל דוד נשקף מפתח מערת הר־ישי
במהלך החפירה
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איור  :גילוי הפפירוס במהלך החפירה מערת הר־ישי

איור  :תעודה מס'  בעת מציאתה

איור  :אחד החיצים במערת הר־ישי בעת מציאתו
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איור  :חלקו האחורי של אחד החיצים בעת גילויו

תחתיה )איור  .(על־גבי הרצפה בחלל המרכזי והמערבי נמצאו קנים וכפות דקלים
שהונחו עליה בצורה אופקית.
בשכבה זו בחלק המערבי של המערה ,נמצא ריכוז של בדים המעורב בצנפות ולשלשת
של עופות ,המעיד שדורס לילה קינן בשקע שברצפת המערה בשטח זה .בכיס קרקע הסמוך
נמצא מצבור של גרעיני שעורה דבוקים .רצפת העפר בקרקעיתו של השקע שנמצא בחלל
המערה המערבי נמוכה בכ -ס"מ מהרצפה שנמצאה בחלל המרכזי .כאמור ,צמוד לשקע
נחשפו אבנים אחדות שתחמו אותו מדרום .במהלך הסקר והחפירה התגלו בתוך שקע
זה מטמון מטבעות הברונזה ,שתי התעודות היווניות וכן ראשי חץ אחדים ,שברי גוף של
חצים ,שברי כלי אבן ועוד .סביר להניח כי השקע הזה שימש בתקופת מרד בר־כוכבא
את יושבי המערה כמקום לאחסון ציוד .לאורך פתח המערה נמצא קיר טראסה דל ,בנוי
משורת אבנים גדולות ובינוניות .על־פי הרצפה הניגשת אל בסיסו ,ניתן להניח שקיר
זה נבנה על־ידי המורדים לשם הגנה ולא כטראסה לפילוס משטח חיים .סמוך לקיר זה,
בחלקו המערבי של פתח המערה ,בתוך שכבה  ,הובחנו מוקדי מדורה .שכבה זו הכילה
את עיקר הממצאים מימי מרד בר־כוכבא ,היא הורבדה תוך כדי ההרס והערבול הכבדים
שאירעו במערה לאחר המרד.

שכבה 
זוהי שכבת העפר והאבנים שנחפרה מתחת לרצפת העפר המהודקת .שכבה זו הכילה
ממצאים דלים מן התקופה הכלכוליתית ושרידים מועטים מתקופת בר־כוכבא .בקרקעיתו
של חלל המערה המזרחי נמצאו מספר אבנים בינוניות ,אשר הונחו שם ככל הנראה
בעקבות סיקול קדום של אבנים מחלקי המערה האחרים לשם הכשרת המערה לשהיית
בני־אדם .בתוך בור טבעי שנמצא בחלל הזה התגלו מספר גדול של עצמות בעלי־חיים
)ראו מאמרה של ליאורה הורביץ ,להלן( .העצמות נמצאו יחד עם שרידים ארכיאולוגיים
מתקופת בר־כוכבא ,כגון חרסים וקצה של חץ מלופף בגיד .אפשר שבור זה שימש לקליטת
פסולת שהושלכה בזמן שהותם של הפליטים במערה .בבסיס של שכבה זו נחפרו כיסי
קרקע וברקציה )התגבשות של אבנים קטנות ועפר( נקיים מממצא ,הקדומים לפעילות
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האדם במערה .עיקר ההצטברות של שכבה זו היא תוצר של פעילות טבעית שקדמה
לפעילות האדם במערה .ההצטברות של ממצאים ארכיאולוגיים בכיסי הקרקע שחפרנו
בשכבה זו החלה בתקופה הכלכוליתית ונמשכה עד למרד בר־כוכבא ,ונועדה להשתית
את רצפת העפר על קרקעית המערה .כיסי הקרקע בחלל המערה המזרחי הוסיפו לשמש
את הפליטים כמקום לזריקת פסולת בעת שהותם במערה .בשלב ההרס לאחר מרד בר־
כוכבא ,נפגעה חלק מרצפת העפר ,ויש להניח שחלק מההצטברות והשרידים שנמצאו
תחתיה בשכבה  הגיעו לכאן לאחר המלחמה.

הממצאים
שברים של כלי החרס ,של כלי הזכוכית ושל כלי האבן נמצאו פזורים בשטחים שונים
ובעומקים שונים במערת הר־ישי .דומה שמצב זה נוצר בעיקר עקב פעילות אנושית.
לפיכך ,אפשר להניח שחיילים רומאים נכנסו למערת הר־ישי בשנת  לספירה .כתוצאה
מכך ,הממצאים שהתגלו במערת הר־ישי נמצאו פזורים במערה ללא סדר.
להלן יוצגו כלי החרס ,כלי הזכוכית וכלי האבן שנמצאו במערת הר־ישי ,וכן מספר
ממצאים נוספים .תיאור מפורט של שאר הממצאים שהתגלו במערה :הפפירוסים,
המטבעות ,השרידים הבוטניים ,והעצמות — יידונו במאמרים נפרדים.
כלי החרס ממערת הר־ישי מופיעים בלוחות  ו .-מן התקופה הכלכוליתית נמצאו
במערה שתי קערות חרס )לוח  ,( , :שתיהן מטיפוס  V-Shapedבעלות דופן משופעת.
השפה של קערות אלו עוטרה בפסים .קערות מסוג זה אופייניות לתרבות הע'סולית.
קערות דומות נמצאו במערת המטמון )בר־אדון .(– , ,במערת הר־ישי נמצאו
שני חודים מהתקופה הכלכוליתית העשויים עצם )יש דמיון בין חודים אלו לחצים מתקופה
זו ,ראו  .(Schick , –סביב אחד החודים נותרו שרידי הקשר שחיבר אותו להמשך
החפץ )לוח  , :ואיור  .(כמו־כן נמצאו במערה קונכייה מנוקבת ששימשה ככל הנראה
כחרוז )לוח  ,( :ושישה גושים של אספלט ,שמקורם בים המלח ,ואשר שימשו כנראה
כדבק.
במערת הר־ישי נמצא שבר של נר חרס צבוט )לוח  .( :נר זה הוא יוצא דופן ,ולא
ידוע לנו על נרות דומים במכלולים מתקופת מרד בר־כוכבא .שאר כלי החרס אופייניים
למאה השנייה לספירה ,ויש להם מקבילות במכלולי כלי החרס שנמצאו באתרים הקשורים

 נראה שהדבר אירע לפני תקופת שוד העתיקות האינטנסיבי של הבדווים ,שהחל עם גילוי
המגילות בקומראן בשנת  .שכן ,כפי שצוין לעיל ,נראה שמערה זו לא נשדדה במאה
ה ,-בניגוד למערות רבות במדבר יהודה .לאחר שנוכחנו לדעת כי שברי כלי החרס ,הזכוכית
והאבן ,שנמצאו בשטחים ובלוקוסים השונים ברחבי המערה רופאו ,הבנו כי יש להתייחס
לכל חלל המערה כאל מרחב פעילות אחד .בשל כך הוחלט לרכז את עיקר הממצאים בסלים,
על־פי סוג הממצא.
 הפיה של נר החרס ממערת הר ישי אינה דומה לפיות של נרות החרס החשמונאים הצבוטים,
שכן יש לה שפה מודגשת .הטין של פיה זו אופייני לתקופה הרומית ,ולפיכך אין לתארכה
לתקופה הממלוכית .אנו מודים לורדה זוסמן ולפרופ' דוד אדן־ביוביץ שעמם התייעצנו לגבי
התיארוך של שבר נר החרס שנמצא במערת הר ישי.



לוח  :כלי החרס ממערת הר־ישי
טבלה  :תיאור כלי החרס ממערת הר־ישי המופיעים בלוח 
מס'
1
2
3
4
5
6
7
8

הכלי
קערה
קערה
נר צבוט
מחבת
פך
סיר בישול
סיר בישול
סיר בישול

תיאור הכלי
טין חום ,גריסים שחורים ,פס חום ומירוק על השפה
טין צהוב ,גריסים לבנים ושחורים ,פס אדום־חום על השפה
טין אדום ,שרידי פיח על השפה
טין חום־אדום ,מפולם היטב ,פיח בצד החיצוני
טין חום־כתום גריסים לבנים
טין אדום־חום ,פיח בצד החיצוני
טין כתום
טין חום ,ליבה שחורה גריסים לבנים

ממצאים מתקופת מרד בר־כוכבא ממערת הר־ישי

למרד בר־כוכבא .בלוח  מתוארים פרטיהם של פך וחמישה כלי בישול שנמצאו במערת
הר־ישי .במערה נמצא מחבת )לוח  מס'  (ששימשה לטיגון ונקראה בלשון חכמים
'אילפס' או 'מרחשת' )בראנד ,תשי"ג ,יג־כו; זבולון ואוליניק ,תשל"ח.(– ,– ,
כלים דומים נמצאו במערת האימה )אהרוני ,תשכ"ב ,(: ,במערכת המסתור בחורבת
מדרס )קלונר ,תשמ"ז (: ,ובמערת סלע )עמית ואשל ,תשנ"ט .(: ,כלי מס' 
הוא פך שלם )איור  ,(אשר דומה לו נמצא במערת האימה )אהרוני ,תשכ"ב.(: ,
כלי מס'  הוא סיר בישול שנמצאה לו מקבילה בערק א־נעסנה בוואדי דליה )Lapp and
 .(Lapp, , pl. :כלי מס'  הוא סיר בישול שנמצאה לו מקבילה במערת האיגרות
) .(Aharoni, , fig :כלי מס'  הוא סיר בישול שנמצא שלם )איור  ;(סיר דומה לו
נמצא במערת סלע )עמית ואשל ,תשנ"ט.(: ,

איור  :חוד כלכוליתי ממערת הר־
ישי

איור  :הפך ממערת הר־ישי

איור  :סיר הבישול ממערת הר־ישי

בלוח  מתוארים ששת הקנקנים שנמצאו במערת הר־ישי .לקנקן מס'  נמצאה
מקבילה בערק א־נעסנה ) .(Lapp & Lapp, , pl. :קנקן מס'  דומה לקנקן שנמצא
במערת האיגרות ) .(Aharoni, , fig. :לקנקן מס'  נמצאה מקבילה בעראק א־
נעסנה בוואדי דליה ) .(Lapp & Lapp, , pl. :גם לקנקן מס'  נמצאה מקבילה
בוואדי דליה ) .(Lapp & Lapp, , pl. :לקנקן מס'  נמצאה מקבילה במערת סלע
)עמית ואשל ,תשנ"ט.(: ,

 חציו של קנקן זה רופא .תודתנו לגדעון הדס שמסר לנו חלק מהשפה של הקנקן שנאספה על־
ידו ב.-
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לוח  :קנקנים ממערת הר־ישי
טבלה  :תיאור הקנקנים ממערת הר־ישי המופיעים בלוח 
מס'
1
2
3
4
5
6

הכלי
קנקן
קנקן
קנקן
תחתית קנקן
קנקן
קנקן

תיאור הכלי
טין אדום ,ליבה שחורה גדולה ,גריסים לבנים .בצד הפנימי שרידי תכולה
טין כתום ,ליבה חומה־אפורה
טין אדום ,ליבה שחורה דקה
טין כתום ,ליבה שחורה דקה
טין אדום ,ליבה שחורה גדולה שבה גריסים לבנים
טין חום ,ליבה אפורה ,גריסים שחורים ולבנים

שני כלי זכוכית )לוח  (נמצאו במערת הר־ישי () :כלי אחד הוא קערה עמוקה בעלת
בסיס דיסקוס ושפה צינורית ,שיש לה מקבילה בין הקערות שנמצאו במערת האימה )בר"ג,
תשכ"ב () ;( ,כוס זכוכית ,הדומה לכוס שנמצאה ברוג'ום אל־בחר שבצפון ים־המלח
)בר־אדון ,תש"ן , ,איור  .( :כלי האבן הוא קערה מקורצפת בעלת דופן נמוכה יחסית
)איור  ,(כלי דומה נמצא בעיר העליונה ).(Magen, , , fig .:
במערת הר־ישי נמצאו תריסר ראשי חצים .אחד מהם שחוק מאוד )שטיבל ,להלן ,לוח
 ,( :נמצא לרגלי המערה ,ואילו אחד־עשר ראשי החץ האחרים נמצאו במצב מצוין בתוך
המערה )איור  .(כל ראשי החצים הם מהטיפוס התלת־כנפי האופייני לתקופה הרומית
הקדומה ) ;Gichon & Vitale שטיבל ,להלן( .בארבעה ראשי חץ הלהבים משוכים
לאחור )מס'   , ,ו ,(-ואילו בשבעת ראשי החץ האחרים הלהבים 'חתוכים' כלפי הקצה

ממצאים מתקופת מרד בר־כוכבא ממערת הר־ישי

לוח  :כלי הזכוכית ממערת הר־ישי
טבלה  :תיאור כלי הזכוכית ממערת הר־ישי המופיעים בלוח 
מס'
1
2
3

הכלי
קערה
כוס
בסיס כלי

תיאור הכלי
זכוכית ירוקה־כחלחלה
זכוכית ירוקה־כחלחלה
זכוכית ירוקה־כחלחלה
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איור  :ציור וצילום של כלי האבן ממערת הר־ישי

איור  :צילום של ראשי החצים ממערת הר־ישי

איור  :אחד מראשי החץ מחובר לגוף העץ של החץ

ממצאים מתקופת מרד בר־כוכבא ממערת הר־ישי

איור  :מרצע ברזל ממערת הר־ישי

לוח  :חוד עצם וקונכייה מנוקבת ממערת הר־ישי

המחודד .ראש חץ אחד )איור  (התגלה כשהוא עדיין תקוע בעץ של גוף החץ .בנקודת
החיבור בין ראש החץ לגוף החץ לופף גיד שנועד לחזק את החיבור .לשלושה ראשי
חצים השתמר חוד מושלם )שטיבל ,להלן לוח  ,(– :ודומה שהם לא נורו או שלא פגעו
במשטח קשה .בשאר שמונת ראשי החץ הראש מכופף כתוצאה מפגיעה במשטח קשה.
מרצע הברזל שנמצא במהלך הסקר בחלק המערבי של המערה ,הוא כלי מאורך בעל
חתך מרובע וחודים שונים בשני קצותיו )איור  .(ידית העץ שהיתה מחוברת לאחד
מצדדיו לא השתמרה .צידו המחודד שימש לניקור חורים ביריעות עור ובחפצי עץ .מרצעים
מסוג זה נפוצים למדי במערות המפלט )כלי דומה נמצא ליד מערת הדינר(.

דיון
נראה שממצאי החפירה מאפשרים ללמוד על מצבה של מערת הר־ישי בזמן שהותם של
המורדים בסופו של מרד בר־כוכבא ,וגם מאפשרים לשחזר באופן כללי ולא מדוייק את
אופי פעילותם במערה .כפי הנראה ,עם הגיעם למערה הניחו המורדים רצפת עפר מהודק
בחלק המרכזי והמערבי של המערה ,וסילקו פסולת ואבנים לחלל המזרחי .בירכתי החלל
המערבי הם הכשירו נישה מרוצפת ותחומה בקיר לשם אחסון ציוד ומזון .בפתח המערה
בנו המורדים קיר ששימש להגנה ומסתור ,ויש להניח כי הוא שימש את הקשתים בשעת
הקרב .עם זאת ,מוקדי המדורות שנמצאו בסמוך לפתח מלמדים כי בשעת רגיעה לא חששו
המורדים להבעיר בה אש ולבשל.
 יש לציין כי עד כה פורסמו חיצים )ולא רק ראשי חצים( שנמצאו רק במערת החצים בנחל
צאלים )אהרוני ,תשכ"א (– ,ובפתח הצפוני של מערת האיגרות )ידין ,תשכ"ג.( ,
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עד לגילוי מערת הר־ישי היו ידועות רק שלוש מערות מפלט ששימשו את תושבי עין־
גדי :מערות נחל חבר )מערת האיגרות ומערת האימה( ומערת הבריכה בנחל דוד .מערות
המפלט הטיפוסיות מסופו של מרד בר־כוכבא המוכרות ממדבר יהודה ,הן מערות גדולות,
או קבוצה של מערות בינוניות ,נסתרות וקשות לגישה ,המרוחקות יחסית ממקומות יישוב
)אשל ועמית ,תשנ"ט .(– ,מערת הר־ישי היא מערה קטנה במיוחד אשר פתחה בולט
לעין .דומה שהיתרונות היחידים של מערת הר־ישי הם העובדה שעל־מנת להיכנס אל
המערה חייבים לטפס במצוק וכן קרבתה למעיינות בנחל דוד ולנביעות שמדרום לנחל.
נראה שמיקומה של מערת הר־ישי בעמדת תצפית על חלקה הצפוני של נאת עין־גדי,
וקרבתה לכפר עין־גדי ,היו גורמים חשובים בבחירתה כמערת מפלט.

זהותם של יושבי המערה
קרבתה של המערה לעין־גדי מלמדת כי האנשים אשר ברחו למערת הר־ישי בסופו של
מרד בר־כוכבא היו מתושבי הכפר עין־גדי .דבר זה עולה ככל הנראה גם מתוכן התעודות
שהתגלו במערה )כהן ,להלן( .בפפירוסים נזכרים מספר אנשים ,אשר ייתכן שקצתם
נמלטו למערה :יש להניח כי בעל פפירוס  הוא אלקסיוס והוא שהביאו למערה ,וייתכן
כי אלעזר או בן חנניה הם שהביאו למערה את הפפירוס השני .ממדיה הקטנים של המערה
מאפשרים לחמישה עד שבעה אנשים בלבד לשהות בה.
סביר להניח שבמערה שהתה קבוצת לוחמים מן הכפר עין־גדי בסופו של מרד בר־
כוכבא .החצים הרבים אשר הובאו למערה מעידים מעל לכל ספק כי אנשי המערה היו
מעורבים בלחימה ברומאים .הממצא של  ראשי חצים במערה כה קטנה אינו נפוץ;
במערת החצים בנחל צאלים נמצאו  חצים )אהרוני ,תשכ"א ,(– ,ואילו בשאר
מערות המפלט נמצאו חצים מעטים בלבד .החצים נמצאו על־פי־רוב בפתח המערות
ובנקודות תצפית ,והם יוחסו לנוכחותם של שומרים במקום )ידין ,תשכ"ג ;– ,אשל
וזיסו ,תשנ"ט .( ,מיקומה של מערת הר־ישי מחזק את האפשרות שהיא שימשה את
הלוחמים כעמדה קדמית בשלב הלחימה האחרון בנאת המדבר של עין־גדי ,ואף שימשה
אותם לתצפית על הכוחות הרומאים בהתקרבם לנאת המדבר .אפשר שעמדה קדמית
זו אף סיפקה מידע על מהלכי הרומאים באזור נאת המדבר לאנשי עין־גדי שהסתתרו
במערות מרוחקות יותר .מידע זה היה חיוני ליושבי המערות ,ויכול היה לעזור להם בתכנון
הלחימה ,בבריחה ובמציאת מסתור.
עם זאת ,אין להוציא מכלל אפשרות שהאנשים שהגיעו למערת הר־ישי היו משפחה או
קבוצת פליטים אשר העדיפו להישאר מסיבה לא ידועה סמוך ליישוב ,למטעים ולמקורות
המים .אפשר שהיה קשר בין הפליטים האלה לבין האנשים ששהו במערות צבר שמצפון
למערת הר־ישי בסופו של מרד בר־כוכבא )על האפשרות שהיו אלה מהגרים שהגיעו
לנאת המדבר של עין־גדי במהלך מרד בר־כוכבא ,ראו :פורת ,להלן( .מכל מקום ,אופייה
של קבוצת האנשים שנמלטה למערת הר־ישי שונה בתכלית מזה של קבוצות הפליטים
האחרות ,בהן משפחות אמידות ,אשר ברחו למערות מרוחקות יותר שהוכנו מבעוד מועד,
 על פעילות דומה ראו את דעתו של בר־אדון ) ( ,בנוגע למבנה הרומי שנבנה מעל
מערת המטמון.

ממצאים מתקופת מרד בר־כוכבא ממערת הר־ישי

כגון מערת הבריכה ומערות נחל חבר )אביגד ,תשכ"א ; ,תשכ"ב ; ,והשוו :אשל
ועמית ,תשנ"ט.( ,
הממצא הארכיאולוגי שהתגלה במערת הר־ישי כולל כלי חרס ,בהם לפחות חמישה
קנקנים ,ארבעה סירי בישול ,פך ונר ,וכן קערת אבן ,שני כלי זכוכית ,סלי נצרים ,חפצי עור
ובד ושרידי מזון רבים .ממצא זה מעיד על התארגנות לקראת הבריחה למערה ,ולא על מנוסה
בלתי מתוכננת .על־פי ממצא זה ניתן לשער כי מערה זו הוכנה מבעוד מועד לשהות ממושכת.
החפצים אשר הובאו למערה ,בהם שני הפפירוסים ,אחד־עשר מטבעות הברונזה וכלי
הזכוכית ,הובאו למערה זו ,כמו למערות מפלט אחרות ,כדי להצילם מידי הרומאים.
אין לדעת מה עלה בגורלם של האנשים שנמלטו למערת הר־ישי .אופיים של השרידים
שנמצאו במערה ,ובעיקר גילוי התעודות והמטבעות ,מעיד לכאורה שהאנשים שברחו
למערת הר־ישי לא שרדו; לפיכך הם לא יכלו לשוב ולקחת את החפצים שהביאו למערה.
החצים שנמצאו במערת הר־ישי מעידים לכאורה שהנמלטים למערה לא המשיכו במנוסתם
למערות מפלט אחרות.
במערת הר־ישי לא נמצאו עצמות אדם .למרות זאת סביר להניח שהנמלטים ששהו
במערת הר־ישי מצאו את מותם במערה ,ומאוחר יותר הובאו לקבורה על־ידי מכריהם.
ייתכן שניתן למצוא עדות לכך במטבע בר־כוכבאי שנמצא בקבר מס'  בגדה הדרומית
של נחל ערוגות )הדס ,תשנ"ד ,עמ'  .(–אפשרות אחרת היא שיושבי מערת הר־ישי
נכנעו לאחר שהתגלו על־ידי הצבא הרומי ונלקחו בשבי .לא מן הנמנע שחיילים רומאים
נכנסו למערת הר־ישי בסוף הלחימה ,והם שביצעו את ההרס שנמצא במערה ,וגרמו לכך
ששברי הכלים והחצים נמצאו פזורים ברחבי המערה.
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